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 سياسة وإجراءات 

 العالقة وياألطراف ذ تعامالت

 
 

 

 

 

 



 
 العالقة وياألطراف ذ تعامالتسياسة وإجراءات 

 : خلفية

كة إىل ضمان أن كافة  ي  التعامالتتهدف الشر
 أطراف تتضمنالت 

 
ن عالقة وي ذ ا يتم محتمل  مصالح ضارب أو تمحتملي 

 البت بشأنها عىل أسس عادلة ومعقولة ومالئمة. 

ي السوق الرئيسية )النظام( 
كات والكيانات القانونية المدرجة فن و تتماشر هذه السياسة مع متطلبات نظام حوكمة الشر

ي المنطبقة عىل . كما تتوافق هذه السياسة مع قواعد السلوك المه)"الهيئة"( الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية
تن

ن عىل المجلس صياغة السياسة للتعامالت مع األطراف  العالقة. و تنظم السياسة  ذويمجلس اإلدارة، حيث يتعي 

محتملة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا ضارب ي حاالت تتضارب المصالح ومعالجة عالج أ

. ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول  ن كة ومرافقها وسوء اإلدارة الناتج عن والمساهمي  مع األطراف  التعامالتالشر

 العالقة.  ذوي

كة مع أي  ي تدخل فيها الشر
ن عىل مجلس اإلدارة االمتثال لمبادئ النظام واإلفصاح عن التعامالت والصفقات الت  يتعي 

ي يكون فيها لهذا الطرف ذي العالقة مصلحة قد تتعارض مع مصلحة ال
كة. طرف ذي عالقة والت   شر

م بالقيام  ن ي أداء واجباتهم ويلت 
كة المساعدة إىل رئيس مجلس اإلدارة وجميع أعضاء مجلس اإلدارة فن ن رس الشر يقدم أمي 

ن المجلس ببجميع أعمال المجلس  ن األعضاء أنفسهم ، وكذلك بي  ن الرئيس واألعضاء ، وبي  التنسيق الكامل بي 

كة  العالقة ذويواألطراف  ي الشر
. وأصحاب المصلحة فن ن ن واإلدارة والموظفي  ي ذلك المساهمي 

 بما فن

كة مع األطراف  مع  التعامالتالعالقة ، والتأكد من خضوع هذه  ذويتقوم لجنة التدقيق بمراجعة تعامالت الشر

 لضوابط ذات الصلة واالمتثال لها. ا

 

 الطرف ذو العالقة: 

كة عالقة ذاالشخص  يعتت    عضو  كان إذا بالشر
 
ي  ا

كة مجلس إدارة فن كة أي أو الشر  باإلدارة أو ٬ مجموعتها من رسر
كة العليا التنفيذية كة أي أو للشر كة أسهم من األقل ٪( عىل5مالكا) كان أو ٬ مجموعتها من رسر كة أي أو الشر  من رسر
ن  من أي أقارب من كان أو ٬ مجموعتها  عضو من عليه مسيطر شخص اعتباري وكل ٬ الثانية الدرجة حت   السابقي 

كة بمجلس إدارة كة أي أو الشر كة أو ٬ الثانية الدرجة حت   وأقارب  هم العليا التنفيذية بإدارتها أو من مجموعتها رسر  المشت 
ي 
وع فن اكة أو مشر كة مع نوع أي من رسر كة أي أو الشر  .مجموعتها من رسر

 

 : العالقة ذويعامالت األطراف تإجراءات التعامل مع 

كات المناعي  ي  لتحكمالسيطرة وابتأسيس عدد من عمليات قام مجمع رسر
ي تمكنه من النظر بشكل صحيح فن

الت 

 تضارب المصالح.  حيثمن و عالقة  من طرف ذي التعامالت

ي الوقت الذي ف
كة  تعلمفن ي تحتفظ بها اإلدارة القائمة التحديث ، يتم عالقةطرف ذي بحالة شخص ما بأنه الشر

ت 

 تتم مراجعة هذه القائمة بشكل دوري. القانونية حيث 

ح أي وحدة أما  ي  / أعمالعندما تقت 
 : يتم تطبيق اإلجراء التاىلي ف، عالقةمع طرف ذي  صفقةإدارة / كيان الدخول فن

ي )من الكيان أو وحدة األعمال أو اإلدارة( باإلفصاح المناسب لإلدارة القانونية  .1
إدارة و يقوم المسؤول المعتن

حة.   حسابات المجموعة عن الصفقة المقت 



 وكيفية تنظر إدارة حسابات ا .2
 
ي قدما

ي المعلومات المقدمة من أجل تحديد ما إذا كانت ستمضن
لمجموعة فن

حة.  ي الصفقة المقت 
ي قدما فن

 المضن

حة لعرضها عىل  .3 كة إحضار جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المقت  ن رس الشر ن عىل أمي  يتعي 

 مجلس اإلدارة. 

كة  .4 ، أو له عالقة بتعامل تجاري ، أو له عالقة أو معاملة أبرمتها الشر
 
ال يجوز ألي طرف ذي عالقة، يكون طرفا

ال يحق لهذا الطرف ذي و . صفقةالعالقة أو الذلك التعامل أو ، حضور اجتماع مجلس اإلدارة أثناء مناقشة 

 . صفقاتت أو الالعالقاتلك التصويت عىل ما أصدره مجلس اإلدارة بشأن عالقة ال

بالتفصيل اإلفصاح  العامة الجمعية النعقاد المحدد التاري    خ من األقل عىل أسبوع المجلس قبل عىل ويجب .5

ن عن ال كة مع أي "طرف ذيصفقات عامالت والتللمساهمي  مها الشر ي تت 
ي يكون عالقة  الت 

لهذا فيها " والت 

كة ، و  كة. االفصاح الطرف ذي العالقة مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشر ي التقرير السنوي للشر
 عنها فن

ي  .6
كة يجوز األحوال، ال جميع وفن ة صفقة أية بإبرام القيام للشر  موافقة بعد إال" عالقة ذي طرف "أي مع كبت 

كة، ويجب العامة الجمعية  . إبرامها  إجراءات إلتمام التالية العامة الجمعّية أعمال جدول يتضمنها أن للشر

ا الصفقةبمجرد موافقة الجمعية العامة عىل  .7
 
 العادية.  يةإلجراءات التشغيلل، يمكن تنفيذها وفق

ي  النوع ذات من المالية أو التجارية التعامالتالتعامالت بأنها: " النظام ف عرّ ي
 تعامالت حجم من %10قيمتها تبلغ الت 

كة كة تعامالت مجموع متوسط من أكت   أو ٬ الواحدة السنة خالل الشر  ".سنوات ثالث آخر خالل الشر
كة ، كما يجب  كة مع اآلخرين مصلحة الشر ي تحتفظ بها الشر

ي جميع الحاالت ، يجب أن تخدم جميع العالقات الت 
فن

ا  التعامالتأن تتم جميع 
 
ا  أال بحت ويجب  ألسعار السوق وعىل أساس تجاريوفق

 
وط مصلحة تخالف تتضمن رسر

كة.   الشر

 البحت: إثبات األساس التجاري 

 
 
وط التعامل عىل أساس تجاري بحت وفقا  يتم تحديد نصوص و رسر

 
وط وطبيعة الصفقة وحيث ما كان مناسبا لشر

 أو حيث ال توجد وسيلة أخرى للتحديد، باإلحالة إىل رأي خبت  مستقل ذي تأهيل مناسب. 

 تقرير الحوكمة: 

 العالقة ذويعامالت األطراف تحسابات المجموعة تقديم التفاصيل الالزمة لإلدارة القانونية لجميع إدارة يجب عىل 

كة مع أي طرف ذي تلضمان االمتثال لمتطلبات اإلفصاح عن العمليات وال ي أبرمتها الشر
 عالقة. عامالت الت 

 

ي اجتماع
 . م2019ديسمت   5المنعقد بتاري    خ  هتمت مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة فن

 

 

 

 

 

ي 
 حمد بن عبد هللا بن خليفة آل ثانن

 رئيس مجلس اإلدارة


