نظام حوكمة
ال�شركات املدرجة
يتحتم عىل الرشكات امل ُدرجة يف بورصة قطر العمل ضمن إطار نظام حوكمة الرشكات ،القائم عىل «مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد» ،والخاضع لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية.
الخاصة بجهة اإلصدار إىل تعزيز ثقة املستثمرين بوجود ضوابط فعالة ضمن الرشكة وبأ ّن املدراء والرؤساء التنفيذيني مسؤولون عن أعاملهم وبأ ّن املساهمني
تهدف حوكمة الرشكات
ّ
الخاصة بحوكمة الرشكات التابعة لجهة اإلصدار.
التطبيقات
تقييم
عىل
املستثمرين
يساعد
املناسب
اإلفصاح
ن
أ
كام
حقوقهم.
سيتمكنون من مامرسة
ّ
ّ
يستند نظام حوكمة الرشكات اىل املبادئ االرشادية التالية-:
االلتزام بحوكمة الرشكات عىل نحو سليم.
•
االلتزام بإدارة الرشكة بشكل ج ّيد لتض ّم الواجبات االستئامنية ودور املدير غري التنفيذي واستقاللية املدراء اآلخرين.
•
الفصل بني الصالحيات املمنوحة لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
•
تحديد التضاربات بني املصالح.
•
الخاصة بالتعويضات.
اإلجراءات الشفافة
•
ّ
الخاصة بعملية التدقيق.
املبادىء التوجيهية
•
ّ
االلتزام بحقوق املساهمني مبا فيها الحقوق املتساوية والحق بالدعوة لحضور اجتامعات وآلية حامية حقوق القارصين.
•
الخاصة بحوكمة
عىل مجلس إدارة الرشكة امل ُدرجة التأكد من ضامن تطبيق املبادىء املنصوص عليها يف النظام املذكور .كام يتوجب عىل مجلس اإلدارة مراجعة وتحديث التطبيقات
ّ
الرشكات بشكل منتظم وكذلك تحديث قواعد السلوك املهني التي تجسد قيم الرشكة وغريها من السياسات الداخلية واإلجراءات التي تكون ملزمة ألعضاء مجلس اإلدارة وكذلك
موظفي الرشكة ومستشاريها.
خاصة بحوكمة الرشكات تتامىش مع املعايري واملبادىء الدولية وهي عىل النحو التايل-:
يشتمل نظام حوكمة الرشكات عىل ستة نطاقات أساسية ّ
ضامن األساس الذي يهدف إىل خلق إطار حوكمة فعالة.
•
حقوق املساهمني ووظائف امللكية األساسية.
•
التعامل املتساوي مع املساهمني وحق مساهمني األقلية.
•
دور أصحاب املصالح يف حوكمة الرشكات.
•
اإلفصاح والشفافية ومعايري التدقيق واملحاسبة.
•
مسؤوليات مجلس اإلدارة.
•
الخاص بهيئة قطر لألسواق املالية
ملخص نظام حوكمة الرشكات
ّ
يتألف مجلس اإلدارة من أعضاء تنفيذيني وأشخاص غري تنفيذيني وآخرين مستقلني ،وذلك بهدف ضامن أال تكون قرارات املجلس 		
تشكيلة املجلس
خاضعة لسيطرة فرد واحد أو مجموعة صغرية من األفراد.
ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة عىل األقل أعضا ًء مستقلني وتكون غالبيتهم أعضاء غري تنفيذيني.
األقل يتمتع بخربة مالية يف مجال
تض ّم عىل األقل ثالثة أعضاء غالبيتهم مستقلني .ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضوا ً واحدا ً عىل ّ
لجنة التدقيق
التدقيق.
يكون كل عضو ملتزماً تجاه الرشكة عن املسؤوليات االستئامنية من حيث العناية الواجبة واإلخالص واالمتثال للقوانني.
املسؤوليات االستئامنية
يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة العمل دامئاً عىل أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية واالهتامم الالزمني وملصلحة الرشكة واملساهمني
ألعضاء املجلس
كافة.
الفصل بني صالحيات رئيس مجلس ال يجوز أن يتوىل او ميارس شخص واحد منصبي الرئيس واملدير العام يف آن واحد ،ويجب أن يكون فصل املسؤوليات بني املنصبني واضحاً.
اإلدارة والرئيس التنفيذي
أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني عىل األعضاء غري التنفيذيني املشاركة يف اجتامعات مجلس اإلدارة وإبداء الرأي املستقل حول املسائل االسرتاتيجية وسياسة العمل واألداء
واملساءلة واملوارد والتعيينات األساسية ومعايري العمل.
ضامن إعطاء األولوية ملصالح الرشكة واملساهمني يف حال حدوث أي تضارب للمصالح.
ست مرات يف السنة عىل األقل.
إجتامعات املجلس
املشاركة يف لجنة التدقيق للرشكة .يجتمع مجلس اإلدارة ّ
يت ّم إرسال دعوة إلجتامع املجلس لكل عضو من اعضاء املجلس قبل أسبوع عىل األقل من تاريخ انعقاد االجتامع مرفق به جدول 		
اعامل االجتامع.
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نظام حوكمة
ال�شركات املدرجة
تضارب املصالح
وتعامالت االشخاص الباطنيني
لجنة الرتشيحات

لجنة املكافآت
تقرير الحوكمة

تنفيذ النظام
عضو مجلس اإلدارة املستقل

خاصة بدخول الرشكة يف صفقات تجارية مع األطراف ذات العالقة.
عىل الرشكة اعتامد وتعميم قواعد عا ّمة وإجراءات ّ
يف حالة طرح أي مسألة تضارب مصالح أو أي صفقة تجارية بني الرشكة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذو عالقة له بأعضاء
يحق له
مجلس إدارة الرشكة املذكورة خالل اجتامع املجلس ،يت ّم مناقشة تلك املسألة يف ظل غياب عضو املجلس املعني والذي ال ّ
مطلقاً املشاركة يف التصويت عىل الصفقة.
يت ّم تسمية وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة بنا ًء عىل إجراءات رسمية دقيقة وشفافة .ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل 		
لجنة ترشيحات يرتأسها عضو مستقل من أعضاء املجلس ،والتي تويص بتعيني أعضاء املجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخاب بواسطة
الجمعية العمومية .يجب أن تأخذ الرتشيحات بعني االعتبارمن بني أمور أخرى قدرة املرشحني اعطاء الوقت الكايف للقيام بواجباتهم
كأعضاء يف املجلس .يتعني عىل لجنة الرتشيحات عتد تشكيلها ،اعتامد ونرش اطار عملها بشكل يبني سلطتها ودورها ا بعملية إجراء
التقييم الذايت السنوي ألداء مجلس إدارتها.
تتضمن ثالثة أعضاء غري تنفيذيني عىل األقل وتكون غالبيتهم مستقلة.
يجب أن ميتثل التقرير لكافة متطلبات اإلفصاح مبا فيها التقرير املايل واإلفصاح عن ممتلكات أعضاء املجلس وكبار املوظفني
التنفيذيني وغالبية املساهمني أو املساهمني املسيطرين.
ينبغي أن يتضمن اإلفصاح الذي تعده الرشكة معلومات دقيقة وصحيحة وغري مضللة.
يجب أن متتثل التقارير املالية للمعايري الدولية الخاص ّة بإعداد التقارير املالية/معايري املحاسبة الدولية
ومعايري التدقيق الدولية  IAS/FRSأو.ISA
يقوم مجلس اإلدارة بإعداد تقرير سنوي عن حوكمة الرشكة ويقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتوقيع عليه .ويجب أن يتضمن التقرير
تقييم املجلس عن مدى تطبيق الرشكة ألحكام النظام املذكور.
يجب تسليم التقارير سنوياً إىل الهيئة ويت ّم نرشه كجزء من التقرير السنوي.
يجب عىل الهيئة إصدار القرارات والتفسريات والتعاميم واملبادىء التوجيهية الرضورية لتنفيذ أحكام النظام يف أي وقت تعتربه
مناسباً ،كام يجوز للهيئة تعديل هذا النظام من وقت إىل آخر.
املستقل هو العضو الذي ال يكون خاضعاً ألي عامل قد يح ّد من قدرته عىل النظر يف ومناقشة 		
ّ
يكون عضو مجلس اإلدارة
وإعطاء القرار املوضوعي وغري املتحيز يف ما يتعلق مبسائل الرشكة (بنا ًء عىل الحقائق فقط) .ومن خالل التوضيح ودون املساس
باالعتبارات العا ّمة ،يُعترب عضو مجلس اإلدارة غري مستقل يف واحدة من الحاالت التالية:
( )1إذا كان حاليا أو خالل السنوات الثالث االخرية-:
أ -موظفاً يف الرشكة ويشمل ذلك اإلدارة التنفيذية ؛ أو
ب -موظفاً أو عضوا ً يف مجلس اإلدارة أو مالكاً أو رشيكاً أو مساهامً كبريا ً أو مستشارا ً للرشكة ذات الصلة (ويض ّم املستشار مدقق الحسابات
الخارجي للرشكة)؛ أو
ج -موظف يعمل لدى كيان اعتباري بحيث يكون املدير التنفيذي للرشكة أو أي من أقاربه أو أي شخص خاضع لسلطة أي منهم هو عضو
مجلس اإلدارة أو مديرا ً تنفيذياً و مساهامً كبريا ً لهذا الكيان االعتباري.
وألهداف النظام املذكور ،يُعترب الشخص مساهامً كبريا ً إذا كان ميلك  %10أو أكرث من األسهم ذات حق التصويت.
( )2يف حال كان أحد أقارب اإلدارة التنفيذية للرشكة.
( )3إذا كان له أو ألحد أقاربه ،حالياً أو خالل السنوات الثالث االخرية تعامالت تجارية أو مالية جوهرية ،مبارشة أو غريها مبارشة مع الرشكة.
( )4إذا كان يتلقى حالياً أو تلقى خالل السنوات الثالث االخرية مكافأة جوهرية من الرشكة غري املكافأة التي حصل أو يحصل عليها بصفته عضو
يف مجلس اإلدارة ( ينطبق عىل تعريف جوهرية التعريف املذكور أدناه).
( )5يف حال كان عضوا ً يف مجلس إدارة الرشكة ملدة تزيد عن تسع سنوات عىل التوايل.

الخاص بهيئة قطر لألسواق املالية.
ملخص فقط ،وملزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة نظام حوكمة الرشكات
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ّ
ّ

