
 
 الترشيحاتنطاق صالحيات لجنة 

 
 العضوية

 ٌتم تعٌٌن أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.
 

ً لنظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة من أعضاء مجلس  اللجنةٌتعٌن أن تتكون  وفقا
 إدارة مستقل. إدارة مستقلٌن وٌرأسها عضو مجلس 

 
ً وٌحق فقط ألعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها  أفراد آخرٌن مثل رئٌس  دعوة إال أنه ٌجوز أٌضا

ومدٌر الموارد البشرٌة واستشارٌٌن خارجٌٌن وأعضاء مجلس  مجلس اإلدارة و المدٌر التنفٌذي
 لحضور كل أو جزء من أي اجتماع للجنة كٌفما ومتى كان ذلك مناسباً. اإلدارة اآلخرٌن

 
 أي خبٌر أو استشاري مستقل. أن تستشٌر على نفقة الشركة الترشٌحات وٌجوز للجنة

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

 

 النصاب
ٌتعٌن أن ٌكون كل منهما عضو مجلس إدارة مستقل غٌر  النصاب الالزم لعمل اللجنة هو عضوان

 تنفٌذي. 
 

 عدد االجتماعات 
 وعلى نحو سنوي للقٌام بتقٌٌم ألداء مجلس اإلدارة.  الزماً طوال السنة تنعقد اللجنة متى ما كان ذلك

 

 الدعوة لالنعقاد
ٌجوز لرئٌس اللجنة أو من ٌنوب عنه أن ٌوجه الدعوة النعقاد اللجنة مرفقا بها جدول أعمال 

 االجتماع عبر إشعار مدته ثالثة أٌام عمل.
  

 االجتماع السنوي العام
ماع السنوي العام بحٌث ٌكون مستعداً للرد على أٌة أسئلة من المساهمٌن ٌحضر رئٌس اللجنة االجت 

 حول أنشطة اللجنة.

 
 



  الواجبات
ً لنظام الحوكمة االدور الرئٌسً المناط بلجنة الترشٌحات إن  لخاص بهٌئة قطر لألسواق ، وفقا

ارة تتم وفقاً إلجراءات رسمٌة المالٌة، هو ضمان أن ترشٌحات وتعٌٌنات أعضاء مجلس اإلد
 صارمة وشفافة تشمل ماٌلً:

 
التوصٌة بتعٌٌنات أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة ترشٌحهم لالنتخاب من قبل الجمعٌة العامة  -

 )ال ٌحرم الترشٌح من قبل اللجنة أي مساهم من حقه فً الترشٌح أو الترشّح(.
ى الوفرة الكافٌة للمرشحٌن ألداء ٌتعٌن أن تأخذ الترشٌحات فً االعتبار ضمن أمور أخر -

واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة باإلضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم و مؤهالتهم 
المهنٌة والفنٌة واألكادٌمٌة وشخصٌاتهم، وٌتعٌن أن تكون مبنٌة على " المبادئ اإلرشادٌة 

ا ٌتم تعدٌلها من المناسبة لترشٌح أعضاء مجلس اإلدارة" المرفقة بنظام الحوكمة حسب م
 قبل الهٌئة من وقت آلخر. 

 ٌتعٌن أن ٌشمل دور لجنة الترشٌحات أٌضاً القٌام بتقٌٌم ذاتً سنوي ألداء مجلس اإلدارة. -
تتطلب هٌئة قطر لألسواق المالٌة أن تلتزم الشركة أٌضاً بأٌة شروط أو متطلبات ذات صلة   -

 إصدارها من قبل أي هٌئة فً قطر. بترشٌح أو انتخاب أو تعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة ٌتم
 
وباإلضافة إلى ذلك، ٌتطلب مجلس اإلدارة من لجنة الترشٌحات أن تبقً قٌد النظر احتٌاجات  

الشركة القٌادٌة بما فً ذلك اإلدارة العلٌا التنفٌذٌة منها وغٌر التنفٌذٌة وصوالً لضمان مقدرة الشركة  
 المستمرة على المنافسة بفاعلٌة فً السوق.

 
وبالتالً، ستقوم اللجنة بمراجعة برامج تطوٌر اإلدارة وعملٌة تخطٌط الخالفة فً مناصب مجموعة 

 اإلدارة التنفٌذٌة واإلدارة العلٌا األخرى والتً ٌقوم بإعدادها المدٌر التنفٌذي.
 

 التبعية اإلدارية
 .إدارٌاً، ٌتبع رئٌس اللجنة رسمٌاً لمجلس اإلدارة بشأن إجراءات اللجنة

 
 


