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قرار مجل�س �إدارة هيئة قطر للأ�سواق المالية
رقم ( )5ل�سنة 2016
ب�إ�صدار نظام حوكمة ال�شركات و الكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق
الرئي�سية
مجل�س الإدارة:
بعـ ــد االط ـ ــالع عل ـ ــى الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )30ل�س ـ ــنة  2004بتنظيم مهنة مراقبة
الح�سابات ،وعلـ ــى الق ـ ــانون رق ـ ـ ــم ( )8ل�س ـ ــنة  2012ب�شـ ـ ـ�أن هيئـ ـ ـ ــة قطـ ـ ـ ــر
للأ�سواق المالية.
وعل ـ ــى ق ـ ـ ــان ـ ــون م�ص ـ ـ ــرف قط ـ ــر المرك ـ ــزي وتنظـ ــيم الم�ؤ�س�س ـ ــات المالي ــة
ال�صادر بالقانون رقم ( )13ل�سنة ،2012
وعلـ ــى القـ ــانون رق ـ ــم ( )11ل�سنة  2015ب�إ�صـ ـ ـ ــدار قـ ـ ــانون ال�شركات التجارية،
وعل ـ ــى الق ــرار رقم ( )3ل�س ــنة  2010ب�إ�صـ ــدار نظـ ــام ط ــرح و�إدراج الأوراق المالية
بهيئة قطر للأ�سواق المالية،
وعل ـ ــى قـ ــرار رئـ ـ ــي�س مجلـ ـ ــ�س �إدارة هيئـ ـ ــة قط ـ ـ ــر للأ�سـ ـ ــواق الماليـ ــة رقـ ـ ــم ()1
ل�س ـ ــنة  2012ب�إ�ص ـ ـ ــدار قواع ـ ـ ــد �إدراج وحدات �صناديق اال�ستثمار،
وعل ـ ــى قـ ــرار مجلـ ــ�س �إدارة هيئـ ــة قطـ ــر للأ�س ـ ــواق المالي ـ ــة رق ـ ــم ( )4ل�ســنة 2014
ب�إ�ص ـ ــدار نظ ـ ــام حوكمة ال�شـ ــركات المدرج ـ ــة في ال ــ�سوق الرئي�سية،
وعل ـ ــى قـ ــرار مجلـ ــ�س �إدارة هيئـ ــة قط ـ ــر للأ�سـ ــواق المالي ـ ــة رق ـ ــم ( )7ل�سنة
 2014ب�إ�صدار نظ ـ ــام الم ـ ــدققين الخ ـ ــارجيين والمقيمـ ــين المـ ـ ــاليين للجهات
المدرج ـ ــة والجه ـ ــات الخا�ضـ ــعة لرقابـ ــة الهيئة،
وعلى قواعد التعامل في بور�صة قطر،
وعل ـ ــى ق ـ ــرار مجل ـ ــ�س �إدارة هيئـ ــة قط ـ ــر للأ�س ـ ــواق الماليـ ـ ــة فـ ــي اجتماع ـ ــه
الثال ـ ــث لع ـ ــام  2016المنعقد بتـ ــاريخ � 24أكت ـ ــوبر  2016ب�إ�ص ـ ــدار نظام حوكم ـ ــة
ال�شـ ــركات و الكيان ـ ـ ــات القانوني ـ ـ ــة المدرجة في ال�سوق الرئي�سية،
وعلى اقتراح الرئي�س التنفيذي للهيئة،
وعلى ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة ،قرر ما يلي:
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مادة ()1

يعمـ ـ ــل بنظ ــام حوكم ـ ــة ال�ش ـ ــركات والكيان ـ ـ ــات القانونيـ ـ ــة المدرجة في
ال�سوق الرئي�سية المرفق بهذا القرار.
مادة ()2

ع ـ ــلى جمي ـ ــع المخ ـ ــاطبين ب�أحك ـ ـ ــام النظ ـ ــام المرفـ ـ ــق توف ـ ـ ــيق �أو�ض ـ ـ ــاعهم
وفقـ ــا لأحكامـ ــه خـ ـ ــالل �سـ ـ ــتة �أ�شـ ـ ـ ــهر مـ ـ ــن تـ ــاريخ العمل به.
ويجـ ــوز ل ـ ــرئي�س مجل�س �إدارة الهيئـ ــة مـ ـ ــد ه ـ ــذه المهل ـ ــة لـمـ ــدة �أخرى مماثلة.
مادة ()3

يلغى القرار رقم ( )4ل�سنة  2014الم�شار �إليه،
مادة ()4

علـ ـ ــى جميـ ـ ــع الجهـ ـ ــات المخت�ص ـ ــة ،كـ ـ ــل فيمـ ـ ــا يخ�صـ ـ ــه تنفيذ هذا
القـ ــرار ،ويعمـ ــل بـ ـ ــه مـ ـ ــن اليـ ــوم التـ ـ ــالي لتـ ــاريخ ن�شـ ـ ــره في الجريدة الر�سمية.
عبد اهلل بن �سعود �آل ثاني
محافظ م�صرف قطر المركزي
رئي�س مجل�س �إدارة هيئة قطر للأ�سواق
المالية
�صدر بتاريخ:
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق10/11/2016 :
10/02/1438
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نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية
المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
تمهيد:
تعد الحوكمة من �أهم نظم �إدارة ال�شركات والتحكم بها ب�صفة عامة ،وال�شركات
الم�ساهمة و�سائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأ�سواق المالية ب�شكل
خا�ص ،لما تر�سخه من مبادئ الإدارة الر�شيدة وتحديد المهام والم�س�ؤوليات لمجل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بال�شركة ،والعدل والم�ساواة بين �أ�صحاب
الم�صالح ،والرقابة المنتجة و�إدارة المخاطر ،وال�شفافية واالف�صاح ،وتنظيم حقوق
�أ�صحاب الم�صالح ،وتنمية المجتمع والنهو�ض به؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تح�سين �أداء
ال�شركة ب�صفة عامة ،وينتهي حتما �إلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبد�أ �إعالء الم�صلحة
العامة ،وم�صلحة ال�شركة و�أ�صحاب الم�صالح ،وتقديمهما على �أي م�صلحة �أخرى.
من هذا المنطلق ورغبة من هيئة قطر للأ�سواق المالية في �إر�ساء تلك المبادئ
والقيم ،وعلى �ضوء �أف�ضل النظم الدولية والإقليمية في الحوكمة ،ومبادئ الحوكمة
التي �أر�ستها مجموعة الع�شرين (ّ )G20
ومنظمة التعاون والتنمية االقت�صاد ّية ()OECD
ال�صادرة �سنة  ،2015والتي تت�ضمن مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق المالية
( )IOSCOفي هذا ال�ش�أن ،وبنك الت�سويات الدول ّية ( )BISال�صادرة �سنة ،2015
والجمعية الدولية لهيئات الإ�شراف على الت�أمين ( ،)IAISوال�شبكة الدول ّية للحوكمة
( )ICGNال�صادرة �سنة  ،2014والتزاما بالمبادئ اال�ستر�شادية الموحدة لحوكمة
ال�شركات المدرجة في الأ�سواق المالية بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ال�صادرة
�سنة  ،2012تمت �صياغة «نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في
ال�سوق الرئي�سية» في ( )42مادة تحدد نطاق تطبيقه ،و�أحكام االلتزام بمبادئ الحوكمة،
وم�ضمون تقرير الحوكمة ،و�أحكام و�شروط التر�شح لع�ضوية مجل�س الإدارة ،ومهام
المجل�س وم�س�ؤولياته ،ومهام رئي�سه و�أع�ضائه و�إجراءاته ،وت�شكيل لجان المجل�س
و�أحكام ع�ضويتها واخت�صا�صاتها ،و�أحكام الرقابة الداخلية والخارجية و�إدارة
المخاطر بال�شركة ،و�أحكام االف�صاح وال�شفافية ،وتنظيم حقوق �أ�صحاب الم�صالح
في �ضوء مبد�أ �إعالء الم�صلحة العامة والم�ساواة في الحقوق بين �أ�صحاب الم�صالح.
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وقد روعي في �صياغة نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في
ال�سوق الرئي�سية �إر�ساء المبادئ الآتية:
•مبد�أ ال�شفافية :ذلك المبد�أ القائم على ح�سن النية ،وتحري ال�صدق والم�صارحة،
و�إعالء قيم الرقابة الذاتية والنزاهة ،وتوخي الحر�ص والرعاية الفائقة والأمانة
في �أداء المهام والوظائف الموكلة �إلى كل م�س�ؤول وعامل بال�شركة من رئي�س
و�أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا �إلى جميع العاملين وغيرهم من
الأطراف ذات العالقة بال�شركة ،والذي يحدد �أطر الإف�صاح وتوفير المعلومات
التي تطلبها الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية �أو يطلبها �أ�صحاب الم�صالح في
الوقت المنا�سب وبالكيفية التي تمكن طالب المعلومة من اتخاذ قراره ال�سليم،
والذي ينظم تعامل الأ�شخا�ص المطلعين في الأوراق المالية التي ت�صدرها
ال�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها ،ويعمل على تجنب ت�ضارب الم�صالح والحد
منها وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم اال�ستثمار النزيه في ال�سوق.
•مبد�أ تحمل الم�س�ؤولية والإقرار بها :ويهدف �إلى تحديد الحقوق والواجبات
والم�س�ؤوليات في ال�شركة ،وو�ضع �آلية رقابة منا�سبة تعمل على محا�سبة كل م�س�ؤول
عن عمله وتقييم �أداءه ،وتقييم �أداء ال�شركة ب�شكل عام وفقا لأف�ضل المعايير
الدولية �سواء �أكانت الرقابة داخلية يقوم بها مجل�س �إدارة ال�شركة ولجانه �أو
وحدة التدقيق الداخلي كل في حدود اخت�صا�صه �أم رقابة خارجية يقوم بها
مراقب الح�سابات ،كما يهدف �إلى �إقرار الم�س�ؤول بم�س�ؤوليته و�إن فو�ض غيره في
�أداء بع�ض مهامه �أو �سلطاته فالتفوي�ض ال يكون �إال في المهام ال في الم�س�ؤوليات،
ويهدف �إلى بيان الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ودورها تجاه المجتمع والعمل
على تنميته ورخائه والمحافظة على البيئة.
•مبد�أ العدالة والم�ساواة� :أ�صحاب الم�صالح وعلى ر�أ�سهم الم�ساهمين مت�ساوين
في الحقوق ،ويحظر التمييز بينهم على �أ�سا�س العرق �أو الجن�س �أو الدين ولهم
كافة الحقوق المترتبة على ملكية ال�سهم �أو �صفتهم بال�شركة �سوا ًء ب�سواء؛ لذلك
�أفرد هذا النظام ف�صال خا�صا بحقوق �أ�صحاب الم�صالح في ال�شركة �سواء
الم�ساهمين �أو غيرهم ممن لهم �صفة �أو م�صلحة فيها كالعاملين ،والدائنين،
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والعمالء ،والموردين ،لتمكينهم من ممار�سة حقوقهم والتمتع بها وعلى ر�أ�سها
الحقوق المتعلقة بالجمعية العامة وتي�سير �سبل الم�شاركة الفعالة بها و�أهمها حق
الت�صويت ،وحق التر�شح لع�ضوية مجل�س الإدارة وانتخاب �أع�ضائه ،وحقوق توزيع
الأرباح ،وحق الح�صول على المعلومات ،و�إقرار �سيا�سة المكاف�آت ومنح الحوافز
بال�شركة ومنها مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
ولما كانت العدالة والم�ساواة من القيم الإن�سانية والأخالقية الن�سبية فال يكون
تطبيقها ح�سابيا فقط �إال �ضربا من �ضروب الظلم �أحيانا ،لذا روعي في هذا النظام
الت�أكيد على حماية حقوق الم�ستثمرين و�أ�صحاب الم�صالح ب�صفة عامة وتمكينهم
من التمتع بها ،و�إعالء قيم حماية الأقلية والعاملين بال�شركة من خالل �إقرار معاملة
تف�ضيلية ل�صغار الم�ستثمرين والأقلية؛ وتتمثل �أركان تلك المعاملة في عدم تمكين �أو
�سيطرة الأكثرية على الأقلية ،وعدم تحكم ع�ضو �أو �أكثر من �أع�ضاء مجل�س الإدارة
في �إ�صدار القرارات ،و�إقرار نظام الت�صويت التراكمي في انتخابات �أع�ضاء مجل�س
الإدارة ،ذلك النظام الت�صويتي الذي يمنح كل م�ساهم قدرة ت�صويتية بعدد الأ�سهم
التي يمتلكها ويحق له الت�صويت بها لمر�شح واحد �أو تق�سيمها بين من يختارهم
من المر�شحين دون وجود �أي تكرار لهذه الأ�صوات؛ مما يزيد من فر�ص ح�صول
م�ساهمي الأقلية على تمثيل عادل في مجل�س الإدارة ،وتوفير �آلية منا�سبة لح�صول
جميع الم�ساهمين و�سائر �أ�صحاب الم�صالح على المعلومات بالقدر الذي يحمي
ال�شركة وحقوقها وم�صالحها والغير ،واعتماد �آلية �أخرى لتقديم التظلمات وال�شكاوى
والبالغات عن �أية مخالفات �أو مخاطر قد تهدد ال�شركة.
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وينق�سم «نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية»
�إلى �سبعة ف�صول ،هي كالتالي:
الف�صل الأول
تعاريف
الف�صل الثاني
نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
الف�صل الثالث
المجل�س
الف�صل الرابع
�أعمال الرقابة بال�شركة
الف�صل الخام�س
الإف�صاح وال�شفافية
الف�صل ال�ساد�س
حقوق �أ�صحاب الم�صالح
الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
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الف�صل الأول
تعاريف
املادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا النظام ،تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني المو�ضحة
قرين كل منها ،ما لم يقت�ض ال�سياق معنى �آخر:
 :دولة قطر.
الدولة
الهيئة

 :هيئة قطر للأ�سواق المالية.

القانون

 :القانون ذو ال�صلة والذي ينظم �أحكام ال�شخ�ص الخا�ضع لهذا
النظام.

ال�سوق

 :ال�سوق الرئي�سية في بور�صة قطر.

�سوق �أجنبية

 :ال�سوق المنظمة المن�ش�أة خارج الدولة التي يرخ�ص لها
بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لأحكام قوانين �أجنبية.

جهة الإيداع

 :ال�شركة المرخ�ص لها من الهيئة للقيام بمهام الإيداع والت�سجيل
لكل ما يتعلق بالأوراق المالية المتداولة في الأ�سواق المالية.

الحوكمة

 :النظام الذي يتم من خالله �إدارة ال�شركة والتحكم بها،
ويحدد �أ�س�س ومبادئ توزيع الحقوق والم�س�ؤوليات بين مختلف
�أ�صحاب الم�صالح في ال�شركة ،مثل �أع�ضاء المجل�س ،والمدراء،
والم�ساهمين و�أ�صحاب الم�صالح الآخرين ،وتو�ضح القواعد
والإجراءات الخا�صة باتخاذ القرارات المتعلقة ب�ش�ؤون ال�شركة.

تقرير الحوكمة  :تقرير �سنوي م�ستقل بذاته يت�ضمن �إف�صاح ال�شركة عن
التزامها بتطبيق مبادئ و�أحكام هذا النظام ،يوقعه الرئي�س
ويرفعه �إلى الهيئة مرفقا بالتقرير ال�سنوي لل�شركة.
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ال�شركة

 :ال�شركة المدرجة� ،أو الكيان القانوني المدرج في ال�سوق
بح�سب الأحوال.

المجل�س

 :مجل�س �إدارة ال�شركة المدرجة� ،أو القائم على �إدارة الكيان
القانوني المدرج بح�سب الأحوال.

ميثاق المجل�س

 :الميثاق الذي يعده المجل�س لتحديد مهامه وم�س�ؤول ّياته
وواجبات رئي�سه و�أع�ضائه.

الرئي�س

 :رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة المدرجة� ،أو المكلف ب�إدارة
الكيان القانوني المدرج وفقا للقانون ،وعقد ت�أ�سي�سه ونظامه
الأ�سا�سي.

الع�ضو
غير التنفيذي

 :ع�ضو مجل�س الإدارة الذي ال يكون متفرغا لإدارة ال�شركة� ،أو
ال يتقا�ضى �أجرا منها.

الع�ضو الم�ستقل  :هو ع�ضو مجل�س الإدارة الذي يتمتع باال�ستقاللية التامة ،ومما
ينافي اال�ستقاللية على �سبيل المثال ال الح�صر� ،أي ًا من الآتي:
� .1أن يكون مالكا ( )1%على الأقل من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي
�شركة من مجموعتها.
� .2أن يكون ممثال ل�شخ�ص اعتباري يملك ( )5%على الأقل
من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها.
� .3أن يكون بالإدارة التنفيذية العليا لل�شركة �أو �أي �شركة من
مجموعتها خالل ال�سنة ال�سابقة على انتخابات المجل�س.
� .4أن تكون له �صلة قرابة من الدرجة الأولى مع �أي من
�أع�ضاء المجل�س �أو الإدارة التنفيذية العليا بال�شركة� ،أو
�أي �شركة من مجموعتها.
� .5أن يكون ع�ضو مجل�س �إدارة في �أي �شركة �ضمن مجموعة
ال�شركة المر�شح لع�ضوية مجل�س �إدارتها.
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.6

.7

�أمين ال�سر

�أن يكون موظفا خالل ال�سنتين ال�سابقتين على انتخابات
المجل�س لدى �أي من الأطراف المرتبطة بال�شركة �أو ب�أي
�شركة من مجموعتها كالمحا�سبين القانونيين ،وكبار
الموردين� ،أو �أن يكون مالكا لح�ص�ص �سيطرة لدى
�أي من تلك الأطراف خالل ال�سنتين ال�سابقتين على
انتخابات المجل�س.
�أن تكون له تعامالت مبا�شرة �أو غير مبا�شرة مع ال�شركة
�أو �أي �شركة من مجموعتها خالل ال�سنتين ال�سابقتين
على انتخابات المجل�س.

 :ال�شخ�ص المع ّين من المجل�س وفق ًا لهذا النظام ،والم�س�ؤول
عن تنظيم وتن�سيق الم�سائل التي تتع ّلق بالمجل�س وبال�شركة.

 :الم�س�ؤول التنفيذي الأول والم�س�ؤولين التنفيذيين الآخرين
الإدارة
الم�س�ؤولين مبا�شرة �أمامه ،وت�شمل ر�ؤ�ساء وحدات الرقابة
التنفيذية العليا
الداخلية بال�شركة.
الرقابة الداخلية � :أعمال التدقيق المالي ،وتقييم الأداء ،و�إدارة المخاطر التي
تقوم بها وحدة م�ستقلة �أو �أكثر بال�شركة.
مراقب الح�سابات  :ال�شخ�ص المرخ�ص له وفقا لأحكام القانون والم�سجل بجدول
المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام ب�أعمال مراجعة
وتدقيق البيانات والتقارير المالية و�إبداء الر�أي فيها ،وفقا
لأ�صول المهنة وطبقا للمعايير الدولية للتدقيق �أو معايير
التدقيق المتعلقة بالم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ،والح�صول
على ت�أكيد ما �إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء
الجوهرية ،وكذا �أعمال الت�صفيات.

نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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الت�صويت
التراكمي

� :أ�سلوب ت�صويت الختيار �أع�ضاء المجل�س يمنح كل م�ساهم
قدرة ت�صويتية بعدد الأ�سهم التي يملكها؛ بحيث يحق له
الت�صويت بها لمر�شح واحد �أو تق�سيمها بين من يختارهم من
المر�شحين دون وجود �أي تكرار لهذه الأ�صوات.

�صفقة كبيرة

ّ � :أي �صفقة �أو مجموعة �صفقات مت�صلة تهدف �إلى امتالك
�أو بيع �أو ت�أجير �أو مبادلة �أو الت�ص ّرف (با�ستثناء �إن�شاء
ال�ضمانات) ب�أ�صول ال�شركة �أو الأ�صول التي �ستكت�سبها
ال�شركة �أو تلك ال�صفقات التي من �ش�أنها تغيير الطبيعة
الأ�سا�س ّية لعمل ال�شركة �أو التي تتجاوز قيمتها الإجمالية
( )10%من القيمة الأقل بين القيمة ال�سوقية لل�شركة �أو قيمة
�صافي �أ�صول ال�شركة وفقا لآخر بيانات مالية معلنة.

المعلومات

 :المعلومات ،والبيانات ،والوثائق المرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة،
وب�أن�شطتها ،وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التي يجب
على ال�شركة الإف�صاح عنها واتاحتها للم�ساهمين وتمكينهم
من الو�صول لها والح�صول عليها بموجب القانون و�أحكام هذا
النظام وغيره من ت�شريعات الهيئة.

ال�شخ�ص المطلع � :أي �شخ�ص اطلع بحكم موقعه على معلومات لم تكن متاحة
للجمهور ،ويمكن �أن ت�ؤثر في جذب �أو عزوف المتعاملين في
الأوراق المالية لل�شركة �أو غيرها من ال�شركات التي يكون
لل�شركة �أو للم�ساهمين م�صلحة فيها� ،أو يمكن �أن ت�ؤثر في قدرة
ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها ،وي�شمل ذلك �أع�ضاء المجل�س،
والإدارة التنفيذية العليا ،والعاملين بال�شركة �أو �أي �شركة من
مجموعتها وغيرهم ممن يتاح لهم الح�صول على مثل تلك
المعلومات ب�سبب عالقات تعاقدية �أو مهنية �أو غيرها.
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�أ�صحاب الم�صالح  :كل من له م�صلحة مع ال�شركة ت�ستند �إلى حق �أو مركز قانوني
مثل الم�ساهمين ،والعاملين ،والدائنين ،والعمالء ،والموردين
وغيرهم.
طرف ذو عالقة  :يعتبر ال�شخ�ص ذو عالقة بال�شركة �إذا كان ع�ضو في مجل�س
�إدارة ال�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها� ،أو بالإدارة
التنفيذية العليا لل�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها� ،أو كان
مالكا ( )5%على الأقل من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركة من
مجموعتها� ،أو كان من �أقارب �أي من ال�سابقين حتى الدرجة
الثانية ،وكل �شخ�ص اعتباري م�سيطر عليه من ع�ضو بمجل�س
�إدارة ال�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها �أو ب�إدارتها التنفيذية
العليا و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية� ،أو الم�شتركة في م�شروع
�أو �شراكة من �أي نوع مع ال�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها.
الأقلية

 :الم�ساهمون الذين يمثلون فئة غير م�سيطرة في ال�شركة بحيث
ال ي�ستطيعون الت�أثير عليها.

التعامالت

 :التعامالت التجارية �أو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها
( )10%من حجم تعامالت ال�شركة خالل ال�سنة الواحدة� ،أو
�أكثر من متو�سط مجموع تعامالت ال�شركة خالل �آخر ثالث
�سنوات.

ال�سنة

 :ال�سنة المالية لل�شركة.
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الف�صل الثاين
نطاق تطبيق احلوكمة وااللتزام مببادئها
املادة ()2

نطاق التطبيق
ت�سري مبادئ و�أحكام هذا النظام على ال�شركات ،والكيانات القانونية المدرجة
بال�سوق الرئي�سية ،ما لم يرد ب�ش�أنها ن�ص خا�ص في �أي من ت�شريعات الهيئة.
وتف�صح ال�شركة في تقريرها ال�سنوي عن التزامها بتطبيق مبادئ و�أحكام هذا
النظام ،وفي حالة عدم االلتزام بتطبيق �أي من مبادئه �أو �أحكامه-لأ�سباب تقبلها
الهيئة مراعاة للم�صلحة العامة �أو م�صلحة ال�سوق �أو حماية للم�ستثمرين-يجب تحديد
المادة �أو المواد التي لم تلتزم بتطبيق �أحكامها ومبررات عدم التطبيق �أو �أ�سباب
المخالفة-بح�سب الأحوال-بتقرير الحوكمة.
املادة ()3

االلتزام مببادئ احلوكمة
يلتزم المجل�س بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل في:
العدالة والم�ساواة بين �أ�صحاب الم�صالح وعدم التمييز بينهم على �أ�سا�س العرق �أو
الجن�س �أو الدين ،وال�شفافية واالف�صاح و�إتاحة المعلومات للهيئة ولأ�صحاب الم�صالح
في الوقت المنا�سب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام ب�أعمالهم
ب�شكل �صحيح ،و�إعالء قيم الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ،وتقديم الم�صلحة العامة
لل�شركة و�أ�صحاب الم�صالح على الم�صلحة الخا�صة ،و�أداء الواجبات والمهام
والوظائف بح�سن نية ونزاهة و�شرف و�إخال�ص وتحمل الم�س�ؤولية النا�شئة عنها �أمام
�أ�صحاب الم�صالح والمجتمع.
وعلى المجل�س مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة ب�صورة م�ستمرة ومنتظمة،
وااللتزام بتطبيق �أف�ضل مبادئ الحوكمة في حالة �إدراج �أو تداول �أية �أوراق مالية في
�سوق �أجنبية و�إعالء مبد�أ التداول العادل بين الم�ساهمين ،كما يلتزم بتطوير قواعد
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ال�سلوك المهني التي تج�سد قيم ال�شركة ،وبالمراجعة الدورية والمنتظمة ل�سيا�ساتها،
ومواثيقها ،و�إجراءاتها الداخلية التي يجب على �أع�ضاء المجل�س ،والإدارة التنفيذية
العليا ،والم�ست�شارين ،والموظفين االلتزام بها ،والتي من بينها :مواثيق المجل�س
ولجانه ،و�سيا�سة تعامالتها مع الأطراف ذات العالقة ،وقواعد تداول الأ�شخا�ص
المطلعين.
املادة ()4

تقرير احلوكمة
تقرير الحوكمة جزء ال يتجز�أ من التقرير ال�سنوي لل�شركة يرفق به موقعا من
الرئي�س.
مع عدم الإخالل بحكم المادة ( )2من هذا النظام ،يجب �أن يت�ض ّمن تقرير
الحوكمة �إف�صاح ال�شركة عن االلتزام بتطبيق �أحكام هذا النظام ،و�أن يت�ضمن جميع
المعلومات المتع ّلقة بتطبيق مبادئه و�أحكامه ،والتي منها على �سبيل المثال ال الح�صر:
 .1الإجراءات التي اتبعتها ال�شركة ب�ش�أن تطبيق �أحكام هذا النظام.
 .2الإف�صاح عن المخالفات التي ارتُكبت خالل ال�سنة ومن بينها المخالفات
والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق �أي من مبادئ �أو �أحكام هذا
النظام ،وبيان �أ�سبابها ،وطريقة معالجتها و�سبل تفاديها في الم�ستقبل.
 .3الإف�صاح عن المعلومات الخا�صة ب�أع�ضاء المجل�س ولجانه ،والإدارة التنفيذية
العليا بال�شركة و�صالحياتهم وم�س�ؤول ّياتهم و�أعمالهم خالل ال�سنة ،ومكاف�آتهم.
 .4الإف�صاح عن �إجراءات �إدارة المخاطر ،والرقابة الداخلية في ال�شركة بما فيها
اال�شراف على ال�ش�ؤون المالية واال�ستثمارات ،وما يت�صل بها من معلومات.
� .5أعمال اللجان ،مت�ضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت �إليه من تو�صيات.
 .6الإف�صاح عن الإجراءات التي تتبعها ال�شركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها
وطرق تقييمها و�إدارتها ،وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها ال�شركة،
ومناق�شة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذر ّية �أو غير المتوقّعة في
ال�سوق.
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية

17

هي ـئ ــة قطر لـلأ�س ــواق الم ـ ــاليـ ـ ــة

 .7الإف�صاح عن تقييم �أداء المجل�س ومدى التزام �أع�ضائه بتحقيق م�صالح ال�شركة،
والقيام ب�أعمال اللجان ،وح�ضور اجتماعات المجل�س ولجانه ،والإف�صاح عن
تقييم �أداء الإدارة التنفيذية العليا ب�ش�أن تطبيق نظام الرقابة الداخل ّية و�إدارة
المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات ،وال�شكاوى ،والمقترحات ،والبالغات،
والطريقة التي عالج بها المجل�س الم�سائل الرقابية.
 .8الإف�صاح عن �أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخل ّية كليا �أو جزئيا �أو
مواطن ال�ضعف في تطبيقه ،والإف�صاح عن حاالت الطوارئ التي �أ ّثرت �أو قد ُت�ؤ ّثر
على الأداء المالي لل�شركة ،والإجراءات التي اتبعتها ال�شركة في معالجة حاالت
الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخل ّية (ال�س ّيما الم�شاكل ال ُمف�صح عنها في
التقارير ال�سنو ّية لل�شركة وبياناتها المال ّية).
 .9الإف�صاح عن مدى التزام ال�شركة بالقواعد وال�شروط التي تحكم الإف�صاح
والإدراج في ال�سوق.
 .10الإف�صاح عن �أي نزاع �أو خ�صومة تكون ال�شركة طرفا فيها بما فيها التحكيم،
والدعاوى الق�ضائية.
 .11الإف�صاح عن التعامالت وال�صفقات التي تبرمها ال�شركة مع �أي “طرف ذي
عالقة”.
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الف�صل الثالث
املجل�س
املادة ()5

ال�شروط الواجب توافرها يف ع�ضو املجل�س
يجب �أن يكون ع�ضو المجل�س م�ؤهال ،ويتمتع بقدر ٍ
كاف من المعرفة بالأمور
الإدارية والخبرة المنا�سبة لت�أدية مهامه ب�صورة ف ّعالة ،ويتع ّين عليه تخ�صي�ص
الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة و�شفافية بما يحقق م�صلحة ال�شركة و�أهدافها
وغاياتها.
وي�شترط في ع�ضو المجل�س ما يلي:
� .1أال يقل عمره عن واحد وع�شرين عام ًا ،و�أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
� .2أال يكون قد �سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية� ،أو في جريمة مخلة بال�شرف �أو
الأمانة� ،أو في جريمة من الجرائم الم�شار �إليها في المادة ( )40من القانون
رقم ( )8ل�سنة  2012ب�ش�أن هيئة قطر للأ�سواق المالية ،والمادتين ( )334و()335
من القانون رقم ( )11ل�سنة  2015ب�إ�صدار قانون ال�شركات التجارية� ،أو �أن يكون
ممنوعا من مزاولة �أي عمل في الجهات الخا�ضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة
( 35فقرة  )12من القانون رقم ( )8ل�سنة  2012الم�شار �إليه� ،أو �أن يكون قد ق�ضي
ب�إفال�سه ،مالم يكن قد رد �إليه اعتباره.
� .3أن يكون م�ساهم ًا ،ومالك ًا عند انتخابه �أو خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ انتخابه لعدد
من �أ�سهم ال�شركة يحدده النظام الأ�سا�سي؛ ويجب �إيداعها خالل �ستين يوم ًا من
تاريخ بدء الع�ضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول �أو الرهن �أو الحجز
�إلى �أن تنتهي مدة الع�ضوية وي�صدق على ميزانية �آخر �سنة مالية قام فيها الع�ضو
ب�أعماله ،و�أن تخ�ص�ص ل�ضمان حقوق ال�شركة والم�ساهمين والدائنين والغير عن
الم�س�ؤولية التي تقع على �أع�ضاء المجل�س ،و�إذا لم يقدم الع�ضو ال�ضمان على
الوجه المذكور بطلت ع�ضويته ،ويعفى الع�ضو الم�ستقل من ذلك ال�شرط.
وعلى المر�شح لع�ضوية المجل�س تقديم �إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه �أي
من�صب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين ع�ضوية المجل�س.
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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وفي جميع الأحوال ،تلتزم ال�شركة ب�إر�سال قائمة ب�أ�سماء وبيانات المر�شحين
لع�ضوية المجل�س �إلى الهيئة العتمادها قبل التاريخ المحدد النتخابات المجل�س
ب�أ�سبوعين على الأقل مرفقا بها ال�سيرة الذاتية لكل مر�شح ،و�صورة طبق الأ�صل من
متطلبات التر�شيح.
املادة ()6

ت�شكيل املجل�س
ُي�شكل المجل�س وفقا للقانون والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،على �أن يكون ثلث �أع�ضاء
المجل�س على الأقل من الم�ستقلين ،و�أن تكون �أغلبية الأع�ضاء بالمجل�س من غير
التنفيذيين ،ويجوز تخ�صي�ص مقعد �أو �أكثر من مقاعد المجل�س لتمثيل الأقلية ،و�آخر
لتمثيل العاملين بال�شركة.
وفي جميع الأحوال ،يجب �أن ي�ضمن ت�شكيل المجل�س عدم تحكم ع�ضو �أو �أكثر في
�إ�صدار القرارات.
املادة ()7

حظر اجلمع بني املنا�صب
بما ال يخالف �أحكام القانون في هذا ال�ش�أن ،ال يجوز لأحد ب�شخ�صه �أو ب�صفته
�أن يكون رئي�سا للمجل�س �أو نائبا للرئي�س في �أكثر من �شركتين يقع مركزيهما الرئي�سي
في الدولة ،وال �أن يكون ع�ضوا في مجل�س �إدارة �أكثر من ثالث �شركات تقع مراكزها
الرئي�سية في الدولة ،وال �أن يكون ع�ضوا منتدبا للإدارة في �أكثر من �شركة واحدة
مركزها الرئي�س في الدولة ،وال �أن يجمع بين ع�ضوية مجل�سي �إدارة �شركتين تمار�سان
ن�شاطا متجان�س ًا.
و ُيحظر الجمع بين رئا�سة المجل�س و�أي من�صب تنفيذي بال�شركة ،وال يجوز
للرئي�س �أن يكون ع�ضو ًا في � ّأي من لجان المجل�س المن�صو�ص عليها في هذا النظام.
ويجب على رئي�س و�أع�ضاء المجل�س تقديم �إقرارا �سنويا يحفظه �أمين ال�سر في
الحافظة المعدة لذلك ،يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المنا�صب التي ُيحظر
الجمع بينها وفقا للقانون و�أحكام هذا النظام.
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املادة ()8

الوظائف واملهام الرئي�سية للمجل�س
ُيعد المجل�س ميثاقا ي�سمى «ميثاق المجل�س» يحدد فيه مهام المجل�س ،وحقوق
وواجبات الرئي�س والأع�ضاء وم�س�ؤولياتهم ،وفقا لأحكام القانون وهذا النظام ،ويجب
ن�شره على الموقع االلكتروني لل�شركة.
ويجب �أن يت�ضمن «ميثاق المجل�س» المهام والوظائف الرئي�سية للمجل�س على �أن
تت�ضمن-على الأقل-ما ي�أتي:
 -1اعتماد الخطة اال�ستراتيجية والأهداف الرئي�سية لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها
ومن ذلك:
 1-1و�ضع اال�ستراتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط العمل الرئي�سة و�سيا�سة �إدارة
المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 2-1تحديد الهيكل الر�أ�سمالي الأمثل لل�شركة وا�ستراتيجيتها و�أهدافها المالية
و�إقرار الميزانيات ال�سنوية.
 3-1الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية لل�شركة ،وتملك الأ�صول
والت�صرف بها.
 4-1تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء ال�شامل في ال�شركة.
 5-1المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في ال�شركة واعتمادها بما ي�ضمن
التوزيع المحكم للوظائف والمهام والم�س�ؤوليات بال�شركة خا�صة وحدات
الرقابة الداخلية.
 6-1اعتماد دليل �إجراءات تنفيذ ا�ستراتيجية و�أهداف ال�شركة ،والذي تعده
الإدارة التنفيذية العليا على �أن يت�ضمن تحديد �سبل و�أدوات االت�صال ال�سريع
مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية و�سائر الأطراف المعنية بالحوكمة
ومن بينها ت�سمية م�س�ؤول ات�صال.
 7-1اعتماد الخطة ال�سنوية للتدريب والتثقيف بال�شركة على �أن تت�ضمن برامج
للتعريف بال�شركة و�أن�شطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.
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-2

-3

-4

-5

و�ضع �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها ،ومن ذلك:
 1-2و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض الم�صالح ومعالجة حاالت التعار�ض
المحتملة لكل من �أع�ضاء المجل�س والإدارة التنفيذية العليا والم�ساهمين
وي�شمل ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ومرافقها ،و�إ�ساءة الت�صرف
الناتج عن التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.
 2-2و�ضع نظام الإف�صاح الكامل بما يحقق العدالة وال�شفافية ويمنع تعار�ض
الم�صالح وا�ستغالل المعلومات التي ال تتاح للجمهور ،على �أن يت�ضمن ذلك
النظام الأ�س�س الواجب �إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل
الأ�شخا�ص المطلعين ،وتحديد فترات حظر تداول ه�ؤالء في الأوراق المالية
لل�شركة �أو �أي �شركة من مجموعتها ،ف�ضال عن �إعداد قائمة بالأ�شخا�ص
المطلعين وتحديثها ،وتزويد الهيئة وال�سوق بن�سخة منها فور اعتمادها �أو
تحديثها.
 3-2الت�أكد من �سالمة الأنظمة المالية والمحا�سبية ،بما فيها الأنظمة ذات ال�صلة
ب�إعداد التقارير المالية.
 4-2الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة المخاطر ،وذلك من خالل
تحديد الت�صور العام عن المخاطر التي قد تواجه ال�شركة وطرحها ب�شفافية.
 5-2المراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية في ال�شركة.
و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�شركة يتفق مع �أحكام هذ النظام والإ�شراف العام
عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
و�ضع �سيا�سات ومعايير و�إجراءات وا�ضحة ومحددة لع�ضوية المجل�س وو�ضعها
مو�ضع التنفيذ بعد �إقرار الجمعية العامة لها.
و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة بين �أ�صحاب الم�صالح من �أجل حمايتهم
وحفظ حقوقهم ،ويجب �أن تغطي هذه ال�سيا�سة-بوجه خا�ص-الآتي:
� 1-5آلية تعوي�ض �أ�صحاب الم�صالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة
وتحميها العقود.
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� 2-5آلية ت�سوية ال�شكاوى �أو الخالفات التي قد تن�ش�أ بين ال�شركة و�أ�صحاب
الم�صالح.
� 3-5آلية منا�سبة لإقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على
�سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 4-5قواعد ال�سلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بال�شركة بحيث تتوافق
مع المعايير المهنية والأخالقية ال�سليمة وتنظم العالقة بينهم وبين �أ�صحاب
الم�صالح ،و�آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
 5-5م�ساهمة ال�شركة االجتماعية.
 -6و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احترام ال�شركة للأنظمة واللوائح
والتزامها بالإف�صاح عن المعلومات للم�ساهمين والدائنين و�أ�صحاب الم�صالح
الآخرين.
 -7توجيه الدعوة �إلى جميع الم�ساهمين لح�ضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق
الذي ر�سمه القانون ،ويجب �أن ت�شتمل الدعوة والإعالن على ملخ�ص ٍ
واف عن
جدول �أعمال الجمعية العامة مت�ضمنا البند الخا�ص بمناق�شة تقرير الحوكمة
واعتماده.
 -8اعتماد التر�شيحات الخا�صة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا ،وخطة
التعاقب على �إدارتها.
 -9و�ضع �آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية ،والتحليل المالي،
والت�صنيف االئتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير
وم�ؤ�شرات الأ�سواق المالية لتقديم خدماتهم ب�سرعة و�أمانة و�شفافية لكافة
الم�ساهمين.
 -10و�ضع برامج التوعية الالزمة لن�شر ثقافة الرقابة الذاتية و�إدارة المخاطر
بال�شركة.
 -11اعتماد �سيا�سة وا�ضحة ومكتوبة تحدد �أ�س�س وطريقة منح مكاف�آت �أع�ضاء
المجل�س ،وحوافز ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بال�شركة وفق ًا
لمبادئ هذا النظام وبدون � ّأي تمييز على �أ�سا�س العرق �أو الجن�س �أو الدين،
وعر�ضها على الجمعية العامة �سنويا لإقرارها.
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية

23

هي ـئ ــة قطر لـلأ�س ــواق الم ـ ــاليـ ـ ــة

 -12و�ضع �سيا�سة وا�ضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العالقة ،وعر�ضها على الجمعية
العامة لإقرارها.
 -13و�ضع �أ�س�س ومعايير تقييم �أداء المجل�س ،والإدارة التنفيذية العليا.
املادة ()9

م�س�ؤوليات املجل�س
يمثل المجل�س كافة الم�ساهمين ،وعليه بذل العناية الالزمة في �إدارة ال�شركة
بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق م�صلحة ال�شركة وال�شركاء والم�ساهمين ،و�أ�صحاب
الم�صالح ،ويحقق النفع العام وتنمية اال�ستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع ،وعليه
�أن يتحمل م�س�ؤولية حماية الم�ساهمين من الأعمال والممار�سات غير القانونية �أو
التع�سفية �أو �أي �أعمال �أو قرارات قد تلحق �ضررا بهم �أو تعمل على التمييز بينهم �أو
تمكن فئة من �أخرى.
ويجب تحديد م�س�ؤوليات المجل�س بو�ضوح في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،و»ميثاق
المجل�س» الم�شار �إليه في المادة ال�سابقة.
وعلى المجل�س-بما ال يخالف �أحكام القانون�-أن ي�ؤدي وظائفه ومهامه ،و�أن
يتحمل م�س�ؤوليته وفقا للآتي:
 .1يجب �أن ي�ؤدي المجل�س مهامه بم�س�ؤولية وح�سن نية وجدية واهتمام ،و�أن تكون
قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية� ،أو من �أي م�صدر �آخر
موثوق به.
 .2يمثل ع�ضو المجل�س جميع الم�ساهمين ،وعليه �أن يلتزم بما يحقق م�صلحة ال�شركة
ال م�صلحة من يمثله �أو من �صوت له لتعيينه بالمجل�س.
 .3يجب �أن يحدد المجل�س ال�صالحيات التي يفو�ضها للإدارة التنفيذية ،و�إجراءات
اتخاذ القرار ومدة التفوي�ض ،كما يحدد المو�ضوعات التي يحتفظ ب�صالحية
البت فيها ،وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممار�ستها لل�صالحيات
المفو�ضة.
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.4

.5

.6

يجب على المجل�س الت�أكد من و�ضع �إجراءات لتعريف �أع�ضاء المجل�س الجدد
بعمل ال�شركة وبخا�صة الجوانب المالية والقانونية ف�ضال عن تدريبهم �إن لزم
الأمر.
يجب على المجل�س الت�أكد من �إتاحة ال�شركة المعلومات الكافية عن �ش�ؤونها
لجميع �أع�ضاء المجل�س بوجه عام ولأع�ضاء المجل�س غير التنفيذيين بوجه خا�ص
وذلك من �أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
ال يجوز للمجل�س �إبرام عقود القرو�ض التي تجاوز �آجالها ثالث �سنوات� ،أو بيع
عقارات ال�شركة �أو رهنها� ،أو �إبراء مديني ال�شركة من التزاماتهم �إال �إذا كان
م�صرحا له بذلك في نظام ال�شركة وبال�شروط الواردة فيه ،و�إذا ت�ضمن نظام
ال�شركة �أحكاما في هذا ال�ش�أن ،فال يجوز للمجل�س القيام بالت�صرفات المذكورة
�إال ب�إذن من الجمعية العامة ،ما لم تكن تلك الت�صرفات داخلة في �أغرا�ض
ال�شركة.
املادة ()10

تفوي�ض املهام
بما ال يخل باخت�صا�صات الجمعية العامة ،يتولى المجل�س جميع ال�صالحيات
وال�سلطات الالزمة لإدارتها؛ ويجوز له تفوي�ض لجانه في ممار�سة بع�ض �صالحياته،
وله ت�شكيل لجنة خا�صة �أو �أكثر للقيام بمهام محددة على �أن ين�ص في قرار ت�شكيلها
على طبيعة تلك المهام.
وتظل الم�س�ؤولية النهائية عن ال�شركة على المجل�س و�إن �شكل لجانا �أو فو�ض جهات
�أو �أ�شخا�ص ًا �آخرين للقيام ببع�ض �أعماله ،وعلى المجل�س تجنب �إ�صدار تفوي�ضات عامة
�أو غير محددة المدة.
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املادة ()11

واجبات الرئي�س
الرئي�س هو رئي�س ال�شركة ويمثلها لدى الغير و�أمام الق�ضاء ،وهو الم�س�ؤول الأول
عن ح�سن �إدارة ال�شركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق م�صلحة ال�شركة
وال�شركاء والم�ساهمين و�سائر �أ�صحاب الم�صالح ،ويجب �أن يت�ضمن «ميثاق المجل�س»
مهام وم�س�ؤوليات الرئي�س على �أن تت�ضمن على الأقل ما ي�أتي:
 .1الت�أكد من قيام المجل�س بمناق�شة جميع الم�سائل الأ�سا�س ّية ب�شكل ف ّعال وفي
الوقت المنا�سب.
 .2الموافقة على جدول �أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين االعتبار �أ ّية م�س�ألة يطرحها
�أي ع�ضو من �أع�ضاء المجل�س.
 .3ت�شجيع �أع�ضاء المجل�س على الم�شاركة ب�شكل جماعي وف ّعال في ت�صريف �ش�ؤون
المجل�س ،ل�ضمان قيام المجل�س بم�س�ؤولياته بما يحقق م�صلحة ال�شركة.
� .4إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والم�ستندات وال�سجالت الخا�صة
بال�شركة وبالمجل�س ولجانه لأع�ضاء المجل�س.
الفعلي بالم�ساهمين والعمل على �إي�صال �آرائهم �إلى
� .5إيجاد قنوات التوا�صل
ّ
المجل�س.
� .6إف�ساح المجال لأع�ضاء المجل�س غير التنفيذيين ،ب�صورة خا�صة ،بالم�شاركة
الف ّعالة وت�شجيع العالقات البنّاءة بين �أع�ضاء المجل�س التنفيذيين وغير
التنفيذيين.
� .7إبقاء الأع�ضاء على اطالع دائم ب�ش�أن تنفيذ �أحكام هذا النظام ،ويجوز للرئي�س
تفوي�ض لجنة التدقيق �أو غيرها في ذلك.

يحل نائب الرئي�س محل الرئي�س عند غيابه ،ويجوز للرئي�س �أن يفو�ض غيره من
�أع�ضاء المجل�س في بع�ض �صالحياته.
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املادة ()12

التزامات �أع�ضاء املجل�س
يلتزم �أع�ضاء المجل�س بما يلي:
 .1االنتظام في ح�ضور اجتماعات المجل�س ولجانه ،وعدم االن�سحاب من المجل�س �إال
ل�ضرورة وفي الوقت المنا�سب.
� .2إعالء م�صلحة ال�شركة وال�شركاء والم�ساهمين و�سائر �أ�صحاب الم�صالح
وتقديمها على الم�صلحة الخا�صة.
� .3إبداء الر�أي ب�ش�أن الم�سائل اال�ستراتيجية لل�شركة ،و�سيا�ستها في تنفيذ م�شاريعها،
ونظم م�ساءلة العاملين بها ،ومواردها ،والتعيينات الأ�سا�س ّية ،ومعايير العمل بها.
 .4مراقبة �أداء ال�شركة في تحقيق �أغرا�ضها و�أهدافها ،ومراجعة التقارير الخا�صة
ب�أدائها بما فيها التقارير ال�سنو ّية ون�صف ال�سنو ّية والربع ّية.
 .5الإ�شراف على تطوير القواعد الإجرائية الخا�صة بالحوكمة ،والعمل على تطبيقها
بال�شكل الأمثل وفقا لهذا النظام.
 .6ا�ستغالل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اخت�صا�صاتهم وم� ّؤهالتهم في �إدارة
ال�شركة بطريقة فعالة ومنتجة ،والعمل على تحقيق م�صلحة ال�شركة وال�شركاء
والم�ساهمين و�سائر �أ�صحاب الم�صالح.
 .7الم�شاركة الفعالة في الجمعيات العامة لل�شركة ،وتحقيق مطالب �أع�ضائها ب�شكل
متوازن وعادل.
 .8عدم الإدالء ب�أية ت�صريحات �أو بيانات �أو معلومات دون �إذن كتابي م�سبق من
الرئي�س �أو من يفو�ضه في ذلك ،وعلى المجل�س ت�سمية المتحدث الر�سمي با�سم
ال�شركة.
 .9الإف�صاح عن العالقات المالية والتجارية ،والدعاوى الق�ضائية التي قد ت�ؤثر �سلبا
على القيام بالمهام والوظائف الموكلة �إليهم.

ويجوز لأع�ضاء المجل�س طلب ر�أي م�ست�شار خارجي م�ستقل على نفقة ال�شركة
تخ�ص ال�شركة.
فيما يتع ّلق ب�أ ّية م�س�ألة ّ
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املادة ()13

الدعوة لالجتماع
يجتمع المجل�س بدعوة من رئي�سه ،ووفقا لما ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة،
وعلى الرئي�س �أن يدعو المجل�س �إلى االجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأع�ضاء على
الأقل ،وتوجه الدعوة لكل ع�ضو م�صحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد النعقاده
ب�أ�سبوع على الأقل ،ويجوز لأي ع�ضو طلب �إ�ضافة بند �أو �أكثر �إلى جدول الأعمال.
املادة ()14

اجتماعات املجل�س
يعقد المجل�س �ستة اجتماعات -على الأقل-خالل ال�سنة ،وال يجوز �أن تنق�ضي
ثالثة �أ�شهر دون عقد اجتماع ،وال يكون اجتماع المجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س.
وللع�ضو الغائب �أن ينيب عنه كتابة �أحد �أع�ضاء المجل�س لتمثيله في الح�ضور
والت�صويت ،على �أنه ال يجوز �أن يمثل الع�ضو الواحد �أكثر من ع�ضو ،و�إذا تغيب ع�ضو
المجل�س عن ح�ضور ثالثة اجتماعات متتالية� ،أو �أربعة اجتماعات غير متتالية دون
عذر يقبله المجل�س �أعتبر م�ستقي ًال.
ويجوز الم�شاركة في اجتماع المجل�س ب�أي و�سيلة م�ؤمنة من و�سائل التقنية الحديثة
المتعارف عليها ،تمكن الم�شارك من اال�ستماع والم�شاركة الفعالة في �أعمال المجل�س
و�إ�صدار القرارات.
املادة ()15
قرارات املجل�س
بما ال يخالف �أحكام القانون في هذا ال�ش�أن ،ت�صدر قرارات المجل�س ب�أغلبية
�أ�صوات الحا�ضرين والممثلين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الجانب الذي منه
رئي�س االجتماع ،ويحرر مح�ضر لكل اجتماع ،يحدد فيه �أ�سماء الأع�ضاء الحا�ضرين
والغائبين ،ويبين ما دار باالجتماع ،ويوقع من رئي�س االجتماع و�أمين ال�سر ،وللع�ضو
28

نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية

هي ـئ ــة قطر لـلأ�س ــواق الم ـ ــاليـ ـ ــة

الذي لم يوافق على �أي قرار اتخذه المجل�س �أن يثبت اعترا�ضه في مح�ضر االجتماع.
ويجوز للمجل�س ،في حالة ال�ضرورة ولدواعي اال�ستعجال� ،إ�صدار بع�ض قراراته
بالتمرير ب�شرط موافقة جميع �أع�ضائه كتابة على تلك القرارات ،وعلى �أن تعر�ض في
االجتماع التالي للمجل�س ،لت�ضمينها مح�ضر اجتماعه.
املادة ()16

�أمني ال�سر
ي�صدر المجل�س قرارا بت�سمية �أمين �سر المجل�س ،وتكون الأولوية للحا�صلين على
�شهادة جامعية في القانون �أو المحا�سبة من جامعة معترف بها �أو ما يعادلها ،ولمن
تكون له خبرة ال تقل عن ثالث �سنوات في تو ّلي �ش�ؤون �شركة مدرجة.
ولأمين ال�سر بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة بمن يراه من العاملين بال�شركة في
�أداء مهام عمله.
املادة ()17

مهام وواجبات �أمني ال�سر
يقوم �أمين ال�سر بمعاونة الرئي�س وكافة �أع�ضاء المجل�س فيما يقومون به من
مهام ،ويلتزم بت�سيير كافة �أعمال المجل�س ومنها:
 .1تحرير محا�ضر اجتماعات المجل�س يحدد بها �أ�سماء الأع�ضاء الحا�ضرين
والغائبين ،ويبين فيها ما دار باالجتماع ،ويثبت بها اعترا�ضات الأع�ضاء على �أي
قرار �أ�صدره المجل�س.
 .2قيد قرارات المجل�س في ال�سجل المعد لهذا الغر�ض ح�سب تاريخ �إ�صدارها.
 .3قيد االجتماعات التي يعقدها المجل�س في ال�سجل المعد لهذا الغر�ض م�سل�سلة
ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها مو�ضحا فيها :الأع�ضاء الحا�ضرين والغائبين،
والقرارات التي اتخذها المجل�س في االجتماع ،واالعترا�ضات �إن وجدت.
 .4حفظ محا�ضر اجتماعات المجل�س وقراراته ،وتقاريره وكافة �سجالت ومرا�سالت
المجل�س ومكاتباته في �سجالت ورقية و�إلكترونية.
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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.5

.6

.7

.8

�إر�سال الدعوة لأع�ضاء المجل�س ،والم�شاركين�-إن وجدوا-مرفقا بها جدول
الأعمال قبل التاريخ المحدد النعقاد االجتماع ب�أ�سبوعين على الأقل ،وا�ستالم
طلبات الأع�ضاء ب�إ�ضافة بند �أو �أكثر �إلى جدول الأعمال و�إثبات تاريخ تقديمها.
التن�سيق الكامل بين الرئي�س و�أع�ضاء المجل�س ،وبين الأع�ضاء فيما بينهم ،وبين
المجل�س والجهات المعنية و�أ�صحاب الم�صالح بما فيهم الم�ساهمين والإدارة
والموظفين.
تمكين الرئي�س والأع�ضاء من الو�صول ال�سريع �إلى جميع وثائق وم�ستندات
ال�شركة ،وكذلك المعلومات والبيانات الخا�صة بها.
حفظ �إقرارات �أع�ضاء المجل�س بعدم الجمع بين المنا�صب المحظور عليهم
الجمع بينها وفقا للقانون و�أحكام هذا النظام.
املادة ()18

جلان املجل�س
ي�شكل المجل�س فور انتخابه وفي �أول اجتماع له ثالث لجان على الأقل هي كالتالي:
�أوال :لجنة التر�شيحات ،برئا�سة �أحد �أع�ضاء المجل�س وع�ضوية اثنين على الأقل،
ويراعى في اختيار �أع�ضاء اللجنة توافر الخبرة الالزمة لممار�سة اخت�صا�صاتها التي
تتمثل -على الأقل-في الآتي:
 .1و�ضع �أ�س�س ومعايير عامة ت�ستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأ�صلح من بين
المر�شحين لع�ضوية المجل�س.
 .2تر�شيح من تراه منا�سبا لع�ضوية المجل�س حال خلو �أي من مقاعده.
 .3و�ضع م�شروع خطة التعاقب على �إدارة ال�شركة ل�ضمان �سرعة تعيين البديل
المنا�سب ل�شغل الوظائف ال�شاغرة بال�شركة.
 .4تر�شيح من تراه منا�سبا ل�شغل �أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
 .5تلقي طلبات التر�شح لع�ضوية المجل�س.
 .6رفع قائمة المر�شحين لع�ضوية المجل�س �إلى المجل�س مت�ضمنة تو�صياتها في هذا
ال�ش�أن ،على �أن تُر�سل ن�سخة منها �إلى الهيئة.
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.7

رفع تقرير �سنوي �إلى المجل�س يت�ضمن تحليال �شامال لأداء المجل�س محددا نقاط
القوة وال�ضعف واقتراحاتها في هذا ال�ش�أن.

ثانيا :لجنة المكاف�آت ،برئا�سة �أحد �أع�ضاء المجل�س وع�ضوية اثنين على الأقل،
ويراعى في اختيار �أع�ضاء اللجنة توافر الخبرة الالزمة لممار�سة اخت�صا�صاتها التي
تتمثل -على الأقل-في الآتي:
 .1تحديد ال�سيا�سة العامة لمنح المكاف�آت في ال�شركة �سنويا ،بما فيها طريقة تحديد
مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء المجل�س ،على �أال تزيد المكاف�أة ال�سنوية للمجل�س على
 5%من الربح ال�صافي لل�شركة بعد خ�صم االحتياطات واال�ستقطاعات القانونية
وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على الم�ساهمين.
 .2تحديد �أ�س�س منح البدالت والحوافز بال�شركة ومنها �إ�صدار �أ�سهم تحفيز للعاملين
بها.
ثالثا :لجنة التدقيق ،برئا�سة �أحد �أع�ضاء المجل�س الم�ستقلين وع�ضوية اثنين على
الأقل ،ويراعى في اختيار �أع�ضاء اللجنة �أن يكون �أغلبيتهم م�ستقلين ،و�أال يكون
قد �سبق لأي منهم تدقيق ح�سابات ال�شركة خالل ال�سنتين ال�سابقتين على التر�شح
لع�ضوية اللجنة بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر ،و�أن تتوافر فيهم الخبرة الالزمة
لممار�سة اخت�صا�صات اللجنة التي تتمثل-على الأقل-في الآتي:
� .1إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية لل�شركة فور ت�شكيل اللجنة وعر�ضه على
المجل�س ،والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.
 .2و�ضع �أ�س�س التعاقد مع المدققين الخارجيين وتر�شيحهم ،و�ضمان ا�ستقاللهم في
�أداء عملهم.
 .3الإ�شراف على �أعمال الرقابة الداخلية بال�شركة ،ومتابعة �أعمال مراقب
الح�سابات ،والتن�سيق بينهما ،والت�أكد من التزامهما بتطبيق �أف�ضل النظم العالمية
في التدقيق و�إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحا�سبة والتدقيق الدولية
( )IFRS/IASو( )ISAومتطلباتها ،والتحقق من ا�شتمال تقرير مراقب الح�سابات
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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على �إ�شارة �صريحة ع ّما �إذا كان قد ح�صل على ك ّل المعلومات ال�ضرور ّية ،ومدى
التزام ال�شركة بالمعايير الدولية ( ،)IFRS/IASوما �إذا كان التدقيق قد �أُجري وفق ًا
لمعايير التدقيق الدولية (� )ISAأم ال.
 .4الإ�شراف على دقة و�صحة البيانات المالية والتقارير ال�سنو ّية والن�صف �سنو ّية
والربع ّية ومراجعتها.
 .5درا�سة ومراجعة تقارير ومالحظات مراقب الح�سابات على القوائم المالية
لل�شركة ومتابعة ما تم ب�ش�أنها.
 .6تحري الدقة فيما تعر�ضه ال�شركة على الجمعية العامة ،وما تف�صح عنه من �أرقام
وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.
 		 .7التن�سيق بين المجل�س ،والإدارة التنفيذية العليا ،والرقابة الداخلية بال�شركة.
 .8مراجعة �أنظمة الرقابة المال ّية والداخل ّية و�إدارة المخاطر.
�	 .9إجراء التحقيقات الخا�صة بم�سائل الرقابة المالية بتكليف من المجل�س.
 .10التن�سيق بين وحدة التدقيق الداخلي بال�شركة ومراقب الح�سابات.
 		 .11مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات المال ّية والمحا�سب ّية لل�شركة و�إبداء الر�أي
والتو�صية ب�ش�أنها للمجل�س.
 .12مراجعة تعامالت ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة ومدى خ�ضوعها والتزامها
بال�ضوابط الخا�صة بتلك التعامالت.
 .13و�ضع ومراجعة �سيا�سات ال�شركة ب�ش�أن �إدارة المخاطر ب�شكل دوري� ،أخذا في
االعتبار �أعمال ال�شركة ،ومتغيرات ال�سوق ،والتوجهات اال�ستثمارية والتو�سعية
لل�شركة.
 .14الإ�شراف على البرامج التدريبية الخا�صة ب�إدارة المخاطر التي تعدها ال�شركة،
والتر�شيح لها.
� .15إعداد التقارير الدورية الخا�صة بالمخاطر و�إدارتها بال�شركة ورفعها للمجل�س-
في الوقت الذي يحدده-مت�ضمنة تو�صياتها ،و�إعداد التقارير الخا�صة بمخاطر
محددة بنا ًء على تكليف من المجل�س �أو رئي�سه.
 .16تنفيذ تكليفات المجل�س ب�ش�أن الرقابة الداخلية لل�شركة.
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 .17مناق�شة مراقب الح�سابات ،والإدارة التنفيذية العليا ب�ش�أن المخاطر الخا�صة
بالتدقيق وعلى ر�أ�سها مدى مالءمة القرارات والتقديرات المحا�سبية ،وعر�ضها
على المجل�س لت�ضمينها بالتقرير ال�سنوي.
املادة ()19

عمل اللجان
ي�صدر المجل�س قرار ًا بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء كل لجنة ،ويحدد فيه اخت�صا�صاتها
وواجباتها و�أحكام و�إجراءات عملها ،على �أال يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن
�ستة اجتماعات في ال�سنة.
ويحظر تولي رئا�سة �أكثر من لجنة من اللجان التي ي�شكلها المجل�س ،وال يجوز
الجمع بين رئا�سة لجنة التدقيق وع�ضوية �أي لجنة ،ويجوز دمج لجنتي التر�شيحات
والمكاف�آت في لجنة واحدة ت�سمى «لجنة التر�شيحات والمكاف�آت».
وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور رئي�سها و�أغلبية �أع�ضاءها ،ويحرر
مح�ضر لكل اجتماع ،يبين فيه ما دار باالجتماع ،ويوقع من رئي�س اللجنة.
وترفع كل لجنة تقريرا �سنويا �إلى المجل�س بما قامت به من �أعمال وما انتهت �إليه
من تو�صيات.
ويقوم المجل�س بمراجعة وتقييم �أعمال اللجان ،وت�ضمين تقرير الحوكمة ما قامت
به من �أعمال.
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الف�صل الرابع
�أعمال الرقابة بال�شركة
املادة ()20

الرقابة الداخلية
يعتمد المجل�س مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية لل�شركة على �أن
يت�ضمن ذلك المقترح �آلية الرقابة ،وتحديد مهام واخت�صا�صات �إدارات و�أق�سام
ال�شركة ،و�أحكام و�إجراءات الم�س�ؤولية ب�ش�أنها ،وبرامج توعية وتثقيف العاملين
ب�أهمية الرقابة الذاتية و�أعمال الرقابة الداخلية.
ويجب �أن يت�ضمن المقترح الم�شار �إليه في الفقرة ال�سابقة خطة ال�شركة في �إدارة
المخاطر على �أن تت�ضمن-كحد �أدنى-تحديد المخاطر الرئي�سية التي قد تتعر�ض
لها ال�شركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة ،ومدى قدرة ال�شركة على تحمل
المخاطر ،و�آليات التعرف عليها ،وقيا�سها ،ومتابعتها ،وبرامج التوعية بها ،و�سبل
تفاديها �أو التقليل من �آثارها.
املادة ()21

وحدة الرقابة الداخلية
يجب �أن ي�شتمل نظام الرقابة الداخل ّية لل�شركة على �إن�شاء وحدة �أو �أكثر تكون
م�ستقلة في عملها وف ّعالة لتقييم و�إدارة المخاطر ،والتدقيق المالي ورقابة التزام
ال�شركة بال�ضوابط الخا�صة بالتعامالت المالية خا�صة مع �أي طرف ذي عالقة،
ويتولى �أعمالها مدقق داخلي �أو �أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في �أعمال التدقيق
المالي وتقييم الأداء و�إدارة المخاطر ،وي�سمح له بدخول كافة �إدارات ال�شركة ومتابعة
�أعمالها ،وي�صدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكاف�أته قرار ًا من المجل�س ،ويكون م�س�ؤو ًال
�أمامه.
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املادة ()22

تقارير الرقابة الداخلية
يرفع المدقق الداخلي �إلى لجنة التدقيق ،تقرير ًا كل ثالثة �أ�شهر عن �أعمال
الرقابة الداخلية بال�شركة ،ويحدد المجل�س-بناء على تو�صية لجنة التدقيق-البيانات
التي يجب �أن يت�ضمنها التقرير على �أن تت�ضمن-على الأقل-ما ي�أتي:
� .1إجراءات الرقابة والإ�شراف على ال�ش�ؤون المال ّية واال�ستثمارات و�إدارة المخاطر.
 .2مراجعة تط ّور عوامل المخاطر في ال�شركة ومدى مالءمة وفاعلية الأنظمة
المعمول بها في ال�شركة في مواجهة التغييرات الجذر ّية �أو غير المتوقّعة في
ال�سوق.
 .3تقييم �شامل لأداء ال�شركة ب�ش�أن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخل ّية ،و�أحكام
هذا النظام.
 .4مدى التزام ال�شركة بالقواعد وال�شروط التي تحكم الإف�صاح والإدراج في ال�سوق.
 .5مدى التزام ال�شركة ب�أنظمة الرقابة الداخل ّية عند تحديد المخاطر و�إدارتها.
 .6المخاطر التي تعر�ضت لها ال�شركة و�أنواعها و�أ�سبابها وما تم ب�ش�أنها.
 .7المقترحات الخا�صة بت�صويب المخالفات و�إزالة �أ�سباب المخاطر.
املادة ()23

الرقابة اخلارجية
تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفح�ص عرو�ض مراقبي الح�سابات الم�سجلين
بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة ،وترفع �إلى المجل�س تو�صية م�سببة باختيار
عر�ض �أو �أكثر لتعيين مقدمه مدققا خارجيا لل�شركة ،وفور اعتماد المجل�س التو�صية
يتم �إدراجها بجدول �أعمال اجتماع الجمعية العامة لل�شركة.
وتعين الجمعية العامة مراقب ح�سابات �أو �أكثر لمدة �سنة واحدة قابلة للتجديد
لمدة �أو مدد �أخرى مماثلة بحد �أق�صى خم�س �سنوات مت�صلة ،وال يجوز �إعادة تعيينه
قبل مرور �سنتين متتاليتين ،ويحظر على مراقب الح�سابات وموظفيه �إف�شاء �أ�سرار
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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ال�شركة ،وكذلك الجمع بين �أعماله ومهامه والواجبات الموكلة �إليه و�أي عمل �آخر
بال�شركة ،والعمل بال�شركة قبل �سنة على الأقل من تاريخ �إنهاء عالقته بها.
املادة ()24

مهام وم�س�ؤوليات مراقب احل�سابات
على مراقب الح�سابات �إبالغ المجل�س-كتابة-ب�أي خطر تتعر�ض له �أو يتوقع �أن
تتعر�ض له ال�شركة ،وبكل ما يكت�شفه من مخالفات فور علمه بها ،وير�سل ن�سخة من
ذلك البالغ �إلى الهيئة ،وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة لالنعقاد وفقا لأحكام
القانون في هذا ال�ش�أن على �أن يخطر الهيئة بذلك.
ويقدم مراقب الح�سابات-و�إن تعدد-تقريرا واحدا للجمعية العامة ويتلوه عليها،
وير�سل ن�سخة منه �إلى الهيئة ،ويكون م�س�ؤوال عن �صحة البيانات الواردة فيه ،ولكل
ع�ضو بالجمعية العامة حق مناق�شة المراقب في �أي م�س�ألة بالتقرير و�أن ي�ستو�ضحه
عما ورد فيه.
ويجب �أن يت�ضمن تقرير مراقب الح�سابات كل ما يرتبط ب�أعمال الرقابة وتقييم
الأداء بال�شركة خا�صة المتعلقة بالآتي:
 .1مدى مالءمة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بال�شركة.
 .2مدى قدرة ال�شركة على اال�ستمرار في مزاولة �أن�شطتها وتنفيذ التزاماتها ،ويتم
ذلك ب�شكل م�ستقل عما يبديه المجل�س.
 .3مدى التزام ال�شركة بو�ضع الأنظمة واللوائح الداخلية ،ومدى مالءمة هذه الأنظمة
وتلك اللوائح لو�ضع ال�شركة ،ومدى التزامها بتطبيقها.
 .4مدى التزام ال�شركة بنظامها الأ�سا�سي وخ�ضوعها لأحكام القانون وت�شريعات
الهيئة ذات ال�صلة بما فيها �أحكام هذا النظام.
 .5مدى التزامه وال�شركة بتطبيق �أف�ضل النظم العالمية في التدقيق و�إعداد التقارير
المالية والتزامهما بمعايير المحا�سبة والتدقيق الدولية ( )IFRS/IASو()ISA
ومتطلباتها.
 .6مدى تعاون ال�شركة في تمكينه من الو�صول �إلى المعلومات الالزمة لإتمام �أعماله.
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الف�صل اخلام�س
االف�صاح وال�شفافية
املادة ()25

الإف�صاح
على ال�شركة االلتزام بمتطلبات الإف�صاح بما فيها التقارير المال ّية ،وعدد
الأ�سهم التي يمتلكها كل من رئي�س و�أع�ضاء المجل�س ،والإدارة التنفيذية العليا ،وكبار
الم�ساهمين �أو الم�ساهمين الم�سيطرين ،وكذلك الإف�صاح عن المعلومات الخا�صة
برئي�س و�أع�ضاء المجل�س ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع �سيرهم الذاتية،
وما �إذا كان �أيا منهم ع�ضوا في مجل�س �إدارة �شركة �أخرى �أو بالإدارة التنفيذية العليا
لها �أو ع�ضوا ب�أي من لجان مجل�س �إدارتها.
وعلى ال�شركة تحديد �سيا�ستها ب�ش�أن التعامل مع ال�شائعات نفيا �أو �إثباتا ،وكيفية
الإف�صاح ب�شكل وا�ضح ومكتوب وبما ال يتعار�ض مع ت�شريعات الهيئة ذات ال�صلة،
ويجب على المجل�س الت�أكد من دقة و�صحة ما تف�صح عنه ال�شركة والتزامها بكافة
قواعد الإف�صاح.
املادة ()26

ت�ضارب امل�صالح
بما ال يخالف �أحكام القانون في هذا ال�ش�أن ،يلتزم المجل�س بمبادئ هذا النظام،
وبالإف�صاح عن التعامالت وال�صفقات التي تبرمها ال�شركة مع �أي «طرف ذي عالقة»
ويكون للأخير فيها م�صلحة قد تتعار�ض مع م�صلحة ال�شركة.
ويجب على المجل�س قبل �أ�سبوع على الأقل من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية
العامة التي تدعى للنظر في ميزانية ال�شركة وتقرير المجل�س �أن ي�ضع تحت ت�صرف
الم�ساهمين ك�شفا تف�صيليا بالتعامالت وال�صفقات الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة،
كما يجب عليه الإف�صاح عنها بالتقرير ال�سنوي لل�شركة.
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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وفي جميع الأحوال ،ال يجوز لل�شركة القيام ب�إبرام �أية �صفقة كبيرة مع �أي «طرف
ذي عالقة» �إال بعد موافقة الجمعية العامة لل�شركة ،ويجب �أن يت�ضمنها جدول �أعمال
الجمع ّية العامة التالية لإتمام �إجراءات �إبرامها.
املادة ()27

ال�شفافية و�إعالء م�صلحة ال�شركة
ال يجوز لأي «طرف ذي عالقة يكون طرفا �أو له �صلة بعملية �أو عالقة �أو �صفقة
تبرمها ال�شركة ح�ضور اجتماع المجل�س �أثناء مناق�شته تلك العملية �أو العالقة �أو
ال�صفقة ،وال يحق له الت�صويت على ما ي�صدره المجل�س من قرارات ب�ش�أنها.
وفي جميع الأحوال ،يجب �أن ت�صب كافة العالقات التي تقيمها ال�شركة مع الغير
في م�صلحة ال�شركة ،وكذلك يجب �أن تكون جميع ال�صفقات التي تبرمها وفق ًا لأ�سعار
تجاري بحت ،ويجب �أ ّال تت�ض ّمن �شروط ًا تخالف م�صلحة ال�شركة.
ال�سوق وعلى �أ�سا�س
ّ
املادة ()28

الإف�صاح عن عمليات التداول
يلتزم �أع�ضاء المجل�س ،والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأ�شخا�ص المطلعين
و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر بالإف�صاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على �أ�سهم
ال�شركة و�سائر �أوراقها المال ّية الأخرى ،ويجب �أن يعتمد المجل�س قواعد و�إجراءات
وا�ضحة تنظم تداول الأ�شخا�ص المطلعين على الأوراق المالية التي ت�صدرها ال�شركة.
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الف�صل ال�ساد�س
حقوق �أ�صحاب امل�صالح
املادة ()29

امل�ساواة بني امل�ساهمني يف احلقوق
الم�ساهمون مت�ساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية ال�سهم وفقا لأحكام
القانون واللوائح والقرارات ذات ال�صلة.
ويجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائحها الداخلية الإجراءات
وال�ضمانات الالزمة لممار�سة جميع الم�ساهمين لحقوقهم ،وبوجه خا�ص حق
الت�صرف في الأ�سهم ،وحق الح�صول على الن�صيب المقرر من �أرباح الأ�سهم ،وحق
ح�ضور الجمعية العامة واال�شتراك في مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،وحق
الو�صول �إلى المعلومات وطلبها بما ال ي�ضر بم�صالح ال�شركة.
املادة ()30

مراجعة �سجل امل�ساهمني
على ال�شركة التقدم �شهريا بطلب لجهة االيداع للح�صول على ن�سخة محدثة من
�سجل الم�ساهمين واالحتفاظ به لديها.
املادة ()31

حق امل�ساهم يف احل�صول على املعلومات
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائحها الداخلية �إجراءات و�صول
الم�ساهم �إلى المعلومات التي تمكنه من ممار�سة حقوقه كاملة بما ال يخل بحقوق �سائر
الم�ساهمين �أو ي�ضر بم�صالح ال�شركة.
وتلتزم ال�شركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة ،وبتوفير كافة
المعلومات التي تهم الم�ساهمين وتمكنهم من ممار�سة حقوقهم على الوجه الأكمل،
و�أن ت�ستخدم في ذلك و�سائل التقنية الحديثة.
نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية
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املادة ()32

حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجلمعية العامة
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تنظيم حقوق الم�ساهمين المتعلقة
باجتماع الجمعية العامة والتي منها:
 .1حق الم�ساهم �أو الم�ساهمين المالكين ما ال يقل عن ( )10%من ر�أ�س مال
ال�شركة ،ولأ�سباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد ،وحق الم�ساهمين
الذين يمثلون ( )25%من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة
غير العادية لالنعقاد وفقا للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا
ال�ش�أن.
 .2الحق في طلب �إدراج م�سائل معينة في جدول �أعمال الجمعية العامة ومناق�شتها
باالجتماع �إن لم يدرجها المجل�س وقررت الجمعية ذلك.
 .3حق ح�ضور اجتماعات الجمعية العامة ،و�إتاحة فر�صة الم�شاركة الفعالة فيها
واال�شتراك في مداوالتها ومناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول الأعمال،
وتي�سير كل ما من �ش�أنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالم�سائل المدرجة
بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناق�شات وتوجيه الأ�سئلة.
 .4حق الم�ساهم في �أن يوكل عنه بموجب توكيل خا�ص وثابت بالكتابة؛ م�ساهما �آخر
من غير �أع�ضاء المجل�س في ح�ضور اجتماع الجمعية العامة ،على �أال يزيد عدد
الأ�سهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة على ( )5%من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
 .5حق الم�ساهمين الق�صر والمحجور عليهم في ح�ضور اجتماع الجمعية العامة،
ويمثلهم في الح�ضور النائبون عنهم قانون ًا.
 .6حق الم�ساهم في توجيه الأ�سئلة �إلى �أع�ضاء المجل�س والتزامهم بالإجابة عليها
بالقدر الذي ال يع ّر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،وحقه في االحتكام �إلى الجمعية
العامة �إذا ر�أى �أن الإجابة على �س�ؤاله غير كافية.
 .7الحق في الت�صويت على قرارات الجمعية العامة ،وتي�سير كل ما من �ش�أنه العلم
بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية الت�صويت.
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.8

حق الم�ساهم في االعترا�ض على �أي قرار يرى �أنه ي�صدر لم�صلحة فئة معينة
من الم�ساهمين �أو ي�ضر بها �أو يجلب نفع ًا خا�ص ًا لأع�ضاء المجل�س �أو غيرهم دون
اعتبار لم�صلحة ال�شركة و�إثباته في مح�ضر االجتماع ،وحقه في �إبطال ما اعتر�ض
عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا ال�ش�أن.
املادة ()33

تي�سري �سبل امل�شاركة الفعالة يف اجلمعية العامة
يجب اختيار �أن�سب الأماكن والمواعيد النعقاد الجمعية العامة ،ولل�شركة ا�ستخدام
و�سائل التقنية الحديثة في التوا�صل مع الم�ساهمين تي�سيرا لم�شاركة �أكبر عدد منهم
في اجتماع الجمعية العامة م�شاركة فعالة.
وعلى ال�شركة تمكين الم�ساهمين من العلم بالمو�ضوعات المدرجة بجدول
الأعمال وما ي�ستجد منها م�صحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم،
وكذلك تمكينهم من االطالع على مح�ضر اجتماع الجمعية العامة ،وعليها الإف�صاح
عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها ،و�إيداع ن�سخة من مح�ضر االجتماع لدى الهيئة
فور اعتماده.
املادة ()34

حقوق امل�ساهمني املتعلقة بالت�صويت
الت�صويت حق الم�ساهم -يمار�سه بنف�سه �أو عن طريق من يمثله قانون ًا-ال يجوز
التنازل عنه وال يمكن �إلغا�ؤه.
ويحظر على ال�شركة و�ضع �أي قيد �أو �إجراء قد ي�ؤدي �إلى �إعاقة ا�ستخدام
الم�ساهم لحقه في الت�صويت ،وتلتزم بتمكين الم�ساهم من ممار�سة حق الت�صويت
وتي�سير �إجراءاته ،ويجوز لها �أن ت�ستخدم في ذلك و�سائل التقنية الحديثة.
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املادة ()35

حقوق امل�ساهمني املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء املجل�س
على ال�شركة االلتزام بمتطلبات الإف�صاح فيما يتعلق بالمر�شحين لع�ضوية
المجل�س ،وعليها �إطالع الم�ساهمين على كافة المعلومات الخا�صة بجميع المر�شحين
وخبراتهم العلمية والعملية من واقع �سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد النعقاد
الجمعية العامة بوقت كاف.
وتنتخب الجمعية العامة �أع�ضاء المجل�س باالقتراع ال�سري ووفقا لأ�سلوب
الت�صويت التراكمي.
املادة ()36

حقوق امل�ساهمني املتعلقة بتوزيع الأرباح
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة -بما ال يخل بقدرة ال�شركة على الوفاء
بالتزاماتها تجاه الغير -ن�سبة الحد الأدنى من الأرباح ال�صافية التي يجب توزيعها
على الم�ساهمين ،وعلى المجل�س و�ضع �سيا�سة وا�ضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق
م�صالح ال�شركة والم�ساهمين ،ويجب اطالع الم�ساهمين على هذه ال�سيا�سة في اجتماع
الجمعية العامة ،والإ�شارة �إليها في تقرير المجل�س.
وتكون الأحقية في الح�صول على الأرباح التي �أقرت الجمعية العامة توزيعها �سواء
كانت نقدية �أو �أ�سهما مجانية لمالكي الأ�سهم الم�سجلين ب�سجل الم�ساهمين لدى جهة
الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
املادة ()37

حقوق امل�ساهمني املتعلقة بال�صفقات الكربى
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة �آلية محددة لحماية حقوق الم�ساهمين
ب�صفة عامة والأقلية ب�صفة خا�صة حال �إبرام ال�شركة �صفقات كبيرة قد ت�ضر
بم�صالحهم �أو تخل بملكية ر�أ�س مال ال�شركة.
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وفي جميع الأحوال يجب الإف�صاح عن هيكل ر�أ�س مال ال�شركة وكل اتفاق تجريه
ب�ش�أنه ،والإف�صاح عن المالكين (� )5%أو �أكثر من �أ�سهم ال�شركة بطريقة مبا�شرة �أو
غير مبا�شرة.
املادة ()38

حقوق �أ�صحاب امل�صالح من غري امل�ساهمني
تلتزم ال�شركة بالمحافظة على حقوق �أ�صحاب الم�صالح واحترامها ،ويجوز لكل
�صاحب م�صلحة في ال�شركة طلب المعلومات ذات ال�صلة بم�صلحته على �أن يرفق
بطلبه ما يثبت �صفته ،وتلتزم ال�شركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المنا�سب
وبالقدر الذي ال يهدد م�صالح الآخرين �أو ي�ضر بم�صالحها.
وعلى المجل�س �أن ي�ضع �آلية مكتوبة تحدد �إجراءات تقديم تظلم �أ�صحاب
الم�صالح من قرارات وت�صرفات الم�س�ؤولين بال�شركة والإدارة التنفيذية العليا بها،
و�أخرى لتلقي وفح�ص �شكاواهم ومقترحاتهم وبالغاتهم ب�ش�أن كل ما يم�س م�صالح
ال�شركة و�أموالها على �أن تن�ص تلك الآلية على �سرية م�ضمون ال�شكوى �أو ال ُمقت َرح �أو
ال َبالغ ،وحماية مقدمه ،و�آجال البت في التظلمات والرد على ال�شكاوى والمقترحات.
املادة ()39

حق املجتمع
على ال�شركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهو�ض به ،والمحافظة على
البيئة من خالل الم�شاركة الفعالة والجادة بمنظومة الم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات.
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الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
املادة ()40
تراقب الهيئة مدى التزام ال�شركة بتطبيق مبادئ و�أحكام هذا النظام ،والتي
تعتبر الحد الأدنى لمبادئ الحوكمة حال خ�ضوع ال�شركة لنظام �أو قواعد �أو تعليمات �أو
مبادئ حوكمة �أخرى وفقا لتبعيتها.
ويجوز للهيئة �إ�صدار قواعد مكملة �أو مف�سرة لمبادئ و�أحكام هذا النظام ،وتعتبر
جز ًء ال يتجز�أ منه.
املادة ()41

على ال�سوق ت�ضمين ما ي�صدره من قواعد (قواعد التعامل في بور�صة قطر)
المبادئ والأحكام الخا�صة بالتداول ،والإف�صاح ،والمعلومات الخا�صة بهما المن�صو�ص
عليها في هذا النظام ،وعليه �إخطار الهيئة ب�أية مخالفات لتلك المبادئ والأحكام.
ويلتزم ال�سوق بن�شر هذا النظام على موقعه الإلكتروني.
املادة ()42

في حالة مخالفة �أي من المبادئ والأحكام الواردة بهذا النظام يجوز للهيئة
اتخاذ كل �أو بع�ض الإجراءات الواردة في المادة ( )35من القانون رقم ( )8ل�سنة 2012
ب�ش�أن هيئة قطر للأ�سواق المالية.
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