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 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم. 
 .م6201تقرير احلوكمة للعام 

 (4وفقًا للنموذج املرفق رقم )

 تربير عدم اإللتزام تطبيقات احلوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقـم البند رقم املادة

 (:3املادة )
وجوب إلتزام 

الشركة 

بمبادئ 

 الحوكمة.

التزام الشركات املدرجة في السوق الرئيسية  على املجلس التأكد من  (:1ـ  3)

 باملبادئ املنصوص عليها بهذا النظام.
    ص هذا اإللتزام في قيام مجلس اإلدارة

َّ
يتلخ

بوضع وإعداد ميثاق نظام الحوكمة، 

: املرفقات من )
ً
طفا

ُ
 ((.21ـ  1)ل

 

ا، وأن على املجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي يعتمده  (:2ـ  3) 

 .يراجعها بصورة منتظمة
    يقوم املجلس بشكل دوري بمراجعة

تطبيقات الحوكمة التي إعتمدها، كما 

يقوم بمراجعتها بصورة ُمنتظمة كلما 

 إقتضت الضرورة ذلك.

 لذلك فقد قام املجلس بتحديث 
ً
وتطبيقا

ميثاق مجلس اإلدارة، ليتوافق مع 

متطلبات نظام حوكمة الشركات املدرجة 

، وتمَّ (1)املرفق رقم  السوق الرئيسية في

إعتماده بإجتماع املجلس رقم 

، املنعقد بتاريخ (م9/2015)

 .م29/12/2015

كما تمَّ إعداد وإعتماد سياسة حقوق 

(، 12أصحاب املصالح اآلخرين )املرفق رقم 

وتمَّ إعتمادها بإجتماع املجلس رقم 

، املنعقد بتاريخ (م8/2015)

 .م14/12/2015

 



)2( 

 

 تربير عدم اإللتزام تطبيقات احلوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقـم البند رقم املادة

على املجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك املنهّي التي   (:3ـ  3) 

تجسد قيم الشركة، والسياسات واإلجراءات الداخلّية األخرى والتي يجب على 

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي ومستشاري الشركة االلتزام بها )يجوز أن 

سبيل املثال ال  تتضّمن قواعد السلوك املنهّي املشار إليه أعاله هذه، على

الحصر ميثاق مجلس اإلدارة، مواثيق لجنة التدقيق، أنظمة الشركة، سياسة 

تعامالت األطراف ذات العالقة وقواعد تداول األشخاص الباطنيين(، وعلى 

املجلس أن يراجع مبادئ السلوك املنهّي بصورة دورّية للتأكد من أّنها تعكس 

 .أفضل املمارسات وتلّبي حاجات الشركة

    يقوم املجلس بمراجعة قواعد السلوك

د قيم الشركة والسياسات  جسَّ
ُ
املنهي التي ت

واإلجراءات الداخلية األخرى، والتي يجب 

على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 

وُمستشاري الشركة اإللتزام بها، وقد قامت 

 ميثاق ملجلس اإلدارةالشركة بوضع 

 وإعتماد التحديثات 
ً
وتحديثه مؤخرا

 وميثاق (،م9/2015تماع املجلس رقم )بإج

للجنة التدقيق وكذلك وضع سياسة 

تضبط تعامالت األطراف ذات العالقة، 

ويقوم املجلس بمراجعة هذه املبادئ 

: ، واملواثيق بصورة دورية
ً
طفا

ُ
املرفقات )ل

 .((21ـ  1من )

 

 (:4املادة )
ميثاق 

 املجلس.

 ملجلسه ويسمى م
ً
يثاق أعضاء مجلس اإلدارة، على املجلس أن يعتمد ميثاقا

يحّدد امليثاق بالتفصيل مهام املجلس ومسؤولّياته وواجبات أعضاؤه التي 

، ويجب أن ُيصاغ امليثاق املذكور وفقا ألحكام 
ً
 تاما

ً
يجب أن يتقّيدوا بها تقّيدا

املرفق بهذا النظام، وأن يؤخذ بعين  للنموذج االسترشاديهذا النظام وطبقا 

االعتبار عند مراجعة امليثاق إلى التعديالت التي يمكن أن تجريها الهيئة من 

وقت آلخر، كما يجب نشر ميثاق مجلس اإلدارة على موقع الشركة اإللكتروني 

 للجمهور 
ً
 .وجعله متوافرا

   م مجلس إدارة الشركة بوضع و إعداد قا

ن امليثاق   تضمَّ
ُ
ميثاق ألعضاء، حيث

بالتفصيل مهام املجلس مسئولياته 

: املرفق رقم . فيه عضاءاأل وواجبات 
ً
طفا

ُ
)ل

 . من ميثاق الحوكمة ((1)

وقد قام املجلس بتحديث ميثاق مجلس 

ديثات في اإلدارة وإعتماد التعديالت والتح

م، 29/12/2015 يخإجتماعه املنعقد بتار 

 (.م9/2015اإلجتماع رقم )

بنشر امليثاق على املوقع املجلس قام 

 .اإللكتروني للشركة

(www.qatarcinamas.com) 

 

 (:5ة )ادامل
ُمهمة 

(: يتولى املجلس إدارة الشركة بشكل فّعال، ويكون مسئوال مسؤولّية 1ـ  5)

 .ركة بالطريقة املناسبةجماعّية عن اإلشراف على إدارة الش
    يتولى مجلس اإلدارة مهمة اإلدارة واإلشراف

واملراقبة على الشركة، وُيدير املجلس 

شاركة الجماعية في 
ُ
الشركة على أساس امل

 

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12249&language=ar
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املجلس 

 ومسئوليته.
د بدقة بجميع  اإلدارة، لذا فإنَّ املجلس يتقيَّ

األحكام الواردة بميثاق مجلس اإلدارة 

 ونظام الحوكمة آنف الذكر. 

 
ً
طفا

ُ
من  ((.3( و )2: أنظر املرفقين رقمي ))ل

 ميثاق نظام الحوكمة.

(: باإلضافة إلى مهام املجلس ومسؤولّياته املنصوص عليها في ميثاق 2ـ  5) 

 :مجلس إدارة الشركة، يتولى املجلس املهام التالية
    يقوم املجلس باملهام واملسئوليات املنوطة

 به، وذلك على الوجه التالي.

 

املوافقة على األهداف االستراتيجية للشركة، تعيين املدراء، تحديد   (:1ـ 2ـ  5) 

مكافآتهم وكيفية استبدالهم، مراجعة أداء اإلدارة، وضمان وضع خطط 

 .(succession planning) التعاقب على إدارة الشركة

    يقوم املجلس بمسؤوليات املوافقة على

ين األهداف اإلستراتيجية للشركة وتعي

دراء وإستبدالهم وتحديد ُمكافآتهم، من 
ُ
امل

: أنظر املرفق  خالل لجنة املكافآت،
ً
طفا

ُ
)ل

ت الشركة سياسة 16رقم )
َّ
((، كذلك تبن

 Successionالتعاقب على إدارة الشركة )

Planning،) 

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.11)ل

 

ائح ذات الصلة، وبالعقد التأكد من تقّيد الشركة بالقوانين واللو   (:2ـ  2ـ  5) 

التأسيس ي للشركة وبنظامها األساس ي، كما يتحمل املجلس مسؤولية حماية 

 .الشركة من األعمال واملمارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير املناسبة

    د يعمل املجلس على التحقق من تقيَّ

الشركة بجميع القوانين ذات الصلة سواء 

ت وتعديالته أو كان ذلك قانون الشركا

القوانين واللوائح الصادرة من هيئة قطر 

لألسواق املالية وأية قوانين أخرى ذات 

د  صلة، باإلضافة لتحقق املجلس من التقيَّ

بأحكام عقد التأسيس والنظام األساس ي 

 للشركة. 

 
ً
طفا

ُ
(، مهام مجلس 1أنظر املرفق رقم ))ل

(، من نظام 4(، الفقرة )5اإلدارة صفحة )

  .الحوكمة

 

يحّق للمجلس تفويض بعض من صالحياته إلى لجان خاصة في  (:3ـ  5) 

الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف إجراء عملّيات محددة، وتمارس 
    يقوم املجلس بتوثيق منح الصالحيات

واملهام واملسؤوليات لكل وظيفة من 
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عملها وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة املهمة، وفي جميع 

األحوال، يبقى املجلس مسئوال عن جميع الصالحيات أو السلطات التي 

 .ضها وعن أعمال تلك اللجانفوّ 

الوظائف في وثائق الشركة، بسلطات 

وصالحيات واضحة ومحددة ومقيدة بمبدأ 

 ُيمكن الرجوع لدليل 
ً
طفا

ُ
التوقيع املزدوج )ل

السلطات والصالحيات املرفق بميثاق 

 حوكمة الشركة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.4)ل

بعض يعهد املجلس، في بعض األحوال، كما 

صالحياته لكل من اللجنة الفنية واملالية، 

حددة، على 
ُ
بهدف إنجاز بعض األعمال امل

 أن تخضع أعمالهما إلجازة املجلس.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( من ميثاق 20)ل

 حوكمة الشركة(.

 (:6املادة )
واجبات 

ء جلس أعضا

اإلدارة 

 مانية.ئتساإل 

ُيمثل مجلس اإلدارة كافة املساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة في   (:1ـ  6)

إدارة الشركة والتقّيد بالسلطة املؤسسّية، كما هي محّددة في القوانين 

 .واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق املجلس

   إنَّ مجلس اإلدارة بصفته ُمنت 
ً
 وُممثال

ً
خبا

ساهمين، ملتزم بأعلى معايير 
ُ
ملجموع امل

النزاهة وسلوكيات العمل، في إدرة الشركة 

د بالسلطة املؤسسية كما هى ُمحددة  والتقيَّ

 في القوانين واللوائح،

: أنظر املرفق
ً
طفا

ُ
 (4و) (3( و )2) أرقام ات)ل

 حوكمة الشركة(. ميثاقمن 

 

 على أساس معلومات يجب على أعضاء مجلس اإلدا (:2ـ 6) 
ً
رة العمل دائما

واضحة وبحسن نّية، بالعناية واالهتمام الالزمين، وملصلحة الشركة 

 .واملساهمين كافة

    يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

د  بواجب العناية واإلخالص والتقيَّ

بالسلطة املؤسسية، والعمل على أساس 

معلومات واضحة وبحسن نية واإلهتمام 

صلحة الشركة واملساهمين كافة، وذلك بم

حسبما هو منصوص عليه في ميثاق 

  .املجلس واللوائح األخرى 

: أنظر املرفقات أرقام )
ً
طفا

ُ
( 3( و )2( و)1)ل

من ميثاق ( 13و)( 12( و)9( و)6و)( 4و)
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 حوكمة الشركة(.

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفاعلية لاللتزام بمسؤولياتهم  (:3ـ  6) 

 .تجاه الشركة
    يعمل أعضاء املجلس بفاعلية وإخالص

للقيام باإللتزامات املنوطة بهم 

  وبمسئولياتهم تجاه الشركة.

: أنظر املرفقات أرقام )
ً
طفا

ُ
( 9( و )6( و)1)ل

 ( من ميثاق حوكمة الشركة(.13( و)12و)

 

 (:7املادة )
فصل 

منصبي رئيس 

مجلس 

اإلدارة  

والرئيس 

 التنفيذي.

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس  (:1ـ  7)

 .التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة
    تنــــتلش الشــــركة مبــــدأ الفصــــل بــــين املناصــــب

 أنَّ منصـــــب رئـــــيس مجلـــــس 
ُ
بالشـــــركة، حيـــــث

عبـــــدالرحمن أحمـــــد اإلدارة يشـــــلله الســـــيد/ 

قطـــــــــــري الجنســـــــــــية، بينمـــــــــــا  ،فخـــــــــــرو ناصـــــــــــر 

تنفيــــذي يشــــلله الســــيد/ منصــــب الــــرئيس ال

علـــــــي إيـــــــحاق حســـــــين آل إيـــــــحاق، قطـــــــري 

الجنســـــــــــية. وال يوجـــــــــــد أًي مـــــــــــن األشـــــــــــخاص 

املـــــذكورين مـــــا يجمـــــع بـــــين منصـــــبه املــــــذكور 

 في الشركة.  وأى منصب آخر

 

 يكون لشخص واحد في الشركة، سلطة  (:2ـ  7) 
ّ
في جميع األحوال، يجب أال

 .مطلقة التخاذ القرارات
    احـــــــــــد لديـــــــــــه الُســـــــــــلطة ال يوجـــــــــــد شـــــــــــخص و

طلقــة فــي إتخــاذ القــرارات بالشــركة، و أبلــ  
ُ
امل

دليـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، دليـــــــــــــــــل الُســـــــــــــــــلطات 

والصــــالحيات املرفــــق بميثــــاق نظــــام حوكمــــة 

: املالشـــــركة، 
ً
طفـــــا

ُ
، والـــــذي ((4رفـــــق رقـــــم ))ل

ن مـــــدي ونطـــــاق صـــــالحيات كـــــل منصـــــب،  ُيبـــــيَّ

 عـــــــــــن إعتمـــــــــــاد إســـــــــــلوب التـــــــــــوقيعين 
ً
فضـــــــــــال

شتركين في املسائل امل
ُ
 الية.امل

 

 (:8املادة )
واجبات 

رئيس مجس 

يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوال عن حسن سير عمل مجلس اإلدارة  (:1ـ  8)

بطريقة مناسبة وفّعالة، بما في ذلك حصول أعضاء مجلس اإلدارة على 

 .املعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت املناسب

    َّاإلدارة مجلس رئيس إن  
ً
 حسـن عـن مسؤوال

 مناسـبة بطريقـة اإلدارة مجلـس عمـل سـير

 مجلـس أعضـاء حصـول  ذلـك فـي بمـا وفعالـة
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 والصـحيحة الكاملـة املعلومـات علـى اإلدارة اإلدارة.

 .املناسب الوقت في

: أنظـــــر املرفـــــق رقـــــم )
ً
طفـــــا

ُ
( 1( ، الفقـــــرة )1)ل

( مــــن 9مســــؤليات رئــــيس املجلــــس، صــــفحة )

 (.مجلس اإلدارةميثاق 

 في أّي لجنة، من لجان ال يجوز لرئيس م (:2ـ  8) 
ً
جلس اإلدارة أن يكون عضوا

 .املجلس املنصوص عليه في هذا النظام
    رئـــــــــــيس 

جلـــــــــــس اإلدارة يتبـــــــــــوأ منصـــــــــــبه املإنَّ

كــــرئيس للمجلــــس فقــــط، وال يكتســــب صــــفة 

العضــــــوية فــــــي أي لجنــــــة مــــــن لجــــــان املجلــــــس 

 املنصوص عليها في هذا النظام.

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ان(،(، تشكيل اللج20)ل

 

 عن تلك التي  (:3ـ  8) 
ً
تتضّمن واجبات ومسؤولّيات رئيس مجلس اإلدارة، فضال

 :ينّص عليها ميثاق املجلس، على سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي
     

( التأكد من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسّية بشكل فّعال 1) 

 وفي الوقت املناسب؛
   جميع املسائل  يقوم املجلس بمناقشة

ال وفي الوقت  األساسية بشكل فعَّ

 أنَّ املجلس يدعو أعضاءئه 
ُ
املناسب، حيث

لإلجتماع للنظر وبحث جميع املسائل 

 
ً
 حاسما

ً
الجوهرية والتي تتطلب قرارا

.
ً
 وسريعا

 

( املوافقة على جدول أعمال كّل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة مع 2) 

سألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، األخذ بعين االعتبار أّي م

 الرئيس 
ّ
ويجوز أن يفّوض الرئيس هذه املهّمة إلى أي عضو في املجلس، غير أن

 يبقى مسئوال عن أفعال قيام العضو املفوض بهذه املهّمة؛

    ال ُيدعى املجلس لإلجتماع إال بعد املوافقة

على جدول األعمال من قبل رئيس املجلس، 

قبل وقت كافي قبل موعد اإلنعقاد، وذلك 

وكذلك يقوم رئيس املجلس بإعتماد أية 

مسألة أو بند ُيقدمه أحد أعضاء املجلس 

إلدراجه ضمن جدول األعمال، للنظر 

 واملناقشة.

 

( تشجيع جميع أعضاء املجلس على املشاركة بشكل جماعي وفّعال في 3) 

اته بما يحقق فيه تصريف شؤون املجلس، لضمان قيام املجلس بمسؤولي

 مصلحة الشركة؛

    يقوم رئيس املجلس بتشجيع األعضاء على

شاركة بشكل جماعي في تصريف شئون 
ُ
امل

املجلس، وتتمثل هذه املشاركة الجماعية 
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إما في املناقشات التي تتم أثناء اإلجتماعات 

نة في محاضر  حسبما ما هى ُمبيَّ

رئيس اإلجتماعات، أو في املهام التي ُيسندها 

 املجلس للجان الفرعية، لبحثها ودراستها.

( ضمان وجود قنوات التواصل الفعلّي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى 4) 

 مجلس اإلدارة؛
   وجود قنوات للتواصل الرئيس يضمن 

 الى آرائهم وإيصال املساهمين مع الفعلي

اإلدارة، وذلك عبر الرسائل البريدية  مجلس

هة لرئ يس وأعضاء املجلس مباشرة، املوجَّ

والتي أو عبر مكتب إتصاالت املساهمين، 

  تنظر وتناقش في اإلجتماع املعني.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( 2( ، الفقرة )1)ل

( من 9مسؤليات رئيس املجلس، صفحة )

 (.مجلس اإلدارةميثاق 

 

شاركة فساح املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، باملإ( 5) 

اءة بين أعضاء املجلس التنفيذيين وغير 
ّ
الفّعالة وتشجيع العالقات البن

 .التنفيذيين

   التنفيذيين غير املجلس ُيفسح ألعضاء 

 بين العالقات وتشجيع الفعالة باملشاركة

 وغير التنفيذيين أعضاء املجلس

  .التنفيذيين

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( 3( ، الفقرة )1)ل

( من 9ئيس املجلس، صفحة )مسؤليات ر 

 (.مجلس اإلدارةميثاق 

 

يقوم املجلس بتقييم أدائه، عبر إستبيان     .( ضمان إجراء تقييم سنوّي ألداء املجلس6) 

ُمعد في نموذج خاص، لتقييم أداء 

أعضائه، مرة واحدة على األقل في السنة. 

: أنظر املرفق رقم 
ً
طفا

ُ
( 4، الفقرة )(1))ل

( من 9املجلس، صفحة )مسؤليات رئيس 

 ميثاق مجلس اإلدارة(.

 بأنَّ مجلس اإلدارة قد إعتمد نموذج 
ً
علما

لس في إجتماع التقييم السنوي ألداء املج
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( املنعقد م8/2016مجلس اإلدارة رقم )

، وقد قام املجلس م22/11/2016 بتاريخ

 بإجراء التقييم.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 24)ل

 مجلس اإلدارة(.

 (:9املادة )
تشكيل 

مجلس 

 اإلدارة.

ُيحّدد تشكيل املجلس في نظام الشركة األساس ي، ويجب أن يتضّمن  (:1ـ  9)

املجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك 

بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صليرة من األشخاص في 

 .قرارات املجلس

    ل ألساس يأنَّ النظام ا عدَّ
ُ
قد أشار للشركة  امل

ن ( منه 25صراحة في املادة ) إلى وجوب أن يتضمَّ

أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين تشكيل املجلس 

وأعضاء ُمستقلين، ولكن ومن الناحية الفعلية 

فإنَّ تشكيل املجلس يشتمل على أعضاء تنفيذيين 

 أعضاء ُمستقلين، اليوجد  وغير تنفيذيين و 
ً
علما

بإجراء تعديل في نظامها قامت قد الشركة  بأنَّ 

عية مإجتماع الجوإجيز  في عرض وُ األساس ي، 

 م، 15/2/2016في الذي إنعقد العامة غير العادية 

ين يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلد  (:2ـ  9) 
ّ
ارة على األقّل أعضاء مستقل

 .ويجب أن تكون أكثرّية األعضاء أعضاء غير تنفيذيين
     أكثرية أعضاء املجلس غير تنفيذيين، لكن وصف

ستقل غير ُمنط
ُ
أعضاء  أًي منق على بالعضو امل

( من نظام 9.4املجلس، حسب متطلب الفقرة )

الحوكمة، وذلك ألمتالك جميع األعضاء ألكثر من 

قرر لضمان عضوية املجلس. عد
ُ
 د األسهم امل

، ويتمتع بقدر كاف من   (:3ـ  9)  
ً
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهال

املعرفة باألمور اإلدارية والخبرة املناسبة لتأدية مهامهم بصورة فّعالة ملا فيه 

مصلحة الشركة، كما يتعّين عليهم تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل 

 .وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها نزاهة

    يتمتع جميع أعضاء املجلس بالتأهيل

واملعرفة والخبرة العملية الكافية، والتي 

مكنهم من تأدية أعمالهم بصورة فعالة ملا 
ُ
ت

هم ُيخصصون  فيه مصلحة الشركة، وأنَّ

الوقت الكافي للقيام بأعمالهم بما ُيحقق 

 .مصلحة الشركة

 

يجب على املترشح ملنصب عضو مجلس اإلدارة املستقل أن ال تزيد  (:4ـ  9) 

نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد االسهم املطلوبة لضمان عضويته 

 .في مجلس ادارة الشركة

     الحالي في تشكيل املجلسهذا املطلب غير ُمتحقق 

 
ً
متالك جميع أعضاء مجلس اإلدارة  ألكثر إل نظرا

قرر لضمان عضوية املجلس. م
ُ
 ن عدد األسهم امل
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 (:10املادة )
أعضاء 

جلس غير امل

 التنفيذيين.

تتضّمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل  (:1ـ  10)

 :املثال ال الحصر، ما يلي
     يلتزم أعضاء املجلس غير التنفيذيين

 بواجباتهم، وذلك على الوجه التالي:

 

(: املشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة، وإعطاء رأي مستقّل حول 1ـ  1ـ  10) 

املسائل االستراتيجية، السياسة، األداء، املساءلة، املوارد، التعيينات 

 األساسّية ومعايير العمل؛

    ُيشارك األعضاء اللير تنفيذيين في

إجتماعات املجلس، وفي إعطاء الرأي 

ستقل حول املسائل 
ُ
اإلستراتيجية، امل

املوارد، والتعيينات األساسية ومعايير 

 العمل.

 

(: ضمان إعطاء األولوّية ملصالح الشركة واملساهمين في حال حصول 2ـ 1ـ  10) 

 أّي تضارب للمصالح؛
    يضمن األعضاء غير التنفذيين إعطاء

ساهمين في 
ُ
األولوية ملصالح الشركة وامل

 حال حصول أي تضارب للمصالح.

 

ُيشارك األعضاء غير التنفيذيين في تشكيل     (: املشاركة في لجنة التدقيق في الشركة؛3ـ  1ـ  10) 

  لجنة التدقيق بالشركة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
، تشكيل (20)ل

 اللجان، من ميثاق نظام الحوكمة(.

 

عليها،  (: مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها املتفق4ـ  1ـ  10) 

مراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوّية ونصف السنوّية 

 والربعّية؛

    يقوم األعضاء غير التنفيذيين بمراقبة أداء

الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها املتفق 

عليها، وبمراجعة التقارير الخاصة بأدائها 

 بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية

، بُحكم مشاركتهم في جميع لجان والربعية

 .مجلس اإلدارة وبخاصة لجنة التدقيق

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، تشكيل 20)ل

 اللجان، من ميثاق نظام الحوكمة(.

 

(: اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، 5ـ  1ـ  10) 

 القواعد؛لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق مع تلك 
    يقوم األعضاء غير التنفيذيين باإلشراف

على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة 

بحوكمة الشركة، وللتحقق من تطبيقها 

 بشكل جيد. 

 



)10( 

 

 تربير عدم اإللتزام تطبيقات احلوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقـم البند رقم املادة

(: إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم املتنّوعة ومؤّهالتهم 6ـ  1ـ  10) 

نتظم الجتماعات ملجلس اإلدارة أو لجانه املختلفة من خالل حضورهم امل

املجلس، ومشاركتهم الفّعالة في الجمعّيات العمومّية، وفهمهم ألراء املساهمين 

 .بشكل متوازن وعادل

    ُيشارك األعضاء غير التنفيذيين بصورة

منتظمة في جميع إجتماعات مجلس اإلدارة 

عقد، كما ُيشاركون في اللجان 
ُ
التي ت

الفرعية للمجلس، ُمستللين مهاراتهم 

وخبراتهم، و ُيشاركون بصورة فعالة في 

 إجتماعات الجمعية العمومية.

 

(: يجوز ألكثرّية أعضاء املجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار 2ـ  10) 

 .خارجي مستقّل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأّية مسألة تخص الشركة
    كثير ما يقوم أعضاء املجلس ومنهم األعضاء

ين، بطلب رأي ُمستشار خارجي غير التنفيذي

ُمستقل على نفقة الشركة، وذلك فيما 

، وذلك يتعلق بأي مسألة تخص الشركة

في بعض محاضر  ما هو ثابتبحسب

 إجتماعات مجلس اإلدارة.

 

 (:11املادة )
إجتماعات 

 .املجلس

يجب أن يعقد املجلس اجتماعات بشكل منتظم بما يؤّمن القيام  (:1ـ  11)

 اجتماعات في بمهام املجلس 
ّ
بصورة فّعالة، ويجب أن يعقد املجلس ست

 .األقّل، وما ال يقل عن اجتماع واحد كل شهرانالسنة الواحدة على 

    يعقد مجلس اإلدارة إجتماعاته بشكل

( 9منتظم، وقد عقد املجلس عدد )

إجتماعات خالل الفترة التي يلطيها 

 التقرير. 

 :
ً
طفا

ُ
ميثاق ( من 22أنظر املرفق رقم ))ل

 .الحوكمة(

 

يجتمع املجلس بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب يقّدمه  (:2ـ  11) 

عضوان من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة الجتماع املجلس لكّل عضو من 

أعضاء املجلس قبل أسبوع على األقّل من تاريخ االجتماع مع جدول أعمال 

 أنه يحّق لكّل عضو في مجلس ا
ً
إلدارة إضافة أّي بند على االجتماع، علما

 .جدول األعمال

    تتم الدعوة لعقد أي إجتماع ملجلس اإلدارة

بناًء على دعوة من رئيس املجلس، أو بناًء 

على دعوة نائبه في حال غياب الرئيس، وقد 

تمَّ التحقق من أنَّ الدعوات لعقد 

إجتماعات مجلس اإلدارة كانت تتم قبل 

األقل(، كما كان وقت كافي )قبل إسبوع على 

ُيرفق بكل دعوة جدول أعمال اإلجتماع 

املزمع، واألعضاء يشاركون في وضع 

 .وإضافة بنود جدول األعمال
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 (:12املادة )
أمين سر 

 املجلس.

يعّين املجلس أمين سّر املجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته (: 1ـ  12)

ء الحاضرين وأي وقراراته في يجل خاص مرقم بصورة مسلسلة وبيان األعضا

تحفظات يبدونها، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات املجلس 

رفع من املجلس وإليه، ويجب على أمين سّر 
ُ
ويجالته ودفاتره والتقارير التي ت

املجلس وتحت إشراف الرئيس تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل 

يما بين أعضاء االجتماع والوثائق واملعلومات وجدول األعمال، والتنسيق ف

املجلس وبين املجلس وأصحاب املصالح اآلخرين بالشركة بما فيهم املساهمين 

 .واإلدارة واملوظفين

   ،تمَّ  عين  املجلس أمين السر 
ُ
تجديد  حيث

قرار تعيين السكرتير في إجتماع مجلس 

م( املنعقد بتاريخ 3/2015اإلدارة رقم )

 م.2015/مارس/30

 قرب عن اإلدارة ملجلس أمين السر يعمل

 للترتيب الشركة إدارة مجلس رئيس مع 

ويقوم بتدوين محاضر   االجتماعات، لعقد

اإلجتماعات وصياغة القرارات 

والتوصيات، إثبات املحاضر في يجل 

م بصورة متسلسلة، ويقوم أثناء 
َ
خاص ُمرق

اإلجتماعات ببيان األعضاء الحاضرين 

 بأنَّ أمين سر املجلس واللائبين، 
ً
هو علما

 ،
ً
قانوني ولديه خبرة تجاوز العشرون عاما

حدد مهام 
ُ
وأنَّ هناك الئحة ُمعتمدة ت

 وواجبات أمين السر.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 5)ل

 نظام الحوكمة(.

 

 أعضاء املجلس يمكنهم  (:2ـ  12) 
ّ
د من أن

ّ
على أمين سّر املجلس أن يتأك

ر اجتماعات املجلس واملعلومات الوصول بشكل كامل وسريع إلى كّل محاض

 .والوثائق والسجالت املتعلقة بالشركة

    يقوم أمين السر بتزويد أعضاء املجلس

وتمكينهم من الوصول بشكل كامل وسريع 

إلى كل محاضر إجتماعات املجلس 

واملعلومات والوثائق والسجالت املتعلقة 

  بالشركة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 5)ل

 نظام الحوكمة(.

 

ن جميع أعضاء مجلس اإلدارة من االستفادة من  (:3ـ  12) 
ّ
يجب أن يتمك

 .خدمات أمين سّر املجلس ومشورته
    يستفيد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من

ه خدمات أمين السر ومشورته
َّ
، ُبحكم أن

ه مستشار 
َّ
أمين سر املجلس وُبحكم أن

 قانوني.
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 بموجب قرار صادر عن ال يجوز ت (:4ـ  12) 
ّ
عيين أمين سّر املجلس أو فصله إال

 .مجلس اإلدارة
    إنَّ أمين سر املجلس قد تمَّ تعيينه بموجب

املجلس في إجتماع مجلس اإلدارة رقم 

، وتمَّ تجديد تعيينه في م(3/2013)

، املنعقد بتاريخ م(3/2015اإلجتماع رقم )

 لن يتم فصل أمين ، وبالتاليم30/3/2015

السر من منصبه، إن إقتض ى الحال، إال 

 بموجب قرار صادر من مجلس اإلدارة.

 

 في هيئة محاسبين محترفين  (:5ـ  12) 
ً
يفّضل أن يكون أمين سّر املجلس عضوا

 في هيئة أمناء سّر شركات معتمدة
ً
معترف  (Chartered) معترف بها أو عضوا

 أو يحمل شهادة من جامعة معترف ب
ً
ها، أو ما يعادلها، وأن تكون بها أو محامّيا

ي شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في 
ّ
له خبرة ثالث سنوات على األقّل في تول

 .السوق 

    
ً
تمَّ تعيين سكرتير ملجلس اإلدارة، ُمستشارا

ع بخبرة ال تقل عن عشرون 
َّ
، يتمت

ً
قانونيا

 في املجال القانوني، وخبرة طويلة في 
ً
عاما

املساهمة مجال تولي شئون شركات 

درجة أسهمها في السوق، ويحمل درجة 
ُ
امل

في القانون، وهو يقوم بمهام  املاجستير 

، منذ أكثر من 
ً
أمين السر املذكورة آنفا

 سنوات. سبعة

 

 (:13املادة )
تضارب 

املصالح 

وتعامالت 

األشخاص 

 الباطنيين.

لتي على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة ا (:1ـ  13)

تتعلق بإبرام الشركة ألّية صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي عالقة )وهو ما 

يعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة(، وفي جميع 

األحوال، ال يجوز للشركة إبرام أّية صفقة تجارية مع طرف ذي عالقة إال مع 

طراف ذات العالقة، ويجب أن املراعاة التامة لسياسة الشركة املتعلقة باأل 

تضّمن تلك السياسة مبادئ الشفافّية واإلنصاف واإلفصاح، وأن تتطلب 

املوافقة على أّية صفقة مع طرف ذي عالقة من قبل الجمعية العامة 

 .للشركة

    إعتمد مجلس اإلدارة في إجتماعه املنعقد

 م،2011/ديسمبر/28في يوم األحد املوافق 

م(، إعتمد 17/2011م )رقجتماع اإل محضر 

م أي 
ُ
سياسة تعارض املصالح التي تحك

مسألة تضارب في املصالح أو أي صفقة 

تجارية بين الشركة أو أحد أعضاء مجلس 

ح باملرفق  .اإلدارة، وذلك حسبما هو موضَّ

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 6)ل

 نظام الحوكمة(.

 

بتضارب مصالح أو أّي صفقة تجارية  في حال طرح أية مسألة تتعلق (:2ـ  13) 

بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أّي طرف ذي عالقة له بأعضاء 

مجلس اإلدارة، خالل اجتماع املجلس، فإنه يجب مناقشة املوضوع في غياب 

 املشاركة في التصويت على الصفقة، 
ً
العضو املعنّي الذي ال يحّق له مطلقا

    ه لم
َّ
تؤكد الشركة بموجب هذا التقرير بأن

أية صفقة تتعارض فيها يسبق وأن أبرمت 

رحت املصالح، ون
ُ
ه إذا ما ط

َّ
 بأن

ً
ؤكد أيضا

أية مسألة تتعلق بتضارب املصالح أو أية 
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 ألسعار السوق وعلى أساس تجارّي وبأي حال يجب أن تتّم ال
ً
صفقة، وفقا

 تخالف مصلحة الشركة
ً
 .بحت، ويجب أال تتضّمن شروطا

تجارية بين الشركة وأحد أعضاء صفقة 

مجلس إدارتها، أو أي طرف من ذوي 

ناقش املوضوع 
ُ
العالقة، فإنَّ الشركة ست

، مع في مجلس اإلدارة في غيبة العضو املعني

حرمان العضو املعني من التصويت على 

 ، الصفقة

في جميع األحوال، يجب اإلفصاح عن هذه الصفقات في التقرير  (:3ـ  13) 

للشركة، ويجب أن ُيشار إليها بالتحديد في الجمعّية العامة التي تلي  السنوّي 

 .هذه الصفقات التجارية

    د بموجب هذا التقرير أنَّ الشركة لم
َّ
نؤك

يسبق لها وأن تعاملت مع أًي من أعضاء 

، أو أي شخص له صلة أو مجلس اإلدارة

، عالقة بعضو من أعضاء مجلس اإلدارة

 ـ في أية صفقة وإذا دخلت الشركة 
ً
ـ ُمستقبال

من هذا القبيل فإنَّ الشركة ستقوم 

هذه الصفقات في التقرير  عنباإلفصاح 

ها ستقوم باإلشارة  السنوي للشركة، كما أنَّ

صراحة إلى هذه الصفقات في إجتماع 

الجمعية العمومية الذي يلي هذه 

 الصفقات التجارية.

 

ملجلس في أسهم الشركة وبأوراقها يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء ا (:4ـ  13) 

املالّية األخرى، ويجب أن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تنظم 

 .تداول أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين في أسهم الشركة

   اق مجلس اإلدارة قواعد تمَّ تضمين ميث

م تداول أعضاء مجلس اإلدارة مفصلة تنظ

ها واملوظفين في أسهم الشركة وبأوراق

ت  تلك القواعد املالية األخرى، كما وضحَّ

واإلجراءات املحظورات التي يتوجب على 

أعضاء املجلس واملوظفين تجنبها، وتلك 

األحوال التي يجوز لهم فيها التداول في تلك 

  األسهم.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
: 1)ل

ً
(، الفقرة ثالثا

إجراءات تداول أعضاء املجلس في أسهم 

( من ميثاق مجلس 24) الشركة، صفحة

 



)14( 

 

 تربير عدم اإللتزام تطبيقات احلوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقـم البند رقم املادة

 اإلدارة(.

 (:14املادة )
مهمات 

املجلس 

وواجباته 

 األخرى.

يجب أن توفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة كافة املعلومات  (:1ـ  14)

والبيانات والوثائق والسجالت الخاصة بالشركة، بما يمكنهم من القيام 

، ويجب على اإلدارة بأعمالهم واإلملام بكافة الجوانب املتعلقة بعمل الشركة

 .التنفيذية للشركة تزويد املجلس ولجانه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة

    ،ن ميثاق مجلس اإلدارة آنف الذكر تضمَّ

 بمهام وواجبات املجلس، 
ً
 تفصيليا

ً
بيانا

 تمَّ إيراد كل ذلك في امليثاقحي
ُ
وتقوم   ،ث

الشركة بتوفير كافة املعلومات والبيانات 

والوثائق والسجالت الخاصة ألعضاء 

  مجلس اإلدارة.

:
ً
طفا

ُ
( و 10ـ صفحتي )( 1املرفق رقم ))ل

 ،(الحوكمةمن ميثاق نظام ( 18)

 

على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات،  (:2ـ  14) 

لين عن املدققين الخارجيين اجتماع الجمعّية 
ّ
املكافآت، التدقيق، وممث

 .العمومية

   عضاء املجلس املعنيين بحضور يقوم أ

م ممثل إجتماع الجمعية العمومية ومعه

وكل ذلك  ،عن مكتب التدقيق الخارجي

ن وُمثبت بمحضر إجتماع الجمعية  ُمبّيٍّ

الهيئة به عقب تمَّ تزويد يالعمومية، والذي 

 إنعقاد الجعمية العامة مباشرة.

: أنظر املرفق رقم ) )
ً
طفا

ُ
: ني(، الفقرة ثا1ل

ً
ا

( من ميثاق 5مهام مجلس اإلدارة، صفحة )

 مجلس اإلدارة(.

 

على املجلس أن يضع برنامج تدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة املنضمين  (:3ـ  14) 

ع أعضاء املجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل 
ّ
، لضمان تمت

ً
حديثا

 .الشركة، وعملّياتها، وإدراكهم ملسؤولّياتهم تمام اإلدراك

    الشركة برنامج تدريبي ُمحدد ألعضاء ال يوجد ب

 
ً
 للمجلس، علما

ً
مجلس اإلدارة املنضمين حديثا

ه في إنتخابات املجلس 
َّ
اإلخيرة إنضم لعضوية بأن

بالخبرة والدراية  يتمتع و املجلس عضو جديد، وه

 اتالشركات وإجتماع الكافية بأعمال إدارة

 مجالس إدارتها.

 ـ على وضع ستعمل
ً
برنامج  الشركة  ـ ُمستقبال

تدريبي رسمي بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 للمجلس لضمان تمتع األعضاء 
ً
املنضمين حديثا

 الجدد بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها.
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على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجيد لدورهم وواجباتهم، وأن  (:4ـ  14) 

ية وفي عمليات الشركة يثقفوا أنفسهم في املسائل املالّية والتجارية والصناع

وعملها، ولهذه اللاية، يجب على املجلس اعتماد أو إتباع دورات تدريبّية 

 .مناسبة ورسمّية تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم

     إنَّ جميع أعضاء مجلس اإلدارة يتمتعون باإلدراك

الجيد لدورهم وواجباتهم، وجميعهم يتمتعون 

اسعة وخبرات في املسائل املالية بثقافة و 

والتجارية بُحكم أنَّ معظمهم يمارس العمل 

 عن أنَّ البعض اآلخر هم في 
ً
التجاري فضال

األساس أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى 

أو يتبوؤن مراكز مرموقة في مؤسسات مالية 

 جهات حكومية، وشركات كبري أو 

يبية لكن املجلس لم يعتمد أو يتبع دورات تدر 

لتعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم، 

على هللا  بمشيئةومن ثمَّ فإنَّ املجلس سيعمل 

وضع وإعتماد برنامج تدريبي ألعضاء املجلس 

لزيادة مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالواجبات 

 .واملهام املنوط بهم أداؤها باملجلس

على الدوام مطلعين على  على مجلس اإلدارة أن يبقي أعضاؤه (:5ـ  14) 

التطورات في مجال الحوكمة وأفضل املمارسات في هذا الخصوص، ويجوز 

للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى 

 .يراها مناسبة

    يقوم مجلس اإلدارة بإطالع أعضائه

بالتطورات في مجال الحوكمة، وأفضل 

 وص.املمارسات في هذا الخص

ويقوم املستشار القانوني بتنوير أعضاء 

 نظاماملجلس بكل جديد أو تعديل يطرأ في 

الحوكمة، وذلك حسبما هو ثابت بمحاضر 

 مجلس اإلدارة.إجتماعات 

 

يجب أن يتضّمن نظام الشركة األساس ّي إجراءات واضحة إلقالة  (:6ـ  14) 

 .جلسأعضاء مجلس اإلدارة في حالة تلّيبهم عن اجتماعات امل
    ن نظام الشركة األساس ي إجراءات يتضمَّ

واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في 

، حالة تلّيبهم عن اجتماعات املجلس

: أنظر 
ً
طفا

ُ
من النظام  (37رقم ) املادة )ل

 ،األساس ي للشركة

 

 (:15املادة )
لجان 

ابعة له لإلشراف يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة ت

على سير الوظائف املهمة، وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها 
    قام مجلس إدارة الشركة بإنشاء وتشكيل

اللجان التي يراها ضرورة لضمان إنسيابية 
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مجالس 

 اإلدارة.
متفرعة عن  العمل وسرعته، وهى لجان .االختيار، يأخذ مجلس اإلدارة اللجان املذكورة في هذا النظام بعين االعتبار

مجلس اإلدارة، وأعضاؤها جميعهم أعضاء 

 في مجلس اإلدارة.

)لجنة التدقيق، لجنة املكافآت، لجنة 

الفنية  لجنةالالترشيحات، اللجنة املالية، و 

: أنظر املرفق رقم ) (."املشاريع"
ً
طفا

ُ
( 20)ل

 من ميثاق نظام الحوكمة(.

 (:16املادة )
تعيين 

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة ـ لجنة 

 .لترشيحاتا

 إلجراءات  (:1ـ  16)
ً
يجب أن يتّم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 .رسمّية وصارمة وشفافة

 

    تقوم الشركة بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة

 إلجراءات رسمية صارمة وشفافة، 
ً
وفقا

وذلك بحسب ما تقض ي به الئحة لجنة 

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( من 15الترشيحات )ل

 الحوكمة. ميثاق

 

ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو  (:2ـ  16) 

مستقّل من أعضاء املجلس، وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء املجلس 

يقترحون تعيين أعضاء املجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخاب بواسطة الجمعية 

طة اللجنة حرمان أي مساهم العامة )إلزالة االلتباس، ال يعني الترشيح بواس

 في الشركة من حقه في أن يرشح أو يترشح(.

     منذ قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة للترشيحات

)غير  برئاسة عضو من أعضائهاعدة سنوات، 

.
ً
 تنفيذي(، وليس ُمستقال

حيث تأسست لجنة الترشيحات بموجب القرار 

تمَّ  (، وقد7الصادر في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات بموجب إجتماع 

، املنعقد بتاريخ م(2/2016مجلس اإلدارة رقم )

 .م15/2/2016

 
ً
لم يرأس لجنة الترشيحات عضو ُمستقل، نظرا

، في ( أعاله4ـ9الوارد بالفقرة )لعدم توافر الشرط 

 .عضو من أعضاء املجلس

ار، من بين أمور أخرى، قدرة يجب أن تأخذ الترشيحات بعين االعتب (:3ـ  16) 

املرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في املجلس، 

باإلضافة إلى مهاراتهم، معرفتهم، خبرتهم، مؤّهالتهم املهنّية والتقنّية 

املبادئ اإلرشادية املناسبة " واألكاديمّية وشخصّيتهم، ويمكن أن ترتكز على

    تأخذ لجنة الترشيحات بعين اإلعتبار، عند

ترشيحهم ألي مساهم، مدى قدرة املساهم 

وقت الكافي للقيام بواجباته على إعطاء ال

كعضو في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى 
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املرفقة بهذا النظام والتي قد تعّدلها الهيئة من  "لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

 .وقت آلخر

 مهاراته ومعرفته وخبرته ومؤهالته املهنية.

 :
ً
طفا

ُ
من ميثاق  (15املرفق )أنظر )ل

 (.الحوكمة

يتعّين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها  (:4ـ  16) 

 .بشكل يبّين سلطتها ودورها
   تمد مجلس اإلدارة ميثاق وإطار عمل إع

 2013لجنة الترشيحات، منذ عام 
ً
م، ُمبينا

دور اللجنة ومهامها األساسية والسلطات 

املمنوحة لها وتبعيتها، وقد تمَّ نشر إطار 

عمل اللجنة املذكور في املوقع الرسمي 

  للشركة.

: أنظر املرفق )
ً
طفا

ُ
( من ميثاق 15)ل

 الحوكمة(.

 

أن يتضّمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتّي سنوّي ألداء يجب  (:5ـ  16) 

 .املجلس
    يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء

التقييم الذاتي السنوي ألداء املجلس، 

ن إطار عمل لجنة  وذلك حسبما هو ُمبيَّ

 .الترشيحات املرفق بهذا التقرير

: أنظر املرفق )
ً
طفا

ُ
، ميثاق الحوكمة( 15)ل

 (.(9(، الفقرة )4) املادة رقم

 

على املصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات  (:6ـ  16) 

تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس اإلدارة صادرة من مصرف 

 .قطر املركزي أو أية سلطة أخرى 

    لعدم خض 
ً
وع شركتنا ال ينطبق هذا الشرط، نظرا

ها ليس مؤسسة تملصرف قطر املركزي، بإع بار أنَّ

 مالية.

 (:17املادة )

ُمكافأة 

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة ـ لجنة 

كافآت.
ُ
 امل

ف من ثالثة أعضاء على  (:1ـ  17)
ّ
على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة مكافآت تتأل

 .األقل غير تنفيذيين تكون غالبيتهم من املستقلين
     في  تمَّ إنشاء لجنة املكافآت بموجب القرار الصادر

، و تمَّ (م7/2010إجتماع مجلس اإلدارة رقم )

كافآت الجديدة بموجب 
ُ
إعادة تشكيل لجنة امل

املنعقد ، (م2/2016إجتماع مجلس اإلدارة رقم )

وهى تتألف من ثالثة م، 15/2/2016بتاريخ 

 . غير تنفيذيين أعضاء

يوجد عضو ُمستقل من ضمن أعضاء ال ولكن 

 لعدم 
ً
لعضو املستقل توافر صفة االلجنة، نظرا

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
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في جميع أعضاء املجلس، بحسب متطلبات 

 ( أعاله.4ـ9الشرط الوارد بالفقرة )

عتماد ونشر إطار عملها على لجنة املكافآت عند تشكيلها، إيتعّين  (:2ـ  17) 

 .بشكل يبّين دورها ومسؤولّياتها األساسّية
    إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق وإطار عمل

 دور 2010عام لجنة املكافآت، منذ 
ً
م، ُمبينا

اللجنة ومهامها األساسية والسلطات 

املمنوحة لها وتبعيتها، وقد تمَّ نشر إطار 

عمل اللجنة املذكور في املوقع الرسمي 

 للشركة. 

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.16)ل

 

يجب أن يتضّمن دور لجنة املكافآت األساس ي تحديد سياسة  (:3ـ  17) 

في ذلك املكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكّل أعضاء  املكافآت في الشركة، بما

 .املجلس واإلدارة التنفيذية العليا

    كافآت تحديد
ُ
ن ميثاق عمل لجنة امل يتضمَّ

كافآت في الشركة، بما في ذلك 
ُ
سياسة امل

كافآة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء 
ُ
امل

 املجلس واإلدارة التنفيذية العليا. 

: املرفق
ً
طفا

ُ
( من ميثاق نظام 16رقم ) )ل

(، واملادة 7( الفقرة )4ـ املادة ) الحوكمة

(10). 

 

يجب اإلفصاح عن سياسة ومبادئ املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  (:4ـ  17) 

 .في التقرير السنوي للشركة
    تقوم الشركة بصفة سنوية باإلفصاح عن

سياسة ومبادئ املكافأت ألعضاء مجلس 

قرير السنوي للشركة، وتتم اإلدارة في الت

صادقة على املكافآت املقترحة بواسطة 
ُ
امل

 الجمعية العامة، 

 

يجب أن تأخذ لجنة املكافآت بعين االعتبار مسؤولّيات ونطاق مهام  (:5ـ  17) 

أعضاء املجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة، ويجوز 

 
ً
 ثابتا

ً
  أن تتضّمن املكافآت قسما

ّ
 مرتبطا باألداء، وتجدر اإلشارة إلى أن

ً
وقسما

 .القسم املرتبط باألداء يجب أن يرتكز على أداء الشركة على املدى الطويل

    كافآت عند توصيتها بمنح ُمكافأة
ُ
إنَّ لجنة امل

ُمعينة تأخذ بعين اإلعتبار مسؤليات ونطاق 

مهام أعضاء املجلس وأعضاء اإلدارة 

 وكذلك أداء الشركة. التنفيذية العليا،

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( من ميثاق نظام 16)ل

املادة ( الفقرة )ب(، و 4الحوكمة ـ املادة )

 (.10املادة )( و 7)
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 (:18املادة )
لجنة 

 .التدقيق

على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء على  (:1ـ  18)

ين، ويجب أن تتضمن لجنة األقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء مستقل

 على األقل يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، وفي 
ً
 واحدا

ً
التدقيق عضوا

حالة كان عدد أعضاء املجلس املستقلين املتوفرين غير كاف لتشكيل عضوية 

لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من غير األعضاء 

 املستقلين على أن يكون رئيس اللج
ً
 .نة مستقال

     م، بموجب 2010أنشئت لجنة التدقيق عام

رقم   القرار الصادر في إجتماع مجلس اإلدارة

م(، وهي تتبع ملجلس اإلدارة في 7/2010)

مراجعاتها لفعالية أنظمة التحكم الداخلية 

للسنة املحاسبية وللفترة حتى تاريخ إعتماد 

نة البيانات املالية، وقد تمَّ إعادة تشكيل لج

التدقيق الجديدة  بموجب إجتماع مجلس اإلدارة 

، م15/2/2016، املنعقد بتاريخ م(2/2016رقم )

غير وتتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء 

 تنفيذيين 

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (20، واملرفق رقم )(20)ل

 من ميثاق حوكمة الشركة(.

، تنفيذيغير يرأس اللجنة املذكورة عضو  ولكن

 
ً
ستقل لعدم إنطباق نظرا

ُ
على صفة العضو امل

، رئيس اللجنة 
ً
عدم إستيفاء بسبب كما ذكرنا آنفا

( من 4ـ  9جميع أعضاء املجلس ملتطلبات الفقرة )

، وذلك لتملك جميع أعضاء نظام الحوكمة

قرر من األسهم 
ُ
املجلس ألكثر من الحد األدني امل

 إلكتساب عضوية املجلس.

 أو كان يعمل في في جميع األحوا (:2ـ  18) 
ً
ل، ال يجوز ألّي شخص يعمل حالّيا

السابق لدى املدققين الخارجيين للشركة خالل السنتين املاضيتين أن يكون 

 في لجنة التدقيق
ً
 .عضوا

    َّتؤكد الشركة بموجب هذا التقرير بأن

أعضاء لجنة التدقيق ومنذ إنشائها وحتى 

 أ
ً
و تاريخه، ال يوجد بينهم من يعمل حاليا

كان يعمل في السابق لدى املدققين 

  الخارجيين للشركة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل

 نظام الحوكمة(.

 

يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أّي خبير أو  (:3ـ  18) 

 .مستشار مستقّل 
    تقوم لجنة التدقيق في أحيان كثيرة

شاري ُمتخصص األستعانة برأي خبير اإلست
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في النواحي املالية إلستشارته واإلستئناس 

برأيه فيما يعرض لها من مسائل تستوجب 

مثل هذه اإلستشارة، وتكون نفقات وأتعاب 

  اإلستشاري على عاتق الشركة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل

 نظام الحوكمة(.

ضاء وبصورة منتظمة مّرة على لجنة التدقيق أن تجتمع عند االقت (:4ـ  18) 

 .على األقّل كّل ثالثة أشهر، كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها
    تجتمع لجنة التدقيق بصورة منتظمة مرة

ال يقل عدد  و كل ثالثة أشهر على األقل، 

( 4إجتماعاتها في السنة عن عدد )

إجتماعات، وقد قامت اللجنة بتعيين 

وضبط سكرتير للجنة لتدوين محاضرها 

وقائع اإلجتماع وصياغة قرارات وتوصيات 

 بأنَّ لجنة التدقيق قد عقدت 
ً
اللجنة، علما

 م.2016 ( إجتماعات خالل العام4عدد )

 

في حالة حصول أّي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات  (:5ـ  18) 

مجلس اإلدارة، بما في ذلك، عندما يرفض املجلس إتباع توصيات اللجنة فيما 

 ي
ً
َمة بيانا

َ
ق باملدقق الخارجّي يتعّين على املجلس أن يضّمن تقرير الَحْوك

ّ
تعل

يفّصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس اإلدارة 

 عدم التقّيد بها.

    ولم يسبق وأن رفض املجلس تبني توصيات

للجنة، كما لم يسبق حدوث أي تعارض بين 

 ات املجلس.قرارات اللجنة وقرار 

  في حال حصول أي تعارض
ً
بين  ُمستقبال

التدقيق وقرارات مجلس  توصيات لجنة

و في حال رفض املجلس إتباع األدارة، أ

ن  توصيات اللجنة، فإنَّ املجلس سُيضمَّ

 تقرير الحوكمة. في ذلك

 

يتعّين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها  (:6ـ  18) 

ن دورها ومسؤولّياتها األساسّية على شكل ميثاق للجنة التدقيق، بشكل يبيّ 

 :وتتضّمن هذه املسؤولّيات بصورة خاصة ما يلي

    إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق وإطار عمل

 دور 2010لجنة التدقيق، منذ عام 
ً
م، ُمبينا

اللجنة ومهامها األساسية والسلطات 

ار املمنوحة لها وتبعيتها، وقد تمَّ نشر إط

عمل اللجنة املذكور في املوقع الرسمي 

 للشركة. 
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: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (.14)ل

)أ( إعتماد سياسة للتعاقد مع املدققين الخارجيين، على أن ترفع إلى مجلس  

اإلدارة جميع املسائل التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة، وإعطاء 

 خاذها؛توصيات حول التدابير أو الخطوات الواجب ات

   سياسة تقوم لجنة التدقيق بإعتماد 

 إلى ترفع و الخارجيين، املدققين مع التعاقد

التي تتطلب ـ  املسائل جميع اإلدارة مجلس

 وإعطاء معينة تدابير إتخاذ اللجنة ـ برأي

 الخطوات أو التدابير حول  توصيات

 الواجب إتخاذها. 

: املرفق رقم 
ً
طفا

ُ
 .((14))ل

 

لى ومتابعة استقالل املدققين الخارجيين وموضوعّيتهم، )ب( اإلشراف ع 

 ملعايير التدقيق 
ً
مناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعالّيته ونطاقه وفقا

 الدولّية واملعايير الدولّية إلعداد التقارير املالّية؛

   ومتابعة على تقوم لجنة التدقيق باإلشراف 

 الخارجيين املدققين إستقالل

 طبيعة حول  ناقشتهموم وموضوعيتهم

  ونطاقه التدقيق وفعاليته
ً
 ملعايير وفقا

 إلعداد الدولية واملعايير الدولية التدقيق

  .املالية التقارير

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

)ج( اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالّية والتقارير السنوّية والنصف  

تقارير، وفي هذا الصدد التركيز سنوّية والربعّية، ومراجعة تلك البيانات وال

 :بصورة خاصة على

   املالية البيانات وصحة دقة على اإلشراف 

 سنوية والنصف السنوية والتقارير

 والتقارير. تلك البيانات ومراجعة والربعية،

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

قة بامل1) 
ّ
تقوم اللجنة بالتركيز ومتابعة أي تلييرات في     حاسبة؛( أّي تلييرات في السياسات والتطبيقات/املمارسات املتعل

 السياسات املتعلقة باملحاسبة. 

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

 النواحيتقوم لجنة التدقيق بمتابعة     ( النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا؛2) 

 دارةاإل  بواسطة تقديرية ألحكام الخاضعة

  .العليا التنفيذية

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

 األساسية التعديالتتقوم اللجنة بمتابعة     ،( التعديالت األساسّية الناتجة عن التدقيق3) 

  التدقيق عن الناتجة
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: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 الشركة إستمرارلجنة بالتحقق من تقوم ال     ( إستمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح؛4) 

 .بنجاح النشاط ومواصلة الوجود في

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

د     ( التقّيد بمعايير املحاسبة حيث تضعها الهيئة؛5)  تقوم لجنة التدقيق بالتحقق من تقيَّ

الشركة بمعايير املحاسبة التي تضعها 

  الهيئة.

 ((.14)املرفق رقم )

 

د     د بقواعد اإلدارج في السوق،( التقيَّ 6)  تقوم لجنة التدقيق بالتحقق من تقيَّ

  الشركة بقواعد اإلدارج في السوق 

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

قة بإعداد التقارير ( 7) 
ّ
بات األخرى املتعل

ّ
التقّيد بقواعد اإلفصاح واملتطل

 املالّية؛
    د تقوم لجنة التدقيق بالتحقق من تقيَّ

الشركة بقواعد اإلفصاح واملتطلبات 

 األخرى املتعلقة بإعداد التقارير املالية.

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

)د( التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا واملدير املالي في  

الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، واالجتماع باملدققين الخارجيين مّرة 

 سنة على األقّل؛واحدة في ال

   اإلدارة مجلس مع تقوم اللجنة بالتنسيق 

 في املالي واملدير العليا التنفيذية واإلدارة

 يتولى ، الذي الشخص أو الشركة

:  باملدققين واإلجتماع
ً
طفا

ُ
الخارجيين. )ل

 ((.14املرفق رقم )

 

ا التقارير ) هـ( دراسة أية مسائل مهّمة وغير عادّية تتضّمنها أو سوف تتضّمنه 

املالّية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي في الشركة 

أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول االمتثال في الشركة أو املدققون 

 الخارجّيون؛

   وغير مهمة مسائل أي تقوم اللجنة بدراسة 

 التقارير تتضمنها سوف أو تتضمنها عادية

 بأي والبحث بدقة والحسابات املالية

 أو الشركة في املالي املدير مسائل يثيرها

 مسئول  أو مهامه يتولى الذي الشخص

 املدققون  أو الشركة االمتثال في

  .الخارجيون 

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل
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 نظام الحوكمة(.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة أنظمة     ر؛)و( مراجعة أنظمة الرقابة املالّية والداخلّية وإدارة املخاط 

 . الرقابة املالّية والداخلّية

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ((.14)ل

 

)ز( مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة، وضمان أداء اإلدارة واجباتها  

 نحو تطوير نظام رقابة داخلّي فّعال؛
    قابة تقوم اللجنة بمناقشة نظام الر

الداخلي مع اإلدارة، وضمان أداء اإلدارة 

واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخلّي 

  فّعال.

 :
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق نظام 14املرفق رقم ))ل

 الحوكمة(.

 

)ح( النظر في نتائج التحقيقات األساسّية في مسائل الرقابة الداخلّية املوكلة  

 ادرة من اللجنة وبموافقة املجلس؛إليها من مجلس اإلدارة أو املنفذة بمب
    تقوم اللجنة بالنظر في نتائج التحقيقات

األساسّية في مسائل الرقابة الداخلّية 

املوكلة إليها من مجلس اإلدارة أو املنفذة 

 . بمبادرة من اللجنة وبموافقة املجلس

 :
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14املرفق رقم )أنظر )ل

 نظام الحوكمة(.

 

ر املوارد )ط( ضمان  
ّ
التنسيق بين املدققين الداخليين واملدقق الخارجي، توف

 الضرورّية والتحقق من فعالّية هيئة الرقابة الداخلّية واإلشراف عليها؛
    بالتنسيق بين املدققين تقوم اللجنة

ر املوارد 
ّ
الداخليين واملدقق الخارجي، وتوف

الضرورّية والتحقق من فعالّية هيئة 

  داخلّية واإلشراف عليها.الرقابة ال

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل

 نظام الحوكمة(.

 

مراجعة السياسات تقوم لجنة التدقيق ب    )ي( مراجعة السياسات واإلجراءات املالّية واملحاسبّية للشركة؛ 

  واإلجراءات املالّية واملحاسبّية للشركة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
ميثاق  (، من14)ل

 نظام الحوكمة(.

 

ة عمله، وأية استفسارات  
ّ
)ك( ُمراجعة خطاب تعيين املدقق الخارجي وخط

مهّمة يطلبها من اإلدارة العليا في الشركة تتعلق بسجالت املحاسبة 
   ب تعيين تقوم لجنة التدقيق بُمراجعة خطا

ة عمله، وأية 
ّ
املدقق الخارجي وخط
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استفسارات مهّمة يطلبها من اإلدارة العليا  والحسابات املالّية أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود اإلدارة التنفيذّية؛

في الشركة تتعلق بسجالت املحاسبة 

والحسابات املالّية أو أنظمة الرقابة وكذلك 

  ردود اإلدارة التنفيذّية.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل

 نظام الحوكمة(.

سريع ملجلس اإلدارة على االستفسارات واملسائل التي )ل( تأمين الرّد ال 

 تتضمّنها رسائل املدققين الخارجيين أو تقاريرهم؛
    تقوم اللجنة بتأمين الرّد السريع ملجلس

اإلدارة على االستفسارات واملسائل التي 

تتضمّنها رسائل املدققين الخارجيين أو 

  تقاريرهم.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
من ميثاق (، 14)ل

 نظام الحوكمة(.

 

ن من خاللها العاملون بالشركة أن يبللوا بسرّية  
ّ
)م( وضع قواعد يتمك

شكوكهم حول أية مسائل ُيحتمل أن تثير الريبة في التقارير املالية أو الرقابة 

الداخلّية أو حول أية مسائل أخرى، وضمان وجود الترتيبات املناسبة التي 

ّل وعادل حول هذه املسائل، مع ضمان منح تسمح بإجراء تحقيق مستق

العامل السرّية والحماية من أية رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك القواعد 

 على مجلس اإلدارة العتمادها؛

    ن من
ّ
تقوم اللجنة بوضع قواعد يتمك

خاللها العاملون بالشركة أن يبللوا بسرّية 

شكوكهم حول أية مسائل ُيحتمل أن تثير 

يبة في التقارير املالية أو الرقابة الداخلّية الر 

أو حول أية مسائل أخرى، وضمان وجود 

الترتيبات املناسبة التي تسمح بإجراء 

تحقيق مستقّل وعادل حول هذه املسائل، 

مع ضمان منح العامل السرّية والحماية 

من أية رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك 

 .ادهاالقواعد على مجلس اإلدارة العتم

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (9( + املرفق رقم )14)ل

 (.من ميثاق الحوكمة

 

تقوم اللجنة باإلشراف على تقّيد الشركة     )ن( اإلشراف على تقّيد الشركة بقواعد السلوك املنهّي؛ 

 بقواعد السلوك املنهّي. 

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(( 14( + املرفق رقم )13)ل

 من ميثاق الحوكمة.
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قة بهذه املهام والصالحّيات كما  )س( 
ّ
 قواعد العمل املتعل

ّ
التأكد من أن

طبق بالطريقة املناسبة؛
ُ
 فّوضها بها مجلس اإلدارة ت

   قواعد تقوم لجنة التدقيق ب 
ّ
التأكد من أن

قة بهذه املهام والصالحّيات 
ّ
العمل املتعل

طبق 
ُ
كما فّوضها بها مجلس اإلدارة ت

  بالطريقة املناسبة.

ط
ُ
: أنظر املرفق رقم ))ل

ً
(، من ميثاق 14فا

 نظام الحوكمة(.

 

تقوم اللجنة برفع تقرير إلى مجلس اإلدارة     )ع( رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة حول املسائل املنصوص عليها في هذه املادة؛ 

حول املسائل املنصوص عليها في هذه 

  املادة.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل

 م الحوكمة(.نظا

 

تقوم الجنة بدراسة أية مسائل أخرى     .)ف( دراسة أية مسائل أخرى يحّددها مجلس اإلدارة 

  .يحّددها مجلس اإلدارة

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 14)ل

 نظام الحوكمة(.

 

 (:19املادة )
د  التقيَّ

باألنظمة 

والرقابة 

الداخلية 

دقق 
ُ
وامل

 الداخلي.

على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلّية، يوافق عليه املجلس  (:1ـ  19)

حسب األصول، لتقييم األساليب واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق 

َمة الذي تعتمده الشركة، والتقّيد بالقوانين واللوائح ذات 
َ
نظام الَحْوك

سؤولّية الصلة، ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلّية معايير واضحة للم

 .واملساءلة في أقسام الشركة كلها

     ال يوجد 
ً
نظام ُمعتمد للرقابة الداخلية حاليا

موافق عليه من مجلس اإلدارة وإدارة املخاطر 

قد  الشركة إدارة مجلس لكناألصول، حسب 

سند ملكتب الزبيدي ُمحاسبون ومراجعون 
ُ
أ

ولوضع  ،التنظيمي الهيكل لتحديثقانونيون 

بنظام الرقابة واإلجراءات املتعلقة األساليب 

 السياساتبإدارة املخاطر، وإعداد الداخلية و 

واإلجراءات، باإلضافة لوضع معايير واضحة 

، واملساءلة في أقسام الشركة كلها للمسئولية

 لتأخر املكتب املذكو 
ً
 ةهذه املهمتنفيذ في ر ونظرا

هذه املهمة ملكتب آخر هو مكتب/  فقد أسندت

 املركز الخليجي لإلستشارات والجودة،

قسم للتدقيق الداخلي بالشركة، ولكن  تمَّ إنشاء    يجب أن تتضّمن عملّيات الرقابة الداخلّية إنشاء وحدات فّعالة  (:2ـ  19) 



)26( 

 

 تربير عدم اإللتزام تطبيقات احلوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقـم البند رقم املادة

 عن وحدات للتدقيق املالي والتشليلي ومستقلة لتقييم وإدارة املخاط
ً
ر فضال

الداخلي، باإلضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة 

الداخلّية أن كّل تعامالت األطراف ذات العالقة تتّم وفقا للضوابط الخاصة 

 .بها

لة بالشركة لتقييم وإدارة ال توجد وحدة  ُمستق

توجد بالشركة إدارة مالية تلتزم كما املخاطر، 

 
ً
بقواعد وضوابط املحاسبة املتعارف عليها، فضال

عن أنَّ الشركة تقوم بصورة دورية بإجراء 

التدقيق الخارجي بواسطة أحد مكاتب التدقيق 

 املعتمدة.

عنى بإدارة 
ُ
والشركة بصدد إنشاء وحدة ُمستقلة ت

 .املخاطر

ع بدور ومهام محددة  (:3ـ  19) 
ّ
يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلّي تتمت

، وبصورة خاصة يتعّين على وحدة التدقيق الداخلي أن
ً
 واضحا

ً
 :تحديدا

    ،تمَّ إعتماد إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي

الصادر مجلس اإلدارة وذلك بموجب القرار 

 اريخم( املنعقد بت5/2015رقم ) هبإجتماع

إجتماع كما قام املجلس في ، م29/6/2015

دقق م( 5/2016املجلس رقم )
ُ
بتعيين امل

أحمد سليمان / السادة مكتبالداخلي 

 ،السيد للمحاسبة والتدقيق

 
ُ
الزبيدي ُمحاسبون  ملكتبفي البدء  سند أ

مهمة إعداد اللوائح  ومراجعون قانونيون 

والسياسات املتعلقة بوحدة التدقيق 

 لتأخر امهاالداخلي وتحديد مه
ً
، ونظرا

ة فقد هذه املهمتنفيذ في ر املكتب املذكو 

هذه املهمة ملكتب آخر هو مكتب/  أسندت

  املركز الخليجي لإلستشارات والجودة،

 وهذه اللوائح ما زالت قيد اإلعداد

  .والدراسة

 

تمَّ إعتماد إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي،     ( تدقق في نظام الرقابة الداخلّية وتشرف على تطبيقه؛ و1) 

وذلك بموجب القرار الصادر بإجتماع 

م( املنعقد 5/2015مجلس اإلدارة رقم )

في  ، كما قام املجلسم29/6/2015بتاريخ 
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دقق م( 5/2016إجتماعه رقم )
ُ
بتعيين امل

أحمد سليمان السيد / مكتبالداخلي 

، ليقوم بالتدقيق في للمحاسبة والتدقيق

نظام املراقبة الداخلية واإلشراف على 

 ،تطبيقه

؛ و2) 
ً
 مناسبا

ً
، ومدّرب تدريبا

ً
مكتب الداخلي  ُمهمة التدقيقيتولي     ( تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقّل تشليلّيا

أحمد سليمان السيد للمحاسبة / السادة

 والتدقيق.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 25)ل

 نظام الحوكمة(.

أعمال التدقيق  وقد باشر املكتب املذكور 

م بتقريره األول ملجلس اإلدارة الداخلي  وتقدَّ

والذي قام بمناقشته في إجتماعه رقم 

 م.7/12/2016يخ ( املنعقد بتار م9/2016)

 
ً
/ املركز قد أسندت ملكتبالشركة بأنَّ  علما

مهمة الخليجي لإلستشارات والجودة، 

املتعلقة بوحدة  إعداد اللوائح والسياسات

ذلك التدقيق الداخلي وتحديد مهامها، و 

 .عتمادها من املجلسإل 

 

( ترفع ملجلس اإلدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خالل 3) 

 مجلس، وتكون مسئولة أمامه؛ ولجنة التدقيق التابعة لل
    أحمد سليمان السيد / مكتب السادةقام

للمحاسبة والتدقيق، بصفته املدقق 

الداخلي للشركة بتقديم تقريره األول 

ملجلس اإلدارة مباشرة، والذي قام 

م( 9/2016) في إجتماعه رقم بمناقشته

 م.7/12/2016املنعقد بتاريخ 

: أنظر املرفق
ً
طفا

ُ
، (26و ) (25) يرقم ين)ل

 من ميثاق نظام الحوكمة(.

 

 أتاحت اإلدارة التنفيذية للشركة السبيل     وصول إلى كل أنشطة الشركة؛ و( يكون لها إمكانّية ال4) 
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أحمد / مكتب لقسم التدقيق الداخلي )

( سليمان السيد للمحاسبة والتدقيق

للوصول إلى كل أنشطة الشركة، وللمدى 

 الذي ُيمكنه من أداء مهمته على أكمل وجه.

ة بما في ذلك عدم القيام ب5) 
ّ
العمل اليومي العادي للشركة، ( تكون مستقل

ويجب تعزيز استقاللها مثال من خالل تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل 

 املجلس مباشرة

    تمام إنَّ قسم التدقيق 
ً
الداخلي ُمستقال

اإلستقالل عن اإلدارة املالية، ولن ُيعهد 

إليه القيام بأية أعمال يومية عادية 

ز إزدواجية بالشركة، إليمانننا بعدم جوا

املعايير واألعمال )محاسب ومراقب ألعماله 

 ملتطلبات في ذات الوقت(، 
ً
إمتثاال

 بأنَّ الحوكمة، 
ً
مجلس إدارة الشركة  علما

قد بصفته الجهة التي قامت بتعيينه، 

  )أتعابه(. بتحديد مكافأته قامت

 

تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على األقل يعّينه  (:4ـ  19) 

 .مجلس اإلدارة، ويكون املدقق الداخلي مسئوال أمام املجلس
    كما أسلفنا القول فإنَّ مجلس اإلدارة في

 م( املنعقد بتاريخ5/2015إجتماعه رقم )

، قد قام بإنشاء وحدة م29/6/2015

ما أنَّ املجلس في للتدقيق الداخلي، ك

 م( املنعقد بتاريخ5/2016إجتماعه رقم )

أحمد / مكتب )، قام بتعيين م28/6/2016

( للمحاسبة والتدقيق سليمان السيد

دقق الداخلي للشركة، وسيكون 
ُ
بصفته امل

 أمام املجلس، 
ً
دقق الداخلي مسئوال

ُ
امل

 عن تزويد املجلس بتقاريره 
ً
ومسئوال

 الدورية.

 

ّين على املدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق ومجلس يتع (:5ـ  19) 

 لنظام الرقابة الداخلية 
ً
اإلدارة تقرير تدقيق داخلّي، يتضّمن مراجعة وتقييما

في الشركة، ويحّدد نطاق التقرير باالتفاق بين املجلس )بناء على توصية لجنة 

 :رة خاصة ما يليالتدقيق( واملدقق الداخلي، على أن يتضّمن التقرير بصو 

    دقق الداخلي بتقديم تقريره األول
ُ
قام امل

ملجلس إدارة الشركة مباشرة، التقرير 

م، والذي ُيلطي 2016/أكتوبر/8املؤرخ في 

م وحتى 2016/يناير/1الفترة من 
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 2016/يونيو/30
ً
مراجعة م، ُمتضمنا

 .في الشركة نظام الرقابة الداخلية  وتقييم

: أنظر املرف
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 25ق رقم ))ل

 نظام الحوكمة(.

ــ إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالّية واالستثمارات وإدارة  

 .املخاطر
    ن التقرير م ملجلس اإلدارة تضمَّ قدَّ

ُ
امل

مالحظات املدقق الداخلي على إجراءات 

الرقابة واإلشراف على الشئون املالية 

 .واإلستثمارات بالشركة

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 25)ل

 .نظام الحوكمة(

 

ــ مقارنة تطّور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة، ملواجهة  

 .التلييرات الجذرّية، أو غير املتوقعة في السوق 
     دقق الداخلي عند إإلنتهاء من إعداد

ُ
سيقوم امل

ق الداخلي اللوائح وسياسات إدارة التدقي

إعتمادها، سيقوم بمقارنة تطّور عوامل املخاطر و 

في الشركة واألنظمة املوجودة، ملواجهة التلييرات 

، وسيقوم  الجذرّية، أو غير املتوقعة في السوق 

في تقريره املقبل بإذن  هذه املقارنة بإظهار نتائج

 .اللله

ــ تقييم أداء املجلس واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية، بما في  

جلس بمسائل رقابّية )بما في ذلك ذلك تحديد عدد املّرات التي أخطر فيها امل

 .والطريقة التي عالش بها املجلس هذه املسائل( إدارة املخاطر

    قام املدقق الداخلي في تقريره بالتعليق على

أداء اإلدارة العليا فيما يتعلق بتطبيق نظام 

 املآخذ واملالحظات 
ً
الرقابة الداخلية، مبينا

ب إخطار املجلس بها، إل تصالها التي يتوجَّ

بمسائل رقابية، مع التوصية بالطريقة التي 

 ُيعالش بها املجلس هذه املسائل.

وقد قام املجلس في إجتماعه رقم 

 7م( واملنعقد بتاريخ 9/2016)

م، بمناقشة جميع هذه 12/2016/

املالحظات بحضور املدقق الداخلي 

/ أحمد سليمان السيد للمحاسبة )مكتب
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ول واملعالجات والتدقيق(، وتمَّ وضع الحل

 الفورية لها.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 26)ل

 نظام الحوكمة(.

حاالت  ــ اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلّية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو  

ر على األداء املالي للشركة، واإلجراء الذي اتبعته 
ّ
رت أو قد تؤث

ّ
الطوارئ التي أث

ة اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلّية )ال سّيما املشاكل الشركة في معالج

 .املفصح عنها في التقارير السنوّية للشركة وبياناتها املالّية(

    دقق الداخلي في تقريره املؤرخ في
ُ
أوضح امل

م ملجلس اإلدارة 18/10/2016 قدَّ
ُ
م، وامل

عن مواطن الضعف واملآخذ على النظام 

 بعض املتبع باإلدارة املال
ً
ية بالشركة ُمصنفا

املالحظات بأنها ذات خطورة مرتفعة 

 والبعض اآلخر بأنه ذو  خطورة متوسطة.

مالحظات تتعلق باملبيعات والذمم  4)

مالحظات تتعلق باملصاريف  3املدينة، و 

والذمم املدينة، ومالحظتان تتعلقان 

 باألصول الثابنة(، 

قام املجلس في إجتماعه رقم وقد 

واملنعقد بتاريخ   م(9/2016)

م، بمناقشة جميع هذه 7/12/2016

املالحظات بحضور املدقق الداخلي 

سليمان السيد للمحاسبة  مكتب/ أحمد)

(، وتمَّ وضع الحلول واملعالجات والتدقيق

 الفورية لها.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 26)ل

 نظام الحوكمة(.

 

 بكافة القواعد والشروط التي  تلتزم الشركة     .ــ تقّيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق  
ً
حاليا

تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق، إال أنَّ ذلك 

 ج
ً
خلي، ازًء من إلتزامات املدقق الدسيكون أيضا

د الشركة بهذه ل لتحقق منه والـتأكد من تقيَّ

 .وإظهارها في تقريره املقبل بإذن اللله القواعد
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د الشركة بأنظمة الر تت     .ــ تقّيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلّية عند تحديد املخاطر وإدارتها  عند  بة الداخليةقاقيَّ

، لكنها كما أسلفنا، في يد املخاطر وإدارتهادتح

السياسات إنتظار اإلنتهاء من إعداد اللوائح و 

/ املركز الخليجي ل مكتبالخاصة بها من قب

، وإعتمادها من قبل لإلستشارات والجودة

 املجلس لوضعها موضع التنفيذ.

، وذلك لتقييم املخاطر ال توجد إدارة كما أسلفنا      .ة املخاطر في الشركةــ كّل املعلومات ذات الصلة التي تصف عملّيات إدار  

الشركة رغم ذلك لبساطة أنشطة الشركة، لكن 

 لتعمليات نظام 
ً
بصدد إنشاء هذه الوحدة، إمتثاال

 ، الحوكمة

ق الداخلي كل ثالثة سيكون إعداد تقرير التدقي     .يعد تقرير التدقيق الداخلي كّل ثالثة شهور  (:6ـ  19) 

أشهر وتقديمه للمجلس من صميم إلتزامات 

 لحداثة تعيين املدقق 
ً
املدقق الداخلي، ونظرا

نالجديد  في إجتماع املجلس رقم  الذي ُعيَّ

، فقد م28/6/2016بتاريخ  م(، املنعقد5/2016)

ستة الذي ُيلطي فترة ه القام املدقق بإعداد تقرير 

 سيتم إعداد أشهر األولى من السنة، 
ً
وُمستقبال

 بإذن هللا.  كل ثالثة أشهر  التقرير

 (:20املادة )
دقق 

ُ
امل

 الخارجي.

مدقق خارجي( مستقّل ومؤهل، ويتم تعيينه )يقوم مراقب حسابات  (:1ـ  20)

بناء على توصية لجنة التدقيق املرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى قرار الجمعّية 

العامة للشركة بإجراء تدقيًق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف 

لتدقيق املذكور إلى تزويد مجلس اإلدارة سنوية للبيانات، ويهدف ا

َمة 
َ
 لنظام الَحْوك

ّ
 البيانات املالّية تعد وفقا

ّ
واملساهمين بتأكيد موضوعّي أن

هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة، واملعايير الدولّية التي تحكم إعداد 

ل تماما مركز الشركة املالي وأداءها من جميع
ّ
 املعلومات املالّية، وأّنها تمث

 .النواحي الجوهرية

    املنعقدة فيعينت الجمعية العامة العادية 

)السادة/ مكتب م 2016/فبراير/15 تاريخ

بناء على توصية لجنة ، رودل آند بارتينر(

التدقيق، ليكون املدقق الخارجي لشركة 

قطر للسينما وتوزيع األفالم للسنة املالية 

 م.31/12/2016املنتهية في 

همة إجراء التدقيق الخارجي وذلك للقيام بم

السنوي، وإجراء املراجعة نصف السنوية 

للبيانات، بهدف تزويد كل من مجلس 

اإلدارة واملساهمين بتأكيد موضوعي بأنَّ 
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 لنظام الحوكمة، 
ً
عد وفقا

ُ
البيانات املالية ت

 للوقوانين واللوائح ذات الصلة.
ً
 ووفقا

التقّيد بأفضل املعايير املهنّية، وال يتعّين على املدققين الخارجيين  (:2ـ  20) 

يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أّي استشارة أو خدمات غير إجراء 

 
ً
التدقيق املالي للشركة، ويجب أن يكون املدققون الخارجّيون مستقلين تماما

 أّي تضارب في 
ً
 يكون لديهم إطالقا

ّ
عن الشركة ومجلس إدارتها، ويجب أال

 .تهم بالشركةاملصالح في عالقا

    د مكتب التدقيق الخارجي بأفضل يتقيَّ

ها ال  املعايير املهنية، وتؤكد الشركة أنَّ

عينين وال 
ُ
دققين الخارجيين امل

ُ
تستعين بامل

تسند إليهم أو تتعاقد معهم لتقديم أية 

إستشارات أو خدمات غير إجراء التدقيق 

هم  املالي للشركة، كما تؤكد الشركة بأنَّ

 عن الشركة وعن مجلس  مستقلون 
ً
تماما

 إداراتها.

 

يتعّين على املدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعّية العامة  (:3ـ  20) 

 .العادّية للشركة، حيث يقّدمون تقريرهم السنوّي والرد على االستفسارات
    دقق الخارجي بصورة سنوية

ُ
يقوم امل

بحضور إجتماع الجمعية العمومية 

يقوم بعرض وتقديم تقريرهم  للشركة، كما

السنوي ويردون على كافة األستفسارات 

م لهم من أًي من املساهمين. قدَّ
ُ
 التي ت

 

يكون املدققون الخارجّيون مسئولين أمام املساهمين ويدينون  (:4ـ  20) 

للشركة بواجب بذل العناية املهنّية املطلوبة عند القيام بالتدقيق، كما 

الخارجّيين إبالغ الهيئة وأية هيئات رقابّية أخرى في حال  ُيتوّجب على املدققين

عدم اتخاذ املجلس اإلجراء املناسب فيما يتعلق باملسائل املثيرة للشبهة التي 

 .أثارها املدققون أو حّددوها

    َّأمام مجموع جي املدقق الخار إن 
ً
مسئوال

املساهمين ويدين للشركة بواجب بذل 

كتب العناية املهنية املطلوبة، كما يعلم م

ن عليه إبالغ  ه يتعيَّ
َّ
التدقيق املذكور بأن

الهيئة وأية هيئات رقابية أخرى في حال 

عدم إتخاذ املجلس اإلجراء املناسب فيما 

ثيرة للشبهة التي أثارها 
ُ
يتعلق باملسائل امل

 املدققون أو حدودها.

 

ق (:5ـ  20) 
ّ
يها يتعّين على جميع الشركات املدرجة أسهمها في السوق تليير مدق

 .الخارجيين كّل خمس سنوات كحد أقص ى
    أنها 

ُ
ها ملتزمة بذلك، حيث تؤكد الشركة بأنَّ

قوم بتليير املدقق الخارجي كل خمسة 
ُ
ت

 سنوات على األكثر.

 

 (:21املادة )
 اإلفصاح.

على الشركة التقّيد بجميع متطلبات اإلفصاح بما في ذلك تقديم  (:1ـ  21)

فصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة واملسئولين التقارير املالّية، واإل 
   اإلفصاح متطلبات بجميع الشركة تتقيد 

 واإلفصاح التقارير املالية تقديم ذلك في بما
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التنفيذيين وكبار املساهمين أو املساهمين املسيطرين، كما على الشركة أن 

تفصح عن املعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها، بما في ذلك السيرة 

الذاتية لكّل واحد منهم تبّين مستواه التعليمي، مهنته وعضوّيته في مجالس 

ارة أخرى )إن وجدت(، كما يجب اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان إد

 للمادة رقم
ً
 .مع بيان تشكيلها ( 5/3)املختلفة املشكلة من قبل املجلس وفقا

 اإلدارة مجلس أعضاء أسهم عدد عن

الكبار  واملساهمين لتنفيذيينا واملسؤولين

الشركة  تقوم كما املسيطرين املساهمين أو

 بأعضاء تتعلق معلومات عن أية باإلفصاح

الذاتية،  السيرة ذلك في بما مجلس إدارتها

 أسماء عن وكذلك الحال تقوم باإلفصاح

 تشكيلها. تبيان مع املختلفة اللجان أعضاء

: أنظر املرفق
ً
طفا

ُ
( 21و )( 20( و )19رقم ) )ل

 (.( من نظام الحوكمة23و )

على املجلس أن يتأكد أن جميع عملّيات اإلفصاح التي تقوم بها  (:2ـ  21) 

 .الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة
   اإلفصاح عمليات تؤكد الشركة بأنَّ جميع 

دقيقة  معلومات تتيح بها تقوم التي

شركة ال مضللة، كما تلتزم وغير وصحيحة

 
ً
  التزاما

ً
 الحوكمة فيما نظام بتطبيق كامال

 اإلفصاح متطلبات جميع يخص

 والشفافية.

 

يجب أن تكون التقارير املالّية للشركة مطابقة ملعايير املحاسبة  (:3ـ  21) 

ومتطلباتها، ويجب أن يتضّمن تقرير  (ISA)و (IFRS/IAS) والتدقيق الدولية

ّما إذا كانوا قد حصلوا على كّل املدققين الخارجيين إشارة صريحة ع

املعلومات الضرورّية، ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقّيد 

 ملعايير التدقيق  (IFRS/IAS) بمعايير
ً
جري وفقا

ُ
، وما إذا كان التدقيق قد أ

 .(ISA) الدولية

   التقارير 
 ملعايير مطابقة للشركة املالية إنَّ

ومتطلباتها،  الدولية قوالتدقي املحاسبة

دققة 
ُ
كما أنَّ جميع التقارير املالية امل

ن أية  دقق الخارجي لم تتضمَّ
ُ
بواسطة امل

 ة يتحفظ بشأن  املعلومات الضرور 

والالزمة إلعداد التقرير، مما يعني أنَّ 

الشركة قد وافته بجميع املعلومات 

 والبيانات الالزمة.

 

 التقارير تؤكد الشركة بأنها تقوم بتوزيع    .الّية املدققة للشركة على جميع املساهمينيجب توزيع التقارير امل (:4ـ  21) 

 املساهمين، على للشركة املدققة املالية

 للسنوات املالية التقارير نشر تم وقد

م و 31/12/2013املنتهية فى 

 م31/12/2015و م31/12/2014
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 على للشركة املدققةم، 31/12/2016و

 لشركة.اإللكتروني ل وقعامل

 (:22ة )املاد
 الحقوق 

العامة 

للمساهمين 

وعناصر 

امللكية 

 األساسية.

ع املساهمون بجميع الحقوق املمنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح 
ّ
يتمت

ذات الصلة، بما فيها هذا النظام ونظام الشركة األساس ّي، ويتعّين على 

 .املجلس أن يضمن احترام حقوق املساهمين بما يحقق العدالة واملساواة

    يضمن مجلس اإلدارة إحترام حقوق جميع

املساهمين بما ُيحقق العدالة واملساواة 

 لذلك، فقد أورد ميثاق 
ً
بينهم، وتأكيدا

 
ً
 خاصا

ً
مجلس إدارة الشركة قسما

 21بالحقوق العامة للمساهمين، بصفحة )

(، ومنها على سبيل املثال ال الحصر، 23ـ 

حق املساهمين في إختيار األشخاص 

اسبين في مجلس اإلدارة ومتابعة أدائهم املن

متابعة دقيقة، ومساءلتهم في حالة 

تجاوزهم لسلطاتهم أو تقصيرهم في أداء 

 مهامهم.

املرفق جى الرجوع وملزيد من التفصيل ُير 

 من ميثاق الحوكمة.(، 1رقم )

 

 (:23املادة )

يجالت 

 امللكية.

ودقيقة وحديثة  يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجالت صحيحة (:1ـ  23)

 توضح ملكية األسهم.
    تحتفظ الشركة بسجالت صحيحة

ح ملكية األسهم، وأسماء  ودقيقة، توضَّ

املساهمين، ومقدار األسهم التي يتملكها كل 

 تقوم الشركة 
ُ
مساهم من املساهمين، حيث

 بتحديث هذه البيانات بصورة شهرية.

 

املساهمين في الشركة والوصول يحّق للمساهم االطالع على يجّل  (:2ـ  23) 

 ملا هو محّدد في 
ً
 خالل ساعات العمل الرسمّية للشركة، أو وفقا

ً
إليه مجانا

 .إجراءات الحصول على املعلومات التي تضعها الشركة

    تكفل الشركة لجميع املساهمين بال

إستثناء الحق في اإلطالع على يجل 

 خالل 
ً
املساهمين والوصول إليه مجانا

 . ت العمل الرسمية للشركةساعا

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( من 21(، صفحة )1)ل

 ميثاق الحوكمة(.

 

يحّق للمساهم الحصول على نسخة من املستندات التالية: يجل  (:3ـ  23) 

أعضاء مجلس اإلدارة، العقد التأسيس ي للشركة ونظامها األساس ي، 
    إنَّ لوائح الشركة وميثاق مجلس إدارتها قد

كفال للمساهمين الحق في الحصول على 
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ة، عقود األطراف املستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول الشرك

ذات العالقة، وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت آلخر وذلك مقابل 

 .دفع الرسم الذي تحدده الهيئة

ساهمين ويجل أعضاء 
ُ
نسخ من يجل امل

مجلس اإلدارة وعقد تأسيس الشركة 

والنظام األساس ي باإلضافة للمستندات 

التي ترتب إمتيازات أو حقوق على أصول 

الشركة وعقود األطراف ذات العالقة، وأي 

 ُمستند تنص عليه الهيئة من وقت آخر.

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( من 21(، صفحة )1)ل

 ميثاق الحوكمة(.

 (:24املادة )
الحصول 

على 

 املعلومات.

أن تضّمن عقدها التأسيس ي ونظامها األساس ي إجراءات على الشركة  (:1ـ  24)

الحصول على املعلومات بشكل يحفظ حق املساهمين في الحصول على وثائق 

الشركة واملعلومات املتعلقة بها في الوقت املناسب وبشكل منتظم، ويجب أن 

 :تكون إجراءات الحصول على املعلومات واضحة ومفّصلة على أن تتضّمن

    َّلشركة لنظام األساس ي الحالي لاأن

ل( عدَّ
ُ
ن )امل بيان اإلجراءات الواجب  يتضمَّ

إتباعها من قبل املساهمين للحصول على 

الوثائق واملعلومات املطلوبة، وهذه 

ل في تقديم كتاب 
َّ
لة تتمث اإلجراءات ُمفصَّ

م من املساهم أو وكيله ملدير عام  خطي ُمقدَّ

ن فيه إسم املساهم و  رقم الشركة، ُيبيَّ

املساهم ووصف أو بيان للمستند 

املطلوب، وسيتم موافاة املساهم بنسخة 

ملستند املطلوب مختوم ضوئية من ا

 ومعتمد بختم الشركة.

  :
ً
طفا

ُ
( من النظام األساس ي 73املادة ))ل

من ميثاق (، 18املرفق رقم )للشركة، 

 الحوكمة(.

 

ها، بما فيها نوع املعلومات التي ( معلومات الشركة التي يمكن الحصول علي1) 

ُيتاح الحصول عليها بصورة مستمّرة للمساهمين األفراد أو للمساهمين الذين 

لون نسبة مئوّية دنيا من رأس مال الشركة
ّ
 .يمث

    َّلشركة النظام األساس ي الحالي لأن

ل( عدَّ
ُ
ن )امل عطي  يتضمَّ

ُ
نصوص صريحه ت

املساهمين الحق في الحصول على تلك 

، مثل يجل املساهمين ويجل املعلومات

أعضاء مجلس اإلدارة وسيرتهم الذاتية  

والبيانات املالية الدورية وعقد التأسيس 

. 
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والنظام األساس ي للشركة وتقرير الحوكمة 

السنوي واللوائح والسياسات التي تصدرها 

الشركة، واملستندات التي ترتب إمتيازات أو 

دات حقوق على أصول الشركة، وأي مستن

 أخرى تنص عليها الهيئة من وقت آلخر.

 :
ً
طفا

ُ
( من النظام األساس ي 73املادة ))ل

من ميثاق (، 18املرفق رقم )للشركة، 

 الحوكمة(.

ن     .( اإلجراء الواضح والصريح للحصول على هذه املعلومات2)  إن النظام األساس ي للشركة يتضمَّ

لحصول اإلجراءات الواضحة والصريحة ل

على أية معلومات أو ُمستندات يطلبها 

 املساهم.

 :
ً
طفا

ُ
( من النظام األساس ي 73املادة ))ل

من ميثاق (، 18املرفق رقم )للشركة، 

 الحوكمة(.

 

على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع  (:2ـ  24) 

وتتضّمن هذه اإلفصاحات واملعلومات ذات الصلة واملعلومات العامة، 

املعلومات كافة املعلومات التي يجب اإلعالن عنها بموجب هذا النظام 

 .وبموجب أية قوانين ولوائح ذات صلة

    إنَّ شركة قطر للسينما لديها موقع

على األنترنيت  تفاعلي إلكتروني

(www.qatarcinemas.com ) تنشر فيه

الشركة جميع اإلفصاحات واملعلومات 

ملعلومات العامة عن مجلس ذات الصلة وا

ن  اإلدارة وكافة املعلومات األخرى التي يتعيَّ

اإلعالن عنها بموجب نظام حوكمة 

 الشركات، وأية قوانين ولوائح ذات صلة.

( :
ً
طفا

ُ
( من النظام األساس ي 74املادة )ل

من ميثاق (، 18املرفق رقم )للشركة، 

 الحوكمة(.

 

 (:25املادة )
حقوق 

 تضمن 
ً
يجب أن يتضّمن العقد التأسيس ي للشركة ونظامها األساس ّي أحكاما

حق املساهمين الفعلّي في الدعوة إلى جمعّية عامة وعقدها في وقت مناسب، 
    ن النظام األساس ي للشركة يتضمَّ

النصوص التي تكفل للمساهم الحق في 
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 املساهمين

فيما يتعلق 

بجمعيات 

 املساهمين.

وحق إدراج بنود على جدول األعمال، ومناقشة البنود املدرجة على جدول 

األجوبة عليها وحّق اتخاذ قرارات وهم على اطالع األعمال، وطرح أسئلة وتلقي 

 .تاّم باملسائل املطروحة

 

حضور الجمعية العامة والحق في مناقشة 

البنود املدرجة في جدول األعمال وطرح 

ن األسئلة وتلقي األجوبة عليها ،كما يتضمَّ

، ملساهم في الدعوة إلى جمعية عامةحق ا

ن و وذلك إذا طلب عدد من املساهمين يمثل

 ما ال يقل عن ُعشر رأس املال.

: أنظر املواد )
ً
طفا

ُ
و الفقرة األخيرة، ( 49)ل

 (.( من النظام األساس ي للشركة52)املادة 

 (:26املادة )
املعاملة 

نصفة 
ُ
امل

للمساهمين 

وممارسة 

حق 

 التصويت,

قة بهايك (:1ـ  26)
ّ
يضمن النظام األساس ي للشركة لجميع     .ون لكّل األسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها املتعل

املساهمين بال إستثاء ذات الحقوق عينها 

 أنَّ 
ُ
التي ُيقررها لحامل السهم، حيث

 يجعل جميع أسهمها 
ً
الشركة تنتلش نظاما

من فئة واحدة، ومتساوية في جميع 

قررها لحامل الواجبات والحقوق 
ُ
التي ت

السهم، سواء من ناحية حقوق التصويت 

أو نسبة األرباح التي يتقاضاها املؤسس أو 

 املساهم.

: أنظر املادة )
ً
طفا

ُ
( الفقرة قبل األخيرة، 8)ل

 من النظام األساس ي للشركة(.

 

 للقوانين واللوائح ذات الصلة (:2ـ  26) 
ً
من النظام األساس ي للشركة الحق لكل يض    .التصويت بالوكالة مسموح به وفقا

مساهم في التصويت بالوكالة، فإذا كان 

ه يحق 
َّ
 في مجلس اإلدارة فإن

ً
ساهم عضوا

ُ
امل

له أن ُينيب غيره من األعضاء في حضور 

بالنسبة و اإلجتماع والتصويت نيابة عنه، 

للتصويت في الجمعية العامة، يحق لحامل 

ل غيره في حضور إجتم
َّ
اع السهم أن يوك

الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه، 

وهذا الحق مشروط بأن يكون الوكيل 
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 وأن تكون الوكالة خاصة وثابتة 
ً
ُمساهما

  بالكتابة.

: املادة )
ً
من النظام (، 3الفقرة )( 48)لطفا

، املرفق بميثاق للشركة األساس ي

 الحوكمة(.

 (:27املادة )
حقوق 

ساهمين 
ُ
امل

فيما يتعلق 

بإنتخاب 

 أعضاء

مجلس 

 اإلدارة.

  (:1ـ  27)
ً
يجب أن يتضّمن عقد الشركة التأسيس ي ونظامها األساس ي أحكاما

حين إلى عضوية مجلس اإلدارة 
ّ
تضمن إعطاء املساهمين معلومات عن املرش

حين املهنّية، التقنّية، خبرتهم 
ّ
قبل االنتخابات، بما في ذلك وصف مهارات املرش

 .ومؤّهالتهم األخرى 

    َّيحتوى على لشركة ظام األساس ي لالنإن

الحق في املساهمين نص صريح يعطي 

عن كافية معلومات الحصول على 

رشحين إلى عضوية مجلس اإلدارة قبل 
ُ
امل

 اإلنتخابات، 

: املادة )
ً
من النظام األساس ي ، (29)لطفا

 للشركة، املرفق بميثاق الحوكمة(.

 

أعضاء مجلس اإلدارة عن  يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب (:2ـ  27) 

 .طريق التصويت التراكميّ 
    َّيحتوى على لشركة النظام األساس ي لإن

الحق في املساهمين نص صريح يعطي 

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت 

 هاكمي، وفق نظام الحوكمة التي تضعالتر 

 الهيئة.

: املادة ) 
ً
من النظام األساس ي ، (28)لطفا

 بميثاق الحوكمة(.للشركة، املرفق 

 

 (:28املادة )
حقوق 

ساهمين 
ُ
امل

فيما يتعلق 

بتوزيع 

 األرباح.

على مجلس اإلدارة أن يقّدم إلى الجمعّية العامة سياسة واضحة تنظم 

وتوضح طريقة توزيع األرباح، ويجب أن يتضّمن هذا التقديم شرحا عن هذه 

 .حّد سواءالسياسة انطالقا من خدمة مصلحة الشركة واملساهمين على 

    يقوم مجلس اإلدارة في كل إجتماع للجمعية

العمومية للشركة بتقديم بيان وافي عن 

السياسة التي تحكم توزيع األرباح، ويكون 

 بعرض تحليلي من قبل 
ً
هذا البيان مشفوعا

املدقق الخارجي للشركة، كما يقوم مجلس 

 
ً
اإلدارة عادة بتقديم هذا الشرح ُمستعرضا

بررات التي حدت بالشركة في ذات الوق
ُ
ت امل

إلى إنتهاج هذه السياسة بعينها في توزيع 
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 للمصلحة العامة 
ً
األرباح، وذلك تحقيقا

 األرباح توزيع للشركة واملساهمين، و يخضع

 عليه من الجمعية العامة. للمصادقة

 (:29املادة )
هيكل رأس 

املال وحقوق 

  املساهمين

أس املال، ويتعّين على الشركات تحديد يجب اإلفصاح عن هيكل ر  (:1ـ  29)

 .نوع اتفاقات املساهمين التي يجب اإلفصاح عنها
    تقوم الشركة باإلفصاح عن هيكل رأس

 من للتأكد رأسمالها الشركة املال، وتدير

 أفضل تضمن والتي اإلستمرار على قدرتها

 .رأسمالها إستثمار على عائد

 من يتكون  الشركة مال رأس هيكل إنَّ 

 املال رأس تشمل التي امللكية حقوق 

 اإلحتياطي القانوني، اإلحتياطي املصدر،

 .املتراكمة واألرباح العام

وال توجد ثمة إتفاقيات بين الشركة 

ساهمين( حتى 
ُ
واملساهمين )إتفاقات امل

 ُيمكن اإلفصاح عنها.

أما بخصوص كبار املساهمين الذين 

 (50.000تزيد عن ) أسهميستحوزون على 

من رأس مال الشركة، فهم حسب ما  سهم

ن بالكشف املرفق  . هو مبيَّ

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
( من ميثاق 23)ل

  نظام الحوكمة(.

 

ضمن عقدها التأسيس ّي و/أو نظامها األساس ي  (:2ـ  29) 
ُ
يجب على الشركة أن ت

أحكاما لحماية مساهمي األقلّية في حال املوافقة على صفقات كبيرة كان 

 .األقلّية قد صّوتوا ضّدها مساهمو 

     الحالي أنَّ  عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي

ال يتضمنان أية نصوص أو أحكام لحماية 

مساهمي األقلية في حال املوافقة على صفقات 

 كبيرة كان مساهمو األقلية قد صوتوا ضدها.

ستقوم الشركة بإجراء التعديل الالزم في نظامها 

ضوء نموذج النصوص في األساس ي، وذلك 

اإلسترشادية التي سوف تعدها الهيئة ، بحسب ما 

تمَّ بيانه في ورشة العمل التي أقيمت في عام 
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 م.2015

ضمن عقدها التأسيس ّي و/أو نظامها األساس ي  (:3ـ  29) 
ُ
يجب على الشركة أن ت

آلّية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق املساواة في 

ألسهم، في حال حدوث تليير في ملكّية رأسمال الشركة يتخطى نسبة بيع ا

مئوّية محددة )السقف(، ويجب أن تأخذ بعين االعتبار لدى تحديدها لسقف 

األسهم التي يملكها طرف ثالث ولكّنها تحت سيطرة املساهم املفصح، بما فيها 

 .األسهم املعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا اإلفصاح عنها

     ال يوجد بالنظام األساس ي للشركة أية نصوص

تضمن آلية إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن 

ممارسة حقوق املساواة  في بيع األسهم، في حال 

حدوث تليير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى 

 نسبة مئوية ُمحددة )السقف(. 

ستقوم الشركة بإجراء التعديل الالزم في نظامها 

ضوء نموذج النصوص ذلك في األساس ي، و 

اإلسترشادية التي سوف تعدها الهيئة ، بحسب ما 

تمَّ بيانه في ورشة العمل التي أقيمت في عام 

 م.2015

 (:30املادة )
حقوق 

أصحاب 

املصالح 

 اآلخرين.

يجب على الشركة احترام حقوق املصالح، وفي الحاالت التي يشارك  (:1ـ  30)

َمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على فيها أصحاب املصالح في الَحوْ 
َ
ك

معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت املناسب وبشكل 

 منتظم.

    قامت الشركة بإعداد سياسة خاصة

 تمَّ 
ُ
بتعامالت األطراف ذات العالقة، حيث

إعتماد هذه السياسة في إجتماع مجلس 

م، 28/12/2011اإلدارة املنعقد في يوم 

ة حول سياسة ومرف عدَّ
ُ
ق تفصيلى لالئحة امل

 .تعارض املصالح 

: املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (.من نظام الحوكمة (6)ل

 

 ملبادئ العدل  (:2ـ  30) 
ً
فين وفقا

ّ
على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة املوظ

 .واملساواة وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين
    معاملة جميع يضمن مجلس إدارة الشركة

 ملبادئ العدل واملساواة بدون 
ً
موظفيه وفقا

تمييز بسبب الدين أو الجنس او العرق، بما 

يخدم مصلحة الشركة واضعين في اإلعتبار 

أداء الشركة على املدى الطويل، وقد نص 

على كل ذلك بصفحة  ميثاق مجلس اإلدارة

  ،( منه23ـ  22)

 .فق(من نظام الحوكمة املر  (1املرفق رقم ))

 

على املجلس أن يضع سياسة للمكافآت ملنح حوافز للعاملين وإلدارة  (:3ـ  30) 

 بما يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه 
ً
الشركة للعمل دائما

    وسياسة 
ً
يتبع مجلس اإلدارة منهاجا

العاملين  واضحة للمكافآت وملنح حوافز 
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 في  .السياسة بعين االعتبار أداء الشركة على املدى الطويل
ً
وإلدارة الشركة، وكل ذلك ُمبّين تفصيال

خطة العمل التي تنظم عمل لجنة املكافآت 

 املتفرعة عن مجلس اإلدارة،

 :
ً
طفا

ُ
 حوكمة( من ميثاق 16املرفق رقم ))ل

 (الشركة

على املجلس اعتماد آلّية تسمح للعاملين بالشركة إبالغ املجلس  (:4ـ  30) 

لريبة في الشركة عندما تكون هذه التصّرفات غير قويمة أو بالتصّرفات املثيرة ل

غير قانونّية أو مضرة بالشركة، وعلى املجلس أن يضمن للعامل الذي يتوّجه 

إلى املجلس السرّية والحماية من أّي أذى أو رّدة فعل سلبّية من موظفين 

 .آخرين أو من رؤسائه

   مة يسمح للعاملين
َّ
 يتبع املجلس آلية ُمنظ

بالشركة من إبالغ املجلس بالتصرفات 

ثيرة للريبة في الشركة عندما تكون تلك 
ُ
امل

أو غير قانونية أو التصرفات غير قويمة 

ن في بحسب  ،ُمضرة بالشركة  ما هو ُمبيَّ

سياسة اإلبالغ عن الفساد املالي واإلداري 

 بالشركة،

:
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق حوكمة 9املرفق رقم ) )ل

 الشركة(.

 

زام التام بأحكام هذه املادة، فهي مستثناة من على الشركات االلت (:5ـ  30) 

 ."مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد
    نؤكد بموجب هذا التقرير بأنَّ الشركة

 ُملتزمة بأحكام هذه املادة.

 

 (:31املادة )
تقرير 

 الحوكمة.

عه الرئيس (:1ـ  31)
ّ
بصفة سنوية بإعداد تقرير  شركةالتقوم     .يتعّين على املجلس إعداد تقرير سنوّي يوق

قع عليه رئيس مجلس  حوكمة الشركة، ويوًّ

إدارة الشركة، والتقرير املاثل بين أيديكم 

ع عليه من قبل 
َّ
ُمعد من قبل املجلس وموق

 رئيس املجلس.

 

  (:2ـ  31) 
ً
، أو في أي وقت تطلبه يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويا

 الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير 
ً
بواجب  السنوي الذي تعده الشركة التزاما

 .اإلفصاح الدوري

    شركة بإعداد التقرير املاثل بين القامت

أيديكم، عن السنة املنتهية في 

م، للوقوف على ما تمَّ إتباعه 31/12/2016

من إجراءات وخطوات من قبل الشركة 

لتطبيق نظام حوكمة الشركات، وتلتزم 

 الشركة بإعداد ورفع تقري
ً
ر الحوكمة سنويا

 إلى الهيئة، وفي أي وقت تطلبه الهيئة.
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 بالتقرير السنوي الذي 
ً
كما يكون ُمرفقا

 بعملية اإلفصاح 
ً
عده الشركة إلتزاما

ُ
ت

 الدوري.

يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة  (:3ـ  31) 

 .تماعجوزيع نسخة منه للمساهمين خالل اإل العادية للشركة، وت
    درجت الشركة على تضمين بند مناقشة

تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية 

العامة العادية للشركة، وذلك إلطالع 

، وإعتماده وُمناقشة مجموع املساهمين

 ملا هو منصوص عليه في النظام 
ً
إمتثاال

كما تقوم الشركة بتوزيع األساس ي للشركة، 

نسخة من التقرير على املساهمين خالل 

 اإلجتماع.

:
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق حوكمة 18املرفق رقم ) )ل

 (.(3( الفقرة )47، املادة )الشركة

 

قة بتطبيق يجب أن يتضّمن تقرير الحوكم (:4ـ  31) 
ّ
ة كّل املعلومات املتعل

 :أحكام هذا النظام، وعلى سبيل املثال ال الحصر
    إنَّ تقرير الحوكمة املاثل بين أيديكم

ن كل املعلومات املتعلقة بتطبيق  يتضمَّ

 أحكام هذا النظام، وخاصة:

 

بعتها الشركة بهذا اإلجراءات التي إت    ( اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛1) 

 الخصوص.

 

كبت خالل السنة املالّية، بيان أسبابها، 2) 
ُ
( اإلفصاح عن أية مخالفات ارت

 طريقة معالجتها وسبل تفاديها في املستقبل؛
   ه  لم

َّ
د تقرير الحوكمة املاثل أن

َّ
ترتكب  يؤك

 السنة خالل مالية مخالفات أية الشركة

ا2016 لعام املالية
ً
 لتقرير م، وذلك طبق

 .مكتب رودل آند بارتينر السادة/ املدقق

 

ف منهم مجلس اإلدارة ولجانه، 3) 
ّ
( اإلفصاح عن األعضاء الذين يتأل

مسؤولياتهم ونشاطاتهم خالل السنة، وفقا لفئات هؤالء األعضاء 

وصالحّياتهم، فضال عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة 

 .ةالتنفيذية العليا في الشرك

    
ً
 ضافيا

ً
ن تقرير الحوكمة املاثل بيانا تضمَّ

عن مجلس إدارة الشركة وعدد األعضاء 

 
ُ
فيه، ولجانه الفرعية املنبثقة عنه، حيث

نص التقرير املاثل، على أنَّ هناك لجنة 

للتدقيق ولجنة للمكافآت ولجنة 

 للترشيحات، 
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ن التقرير مسئوليات وصالحيات كل  وبيَّ

ن والنشاطات التي لجنة من هذه اللجا

قامت بها كل لجنة، كذلك توجد لجنتان 

فرعيتان تتبعان ملجلس اإلدارة هما اللجنة 

املالية ولجنة املشاريع )اللجنة الفنية(، 

 مسئولياتهما 
ً
ن التقرير املاثل أيضا وقد بيَّ

وصالحياتهما والنشاطات التي قامت بها كل 

من اللجنتين املذكورين، ومرفق مع هذا 

ر اللوائح والسياسات وخطط العمل التقري

م عمل كل لجنة من اللجان 
َّ
التي تنظ

 املذكورة.

 
ً
ن تقرير الحوكمة املاثل بيانا كذلك تضمَّ

تبع في تحديد مكافآت أعضاء 
ُ
لألسس التي ت

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا 

 
ً
للشركة، وذلك حسبما هو موضح تفصيال

ثقة من مجلس في الئحة لجنة املكافآت املنب

  اإلدارة.

 بأنَّ أعضاء املجلس باإلجماع قد 
ً
علما

 لتدني 
ً
تنازلوا عن املكافأة هذا العام نظرا

 األرباح.

 :
ً
طفا

ُ
( و 20( و )16( و )2ت )املرفقاأنظر )ل

 (، من ميثاق نظام الحوكمة(.21)

( اإلفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلّية بما في ذلك اإلشراف على 4) 

 .املالّية واالستثمارات وإدارة املخاطر الشؤون
    ن التقرير املاثل إعتماد مجلس إدارة بيَّ

إنشاء وحدة للرقابة والتدقيق الشركة 

وتعيين املجلس ملدقق داخلي، الداخلي، 

م( 5/2015وذلك في إجتماع املجلس رقم )

، وإجتماع م2015/  29/6املنعقد بتاريخ  

د بتاريخ  م( املنعق5/2016املجلس رقم )
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 .م28/6/2016

، ( من ميثاق حوكمة الشركة7ق رقم )املرف

ن التقرير إعتماد  وكذلك الحال فقد بيَّ

املجلس لسياسة تقييم وإدارة املخاطر، 

 ( من ميثاق حوكمة الشركة.8املرفق رقم )

( اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد املخاطر الكبيرة التي 5) 

وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل املخاطر التي  قد تواجهها

تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة املعتمدة ملناقشة التلييرات الجذرّية أو 

عة في السوق 
ّ
 .غير املتوق

     تمَّ اإلفصاح بأنَّ الشركة ليست لديها وحدة

 ألنَّ إل ُمستقلة 
ً
 شركة دارة املخاطر، وذلك نظرا

 سياسة تتبع تكن لم األفالم وتوزيع ماللسين قطر

 السابق في وإدارة املخاطر , الداخلية الرقابة

 ووضوحها، أعمالها بساطة إلى بالنظر

 
ُ
 اإلدارة على أساس ي بشكل تعتمد كانت حيث

قسم التدقيق  ثمَّ  للشركة الداخلية املالية

 يقوم والذي للشركة الخارجي املدققالداخلي ثمَّ 

 املحاسبية الناحية من شركةال أعمال بمراجعة

 السنوية امليزانيات بإعداد يقوم ثمَّ  ومن واملالية

 إعتمادها. ثمَّ  ومراجعتها

 والشركة 
ً
لتقييم دد إنشاء وحدة بصحاليا

 املخاطر.

( اإلفصاح عن تقييم أداء املجلس واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة 6) 

ات التي أخطر فيها املجلس بمسائل الداخلّية، بما في ذلك تحديد عدد املرّ 

رقابّية )بما في ذلك إدارة املخاطر( والطريقة التي عالش بها املجلس هذه 

 .املسائل

    قام املدقق الداخلي في تقريره بالتعليق على

أداء اإلدارة العليا فيما يتعلق بتطبيق نظام 

 املآخذ واملالحظات 
ً
الرقابة الداخلية، مبينا

ب إخطار املجلس بها، إلتصالها التي يتوجَّ 

بمسائل رقابية، مع التوصية بالطريقة التي 

 ُيعالش بها املجلس هذه املسائل.

وقد قام املجلس في إجتماعه رقم 

م( واملنعقد بتاريخ  9/2016)

بمناقشة جميع هذه  م،7/12/2016

املالحظات بحضور املدقق الداخلي 
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)مكتب/ أحمد سليمان السيد للمحاسبة 

قيق(، وتمَّ وضع الحلول واملعالجات والتد

 الفورية لها.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 26)ل

 نظام الحوكمة(.

( اإلفصاح عن اإلخالل في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية كليا أو جزئيا أو 7) 

رت أو قد 
ّ
مواطن الضعف في تطبيقها، واإلفصاح عن حاالت الطوارئ التي أث

ر 
ّ
ؤث

ُ
على األداء املالي للشركة، واإلجراءات الذي اتبعته الشركة في معالجة ت

اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية )ال سّيما املشاكل املفصح عنها في 

 .التقارير السنوّية للشركة وبياناتها املالّية(

    دقق الداخلي في تقريره املؤرخ في
ُ
أوضح امل

م 18/10/2016 قدَّ
ُ
ملجلس اإلدارة م، وامل

عن مواطن الضعف واملآخذ على النظام 

 بعض 
ً
املتبع باإلدارة املالية بالشركة ُمصنفا

املالحظات بأنها ذات خطورة مرتفعة 

والبعض اآلخر بأنه ذو  خطورة متوسطة. 

مالحظات تتعلق باملبيعات والذمم  4)

مالحظات تتعلق باملصاريف  3املدينة، و 

ن تتعلقان والذمم املدينة، ومالحظتا

 باألصول الثابنة(، 

وقد قام املجلس في إجتماعه رقم 

م( واملنعقد بتاريخ  9/2016)

بمناقشة جميع هذه م، 7/12/2016

املالحظات بحضور املدقق الداخلي 

)مكتب/ أحمد سليمان السيد للمحاسبة 

والتدقيق(، وتمَّ وضع الحلول واملعالجات 

 الفورية لها.

: أنظر املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
(، من ميثاق 26)ل

 نظام الحوكمة(.

 

ي تحكم اإلفصاح الشركة بالقواعد والشروط الت( اإلفصاح عن تقّيد 8) 

 واإلدراج في السوق.
    

ً
بموجب هذا التقرير تؤكد الشركة أيضا

ها ملتزمة وُمتقيدة بالقواعد والشروط  بأنَّ

 التي تحكم اإلفصاح واإلدارج في السوق.

 

وحدة ُمستقلة بأنظمة  بإنشاءالشركة قامت     ( اإلفصاح عن تقّيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلّية عند تحديد املخاطر 9) 
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، كما قام املجلس بتعيين املدقق الرقابة الداخلية .إدارتهاو 

وذلك في إجتماع املجلس رقم الداخلي، 

تمَّ و م، 2015/  29/6م( املنعقد بتاريخ  5/2015)

دقق الداخلي  إستبدال
ُ
وتعيين مدقق داخلي امل

م( 5/2016إجتماع مجلس اإلدارة رقم )ب جديد

لكنها وحتى األن لم  م،28/6/2016املنعقد بتاريخ  

وحدة لتحديد وتقييم املخاطر وإدارتها،  تنش ئ

 لبساطة األعمال واألنشطة التي تقوم 
ً
وذلك نظرا

بها الشركة )عرض األفالم السينمائية(، ولكن 

ها   ملتطلبات نظام الحوكمة فإنَّ
ً
الشركة وإمتثاال

 تقييم املخاطر.لبصدد إنشاء وحدة ُمستقلة 

عن كّل املعلومات ذات الصلة التي تصف عملّيات إدارة  ( اإلفصاح10) 

 .املخاطر وإجراءات الرقابة الداخلّية في الشركة
    تمَّ اإلفصاح عن كل املعلومات ذات الصلة

التي تصف عمليات إدارة املخاطر 

وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، 

(، 31وذلك حسبما إوضحنا بهذه الفقرة )

 ( من هذا التقرير.19والفقرة )

 

 فخروناصر عبدالرمحن أمحد   
 رئيس جملس اإلدارة  


