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قرار مجل�س اإدارة هيئة قطر للأ�سواق المالية
رقم )5( ل�سنة 2016

باإ�شدار نظام حوكمة ال�شركات و الكيانات القانونية المدرجة في ال�شوق 
الرئي�شية

مجل�س الإدارة:
بعــــد االطـــــلع علـــــى القـــــانون رقـــــم )30( ل�ســـــنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة 
قطــــــــر  هيئــــــــة  ب�ســـــاأن   2012 ل�ســـــنة   )8( رقـــــــم  القـــــانون  وعلــــى  الح�سابات، 

للأ�سواق المالية. 
وعلـــــى قـــــــانـــــون م�ســـــــرف قطـــــر المركـــــزي وتنظــــيم الموؤ�س�ســـــات الماليـــة 

ال�سادر بالقانون رقم )13( ل�سنة 2012، 
وعلــــى القــــانون رقـــــم )11( ل�سنة 2015 باإ�ســــــــدار قــــــانون ال�سركات التجارية،

وعلـــــى القـــرار رقم )3( ل�ســـنة 2010 باإ�ســــدار نظــــام طـــرح واإدراج االأوراق المالية 
بهيئة قطر للأ�سواق المالية،

وعلـــــى قــــرار رئــــــي�س مجلــــــ�س اإدارة هيئــــــة قطـــــــر للأ�ســــــواق الماليــــة رقــــــم )1( 
ل�ســـــنة 2012 باإ�ســـــــدار قواعـــــــد اإدراج وحدات �سناديق اال�ستثمار،

وعلـــــى قــــرار مجلــــ�س اإدارة هيئــــة قطــــر للأ�ســـــواق الماليـــــة رقـــــم )4( ل�ســنة 2014 
باإ�ســـــدار نظـــــام حوكمة ال�ســــركات المدرجـــــة في الـــ�سوق الرئي�سية، 

وعلـــــى قــــرار مجلــــ�س اإدارة هيئــــة قطـــــر للأ�ســــواق الماليـــــة رقـــــم )7( ل�سنة 
للجهات  المــــــاليين  والمقيمــــين  الخـــــارجيين  المـــــدققين  نظـــــام  باإ�سدار   2014

المدرجـــــة والجهـــــات الخا�ســــعة لرقابــــة الهيئة،
وعلى قواعد التعامل في بور�سة قطر،

وعلـــــى قـــــرار مجلـــــ�س اإدارة هيئــــة قطـــــر للأ�ســـــواق الماليــــــة فــــي اجتماعـــــه 
الثالـــــث لعـــــام 2016 المنعقد بتــــاريخ 24  اأكتـــــوبر 2016 باإ�ســـــدار نظام حوكمـــــة 

ال�ســــركات و الكيانـــــــات القانونيـــــــة المدرجة في ال�سوق الرئي�سية،
 وعلى اقتراح الرئي�س التنفيذي للهيئة، 

وعلى ما تقت�سيه الم�سلحة العامة، قرر ما يلي:
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مادة )1(
في  المدرجة  القانونيــــــة  والكيانـــــــات  ال�ســـــركات  حوكمـــــة  بنظـــام  يعمــــــل 

ال�سوق الرئي�سية المرفق بهذا القرار.

مادة )2(
عـــــلى جميـــــع المخـــــاطبين باأحكـــــــام النظـــــام المرفــــــق توفـــــــيق اأو�ســـــــاعهم 

وفقــــا الأحكامــــه خــــــلل �ســــــتة اأ�ســــــــهر مــــــن تــــاريخ العمل به.
ويجــــوز لـــــرئي�س مجل�س اإدارة الهيئــــة مــــــد هـــــذه المهلـــــة لـمــــدة اأخرى مماثلة.

مادة )3(
يلغى القرار رقم )4( ل�سنة 2014 الم�سار اإليه،

مادة )4(
هذا  تنفيذ  يخ�ســــــه  فيمــــــا  كــــــل  المخت�ســـــة،  الجهــــــات  جميــــــع  علــــــى 
القــــرار، ويعمــــل بــــــه مــــــن اليــــوم التــــــالي لتــــاريخ ن�ســــــره في الجريدة الر�سمية.

 
عبد اهلل بن �سعود اآل ثاني

محافظ م�سرف قطر المركزي
رئي�س مجل�س اإدارة هيئة قطر للأ�سواق 

المالية

�سدر بتاريخ: 10/02/1438
الموافـــــــــــــق: 10/11/2016
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نظام حوكمة ال�شركات والكيانات القانونية 
المدرجة في ال�شوق الرئي�شية

تمهيد:
تعد الحوكمة من اأهم نظم اإدارة ال�سركات والتحكم بها ب�سفة عامة، وال�سركات 
ب�سكل  المالية  االأ�سواق  في  المدرجة  االأخرى  القانونية  الكيانات  و�سائر  الم�ساهمة 
خا�س، لما تر�سخه من مبادئ االإدارة الر�سيدة وتحديد المهام والم�سوؤوليات لمجل�س 
االإدارة واالإدارة التنفيذية العليا والعاملين بال�سركة، والعدل والم�ساواة بين اأ�سحاب 
الم�سالح، والرقابة المنتجة واإدارة المخاطر، وال�سفافية واالف�ساح، وتنظيم حقوق 
اأ�سحاب الم�سالح، وتنمية المجتمع والنهو�س به؛ االأمر الذي يوؤدي اإلى تح�سين اأداء 
ال�سركة ب�سفة عامة، وينتهي حتما اإلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبداأ اإعلء الم�سلحة 

العامة، وم�سلحة ال�سركة واأ�سحاب الم�سالح، وتقديمهما على اأي م�سلحة اأخرى.
من هذا المنطلق ورغبة من هيئة قطر للأ�سواق المالية في اإر�ساء تلك المبادئ 
الحوكمة  الحوكمة، ومبادئ  واالإقليمية في  الدولية  النظم  اأف�سل  والقيم، وعلى �سوء 
 )OECD( ومنّظمة التعاون والتنمية االقت�سادّية )G20( التي اأر�ستها مجموعة الع�سرين
ال�سادرة �سنة 2015،  والتي تت�سمن مبادئ المنظمة الدولية لهيئات االأ�سواق المالية 
 ،2015 �سنة  ال�سادرة   )BIS( الدولّية  الت�سويات  وبنك  ال�ساأن،  هذا  في   )IOSCO(

للحوكمة  الدولّية  وال�سبكة   ،)IAIS( التاأمين  على  االإ�سراف  لهيئات  الدولية  والجمعية 
لحوكمة  الموحدة  اال�ستر�سادية  بالمبادئ  والتزاما   ،2014 �سنة  ال�سادرة   )ICGN(

ال�سركات المدرجة في االأ�سواق المالية بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ال�سادرة 
في  المدرجة  القانونية  والكيانات  ال�سركات  حوكمة  »نظام  �سياغة  تمت   ،2012 �سنة 
ال�سوق الرئي�سية« في )42( مادة تحدد نطاق تطبيقه، واأحكام االلتزام بمبادئ الحوكمة، 
ومهام  االإدارة،  مجل�س  لع�سوية  التر�سح  و�سروط  واأحكام  الحوكمة،  تقرير  وم�سمون 
المجل�س  لجان  وت�سكيل  واإجراءاته،  واأع�سائه  رئي�سه  ومهام  وم�سوؤولياته،  المجل�س 
واإدارة  والخارجية  الداخلية  الرقابة  واأحكام  واخت�سا�ساتها،  ع�سويتها  واأحكام 
الم�سالح  اأ�سحاب  وتنظيم حقوق  وال�سفافية،  االف�ساح  واأحكام  بال�سركة،  المخاطر 
في �سوء مبداأ اإعلء الم�سلحة العامة والم�ساواة في الحقوق بين اأ�سحاب الم�سالح.



هيــئـــة قطر لـلأ�ســـواق المـــــاليــــــة

نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية 8

المدرجة في  القانونية  والكيانات  ال�سركات  وقد روعي في �سياغة نظام حوكمة 
ال�سوق الرئي�سية اإر�ساء المبادئ االآتية:

• مبداأ ال�سفافية: ذلك المبداأ القائم على ح�سن النية، وتحري ال�سدق والم�سارحة، 	
واإعلء قيم الرقابة الذاتية والنزاهة، وتوخي الحر�س والرعاية الفائقة واالأمانة 
رئي�س  من  بال�سركة  وعامل  م�سوؤول  كل  اإلى  الموكلة  والوظائف  المهام  اأداء  في 
واأع�ساء مجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية العليا اإلى جميع العاملين وغيرهم من 
االأطراف ذات العلقة بال�سركة، والذي يحدد اأطر االإف�ساح وتوفير المعلومات 
التي تطلبها الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية اأو يطلبها اأ�سحاب الم�سالح في 
الوقت المنا�سب وبالكيفية التي تمكن طالب المعلومة من اتخاذ قراره ال�سليم، 
ت�سدرها  التي  المالية  االأوراق  في  المطلعين  االأ�سخا�س  تعامل  ينظم  والذي 
ال�سركة اأو اأي �سركة من مجموعتها، ويعمل على تجنب ت�سارب الم�سالح والحد 

منها وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم اال�ستثمار النزيه في ال�سوق.
• والواجبات 	 الحقوق  تحديد  اإلى  ويهدف  بها:  والإقرار  الم�سوؤولية  تحمل  مبداأ 

والم�سوؤوليات في ال�سركة، وو�سع اآلية رقابة منا�سبة تعمل على محا�سبة كل م�سوؤول 
المعايير  الأف�سل  وفقا  عام  ب�سكل  ال�سركة  اأداء  وتقييم  اأداءه،  وتقييم  عمله  عن 
اأو  ولجانه  ال�سركة  اإدارة  مجل�س  بها  يقوم  داخلية  الرقابة  اأكانت  �سواء  الدولية 
بها  يقوم  خارجية  رقابة  اأم  اخت�سا�سه  حدود  في  كل  الداخلي  التدقيق  وحدة 
مراقب الح�سابات، كما يهدف اإلى اإقرار الم�سوؤول بم�سوؤوليته واإن فو�س غيره في 
اأداء بع�س مهامه اأو �سلطاته فالتفوي�س ال يكون اإال في المهام ال في الم�سوؤوليات، 
والعمل  المجتمع  تجاه  ودورها  لل�سركة  االجتماعية  الم�سوؤولية  بيان  اإلى  ويهدف 

على تنميته ورخائه والمحافظة على البيئة.
• مبداأ العدالة والم�ساواة: اأ�سحاب الم�سالح وعلى راأ�سهم الم�ساهمين مت�ساوين 	

في الحقوق، ويحظر التمييز بينهم على اأ�سا�س العرق اأو الجن�س اأو الدين ولهم 
كافة الحقوق المترتبة على ملكية ال�سهم اأو �سفتهم بال�سركة �سواًء ب�سواء؛ لذلك 
�سواء  ال�سركة  في  الم�سالح   اأ�سحاب  بحقوق  خا�سا  ف�سل  النظام  هذا  اأفرد 
والدائنين،  كالعاملين،  فيها  اأو م�سلحة  �سفة  لهم  ممن  غيرهم  اأو  الم�ساهمين 
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والعملء، والموردين، لتمكينهم من  ممار�سة حقوقهم والتمتع بها وعلى راأ�سها 
الحقوق المتعلقة بالجمعية العامة وتي�سير �سبل الم�ساركة الفعالة بها واأهمها حق 
الت�سويت، وحق التر�سح لع�سوية مجل�س االإدارة وانتخاب  اأع�سائه، وحقوق توزيع 
االأرباح، وحق الح�سول على المعلومات، واإقرار �سيا�سة المكافاآت ومنح الحوافز 

بال�سركة ومنها مكافاآت رئي�س واأع�ساء مجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية العليا.

ولما كانت العدالة والم�ساواة من القيم االإن�سانية واالأخلقية الن�سبية فل يكون   
تطبيقها ح�سابيا فقط اإال �سربا من �سروب الظلم اأحيانا، لذا روعي في هذا النظام 
وتمكينهم  عامة  ب�سفة  الم�سالح  واأ�سحاب  الم�ستثمرين  حقوق  حماية  على  التاأكيد 
من التمتع بها، واإعلء قيم حماية االأقلية والعاملين بال�سركة من خلل اإقرار معاملة 
تف�سيلية ل�سغار الم�ستثمرين واالأقلية؛ وتتمثل اأركان تلك المعاملة في عدم تمكين اأو 
االإدارة  اأع�ساء مجل�س  اأكثر من  اأو  االأقلية، وعدم تحكم ع�سو  االأكثرية على  �سيطرة 
في اإ�سدار القرارات، واإقرار نظام الت�سويت التراكمي في انتخابات اأع�ساء مجل�س 
االإدارة، ذلك النظام الت�سويتي الذي يمنح كل م�ساهم قدرة ت�سويتية بعدد االأ�سهم 
يختارهم  من  بين  تق�سيمها  اأو  واحد  لمر�سح  بها  الت�سويت  له  ويحق  يمتلكها  التي 
ح�سول  فر�س  من  يزيد  مما  االأ�سوات؛  لهذه  تكرار  اأي  وجود  دون  المر�سحين  من 
لح�سول  منا�سبة  اآلية  وتوفير  االإدارة،  مجل�س  في  عادل  تمثيل  على  االأقلية  م�ساهمي 
يحمي  الذي  بالقدر  المعلومات  على  الم�سالح  اأ�سحاب  و�سائر  الم�ساهمين  جميع 
ال�سركة وحقوقها وم�سالحها والغير، واعتماد اآلية اأخرى لتقديم التظلمات وال�سكاوى 

والبلغات عن اأية مخالفات اأو مخاطر قد تهدد ال�سركة.
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وينق�سم »نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية« 
اإلى �سبعة ف�سول، هي كالتالي:

الف�سل الأول
تعاريف

الف�سل الثاني
نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

الف�سل الثالث
المجل�س

الف�سل الرابع
اأعمال الرقابة بال�سركة

الف�سل الخام�س
االإف�ساح وال�سفافية

الف�سل ال�ساد�س
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الف�صل الأول

تعاريف

املادة )1(
في تطبيق اأحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المو�سحة 

قرين كل منها، ما لم يقت�س ال�سياق معنى اآخر:
دولة قطر.:الدولة

هيئة قطر للأ�سواق المالية.:الهيئة

القانون ذو ال�سلة والذي ينظم اأحكام ال�سخ�س الخا�سع لهذا :القانون
النظام.

ال�سوق الرئي�سية في بور�سة قطر.:ال�سوق

لها :�سوق اأجنبية يرخ�س  التي  الدولة  خارج  المن�ساأة  المنظمة  ال�سوق 
بالتعامل في االأوراق المالية وفقا الأحكام قوانين اأجنبية.

ال�سركة المرخ�س لها من الهيئة للقيام بمهام االإيداع والت�سجيل :جهة الإيداع
لكل ما يتعلق باالأوراق المالية المتداولة في االأ�سواق المالية.

بها، :الحوكمة والتحكم  ال�سركة  اإدارة  خلله  من  يتم  الذي  النظام 
اأ�س�س ومبادئ توزيع الحقوق والم�سوؤوليات بين مختلف  ويحدد 
اأ�سحاب الم�سالح في ال�سركة، مثل اأع�ساء المجل�س، والمدراء، 
القواعد  وتو�سح  االآخرين،  الم�سالح  واأ�سحاب  والم�ساهمين 
واالإجراءات الخا�سة باتخاذ القرارات المتعلقة ب�سوؤون ال�سركة.

عن :تقرير الحوكمة ال�سركة  اإف�ساح  يت�سمن  بذاته  م�ستقل  �سنوي  تقرير 
التزامها بتطبيق مبادئ واأحكام هذا النظام، يوقعه الرئي�س 

ويرفعه اإلى الهيئة مرفقا بالتقرير ال�سنوي لل�سركة.
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ال�سوق :ال�سركة في  المدرج  القانوني  الكيان  اأو  المدرجة،  ال�سركة 
بح�سب االأحوال.

الكيان :المجل�س اإدارة  على  القائم  اأو  المدرجة،  ال�سركة  اإدارة  مجل�س 
القانوني المدرج بح�سب االأحوال.

وم�سوؤولّياته :ميثاق المجل�س مهامه  لتحديد  المجل�س  يعده  الذي  الميثاق 
وواجبات رئي�سه واأع�سائه.

باإدارة :الرئي�س المكلف  اأو  المدرجة،  ال�سركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
الكيان القانوني المدرج وفقا للقانون، وعقد تاأ�سي�سه ونظامه 

االأ�سا�سي.

 الع�سو 
غير التنفيذي

ع�سو مجل�س االإدارة الذي ال يكون متفرغا الإدارة ال�سركة، اأو :
ال يتقا�سى اأجرا منها.

هو ع�سو مجل�س االإدارة الذي يتمتع باال�ستقللية التامة، ومما :الع�سو الم�ستقل
ينافي اال�ستقللية على �سبيل المثال ال الح�سر، اأيًا من االآتي:
اأن يكون مالكا )%1( على االأقل من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي   .1

�سركة من مجموعتها. 
)%5( على االأقل  اأن يكون ممثل ل�سخ�س اعتباري يملك   .2

من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من مجموعتها.
اأن يكون باالإدارة التنفيذية العليا لل�سركة اأو اأي �سركة من   .3

مجموعتها خلل ال�سنة ال�سابقة على انتخابات المجل�س.
من  اأي  مع  االأولى  الدرجة  من  قرابة  �سلة  له  تكون  اأن   .4

اأو  اأو االإدارة التنفيذية العليا بال�سركة،  اأع�ساء المجل�س 
اأي �سركة من مجموعتها.

اأن يكون ع�سو مجل�س اإدارة في اأي �سركة �سمن مجموعة   .5

ال�سركة المر�سح لع�سوية مجل�س اإدارتها.
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اأن يكون موظفا خلل ال�سنتين ال�سابقتين على انتخابات   .6

المجل�س لدى اأي من االأطراف المرتبطة بال�سركة اأو باأي 
وكبار  القانونيين،  كالمحا�سبين  مجموعتها  من  �سركة 
لدى  �سيطرة  لح�س�س  مالكا  يكون  اأن  اأو  الموردين، 
على  ال�سابقتين  ال�سنتين  خلل  االأطراف  تلك  من  اأي 

انتخابات المجل�س.
اأن تكون له تعاملت مبا�سرة اأو غير مبا�سرة مع ال�سركة   .7

ال�سابقتين  ال�سنتين  خلل  مجموعتها  من  �سركة  اأي  اأو 
على انتخابات المجل�س.

والم�سوؤول :اأمين ال�سر النظام،  لهذا  وفقًا  المجل�س  المعّين من  ال�سخ�س 
عن تنظيم وتن�سيق الم�سائل التي تتعّلق بالمجل�س وبال�سركة.

 الإدارة 
التنفيذية العليا

االآخرين : التنفيذيين  والم�سوؤولين  االأول  التنفيذي  الم�سوؤول 
الرقابة  وحدات  روؤ�ساء  وت�سمل  اأمامه،  مبا�سرة  الم�سوؤولين 

الداخلية بال�سركة.

التي :الرقابة الداخلية واإدارة المخاطر  المالي، وتقييم االأداء،  التدقيق  اأعمال 
تقوم بها وحدة م�ستقلة اأو اأكثر بال�سركة.

ال�سخ�س المرخ�س له وفقا الأحكام القانون والم�سجل بجدول :مراقب الح�سابات
مراجعة  باأعمال  للقيام  الهيئة  لدى  الخارجيين  المدققين 
وفقا  فيها،  الراأي  واإبداء  المالية  والتقارير  البيانات  وتدقيق 
معايير  اأو  للتدقيق  الدولية  للمعايير  وطبقا  المهنة  الأ�سول 
االإ�سلمية، والح�سول  المالية  بالموؤ�س�سات  المتعلقة  التدقيق 
االأخطاء  المالية خالية من  البيانات  اإذا كانت  تاأكيد ما  على 

الجوهرية، وكذا اأعمال الت�سفيات.
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 الت�سويت
التراكمي

م�ساهم : كل  يمنح  المجل�س  اأع�ساء  الختيار  ت�سويت  اأ�سلوب 
له  يحق  بحيث  يملكها؛  التي  االأ�سهم  بعدد  ت�سويتية  قدرة 
الت�سويت بها لمر�سح واحد اأو تق�سيمها بين من يختارهم من 

المر�سحين دون وجود اأي تكرار لهذه االأ�سوات.

امتلك :�سفقة كبيرة اإلى  تهدف  مت�سلة  �سفقات  مجموعة  اأو  �سفقة  اأّي 
اإن�ساء  )با�ستثناء  الت�سّرف  اأو  مبادلة  اأو  تاأجير  اأو  بيع  اأو 
�ستكت�سبها  التي  االأ�سول  اأو  ال�سركة  باأ�سول  ال�سمانات( 
الطبيعة  تغيير  �ساأنها  من  التي  ال�سفقات  تلك  اأو  ال�سركة 
االإجمالية  قيمتها  تتجاوز  التي  اأو  ال�سركة  لعمل  االأ�سا�سّية 
)%10( من القيمة االأقل بين القيمة ال�سوقية لل�سركة اأو قيمة 

�سافي اأ�سول ال�سركة وفقا الآخر بيانات مالية معلنة.

ال�سركة، :المعلومات بتاأ�سي�س  المرتبطة  والوثائق  والبيانات،  المعلومات، 
يجب  التي  المعلومات  من  وغيرها  وبتقاريرها  وباأن�سطتها، 
وتمكينهم  للم�ساهمين  واتاحتها  عنها  االإف�ساح  ال�سركة  على 
من الو�سول لها والح�سول عليها بموجب القانون واأحكام هذا 

النظام وغيره من ت�سريعات الهيئة.   

متاحة :ال�سخ�س المطلع تكن  لم  معلومات  على  موقعه  بحكم  اطلع  �سخ�س  اأي 
المتعاملين في  اأو عزوف  توؤثر في جذب  اأن  للجمهور، ويمكن 
يكون  التي  ال�سركات  من  غيرها  اأو  لل�سركة  المالية  االأوراق 
لل�سركة اأو للم�ساهمين م�سلحة فيها، اأو يمكن اأن توؤثر في قدرة 
ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها، وي�سمل ذلك اأع�ساء المجل�س، 
واالإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بال�سركة اأو اأي �سركة من 
تلك  مثل  على  الح�سول  لهم  يتاح  ممن  وغيرهم  مجموعتها 

المعلومات ب�سبب علقات تعاقدية اأو مهنية اأو غيرها.
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كل من له م�سلحة مع ال�سركة ت�ستند اإلى حق اأو مركز قانوني :اأ�سحاب الم�سالح
مثل الم�ساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملء، والموردين 

وغيرهم.

يعتبر ال�سخ�س ذو علقة بال�سركة اإذا كان ع�سو في مجل�س :طرف ذو علقة
باالإدارة  اأو  مجموعتها،  من  �سركة  اأي  اأو  ال�سركة  اإدارة 
اأو كان  اأي �سركة من مجموعتها،  اأو  لل�سركة  العليا  التنفيذية 
من  �سركة  اأي  اأو  ال�سركة  اأ�سهم  من  االأقل  على   )5%( مالكا 
مجموعتها، اأو كان من اأقارب اأي من ال�سابقين حتى الدرجة 
الثانية، وكل �سخ�س اعتباري م�سيطر عليه من ع�سو بمجل�س 
اإدارة ال�سركة اأو اأي �سركة من مجموعتها اأو باإدارتها التنفيذية 
العليا واأقاربهم حتى الدرجة الثانية، اأو الم�ستركة في م�سروع 

اأو �سراكة من اأي نوع مع ال�سركة اأو اأي �سركة من مجموعتها.

الم�ساهمون الذين يمثلون فئة غير م�سيطرة في ال�سركة بحيث :الأقلية
ال ي�ستطيعون التاأثير عليها.

التعاملت التجارية اأو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها :التعاملت
اأو  الواحدة،  ال�سنة  ال�سركة خلل  )%10( من حجم تعاملت 

اآخر ثلث  ال�سركة خلل  تعاملت  اأكثر من متو�سط مجموع 
�سنوات.

ال�سنة المالية لل�سركة.:ال�سنة



هيــئـــة قطر لـلأ�ســـواق المـــــاليــــــة

نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية 16

الف�صل الثاين

نطاق تطبيق احلوكمة واللتزام مببادئها

املادة )2(
نطاق التطبيق 

ت�سري مبادئ واأحكام هذا النظام على ال�سركات، والكيانات القانونية المدرجة 
بال�سوق الرئي�سية، ما لم يرد ب�ساأنها ن�س خا�س في اأي من ت�سريعات الهيئة.

التزامها بتطبيق مبادئ واأحكام هذا  ال�سنوي عن  ال�سركة في تقريرها  وتف�سح 
تقبلها  اأحكامه-الأ�سباب  اأو  مبادئه  من  اأي  بتطبيق  االلتزام  عدم  حالة  وفي  النظام، 
الهيئة مراعاة للم�سلحة العامة اأو م�سلحة ال�سوق اأو حماية للم�ستثمرين-يجب تحديد 
اأ�سباب  اأو  التطبيق  عدم  ومبررات  اأحكامها  بتطبيق  تلتزم  لم  التي  المواد  اأو  المادة 

المخالفة-بح�سب االأحوال-بتقرير الحوكمة.

املادة )3(
االلتزام مببادئ احلوكمة

يلتزم المجل�س بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل في: 
اأو  اأ�سا�س العرق  العدالة والم�ساواة بين اأ�سحاب الم�سالح وعدم التمييز بينهم على 
الجن�س اأو الدين، وال�سفافية واالف�ساح واإتاحة المعلومات للهيئة والأ�سحاب الم�سالح 
باأعمالهم  والقيام  قراراتهم  اتخاذ  من  تمكنهم  التي  وبالكيفية  المنا�سب  الوقت  في 
ب�سكل �سحيح، واإعلء قيم الم�سوؤولية االجتماعية لل�سركة، وتقديم الم�سلحة العامة 
والمهام  الواجبات  واأداء  الخا�سة،  الم�سلحة  على  الم�سالح  واأ�سحاب  لل�سركة 
والوظائف بح�سن نية ونزاهة و�سرف واإخل�س وتحمل الم�سوؤولية النا�سئة عنها اأمام 

اأ�سحاب الم�سالح والمجتمع. 
الحوكمة ب�سورة م�ستمرة ومنتظمة،  المجل�س مراجعة وتحديث تطبيقات  وعلى 
وااللتزام بتطبيق اأف�سل مبادئ الحوكمة في حالة اإدراج اأو تداول اأية اأوراق مالية في 
�سوق اأجنبية واإعلء مبداأ التداول العادل بين الم�ساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد 
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ال�سلوك المهني التي تج�سد قيم ال�سركة، وبالمراجعة الدورية والمنتظمة ل�سيا�ساتها، 
ومواثيقها، واإجراءاتها الداخلية التي يجب على اأع�ساء المجل�س، واالإدارة التنفيذية 
المجل�س  مواثيق  بينها:  من  والتي  بها،  االلتزام  والموظفين  والم�ست�سارين،  العليا، 
االأ�سخا�س  تداول  وقواعد  العلقة،  ذات  االأطراف  مع  تعاملتها  و�سيا�سة  ولجانه، 

المطلعين.

املادة )4(
تقرير احلوكمة 

من  موقعا  به  يرفق  لل�سركة  ال�سنوي  التقرير  من  يتجزاأ  ال  الحوكمة جزء  تقرير 
الرئي�س.

تقرير  يت�سّمن  اأن  يجب  النظام،  هذا  من   )2( المادة  بحكم  االإخلل  عدم  مع 
الحوكمة اإف�ساح ال�سركة عن االلتزام بتطبيق اأحكام هذا النظام، واأن يت�سمن جميع 
المعلومات المتعّلقة بتطبيق مبادئه واأحكامه، والتي منها على �سبيل المثال ال الح�سر:

االإجراءات التي اتبعتها ال�سركة ب�ساأن تطبيق اأحكام هذا النظام.  .1

المخالفات  بينها  ومن  ال�سنة  خلل  ارُتكبت  التي  المخالفات  عن  االإف�ساح   .2

والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق اأي من مبادئ اأو اأحكام هذا 
النظام، وبيان اأ�سبابها، وطريقة معالجتها و�سبل تفاديها في الم�ستقبل.

التنفيذية  واالإدارة  ولجانه،  المجل�س  باأع�ساء  الخا�سة  المعلومات  االإف�ساح عن   .3

العليا بال�سركة و�سلحياتهم وم�سوؤولّياتهم واأعمالهم خلل ال�سنة، ومكافاآتهم.
االإف�ساح عن اإجراءات اإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في ال�سركة بما فيها   .4

اال�سراف على ال�سوؤون المالية واال�ستثمارات، وما يت�سل بها من معلومات.
اأعمال اللجان، مت�سمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت اإليه من تو�سيات.  .5

االإف�ساح عن االإجراءات التي تتبعها ال�سركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها   .6
وطرق تقييمها واإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها ال�سركة، 
في  المتوّقعة  غير  اأو  الجذرّية  التغييرات  لمواجهة  المعتمدة  االأنظمة  ومناق�سة 

ال�سوق.
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االإف�ساح عن تقييم اأداء المجل�س ومدى التزام اأع�سائه بتحقيق م�سالح ال�سركة،   .7
عن  واالإف�ساح  ولجانه،  المجل�س  اجتماعات  وح�سور  اللجان،  باأعمال  والقيام 
واإدارة  الداخلّية  الرقابة  نظام  تطبيق  ب�ساأن  العليا  التنفيذية  االإدارة  اأداء  تقييم 
المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، وال�سكاوى، والمقترحات، والبلغات، 

والطريقة التي عالج بها المجل�س الم�سائل الرقابية.
اأو  جزئيا  اأو  كليا  الداخلّية  الرقابة  نظام  تطبيق  في  الخلل  اأوجه  عن  االإف�ساح   .8
مواطن ال�سعف في تطبيقه، واالإف�ساح عن حاالت الطوارئ التي اأّثرت اأو قد ُتوؤّثر 
على االأداء المالي لل�سركة، واالإجراءات التي اتبعتها ال�سركة في معالجة حاالت 
االإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية )ال�سّيما الم�ساكل الُمف�سح عنها في 

التقارير ال�سنوّية لل�سركة وبياناتها المالّية(.
االإف�ساح  تحكم  التي  وال�سروط  بالقواعد  ال�سركة  التزام  مدى  عن  االإف�ساح   .9

واالإدراج في ال�سوق.
التحكيم،  فيها  بما  فيها  ال�سركة طرفا  تكون  اأو خ�سومة  نزاع  اأي  االإف�ساح عن   .10

والدعاوى الق�سائية.
ذي  “طرف  اأي  مع  ال�سركة  تبرمها  التي  وال�سفقات  التعاملت  عن  االإف�ساح   .11

علقة”.
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الف�صل الثالث

املجل�س

املادة )5(
ال�شروط الواجب توافرها يف ع�شو املجل�س

باالأمور  المعرفة  من  كاٍف  بقدر  ويتمتع  موؤهل،  المجل�س  ع�سو  يكون  اأن  يجب 
تخ�سي�س  عليه  ويتعّين  فّعالة،  ب�سورة  مهامه  لتاأدية  المنا�سبة  والخبرة  االإدارية 
الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة و�سفافية بما يحقق م�سلحة ال�سركة واأهدافها 

وغاياتها.
وي�سترط في ع�سو المجل�س ما يلي:

اأال يقل عمره عن واحد وع�سرين عامًا، واأن يكون متمتعا باالأهلية الكاملة.  .1

اأو  بال�سرف  مخلة  جريمة  في  اأو  جنائية،  بعقوبة  عليه  الحكم  �سبق  قد  يكون  اأال   .2

القانون  من   )40( المادة  في  اإليها  الم�سار  الجرائم  من  جريمة  في  اأو  االأمانة، 
رقم )8( ل�سنة 2012 ب�ساأن هيئة قطر للأ�سواق المالية، والمادتين )334( و)335( 
من القانون رقم )11( ل�سنة 2015 باإ�سدار قانون ال�سركات التجارية، اأو اأن يكون 
ممنوعا من مزاولة اأي عمل في الجهات الخا�سعة لرقابة الهيئة بموجب المادة 
)35 فقرة 12( من القانون رقم )8( ل�سنة 2012 الم�سار اإليه، اأو اأن يكون قد ق�سي 

باإفل�سه، مالم يكن قد رد اإليه اعتباره.
اأن يكون م�ساهمًا، ومالكًا عند انتخابه اأو خلل ثلثين يومًا من تاريخ انتخابه لعدد   .3

من اأ�سهم ال�سركة يحدده النظام االأ�سا�سي؛ ويجب اإيداعها خلل �ستين يومًا من 
تاريخ بدء الع�سوية لدى جهة االإيداع مع عدم قابليتها للتداول اأو الرهن اأو الحجز 
اإلى اأن تنتهي مدة الع�سوية وي�سدق على ميزانية اآخر �سنة مالية قام فيها الع�سو 
باأعماله، واأن تخ�س�س ل�سمان حقوق ال�سركة والم�ساهمين والدائنين والغير عن 
على  ال�سمان  الع�سو  يقدم  لم  واإذا  المجل�س،  اأع�ساء  على  تقع  التي  الم�سوؤولية 

الوجه المذكور بطلت ع�سويته، ويعفى الع�سو الم�ستقل من ذلك ال�سرط.
اأي  توليه  بعدم  فيه  يقر  مكتوبا  اإقرارا  تقديم  المجل�س  لع�سوية  المر�سح  وعلى 

من�سب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين ع�سوية المجل�س.
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المر�سحين  وبيانات  باأ�سماء  قائمة  باإر�سال  ال�سركة  تلتزم  االأحوال،  جميع  وفي 
المجل�س  النتخابات  المحدد  التاريخ  قبل  العتمادها  الهيئة  اإلى  المجل�س  لع�سوية 
باأ�سبوعين على االأقل مرفقا بها ال�سيرة الذاتية لكل مر�سح، و�سورة طبق االأ�سل من 

متطلبات التر�سيح.

املادة )6(
ت�شكيل املجل�س 

ُي�سكل المجل�س وفقا للقانون والنظام االأ�سا�سي لل�سركة، على اأن يكون ثلث اأع�ساء 
غير  من  بالمجل�س  االأع�ساء  اأغلبية  تكون  واأن  الم�ستقلين،  من  االأقل  على  المجل�س 
التنفيذيين، ويجوز تخ�سي�س مقعد اأو اأكثر من مقاعد المجل�س لتمثيل االأقلية، واآخر 

لتمثيل العاملين بال�سركة.
وفي جميع االأحوال، يجب اأن ي�سمن ت�سكيل المجل�س عدم تحكم ع�سو اأو اأكثر في 

اإ�سدار القرارات.

املادة )7(
حظر اجلمع بني املنا�شب 

بما ال يخالف اأحكام القانون في هذا ال�ساأن، ال يجوز الأحد ب�سخ�سه اأو ب�سفته 
اأن يكون رئي�سا للمجل�س اأو نائبا للرئي�س في اأكثر من �سركتين يقع مركزيهما الرئي�سي 
في الدولة، وال اأن يكون ع�سوا في مجل�س اإدارة اأكثر من ثلث �سركات تقع مراكزها 
واحدة  �سركة  من  اأكثر  في  للإدارة  منتدبا  ع�سوا  يكون  اأن  وال  الدولة،  في  الرئي�سية 
مركزها الرئي�س في الدولة، وال اأن يجمع بين ع�سوية مجل�سي اإدارة �سركتين تمار�سان 

ن�ساطا متجان�سًا.
يجوز  وال  بال�سركة،  تنفيذي  من�سب  واأي  المجل�س  رئا�سة  بين  الجمع  وُيحظر 

للرئي�س اأن يكون ع�سوًا في اأّي من لجان المجل�س المن�سو�س عليها في هذا النظام.
ويجب على رئي�س واأع�ساء المجل�س تقديم اإقرارا �سنويا يحفظه اأمين ال�سر في 
ُيحظر  التي  المنا�سب  بين  الجمع  بعدم  منهم  كل  فيه  يقر  لذلك،  المعدة  الحافظة 

الجمع بينها وفقا للقانون واأحكام هذا النظام. 
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املادة )8(
الوظائف واملهام الرئي�شية للمجل�س 

وحقوق  المجل�س،  مهام  فيه  يحدد  المجل�س«  »ميثاق  ي�سمى  ميثاقا  المجل�س  ُيعد 
وواجبات الرئي�س واالأع�ساء وم�سوؤولياتهم، وفقا الأحكام القانون وهذا النظام، ويجب 

ن�سره على الموقع االلكتروني لل�سركة.
ويجب اأن يت�سمن »ميثاق المجل�س« المهام والوظائف الرئي�سية للمجل�س على اأن 

تت�سمن-على االأقل-ما ياأتي:
اعتماد الخطة اال�ستراتيجية واالأهداف الرئي�سية لل�سركة واالإ�سراف على تنفيذها   -1

ومن ذلك:
اإدارة  و�سيا�سة  الرئي�سة  العمل  لل�سركة وخطط  ال�ساملة  اال�ستراتيجية  و�سع   1-1

المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
المالية  واأهدافها  وا�ستراتيجيتها  لل�سركة  االأمثل  الراأ�سمالي  الهيكل  تحديد   2-1

واإقرار الميزانيات ال�سنوية.
االأ�سول  وتملك  لل�سركة،  الرئي�سية  الراأ�سمالية  النفقات  على  االإ�سراف   3-1

والت�سرف بها.
تحديد االأهداف ومراقبة التنفيذ واالأداء ال�سامل في ال�سركة.  4-1

ي�سمن  بما  واعتمادها  ال�سركة  في  التنظيمية  للهياكل  الدورية  المراجعة   5-1

وحدات  خا�سة  بال�سركة  والم�سوؤوليات  والمهام  للوظائف  المحكم  التوزيع 
الرقابة الداخلية.

تعده  والذي  ال�سركة،  واأهداف  ا�ستراتيجية  تنفيذ  اإجراءات  دليل  اعتماد   6-1

االإدارة التنفيذية العليا على اأن يت�سمن تحديد �سبل واأدوات االت�سال ال�سريع 
مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية و�سائر االأطراف المعنية بالحوكمة 

ومن بينها ت�سمية م�سوؤول ات�سال. 
تت�سمن برامج  اأن  بال�سركة على  والتثقيف  للتدريب  ال�سنوية  الخطة  اعتماد   7-1

للتعريف بال�سركة واأن�سطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.
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و�سع اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية واالإ�سراف العام عليها، ومن ذلك:  -2

التعار�س  حاالت  ومعالجة  الم�سالح  تعار�س  تنظم  مكتوبة  �سيا�سة  و�سع   1-2

والم�ساهمين  العليا  التنفيذية  واالإدارة  المجل�س  اأع�ساء  من  لكل  المحتملة 
الت�سرف  واإ�ساءة  ومرافقها،  ال�سركة  اأ�سول  ا�ستخدام  اإ�ساءة  ذلك  وي�سمل 

الناتج عن التعاملت مع  االأطراف ذوي العلقة.
تعار�س  ويمنع  وال�سفافية  العدالة  يحقق  بما  الكامل  االإف�ساح  نظام  و�سع   2-2

الم�سالح وا�ستغلل المعلومات التي ال تتاح للجمهور، على اأن يت�سمن ذلك 
قبل  من  المالية  االأوراق  في  التعامل  عند  اإتباعها  الواجب  االأ�س�س  النظام 
االأ�سخا�س المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هوؤالء في االأوراق المالية 
باالأ�سخا�س  قائمة  اإعداد  عن  ف�سل  مجموعتها،  من  �سركة  اأي  اأو  لل�سركة 
اأو  اعتمادها  فور  منها  بن�سخة  وال�سوق  الهيئة  وتزويد  وتحديثها،  المطلعين 

تحديثها. 
التاأكد من �سلمة االأنظمة المالية والمحا�سبية، بما فيها االأنظمة ذات ال�سلة   3-2

باإعداد التقارير المالية.
اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة المخاطر، وذلك من خلل  التاأكد من تطبيق   4-2

تحديد الت�سور العام عن المخاطر التي قد تواجه ال�سركة وطرحها ب�سفافية.
المراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية في ال�سركة.  5-2

و�سع نظام حوكمة خا�س بال�سركة يتفق مع اأحكام هذ النظام واالإ�سراف العام   -3

عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 
وو�سعها  المجل�س  لع�سوية  ومحددة  وا�سحة  واإجراءات  ومعايير  �سيا�سات  و�سع   -4

مو�سع التنفيذ بعد اإقرار الجمعية العامة لها.
حمايتهم  اأجل  من  الم�سالح  اأ�سحاب  بين  العلقة  تنظم  مكتوبة  �سيا�سة  و�سع   -5

وحفظ حقوقهم، ويجب اأن تغطي هذه ال�سيا�سة-بوجه خا�س-االآتي:
اآلية تعوي�س اأ�سحاب الم�سالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها االأنظمة   1-5

وتحميها العقود.
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واأ�سحاب  ال�سركة  بين  تن�ساأ  قد  التي  الخلفات  اأو  ال�سكاوى  ت�سوية  اآلية   2-5

الم�سالح.
والمحافظة على  والموردين  العملء  الإقامة علقات جيدة مع  اآلية منا�سبة   3-5

�سرية المعلومات المتعلقة بهم.
تتوافق  بال�سركة بحيث  التنفيذية والعاملين  المهني للإدارة  ال�سلوك  قواعد   4-5

مع المعايير المهنية واالأخلقية ال�سليمة وتنظم العلقة بينهم وبين اأ�سحاب 
الم�سالح، واآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

م�ساهمة ال�سركة االجتماعية.  5-5

واللوائح  للأنظمة  ال�سركة  احترام  ت�سمن  التي  واالإجراءات  ال�سيا�سات  و�سع   -6

الم�سالح  واأ�سحاب  والدائنين  للم�ساهمين  المعلومات  باالإف�ساح عن  والتزامها 
االآخرين.

بالطريق  العامة  الجمعية  اجتماع  لح�سور  الم�ساهمين  اإلى جميع  الدعوة  توجيه   -7

واٍف عن  واالإعلن على ملخ�س  الدعوة  ت�ستمل  اأن  ويجب  القانون،  ر�سمه  الذي 
الحوكمة  تقرير  بمناق�سة  الخا�س  البند  مت�سمنا  العامة  الجمعية  اأعمال  جدول 

واعتماده.
اعتماد التر�سيحات الخا�سة بالتعيين في وظائف االإدارة التنفيذية العليا، وخطة   -8

التعاقب على اإدارتها.
المالي،  والتحليل  المالية،  الخدمات  مقدمي  مع  والتعاون  للتعامل  اآلية  و�سع   -9

معايير  تحديد  وجهات  الخدمات  مقدمي  من  وغيرهم  االئتماني  والت�سنيف 
لكافة  و�سفافية  واأمانة  ب�سرعة  خدماتهم  لتقديم  المالية  االأ�سواق  وموؤ�سرات 

الم�ساهمين.
المخاطر  واإدارة  الذاتية  الرقابة  ثقافة  لن�سر  اللزمة  التوعية  برامج  و�سع   -10

بال�سركة.
اأع�ساء  مكافاآت  منح  وطريقة  اأ�س�س  تحدد  ومكتوبة  وا�سحة  �سيا�سة  اعتماد   -11

وفقًا  بال�سركة  والعاملين  العليا  التنفيذية  االإدارة  ومكافاآت  وحوافز  المجل�س، 
الدين،  اأو  الجن�س  اأو  العرق  اأ�سا�س  على  تمييز  اأّي  وبدون  النظام  هذا  لمبادئ 

وعر�سها على الجمعية العامة �سنويا الإقرارها. 
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و�سع �سيا�سة وا�سحة للتعاقد مع االأطراف ذي العلقة، وعر�سها على الجمعية   -12

العامة الإقرارها.
و�سع اأ�س�س ومعايير تقييم اأداء المجل�س، واالإدارة التنفيذية العليا.  -13

املادة )9(
م�شوؤوليات املجل�س

ال�سركة  اإدارة  في  اللزمة  العناية  بذل  وعليه  الم�ساهمين،  كافة  المجل�س  يمثل 
بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق م�سلحة ال�سركة وال�سركاء والم�ساهمين، واأ�سحاب 
وعليه  المجتمع،  وتنمية  الدولة،  في  اال�ستثمار  وتنمية  العام  النفع  ويحقق  الم�سالح، 
اأو  القانونية  غير  والممار�سات  االأعمال  من  الم�ساهمين  حماية  م�سوؤولية  يتحمل  اأن 
التع�سفية اأو اأي اأعمال اأو قرارات قد تلحق �سررا بهم اأو تعمل على التمييز بينهم اأو 

تمكن فئة من اأخرى.
ويجب تحديد م�سوؤوليات المجل�س بو�سوح في النظام االأ�سا�سي لل�سركة، و«ميثاق 

المجل�س« الم�سار اإليه في المادة ال�سابقة.
واأن  ومهامه،  وظائفه  يوؤدي  القانون-اأن  اأحكام  يخالف  ال  المجل�س-بما  وعلى 

يتحمل م�سوؤوليته وفقا للآتي:
واأن تكون  يوؤدي المجل�س مهامه بم�سوؤولية وح�سن نية وجدية واهتمام،  اأن  يجب   .1
قراراته مبنية على معلومات وافية من االإدارة التنفيذية، اأو من اأي م�سدر اآخر 

موثوق به. 
يمثل ع�سو المجل�س جميع الم�ساهمين، وعليه اأن يلتزم بما يحقق م�سلحة ال�سركة   .2

ال م�سلحة من يمثله اأو من �سوت له لتعيينه بالمجل�س.
يجب اأن يحدد المجل�س ال�سلحيات التي يفو�سها للإدارة التنفيذية، واإجراءات   .3

ب�سلحية  يحتفظ  التي  المو�سوعات  يحدد  كما  التفوي�س،  ومدة  القرار  اتخاذ 
لل�سلحيات  ممار�ستها  عن  دورية  تقارير  التنفيذية  االإدارة  وترفع  فيها،  البت 

المفو�سة.
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الجدد  المجل�س  اأع�ساء  لتعريف  اإجراءات  و�سع  من  التاأكد  المجل�س  على  يجب   .4

لزم  اإن  تدريبهم  عن  ف�سل  والقانونية  المالية  الجوانب  وبخا�سة  ال�سركة  بعمل 
االأمر.

�سوؤونها  عن  الكافية  المعلومات  ال�سركة  اإتاحة  من  التاأكد  المجل�س  على  يجب   .5

لجميع اأع�ساء المجل�س بوجه عام والأع�ساء المجل�س غير التنفيذيين بوجه خا�س 
وذلك من اأجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

اأو بيع  اآجالها ثلث �سنوات،  التي تجاوز  القرو�س  اإبرام عقود  للمجل�س  ال يجوز   .6

كان  اإذا  اإال  التزاماتهم  ال�سركة من  اإبراء مديني  اأو  رهنها،  اأو  ال�سركة  عقارات 
نظام  ت�سمن  واإذا  فيه،  الواردة  وبال�سروط  ال�سركة  نظام  بذلك في  له  م�سرحا 
ال�سركة اأحكاما في هذا ال�ساأن، فل يجوز للمجل�س القيام بالت�سرفات المذكورة 
اأغرا�س  في  داخلة  الت�سرفات  تلك  تكن  لم  ما  العامة،  الجمعية  من  باإذن  اإال 

ال�سركة.

املادة )10(
تفوي�س املهام

ال�سلحيات  جميع  المجل�س  يتولى  العامة،  الجمعية  باخت�سا�سات  يخل  ال  بما 
وال�سلطات اللزمة الإدارتها؛ ويجوز له تفوي�س لجانه في ممار�سة بع�س �سلحياته، 
وله ت�سكيل لجنة خا�سة اأو اأكثر للقيام بمهام محددة على اأن ين�س في قرار ت�سكيلها 

على طبيعة تلك المهام.
وتظل الم�سوؤولية النهائية عن ال�سركة على المجل�س واإن �سكل لجانا اأو فو�س جهات 
اأو اأ�سخا�سًا اآخرين للقيام ببع�س اأعماله، وعلى المجل�س تجنب اإ�سدار تفوي�سات عامة 

اأو غير محددة المدة.
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املادة )11(
واجبات الرئي�س

الرئي�س هو رئي�س ال�سركة ويمثلها لدى الغير واأمام الق�ساء، وهو الم�سوؤول االأول 
اإدارة ال�سركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق م�سلحة ال�سركة  عن ح�سن 
وال�سركاء والم�ساهمين و�سائر اأ�سحاب الم�سالح، ويجب اأن يت�سمن »ميثاق المجل�س« 

مهام وم�سوؤوليات الرئي�س على اأن تت�سمن على االأقل ما ياأتي:
وفي  فّعال  ب�سكل  االأ�سا�سّية  الم�سائل  جميع  بمناق�سة  المجل�س  قيام  من  التاأكد   .1

الوقت المنا�سب.
الموافقة على جدول اأعمال اجتماعه مع االأخذ بعين االعتبار اأّية م�ساألة يطرحها   .2

اأي ع�سو من اأع�ساء المجل�س. 
ت�سجيع اأع�ساء المجل�س على الم�ساركة ب�سكل جماعي وفّعال في ت�سريف �سوؤون   .3

المجل�س، ل�سمان قيام المجل�س بم�سوؤولياته بما يحقق م�سلحة ال�سركة.
الخا�سة  وال�سجلت  والم�ستندات  والوثائق  والمعلومات  البيانات  كافة  اإتاحة   .4

بال�سركة وبالمجل�س ولجانه الأع�ساء المجل�س.
اإلى  اآرائهم  اإي�سال  على  والعمل  بالم�ساهمين  الفعلّي  التوا�سل  قنوات  اإيجاد   .5

المجل�س.
بالم�ساركة  خا�سة،  ب�سورة  التنفيذيين،  غير  المجل�س  الأع�ساء  المجال  اإف�ساح   .6

وغير  التنفيذيين  المجل�س  اأع�ساء  بين  البّناءة  العلقات  وت�سجيع  الفّعالة 
التنفيذيين.

اإبقاء االأع�ساء على اطلع دائم ب�ساأن تنفيذ اأحكام هذا النظام، ويجوز للرئي�س   .7

تفوي�س لجنة التدقيق اأو غيرها في ذلك.

يحل نائب الرئي�س محل الرئي�س عند غيابه، ويجوز للرئي�س اأن يفو�س غيره من 
اأع�ساء المجل�س في بع�س �سلحياته.
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املادة )12(
التزامات اأع�شاء املجل�س 

يلتزم اأع�ساء المجل�س بما يلي: 
االنتظام في ح�سور اجتماعات المجل�س ولجانه، وعدم االن�سحاب من المجل�س اإال   .1

ل�سرورة وفي الوقت المنا�سب.
الم�سالح  اأ�سحاب  و�سائر  والم�ساهمين  وال�سركاء  ال�سركة  م�سلحة  اإعلء   .2

وتقديمها على الم�سلحة الخا�سة.
3.  اإبداء الراأي ب�ساأن الم�سائل اال�ستراتيجية لل�سركة، و�سيا�ستها في تنفيذ م�ساريعها، 

ونظم م�ساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات االأ�سا�سّية، ومعايير العمل بها.
مراقبة اأداء ال�سركة في تحقيق اأغرا�سها واأهدافها، ومراجعة التقارير الخا�سة   .4

باأدائها بما فيها التقارير ال�سنوّية ون�سف ال�سنوّية والربعّية. 
االإ�سراف على تطوير القواعد االإجرائية الخا�سة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها   .5

بال�سكل االأمثل وفقا لهذا النظام. 
ا�ستغلل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اخت�سا�ساتهم وموؤّهلتهم في اإدارة   .6

وال�سركاء  ال�سركة  تحقيق م�سلحة  والعمل على  ومنتجة،  فعالة  بطريقة  ال�سركة 
والم�ساهمين و�سائر اأ�سحاب الم�سالح.

الم�ساركة الفعالة في الجمعيات العامة لل�سركة، وتحقيق مطالب اأع�سائها ب�سكل   .7

متوازن وعادل.
من  م�سبق  كتابي  اإذن  دون  معلومات  اأو  بيانات  اأو  ت�سريحات  باأية  االإدالء  عدم   .8

الرئي�س اأو من يفو�سه في ذلك، وعلى المجل�س  ت�سمية المتحدث الر�سمي با�سم 
ال�سركة.

االإف�ساح عن العلقات المالية والتجارية، والدعاوى الق�سائية التي قد توؤثر �سلبا   .9

على القيام بالمهام والوظائف الموكلة اإليهم. 

ال�سركة  نفقة  على  م�ستقل  خارجي  م�ست�سار  راأي  طلب  المجل�س  الأع�ساء  ويجوز 
فيما يتعّلق باأّية م�ساألة تخ�ّس ال�سركة.
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املادة )13(
الدعوة لالجتماع 

يجتمع المجل�س بدعوة من رئي�سه، ووفقا لما ين�س عليه النظام االأ�سا�سي لل�سركة، 
وعلى الرئي�س اأن يدعو المجل�س اإلى االجتماع متى طلب ذلك اثنان من االأع�ساء على 
االأقل، وتوجه الدعوة لكل ع�سو م�سحوبة بجدول االأعمال قبل التاريخ المحدد النعقاده 

باأ�سبوع على االأقل، ويجوز الأي ع�سو طلب اإ�سافة بند اأو اأكثر اإلى جدول االأعمال.

املادة )14(
اجتماعات املجل�س

تنق�سي  اأن  يجوز  وال  ال�سنة،  االأقل-خلل  -على  اجتماعات  �ستة  المجل�س  يعقد 
ثلثة اأ�سهر دون عقد اجتماع، وال يكون اجتماع المجل�س �سحيحًا اإال بح�سور اأغلبية 

االأع�ساء على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائب الرئي�س.
الح�سور  في  لتمثيله  المجل�س  اأع�ساء  اأحد  كتابة  عنه  ينيب  اأن  الغائب  وللع�سو 
والت�سويت، على اأنه ال يجوز اأن يمثل الع�سو الواحد اأكثر من ع�سو، واإذا تغيب ع�سو 
متتالية دون  اجتماعات غير  اأربعة  اأو  متتالية،  اجتماعات  المجل�س عن ح�سور ثلثة 

عذر يقبله المجل�س اأعتبر م�ستقيًل.
ويجوز الم�ساركة في اجتماع المجل�س باأي و�سيلة موؤمنة من و�سائل التقنية الحديثة 
المتعارف عليها، تمكن الم�سارك من اال�ستماع والم�ساركة الفعالة في اأعمال المجل�س 

واإ�سدار القرارات. 
املادة )15(

قرارات املجل�س
باأغلبية  المجل�س  قرارات  ت�سدر  ال�ساأن،  هذا  في  القانون  اأحكام  يخالف  ال  بما 
منه  الذي  الجانب  يرجح  االأ�سوات  ت�ساوي  وعند  والممثلين،  الحا�سرين  اأ�سوات 
اأ�سماء االأع�ساء الحا�سرين  رئي�س االجتماع، ويحرر مح�سر لكل اجتماع، يحدد فيه 
والغائبين، ويبين ما دار باالجتماع، ويوقع من رئي�س االجتماع واأمين ال�سر، وللع�سو 
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الذي لم يوافق على اأي قرار اتخذه المجل�س اأن يثبت اعترا�سه في مح�سر االجتماع.
اإ�سدار بع�س قراراته  ويجوز للمجل�س، في حالة ال�سرورة ولدواعي اال�ستعجال، 
بالتمرير ب�سرط موافقة جميع اأع�سائه كتابة على تلك القرارات، وعلى اأن تعر�س في 

االجتماع التالي للمجل�س، لت�سمينها مح�سر اجتماعه.

املادة )16(
اأمني ال�شر

ي�سدر المجل�س قرارا بت�سمية اأمين �سر المجل�س، وتكون االأولوية للحا�سلين على 
�سهادة جامعية في القانون اأو المحا�سبة من جامعة معترف بها اأو ما يعادلها، ولمن 

تكون له خبرة ال تقل عن ثلث �سنوات في توّلي �سوؤون �سركة مدرجة.
والأمين ال�سر بعد موافقة الرئي�س اال�ستعانة بمن يراه من العاملين بال�سركة في 

اأداء مهام عمله.

املادة )17(
مهام وواجبات اأمني ال�شر

من  به  يقومون  فيما  المجل�س  اأع�ساء  وكافة  الرئي�س  بمعاونة  ال�سر  اأمين  يقوم 
مهام، ويلتزم بت�سيير كافة اأعمال المجل�س ومنها:

الحا�سرين  االأع�ساء  اأ�سماء  بها  يحدد  المجل�س  اجتماعات  محا�سر  تحرير   .1

والغائبين، ويبين فيها ما دار باالجتماع، ويثبت بها اعترا�سات االأع�ساء على اأي 
قرار اأ�سدره المجل�س.

قيد قرارات المجل�س في ال�سجل المعد لهذا الغر�س ح�سب تاريخ اإ�سدارها.  .2

الغر�س م�سل�سلة  لهذا  المعد  ال�سجل  المجل�س في  التي يعقدها  قيد االجتماعات   .3

والغائبين،  الحا�سرين  االأع�ساء  فيها:  مو�سحا  انعقادها  لتاريخ  وفقا  ومرتبة 
والقرارات التي اتخذها المجل�س في االجتماع، واالعترا�سات اإن وجدت.

حفظ محا�سر اجتماعات المجل�س وقراراته، وتقاريره وكافة �سجلت ومرا�سلت   .4

المجل�س ومكاتباته في �سجلت ورقية واإلكترونية.
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جدول  بها  وجدوا-مرفقا  والم�ساركين-اإن  المجل�س،  الأع�ساء  الدعوة  اإر�سال   .5

وا�ستلم  االأقل،  على  باأ�سبوعين  االجتماع  النعقاد  المحدد  التاريخ  قبل  االأعمال 
طلبات االأع�ساء باإ�سافة بند اأو اأكثر اإلى جدول االأعمال واإثبات تاريخ تقديمها.

التن�سيق الكامل بين الرئي�س واأع�ساء المجل�س، وبين االأع�ساء فيما بينهم، وبين   .6

واالإدارة  الم�ساهمين  فيهم  بما  الم�سالح  واأ�سحاب  المعنية  والجهات  المجل�س 
والموظفين.

وم�ستندات  وثائق  جميع  اإلى  ال�سريع  الو�سول  من  واالأع�ساء  الرئي�س  تمكين   .7

ال�سركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخا�سة بها.
عليهم  المحظور  المنا�سب  بين  الجمع  بعدم  المجل�س  اأع�ساء  اإقرارات  حفظ   .8

الجمع بينها وفقا للقانون واأحكام هذا النظام. 

املادة )18(
جلان املجل�س

ي�سكل المجل�س فور انتخابه وفي اأول اجتماع له ثلث لجان على االأقل هي كالتالي:
االأقل،  على  اثنين  وع�سوية  المجل�س  اأع�ساء  اأحد  برئا�سة  التر�سيحات،  لجنة  اأول: 
ويراعى في اختيار اأع�ساء اللجنة توافر الخبرة اللزمة لممار�سة اخت�سا�ساتها التي 

تتمثل -على االأقل-في االآتي:
و�سع اأ�س�س ومعايير عامة ت�ستعين بها الجمعية العامة في انتخاب االأ�سلح من بين   .1

المر�سحين لع�سوية المجل�س.
تر�سيح من تراه منا�سبا لع�سوية المجل�س حال خلو اأي من مقاعده.  .2

البديل  تعيين  �سرعة  ل�سمان  ال�سركة  اإدارة  على  التعاقب  خطة  م�سروع  و�سع   .3

المنا�سب ل�سغل الوظائف ال�ساغرة بال�سركة.
تر�سيح من تراه منا�سبا ل�سغل اأي من وظائف االإدارة التنفيذية العليا.   .4

تلقي طلبات التر�سح لع�سوية المجل�س.  .5

رفع قائمة المر�سحين لع�سوية المجل�س اإلى المجل�س مت�سمنة تو�سياتها في هذا   .6

ال�ساأن، على اأن ُتر�سل ن�سخة منها اإلى الهيئة.
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رفع تقرير �سنوي اإلى المجل�س يت�سمن تحليل �سامل الأداء المجل�س محددا نقاط   .7

القوة وال�سعف واقتراحاتها في هذا ال�ساأن.

االأقل،  على  اثنين  وع�سوية  المجل�س  اأع�ساء  اأحد  برئا�سة  المكافاآت،  لجنة  ثانيا: 
ويراعى في اختيار اأع�ساء اللجنة توافر الخبرة اللزمة لممار�سة اخت�سا�ساتها التي 

تتمثل -على االأقل-في االآتي:
تحديد ال�سيا�سة العامة لمنح المكافاآت في ال�سركة �سنويا، بما فيها طريقة تحديد   .1

للمجل�س على  ال�سنوية  المكافاأة  تزيد  اأال  المجل�س، على  واأع�ساء  رئي�س  مكافاآت 
%5 من الربح ال�سافي لل�سركة بعد خ�سم االحتياطات واال�ستقطاعات القانونية 

وتوزيع االأرباح النقدية والعينية على الم�ساهمين.
تحديد اأ�س�س منح البدالت والحوافز بال�سركة ومنها اإ�سدار اأ�سهم تحفيز للعاملين   .2

بها.

برئا�سة اأحد اأع�ساء المجل�س الم�ستقلين وع�سوية اثنين على  ثالثا: لجنة التدقيق، 
يكون  واأال  م�ستقلين،  اأغلبيتهم  يكون  اأن  اللجنة  اأع�ساء  اختيار  في  ويراعى  االأقل، 
التر�سح  على  ال�سابقتين  ال�سنتين  ال�سركة خلل  تدقيق ح�سابات  منهم  الأي  �سبق  قد 
اللزمة  الخبرة  فيهم  تتوافر  واأن  مبا�سر،  غير  اأو  مبا�سر  بطريق  اللجنة  لع�سوية 

لممار�سة اخت�سا�سات اللجنة التي تتمثل-على االأقل-في االآتي:
وعر�سه على  اللجنة  ت�سكيل  فور  لل�سركة  الداخلية  الرقابة  بنظام  اإعداد مقترح   .1

المجل�س، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب االأمر.
و�سع اأ�س�س التعاقد مع المدققين الخارجيين وتر�سيحهم، و�سمان ا�ستقللهم في   .2

اأداء عملهم.
مراقب  اأعمال  ومتابعة  بال�سركة،  الداخلية  الرقابة  اأعمال  على  االإ�سراف   .3

الح�سابات، والتن�سيق بينهما، والتاأكد من التزامهما بتطبيق اأف�سل النظم العالمية 
الدولية  والتدقيق  المحا�سبة  لمعايير  وفقا  المالية  التقارير  واإعداد  التدقيق  في 
الح�سابات  تقرير مراقب  ا�ستمال  والتحقق من  و)ISA( ومتطلباتها،   )IFRS/IAS(
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على اإ�سارة �سريحة عّما اإذا كان قد ح�سل على كّل المعلومات ال�سرورّية، ومدى 
التزام ال�سركة بالمعايير الدولية )IFRS/IAS(، وما اإذا كان التدقيق قد اأُجري وفقًا 

لمعايير التدقيق الدولية )ISA( اأم ال.
�سنوّية  والن�سف  ال�سنوّية  والتقارير  المالية  البيانات  و�سحة  دقة  على  االإ�سراف    .4

والربعّية ومراجعتها. 
المالية  القوائم  على  الح�سابات  مراقب  وملحظات  تقارير  ومراجعة  درا�سة   .5

لل�سركة ومتابعة ما تم ب�ساأنها.
تحري الدقة فيما تعر�سه ال�سركة على الجمعية العامة، وما تف�سح عنه من اأرقام   .6

وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك االأرقام والبيانات والتقارير.
التن�سيق بين المجل�س، واالإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بال�سركة.   .7

مراجعة اأنظمة الرقابة المالّية والداخلّية واإدارة المخاطر.  .8

اإجراء التحقيقات الخا�سة بم�سائل الرقابة المالية بتكليف من المجل�س.   .9

التن�سيق بين وحدة التدقيق الداخلي بال�سركة ومراقب الح�سابات.  .10

الراأي  واإبداء  لل�سركة  والمحا�سبّية  المالّية  واالإجراءات  ال�سيا�سات  مراجعة    .11

والتو�سية ب�ساأنها للمجل�س.
مراجعة تعاملت ال�سركة مع االأطراف ذات العلقة ومدى خ�سوعها والتزامها   .12

بال�سوابط الخا�سة بتلك التعاملت.
في  اأخذا  دوري،  ب�سكل  المخاطر  اإدارة  ب�ساأن  ال�سركة  �سيا�سات  ومراجعة  و�سع   .13

والتو�سعية  اال�ستثمارية  والتوجهات  ال�سوق،  ومتغيرات  ال�سركة،  اأعمال  االعتبار 
لل�سركة.

االإ�سراف على البرامج التدريبية الخا�سة باإدارة المخاطر التي تعدها ال�سركة،   .14

والتر�سيح لها.
اإعداد التقارير الدورية الخا�سة بالمخاطر واإدارتها بال�سركة ورفعها للمجل�س-  .15

الخا�سة بمخاطر  التقارير  واإعداد  تو�سياتها،  الذي يحدده-مت�سمنة  الوقت  في 
محددة بناًء على تكليف من المجل�س اأو رئي�سه.

تنفيذ تكليفات المجل�س ب�ساأن الرقابة الداخلية لل�سركة.  .16
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الخا�سة  المخاطر  ب�ساأن  العليا  التنفيذية  واالإدارة  الح�سابات،  مراقب  مناق�سة   .17

بالتدقيق وعلى راأ�سها مدى ملءمة القرارات والتقديرات المحا�سبية، وعر�سها 
على المجل�س لت�سمينها بالتقرير ال�سنوي.

املادة )19(
عمل اللجان

ي�سدر المجل�س قرارًا بت�سمية رئي�س واأع�ساء كل لجنة، ويحدد فيه اخت�سا�ساتها 
وواجباتها واأحكام واإجراءات عملها، على اأال يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن 

�ستة اجتماعات في ال�سنة.
المجل�س، وال يجوز  ي�سكلها  التي  اللجان  اأكثر من لجنة من  رئا�سة  تولي  ويحظر 
التر�سيحات  اأي لجنة، ويجوز دمج لجنتي  التدقيق وع�سوية  رئا�سة لجنة  بين  الجمع 

والمكافاآت في لجنة واحدة ت�سمى »لجنة التر�سيحات والمكافاآت«.
ويحرر  اأع�ساءها،  واأغلبية  رئي�سها  بح�سور  اإال  �سحيحا  اللجنة  انعقاد  يكون  وال 

مح�سر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار باالجتماع، ويوقع من رئي�س اللجنة.
وترفع كل لجنة تقريرا �سنويا اإلى المجل�س بما قامت به من اأعمال وما انتهت اإليه 

من تو�سيات.
ويقوم المجل�س بمراجعة وتقييم اأعمال اللجان، وت�سمين تقرير الحوكمة ما قامت 

به من اأعمال.
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الف�صل الرابع

اأعمال الرقابة بال�صركة

املادة )20(
الرقابة الداخلية

اأن  على  لل�سركة  الداخلية  الرقابة  بنظام  التدقيق  لجنة  مقترح  المجل�س  يعتمد 
واأق�سام  اإدارات  واخت�سا�سات  مهام  وتحديد  الرقابة،  اآلية  المقترح  ذلك  يت�سمن 
العاملين  وتثقيف  توعية  وبرامج  ب�ساأنها،  الم�سوؤولية  واإجراءات  واأحكام  ال�سركة، 

باأهمية الرقابة الذاتية واأعمال الرقابة الداخلية.
ويجب اأن يت�سمن المقترح الم�سار اإليه في الفقرة ال�سابقة خطة ال�سركة في اإدارة 
تتعر�س  قد  التي  الرئي�سية  المخاطر  اأدنى-تحديد  تت�سمن-كحد  اأن  على  المخاطر 
ال�سركة على تحمل  الحديثة، ومدى قدرة  التقنية  ال�سركة وفي مقدمتها مخاطر  لها 
و�سبل  بها،  التوعية  وبرامج  ومتابعتها،  وقيا�سها،  عليها،  التعرف  واآليات  المخاطر، 

تفاديها اأو التقليل من اآثارها.

املادة )21(
وحدة الرقابة الداخلية

تكون  اأكثر  اأو  اإن�ساء وحدة  لل�سركة على  الداخلّية  الرقابة  ي�ستمل نظام  اأن  يجب 
التزام  ورقابة  المالي  والتدقيق  المخاطر،  واإدارة  لتقييم  وفّعالة  عملها  في  م�ستقلة 
علقة،  ذي  طرف  اأي  مع  خا�سة  المالية  بالتعاملت  الخا�سة  بال�سوابط  ال�سركة 
التدقيق  اأعمال  في  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  اأكثر  اأو  داخلي  مدقق  اأعمالها  ويتولى 
المالي وتقييم االأداء واإدارة المخاطر، وي�سمح له بدخول كافة اإدارات ال�سركة ومتابعة 
اأعمالها، وي�سدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافاأته قرارًا من المجل�س، ويكون م�سوؤواًل 

اأمامه.
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املادة )22(
تقارير الرقابة الداخلية

اأعمال  عن  اأ�سهر  ثلثة  كل  تقريرًا  التدقيق،  لجنة  اإلى  الداخلي  المدقق  يرفع 
الرقابة الداخلية بال�سركة، ويحدد المجل�س-بناء على تو�سية لجنة التدقيق-البيانات 

التي يجب اأن يت�سمنها التقرير على اأن تت�سمن-على االأقل-ما ياأتي: 
اإجراءات الرقابة واالإ�سراف على ال�سوؤون المالّية واال�ستثمارات واإدارة المخاطر.  .1

االأنظمة  وفاعلية  ملءمة  ومدى  ال�سركة  في  المخاطر  عوامل  تطّور  مراجعة   .2

في  المتوّقعة  غير  اأو  الجذرّية  التغييرات  مواجهة  في  ال�سركة  في  بها  المعمول 
ال�سوق.

تقييم �سامل الأداء ال�سركة ب�ساأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلّية، واأحكام   .3

هذا النظام.
مدى التزام ال�سركة بالقواعد وال�سروط التي تحكم االإف�ساح واالإدراج في ال�سوق.  .4

مدى التزام ال�سركة باأنظمة الرقابة الداخلّية عند تحديد المخاطر واإدارتها.  .5

المخاطر التي تعر�ست لها ال�سركة واأنواعها واأ�سبابها وما تم ب�ساأنها.  .6

المقترحات الخا�سة بت�سويب المخالفات واإزالة اأ�سباب المخاطر.  .7

املادة )23(
الرقابة اخلارجية

الم�سجلين  الح�سابات  مراقبي  عرو�س  وفح�س  بمراجعة  التدقيق  لجنة  تقوم 
بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع اإلى المجل�س تو�سية م�سببة باختيار 
عر�س اأو اأكثر لتعيين مقدمه مدققا خارجيا لل�سركة، وفور اعتماد المجل�س التو�سية 

يتم اإدراجها بجدول اأعمال اجتماع الجمعية العامة لل�سركة.
اأو اأكثر لمدة �سنة واحدة قابلة للتجديد  وتعين الجمعية العامة مراقب ح�سابات 
لمدة اأو مدد اأخرى مماثلة بحد اأق�سى خم�س �سنوات مت�سلة، وال يجوز اإعادة تعيينه 
اأ�سرار  اإف�ساء  الح�سابات وموظفيه  قبل مرور �سنتين متتاليتين، ويحظر على مراقب 



هيــئـــة قطر لـلأ�ســـواق المـــــاليــــــة

نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية 36

اآخر  عمل  واأي  اإليه  الموكلة  والواجبات  ومهامه  اأعماله  بين  الجمع  وكذلك  ال�سركة، 
بال�سركة، والعمل بال�سركة قبل �سنة على االأقل من تاريخ اإنهاء علقته بها.

املادة )24(
مهام وم�شوؤوليات مراقب احل�شابات

اأن  اأو يتوقع  اإبلغ المجل�س-كتابة-باأي خطر تتعر�س له  على مراقب الح�سابات 
تتعر�س له ال�سركة، وبكل ما يكت�سفه من مخالفات فور علمه بها، وير�سل ن�سخة من 
ذلك البلغ اإلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للنعقاد وفقا الأحكام 

القانون في هذا ال�ساأن على اأن يخطر الهيئة بذلك. 
ويقدم مراقب الح�سابات-واإن تعدد-تقريرا واحدا للجمعية العامة ويتلوه عليها، 
ولكل  فيه،  الواردة  البيانات  ويكون م�سوؤوال عن �سحة  الهيئة،  اإلى  ن�سخة منه  وير�سل 
اأي م�ساألة بالتقرير واأن ي�ستو�سحه  ع�سو بالجمعية العامة حق مناق�سة المراقب في 

عما ورد فيه.
ويجب اأن يت�سمن تقرير مراقب الح�سابات كل ما يرتبط باأعمال الرقابة وتقييم 

االأداء بال�سركة خا�سة المتعلقة باالآتي:
مدى ملءمة وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بال�سركة.  .1

مدى قدرة ال�سركة على اال�ستمرار في مزاولة اأن�سطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم   .2

ذلك ب�سكل م�ستقل عما يبديه المجل�س.
مدى التزام ال�سركة بو�سع االأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملءمة هذه االأنظمة   .3

وتلك اللوائح لو�سع ال�سركة، ومدى التزامها بتطبيقها.
وت�سريعات  القانون  الأحكام  وخ�سوعها  االأ�سا�سي  بنظامها  ال�سركة  التزام  مدى   .4

الهيئة ذات ال�سلة بما فيها اأحكام هذا النظام.
مدى التزامه وال�سركة بتطبيق اأف�سل النظم العالمية في التدقيق واإعداد التقارير   .5

 )ISA(و  )IFRS/IAS( الدولية  والتدقيق  المحا�سبة  بمعايير  والتزامهما  المالية 
ومتطلباتها.

مدى تعاون ال�سركة في تمكينه من الو�سول اإلى المعلومات اللزمة الإتمام اأعماله.  .6
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الف�صل اخلام�س

الف�صاح وال�صفافية

املادة )25(
االإف�شاح

وعدد  المالّية،  التقارير  فيها  بما  االإف�ساح  بمتطلبات  االلتزام  ال�سركة  على 
االأ�سهم التي يمتلكها كل من رئي�س واأع�ساء المجل�س، واالإدارة التنفيذية العليا، وكبار 
الخا�سة  المعلومات  عن  االإف�ساح  وكذلك  الم�سيطرين،  الم�ساهمين  اأو  الم�ساهمين 
برئي�س واأع�ساء المجل�س ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع �سيرهم الذاتية، 
وما اإذا كان اأيا منهم ع�سوا في مجل�س اإدارة �سركة اأخرى اأو باالإدارة التنفيذية العليا 

لها اأو ع�سوا باأي من لجان مجل�س اإدارتها.
وعلى ال�سركة تحديد �سيا�ستها ب�ساأن التعامل مع ال�سائعات نفيا اأو اإثباتا، وكيفية 
ال�سلة،  ذات  الهيئة  ت�سريعات  مع  يتعار�س  ال  وبما  ومكتوب  وا�سح  ب�سكل  االإف�ساح 
بكافة  والتزامها  ال�سركة  تف�سح عنه  ما  التاأكد من دقة و�سحة  المجل�س  ويجب على 

قواعد االإف�ساح.

املادة )26(
ت�شارب امل�شالح

بما ال يخالف اأحكام القانون في هذا ال�ساأن، يلتزم المجل�س بمبادئ هذا النظام، 
وباالإف�ساح عن التعاملت وال�سفقات التي تبرمها ال�سركة مع اأي »طرف ذي علقة« 

ويكون للأخير فيها م�سلحة قد تتعار�س مع م�سلحة ال�سركة.
ويجب على المجل�س قبل اأ�سبوع على االأقل من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية 
العامة التي تدعى للنظر في ميزانية ال�سركة وتقرير المجل�س اأن ي�سع تحت ت�سرف 
الم�ساهمين ك�سفا تف�سيليا بالتعاملت وال�سفقات الم�سار اإليها في الفقرة ال�سابقة، 

كما يجب عليه االإف�ساح عنها بالتقرير ال�سنوي لل�سركة. 
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وفي جميع االأحوال، ال يجوز لل�سركة القيام باإبرام اأية �سفقة كبيرة مع اأي »طرف 
ذي علقة« اإال بعد موافقة الجمعية العامة لل�سركة، ويجب اأن يت�سمنها جدول اأعمال 

الجمعّية العامة التالية الإتمام اإجراءات اإبرامها.

املادة )27(
ال�شفافية واإعالء م�شلحة ال�شركة

ال يجوز الأي »طرف ذي علقة يكون طرفا اأو له �سلة بعملية اأو علقة اأو �سفقة 
اأو  العلقة  اأو  العملية  تلك  مناق�سته  اأثناء  المجل�س  اجتماع  ح�سور  ال�سركة  تبرمها 

ال�سفقة، وال يحق له الت�سويت على ما ي�سدره المجل�س من قرارات ب�ساأنها.
وفي جميع االأحوال، يجب اأن ت�سب كافة العلقات التي تقيمها ال�سركة مع الغير 
في م�سلحة ال�سركة، وكذلك يجب اأن تكون جميع ال�سفقات التي تبرمها وفقًا الأ�سعار 
ال�سوق وعلى اأ�سا�س تجارّي بحت، ويجب اأاّل تت�سّمن �سروطًا تخالف م�سلحة ال�سركة.

املادة )28(
 االإف�شاح عن عمليات التداول

المطلعين  االأ�سخا�س  وجميع  العليا  التنفيذية  واالإدارة  المجل�س،  اأع�ساء  يلتزم   
واأزواجهم واأوالدهم الق�سر باالإف�ساح عن عمليات التداول التي يقومون بها على اأ�سهم 
واإجراءات  قواعد  المجل�س  يعتمد  اأن  ويجب  االأخرى،  المالّية  اأوراقها  و�سائر  ال�سركة 
وا�سحة تنظم تداول االأ�سخا�س المطلعين على االأوراق المالية التي ت�سدرها ال�سركة.



هيــئـــة قطر لـلأ�ســـواق المـــــاليــــــة

39نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية المدرجة في ال�سوق الرئي�سية

الف�صل ال�صاد�س

حقوق اأ�صحاب امل�صالح

املادة )29(
امل�شاواة بني امل�شاهمني يف احلقوق

الم�ساهمون مت�ساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية ال�سهم وفقا الأحكام 
القانون واللوائح والقرارات ذات ال�سلة.

االإجراءات  الداخلية  ولوائحها  لل�سركة  االأ�سا�سي  النظام  يت�سمن  اأن  ويجب 
حق  خا�س  وبوجه  لحقوقهم،  الم�ساهمين  جميع  لممار�سة  اللزمة  وال�سمانات 
الت�سرف في االأ�سهم، وحق الح�سول على الن�سيب المقرر من اأرباح االأ�سهم، وحق 
وحق  قراراتها،  على  والت�سويت  مداوالتها  في  واال�ستراك  العامة  الجمعية  ح�سور 

الو�سول اإلى المعلومات وطلبها بما ال ي�سر بم�سالح ال�سركة.

املادة )30(
مراجعة �شجل امل�شاهمني

على ال�سركة التقدم �سهريا بطلب لجهة االيداع للح�سول على ن�سخة محدثة من 
�سجل الم�ساهمين واالحتفاظ به لديها.

املادة )31(
حق امل�شاهم يف احل�شول على املعلومات

و�سول  اإجراءات  الداخلية  ولوائحها  لل�سركة  االأ�سا�سي  النظام  يت�سمن  اأن  يجب 
الم�ساهم اإلى المعلومات التي تمكنه من ممار�سة حقوقه كاملة بما ال يخل بحقوق �سائر 

الم�ساهمين اأو ي�سر بم�سالح ال�سركة.
كافة  وبتوفير  منتظمة،  بطريقة  المعلومات  وتحديث  بتدقيق  ال�سركة  وتلتزم 
المعلومات التي تهم الم�ساهمين وتمكنهم من ممار�سة حقوقهم على الوجه االأكمل، 

واأن ت�ستخدم في ذلك و�سائل التقنية الحديثة.
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املادة )32(
حقوق امل�شاهمني املتعلقة باجلمعية العامة

المتعلقة  الم�ساهمين  تنظيم حقوق  لل�سركة،  االأ�سا�سي  النظام  يت�سمن  اأن  يجب 
باجتماع الجمعية العامة والتي منها:

مال  راأ�س  من   )10%( عن  يقل  ال  ما  المالكين  الم�ساهمين  اأو  الم�ساهم  حق   .1

ال�سركة، والأ�سباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للنعقاد، وحق الم�ساهمين 
الذين يمثلون )%25( من راأ�س مال ال�سركة على االأقل طلب دعوة الجمعية العامة 
هذا  في  واللوائح  القانون  يحددها  التي  للإجراءات  وفقا  للنعقاد  العادية  غير 

ال�ساأن. 
الحق في طلب اإدراج م�سائل معينة في جدول اأعمال الجمعية العامة ومناق�ستها   .2

باالجتماع اإن لم يدرجها المجل�س وقررت الجمعية ذلك.
فيها  الفعالة  الم�ساركة  فر�سة  واإتاحة  العامة،  الجمعية  اجتماعات  ح�سور  حق   .3

االأعمال،  جدول  في  المدرجة  المو�سوعات  ومناق�سة  مداوالتها  في  واال�ستراك 
وتي�سير كل ما من �ساأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالم�سائل المدرجة 

بجدول االأعمال وبالقواعد التي تحكم المناق�سات وتوجيه االأ�سئلة.
حق الم�ساهم في اأن يوكل عنه بموجب توكيل خا�س وثابت بالكتابة؛ م�ساهما اآخر   .4

من غير اأع�ساء المجل�س في ح�سور اجتماع الجمعية العامة، على اأال يزيد عدد 
االأ�سهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�سفة على )%5( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.  
العامة،  الجمعية  اجتماع  ح�سور  في  عليهم  والمحجور  الق�سر  الم�ساهمين  حق   .5

ويمثلهم في الح�سور النائبون عنهم قانونًا.
حق الم�ساهم في توجيه االأ�سئلة اإلى اأع�ساء المجل�س والتزامهم باالإجابة عليها   .6

بالقدر الذي ال يعّر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، وحقه في االحتكام اإلى الجمعية 
العامة اإذا راأى اأن االإجابة على �سوؤاله غير كافية.

الحق في الت�سويت على قرارات الجمعية العامة، وتي�سير كل ما من �ساأنه العلم   .7

بالقواعد واالإجراءات التي تحكم عملية الت�سويت. 
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معينة  فئة  لم�سلحة  ي�سدر  اأنه  يرى  قرار  اأي  االعترا�س على  في  الم�ساهم  حق   .8

من الم�ساهمين اأو ي�سر بها اأو يجلب نفعًا خا�سًا الأع�ساء المجل�س اأو غيرهم دون 
اعتبار لم�سلحة ال�سركة واإثباته في مح�سر االجتماع، وحقه في اإبطال ما اعتر�س 

عليه من قرارات وفقا الأحكام القانون في هذا ال�ساأن. 

املادة )33(
تي�شري �شبل امل�شاركة الفعالة يف اجلمعية العامة

يجب اختيار اأن�سب االأماكن والمواعيد النعقاد الجمعية العامة، ولل�سركة ا�ستخدام 
و�سائل التقنية الحديثة في التوا�سل مع الم�ساهمين تي�سيرا لم�ساركة اأكبر عدد منهم 

في اجتماع الجمعية العامة م�ساركة فعالة.
بجدول  المدرجة  بالمو�سوعات  العلم  من  الم�ساهمين  تمكين  ال�سركة  وعلى 
قراراتهم،  اتخاذ  من  تمكنهم  كافية  بمعلومات  م�سحوبة  منها  ي�ستجد  وما  االأعمال 
وكذلك تمكينهم من االطلع على مح�سر اجتماع الجمعية العامة، وعليها االإف�ساح 
عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، واإيداع ن�سخة من مح�سر االجتماع لدى الهيئة 

فور اعتماده.

املادة )34(
حقوق امل�شاهمني املتعلقة بالت�شويت

الت�سويت حق الم�ساهم -يمار�سه بنف�سه اأو عن طريق من يمثله قانونًا-ال يجوز 
التنازل عنه وال يمكن اإلغاوؤه.

ا�ستخدام  اإعاقة  اإلى  يوؤدي  قد  اإجراء  اأو  قيد  اأي  و�سع  ال�سركة  على  ويحظر 
الت�سويت  ممار�سة حق  الم�ساهم من  بتمكين  وتلتزم  الت�سويت،  في  لحقه  الم�ساهم 

وتي�سير اإجراءاته، ويجوز لها اأن ت�ستخدم في ذلك و�سائل التقنية الحديثة.
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املادة )35(
حقوق امل�شاهمني املتعلقة بانتخاب اأع�شاء املجل�س

لع�سوية  بالمر�سحين  يتعلق  فيما  االإف�ساح  بمتطلبات  االلتزام  ال�سركة  على 
المجل�س، وعليها اإطلع الم�ساهمين على كافة المعلومات الخا�سة بجميع المر�سحين 
النعقاد  المحدد  الموعد  قبل  الذاتية  �سيرهم  واقع  من  والعملية  العلمية  وخبراتهم 

الجمعية العامة بوقت كاف.
الأ�سلوب  ووفقا  ال�سري  باالقتراع  المجل�س  اأع�ساء  العامة  الجمعية  وتنتخب 

الت�سويت التراكمي.

املادة )36(
حقوق امل�شاهمني املتعلقة بتوزيع االأرباح

الوفاء  على  ال�سركة  بقدرة  يخل  ال  -بما  لل�سركة  االأ�سا�سي  النظام  يحدد 
توزيعها  التي يجب  ال�سافية  االأرباح  االأدنى من  الحد  ن�سبة  الغير-  تجاه  بالتزاماتها 
على الم�ساهمين، وعلى المجل�س و�سع �سيا�سة وا�سحة لتوزيع تلك االأرباح بما يحقق 
م�سالح ال�سركة والم�ساهمين، ويجب اطلع الم�ساهمين على هذه ال�سيا�سة في اجتماع 

الجمعية العامة، واالإ�سارة اإليها في تقرير المجل�س.
وتكون االأحقية في الح�سول على االأرباح التي اأقرت الجمعية العامة توزيعها �سواء 
كانت نقدية اأو اأ�سهما مجانية لمالكي االأ�سهم الم�سجلين ب�سجل الم�ساهمين لدى جهة 

االإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

املادة )37(
حقوق امل�شاهمني املتعلقة بال�شفقات الكربى

يجب اأن يت�سمن النظام االأ�سا�سي لل�سركة اآلية محددة لحماية حقوق الم�ساهمين 
ت�سر  قد  كبيرة  �سفقات  ال�سركة  اإبرام  حال  خا�سة  ب�سفة  واالأقلية  عامة  ب�سفة 

بم�سالحهم اأو تخل بملكية راأ�س مال ال�سركة.
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وفي جميع االأحوال يجب االإف�ساح عن هيكل راأ�س مال ال�سركة وكل اتفاق تجريه 
اأو  اأ�سهم ال�سركة بطريقة مبا�سرة  اأكثر من  اأو   )5%( ب�ساأنه، واالإف�ساح عن المالكين 

غير مبا�سرة. 

املادة )38(
حقوق اأ�شحاب امل�شالح من غري امل�شاهمني

تلتزم ال�سركة بالمحافظة على حقوق اأ�سحاب الم�سالح واحترامها، ويجوز لكل 
يرفق  اأن  على  بم�سلحته  ال�سلة  ذات  المعلومات  طلب  ال�سركة  في  م�سلحة  �ساحب 
بطلبه ما يثبت �سفته، وتلتزم ال�سركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المنا�سب 

وبالقدر الذي ال يهدد م�سالح االآخرين اأو ي�سر بم�سالحها.
اأ�سحاب  تظلم  تقديم  اإجراءات  تحدد  مكتوبة  اآلية  ي�سع  اأن  المجل�س  وعلى 
بها،  العليا  التنفيذية  واالإدارة  بال�سركة  الم�سوؤولين  الم�سالح من قرارات وت�سرفات 
واأخرى لتلقي وفح�س �سكاواهم ومقترحاتهم وبلغاتهم ب�ساأن كل ما يم�س م�سالح 
ال�سركة واأموالها على اأن تن�س تلك االآلية على �سرية م�سمون ال�سكوى اأو الُمقتَرح اأو 

الَبلغ، وحماية مقدمه، واآجال البت في التظلمات والرد على ال�سكاوى والمقترحات.

املادة )39(
حق املجتمع

على  والمحافظة  به،  والنهو�س  المجتمع  تنمية  في  بدورها  القيام  ال�سركة  على 
البيئة من خلل الم�ساركة الفعالة والجادة بمنظومة الم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات.
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الف�صل ال�صابع

اأحكام ختامية

املادة )40(
والتي  النظام،  هذا  واأحكام  مبادئ  بتطبيق  ال�سركة  التزام  مدى  الهيئة  تراقب 
تعتبر الحد االأدنى لمبادئ الحوكمة حال خ�سوع ال�سركة لنظام اأو قواعد اأو تعليمات اأو 

مبادئ حوكمة اأخرى وفقا لتبعيتها.
ويجوز للهيئة اإ�سدار قواعد مكملة اأو مف�سرة لمبادئ واأحكام هذا النظام، وتعتبر 

جزًء ال يتجزاأ منه.

املادة )41(
قطر(  بور�سة  في  التعامل  )قواعد  قواعد  من  ي�سدره  ما  ت�سمين  ال�سوق  على 
المبادئ واالأحكام الخا�سة بالتداول، واالإف�ساح، والمعلومات الخا�سة بهما المن�سو�س 

عليها في هذا النظام، وعليه اإخطار الهيئة باأية مخالفات لتلك المبادئ واالأحكام.
ويلتزم ال�سوق بن�سر هذا النظام على موقعه االإلكتروني.

املادة )42(
للهيئة  يجوز  النظام  بهذا  الواردة  واالأحكام  المبادئ  من  اأي  مخالفة  حالة  في 
اتخاذ كل اأو بع�س االإجراءات الواردة في المادة )35( من القانون رقم )8( ل�سنة 2012 

ب�ساأن هيئة قطر للأ�سواق المالية.
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