
 
 نطاق صالحيات لجنة الحوكمة

 
 العضوية

 ٌتم تعٌٌن أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.
ارة أعضاءه على ٌتطلب نظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة أن ٌبقً مجلس اإلد

آخر المستجدات فً مجال الحوكمة وأفضل الممارسات ذات الصلة. و  الدوام على اطالع على
 سناد تلك المهمة إلى لجنة حوكمة أو أي جهة ٌعتبرها مناسبة.ٌجوز للمجلس إ

وعلٌه، فقد قرر مجلس اإلدارة تكوٌن لجنة للحوكمة تتكون من عضوي مجلس إدارة بغٌة إبقاء 
 المجلس على علم بمسئولٌاته حول الحوكمة وأفضل الممارسات فً هذا الصدد.

كة التنفٌذٌٌن ومدراءها لحضور تجوز دعوة أي أعضاء فً مجلس اإلدارة  ومسئولً الشر
اجتماعات اللجنة، وعلى وجه التحدٌد تعمل اللجنة على التنسٌق مع مسئولً االتصال بالشركة مع 
بورصة قطر وهٌئة قطر لألسواق المالٌة )حالٌا هما المدٌر التنفٌذي والمدٌر المالً( وكذلك مع 

 اإلدارة القانونٌة بالشركة.
ستشٌر على نفقة الشركة أي محام أو خبٌر أو استشاري مستقل فً وٌجوز للجنة الحوكمة أن ت 

 عملها.
 وٌكون تعٌٌن أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات ٌجوز تمدٌدها من قبل مجلس اإلدارة. 

 

 النصاب
النصاب هو عضوان برغم أنه من الممكن ألي عضو فً اللجنة إطالع المجلس على المستجدات 

 عند الضرورة.
 

 ت عدد االجتماعا
تنعقد اللجنة على األقل ثالث مرات فً السنة وبصورة أكثر انتظاماً خالل االثنً عشر شهراً األولى 
من صدور متطلبات نظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة، وٌتم توثٌق إفادات 

 واستشارات اللجنة المقدمة لمجلس اإلدارة ضمن محاضر إجتماعات المجلس الرئٌسٌة. 
 

 جباتالوا
 خمفية

ٌنص نظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة على أن " أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون 
 و التجارٌة والصناعٌةٌثقفوا أنفسهم فً المسائل المالٌة و عن اإلدراك الجٌد لدورهم وواجباتهم وأن

لدوام مطلعٌن على فً عملٌات الشركة وعملها" وأن "على مجلس اإلدارة أن ٌبقً أعضاءه على ا
 التطورات فً مجال الحوكمة وأفضل الممارسات فً هذا الخصوص" 

 وعلٌه، فإن الدور الرئٌسً للجنة الحوكمة ٌتمثل فٌما ٌلً:  



أن تمّكن مجلس اإلدارة عبر الحوكمة الجٌدة من إضافة قٌمة للشركة ولسمعتها فً أوساط  -
 المساهمٌن.

إبقاء المجلس على الدوام مطلعاً على آخر المستجدات فً مجال الحوكمة وأفضل   -
 الممارسات فً هذا الخصوص. 

ضمان التزام مجلس اإلدارة بالقوانٌن واللوائح وقواعد الممارسة ذات الصلة وذلك   -
بالتنسٌق مع مسئولً االتصال بالشركة مع بورصة قطر وهٌئة قطر لألسواق المالٌة )حالٌا 

 ما المدٌر التنفٌذي والمدٌر المالً( واإلدارة القانونٌة بالشركة.ه
االجتماع مع بورصة قطر وهٌئة قطر لألسواق المالٌة ومحامً ّ الشركة متى ما كان ذلك   -

 الزماً للحصول على استشارة خبرة فً مجاالت االلتزام.
حوكمة الشركات، مساعدة المجلس فً إعداد "مٌثاق مجلس اإلدارة" المطلوب ضمن نظام   -

بحٌث ٌتم تفصٌل مهام المجلس ومسئولٌاته بجانب واجبات أعضاء المجلس اعتماداً على 
 ( من نظام حوكمة الشركات الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة.2الملحق رقم )

. و فً المجاالت التً " تعلٌل عدم التقٌد أوقٌد "التٌعتمد نظام حوكمة الشركات على مبدأ   -
فٌها شركة ما بؤي من أحكام النظام، فٌتعٌن علٌها شرح األسباب فً تقرٌرها ال تتقٌد 

ة قطر السنوي حول الحوكمة الذي ٌوقّع علٌه رئٌس مجلس اإلدارة وٌتم إرساله إلى هٌئ
على الجمعٌة العامة. تكون اللجنة مسئولة بالتضامن مع  لألسواق المالٌة وكذلك عرضه

 عن إعداد تقرٌر الحوكمة السنوي. المدٌر التنفٌذي والمدٌر المالً
 

إن بعض  عناصر النظام قد تتطلب إجراء تعدٌل على النظام األساسً للشركة.  و فً هذا الصدد، 
ٌتعٌن مالحظة أن مجلس اإلدارة قد صرح بؤال ٌتم طرح مقترحات تعدٌل نظام الشركة األساسً 

هٌئته النهائٌة وبعد استشارة مستشاري الشركة  للنظر فٌها إال بعد الفترة االنتقالٌة واكتمال النظام فً
 القانونٌٌن رسمٌاً.

 

 التبعية اإلدارية 
تتبع اللجنة إدارٌاً لمجلس اإلدارة وتبقٌه على إطالع على الدوام بآخر التطورات فً مجال الحوكمة 

 التً تإثر على الشركة.
 


