
 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(1) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم االلتزام بتطبيق أي من  .نطاق التطبيق (:2املادة )

يجب تحديد  -لعامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرينألسباب تقبلها الهيئة مراعاة للمصلحة ا -مبادئه أو أحكامه

 .بتقرير الحوكمة -بحسب األحوال -املادة أو املواد التي لم تلتزم بتطبيق أحكامها ومبررات عدم التطبيق أو أسباب املخالفة

   

 ئ نظام الحوكمة، وهذا التقرير املاثل هو جزء من التقرير السنوي.تلتزم الشركة باإلفصاح عن تطبيقها ألحكام ومباد تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ن بمتن هذا التقر   ير.وقد إلتزمت الشركة في هذا التقرير ببيان أي مادة أو مواد لم تلتزم بتطبيقها مع بيان مبررات ذلك، بحسب ما هو مبيَّ

 
 

 االلتزام بمبادئ الحوكمة (:3املادة )

 )الفقرة األولى(

املجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل في: العدالة واملساواة بين أصحاب املصالح وعدم  يلتزم

التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية واالفصاح وإتاحة املعلومات للهيئة وألصحاب املصالح في 

اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعالء قيم املسؤولية الوقت املناسب وبالكيفية التي تمكنهم من 

االجتماعية للشركة، وتقديم املصلحة العامة للشركة وأصحاب املصالح على املصلحة الخاصة، وأداء الواجبات واملهام 

 .املجتمعوالوظائف بحسن نية ونزاهة وشرف وإخالص وتحمل املسؤولية الناشئة عنها أمام أصحاب املصالح و 

   

الدين، والشفافية يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة على أساس العدالة واملساواة بين أصحاب املصالح وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 . ، وإتاحة املعلومات للهيئة وأصحاب املصالحواإلفصاح

افق مع نظام الحوكمة الجديدوسياسة أصحاب املصالح اآلخرين وبقية السياسات األخرى لتتلشركة بتحديث ميثاق مجلس اإلدارة وقد قامت ا ن تبحيث ت و ضمَّ

ن بالفقرة )هذا اإللتزام، كما ه  ) ( من 10و ُمبيَّ
ً
 .(مهام مجلس اإلدارةالبند ثالثا

ص هذا اإللتزام في قيام مجلس اإلدارة بوضع 
َّ
: املرفقات من )عداد ميثاق نظام الوإيتلخ

ً
طفا

ُ
 ((.37وحتى 1حوكمة، )ل

 االلتزام بمبادئ الحوكمة (:3املادة )

 )الفقرة الثانية(

لى املجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، وااللتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في ع

ق أجنبية وإعالء مبدأ التداول العادل بين املساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سو 

السلوك املنهي التي تجسد قيم الشركة، وباملراجعة الدورية واملنتظمة لسياساتها، ومواثيقها، وإجراءاتها الداخلية التي 

ن االلتزام بها، والتي من بينها: مواثيق املجلس يجب على أعضاء املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، واملستشارين، واملوظفي

 .ولجانه، وسياسة تعامالتها مع األطراف ذات العالقة، وقواعد تداول األشخاص املطلعين
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(2) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

، ومن ومواثيقها ت الشركةواملراجعة الدورية لسياساوك املنهي، كما يلتزم تطوير قواعد السلاملجلس بمراجعة  وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة ُمستمرة، يلتزم  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 .بينها سياسة تعامالت األطراف ذوي العالقة وقواعد تداول األشخاص املطلعين

ن بالفقرة ) ن هذا اإللتزام، كما هو ُمبيَّ افق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تضمَّ  )مهام  (11وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس اإلدارة ليتو
ً
من  البند ثالثا

 ، كما قامت الشركة بوضع سياسات وإجازتها تتعلق بتعامالت األطراف ذوي العالقة وقواعد تداول األشخاص املطلعين.مجلس اإلدارة(

ص هذا اإللتزام في قيام مجلس اإلدارة بوضع وإعداد ميثاق نظام الحوكمة
َّ
 ، واإلجراءاتالذي يشتمل على كل هذه املواثيق والسياسات  يتلخ

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ،(ميثاق نظام الحوكمة من( 25( و )12و )( 1)ل

 
 

    .تقرير الحوكمة جزء ال يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعا من الرئيس(:  1ـ  4) تقرير الحوكمة (:4املادة )

ه ُيعتبر جزًء ال يتجزأ من التقرير السنوي، لذا فقد تمَّ  متربير عدم اإللتزاأو بيان اإللتزام/ 
َّ
التقرير وتمَّ توقيعه من قبل رئيس مجلس اإلدارة، كما تمت هذا إعداد تدرك الشركة أهمية تقرير الحوكمة، وأن

 ن قبل املدقق الخارجي وإدارجه ضمن التقرير السنوي.ممراجعته 

من هذا النظام، يجب أن يتضّمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن االلتزام ( 2)عدم اإلخالل بحكم املادة مع (:2ـ  4) تقرير الحوكمة (:4املادة )

قة بتطبيق مبادئه وأحكامه، والتي منها على سبيل املثال ال 
ّ
بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يتضمن جميع املعلومات املتعل

 :الحصر

 .طبيق أحكام هذا النظاماإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن ت( 1)

   

 قامت  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
ت كل عضو من مبينة واجبات ومسئولياميثاق مجلس اإلدارة  بإعدادقامت الشركة بالعديد من اإلجراءات في سبيل تطبيق أحكام نظام الحوكمة، حيث

ت، وتم وضع خطة العمل يق ولجنة املكافآت ولجنة الترشيحااللجان الرئيسية الثالثة وهى لجنة التدق األعضاء، وألزمت املجلس بأحكامه، كما قام املجلس بتشكيل

قامت الشركة بوضع اللوائح واملواثيق والسياسات األخرى ذه اللجان أعمالها بالفعل، ثمَّ ، وقد باشرت هاملذكورة واإلجراءات التي تنظم أعمال كل لجنة من اللجان

 ام الحوكمة، وتمَّ وضعها موضع التنفيذ بعد املصادقة عليها من قبل املجلس، وهى جميعها مرفقة بهذا التقرير.تطلبها نظيالتي 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقات من رقم )
ً
طفا

ُ
 ،(ميثاق نظام الحوكمة (  من37( إلى رقم )1)ل

كبت خالل( ا2) تقرير الحوكمة (:4املادة )
ُ
السنة ومن بينها املخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها  إلفصاح عن املخالفات التي ارت

 .بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في املستقبل
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 أنَّ الشركة ملتزمة بتطبيق أحكام ومبادئ نظام الحوكمة.بحمد هللا لم تقع أية مخالفات من الشركة خالل هذه  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
ع على الشركة أية جزاءات، حيث

َّ
 السنة، كما لم توق

اإلفصاح عن املعلومات الخاصة بأعضاء املجلس ولجانه، واإلدارة التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم ومسؤولّياتهم ( 3) تقرير الحوكمة (:4املادة )

 .لسنة، ومكافآتهموأعمالهم خالل ا
   

فصح ا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
لشركة عن لجان املجلس تلتزم الشركة باإلفصاح على املعلومات الخاصة برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من خالل سيرتهم الذاتية املرفقة بهذا التقرير، كما ت

يتها، وأما عن صالحيات ومسئوليات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فتفصح عنها الشركة من خالل ميثاق من خالل بيان تشكيل اللجان املتفرعة عن املجلس وعضو 

خالل إجتماعات مجلس اإلدارة فتبين من  كل عضو من األعضاء، وأما عن أعمالهم خالل السنةمجلس اإلدارة املعمول به بالشركة، والذي يبين واجبات ومسئوليات 

 من خالل دليل السلطات والصالحيات املرفق بهذا  ة عن املجلس وما يصدرونه من قرارات وتوصيات، وأما عن الصالحياتوإجتماعات اللجان املتفرع
ً
ن أيضا فتبيَّ

 التقرير.

: ُيرجى اإلطالع على املرفقات رقم )
ً
طفا

ُ
ير الذاتية لألعضاء، تشكيل (، )ميثاق مجلس اإلدارة، السميثاق نظام الحوكمة(  من )4( و )36( و )35( و )33( و )30( و )1)ل

 ،لجان املجلس، بيان إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان، ودليل السلطات والصالحيات(

اإلفصاح عن إجراءات إدارة املخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها االشراف على الشؤون املالية ( 4) تقرير الحوكمة (:4املادة )

 .ا من معلوماتواالستثمارات، وما يتصل به
   

اقها  وإدارة الرقابة الداخلية خاطر قامت الشركة بإعداد سياسات وإجراءات إلدارة امل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  وذلك من أجل اإلشراف على اإلدارة املالية وإستثمارات الشركة العقارية وأور

 بهذا التقرير.املالية األخرى، وهذه السياسات واإلجراءات مرفقة 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 ،(، )سياسات وإجراءات إدارة املخاطر، وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي(ميثاق نظام الحوكمة(من )8( و )7)ل

 ت.ماعاتها وما انتهت إليه من توصياأعمال اللجان، متضمنة عدد اجت( 5) تقرير الحوكمة (:4املادة )

 
   

للجنة الفنية ، باإلضافة إلى االترشيحاتولجنة تلتزم الشركة باإلفصاح عن أعمال اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واملتمثلة في لجنة التدقيق ولجنة املكافآت  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 بهذا التقرير بيان يوضح عدد إجتماعات كلواللجنة 
ً
لجنة من اللجان، وتاريخ إنعقاد اإلجتماع، والتوصيات والقرارات التي إنتهت إليها كل  املالية، وستجدون مرفقا

 اللجان.هذه لجنة من 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ،)بيان إجتماعات لجان املجلس وما إنتهت إليه هذه اللجان من توصيات( (ميثاق نظام الحوكمة ( من36)ل
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اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد املخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن ( 6) مةتقرير الحوك (:4املادة )

عة في السوق 
َّ
 .لعوامل املخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة املعتمدة ملواجهة التغييرات الجذرّية أو غير املتوق

   

 إدارة املخاطر بالشركة هى إ ربير عدم اإللتزامتأو بيان اإللتزام/ 
م، من إجازة 2017سمبر/ي/د12م( املنعقد في يوم 8/2017حديثة التأسيس وأنَّ مجلس اإلدارة قد خلص في إجتماعه رقم )إدارة نَّ

 .السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر

ن من تحديد رة رسمية صو بإنَّ اإلدارة املذكورة لم تباشر أعمالها 
َّ
املخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل بعد، وبالتالي لم تتمك

عة في السوق ، كما لم تتبنى ثمة آلية معينة املخاطر التي تواجهها الشركة
َّ
 .ملواجهة التغييرات الجذرّية أو غير املتوق

 إدارة املخاطر ستبدأ أعمالها خالل 
هذا الشهر، فسوف تتعهد الشركة ببيان اإلجراءات املتبعة لتحديد املخاطر وطرق تقييمها في تقريرها املقبل بإذن هللا وبما أنَّ

 تعالى.

اإلفصاح عن تقييم أداء املجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان، وحضور ( 7) تقرير الحوكمة (:4املادة )

جلس ولجانه، واإلفصاح عن تقييم أداء اإلدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلّية وإدارة اجتماعات امل

املخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوى، واملقترحات، والبالغات، والطريقة التي عالج بها املجلس املسائل 

 .الرقابية

   

ب الرد على هذه تقوم الشركة بصورة سنوية بتقييم أداء املجلس عن طريق التقييم الذاتي، وذلك بمنح كل عضو إستبيان يتألف من عدة أسئلة مباشرة واملطلو  إللتزامتربير عدم اأو بيان اإللتزام/ 

ا يجيش بخاطره لذلك، وذلك حتى تتاح الفرصة ألي  األسئلة دون الكشف عن هوية العضو، ومن ثمَّ توضع هذه اإلستبيانات في صندوق مخصص عضو للتعبير عمَّ

 نماذج مخصصة لهذه اإلستبيانات، وهى مرفقة بهذا التقرير. املجلس املجلس سياسة واضحة لتقييم أداء املجلس كما أعد الشركة و  دون حياء أو حرج، وقد وضعت

د من خالل األعضاء حجميع ، فتؤكد الشركة بأن بتحقيق مصالح الشركة املجلس أعضاء  التزامأما عن مدى  ريصون على مصالح الشركة واملساهمين وذلك يتجسَّ

اللجان، وأما لحضور ومشاركتهم في أعمال امشاركتهم وحضورهم إلجتماعات املجلس واملشاركة في املناقشات الدائرة بهذه اإلجتماعات، باإلضافة إللتزام األعضاء ب

م أية تنرر رودل آند با/ السادةتدقيق الداخلي ملكتب خارجي وهو مكتب املدقق عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، فقد عهدت الشركة أمر ال ، وحتى حينه لم تقدَّ

 تظلمات أو شكاوى أو بالغات.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
ما إنتهت إليه )سياسة تقييم أداء املجلس، بيان إجتماعات لجان املجلس و  (ميثاق نظام الحوكمة من( 8( و )7و )( 36و) ( 24)ل

 ،هذه اللجان من توصيات، وسياسات إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي(

اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقه، واإلفصاح عن ( 8) تقرير الحوكمة (:4املادة )

ر على ا
ّ
رت أو قد تؤث

ّ
ألداء املالي للشركة، واإلجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة حاالت اإلخفاق في حاالت الطوارئ التي أث
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فصح عنها في التقارير السنوّية للشركة وبياناتها املالّية
ُ
 (.تطبيق نظام الرقابة الداخلّية )ال سّيما املشاكل امل

للمحاسبة والتدقيق لتولي أعمال تنر ر د مع مكتب املدقق الخارجي السادة/ رودل آند بابصورة كلية، وذلك بعد التعاقالرقابة الداخلية، قامت الشركة بتفعيل نظام  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

م املكتب املذكور تقارير  متضمنة مالحظاته ملجلس اإلدارة وللجنة التدقيق  م،2018/ديسمبر/31م وحتى 1/1/2018التي تغطي الفترة من  ةالرقابة الداخلية، وقد قدَّ

 تعمل الشركة بشكل  وتحفظاته بشأن بعض أوجه القصور التي يراها باإلدارة
ً
، وحاليا

ً
 توصياته بالطريقة املثلي لتفادي مثل هذه اإلخفاقات مستقبال

ً
املالية، مبينا

 .دؤوب على معالجة هذه اإلخفاقات والعمل على تصحيحها

    .ن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق اإلفصاح ع( 9) تقرير الحوكمة (:4املادة )

ها ُملتزمة بجميع  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ما تصدره ، وتحرص كل الحرص على اإلمتثال بجميع القواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق تؤكد الشركة بموجب هذا التقرير أنَّ

 .األخرى ذات الصلة نوالقواني الهيئة من تعليمات وبما ورد في القوانين املنظمة ألعمال شركات املساهمةالعامة املدرجة في السوق 

    .اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية( 10) تقرير الحوكمة (:4املادة )

 وبيانات الدعاوى كالتالي:منظورة أمام املحاكم، ضد الشركة أو من أو مرفوعة قضائية الدعاوى بعض التؤكد الشركة بأنه لديها  تربير عدم اإللتزامأو يان اإللتزام/ ب

قامة من شركة قطر دعوى تنفيذية واحدة أقيمت ضد أحد مستأجرى مكاتبها اإلدارية ،( 1) 
ُ
للسينما وتوزيع األفالم بصفتها )محكوم لها(  وهى الدعوى التنفيذية امل

ذ ضدها(، الدعوى التنفيذية رقم )
َّ
 بأنَّ لجنة فض املنازعات اإليجارية قد حكمت في موضوع 423/2012ضد دار النهى للطباعة بصفتها )ُمنف

ً
م(، تنفيذ كلي، علما

ذ ضدها( بأداء مبلغ وقدره =/م( بفسخ عقد اإليجار وإخالء العين املؤجرة وإلزا1392/2011الدعوى رقم )
َّ
ريال قطري وما يستجد من  215.640م املدعى عليها )ُمنف

 ، وقد تمَّ إخالء العين املؤجرة وتسليم املفتاح للمحكوم له، وما زال املكتب يتابع الدعوى من أجل إستيفاء املبلغ املحكوم به.التام  أجرة حتى تاريخ اإلخالء

طالبة 4699/2018الدعوى العمالية رقم ) (2)
ُ
م(، واملقامة من السيد/ فاروق ميرغني ضد شركة قطر للسينما، للمطالبة بمستحقات نهاية الخدمة والتعويض، امل

 بأنَّ مكتب املحامي/ علي عبدهللا جعفر، هو الو  927.543بمبلغ وقدره =/
ً
كيل ريال قطري، والدعوى ما زالت متداولة أمام لجنة فض املنازعات اإليجارية، علما

 القانوني الذي ُيمثل الشركة في هذه الدعوى.

طالبة 4700/2018الدعوى العمالية رقم ) (3)
ُ
م(، واملقامة من السيد/ عمر محمد دمع ضد شركة قطر للسينما، للمطالبة بمستحقات نهاية الخدمة والتعويض، امل

 بأنَّ مكتب املحامي/ علي عبدهللا جعفر، هو الوكيل ريال قطري، والدعوى ما زالت متداولة أمام لجنة ف 856.088بمبلغ وقدره =/
ً
ض املنازعات اإليجارية، علما

 القانوني الذي ُيمثل الشركة في هذه الدعوى.

م(، واملقامة شركة قطر للسينما )طالبة( ضد السيد/ مبارك عيد سلمان السليطي )مطلوب ضده(، للمطالبة بمتأخات 129/2019الدعوى اإليجارية رقم ) (4)
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 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ضده )مبارك عيد ألجرة املستحقة عن إستئجاره ملكتب إداري ببناية السينما، وقد حكمت لجنة فض املنازعات اإليجارية، بفسخ عقد اإليجار وإلزام املطلوب ا

اقع =/ 234.000سلمان السليطي( بمبلغ =/  بأنَّ مكتب املحامي/ علي ريال قطري، وذلك حتى تاريخ اإلخالء التام، ع 10.032ريال قطري وما يستجد من أجرة بو
ً
لما

 عبدهللا جعفر، هو الوكيل القانوني الذي ُيمثل الشركة في هذه الدعوى.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ،(ميثاق نظام الحوكمة ( من38)ل

    ."عالقة اإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي( 11) تقرير الحوكمة (:4املادة )

ه لم يسبق لها وأن تعاقدت أو أبرمت صفقة مع أًي من األطراف ذوي العالقة. تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
َّ
 تؤكد الشركة بأن

 
 

افرها  (:5املادة ) الشروط الواجب تو

 في عضو املجلس

ألمور اإلدارية والخبرة املناسبة لتأدية مهامه بصورة يجب أن يكون عضو املجلس مؤهال، ويتمتع بقدر كاٍف من املعرفة با

فّعالة، ويتعّين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها 

 .وغاياتها

 :ويشترط في عضو املجلس ما يلي

، وأن يكون متمتعا باألهليةأ ( 1)
ً
 .الكاملة ال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما

   

هم جميعهم يتمتعون باألهلية الكاملة.21جميع أعضاء مجلس اإلدارة تفوق أعمار كل واحد منهم الـ ) تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/   عن أنَّ
ً
، فضال

ً
 ( عاما

افرها  (:5املادة ) الشروط الواجب تو

 في عضو املجلس

ائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جريمة من الجرائم املشار أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جن( 2)

من القانون ( 335( و)334)ن ة قطر لألسواق املالية، واملادتيبشأن هيئ 2012( لسنة 8من القانون رقم ) (40املادة )إليها في 

ن مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعا م 2015( لسنة 11رقم )

املشار إليه، أو أن يكون قد قض ي بإفالسه، ما  2012( لسنة 8( من القانون رقم )12)فقرة  35) لرقابة الهيئة بموجب املادة

 .م يكن قد رد إليه اعتبارهل

   

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61848&LawID=4787&language=ar
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 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ن الجرائم في جريمة م في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو   عليه بعقوبة جنائية، أوتؤكد الشركة بأنه ال يوجد أي عضو من أعضاء املجلس له سابقة الُحكم  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

بإصدار  2015( لسنة 11من القانون رقم )( 335( و)334) بشأن هيئة قطر لألسواق املالية، واملادتين 2012( لسنة 8م )من القانون رق( 40ة )املشار إليها في املاد

ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة  كانأن وتؤكد الشركة أنَّ أًي من أعضاء مجلس إداراتها لم يسبق ، القطري  قانون الشركات التجارية

 .املشار إليه، أو أن يكون قد قض ي بإفالسه 2012( لسنة 8( من القانون رقم )12)فقرة  35) وجب املادةبم

افرها  (:5املادة ) الشروط الواجب تو

 في عضو املجلس

 من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام أ( 3)
ً
 عند انتخابه أو خالل ثالثين يوما

ً
، ومالكا

ً
ن يكون مساهما

 من تاريخ بدء العضوية لدى جهة اإليداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو 
ً
األساس ي؛ ويجب إيداعها خالل ستين يوما

لى ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وأن تخصص لضمان الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق ع

حقوق الشركة واملساهمين والدائنين والغير عن املسؤولية التي تقع على أعضاء املجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على 

 .الوجه املذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو املستقل من ذلك الشرط

   

 عند إنتخابه لعدد من األسهم ال يقل عن ) تربير عدم اإللتزامأو  بيان اإللتزام/
ً
، وميثاق مجلس ( سهم بحسب النظام األساس ي للشركة25.000يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون مالكا

 .على أعضاء املجلسلضمان حقوق الشركة واملساهمين والدائنين والغير عن املسؤولية التي تقع هذه األسهم تخصص  اإلدارة،

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 ،(و ميثاق مجلس اإلدارة (،27املادة ) )النظام األساس ي ميثاق نظام الحوكمة من( 29و)( 1) يرقم ين)ل

افرها  (:5املادة ) الشروط الواجب تو

 في عضو املجلس

 على املرشح لعضوية املجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه 
ً
الجمع بينه وبين  أي منصب يحظر عليه قانونا

 .عضوية املجلس
   

بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه توقيعه وُيقر فيه اإلدارة بكل مرشح لعضوية مجلس بموجبه قامت الشركة بإعداد نموذج إقرار مكتوب، يلتزم  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 .ملجلسوبين عضوية ا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ،(ميثاق نظام الحوكمة ( من32)ل

افرها  (:5املادة ) الشروط الواجب تو

 في عضو املجلس

وفي جميع األحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات املرشحين لعضوية املجلس إلى الهيئة العتمادها قبل التاريخ 

ملجلس بأسبوعين على األقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق األصل من متطلبات املحدد النتخابات ا

 .الترشيح

   

 عتمادها قبل التاريخ املحدد النتخابات املشحين لعضوية املجلس إلى الهيئة إل بإرسال قائمة بأسماء وبيانات املر تلتزم الشركة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
بها  جلس بأسبوعين على األقل مرفقا

 ، وشروط الترشح لعضوية املجلس التي ُيعلن عنها في الجرائد اليومية.السيرة الذاتية لكل مرشح

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61848&LawID=4787&language=ar
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 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 
 

 تشكيل املجلس (:6املادة )

 )الفقرة األولى(

ألقل من املستقلين، وأن ُيشكل املجلس وفقا للقانون والنظام األساس ي للشركة، على أن يكون ثلث أعضاء املجلس على ا

تكون أغلبية األعضاء باملجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد املجلس لتمثيل األقلية، وآخر 

 .لتمثيل العاملين بالشركة

 .في إصدار القرارات  وفي جميع األحوال، يجب أن يضمن تشكيل املجلس عدم تحكم عضو أو أكثر

   

ن  تربير عدم اإللتزامأو لتزام/ بيان اإل  يوجب بأن يكون  الفقرة األخيرة، (منه، 27النظام األساس ي للشركة في املادة )تضمَّ
ً
، وبحسب تشكيل املجلس ثلث أعضاء املجلس على األقل من املستقليننصا

ستقل، مثال السيد/ أحمد ناصر عب فإنَّ 
ُ
دالرحمن فخرو والسيد/ ناصر أحمد ناصر فخرو هما أب وإبن، جميع أعضاء املجلس ال ينطبق عليهم وصف العضو امل

والسيد/ سعود عبدالعزيز الدرويش والسيد/ عبدالرحمن عبالعزيز الدرويش السيد/ محمد علي جمعة السليطي والدكتور/ خليفة عبدهللا حسين النعمة وكذلك  

 أكثر من ) ايحوز 
ً
تنفيذيين، بإستثناء السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، نطبق عليهم وصف أعضاء غير وبعبارة أخرى فإنَّ معظم أعضاء الجلس ي، %(1أسهما

 بالشركةوالذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب للشركة
ً
 تنفيذيا

ً
 .، والذي ُيعتبر عضوا

 م، وسُيفتح الباب إلنتخاب أعضاء مستقلين.2019/أبريل/3قده في ي إجتماع الجمعية العامة املزمع عفبيد أنَّ الشركة بصدد إنتخاب مجلس إدارة جديد هذا العام، 

ة، وبما أنَّ هذا األمر هو مسألة جوازية بحسب النص، فإنَّ ية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركتخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد املجلس لتمثيل األقلأما بشأن 

خصص في الوقت الراهن أية مقاعدلتمثيل األقلي
ُ
 .ة أو  لتمثيل العاملين الشركة الشركة لم ت

 
ً
ن ميثاق املجلس نصا  كذلك تضمَّ

ً
 .في إصدار القراراتمن أعضاء املجلس  ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر صريحا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 اإلدارة مجلس عضوية علي ترد التي ، والفقرة )ج( من البند )القيود)تشكيل املجلس( ميثاق نظام الحوكمة ( من1)ل

 (.ميثاق مجلس اإلدارة)واالستثناءات( من 

 .تشكيل املجلس (:6املادة )

 )الفقرة األخيرة(.

    في إصدار القرارات  وفي جميع األحوال، يجب أن يضمن تشكيل املجلس عدم تحكم عضو أو أكثر

  
ً
 صريحا

ً
ن ميثاق املجلس نصا  .في إصدار القراراتاملجلس من أعضاء  ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر تضمَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 اإلدارة مجلس عضوية علي ترد التي )تشكيل املجلس(، والفقرة )ج( من البند )القيود ميثاق نظام الحوكمة ( من1)ل

 (.واالستثناءات( من )ميثاق مجلس اإلدارة



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(9) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 
 

 حظر الجمع بين املناصب (:7املادة )

 )الفقرة األولى( (:7املادة )

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، ال يجوز ألحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في 

أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيس ي في الدولة، وال أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات تقع مراكزها 

في الدولة، وال أن يجمع بين  ي، وال أن يكون عضوا منتدبا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس الرئيسية في الدولة

 
ً
 .عضوية مجلس ي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسا

   

 رئيس مجلس إدارتها يتبوأ هذا املنصب في شركة قطر  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
 عن أنَّ أعضاء تؤكد الشركة بأنَّ

ً
للسينما فقط، وكذلك الحال بالنسبة لنائب رئيس مجلس اإلدارة، فضال

 في الدولة. ة كزها الرئيسيامر شركات  املجلس جميعهم ال يكتسبون صفة العضوية في أكثر من ثالثة 

 بأنَّ الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب ال يتبوأ هذا املنصب إال في شر 
ً
ه ليس لديها وتوزيع األفالم كة قطر للسينماكما تؤكد الشركة أيضا

َّ
  بأن

ً
، وتؤكد الشركة أيضا

.
ً
 متجانسا

ً
 عضو من أعضاء املجلس يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطا

 اق مجلس اإلدارة.( من ميثواالستثناءات اإلدارة مجلس عضوية علي ترد التي القيودوقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة )أ( من البند )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 أعضاء مجلس اإلدارة(، إقرار ميثاق مجلس اإلدارة و ) ميثاق نظام الحوكمة ( من31)( و9ي )رقم ين)ل

 في  )الفقرة الثانية( (:7املادة )
ً
أّي من لجان املجلس وُيحظر الجمع بين رئاسة املجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، وال يجوز للرئيس أن يكون عضوا

 .املنصوص عليها في هذا النظام
   

 رئيس مجلس اإلدارة ال يتبوأ أي منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه ال يشارك ضمن أي لجنة من اللجان املتفرعة عن املجل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
س املنصوص عليها في تؤكد الشركة بأنَّ

 هذا النظام.

 .( من ميثاق مجلس اإلدارةواالستثناءات اإلدارة مجلس عضوية علي ترد التي القيودهذا الحظر صراحة في نص الفقرة )د( من البند )وقد ورد 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم ) 
ً
طفا

ُ
 )تشكيل لجان املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة ( من1)ل

املجلس تقديم إقرارا سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة املعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم ويجب على رئيس وأعضاء  )الفقرة الثالثة( (:7املادة )

 .الجمع بين املناصب التي ُيحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام
   

فيد بما أنَّ هذا املتطلب جديد ورد ألول مرة في نظام الحوك تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
بعدم مة الجديد، فقد أعدت الشركة نماذج إقرارات لرئيس وأعضاء املجلس، تمَّ توقيعها منهم جميعهم، ت

 .بين املناصب التي ُيحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام همجمع

 ( من ميثاق مجلس اإلدارةواالستثناءات إلدارةا مجلس عضوية علي ترد التي القيودوقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة )هـ( من البند )



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(10) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة(، اتإقرار ميثاق مجلس اإلداة و ) ميثاق نظام الحوكمة من( 31و )( 1) يرقم ين)ل

 
 

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

ملجلس" يحدد فيه مهام املجلس، وحقوق وواجبات الرئيس واألعضاء ومسؤولياتهم، ُيعد املجلس ميثاقا يسمى "ميثاق ا

 .وهذا النظام، ويجب نشره على املوقع االلكتروني للشركةوفقا ألحكام القانون 
   

ى بــميثاقا أعد مجلس إدارة الشركة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/   و  ، تمَّ تحديثه"ميثاق املجلس" ُسمَّ
ً
م( واملنعقد 8/2017إجازة التحديثات من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )تمت مؤخرا

نشره على املوقع  وقد تمَّ القانون وهذا النظام، فيه مهام املجلس، وحقوق وواجبات الرئيس واألعضاء ومسؤولياتهم، وفقا ألحكام  ُحدد م، 12/12/2017بتاريخ 

 .االلكتروني للشركة

: يُ 
ً
طفا

ُ
 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة ( من1رجى اإلطالع على املرفق رقم ))ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

 :ما يأتي -على األقل -ويجب أن يتضمن "ميثاق املجلس" املهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن

 :ة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلكعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسي( إ1)

 .وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها( 1/1)

   

ن ميثاق املجلس املهام الرئيسية للمجلس، بما فيها إعتماد الخطة الرئيسية تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ، وقد تمت واألهداف الرئيسية للشركة، ووضع األستراتيجية الشاملة للشركة يتضمَّ

 م.2017/ديسمبر/12م(، واملنعقد بتاريخ 8/2017إجازة هذا التحديث الذي تمَّ  في ميثاق مجلس اإلدارة  واملصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة  في إجتماعه رقم )

: ُيرجى اإلطالع على 
ً
طفا

ُ
 ( من1من املرفق رقم )( 11، صفحة ): الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " الثاني "القسم)ل

 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

إقرار امليزانيات السنوية تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها( 1/2)     .املالية و

ن ميثاق املجلس  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  إقرار امليزانيات السنويةيتضمَّ ، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمَّ  في تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية و

 م.2017/ديسمبر/12م(، واملنعقد بتاريخ 8/2017واملصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة  في إجتماعه رقم )ميثاق مجلس اإلدارة  

: ُيرجى اإلطالع على "القسم
ً
طفا

ُ
 ( من1( من املرفق رقم )11الثاني: الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) )ل

 )ميثاق املجلس(، الحوكمة ميثاق نظام



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(11) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .إلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها( ا1/3)

ن ميثاق املجلس  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمَّ  في الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها على النفقات الرأسماليةمجلس اإلدارة إشراف يتضمَّ

 م.2017/ديسمبر/12م(، واملنعقد بتاريخ 8/2017ميثاق مجلس اإلدارة  واملصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة  في إجتماعه رقم )

: ُيرجى اإلطالع على "القسم
ً
طفا

ُ
 ( من1( من املرفق رقم )11الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) الثاني: الوظائف واملهام )ل

 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

اقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة( 1/4)     .تحديد األهداف ومر

اقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركةيقوم مجلس اإلدارة بتحديد  تربير عدم اإللتزامأو / بيان اإللتزام مَّ بيانه صراحة في ميثاق املجلس، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي ، وهذا األمر تاألهداف ومر

 م.2017/ديسمبر/12م(، واملنعقد بتاريخ 8/2017تمَّ  في ميثاق مجلس اإلدارة  واملصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة  في إجتماعه رقم )

: ُيرجى اإلطالع على "القسم
ً
طفا

ُ
 ( من1( من املرفق رقم )11الثاني: الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) )ل

 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة

م الرئيسية الوظائف واملها (:8املادة )

 للمجلس

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع املحكم للوظائف واملهام واملسؤوليات ( 1/5)

 .بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية
   

ن ميثاق املجلس  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع املحكم للوظائف واملهام واملسؤوليات بالشركة خاصة وحدات املراجعة الدورية للهياكيتضمَّ

م(، واملنعقد 8/2017، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمَّ  في ميثاق مجلس اإلدارة  واملصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة  في إجتماعه رقم )الرقابة الداخلية

 م.2017/ديسمبر/12يخ بتار 

: ُيرجى اإلطالع على "القسم
ً
طفا

ُ
 ( من1( من املرفق رقم )11الثاني: الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) )ل

 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن  (1/6)

تحديد سبل وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف املعنية بالحوكمة ومن بينها 

 .تسمية مسؤول اتصال

   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(12) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ن  ربير عدم اإللتزامتأو بيان اإللتزام/   اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، ميثاق املجلس يتضمَّ
ً
تحديد سبل وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات  ُمتضمنا

ذي تمَّ  في ميثاق مجلس اإلدارة  واملصادقة عليه من ، وقد تمت إجازة هذا التحديث الالرقابية وسائر األطراف املعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال

 م.2017/ديسمبر/12م(، واملنعقد بتاريخ 8/2017قبل مجلس اإلدارة  في إجتماعه رقم )

: ُيرجى اإلطالع على "القسم
ً
طفا

ُ
 ( من1من املرفق رقم ) (11الثاني: الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) )ل

 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة ( 1/7)

 .وفقا لهذا النظام
   

ن ميثاق املجلس  عدم اإللتزام تربيرأو بيان اإللتزام/  لخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا لهذا مجلس اإلدارة لاعتماد يتضمَّ

م(، واملنعقد بتاريخ 8/2017دارة  في إجتماعه رقم )، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمَّ  في ميثاق مجلس اإلدارة  واملصادقة عليه من قبل مجلس اإل النظام

 م.2017/ديسمبر/12

: ُيرجى اإلطالع على "القسم
ً
طفا

ُ
 ( من1( من املرفق رقم )11الثاني: الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) )ل

 )ميثاق املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة

الوظائف واملهام الرئيسية (: 8دة )املا

 للمجلس

    :وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك( 2)

ن ميثاق املجلس  بيان اإللتزام/ أو تربير عدم اإللتزام األستاذ/ حسين  املحاسبي مكتباملدقق  ، وقد قام املجلس بتكليف مكتبوضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليهايتضمَّ

م( 8/2017في إجتماعه رقم )  من قبل مجلس اإلدارة اوإعتماده ا، والذي أعد سياسات وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية، والذي تمت مناقشتهللمحاسبة العبيدلي

 .ا، وتمت املصادقة عليهم2017/ديسمبر/12واملنعقد بتاريخ 

: ُيرجى اإلطالع
ً
طفا

ُ
 ( من1( من املرفق رقم )11الثاني: الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض املهام، وتشكيل اللجان " ، صفحة ) على "القسم )ل

نعقد بتاريخ م( وامل8/2017مجلس اإلدارة رقم )، ومحضر إجتماع ( )سياسات إدارة الرقابة الداخلية(7، واملرفق رقم ))ميثاق املجلس( ميثاق نظام الحوكمة

 ،( م2017/ديسمبر/12

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء املجلس واإلدارة ( 2/1)

افقها، وإس اءة التصرف الناتج عن التنفيذية العليا واملساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومر
   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(13) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 .التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

وتمت ، تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية العليا واملساهمينقامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

للشركة التي إنعقدت على الجمعية العامة  ُعرضت، والتي العالقةالتعامالت مع األطراف ذوي كما قامت الشركة بوضع سياسة تنظم مجلس اإلدارة، إجازته من قبل 

 تمت 2018/أبريل/8بتاريخ 
ُ
صادقة عليها إجازتهام، حيث

ُ
 .وامل

: ُيرجى اإلطالع على 
ً
طفا

ُ
، التعامالت مع األطراف ذوي العالقة)سياسة تعارض املصالح، وسياسة  ظام الحوكمةميثاق ن من( 44و )( 26( و )6املرفقين رقمي ))ل

 (، م2018/أبريل/8ومحضر إجتماع الجمعية العامة املنعقد بتاريخ 

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

واستغالل املعلومات التي ال تتاح  وضع نظام اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض املصالح( 2/2)

النظام األسس الواجب إتباعها عند التعامل في األوراق املالية من قبل األشخاص للجمهور، على أن يتضمن ذلك 

املطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤالء في األوراق املالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضال عن إعداد قائمة 

 .بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها عين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق باألشخاص املطل

   

ن ، م(8/2017في إجتماعه رقم ) قامت الشركة بوضع نظام اإلفصاح الكامل، وتمَّ إعتماده من قبل مجلس اإلدارة تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ن النظام املعلومات التي يتعيَّ  ُيبيَّ
ُ
اإلفصاح حيث

 ويمنع تعارض املصالح واستغالل املعلومات التي ال تتاح للجمهور، عنها وتوقيت اإلفصاح، 
ُ
تضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها عند التعامل في األوراق حيث

الشركة بتزويد الهيئة بنسخة  وتتشرف مجموعتها املالية من قبل األشخاص املطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤالء في األوراق املالية للشركة أو أي شركة من

 منه.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 )نظام اإلفصاح الكامل(، ميثاق نظام الحوكمة ( من10)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .لة بإعداد التقارير املاليةالتأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما فيها األنظمة ذات الص( 2/3)

 بالتعاقد مع مكتب تقارير التقوم الشركة بصفة دورية بالتأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، واألنظمة ذات الصلة ب تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
املالية، وقد قامت الشركة مؤخرا

  ، وقد تمَّ في ضوء املعايير املحاسبية املتعارف عليهاالجديدة ، إلعداد األنظمة املالية واملحاسبية للمحاسبة والتدقيق يدلياملدقق الخارجي مكتب األستاذ/ حسين العب

 في طور الدراسة واملناقشة قبل ، و إعدادها
ً
 .اإلدارةمن قبل مجلس اإلدارة إجازتها هى حاليا

الوظائف واملهام الرئيسية (: 8املادة )

 للمجلس

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد ( 2/4)

 .تواجه الشركة وطرحها بشفافية
   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(14) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ص في تشغيل األفالم وعرضها فقط للجمهور، وبالتالي ليست هناك ثمة مخاطر تواجهها، بيد أنَّ  تعتقد الشركة بإن بيان اإللتزام/ أو تربير عدم اإللتزام
َّ
 تتلخ

ً
قد الشركة طبيعة نشاطها بسيطة جدا

 
ً
، والتي تمَّ طرناسبة إلدارة املخااملرقابية النظمة والذي قام بوضع األ للمحاسبة / حسين العبيدلي مكتب السادةبتكليف مكتب املدقق الخارجي، قامت مؤخرا

 والشركة  ،م12/12/2017م( الذي عقد بتاريخ 8/2017في اإلجتماع رقم ) إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة
ً
بصدد تعيين موظف ليقوم بتولي مهام إدارة حاليا

 بأنَّ مكتب املدقق الخارجي 
ً
م تقاريره بصفة دورية.، ويُ السادة/ رودل آند باتنر يقوم بمهمة التدقيق الداخلياملخاطر بالشركة، علما  قدَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 )سياسة وتقييم إدارة املخاطر(، ميثاق نظام الحوكمة ( من8)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة( 2/5)

 مكتب املدقق الخارجي تقوم الشركة بصفة  تربير عدم اإللتزام أوبيان اإللتزام/ 
ً
 كلفت الشركة رسميا

ُ
وهو والتدقيق للمحاسبة السادة/ رودل آند باتنر دورية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية، حيث

اقب الداخلي للشركة  عن ذلك كله ف الذي يتولى مهمة املر
ً
م تقاريره الدورية للمجلس، فضال قد قامت الشركة بتكليف مكتب املدقق الخارجي، األستاذ/ حسين وُيقدَّ

 الداخلية، والتي تمَّ إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، ووضعها موضع التنفيذ،رقابية النظمة والذي قام بوضع األ للمحاسبة العبيدلي 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 التدقيق الداخلي(،)سياسة إدارة  ميثاق نظام الحوكمة ( من7)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

اقبة مدى فاعليته وتعديله ( 3) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام واإلشراف العام عليه ومر

 .عند الحاجة
   

اقبة النظام وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظامحوكمة خاص قامت الشركة بوضع نظام   تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ، وتقوم الشركة بصورة دورية بمر

افق مع نظام الحوكمة الصادر بموجب القرار رقم )  مةئم، وقد قامت الشركة بالفعل بتحديث العديد من السياسات واملواثيق التي كانت قا2016( لسنة 5ليتو

 بالفعل
ً
 عن صياغة وإجازة السياسات الجديدة والتي تطلبها نظام الحوكمة الجديد.، فضال

: ُيرجى اإلطالع على املرفقات باألرقام 
ً
طفا

ُ
 ، ميثاق نظام الحوكمة من( 38إلى املرفق )( 1)من )ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

املجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية ( 4)

 .لها
   

والتي ُعرضت على الجمعية العامة للشركة التي ، عضوية املجلسكتساب معايير وإجراءات واضحة ومحددة إلقامت الشركة بوضع سياسة جديدة تشتمل على  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 تمت إجازتها 2018/أبريل/8إنعقدت بتاريخ 
ُ
صادقة عليها، م، حيث

ُ
 .ومن ثمَّ وضعها موضع التنفيذوامل

: ُيرجى اإلطالع 
ً
طفا

ُ
ومحضر إجتماع الجمعية العامة املنعقد بتاريخ  )سياسة ومعايير عضوية املجلس(، ميثاق نظام الحوكمة من( 44و )( 18على املرفق رقم ))ل
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(15) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 م(.2018/أبريل/8

هام الرئيسية الوظائف وامل (:8املادة )

 للمجلس

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه ( 5)

 :اآلتي -بوجه خاص-السياسة

 .آلية تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود( 5/1)

   

، وهذه السياسة تغطي ضمن النقاط األخرى التي تنظم العالقة بين أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهمقامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 نصت عليها صراحة في املادتين )، آلية تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهمتغطيها، 
ُ
لسياسة تمت إجازتها من قبل مجلس اإلدارة هذه ا(، و 25( و )4حيث

 ووضعت موضع التنفيذ.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (،م العالقة بين أصحاب املصالحيتنظ)سياسة  ميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .نشأ بين الشركة وأصحاب املصالحآلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد ت( 5/2)

ن تنظم العالقة بين أصحاب املصالحقامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  بيَّ
ُ
 صريحة ت

ً
آلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد ، وهذه السياسة تشمل نصوصا

 .من السياسة آنفة الذكر (26و) (25( و )24املواد )ال الحصر املثال  ، وعلى سبيلتنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (،م العالقة بين أصحاب املصالحيتنظ)سياسة  ميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهمآلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع ( 5/3)

ن تنظم العالقة بين أصحاب املصالحقامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  بيَّ
ُ
 صريحة ت

ً
ناسبة إلقامة عالقات جيدة مع امللية اآل، وهذه السياسة تشمل نصوصا

 ( من السياسة آنفة الذكر.28( و )26، ، وعلى سبيل املثال ال الحصر املواد )وردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهمالعمالء وامل

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (،م العالقة بين أصحاب املصالحيتنظ)سياسة  ميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل

رئيسية الوظائف واملهام ال (:8املادة )

 للمجلس

افق مع املعايير املهنية واألخالقية السليمة ( 5/4) قواعد السلوك املنهي لإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتو

اقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها  .وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح، وآليات مر
   

افق مع املعايير املهنية واألخالقامت الشركة بوضع قواعد السلوك املنهي  متربير عدم اإللتزاأو بيان اإللتزام/  وبين  اإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة قية السليمة وتنظم العالقة بينبحيث تتو

 .أصحاب املصالح



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
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(16) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ،)مدونة قواعد السلوك املنهي( ميثاق نظام الحوكمة ( من13)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .مساهمة الشركة االجتماعية( 5/5)

األنشطة استعراض وتقديم التوصيات املناسبة إلى املجلس فيما يتعلق ب، الغرض منه ميثاق لجنة اإلدارة الرشيدة واملسئولية االجتماعيةقامت الشركة بوضع  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

مواصلة االلتزام باألعمال للتصرف بشكل أخالقي واملساهمة في ، و التجارية للشركة بطريقة تعترف وتعكس االلتزام باملسئولية االجتماعية واملالية واالستدامة البيئية

 .التنمية االقتصادية

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (،ة اإلدارة الرشيدة واملسئولية االجتماعيةميثاق لجن) ميثاق نظام الحوكمة ( من17)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات ( 6)

 .للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح اآلخرين
   

صاح عن املعلومات فقامت الشركة بوضع العديد من السياسات واملواثيق التي تهدف إلى ضمان الشفافية وإحترام الشركة لألنظمة واللوائح وإلتزامها باإل  تربير عدم اإللتزام أوبيان اإللتزام/ 

ح وسياسة أصحاب املصالح اآلخرين، وغيرها من للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح، ومنها على سبيل املثال نظام اإلفصاح الكامل، وسياسة تعارض املصال

 السياسات األخرى، التي يشتملها ميثاق الحوكمة.

: ُيرجى اإلطالع على املرفقات باألرقام )
ً
طفا

ُ
 .(ميثاق نظام الحوكمة ، من(12( و )10و) ( 6)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشتمل وجيه الدعوة إلى جميع املساهمين ( ت7)

الدعوة واإلعالن على ملخص واٍف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة 

 .واعتماده

   

افقة إدار  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  افقتها تقوم الشركة عادة بأخذ مو ة الرقابة على الشركات بوزارة األعمال والتجارة على جدول أعمال الجمعيتين العادية والغير العادية، كما تقوم بأخذ مو

 أنَّ اإلعالن يتم قبل موعد إنعقاد الجمعية امل املزمع نشره على موعد عقد الجمعية العامة وصيغة اإلعالن
ُ
 عنية بأكثر منلكافة املساهمين في الجرائد اليومية، حيث

(15 
ً
ن ( يوما  بأنَّ اإلعالن يتضمَّ

ُ
 .الدعوة واإلعالن على ملخص واٍف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفق 
ً
طفا

ُ
 لعامة العادية(.. )صيغة اإلعالن للجمعية اميثاق نظام الحوكمة ( ، من40) رقم)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها( 8)
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(17) 
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 التنفيذية العليا، كما يقوم بإعتماد خطة التعاقب على إدارتها.يقوم مجلس اإلدارة عادة بإعتماد تعيينات موظفي اإلدارة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقات باألرقام )
ً
طفا

ُ
 . )سياسة تعاقب السلطة على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من11)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

ضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات املالية، والتحليل املالي، والتصنيف االئتماني وغيرهم من مقدمي و ( 9)

 .الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات األسواق املالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة املساهمين
   

 سياسة لتعيين املدقق دقيقة سياسة وإجراءات لجنة التدقيق آلية  تتضمن تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
لكيفية التعامل مع مقدمي الخدمات املالية والتحليل املالي، كما وضعت الشركة أيضا

 الخارجي، وتمَّ وضعها موضع التنفيذ.

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 لجنة التدقيق وسياسة تعيين املدقق الخارجي(. . )سياسةميثاق نظام الحوكمة (، من21( و)14)ل

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة( 10)

.لم تقم الشركة بوضع برامج توعوية لنشر ثقاف تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
د الشركة بوضع مثل هذه البرامج ُمستقبال  ة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة، وتتعهَّ

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

افز ومكافآت اإلدارة ( 11) اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء املجلس، وحو

 ملبادئ هذا النظام وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها التنفيذية العليا والعاملي
ً
ن بالشركة وفقا

 .على الجمعية العامة سنويا إلقرارها

   

افز ومكافآت اإلدار تمَّ إعداد سياسة مكتوبة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/   ملبادئ هذا النظام تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء املجلس، وحو
ً
ة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقا

 تمت إجازتها 2018/أبريل/8والتي ُعرضت على الجمعية العامة للشركة التي إنعقدت بتاريخ ، وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين
ُ
م، حيث

صادقة عليها، ومن ثمَّ وضعها موضع التنفيذ.
ُ
 وامل

 :
ً
طفا

ُ
، ومحضر إجتماع الجمعية العامة . )أسس ومعايير  منح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة(ميثاق نظام الحوكمة ، من(44و )( 19املرفق رقم )ُيرجى اإلطالع على )ل

 .م(2018/أبريل/8املنعقد بتاريخ 

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .ي العالقة، وعرضها على الجمعية العامة إلقرارهاو وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذ( 12)



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(18) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 تمت 2018/أبريل/8والتي ُعرضت على الجمعية العامة للشركة التي إنعقدت بتاريخ ، واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقةتمَّ إعداد سياسة مكتوبة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
م، حيث

صادقة عليإجازتها 
ُ
 ها، ومن ثمَّ وضعها موضع التنفيذ.وامل

: ُيرجى اإلطالع على املرفق 
ً
طفا

ُ
د مع األطراف ذوي العالقة(، ومحضر إجتماع الجمعية العامة املنعقد سياسة التعاق. )ميثاق نظام الحوكمة ، من(44و )( 26رقم ))ل

 م(.2018/أبريل/8بتاريخ 

الوظائف واملهام الرئيسية  (:8املادة )

 للمجلس

    .وضع أسس ومعايير تقييم أداء املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا( 13)

الذي قام بدراستها  تمَّ وضع أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، وتمَّ عرض هذه السياسة والنماذج على املجلس تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 تها ومن ثمَّ تمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذ.ومناقش

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
. )أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ونماذج تقييم ميثاق نظام الحوكمة ، من(24( و )23و)( 20) باألرقام ات)ل

 اإلدارة التنفيذية العليا(.

 
 

يمثل املجلس كافة املساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة  سمسؤوليات املجل (:9املادة )

الشركة والشركاء واملساهمين، وأصحاب املصالح، ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة، وتنمية املجتمع، وعليه 

ألعمال واملمارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق أن يتحمل مسؤولية حماية املساهمين من ا

 .ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى 

   

هم ُيمثلون كافة املساهمين في الشركة ب تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/   في أنَّ
ً
دا مصلحة ال إستثناء، وأنهم في سبيل ذلك يبذولون غاية جهدهم من أجل تحقيق يدرك رئيس وأعضاء املجلس دورهم جيَّ

 ع.تموأصحاب املصالح وتنمية املج الشركة والشركاء واملساهمين

: مسئوليات املجلسوقد نص على هذا اإللتزام صراحة في البند )
ً
 (، من ميثاق مجلس اإلدارة.2(، الفقرة )ثانيا

: ُيرجى اإلطالع على امل
ً
طفا

ُ
 (.ميثاق مجلس اإلدارة. )ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1رفق رقم ))ل

    .ويجب تحديد مسؤوليات املجلس بوضوح في النظام األساس ي للشركة، و"ميثاق املجلس" املشار إليه في املادة السابقة مسؤوليات املجلس (:9املادة )



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(19) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ن علييشتمل ميثاق املجل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  هم عدم س على كافة التفاصيل التي تتعلق بمهام رئيس وأعضاء املجلس ومسئولياتهم و واجباتهم الفردية والجماعية، واملحظورات التي يتعيَّ

 من الحقوق األخرى. الدخول فيها، والجزاءات املقررة عليهم ، كما يشتمل امليثاق على حقوق املساهمين وحقهم في معاملتهم بإنصاق وحقهم في األرباح وغيرها

م، دعوة الجمعية العامة غيرالعادية 2017/ديسمبر/12م( املنعقد بتاريخ 8/2017للنظام األساس ي، فقد قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )بالنسبة  وكذلك الحال

ن هذا البند،  م توصيته للجمعية بالتعديل في النظام األساس ي للشركة بحيث يتضمَّ (، وتمت 38د تمَّ تضمين هذا البند في النظام األساس ي باملادة )وقلإلنعقاد، وقدَّ

 من قبل الجمعية العامة غير العادية.بالفعل إجازته 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم ) 
ً
طفا

ُ
تماع محضر إج، و (38املادة ) النظام األساس ي للشركة، و . )ميثاق مجلس اإلدارة(ميثاق نظام الحوكمة ، من(44( و )29و )( 1)ل

 .م2018/أبريل/8الجمعية العامة غير العادية املنعقد في تاريخ 

  :أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي -بما ال يخالف أحكام القانون  -وعلى املجلس مسؤوليات املجلس (:9املادة )

افية من يجب أن يؤدي املجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن ت( 1) كون قراراته مبنية على معلومات و

 .اإلدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به

   

 إلى معلومات  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
قيقة وضافية ترد إليه ديقوم مجلس اإلدارة بتأدية واجباته ومهامه بكل جدية وإهتمام، أما بخصوص قرارته وتوصياته فإنَّ املجلس يصدرها إستنادا

 من اإلدارة التنفيذية العليا للشركة، وفي كثير من األحيان يستعين بإستشاري خارجي إذا تطلب األمر ذلك.

 وهذا اإللتزام قد تمَّ ذكره صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
: مسئوليات املجلس(، البند ). )ميثاق مجلس اإلدارة(ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.1، الفقرة )ثانيا

يمثل عضو املجلس جميع املساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له ( 2) مسؤوليات املجلس (:9املادة )

 .لتعيينه باملجلس
   

سند إليهم وأنهم ُيمثلون جميع املساهمين واضعين في اإلعتبار مصلحة الشركة في املقام األول ومن ثمَّ ما يع يدرك جميع أعضاء تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
ود للمساهمين بالنفع املجلس الدور امل

 مين.درك األعضاء كذلك أنهم ليسوا بوكالء ملن صوتوا لصالحهم في اإلنتخابات، بل يضعون نصب أعينهم مصلحة جميع املساهوالفائدة، وي

: مسئوليات املجلستمَّ ذكره صراحة في ميثاق املجلس، البند )وهذا املبدأ قد 
ً
 ( منه.2(، الفقرة )ثانيا

م، دعوة الجمعية العامة غيرالعادية 2017/ديسمبر/12م( املنعقد بتاريخ 8/2017إجتماعه رقم )بالنسبة للنظام األساس ي، فقد قرر مجلس اإلدارة في  وكذلك الحال

ن هذا البند، وقد تمَّ تضمين هذا البند في النظام األساس ي با لإلنعقاد، م توصيته للجمعية بالتعديل في النظام األساس ي للشركة بحيث يتضمَّ ( الفقرة 38ملادة )وقدَّ

 .م2018/أبريل/8املنعقد في تاريخ في إجتماعها  من قبل الجمعية العامة غير العاديةبالفعل (، وتمت إجازته 2)

  :
ً
طفا

ُ
: مسئوليات املجلس(، البند )ميثاق نظام الحوكمة ، من(44( و)29و )( 1ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم ))ل

ً
 النظام، و (2. )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )ثانيا



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(20) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 .م2018/أبريل/8محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد في تاريخ ، و (2( الفقرة )38املادة ) األساس ي للشركة

يجب أن يحدد املجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد ( 3) مسؤوليات املجلس (:9املادة )

 .املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات املفوضة
   

ها ال تعفي املجلس تربير عدم اإللتزامأو ن اإللتزام/ بيا ب على إساءة إستعمال الصالحيات والسلطات التي ُيحيل بعضها لإلدارة التنفيذية العليا، وأنَّ
َّ
من املسئولية إذا ما تهاون في  يدرك املجلس ما يترت

أو القرار الواجب  اتملجلس دليل للسلطات والصالحيات ُيحدد بموجبه املوضوعات واإلجراء، لذا فقد أصدر اأو قام بمنحها ملن ال يستحقها متابعة كيفية إستعمالها

بتوقيعين مزدوجين أحدهما من الرئيس التنفيذي والعضو  ات إتخاذه، ومن له من اإلدارة التنفيذية العليا سلطة إصداره، وفي معظم األحوال يكون إصدار القرار 

 ستغالل هذه الصالحيات.املنتدب، وذلك لضمان عدم إساءة إ

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )دليل السلطات والصالحيات(،ميثاق نظام الحوكمة ( ، من4)ل

الشركة وبخاصة الجوانب املالية  جب على املجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء املجلس الجدد بعمل( ي4) مسؤوليات املجلس (:9املادة )

 .ة فضال عن تدريبهم إن لزم األمروالقانوني
   

املجلس واملستشار القانوني بتنوير أعضاء املجلس الجدد وتعريفهم بنشاط  ب أعضاء جدد ملجلس اإلدارة، يقوميقوم املجلس عادة في أول إجتماع ينعقد إلنتخا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 
ً
 لنظام الحوكمةالشركة والجوانب املالية والقانونية فضال

ً
، وكذلك التعريف بكيفية عقد اإلجتماعات وكيفية إتخاذ الشركات ن وقانو   عن تعريفهم بواجباتهم وفقا

 للخبرات املتراكمة لعدم لزوم ذلك، ، القرارات وغيرها من الجوانب األخرى، لكن لم يسبق للمجلس وأن عقد ألعضائه أي دورات تدريبية في هذا الخصوص
ً
نظرا

 .وأعضاء املجلس الحاليلرئيس 

 وهذا اإللتزام قد تمَّ ذكره صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
: مسئوليات املجلس(، البند )ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.4. )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )ثانيا

تأكد من إتاحة الشركة املعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء املجلس بوجه عام وألعضاء يجب على املجلس ال( 5) مسؤوليات املجلس (:9املادة )

 .املجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة
   

د رئيس وأعضاء املجلس بالبيانات واملعلومات الكافية قبل إتخاذ أي قرار أو البدء في مناقشة أي موضوع، وذلك بطلب الشركة تزوَّ  يقوم املجلس بالتحقق من أنَّ  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

افاتهم بما يطلبونه من معلومات ومستندات م ؤيدة ترفق مع جدول تقارير ومستندات مؤيدة قبل الفصل في املوضوع، ويستعين األعضاء عادة بسكرتير املجلس في مو

بيل البدء في مناقشة أي بند بالجدول.األعما
ُ
 ل ق

 وهذه الواجبات قد تمَّ ذكرها صراحة في واجبات سكرتير مجلس اإلدارة وفي ميثاق املجلس.



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(21) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي ) 
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة (، من5( و )1)ل

ً
: مسئوليات املجلس(، . )واجبات سكرتير مجلس اإلدارة وميثاق املجلس(، الفقرة )ثانيا

 (.5البند )

ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني ( 6) مسؤوليات املجلس (:9املادة )

وإذا تضمن نظام الشركة  الشركة من التزاماتهم إال إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه،

أحكاما في هذا الشأن، فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات املذكورة إال بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك 

 .التصرفات داخلة في أغراض الشركة

   

ن ثمة نص ُيبيح للمجلس يؤكد مجلس اإلدارة لم يسبق له بيع عقارات الشركة، كما  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ، إبراء مديني الشركة من التزاماتهميؤكد بأنَّ النظام األساس ي للشركة ال يتضمَّ

افقة الج  فإنَّ املجلس سيقوم بأخذ مو
ً
معية العامة املسبقة قبل ويؤكد املجلس بأنه لم يسبق لهم إبراء ذمة أي مدين للشركة، وإن دعت الضرورة ملثل ذلك ُمستقبال

 .، أو الالحقة، بحسب األحوالره باإلبراءإصدار قرا

اري )رهن رسمي أما بخصوص إبرام عقود قروض تتجاوز آجالها ثالثة سنوات، فقد سبق للشركة وأن أبرمت مثل هذه العقود مع البنك األهلي القطري وبضمان عق

البدء في تطبيق نظام الحوكمة، وفي جميع األحوال قبل شركة(، وكان ذلك لبنايتين مملوكتين للشركة( وذلك لتمويل مشروع عقاري )بنايتين سكنيتين مملوكتين لل

افقة الجمعية العامة للشركة  .فإنَّ تلك الصفقة كانت بعلم ومو

 في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة املنعقد بتاريخ 
ً
 يحظر 2018/أبريل/8ومؤخرا

ً
 صريحا

ً
إبرام على املجلس م، تمَّ تضمين النظام األساس ي للشركة نصا

ن باملادة )عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها  ( من النظام األساس ي.6( الفقرة )38، بحسب ما هو ُمبيَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
: مسئوليات املجلس(، البند ). )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفميثاق نظام الحوكمة ، من(44( و )29و) (1)ل

ً
النظام ، و (6قرة )ثانيا

 .م2018/أبريل/8محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ ، و (6( الفقرة )38املادة ) األساس ي للشركة

 
 

ت والسلطات الالزمة إلدارتها؛ ويجوز له تفويض بما ال يخل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى املجلس جميع الصالحيا تفويض املهام (:10املادة )

لجانه في ممارسة بعض صالحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على 

 .طبيعة تلك املهام

   

افقة الجمعية العامة أو  يتطلب إصدار يقوم مجلس اإلدارة بجميع األعباء التي تدخل  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ب الحصول على مو
َ
رح أي أمر يتطل

ُ
في نطاق أعمال اإلدارة الصرفة، وإذا ما ط

 من الجمعية العامة العادية أو غير العادية، فإنَّ املجلس يقوم عادة بدراسة املوضوع ورفع توصيته للجمعية املعنية، بحسب األح
ً
 وال.قرارا
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يقوم املجلس بإسناد بعض املهام للجان املتفرعة عن املجلس مع منحها بعض الصالحيات التي تضمن تسيير األمر ودراسته على نحو ال ُيعيق وفي كثير من األحيان 

حدد طبيعة املوضوعا
ُ
 بأنَّ تشكيل جميع هذه اللجان يتكون من عضوية أعضاء مجلس اإلدارة، وأنَّ سياسة وإجراءات كل لجنة ت

ً
ُيمكن إسنادها  ت التيالعمل، علما

، ولضمان سرعة إت
ً
خاذ القرار، يقوم املجلس للجنة املعنية، على أن ترفع اللجنة توصياتها ملجلس اإلدارة إلتخاذ القرار املناسب بشأنها، أو في أحوال قليلة جدا

 صادقة عليه,في اول إجتماع للمجلس يلي القرار للم بتفويض اللجنة بإتخاذ القرار املناسب، على أن ُيعرض األمر 

 وهذا األمر قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
: ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.تفويض املهام. )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )ثالثا

 آخرين للقيام ببعض أعماله، وتظل املسؤولية النهائية عن الشركة على املجلس وإن شكل لجا تفويض املهام (:10املادة )
ً
نا أو فوض جهات أو أشخاصا

 .وعلى املجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة املدة
   

دراك أنَّ تفويض بعض صالحيات املجلس ألي لجنة يؤكد املجلس بأنه ال يصدر تفويضات عامة أو غير ُمحددة ألي من لجانة املتفرعة عنه، ألنَّ املجلس يدرك تمام اإل  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 بالشركة.
ً
ب على ذلك التفويض ما ُيلحق ضررا

َّ
 أو ألي شخص بعينه ال يعفي املجلس برمته من املسئولية إذا ما ترت

ض أي شخص خارج أعضاء املجلس مهما كانت األسباب، وإنما يكون التفوي ض عادة للجان املجلس املنبثقة عن وفي جميع األحوال، يؤكد املجلس بأنه ال يفوَّ

 املجلس ذاته وفي أضيق الحدود.

 وهذا األمر قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
: ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.تفويض املهام. )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )ثالثا

 
 

الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو املسؤول األول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة  واجبات الرئيس (:11املادة )

ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق 

 :ل ما يأتياملجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على األق

   

، كما وأمام القضاء الغير  مشركة، فإن رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة وهو الذي ُيمثلها أمالبحسب نصوص قانون الشركات القطري وميثاق مجلس اإلدارة ل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 ين وسائر أصحاب املصالح األخرى.أنه مسئول عن حسن إدارة الشركة وحماية مصالح الشركة واملساهم

 وهذا اإللتزام قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 اإلدارة(. مجلس رئيس مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال
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    .املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت املناسبالتأكد من قيام ( 1) واجبات الرئيس (:11املادة )

 رئيس املجلس هو الذي ُيدير إجتماعات املجلس، فإنه يقوم بالتأكد من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسية الواردة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
لوقت بجدول األعمال وفي اُبحكم أنَّ

 املناسب.

 وهذا اإللتزام قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.4اإلدارة(، البند ) مجلس رئيس مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال

افقة على جدول أعمال ا( 2) واجبات الرئيس (:11املادة )     .جتماعه مع األخذ بعين االعتبار أّية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء املجلساملو

افقة عليه قبل الدعوة لعقد إجتماعات املجلس، باإلضافة لذلك فإنَّ  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  اح أي أعضاء املجلس يكون لهم الحق في إقتر  يقوم رئيس املجلس بإقتراح جدول األعمال واملو

 
ً
افقة رئيس املجلس أوال قبل اإلدراج،  أما األمور الطارئة واملستعجلة والتي تطرأ بعد توجيه  نقطة يرون ضرورة إلدراجها في جدول األعمال، ولكن يتم ذلك بمو

افقة عة بجدول األعمال، فيتم إضافتها تحت الدعوة  لألعضاء مشفو   رئيس املجلس عليها قبل مناقشتها.بند )ما يستجد من أعمال(، وبالطبع بعد أخذ مو

 وهذا اإللتزام قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

 
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1: ُيرجى اإلطالع على املرفق ))ل

ً
 (.5اإلدارة(، البند ) مجلس رئيس مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال

عضاء املجلس على املشاركة بشكل جماعي وفّعال في تصريف شؤون املجلس، لضمان قيام املجلس تشجيع أ( 3) واجبات الرئيس (:11املادة )

 .بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة
   

 من الرئيس فاء املجلس ملعرفة وجهة نظره أو تعليقه حو ضفي كثير من األحيان يوجه رئيس املجلس إستفساره ألًي من أع تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
ُمشاركة  يل املسألة املطروحة، وذلك حرصا

مانه بأنَّ مناقشة أي موضوع من كافة الجوانب وبعد سماع وجهات نظر جميع األعضاء املشاركين، يعطي فرصة في إتخاذ القرارات والتوصيات، إليجميع األعضاء 

افقة أكثريتهم على األقل.في أن يكون القرار الصادر أقرب للكمال ويشمل إجماع جميع األ  أكبر   عضاء أو مو

 وهذا اإللتزام قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.6اإلدارة(، البند ) مجلس رئيس مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال

    .حة كافة البيانات واملعلومات والوثائق واملستندات والسجالت الخاصة بالشركة وباملجلس ولجانه ألعضاء املجلسإتا( 4) واجبات الرئيس (:11املادة )
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ل مرفقة باإلجتماع، كما أنه في كثير من يقوم رئيس املجلس قبيل كل إجتماع بالتحقق من أنَّ جميع املستندات واألوراق املؤيدة للموضوع املدرج في جدول األعما تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

استه من كافة جوانبه األحيان يؤجل اإلجتماع لتقديم تقارير معينة تتعلق باملوضوع املطروح للنقاش واملطلوب إتخاذ قرار فيه، وذلك لضمان تفنيد املوضوع ودر 

 يحرص رئيس املجلس على توفير كافة املستندات والوثائق للجنة املعنية قبل إتخاذ القرار املناسب، وذات األمر ينسحب على إجتماعات وتوصيات اللجان، ح
ُ
يث

 قبيل تقديم تقريرهم أو توصياتهم.

 وهذا اإللتزام قد ورد صراحة في ميثاق املجلس.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ً
 (.1اإلدارة(، البند ) مجلس ئيسر  مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال

    .إيجاد قنوات التواصل الفعلّي باملساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى املجلس( 5) واجبات الرئيس (:11املادة )

، كما يحرص أن يصل صوت املساهمين للمجلس، ملعرفة وجهة نظرهم أو يحرص رئيس املجلس على التحقق من وجود قنوات فعالة للتواصل الفعلي مع املساهمين تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

من مالحظات أو تحفظات حتى يتمكن املجلس من تداركها أو مناقشتها والتعليق عليها، وهذا الواجب ورد ذكره في كل من ميثاق وأذهانهم ما يعتمل في صدورهم 

 املجلس وسياسة أصحاب املصالح.

: ُيرجى اإلطالع ع 
ً
طفا

ُ
 ميثاق نظام الحوكمة ، من(12و )( 1) ين رقميلى املرفق)ل

ً
(، 1اإلدارة(، البند ) مجلس رئيس مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال

 ((.3وسياسة أصحاب املصالح، املادة )

اءة بين أعضاء إفساح املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بامل (6) واجبات الرئيس (:11املادة )
ّ
شاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البن

 .املجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين
   

ي اللجان املتفرعة ف لضمان مشاركة جميع األعضاء غير التنفيذيين، فقد قام املجلس بإعادة تشكيل لجانه بحيث تمَّ ضمان مشاركة جميع األعضاء غير التنفيذيين تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 ، لضمان املشاركة الكاملة من الجميع.فقط أي عضوء من األعضاء يترأس إحدى هذه اللجان عن املجلس، كما تمَّ ضمان أنَّ 

 وغني عن البيان أن عالقة جميع أعضاء املجلس مع بعضهم البعض ممتازة.

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 ظام الحوكمةميثاق ن ، من(33و )( 1) ين رقمي)ل

ً
 (.6اإلدارة(، البند ) مجلس رئيس مسؤوليات : . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )أوال

 .إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك( 7) واجبات الرئيس (:11املادة )

 .عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء املجلس في بعض صالحياته يحل نائب الرئيس محل الرئيس
   

ق بتنفيذ أحكام هذا النظام، وأنهم يشاركون في اإل  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
َّ
 يكونون على إطالع دائم بكل ما يتعل

ً
مناقشة أية  جتماعات التي يتميؤكد رئيس املجلس بأنَّ إعضاء املجلس دائما
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 عن ذلك كله، فإنَّ املجلس قد أسند للجنة التدقيق من ضمن نطاق جديدة تحديثات أو إجازات ألية سياسات أو لوائح أو مواثيق 
ً
تتصل بنظام الحوكمة، فضال

تابع كل ما يتعلق بتنفيد احكام هذا  النظام.
ُ
 أعمالها أن ت

 ي حالة غيابه ألي سبب من األسباب، نَّ نائب رئيس املجلس يحل محل الرئيس فوغني عن الذكر، أن مثياق املجلس قد نص صراحة على أ
ً
 مسؤوليات : الفقرة )أوال

 .(10اإلدارة(، البند ) مجلس رئيس

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 وسياسة وإجراءات لجنة التدقيق(.. )ميثاق مجلس اإلدارة(، ميثاق نظام الحوكمة (، من14(  و )1)ل

 
 

 :يلتزم أعضاء املجلس بما يلي التزامات أعضاء املجلس (:12املادة )

 .االنتظام في حضور اجتماعات املجلس ولجانه، وعدم االنسحاب من املجلس إال لضرورة وفي الوقت املناسب( 1)
   

ب إال في حاالت إستثنائية بسبب املرض أو تشهد محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  املتفرعة عن املجلس بإلتزام األعضاء في حضور اإلجتماعات وعدم التغيَّ

 بأنَّ مجلس اإلدارة لم ُيسجل أي حالة إنسحاب أو إستقالة عن عضوية املج
ً
 لس خالل هذه السنة.السفر خارج البالد، وهى أعذار مقبولة ُيقدرها املجلس، علما

    .إعالء مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح وتقديمها على املصلحة الخاصة( 2) التزامات أعضاء املجلس (:12) املادة

ساسية التي من أجلها تمَّ إنتخابهم من قبل املساهمين، وقد يسعى أعضاء املجلس جاهدين على إعالء مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين، ألنَّ هذه هى الغاية األ  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

  مجلس اإلدارة،زام صراحة في ميثاق تمَّ إيراد هذا اإللت
ً
 (.5اإلدارة(، البند ) مجلس أعضاء واجبات: الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
  . )ميثاق مجلس اإلدارة(،ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

إبداء الرأي بشأن املسائل االستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، ( 3) التزامات أعضاء املجلس (:12دة )املا

 .والتعيينات األساسّية، ومعايير العمل بها
   

 يقومون بمناقشة كافة التفاصيل ويقدمون أرآئهم ووجهات نظرهم بشأن أي مسألة يشارك أعضاء مجلس اإلدارة ب تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
ال وإيجابي في إجتماعات املجلس، حيث شكل فعَّ

 ما يتعلق باملسائل اإلستراتيجية للشركة والت
ً
د هذه املشاركة، وخصوصا جسَّ

ُ
 القرارات التي تصدر من املجلس  ت

ومعايير عيينات األساسية تعرض على املجلس، وأنَّ

 العمل بها.

  ،صراحة في ميثاق مجلس اإلدارةوقد نص على هذا املبدأ 
ً
 (.6اإلدارة(، البند ) مجلس أعضاء واجبات: الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
  . )ميثاق مجلس اإلدارة(،ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل
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اقب( 4) التزامات أعضاء املجلس (:12املادة ) ة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوّية ونصف مر

 .السنوّية والربعّية
   

اقبة أداء الشركة وتحقيق أهدافها من خالل مشاركتهم تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  في اللجان املتفرعة عن املجلس، مثل لجنة التدقيق واللجنة  يقوم أعضاء مجلس اإلدارة باملشاركة في مر

سواء من خالل مشاركتهم في لجنة التدقيق أو  .التقارير السنوّية ونصف السنوّية والربعّيةاملالية واللجنة الفنية ولجنة املكافآت، وُيشارك األعضاء كذلك في مناقشة 

 ودها قبل إجازتها.من خالل عرض هذه التقارير على املجلس ومناقشة بن

 مجلس اإلدارة، زام صراحة في ميثاق وقد نص على هذا اإللت
ً
 (.7اإلدارة(، البند ) مجلس أعضاء واجبات: الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

    .اف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقا لهذا النظاماإلشر ( 5) التزامات أعضاء املجلس (:12املادة )

 أسند مجلس اإلدارة للجنة التداإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمةيشارك أعضاء املجلس في مهمة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
قيق مهمة تطوير القواعد ، حيث

 اإلجرائية للحوكمة ومن ثمَّ عرضها على املجلس إلجازتها باإلضافة لتطبيقها التطبيق األمثل، 

 بتحديث العديد من السياسات املعمول بها لتتواكب مع املتطلبات الجديدة، مثل 
ً
و ، تحديثات ميثاق مجلس اإلدارةوخير دليل على ذلك أنَّ الشركة قد قامت مؤخرا

لجنة ، وتحديثات الئحة  تحديثات سياسة تعارض املصالح، و تحديثات سياسة حقوق أصحاب املصالح اآلخرين، و تحديثات مهام  وواجبات أمين السر ملجلس اإلدارة

، وهى ، باإلضافة للسياسات واألنظمة الجديدة التي تلجنة املكافآتالترشيحات، وتحديثات الئحة  لجنة التدقيق، وتحديثات الئحة  
ً
مَّ إعدادها وإجازتها مؤخرا

 جميعها مرفقة بميثاق نظام الحوكمة.

: ُيرجى اإلطالع على 
ً
طفا

ُ
 ((.27( وإلى املرفق رقم )1، املرفقات من )ميثاق نظام الحوكمة واإلجراءات  املذكورة، من السياسات)ل

تنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤّهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل استغالل مهاراتهم وخبراتهم امل( 6) التزامات أعضاء املجلس (:12املادة )

 .على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح
   

 تسند رئاسة لجان يعتمد املجلس بشكل أساس ي على مهارات أعضائه وعلى خبراتهم املهنية املتراك تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
مة في إدارة الشركة وفي مشاركاتهم في تشكل لجان املجلس، حيث

لجنة وعضويتها ألعضاء التدقيق واللجان الفنية ألعضاء خلفيتهم محاسبية أو لديهم خبرات مهنية متراكمة في هذا املجال، وبالنسبة للجان الفنية تكون رئاسة ال

 نما وإدارتها وكيفية تطويرها وعلى إملام تام بالعقبات التي تعترض طريق مثل هذا النشاط.السيلديهم الخبرة الواسعة في مجاالت 



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(27) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

  في ميثاق مجلس اإلدارة،وقد نص على هذا اإللتزام صراحة 
ً
 (.9اإلدارة(، البند ) مجلس أعضاء واجبات: الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
  ميثاق مجلس اإلدارة(،. )ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

    .املشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل (7) التزامات أعضاء املجلس (:12املادة )

جميع األعضاء في هذه الجمعيات، ومشاركتهم في الرد على إستفسارات الحاضرين من تشهد محاضر إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، بمشاركة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ب أًي من األعضاء عن حضور أي إجتماع للجمعية العامة إال لضرورة قصوى، ليقينهم بأنه من أهم إجتماعاتو املساهمين  الشركة  ملا ُيعرض من أسئلة، وال يتغيَّ

 السنوية.

 مجلس اإلدارة، في ميثاق  زام صراحةوقد نص على هذا اإللت
ً
 (.10اإلدارة(، البند ) مجلس أعضاء واجبات: الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

ذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى عدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إ( 8) التزامات أعضاء املجلس (:12املادة )

 .املجلس تسمية املتحدث الرسمي باسم الشركة
   

 رئيس الشركة )رئ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
 أنَّ

ُ
يس مجلس اإلدارة( هو ال يقوم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة باإلدالء بأية تصريحات أو تقديم أية معلومات تخص الشركة، حيث

ب السيد/ علي إسحاق الشخص املنوط به واملصرح له باإلدالء بأية تصريحات تتعلق بالشركة أو نشاطها، وقد قام املجلس بتسمية الرئيس التنفيذي والعضو املنتد

 حسين آل إسحاق، ليكون املتحدث الرسمي بإسم الشركة في أي محفل رسمي.

 اإلدارة، حة في ميثاق مجلس زام صراوقد نص على هذا اإللت
ً
 (.11اإلدارة(، البند ) مجلس أعضاء واجبات: )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 .ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1) رقم )ل

وى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام باملهام والوظائف املوكلة اإلفصاح عن العالقات املالية والتجارية، والدعا( 9) التزامات أعضاء املجلس (:12املادة )

 .إليهم

ق بأّية مسألة تخّص الشركة
ّ
 .ويجوز ألعضاء املجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعل

   

 على  القيام باملهام والوظائف املوكلة لهميؤكد أعضاء املجلس بأنه ليس لديهم ثمة عال تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
، قات مالية أو تجارية أو دعاوى قضائية مرفوعة منهم أو ضدهم قد تؤثر سلبا

 .وبخصوص الدعاوى املتداولة فقد تمَّ اإلفصاح عنها وتضمينها في هذا اتقرير

لإلستعانة بهم في بيان أية مسألة فنية قد يستعص ى على املجلس   من ذوي الخبرات ن كذلك أنه وفي كثير من األحيان يستعين املجلس باملستشارين الخارجيينو ويؤكد



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(28) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

تراتيجية أو اإلستعانة إدراك أبعادها قبل إتخاذ القرار املناسب، ومثال لذلك إستعانة املجلس باملكاتب الهندسية اإلستشارية في كل ما يعرض له من مشروعات إس

 ند مناقشة أية مسألة محاسبية متخصصة.بمكاتب التديق الخارجي واملحاسبين ع

 اإلدارة، زام صراحة في ميثاق مجلس وقد نص على هذا اإللت
ً
 (.13( و )12اإلدارة(، البندين ) مجلس أعضاء واجبات: الفقرة )سابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

 
 

يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه، ووفقا ملا ينص عليه النظام األساس ي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو املجلس إلى  الدعوة لالجتماع (:13املادة )

االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال قبل التاريخ 

 .ل، ويجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمالاملحدد النعقاده بأسبوع على األق

   

إما من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب إثنين من أعضاء ( من النظام األساس ي، 34بحسب نص املادة )يقوم  رئيس مجلس اإلدارة بالدعوة إلنعقاد إجتماعات املجلس،  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

، كما يتولى إدارة ذلك قبل إسبوع على األقل من املوعد املحدد لعقد اإلجتماع، وفي حاالت غياب رئيس املجلس يقوم نائب رئيس املجلس بهذه  املهمةاملجلس، و 

 .وضبط اإلجتماع

بها إلطالعه عليها قبيل   ة تزويد العضوتوجه الدعوة عادة لجميع األعضاء مشفوعة بجدول األعمال وأية مستندات أو أوراق ضرورية قد يرى سكرتير املجلس ضرور 

 الحضور للمشاركة برأيه في اإلجتماع، لتتكون لديه الفكرة الكاملة عن املوضوع املطروح،

افقة رئيس ا   فإنَّ جميع أعضاء املجلس لديهم الحق في إقتراح ما عنى لهم من بنود إلدراجها بجدول األعمال بعد أخذ مو
ً
 ا.ملجلس عليهوكما ذكرنا آنفا

 اإلدارة، زام صراحة في ميثاق مجلس وقد نص على هذا اإللت
ً
 ( .2اإلدارة وقراراته(، البند ) مجلس إجتماعات  :الفقرة )خامسا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 .(34) ة، النظام األساس ي املاد. )ميثاق مجلس اإلدارة(ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

 
 

خالل السنة، وال يجوز أن تنقض ي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع، وال يكون -على األقل -يعقد املجلس ستة اجتماعات  اعات املجلساجتم (:14املادة )

 إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس
ً
 .اجتماع املجلس صحيحا

   

قرر بموجب القانون وميثاق املجلسهو ( إجتماعات خالل هذا العام، وهذا 6جلس بعقد عدد )قام امل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
 بأنَّ املجلس )ستة إجتماعات على األقل( الحد األدني امل

ً
، علما

 تنقض ي ثالثة
َّ
اإلدارة في حالة غياب الرئيس ألي أشهر دون عقد إجتماع، وجميع هذه اإلجتماعات ترأسها إما رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس مجلس  يحرص باال



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(29) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ر
َّ
 في جميع هذه اإلجتماعات.  سبب من األسباب، كما أنَّ النصاب القانوني لعقد أي إجتماع قد توف

 مجلس اإلدارة، زام صراحة في ميثاق وقد نص على هذا اإللت
ً
 ( .1اإلدارة وقراراته(، البند ) مجلس إجتماعات  :الفقرة )خامسا

: ُيرجى اإل 
ً
طفا

ُ
 .اإلدارة( مجلس دد إجتماعاتصاح عن عفكشف اإل ، و . )ميثاق مجلس اإلدارة(ميثاق نظام الحوكمة ، من(35و )( 1) ين رقميطالع على املرفق)ل

العضو وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء املجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه ال يجوز أن يمثل  اجتماعات املجلس (:14املادة )

الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو املجلس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون 

 
ً
 .عذر يقبله املجلس أعتبر مستقيال

   

ب عن حضور أي إجتماع من إجتماعات مجلس اإلدارة عا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  دة بتفويض غيره من األعضاء كتابة لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه، ويقوم يقوم العضو املتغيَّ

ب ، كما يتم إثبات املتغيبين والحاضرين بموجب تفويض في محضر رئيس املجلس واملستشار القانوني بالتحقق من عدم تمثيل عضو ما ألكثر من عضو متغيَّ

 .اإلجتماع

تغيب عضو املجلس عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير دارة، فإنَّ املجلس يدرك بأنَّ وبحسب نص قانون الشركات وميثاق مجلس اإل 

 
ً
 خالل هذه السنة.متتالية دون عذر يقبله املجلس أعتبر مستقيال

ً
برر الذي يستدعي إعتبار العضو ُمستقيال

ُ
 ، وبحمد هللا لم يحدث هذا الغياب غير امل

 ميثاق مجلس اإلدارة، زام صراحة في لتوقد نص على هذا اإل
ً
 (.8اإلدارة وقراراته(، البند ) مجلس إجتماعات  :الفقرة )خامسا

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 فصاح عن إجتماعات مجلس اإلدارة(.. )ميثاق مجلس اإلدارة(، وكشف اإل ميثاق نظام الحوكمة (، من35( و )1)ل

ويجوز املشاركة في اجتماع املجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة املتعارف عليها، تمكن املشارك من  لساجتماعات املج (:14املادة )

 .االستماع واملشاركة الفعالة في أعمال املجلس وإصدار القرارات
   

كالهاتف  املشاركة في اجتماع املجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة املتعارف عليهااء مجلس اإلدارة نظام حوكمة الشركات ُيبيح إلعضبالرغم من أنَّ  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 لتي تمت خالل هذا العام قداملرئي واملشاركة بالفيديو أو عبر وسائل التواصل اإللكتروني كبرنامج اإلسكايب والواتس آب وغيرها، إال أنَّ جميع إجتماعات املجلس ا

 تمت إما بحضور العضو لشخصه أو بواسطة تفويض مكتوب ألحد األعضاء الحاضرين.

 مجلس اإلدارة، ميثاق وقد نص على هذا اإللتزام صراحة في 
ً
 ( .9اإلدارة وقراراته(، البند ) مجلس إجتماعات  :الفقرة )خامسا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 مجلس اإلدارة(. . )ميثاقميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

 
 



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(30) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحاضرين واملمثلين، وعند تساوي  قرارات املجلس (:15املادة )

األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، ويحرر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء األعضاء الحاضرين 

افق على أي قرار اتخذه و  الغائبين، ويبين ما دار باالجتماع، ويوقع من رئيس االجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يو

 .املجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع

   

وبيان تاريخ اإلجتماع وساعة  اتضر اإلجتماعاجتماعات مجالس اإلدارات، يقوم بضبط محيقوم سكرتير مجلس اإلدارة وهو مستشار قانوني لديه خبرة واسعة في إ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ن جدول األع مال وموجز غير مخل بدء اإلجتماع وبيان الحاضرين من األعضاء بأشخاصهم والحاضرين بموجب الوكالة واملتغيبين من األعضاء بدون عذر، كما ُيبيَّ

 بأنَّ لوقائع اإلجتماع واملناقشات التي دار 
ً
افقة عليه(، علما م بوجهة نظر ُمخالفة أو يتحفظ على أي قرار )بعدم املو ت باإلجتماع مع بيان إسم العضو الذي يتقدَّ

رجح الكفة التي يكون فيها رئيس املجلس.
ُ
 التصويت وتمرير القرارات يتم باإلغلبية املطلقة، وعند تساوي األصوات ت

 اإلدارة، يثاق مجلس زام صراحة في موقد نص على هذا اإللت
ً
 (.10(  و )6اإلدارة وقراراته(، البندين ) مجلس إجتماعات  :الفقرة )خامسا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

افقة جميع أعضائه كتابة ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدا قرارات املجلس (:15املادة ) ر بعض قراراته بالتمرير بشرط مو

 .على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه
   

افقة جميع صدر املجلس عادة قراراته في ذات إجتماع املجلس املنعقد، لكن في حاالت الضرورة واي تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  إلستعجال القصوي التي ال تحتمل التأخير يتم أخذ رأي ومو

 
َّ
ه يتم عرض القرار في أول األعضاء عبر الهاتف، وإذا حصل اإلجماع، يتم صياغة القرار وتمريره على األعضاء ألخذ توقيعاتهم عليه قبل وضعه موضع التنفيذ، كما أن

 قرار بالتمرير. ر أي بالتمرير للمصادقة عليه، وخالل هذا العام لم يصد ذ القرار إجتماع ملجلس اإلدارة يلي تاريخ إتخا

 زام صراحة في ميثاق مجلس اإلدارة، وقد نص على هذا اإللت
ً
 ( .7اإلدارة وقراراته(، البند ) مجلس إجتماعات  :الفقرة )خامسا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 س اإلدارة(.. )ميثاق مجلميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

 
 

  مين السرأ (:16املادة )
ً
بتسمية أمين سر املجلس، وتكون األولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو املحاسبة من  يصدر املجلس قرارا

ي شؤون شركة مدرجة
ّ
 .جامعة معترف بها أو ما يعادلها، وملن تكون له خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في تول

   

ف مجلس اإلدارة بموجب قرار صادر منه السيد املستشار القانوني للشركة لتولي مهام أمين السر وسكرتير مجلس اإلدارة، وأمين السر ه تربير عدم اإللتزامأو يان اإللتزام/ ب
َّ
و رجل قانوني ويحمل كل

 بأنَّ قرار تسمية أمين السر  ر عششهادة املاجستير في القانون الخاص من جامعة معترف بها، ولديه خبرة ال تقل عن 
ً
سنوات في مجال سكرتارية مجالس اإلدارات، علما



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(31) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 بموجب قرار  ُيثبت في أول محضر إلجتماع املجلس بعد إنعقاد الجمعية العمومية.
ً
 يتم تجديده سنويا

 الشركة، مهامه وواجباته(، الفقرة الثانية( . سكرتير و املجلس، سر أمين الرابع: الفقرة )القسممجلس اإلدارة، زام صراحة في ميثاق وقد نص على هذا اإللت

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(،ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

افقة الرئيس االستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله مين السرأ (:16املادة )     .وألمين السر بعد مو

تتولى مهمة حفظ األوراق واملستندات وتحتفظ بنسخ من محاضر اإلجتماعات في امللفات املعدة لذلك، كما تحتفظ تنفيذية يقوم أمين السر باإلستعانة بسكرتيرة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 سكرتير مجلس اإلدارة،  اخرى التي يسندها لهغيرها من املهام األ عمال في امللفات املخصصة لذلك، و بنسخة من مرفقات جداول األ 

 الشركة، مهامه وواجباته(، الفقرة الثانية( . سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسمصراحة في ميثاق مجلس اإلدارة، زام وقد نص على هذا اإللت

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 جلس اإلدارة(.. )ميثاق مميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

 
 

 :يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء املجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال املجلس ومنها مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

ما دار باالجتماع، ويثبت بها حرير محاضر اجتماعات املجلس يحدد بها أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ت( 1)

 .اعتراضات األعضاء على أي قرار أصدره املجلس

   

 بها تاريخ اإلجتماع وساعة اإلجتماع، والحاضرين م تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
هم ن األعضاء بأشخاصيقوم أمين السر )سكرتير مجلس اإلدارة( بضبط وتحرير محاضر إجتماعات املجلس، مبينا

 على قرار ما. والحاضرين بموجب وكالة أو تفويض مكتوب، ثمَّ بيان املتغيبين من األعضاء بدون عذر، ويقوم أمين السر بإثبات إعتراضات أي عضو ال يكون 
ً
افقا  مو

 ( .3( و )1، مهامه وواجباته(، البندين )الشركة سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسمصراحة في ميثاق مجلس اإلدارة، وقد نص على هذا اإللتزام 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من1)ل

    .قيد قرارات املجلس في السجل املعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها( 2) مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

 .قرارات املجلس في السجل املعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارهايقوم أمين السر بقيد  ير عدم اإللتزامتربأو بيان اإللتزام/ 

 .(2الشركة، مهامه وواجباته(، البند ) سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسم ميثاق مجلس اإلدارة،صراحة في وقد نص على هذا اإللتزام 

: ُيرجى اإلطالع عل
ً
طفا

ُ
 و صورة من سجل قرارات املجلس.. )ميثاق مجلس اإلدارة(، ميثاق نظام الحوكمة (، من41( و )1ى املرفقين ))ل



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(32) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

قيد االجتماعات التي يعقدها املجلس في السجل املعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا فيها: ( 3) مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

 .اضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها املجلس في االجتماع، واالعتراضات إن وجدتاألعضاء الح
   

ن، والقرارات موضحا فيها: األعضاء الحاضرين والغائبييقوم أمين املجلس بقيد إجتماعات املجلس في السجل املعد لذلك متسلسلة ومرتبة بحسب تواريخ إنعقادها،  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 .التي اتخذها املجلس في االجتماع، واالعتراضات إن وجدت

 (.2الشركة، مهامه وواجباته(، البند ) سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسم ميثاق مجلس اإلدارة،صراحة في وقد نص على هذا اإللتزام 

 
ُ
: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )ل

ً
 ورة من سجل قيد إجتماعات املجلس.. )ميثاق مجلس اإلدارة(، و صميثاق نظام الحوكمة ، من(42و) (1)طفا

حفظ محاضر اجتماعات املجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت املجلس ومكاتباته في سجالت ورقية ( 4) مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

 .وإلكترونية
   

 بسكرتيرته بحفظ جميع  ير عدم اإللتزامتربأو بيان اإللتزام/ 
ً
، كما محاضر اجتماعات املجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت املجلس ومكاتباته في سجالت ورقيةيقوم أمين السر ُمستعينا

 .(Hard Diskمنها محفوظة في وسيلة تخرين مستقلة ) إلكترونيتوجد نسخة 

: ُيرجى اإلطالع على امل
ً
طفا

ُ
الشركة، مهامه  سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: . )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )القسمميثاق نظام الحوكمة (، من1رفقي)ل

 (.4وواجباته(، البند )

تاريخ املحدد النعقاد االجتماع مرفقا بها جدول األعمال قبل ال -إن وجدوا-إرسال الدعوة ألعضاء املجلس، واملشاركين( 5) مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

 .بأسبوعين على األقل، واستالم طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ تقديمها
   

وجيه الدعوة ألعضاء املجلس قبل إسبوع على األقل من موعد إنعقاد يقوم أمين السر بإعداد جدول األعمال بناًء على توجيهات رئيس املجلس، ومن ثمَّ يقوم بت تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 به جدول األعمال وأية مستندات أو وثائق مطلوب إرفاقها لتمكين األعضاء من اإلملام باملوضوع املراد طرح
ً
ما إذا ه ومناقشته في اإلجتماع املعني، أاإلجتماع مرفقا

افقة رئيس املجلس عليها ومن ثمَّ تدرج ضمن جدول األعمال.كانت هناك أية بنود جديدة مقترحة من قبل أًي   من األعضاء فيتم أخذ مو

 (.5الشركة، مهامه وواجباته(، البند ) سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسم اإلدارة،ميثاق مجلس صراحة في وقد نص على هذا اإللتزام 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 اإلدارة(.. )ميثاق مجلس ثاق نظام الحوكمةمي (، من1)ل

التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء املجلس، وبين األعضاء فيما بينهم، وبين املجلس والجهات املعنية وأصحاب ( 6) مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

 .املصالح بما فيهم املساهمين واإلدارة واملوظفين
   

نسيق للتحقق من أن يقوم أمين السر )سكرتير املجلس( بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس وبين األعضاء فيما بينهم، وذلك من ناحية الت تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
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(33) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

حدد مناسب لظروف كل منهم، ولتزويد األعضاء بأية بيانات أو معلومات يرونها ضروري
ُ
ة تساعدهم في أخذ فكرة متكاملة عن املواضيع املدرجة موعد اإلجتماع امل

 عن ذلك كله، 
ً
 فإنَّ أمين السر يقوم بالتنسيق بين املجلس وأصحاب املصالح وبقية املساهمين واإلدارة واملوظفين.بجدول األعمال، فضال

(، كما نص عليه 6الشركة، مهامه وواجباته(، البند ) سكرتير املجلس، و رس أمين الرابع: الفقرة )القسمفي ميثاق مجلس اإلدارة، وقد نص على هذا اإللتزام صراحة 

 في سياسة أصحاب املصالح اآلخرين، باملادة )
ً
 ( منه.8صراحة أيضا

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح اآلخرين(.. )ميثاق مجلس اإلدارة(، ميثاق نظام الحوكمة (، من12( و )1)ل

تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك املعلومات والبيانات ( 7) مهام وواجبات أمين السر (:17ادة )امل

 .الخاصة بها
   

اإلدارة واألعضاء من الوصول ألية معلومات أو بيانات مطلوبة من قبلهم، سواء تعلقت من األدوار الرئيسية ألمين السر )سكرتير املجلس( هو تمكين رئيس مجلس  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 وأنشطتها واملسموح بتداولها .بجداول األعمال املطروحة لهم، أو أية بيانات خاصة بالعضو ذاته، أو أية وثائق أو معلومات أو بيانات من املعلومات املتعلقة بالشركة 

 (.7الشركة، مهامه وواجباته(، البند ) سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسملس اإلدارة، مجصراحة في ميثاق وقد نص على هذا اإللتزام 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة (، من1)ل

    .جلس بعدم الجمع بين املناصب املحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظامحفظ إقرارات أعضاء امل( 8) مهام وواجبات أمين السر (:17املادة )

 .حفظ إقرارات أعضاء املجلس بعدم الجمع بين املناصب املحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظاميقوم أمين السر  ب تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 (.8الشركة، مهامه وواجباته(، البند ) سكرتير املجلس، و سر أمين الرابع: الفقرة )القسممجلس اإلدارة، زام صراحة في ميثاق نص على هذا اإللت وقد

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 دارة.موذج أقرارات أعضاء مجلس اإل . )ميثاق مجلس اإلدارة(، ، ونميثاق نظام الحوكمة (، من31( و)1)ل

 
 

 :يشكل املجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثالث لجان على األقل هي كالتالي لجان املجلس (:18املادة )

افر الخبرة  :أوال: لجنة الترشيحات برئاسة أحد أعضاء املجلس وعضوية اثنين على األقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة تو

 :في اآلتي -على األقل-ي تتمثلالالزمة ملمارسة اختصاصاتها الت

   

اللجان الثالثة  م(، وقام بتشكيل لجانه من بينها3/2017م، بعقد إجتماع مجلس اإلدارة رقم )2017/فبراير/12في يوم  إنتهاء الجمعية العموميةقام املجلس فور  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 قام
ُ
 لنظام الحوكمة، حيث

ً
 من أعضاء املجلس،  املطلوبة وفقا

ً
بتشكيل لجنة الترشيحات، وهى برئاسة عضو من أعضاء املجلس وعضوية إثنين آخرين هما أيضا



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(34) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 بأنَّ املجلس قد أعاد تشكيل لجانه في إجتماعه املنعقد في يوم وجميع األعضاء يتمتعون بالخبرة الالزمة 
ً
التي تمكنهم من تأدية املهام املنوطة بهم، علما

افق تشكيل اللجنة مع متطلبات7/2017م، اإلجتماع مجلس اإلدارة قم )2017/نوفمبر/6  نظام الحوكمة الجديد. م(،  ليتو

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 . )تشكيل لجان املجلس(.ميثاق نظام الحوكمة (، من33) )ل

    .في انتخاب األصلح من بين املرشحين لعضوية املجلسوضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة ( 1) لجان املجلس (:18املادة )

اءات لجنة الترشيحات، من املهام الرئيسية للجنة الترشيحات وضع األسس واملعايير الالزمة إلنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وهذا األمر منصوص عليه صراحة في إجر  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ن أسس ومعايير إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.2( و )1ين )(، الفقرت4املادة )  (، كما أنَّ مجلس اإلدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تتضمَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 . )إجراءات لجنة الترشيحات و أسس ومعايير إختيار أعضاء مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة (، من18( و)15)ل

    .ترشيح من تراه مناسبا لعضوية املجلس حال خلو أي من مقاعده( 2) لجان املجلس (:18ة )املاد

 لالئحتها واإلجراءات تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 لشغل منصب عضو مجلس اإلدارة ممن تنطبق عليهم الشروط التي تحكمها بترشيح من تراه مناس تقوم لجنة الترشيحات وفقا

ً
املحددة في با

 العضو، وذلك في دورات إنتخاب أعضاء املجلس وفي حالة خلو منصب أًي من األعضاء أثناء دورة املجلس.

 (.3( الفقرة )4وقد نص صراحة على ذلك في إجراءات لجنة الترشيحات، املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق  رقم )
ً
طفا

ُ
 الترشيحات(. . )إجراءات لجنةميثاق نظام الحوكمة (، من15)ل

وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل املناسب لشغل الوظائف الشاغرة ( 3) لجان املجلس (:18املادة )

 .بالشركة
   

، الشركة لضمان سرعة تعيين البديل املناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركةوضع مشروع خطة التعاقب على إدارة من ضمن مهام لجنة الترشيحات الرئيسية  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 سياسة مكتوبة لخطة التعاقب4( الفقرة )4وقد نصت الالئحة على ذلك في املادة )
ً
 بأنَّ الشركة قد وضعت أيضا

ً
 .(، علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 إجراءات لجنة الترشيحات و سياسة خطة التعاقب للشركة(.. )ميثاق نظام الحوكمة (، من15( و)11)ل

    .ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليا( 4) لجان املجلس (:18املادة )

 ألي من وظائف اإلدارة ال تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
م تقوم لجنة الترشيحات بترشيح من تراه مناسبا تنفيذية العليا، كما تقوم بمراجعة شروط الوظيفة املطلوبة والتحقق من إستيفاء املتقدَّ



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(35) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 (.5( الفقرة )4لهذه الشروط وذلك قبل رفع األمر ملجلس اإلدارة ألخذ القرار بشأنها، وقد نص على ذلك صرحة في إجراءات الئحة الترشيحات، املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق  ر 
ً
طفا

ُ
 . )إجراءات لجنة الترشيحات(.ميثاق نظام الحوكمة (، من15قم ))ل

    .تلقي طلبات الترشح لعضوية املجلس( 5) لجان املجلس (:18املادة )

م تقوم لجنة الترشيحات عادة بعد اإلعالن عن موعد إنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة  ودعوة من يأنس في  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  للجنة، تقوم اللجنة بتلقي بطلبه نفسه الكفاءة للتقدَّ

 بها املستندات املطلوبة، وقد نص على ذلك اإللتزام صر 
ً
 (.6( الفقرة )4حة في إجراءات لجنة الترشيحات، املادة )االطلبات من املتقدمين مرفقا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق  رقم )
ً
طفا

ُ
 راءات لجنة الترشيحات(.. )إجميثاق نظام الحوكمة (، من15)ل

رسل نسخة منها إلى ( 6) لجان املجلس (:18املادة )
ُ
رفع قائمة املرشحين لعضوية املجلس إلى املجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن ت

 .الهيئة
   

املجلس، تقوم اللجنة بالتحقق من إستيفاء املتقدمين للشروط املطلوبة، ومن ثمَّ تستبعد اللجنة بات املتقدمين لعضوية لبعد إستالم لجنة الترشيحات لط تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

نة في توصياتها املتقدمين الذ عد قائمة بجميع املرشحين ترفعها ملجلس اإلدارة، مبيَّ
ُ
ين ترشحهم وأسباب ذلك املتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط، ومن ثمَّ ت

ن ل هم املتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط املطلوبة ووجه النقص، وذلك حتى يقف املجلس على كافة التفاصيل، وقبيل ذلك كله، تقوم اللجنة الترشيح، كما تبيَّ

 (.7( الفقرة )4بإرسال نسخة من تلك القائمة للهيئة، وقد نص على ذلك اإللتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، املادة )

: ُيرجى اإل 
ً
طفا

ُ
 . )إجراءات لجنة الترشيحات(.ميثاق نظام الحوكمة (، من15طالع على املرفق  رقم ))ل

اقتراحاتها في هذا ( 7) لجان املجلس (:18املادة ) رفع تقرير سنوي إلى املجلس يتضمن تحليال شامال ألداء املجلس محددا نقاط القوة والضعف و

 .الشأن
   

عف في املجلس من ضمن مهام لجنة الترشيحات القيام بتحليل أداء املجلس ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس، وذلك حتى يتسنى للمجلس معرفة نقاط القوة والض امتربير عدم اإللتزأو بيان اإللتزام/ 

، وقد نص على ذلك اإللتزام صراحة في ولجانه، ومن ثمَّ إتخاذ القرار املناسب لتصحيح املسار أو بإعادة تشكيل اللجان بما يتجاوز نقاط الضعف التي تبينها اللجنة

 سياسة مكتوبة لتقييم أداء املجلس، مشفوعة بنماذج معتمدة من املجلس للتقييم. م(، باإلضافة إلى أنَّ املجلس قدَّ 7( الفقرة )4إجراءات لجنة الترشيحات، املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 داء املجلس(.السنوي أل تقييم ال. )إجراءات لجنة الترشيحات و سياسة وكمةميثاق نظام الح (، من24( و)15)ل

افر الخبرة  :ثانيا: لجنة املكافآت لجان املجلس (:18املادة ) برئاسة أحد أعضاء املجلس وعضوية اثنين على األقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة تو

 :ي اآلتيف-على األقل-الالزمة ملمارسة اختصاصاتها التي تتمثل
   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
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 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

م(، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثالثة 3/2017م، بعقد إجتماع مجلس اإلدارة رقم )2017/فبراير/12في يوم إنتهاء الجمعية العمومية قام املجلس فور  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 قام بتشكيل لجنة املكافآ
ُ
 لنظام الحوكمة، حيث

ً
 من أعضاء املجلس، وجميع املطلوبة وفقا

ً
ت، وهى برئاسة عضو من أعضاء املجلس وعضوية إثنين آخرين هما أيضا

 بأنَّ املجلس قد أعاد تشكيل لجانه في إجتماعه امل
ً
م، 2017/نوفمبر/6نعقد في يوم األعضاء يتمتعون بالخبرة الالزمة التي تمكنهم من تأدية املهام املنوطة بهم، علما

افق تشكيل اللجنة مع متطلبات نظام الحوكمة الجديد.7/2017دارة قم )اإلجتماع مجلس اإل   م(،  ليتو

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )تشكيل لجان املجلس(.ميثاق نظام الحوكمة (، من33)ل

ديد مكافآت رئيس وأعضاء املجلس، على أال حديد السياسة العامة ملنح املكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحت( 1) لجان املجلس (:18املادة )

% من الربح الصافي للشركة بعد خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع 5تزيد املكافأة السنوية للمجلس على 

 .األرباح النقدية والعينية على املساهمين

   

، وقد تمَّ دراسة السياسة ومناقشتها من ملنح املكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء املجلستوبة  أعد مجلس اإلدارة سياسة مك تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

الجمعية هذه السياسة في إجتماع  وقد ُعرضتالتنفيذ، قبل املجلس ورفع املجلس توصيته بعرضها على الجمعية العامة ملناقشتها واملصادقة عليها ووضعها موضع 

 تمت ام 2018/أبريل/8يوم  الذي إنعقد فيالعامة 
ُ
صادقة على السياسة إلجازة، حيث

ُ
 .وامل

 بأنَّ إجراءات لج
ً
تحديد مكافآت رئيس وأعضاء معمول بها طيلة السنوات السابقة تقض ي ب(، 7( الفقرة )4نة املكافآت قد تضمنت نصوص صريحة، املادة )علما

من الربح الصافي للشركة بعد خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع األرباح النقدية ( %5)فأة السنوية للمجلس على املجلس، على أال تزيد املكا

 .والعينية على املساهمين

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
املكافآت لرئيس وأعضاء مجلس  . )إجراءات لجنة املكافآت و سياسة منحميثاق نظام الحوكمة ، من(44و) (19( و)16)ل

 (.م2018/أبريل/8إجتماع الجمعية العامة الذي إنعقد في يوم ومحضر ، اإلدارة

افز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها (2) لجان املجلس (:18املادة )     .تحديد أسس منح البدالت والحو

افز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز ( ضمن نطاق مهام اللجنة بيان 8( الفقرة )4حة لجنة املكافآت بالشركة صراحة في املادة )تنص الئ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  أسس منح البدالت والحو

منح املكافآت ألعضاء املجلس وملوظفي الش7، كما حدد املادة )للعاملين بها
ُ
 ركة.( من الئحة لجنة املكافآت األألسس التي في ضوئها ت

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )إجراءات لجنة املكافآت(.ميثاق نظام الحوكمة (، من16)ل

 ث لجان املجلس (:18املادة )
ً
برئاسة أحد أعضاء املجلس املستقلين وعضوية اثنين على األقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن  :: لجنة التدقيقالثا

ن، وأال يكون قد سبق ألي منهم تدقيق حسابات الشركة خالل السنتين السابقتين على الترشح يكون أغلبيتهم مستقلي
   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
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(37) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

افر فيهم الخبرة الالزمة ملمارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل على -لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتو

 :في اآلتي-األقل

 لنظام 2/2017م، بعقد إجتماع مجلس اإلدارة رقم )2017/فبراير/12املجلس فور إنتخابه في يوم  قام تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
م(، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثالثة املطلوبة وفقا

 قام بتشكيل لجنة التدقيق، وهى برئاسة عضو 
ُ
ي( وعضوية إثنين آخرين هما من أعضاء املجلس )السيد/ محمد علي جمعة السليط غير تنفيذيالحوكمة، حيث

 من أعضاء املجلس، 
ً
.أيضا

ً
ستقل كما سبق بيانه آنفا

ُ
 أنَّ جميع أعضاء املجلس ال يوجد بينهم من ينطبق عليه وصف العضو امل

ُ
 حيث

ف تعمل الشركة على إنتخاب م(، وسو 2019/أبريل/3وسوف تقوم الشركة بإنتخاب مجلس إدارتها الجديد في إجتماع الجمعية العمومية املزمع عقده في يوم )

 أعضاء مستقلين لضمهم ألعضاء املجلس.

 بأنَّ 
ً
 بأنَّ املجلس قد أعاد تشكيل لجانه في إجتماعه املنعقد في يوم و جميع األعضاء يتمتعون بالخبرة الالزمة التي تمكنهم من تأدية املهام املنوطة بهم، علما

ً
علما

افق تشكيل7/2017) م، اإلجتماع مجلس اإلدارة قم2017/نوفمبر/6  اللجنة مع متطلبات نظام الحوكمة الجديد. م(،  ليتو

تدقيق حسابات الشركة خالل السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو بالقيام وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق ألي من أعضاء لجنة التدقيق 

 .غير مباشر

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )تشكيل لجان املجلس(.ميثاق نظام الحوكمة (، من33)ل

إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على املجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما ( 1) لجان املجلس(: 18املادة )

 .تطلب األمر
   

اللوائح والسياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية، وقد تمَّ إعداد الالزم  عارجي األستاذ/ حسين العبيدلي بوضكتب املدقق الخاإلدارة مكلف مجلس  بيان اإللتزام/ أو تربير عدم اإللتزام

التدقيق بمراجعة نظام م، وتمَّ وضعه موضع التنفيذ، وتلتزم لجنة 2017/ديسمبر/12م( املنعقد بتاريخ 8/2017ومناقشته وإعتماده في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )

ب األمر 
َّ
 ذلكالرقابة الداخلية بصورة دورية كلما تطل

ً
قدم مقترحا

ُ
بنظام الرقابة الداخلية للشركة، وإنما إكتفت بأعمال الرقابة الداخلية ، إال أنَّ لجنة التدقيق لم ت

 .لداخلية، بحسب ما هو مبين بتقارير الرقابة ارودل آند بارتنرة/ دالتي يقوم بها مكتب السا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة(.ميثاق نظام الحوكمة (، من7)ل

    .وضع أسس التعاقد مع املدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقاللهم في أداء عملهم( 2) لجان املجلس (:18املادة )

حدد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن املهام املسندة للجنة  ر عدم اإللتزامتربيأو بيان اإللتزام/ 
ُ
وضع األسس للتعاقد مع املدققين الخارجيين، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في املادة التدقيق ت

 تقوم اللجنة 2( الفقرة )4)
ُ
 (، حيث

ً
بدوره يقوم برفع  اتب التدقيق الخارجي للمجلس والذي( بتقديم ترشيحاتها ملكإنعقاد إجتماع الجمعية العامةموعد  قبل) سنويا



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
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 بأنَّ مجلس 
ً
 م كيفية ترشيح وإختيار  املدقق الخارجي.اإلدارة قد أعد سياسة مكتوبة تنظتوصيته بناًء على ذلك للجمعية العامة ، علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 ات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة ترشيح املدقق الخارجي للشركة(.. )سياسميثاق نظام الحوكمة ، من(21و ) (14)ين رقمي )ل

اقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من ( 3) لجان املجلس (:18املادة ) اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مر

 ر املالية وفقا ملعايير املحاسبة والتدقيق الدوليةالتزامهما بتطبيق أفضل النظم العاملية في التدقيق وإعداد التقاري

(IFRS/IAS) و(ISA)  اقب الحسابات على إشارة صريحة عّما إذا كان قد حصل ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مر

 (IFRS/IAS) على كّل املعلومات الضرورّية، ومدى التزام الشركة باملعايير الدولية
ُ
 ملعايير ، وما إذا كان التدقيق قد أ

ً
جري وفقا

 .أم ال (ISA) التدقيق الدولية

   

حدد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن املهام املسندة للجنة التدقيق  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
اقب الحسابات، ت اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مر

 على أعمال إدارة الرقابة الداخلية 3( الفقرة )4ما هو منصوص عليه في املادة )، وذلك بحسب والتنسيق بينهما
ً
 بأنَّ لجنة التدقيق تشرف فعليا

ً
( من الالئحة، علما

 عن ذلك كله فإنَّ ل
ً
 تتلقى تقريرها الدوري )كل ثالثة أشهر( وتقوم إما بدراسته ومناقشته أو رفعه مباشرة للمجلس ملناقشته، فضال

ُ
 جنة التحيث

ً
دقيق تشرف أيضا

اقب الحسابات على إشارة إومتطلباتها، والتحقق من  ملعايير املحاسبة والتدقيق الدوليةعلى عملية إعداد التقارير املالية والتحقق من مطابقتها  شتمال تقرير مر

 من عدمه. صريحة عّما إذا كان قد حصل على كّل املعلومات الضرورّية

: ُيرجى اإلطالع على امل
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ميثاق نظام الحوكمة (، من14رفق)ل

    .اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالية والتقارير السنوّية والنصف سنوّية والربعّية ومراجعتها( 4) لجان املجلس (:18املادة )

ها تقوم بمراجعتها ومناقشتها قبل رفعها ملجلس اإلدارة لسنوّية والنصف سنوّية والربعّيةوصحة البيانات املالية والتقارير ادقة تتحقق لجنة التدقيق من  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  ، كما أنَّ

ن في إجراءات لجنة التدقيق املادة )  (.4( الفقرة )4لإلجازة، وهذا إلتزام صريح للجنة ُمبيَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ثاق نظام الحوكمةمي (، من14ل

اقب الحسابات على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها( 5) لجان املجلس (:18املادة )     .دراسة ومراجعة تقارير ومالحظات مر

اقب الحسابات  في مالحظاته على تقوم لجنة التدقيق بصفة دورية بمراجعة ت تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  اقب الحسابات قبل عرضها على مجلس اإلدارة، كما تقوم بمناقشة مر قارير مر

 (.5( الفقرة )4القوائم املالية للشركة، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في الئحة لجنة التدقيق املادة )



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(39) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ق نظام الحوكمةميثا (، من14ل

تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك ( 6) لجان املجلس (:18املادة )

 .األرقام والبيانات والتقارير
   

ومات دقيقة العادية أو للجهات الرسمية هى معلعامة لتحرص لجنة التدقيق كل الحرص على أن تكون البيانات املالية والتقارير املالية املفصح عنها سواء للجمعية ا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 أنَّ اللجنة تقوم بمراجعة تلك األرقام والبيانات وتتحقق من صحتها، وهذا يقع من ضمن أعمال ا
ُ
اقع، حيث للجنة التي ورد بيانه في الئحة لجنة التدقيق وتطابق الو

 (.6( الفقرة )4املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

    .لشركةالتنسيق بين املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية با( 7) لجان املجلس (:18املادة )

  من  تقوم لجنة التدقيق بدورها التنسيقي بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، بجانب قيامها بدورها الريادي في الرقابة الداخلية تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
للشركة، وهذا يقع أيضا

 (.7( الفقرة )4ق املادة )ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في الئحة لجنة التدقي

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

    .راجعة أنظمة الرقابة املالّية والداخلّية وإدارة املخاطر( م8) لجان املجلس (:18املادة )

طر، وبالفعل فنا فإنَّ لجنة التدقيق هى من طالبت املجلس بضرورة تكليف مكتب ُمتخصص إلعداد سياسات وإجراءات إدارتي التدقيق الداخلي وإدارة املخاكما أسل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 للمحاسبة والتدقيق بالشركة تكليف مكتب املدقق الخارجي األستاذ/ حسين العبيدلي وألول مرة  فقد تمَّ 
ً
وصياغة السياسات واإلجراءات قام بإعداد  والذيرسميا

 تمت مناقشة هذه السياسات على مستوى مجلس اإلدارة، وتمت إجازتهما وإعتمادهما ووضعهما موضع التن
ُ
فيذي بموجب الخاصة باإلدارتين املذكورتين، حيث

  من ضمن أعمال اللجنة التي م، أضف ملا تقدَّ 2017/ديسمبر/12م( والذي إنعقد في يوم 8/2017إجتماع املجلس رقم )القرار الصادر في 
ً
م فإنَّ هذا اإللتزام يقع أيضا

 (، وتتعهد لجنة التدقيق بمراجعة هذه األنظمة وتطويرها كلما إقتضت الضرورة ذلك.8( الفقرة )4ورد بيانه في الئحة لجنة التدقيق املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 إجراءات لجنة التدقيق(.. )سياسات و ميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

    .إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة املالية بتكليف من املجلس( 9) لجان املجلس (:18املادة )



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(40) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

مجلس اإلدارة، ورغم أنَّ هذا الوجب قد تكليف من على  وذلك بناءً إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة املالية يقع من ضمن واجبات لجنة التدقيق القيام ب تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 (، إال أنَّ مجلس اإلدارة لم ُيكلف اللجنة بإجراء أي تحقيق حتى تاريخه.9( الفقرة )4املادة )ورد صراحة في نص 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

اقب الحسابات( 10) لجان املجلس (:18) املادة     .التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومر

 من واجبات اللجنة األصلية القيام بالتنسيق  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
اقب الحسابات الخارجي، والتيسير  بينأيضا اقب  إدارة الرقابة الداخلية )وحدة التدقيق الداخلي( ومر على مر

( من 10( الفقرة )4املادة )قد ورد صراحة في نص ، وهذا الواجب  املسند إليه الحسابات في الحصول على كل ما يطلبه من بيانات مالية أو معلومات ذات صلة بعمله

 إجراءات لجنة التدقيق،

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 ت لجنة التدقيق(.. )سياسات وإجراءاميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

    .مراجعة السياسات واإلجراءات املالّية واملحاسبّية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس( 11) لجان املجلس (:18املادة )

 قامت اللجنة بطلب تقوم لجنة التدقيق بمراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية للشركة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة، وهذا ما حدث بالفعل حيث

 تكليف مكتب املدقق الخارجي األستاذ/ حسين العبيدلي والذي، السياسات واإلجراءات املالّية واملحاسبّية للشركةمراجعة إعادة صياغة 
ً
قام بإعداد  وتمَّ أيضا

وتمت ، واملخازن والعهد والحسابات(تشمل النظام املالي )املوازنة واملشتريات واملزايدات  املحاسبية املتعارف عليها عايير سياسات وإجراءات جديدة تتفق مع امل

 وهذام، 2017/ديسمبر/12م( والذي إنعقد في يوم 8/2017إجازتها وإعتمادها ووضعها موضع التنفيذي بموجب القرار الصادر في إجتماع املجلس اإلدارة رقم )

 قد ورد صراحة الواجب 
ً
 ،، ( من إجراءات لجنة التدقيق11( الفقرة )4املادة )في نص  أيضا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.ميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

    .والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت مراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها( 12) لجان املجلس (:18املادة )

( منه، لكن تؤكد الشركة بأنه ال توجد أية 12( الفقرة )4ب يقع ضمن واجبات لجنة التدقيق، وقد نص عليه صراحة في إجراءات لجنة التدقيق، املادة )اجهذا الو  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 من هذا القبيل فإنها ستخضع للجنة التدقيق ملراجعتها والتحقق من تعامالت للشركة مع أًي من 
ً
مدى األطراف ذوي العالقة، وإذا ما قامت أية تعامالت مستقبال

 .خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(41) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 قيق(.. )سياسات وإجراءات لجنة التدميثاق نظام الحوكمة (، من14ل

وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة املخاطر بشكل دوري، أخذا في االعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات ( 13) لجان املجلس (:18املادة )

 .السوق، والتوجهات االستثمارية والتوسعية للشركة
   

في  آخذةمراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة املخاطر بشكل دوري، اطر بالشركة هو إنشاء حديث، فإنَّ لجنة التدقيق تتعهد ببما أنَّ إنشاء وتأسيس إدارة املخ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 بإعداد إجراءات وسياسات إدارة املاالعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات االستثمارية والتوسعية للشركة
ً
 بأنَّ الشركة قد قامت سلفا

ً
خاطر ، علما

م( 8/2017) عرضها على مجلس اإلدارة والذي قام بمناقشتها وإجازتها ووضعها موضع التنفيذ الفوري بموجب القرار الصادر في إجتماع مجلس اإلدارة رقموتم 

م فقد ورد هذا الواجب ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في املادة )2017/ديسمبر/12واملنعقد بتاريخ   (. 13لفقرة )( ا4م، أضف ملا تقدَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )ل
ً
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة  وإجراءات إدارة املخاطر(.ميثاق نظام الحوكمة (، من8( و )14طفا

    .هااإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة املخاطر التي تعدها الشركة، والترشح ل( 14) لجان املجلس (:18املادة )

، وبما أنَّ هذه اإلدارة حديثة النشأة كما ذكرنا على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة املخاطر التي تعدها الشركةإنَّ من ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق اإلشراف  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

، فلم تقم اللجنة بوضع أية برامج تدريبية، لكن تتعهد 
ً
في القريب العاجل بإذن هللا   لجنة التدقيق بأن تقوم باإلشراف على برامج تدريبية خاصة بإدارة املخاطرآنفا

 واجب على اللجنة ورد ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في املادة )
ً
 (. 14( الفقرة )4تعالي، وهذا أيضا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )ل
ً
 اسات وإجراءات لجنة التدقيق(.. )سيميثاق نظام الحوكمة (، من14طفا

متضمنة  -في الوقت الذي يحدده-إعداد التقارير الدورية الخاصة باملخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس( 15) لجان املجلس (:18املادة )

 .توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناًء على تكليف من املجلس أو رئيسه
   

، و هذا متضمنة توصياتها في الوقت الذي يحدده وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس إعداد التقارير الدورية الخاصة باملخاطر من واجبات لجنة التدقيق أن تقوم  تربير عدم اإللتزامأو تزام/ بيان اإلل

 ب(، 15( الفقرة )4التدقيق، في املادة )الواجب ورد ضمن نطاق أعمال لجنة 
ً
إعتمادها في إجتماع مجلس اإلدارة رقم  تمَّ املخاطر قد ت وإجراءات إدارة أنَّ سياساعلما

 .م2017/ديسمبر/12م( املنعقد بتاريخ 8/2017)

 ملجلس اإلدارة، لكن تتعهد اللجنة بالقيام بهذ إعداد التقارير الدورية الخاصة باملخاطر وإدارتهاإنَّ اللجنة لم تقم 
ً
ا الواجب حتى تاريخه، وبالتالي لم ترفع شيئا

فلم يرد لإلدارة املخاطر أو لجنة التدقيق إعداد تقارير الخاصة بمخاطر محددة خصوص أما بمشفوعة بتوصياتها للمجلس في القريب العاجل،  وإعداد هذه التقارير 

 حتى تاريخه للقيام بذلك. تكليف من املجلس أو رئيسهأي 



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(42) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
 . )سياسات وإجراءات لجنة التدقيق(.م الحوكمةميثاق نظا (، من14لطفا

    .تنفيذ تكليفات املجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة( 16) لجان املجلس (:18املادة )

رقابة الداخلية للشركة، كما تلتزم بتزويد املجلس بأي معلومات أو بيانات تلتزم لجنة التدقيق بتنفيذ جميع التكليفات التي ترد إليها من مجلس اإلدارة والتي تتعلق بال تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 ( من إجراءات لجنة التدقيق.16( الفقرة )4يطلبها تتعلق بنطاق أعمالها، وهذا ما ورد بيانه صراحة في املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
 لتدقيق(.. )سياسات وإجراءات لجنة اميثاق نظام الحوكمة (، من14لطفا

اقب الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا بشأن املخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة ( م17) لجان املجلس (:18املادة ) ناقشة مر

 .القرارات والتقديرات املحاسبية، وعرضها على املجلس لتضمينها بالتقرير السنوي 
   

اقب الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا ( من إجراءات لجنة التدقيق أن تقوم بم17( الفقرة )4تلتزم لجنة التدقيق بحسب ما هو منصوص لها في املادة ) امتربير عدم اإللتزأو بيان اإللتزام/  ناقشة مر

 .نها بالتقرير السنوي مدى مالءمة القرارات والتقديرات املحاسبية، وعرضها على املجلس لتضميبشأن املخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها 

 بأنَّ سياسات وإجراءات إدارة املخاطر قد تمَّ إعتمادها في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )
ً
 م.2017/ديسمبر/12م( املنعقد بتاريخ 8/2017علما

اقب الحسابات، واإلدارة التنفيذيةإنَّ اللجنة لم تقم بم  ملجلس اإلدارة لتضمينه حتى تاريخ العليا بشأن املخاطر الخاصة بالتدقيق ناقشة مر
ً
ه، وبالتالي لم ترفع شيئا

 بالتقرير السنوي، لكن تتعهد اللجنة بالقيام بهذا الواجب مشفوعة بتوصياتها للمجلس لتضمينها في التقرير السنوي في القريب العاجل،

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
 تدقيق(.. )سياسات وإجراءات لجنة الميثاق نظام الحوكمة (، من14لطفا

 
 

 بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها، على أال  عمل اللجان (:19املادة )
ً
يصدر املجلس قرارا

 .يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة
   

ولجنة جلس عادة في أول إجتماع له عقب إجتماع الجمعية العامة بالنظر في تشكيل عضوية اللجان املتفرعة عن مجلس اإلدارة، وهى لجنة التدقيق يقوم امل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 في الئحة إجراءات كل لجنة 
ً
من اللجان، وعادة ما يتم املكافآت ولجنة الترشيح واللجنة الفنية واللجنة املالية، أما عن إختصاصاتها وواجباتها فهى ُمحددة سلفا

 يقل عدد إجتماعاتها عن )
َّ
ماعات على األقل في السنة، وفي ت( إج6إجتماع اللجان بحسب ما تقتضيه الحاجة، بإستثناء إجتماعات لجنة التدقيق والذي يتعين اال

 ( إجتماعات.6هذه السنة عقدت لجنة التدقيق عدد )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها(، البند )ميثاق نظام الحوكمة (، من1)ل

ً
( و 14(، واملرفقات )1. )ميثاق مجلس اإلدارة(، الفقرة )رابعا
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 ( تشكيل وإجتماعات اللجان .33( )لوائح لجنة التدقيق واملكافآت والترشيحات، واملرفق )16( و )15)

ن لجنة من اللجان التي يشكلها املجلس، وال يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي ويحظر تولي رئاسة أكثر م عمل اللجان (:19املادة )

 ."لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات واملكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات واملكافآت
   

 يرأس أي عضو من  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
َّ
 ُيشارك رئيس لجنة التدقيق في تشكيل أي رئاسة أو حرص مجلس اإلدارة اال

َّ
أعضاء املجلس ألكثر من لجنة واحدة فقط، كما حرص املجلس اال

 عين السيد/ محمد ععضوية أي 
ُ
 لللجنة أخرى، حيث

ً
 .أي لجنة أخرى  ، والتالي لم ُيشارك في تشكيلة التدقيقنجلي جمعةالسليطي، ليكون رئيسا

ز ورغم أن نظام الحوكمة قد  ، إال أنَّ املجلس قد أبقى على اللجنتين ."دمج لجنتي الترشيحات واملكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات واملكافآتجوَّ

 منفصلتين.

: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها(، البند )ميثاق مجلس اإلدارة، وقد نص على ذلك صراحة في 
ً
 (.1الفقرة )رابعا

: ُيرجى اإلطالع ع
ً
طفا

ُ
 ( تشكيل اللجان .33. )ميثاق مجلس اإلدارة(، واملرفق )ميثاق نظام الحوكمة (، من1لى املرفق))ل

وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار  عمل اللجان (:19املادة )

 .باالجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة
   

ب رئيس اللجنة ألي جميع إجتماعات اللجان املتفرعة من مجلس اإلدارة ال تنعقد إال بحضور رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها، وإذا تحقق النصاب القانوني ولكن  تربير عدم اإللتزامأو ان اإللتزام/ بي تغيَّ

ه وفي كل إجتماع يتم تحرير 
َّ
 بأن

ً
ن فيه الحضور والغياب وموجز لوقائع اإلجتماع وما تمت مناقشته بجدول سبب من األسباب، فال ينعقد اإلجتماع، علما محضر ُيبيَّ

 أعمالها، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة في هذا الخصوص، ثمَّ يتم توقيع املحضر من قبل رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة.

: تشكيل الل ذلك صراحة في ميثاق مجلس اإلدارة،وقد نص على 
ً
 (.1جان، وبيان أعمالها(، البند )الفقرة )رابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق)
ً
طفا

ُ
 ( تشكيل اللجان .33. )ميثاق مجلس اإلدارة(، واملرفق )ميثاق نظام الحوكمة (، من1)ل

 .وترفع كل لجنة تقريرا سنويا إلى املجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات عمل اللجان (:19املادة )

 .وم املجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمالويق
   

 تتم املصادقة على ما إنتهت إليه اللجان من أعمال وتوصيات في أول إجتماع للمج تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
إجتماع اللجنة  لس يليترفع اللجان تقاريرها بصفة دورية ملجلس اإلدارة، حيث

 املعنية، ويقوم املجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، ويضع ذلك في إعتباره عند تشكيل اللجان في الدورة املقبلة.

: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها(، البند ) اإلدارة،ميثاق مجلس وقد نص على ذلك صراحة في 
ً
 (.1الفقرة )رابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق
ً
طفا

ُ
 ( توصيات اللجان .43. )ميثاق مجلس اإلدارة(، واملرفق )ميثاق نظام الحوكمة (، من1))ل
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يعتمد املجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك املقترح آلية الرقابة، وتحديد  الرقابة الداخلية (:20املادة )

أقسام ال شركة، وأحكام وإجراءات املسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية مهام واختصاصات إدارات و

 .الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية

   

بوضع اللوائح  للمحاسبة والتدقيقن العبيدلي التدقيق، بتكليف مكتب املدقق الخارجي املحاسب األستاذ/ حسيقام مجلس اإلدارة، بناًء على مقترح لجنة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

أقسام الشركة املختلفة، وقد قام املج لس في إجتماعه والسياسات واإلجراءات الخاصة بنظام التدقيق الداخلي للشركة، مع تحديد مهام وإختصاصات إدارات و

 ا ومن ثمَّ إجازتها، على أن توضع موضع التنفيذ.م، باإلطالع على هذه السياسات واللوائح ومناقشته2017/ديسمبر/12املنعقد بتاريخ 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 . )سياسات الرقابة الداخلية( ولجنة التدقيق(.ميثاق نظام الحوكمة (، من14( و)7)ل

تحديد -كحد أدنى-دارة املخاطر على أن تتضمنويجب أن يتضمن املقترح املشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إ الرقابة الداخلية (:20املادة )

املخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل 

 .املخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها

   

 إدارة املخاطر هى إدارة وليدة إ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
 في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )2017في نهاية شهر ديسمبر/إجازة سياساتها وإجراءاتها  تمَّ وقد نَّ

ً
م( املنعقد بتاريخ 8/2017م، وتحديدا

 .م2017ديسمبر//12

حدد بعد  ملخاطر لم تقدما خطةا إنَّ لجنة التدقيق وإدارة
ُ
املخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر الشركة في إدارة املخاطر وبالتالي لم ت

م ، لكن تعد اللجنة واإلدارةاملعنية بتقديالتقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل املخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها

  خطتها في القريب العاجل بإذن هللا تعالى،

 
 

يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخلّية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفّعالة لتقييم وإدارة  وحدة الرقابة الداخلية (:21املادة )

بالتعامالت املالية خاصة مع أي طرف ذي عالقة،  املخاطر، والتدقيق املالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة

ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق املالي وتقييم األداء وإدارة املخاطر، ويسمح 

 من امل
ً
 له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قرارا

ً
 جلس، ويكون مسؤوال
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 .أمامه

افق ( واملنعقد م9/2015وحدتي الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر  بموجب قرارها الصادر في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )قامت الشركة بإنشاء  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/   في يوم الثالثاء  املو

ابة الداخلية( تكون إدارة مستقلة يختص مجلس اإلدارة فقط بتعيين املدقق الداخلي وتحديد مكافآته، وقد قام مجلس اإلدارة ارة )الرق، وأنَّ هذه اإلد29/12/2015

جلس للمحاسبة، والذي أصبح يقوم بمهمة التدقيق الداخلي ورفع تقاريره الدورية إما ملرودل آند بارتنر / السادةمكتب  املحاسبياملدقق بالفعل بالتعاقد من مكتب 

 بأنَّ 
ً
من املكاتب املشهود لها بالخبرة والكفاءة في املجال املحاسبي ومجال  هو مكتب السادة/ رودل آند بارتنر للمحاسبة اإلدارة مباشرة أو للجنة التدقيق، علما

التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعامالت املالية مدى  ورقابةية للشركة املالعلى اإلدارة التدقيق للمدقق الداخلي أنه من أهم واجباته التدقيق، حيث تمَّ البيان 

 .خاصة مع أي طرف ذي عالقة

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين 
ً
طفا

ُ
 . )سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة املخاطر(.ميثاق نظام الحوكمة (، من8( و)7)رقمي )ل

 
 

 كل ثالثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد املجلسيرفع املدق تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )
ً
بناء -ق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريرا

 :ما يأتي-على األقل-البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن-على توصية لجنة التدقيق
   

تقاريرهم الدورية كل ثالثة شهور ملجلس اإلدارة أو للجنة التدقيق، متضمنة نتائج ما  (، بتقديممكتب السادة/ رودل آند بارتنر للمحاسبةلي )الداخوم املدقق قي تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ظ عليها، وذلك لتمكين لجنة التدقي
َّ
من رفع توصياتها   ققاموا به من أعمال وما توصلوا إليه من إخفاقات أو مخالفات، مع بيان توصياتهم حول كل مسألة متحف

 للمجلس بشكل مناسب، ولتمكين املجلس من إتخاذ القرارات التي تؤدي ملعالجة أوجه القصور الواردة بهذه التقارير.

: التقارير  الدورة للمدقق الداخلي موجودة بإدارة الشركة لإلطالع عليها عند الطلب(.
ً
طفا

ُ
 )ل

    .اءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالّية واالستثمارات وإدارة املخاطرإجر ( 1) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )

إلضافة ق على أعمالها باتمَّ وضع وإعتماد سياسات وإجراءات واضحة تنظم أعمال إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بما فيها اإلشراف على اإلدارة املالية والتدقي تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ارات العقارية لإلشراف على اإلستثمارات التي تقوم بها الشركة من محافظ مالية وأسهم في شركات  مساهمة عامة مدرجة ببورصة الدوحة، باإلضافة لإلستثم

 املتمثلة في تحصيل ريع العقارات )اإليجارات( اململوكة للشركة.

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي
ً
طفا

ُ
 . )سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة املخاطر(.ميثاق نظام الحوكمة ، من( 8( و)7) )ل

   مراجعة تطّور عوامل املخاطر في الشركة ومدى مالءمة وفاعلية األنظمة املعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات ( 2) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )
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عة في السو 
َّ
 .ق الجذرّية أو غير املتوق

 إدارة املخاطر بالشركة هى إدارة حديثة التأسيس وأنَّ مجلس اإلدارة قد خلص لتوه في إجتماعه رقم )إ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
م، من إجازة 2017سمبر/ي/د12م( املنعقد في يوم 8/2017نَّ

ر عوامل  السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر، لذا فإنَّ اإلدارة ن من مراجعة تطوَّ
َّ
املخاطر املذكورة لم تباشر أعمالها بصورة رسمية بعد، وبالتالي لم تتمك

عة في السوق مة املعمول بها في الشركة في ظالشركة ومدى فعالية ومالئمة األنالتي قد تواجهها 
َّ
 .مواجهة التغييرات الجذرّية أو غير املتوق

 إدارة املخاطر ست
، فسوف تتعهد الشركة ببيان اإلجراءات املتبعة لتحديد املخاطر وطرق تقييمها في تقريرها املقبل القادمة ر و بدأ أعمالها خالل الشهولكن وبما أنَّ

 بإذن هللا تعالى.

    .هذا النظامتقييم شامل ألداء الشركة بشأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلّية، وأحكام ( 3) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )

( بإعداد تقاريره الدورية مشتملة على تقييم شامل ألداء الشركة،  وقد أورد مكتب السادة/ رودل آند بارتنر للمحاسبةقام املكتب املنوط به مهمة التدقيق الداخلي ) تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 بأنَّ ظام الرقابة الداخليةفي تقاريره بعض  املالحظات والتحفظات بشأن  تطبيق ن
ً
  ، علما

ُ
مجلس اإلدارة قد إعتمد سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي، حيث

 م.12/12/2017م( املنعقد بتاريخ 8/2017تمت إجازتها في اإلجتماع رقم )

د ببعض أحكام هذا النظام، وهى اململكذلك اورد ا سائل املوضحة في هذا التقرير، والتي أوضحناها صراحة في دقق الداخلي بعض التحفظات املتعلقة بعدم التقيَّ

 .لم تلتزم بها مع بيان مبررات ذلك مواضع ُمختلفة بأنَّ الشركة

ردين غياب دليل السياسات واإلجراءات املالية وغياب دليل الحسابات وغياب أسماء املو الدورية، يره  ر ومن أمثلة مالحظات وتحفظات املدقق الداخلي الواردة بتقا

سكن املوظفين وغياب في دفتر األستاذ العام )ميزان املراجعة( وفصل املهام الوظيفية وعدم تجديد ومراجعة عقود الخدمات الدورية وعدم مراجعة عقود إيجارات 

 ذن هللا تعالى.وستعمل الشركة جاهدة لتصحيح ومعالجة هذه املالحظات، بحيث يتم تداركها في التقرير املقبل بإ ،جرد صناديق النقدية

    .مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق ( 4) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )

 أنَّ الشركة تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ُ
متقيدة بكافة التعليمات والتوجيهات التي ترد إليها من هيئة قطر  تلتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق، حيث

 بإعداد نظام لإلسواق املالية بجانب إلتزامها بجميع القوانين الصادرة من هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر والقوانين ذات الصلة، وقد قامت ال
ً
شركة مؤخرا

م كل ما يتعلق بعمل
َّ
 في النظام املذكور، وقد تمَّ إعتماد هذا اإلفصاح الكامل والذي ُينظ

ً
ية اإلفصاح وتوقيت اإلفصاح وغيرها من الضوابط األخرى التي وردت حصرا

عقب إنعقاد  م، وتمَّ وضعه موضع التفيذ، وسوف نوافي الهيئة بنسخة منه12/12/2017م( املنعقد بتاريخ 8/2017النظام وإجازته في إجتماع مجلس اإلدارة رقم )

 بإذن هللا. الجمعية العامةإجتماع 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (.صاح الكاملفنظام اإل . )ميثاق نظام الحوكمة ( ، من10)ل
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    .مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلّية عند تحديد املخاطر وإدارتها( 5) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )

 لحداثة تأسيس إدا ربير عدم اإللتزامتأو بيان اإللتزام/ 
ً
ه ونظرا

َّ
اشرة أعمالها بعد، وبالتالي لم يتم تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة بة املخاطر لم تقم اإلدارة بمر كما أسلفنا في مواضع أخرى بأن

 بإداراتها، وكيفية 
ً
 إدارة الشركة قد أعدت سياسات وإجراءات الرقابة الداخليعلما

ة وإدارة املخاطر، وتمَّ إعتماد هذه السياسة من قبل مجلس اإلدارة في أنَّ

ل في تقريرها املقبل بإذن هللا.م12/12/2017م( املنعقد بتاريخ 8/2017إجتماعه رقم )  ، لذا فإنَّ الشركة ستلتزم بتحديد املخاطر وبيان كيفية إدارتها بشكل ُمفصَّ

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقم
ً
طفا

ُ
 . )سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة املخاطر(.ميثاق نظام الحوكمة ( ، من8( و)7) ي)ل

    .املخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها( 6) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )

 ستقوم إدارة املخاطر عند مباشرة أعمالها واملزمع بدؤها في الشهرين املقبلين بوضع ض الشركة ألي نوع من املم تتعر بحمد هللا تعالى ل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
خاطر حتى تاريخه، وحتما

ر للمخاطر املتوقعة )بالرغم من بساطة أعمال وأنشطة الشركة(، مع بيان املعالجات والحلول والسيناريوهات املقترحة ملواجهة تلك ا  . ملخاطرتصوَّ

    .املقترحات الخاصة بتصويب املخالفات وإزالة أسباب املخاطر( 7) تقارير الرقابة الداخلية (:22املادة )

ت، وهذه املقترحات محل نظر مجلس ت املقترحة لتصويب املخالفالجااملعاخلي، فقد عمد على تقديم توصياته و بالنسبة للمخالفات الواردة بتقارير املدقق الدا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

إدارة املخاطر عند مباشرة اإلدارة لتبنيها وإعتمادها، أما بخصوص إزالة أسباب املخاطر، فكما أسلفنا لم نتعرَّض حتى تاريخه ألي نوع من املخاطر، وعندما  تقوم 

ر للمعالجات  والحلول التي تؤدي إلزالة أسباب املخاطر  .أعمالها ستقوم بوضع تصوَّ

 
 

اقبي الحسابات املسجلين بجدول املدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع  الرقابة الخارجية (:23املادة ) تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مر

إلى املجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققا خارجيا للشركة، وفور اعتماد املجلس التوصية يتم 

 .جها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركةإدرا

   

مهمة التدقيق، وتقوم تقوم لجنة التدقيق عادة بتوجيه الدعوة ملكاتب املدققين الخارجيين املعتمدين من قبل الهيئة لتقديم عروض أسعارهم املتعلقة بقيامهم ب تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

اقبي الحسابات(، وبعد دراستها وتمحيصها ترفع اللجنة توصيتها للمجلس بثالثة عروض، يقوم املجلس اللجنة بتلقى عروض أسع ار مكاتب التدقيق الخارجي )مر

دمة له
َّ
ق
ُ
اإلدارة،  ا بتوصية مجلسبدوره بتقديم توصيته للجمعية العامة بعد إدراجها في جدول إجتماع الجمعية، والتي تقوم باإلختيار من بين الثالثة عروض امل

(، كما قامت 2( مهام لجنة التدقيق البند رقم )4وإعتماد أحدهما لتولي مهمة التدقيق الخارجي للشركة، وقد ورد هذا اإللتزام في إجراءات لجنة التدقيق، املادة )

 الشركة بإعتماد سياسة مكتوبة للتعاقد مع املدققين الخارجيين.، 
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: ُيرجى اإلطالع على املرفقين 
ً
طفا

ُ
 . )إجراءات لجنة التدقيق وسياسةالتعاقد مع املدققين الخارجيين(.ميثاق نظام الحوكمة (، من21( و)14))ل

اقب حسابات أو أكثر  الرقابة الخارجية (:23املادة ) ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقص ى خمس  وتعين الجمعية العامة مر

اقب الحسابات وموظفيه إفشاء أسرار  سنوات متصلة، وال يجوز  إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ويحظر على مر

الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات املوكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سنة على 

  .األقل من تاريخ إنهاء عالقته بها

   

قشة بنود جدول أعمالها ومن تقوم الجمعية العامة العادية للشركة في كل عام وعقب إنتهاء السنة املالية واإلنتهاء من تدقيق البيانات املالية، تقوم الجمعية بمنا ير عدم اإللتزامتربأو بيان اإللتزام/ 

 يتم تعيينه بصورة سن
ُ
اقب الحسابات(، حيث   أن تتجاوز بينها توصية مجلس إدارتها بتعيين املدقق الخارجي )مر

ً
 أنه ال يجو ز قانونا

ً
مدة  وية، والشركة تدرك تماما

اقب الحسابات مدة   أنه متتالية خمسة سنواتتعيين مر
ً
ه وال يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، كما تدرك الشركة أيضا

َّ
اقب ، وأن يحظر على مر

، وقد ورد هذا اإللتزام في إجراءات لجنة عماله ومهامه والواجبات املوكلة إليه وأي عمل آخر بالشركةالحسابات وموظفيه إفشاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أ

 ، ة للتعاقد مع املدققين الخارجيين(، كما قامت الشركة بإعتماد سياسة مكتوب2( مهام لجنة التدقيق البند رقم )4التدقيق، املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 . )إجراءات لجنة التدقيق وسياسةالتعاقد مع املدققين الخارجيين(.ميثاق نظام الحوكمة (، من21و) (14)ل

 
 

اقب  (:24املادة ) مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
اقب الحسابات إبالغ املجلس بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من  -كتابة-على مر

  مخالفات فور 
ً
 علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البالغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة لالنعقاد وفقا

 .ألحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر الهيئة بذلك

   

، والحمد هلل لم تقع و يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بهابأي خطر تتعرض له أ كتابة إبالغ املجلسمن واجبات املدقق الخارجي  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 مخالفات من قبل الشركة تستدعي من املدقق الخارجي اإلبالغ عنها أو إخطار مجلس اإلدارة بها. أية

اقب الحسابات(  الصالحية وال وتدرك الشركة واملدقق الخارجي أنَّ  دعوة الجمعية العامة لالنعقاد وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن حق في للمدقق الخارجي )مر

 .على أن يخطر الهيئة بذلك

اقب  (:24املادة ) مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
اقب الحسابات  -وإن تعدد-ويقدم مر

ً
  تقريرا

ً
للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون  واحدا

 
ً
اقب في أي مسألة بالتقرير وأن عن ص مسؤوال حة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة املر

 .يستوضحه عما ورد فيه

   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(49) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 بحضور الجمعية العامة العادية للشركة كما يقوم بتقديم تقريره السنوي وتالو  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
ته في الجمعية بحضور املساهمين الحاضرين لإلجتماع، يقوم املدقق الخارجي سنويا

اقب في أي حق في ويشير إلى مسئوليته عن صحة البيانات املالية املقدمة بالتقرير، ويكون لكل مساهم حاضر باإلجتماع سواء أكان باألصالة أو بالوكالة ال مناقشة املر

 .مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه

اقب م (:24املادة ) هام ومسؤوليات مر

 الحسابات
اقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم األداء بالشركة خاصة املتعلقة باآلتي  :ويجب أن يتضمن تقرير مر

 .مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها بالشركة( 1)
   

ن تق تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/   في تقريره إلى يتضمَّ
ً
اقب الحسابات ما قام به من أعمال تدقيق وأعمال رقابة، كما ُيشير دائما مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها رير مر

 .بالشركة

اقب  (:24املادة ) مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
    .ماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه املجلسمدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزا( 2)

دون أي تأثير أو ضغط من  مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل على على االستمرار قادرة الشركة يذكر املدقق الخارجي في تقريره السنوي بأنَّ  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

ن للمدقق الخارجي بأنَّ الشركة غير قادرةقبل املجلس،  أم ه يتوجب عليه بيان ذلك في تقريره السنوي على االستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها ا إذا تبيَّ
َّ
، فإن

 وأثناء تالوة التقرير للمساهمين الحاضرين باإلجتماع، بغض النظر عن رأي مجلس اإلدارة في هذا الخصوص.

اقب  (:24املادة ) مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية، ومدى مالءمة هذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى ( 3)

 .التزامها بتطبيقها
   

مدى مالءمة هذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع  و أالشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية،م لم يسبق للمدقق الخارجي وأن أورد أي تحفظ بشأن عدم إلتزا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 عن ذلك، فقد الشركة
ً
 ، بُحكم أنَّ الشركة بها أنظمتها املالية الكفيلة بتسيير شئون الشركة، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق هذه األنظمة، ورغما

ً
قامت الشركة مؤخرا

افق مع نظام  األستاذ/ حسين العبيدلي لوضع أنظمة ولوائح داخلية حاسبياملبتكليف مكتب املدقق  حديثة تتفق مع املعايير املتعارف عليها واملعمول بها، وتتو

 .، وتمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذالفعل بإعداد وصياغة هذه اللوائح واألنظمةبالحوكمة، وقد قام املكتب 

ا (:24املادة ) قب مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
مدى التزام الشركة بنظامها األساس ي وخضوعها ألحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا ( 4)

 .النظام
   

بأنها ملتزمة بجميع القوانين والتشريعات ذات الصلة والتي تحكم عمل إنَّ الشركة ملتزمة غاية اإللتزام بنظامها األساس ي والنصوص واألحكام الواردة به، كما تقر  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

لشركات التجارية شركات املساهمة املدرجة في السوق الرئيسية، بما فيها قوانين البورصة وقوانين وتشريعات هيئة قطر لألسواق املالية باإلضافة لقانون ا
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م، وهلل الحمد. والقوانين األخرى ذات الصلة، ولم يسبق للمدقق الخارجي  أن أورد ثمة تحفظ في تقريره السنوي ُيفيد بعدم إلتزام الشركة بما تقدَّ

اقب  (:24املادة ) مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العاملية في التدقيق وإعداد التقارير املالية والتزامهما بمعايير املحاسبة ( 5)

 .ومتطلباتها (ISA)و (IFRS/IAS) يةوالتدقيق الدول
   

 ملتزمة بتطبيق أفضل النظم العاملية في التدقيق وإعداد التقارير املاليةإنَّ املدقق الخارجي كما بين من تقريره أنه ملتزم  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
بمعايير ، ونؤكد بدورنا أنَّ الشركة أيضا

 ، ولم يسبق للمدقق الخارجي أن أورد أي تحفظ في تقريره السنوي ُيفيد بخالف ذلك، وهلل الحمد.ومتطلباتها (ISA)و (IFRS/IAS) ليةاملحاسبة والتدقيق الدو 

اقب  (:24املادة ) مهام ومسؤوليات مر

 الحسابات
    .مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى املعلومات الالزمة إلتمام أعماله( 6)

اقب الحسابات )املدقق الخارجي( صراحة في تقريره السنوي أنه وجد كل تعاون من قبل الشركة واإلدارة املالية فيما يتعلق  تربير عدم اإللتزامأو لتزام/ بيان اإل تمكينه من الوصول إلى يشير مر

ن عليه إبالغ مجلس اإلدارة والهيئة بذلك، كما له أن ، واملدقق الخارجي يدرك بأنه في حال عدم إلتزام الشركة بهاملعلومات الالزمة إلتمام أعماله ذا الواجب فإنه يتعيَّ

 في 
ً
 واضحا

ً
 مما ُيفيد عدم التعاون بين الشركة واملدقق الخارجي. نَّ تقريره ُيفيد بذلك، والحمد هلل فإيضع تحفظا

ً
 التقارير السنوية للشركة قد أتت خلوا

 
 

اللتزام بمتطلبات اإلفصاح بما فيها التقارير املالّية، وعدد األسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء املجلس، على الشركة ا اإلفصاح (:25املادة )

واإلدارة التنفيذية العليا، وكبار املساهمين أو املساهمين املسيطرين، وكذلك اإلفصاح عن املعلومات الخاصة برئيس 

اقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة وأعضاء املجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملي ة من و

 .شركة أخرى أو باإلدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها

   

 باإلفصاح عن تقاريرها املالية،  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
لكها كل من رئيس وأعضاء املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، وكبار املساهمين أو املساهمين وعدد األسهم التي يمتتلتزم الشركة دائما

اقع سيرهم الذاتية، وما  إذا كان أيا منهم عضوا املسيطرين، وكذلك اإلفصاح عن املعلومات الخاصة برئيس وأعضاء املجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من و

 .ى أو باإلدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتهافي مجلس إدارة شركة أخر 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقات )
ً
طفا

ُ
ر الذاتية ي. )اإلفصاح عن أسهم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين، والسميثاق نظام الحوكمة (، من34( و )31( و)30)ل

 ئيس وأعضاء املجلس بعدم مشاركتهم في عضوية أي شركات أخرى(.لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وتعهدات ر 

   وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفيا أو إثباتا، وكيفية اإلفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما ال  اإلفصاح (:25املادة )



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(51) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة  يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على املجلس التأكد من دقة وصحة

 .قواعد اإلفصاح

، كما قامت الشركة بإعداد سياسة مكتوبة تعنى بكيفية الشركة والتزامها بكافة قواعد اإلفصاحما تفصح عنه ة عن كل ما ر يقوم املجلس بالتحقق بصفة مستم تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

م، وكذلك 2017/ديسمبر/12م( واملنعقد بتاريخ 8/2017، وقد تمت إجازة هذه السياسة من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )يا أو إثباتامع الشائعات نفالتعامل 

ن ا ن بكل وضوح كيفية اإلفصاح وماهية املعلومات والبيانات التي يتعيَّ عنها، وقد أجيز هذا إلفصاح قامت الشركة بإعداد وصياغة نظام اإلفصاح الكامل، والذي ُيبيَّ

 من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )
ً
 م.2017/ديسمبر/12م( واملنعقد بتاريخ 8/2017النظام أيضا

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 ، و نظام اإلفصاح الكامل(. الشائعات نفيا أو إثباتا. )سياسة التعامل مع ميثاق نظام الحوكمة ، من(39و ) (22( و)10)ل

 
 

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم املجلس بمبادئ هذا النظام، وباإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي  تضارب املصالح (:26املادة )

 .تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي عالقة" ويكون لألخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة
   

صفقات مع أي "طرف ذي عالقة" ويكون  وأتعامالت تزامات الواردة بنظام الحوكمة، وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها إجراء أية لتلتزم الشركة بجميع املبادئ واإل تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 باإلفصاح عن مثل هذه ، وإذا ما حدث أي ش ئ من هذا القبيل في املستقبل، فلألخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة
ً
 كامال

ً
إنَّ الشركة تلتزم إلتزاما

 بأنَّ سياسية األطرف ذوي العالقة ونظام اإلفصاح الكامل يتضمنان هذا اإللتزام، املادة )
ً
 ( .1( من نظام اإلفصاح الفقرة )21الصفقات، علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 )سياسة األطراف ذوي العالقة ، و نظام اإلفصاح الكامل(.. ميثاق نظام الحوكمة (، من26( و)10)ل

ويجب على املجلس قبل أسبوع على األقل من التاريخ املحدد النعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة  تضارب املصالح (:26املادة )

والصفقات املشار إليها في الفقرة السابقة، كما وتقرير املجلس أن يضع تحت تصرف املساهمين كشفا تفصيليا بالتعامالت 

 .يجب عليه اإلفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة

   

زم بأن تضع تحت تصرف تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أًي من األطراف ذوي العالقة، وإذا ما حدث من هذا األمر فإنَّ الشركة ستلت تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 
ً
 عن إلتزام الشركة باإلفصاح عن تلك التعامالت في التقرير السنوي، وهذا اإللتزام قد ورد بالتعامالت والصفقات املشار إليها املساهمين كشفا تفصيليا

ً
، فضال

 (.12( الفقرة )19صاح الكامل للشركة، في املادة )فصراحة في نظام اإل 

: ُيرجى اإلطالع ع
ً
طفا

ُ
 . )نظام اإلفصاح الكامل(.ميثاق نظام الحوكمة (،  من10لى املرفق ))ل



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(52) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

افقة الجمعية  تضارب املصالح (:26املادة ) وفي جميع األحوال، ال يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي عالقة" إال بعد مو

 .لتالية إلتمام إجراءات إبرامهاالعامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعّية العامة ا
   

افقة الجمعية تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أًي من األطراف ذوي العالقة، وإذا ما حدث من هذا األمر فإنَّ الشركة تتعهد بأ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  خذ مو

ن  ضمَّ
ُ
 .إلتمام إجراءات إبرامهاجدول أعمال الجمعية التالية لهذا التصرف مثل هذا البند العامة العادية، كما تلتزم بأن ت

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )سياسة األطراف ذوي العالقة(.ميثاق نظام الحوكمة (،  من26)ل

 
 

الشفافية وإعالء مصلحة  (:27املادة )

 الشركة
رفا أو له صلة بعملية أو عالقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع املجلس يكون طأن ال يجوز ألي "طرف ذي عالقة" 

 .أثناء مناقشته تلك العملية أو العالقة أو الصفقة، وال يحق له التصويت على ما يصدره املجلس من قرارات بشأنها
   

 بأنه إذا ما تمَّ عقد مثل هذه الصفقات، فإنَّ أي طرف يسبق لها وأن أبر  تؤكد الشركة بأنه لم تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
مت أية صفقات أو تعامالت مع األطراف ذوي العالقة، وتؤكد أيضا

تلك العملية أو العالقة أو الصفقة، يكون له صلة أو عالقة بالصفقة املعنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، لن يحضر إجتماعات مجلس اإلدارة التي ستناقش 

 املصالح تضارب: ثانيا، وهذا ما ورد صراحة في ميثاق مجلس اإلدارة )التصويت على ما يصدره املجلس من قرارات بشأنهاما أنَّ الطرف املعني سوف ُيحرم من ك

 .، وكذلك وردت في سياسة األطراف ذوي العالقةالباطنيين، الفقرة األولى( األشخاص وتعامالت

: ُيرجى اإلطالع على امل
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة، وسياسة األطراف ذوي العالقة(.ميثاق نظام الحوكمة (، من26( و)1رفقين ))ل

الشفافية وإعالء مصلحة  (:27املادة )

 الشركة
وفي جميع األحوال، يجب أن تصب كافة العالقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون 

 تتضمَّ ي تبرمها وفقجميع الصفقات الت
ّ
 ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب أال

ً
 تخالف مصلحة ا

ً
ن شروطا

 .الشركة

   

 لم يسبق لها وأن تعاقدت معع بأنه تؤكد الشركة بأنَّ جميع تعامالتها وصفقاتها تصب في مصلحة الشركة واملساهمين، ورغم أن الشركة قد أكدت في أكثر من موض تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 فإن الشركة ستحرص على أن يكو 
ً
 ألسعار السوق السائدأًي من األطراف ذو العالقة، إال أنه إذا حدث مثل هذا األمر ُمستقبال

ً
وعلى أساس تجاري  ن ذلك وفقا

ن أية شروط تخالف مصلحة الشركة واملساهمين، تزام صراحة في ميثاق مجلس اإلدارة لوقد ورد هذا اإل محض، وتؤكد الشركة بأن مثل هذه الصفقات لن تتضمَّ

(:
ً
 ((.8اإلدارة، الفقرة ) مجلس على محظورات رابعا

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(.ميثاق نظام الحوكمة (،  من1)ل



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(53) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 
 

اإلفصاح عن عمليات  (:28املادة )

 التداول 
رة التنفيذية العليا وجميع األشخاص املطلعين وأزواجهم وأوالدهم القصر باإلفصاح عن يلتزم أعضاء املجلس، واإلدا

اقها املالّية األخرى، ويجب أن يعتمد املجلس قواعد  عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أور

 .ها الشركةوإجراءات واضحة تنظم تداول األشخاص املطلعين على األوراق املالية التي تصدر 

   

يقومون بها على أسهم يلتزم أعضاء املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا وجميع األشخاص املطلعين وأزواجهم وأوالدهم القصر باإلفصاح عن عمليات التداول التي  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

اقها املالّية األخرى، األشخاص املطلعين على تنظيم تداول لفإنَّ مجلس إدارة الشركة قد إعتمد قواعد وإجراءات مكتوبة  باإلضافة لذلك كله، الشركة وسائر أور

 .األوراق املالية التي تصدرها الشركة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
 . )قواعد وإجراءات تداول األشخاص املطلعين(.ميثاق نظام الحوكمة (،  من25)ل

 
 

اواة بين املساهمين في املس (:29املادة )

 .الحقوق 
    .املساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق املترتبة على ملكية السهم وفقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة

املترتبة على ملكية السهم وفقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات لحقوق تؤكد الشركة بأنَّ جميع املساهمون متساوون في الحقوق والواجبات، ولهم ذات ا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

سهم الفئة سهم من أيكون لكل ، (25( من سياسة أصحاب املصالح، وتؤكده نصوص النظام األساس ي للشركة، في املادة )17ة )اد، وهذا ما يؤكده نص املالصلة

قة بها
ّ
قرر لحامل السهم.، وتكون األسذاتها الحقوق عينها املتعل

ُ
 هم متساوية في جميع الحقوق والواجبات التي ت

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 (.25، املادة ). )سياسة أصحاب املصالح، والنظام األساس ي للشركةميثاق نظام الحوكمة (،  من29( و)12)ل

املساواة بين املساهمين في  (:29املادة )

 .الحقوق 
ظام األساس ي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات والضمانات الالزمة ملمارسة جميع املساهمين ويجب أن يتضمن الن

لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في األسهم، وحق الحصول على النصيب املقرر من أرباح األسهم، وحق حضور 

لى املعلومات وطلبها بما ال يضر بمصالح الجمعية العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إ

 .الشركة

   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(54) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

ن  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  الضمانات الالزمة ملمارسة جميع املساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في األسهم، وحق الحصول على تؤكد الشركة بأنَّ النظام األساس ي يتضمَّ

وحق حضور الجمعية العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى املعلومات وطلبها بما ال يضر  النصيب املقرر من أرباح األسهم،

من  (17( و )16( و )14( من النظام األساس ي، إضافة إلى أنَّ نصوص املواد )76( و )75) ( و51) ( و25) املواد، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في بمصالح الشركة

 سياسة أصحاب املصالح والتي تضمن للمساهمين ذات الحقوق.

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(.، (76( و)75و ) (25) ( و51املواد ). )النظام األساس ي للشركة ميثاق نظام الحوكمة (،  من29( و)12)ل

 
 

    .شركة التقدم شهريا بطلب لجهة االيداع للحصول على نسخة محدثة من سجل املساهمين واالحتفاظ به لديهاعلى ال مراجعة سجل املساهمين (:30املادة )

لف املرفق في صيغة ملف عبر البريد اإللكتروني للشركة، وامل جهة اإليداعمن نسخة محدثة من سجل املساهمين  بإستالم  (شهرية)بصفة منتظمة تقوم الشركة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 لذلك بالشركة.
ً
عد خصيصا

ُ
 إكسيل، ويتم طباعته وإيداعه في امللف امل

: ُيرجى اإلطالع على املرفق )
ً
طفا

ُ
ثة من آخر ثالثة أشهر من سجل املساهمين بالشركةميثاق نظام الحوكمة (،  من45)ل  (.، واردة من جهة اإليداع. )نسخة ُمحدَّ

 
 

املساهم في الحصول  قح (:31املادة )

 على املعلومات
يجب أن يتضمن النظام األساس ي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات وصول املساهم إلى املعلومات التي تمكنه من 

 .ممارسة حقوقه كاملة بما ال يخل بحقوق سائر املساهمين أو يضر بمصالح الشركة
   

ن املساهم من الالتي  ن لوائح الشركة الداخلية اإلجراءاتتتضمَّ  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
َّ
مك

ُ
التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما ال يخل بحقوق سائر املساهمين أو وصول للمعلومات ت

م( املنعقد بتاريخ  8/2017رقم ) ، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب املصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعهيضر بمصالح الشركة

 .(25م، املادة )2017/ديسمبر/12

( من النظام األساس ي، وتمت املصادقة على التعديل في 25، في البند )في نظامها األساس ي وإدارج هذا البند ضمن النظام األساس ي التعديلبكما قامت الشركة 

 م.2018أبريل//8إجتماع الجمعية العمومية غير العادية املنعقد في يوم 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين ) 
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(. (،25املادة ) . )النظام األساس ي للشركةميثاق نظام الحوكمة (،  من29( و)12)ل

   افة املعلومات التي تهم املساهمين وتمكنهم من وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث املعلومات بطريقة منتظمة، وبتوفير كق املساهم في الحصول ح (:31املادة )



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(55) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 .ممارسة حقوقهم على الوجه األكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة على املعلومات

وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه األكمل، بتوفير كافة املعلومات التي تهم املساهمين تقوم الشركة بتحديث املعلومات بصورة منتظمة ، كما تقوم   تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

املصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم ، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب في ذلك وسائل التقنية الحديثة مستخدمة 

 ( الفقرة الثانية،16م، املادة )2017/ديسمبر/12م( املنعقد بتاريخ  8/2017)

 
ً
طفا

ُ
 . )سياسة أصحاب املصالح(.ميثاق نظام الحوكمة (، من12: ُيرجى اإلطالع على املرفق ))ل

 
 

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
 :يجب أن يتضمن النظام األساس ي للشركة، تنظيم حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها

%( من رأس مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية 10أو املساهمين املالكين ما ال يقل عن ) حق املساهم( 1)

%( من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غير 25العامة لالنعقاد، وحق املساهمين الذين يمثلون )

 
ً
 .ائح في هذا الشأنلإلجراءات التي يحددها القانون واللو   العادية لالنعقاد وفقا

   

 يعطي  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 صريحا

ً
ن النظام األساس ي للشركة نصا لب دعوة طالحق في %( من رأس مال الشركة، وألسباب جدية 10املساهم أو املساهمين املالكين ما ال يقل عن )يتضمَّ

 من النظام األساس ي.( 61واملادة )( 55، وذلك بموجب نص املادة )الجمعية العامة لالنعقاد

%( من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد وفقا لإلجراءات التي يحددها 25املساهمين الذين يمثلون )حق أما بخصوص 

 في النظام األساس ي، القانون واللوائح في هذا الشأن
ً
( من 1( الفقرة )18مدرج ضمن سياسة أصحاب املصالح في املادة )لكنه ، فهذا النص لم يكن موجودا

 .السياسة

 تمَّ إدراج هذا البند، 2018/أبريل/8قامت الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ و قد  
ُ
م، بالتعديل في النظام األساس ي للشركة، حيث

 ، وتمت املصادقة على هذا التعديل في اإلجتماع املذكور.األساس يمن النظام  (61، واملادة )(55املادة )بموجب 

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم ) 
ً
طفا

ُ
، (ة أصحاب املصالحاسوسي (،61)و (55، املادتين ). )النظام األساس ي للشركةميثاق نظام الحوكمة ، من(44و) (29و)( 12)ل

 .م(2018/أبريل/8بتاريخ املنعقد  حضر إجتماع الجمعية العامة غير العاديةمو 

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها باالجتماع إن لم يدرجها املجلس وقررت ( 2)

 .الجمعية ذلك
   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(56) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 في املادة )هذا النص موجو  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
( الفقرة األخيرة منه، باإلضافة لذلك فإنَّ ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب املصالح في املادة 52د في النظام األساس ي وتحديدا

 ( من السياسة.2( الفقرة )18)

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(. (،52املادة ) ةس ي للشرك. )النظام األساميثاق نظام الحوكمة ( ، من29( و )12)ل

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة املشاركة الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة ( 3)

بموعد ومكان انعقاد الجمعية وباملسائل املدرجة املوضوعات املدرجة في جدول األعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم 

 .بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم املناقشات وتوجيه األسئلة

   

 يعطي املساهم الحق في  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 صريحا

ً
ن النظام األساس ي نصا من النظام ( 7و )( 1( الفقرة )51املادة )، وذلك بحسب ما هو وارد بحضور اجتماعات الجمعية العامةتضمَّ

فرصة ( من السياسة، والتي تعطي املساهم 3( و )2( الفقر تين )18األساس ي، باإلضافة لذلك فإنَّ ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب املصالح في املادة )

األعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وباملسائل املشاركة الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة املوضوعات املدرجة في جدول 

 .املدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم املناقشات وتوجيه األسئلة

 ُيتيح للمساهم األساس ي للشركة النظام  وقد كان
ً
ن نصا شة املوضوعات املدرجة في جدول فرصة املشاركة الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقال يتضمَّ

، لذا قد سئلةوتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وباملسائل املدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم املناقشات وتوجيه األ األعمال، 

(، والتي 7( الفقرة )51باملصادقة وإجازة تضمين النظام األساس ي املادة ) م،2018/أبريل/8للشركة في إجتماعها املنعقد بتاريخ الجمعية العامة غيرالعادية  قامت

 .فرصة املشاركة الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة املوضوعات املدرجة في جدول األعمالتعطي للمساهم 

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي ) 
ً
طفا

ُ
حضر م، و وسياسة أصحاب املصالح( (،51املادة ) . )النظام األساس ي للشركةمةميثاق نظام الحوك ، من (44و) (29( و )12)ل

 .م(2018/أبريل/8مة غير العادية املنعقد بتاريخ اإجتماع الجمعية الع

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
  ،بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة حق املساهم في أن يوكل عنه( 4)

ً
خر من غير أعضاء املجلس في حضور آ مساهما

 .%( من أسهم رأس مال الشركة5جتماع الجمعية العامة، على أال يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على )إ
   

 يعطي املساهم الحق في  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 صريحا

ً
ن النظام األساس ي للشركة نصا   ،بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة كل عنهأن يو يتضمَّ

ً
آخر من غير أعضاء املجلس في  مساهما

 نصت املادة )%( من أسهم رأس مال الشركة5حضور اجتماع الجمعية العامة، على أال يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على )
ُ
( الفقرتين 51، حيث

 ( من سياسة أصحاب املصالح على ذات الحق.4(  الفقرة )18لحق، كما نصت املادة )( من النظام األساس ي على هذا ا4( و )3)

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(، (،51املادة ) . )النظام األساس ي للشركةميثاق نظام الحوكمة ( ، من29( و )12)ل



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(57) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 ة العامةاملتعلقة بالجمعي
(5 ) 

ً
    .حق املساهمين القصر واملحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانونا

 يعطي  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 صريحا

ً
ن النظام األساس ي للشركة نصا تماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم في حضور اجالحق املساهمين القصر واملحجور عليهم يتضمَّ

 
ً
 نصت املادة ) قانونا

ُ
 ( من سياسة أصحاب املصالح على ذات الحق.5(  الفقرة )18( من النظام األساس ي على هذا الحق، كما نصت املادة )2( الفقرة )51، حيث

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(، (،51املادة ) . )النظام األساس ي للشركةثاق نظام الحوكمةمي ( ، من29( و )12)ل

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
ض مصلحة الشركة إلجابة عليها بالقدر الذي ال يعرَّ حق املساهم في توجيه األسئلة إلى أعضاء املجلس والتزامهم با( 6)

 .الحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن اإلجابة على سؤاله غير كافيةللضرر، وحقه في ا
   

 يعطي  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 صريحا

ً
ن النظام األساس ي للشركة نصا ة ض مصلحإلجابة عليها بالقدر الذي ال يعرَّ في توجيه األسئلة إلى أعضاء املجلس والتزامهم باالحق املساهم يتضمَّ

 نصت املادة )الشركة للضرر، وحقه في االحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن اإلجابة على سؤاله غير كافية
ُ
من النظام األساس ي على هذا ( 55واملادة )( 51، حيث

 ( من سياسة أصحاب املصالح على ذات الحق.6(  الفقرة )18الحق، كما نصت املادة )

: ُيرجى اإلطالع على امل
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(، (،55( و )51املادة ) . )النظام األساس ي للشركةميثاق نظام الحوكمة ( ، من29( و )12رفقين رقمي ))ل

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
جراءات التي تحكم عملية الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد واإل ( 7)

 .التصويت
   

الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد واإلجراءات نص صريح في النظام األساس ي للشركة يعطي املساهم  تمَّ تضمين تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

افقة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة املنعقد بتاريخ وقد تمت ، عملية التصويتالتي تحكم  م، بالتعديل في النظام 2018/أبريل/8املصادقة واملو

افقة على إدراج هذا البند، بموجب املادة )  (.8( الفقرة )51األساس ي للشركة واملو

 بأنَّ هذا الحق منصوص عليه صراحة في املادة )
ً
 ياسة أصحاب املصالح، املصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.( من س6( الفقرة )18علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
ل. )سياسة أصحاب املصالحميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل عدَّ

ُ
محضر (، 44واملرفق )، ((51املادة ) ، والنظام األساس ي امل

 .م(2018/أبريل/8إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 

حقوق املساهمين  (:32املادة )

 املتعلقة بالجمعية العامة
 خا( 8)

ً
 حق املساهم في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من املساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعا

ً
صا

وحقه في إبطال ما اعترض عليه من  عتبار ملصلحة الشركة وإثباته في محضر االجتماع،إألعضاء املجلس أو غيرهم دون 

 .قرارات وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن

   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(58) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

أو يجلب  الحق في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من املساهمين أو يضر بهانص صريح في النظام األساس ي للشركة يعطي املساهم  تمَّ إدراج تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 ألعضاء املجلس 
ً
 خاصا

ً
أو غيرهم دون اعتبار ملصلحة الشركة وإثباته في محضر االجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في نفعا

افقة على التعديل على النظام األساس ي في إجتماع الجمعية العامة غير ال، هذا الشأن م، 2018/أبريل/8عادية للشركة واملنعقد بتاريخ وقد تمت املصادقة واملو

ل، 9( الفقرة )51املادة )  ( من النظام األساس ي املعدَّ

 بأنَّ هذا الحق منصوص عليه صراحة في املادة ) 
ً
 ( من سياسة أصحاب املصالح، املصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.8( الفقرة )18علما

: ُيرجى اإلطالع على املر 
ً
طفا

ُ
ل. )سياسة أصحاب املصالحميثاق نظام الحوكمة من( 29و رقم )( 12فق رقم ))ل ( 44املرفق رقم )، و ((51املادة ) ، والنظام األساس ي املعدَّ

 .م(2018/أبريل/8محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 

 
 

تيسير سبل املشاركة  (:33املادة )

 امةالفعالة في الجمعية الع
يجب اختيار أنسب األماكن واملواعيد النعقاد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع 

 
ً
 .جتماع الجمعية العامة مشاركة فعالةإملشاركة أكبر عدد منهم في  املساهمين تيسيرا

   

إفضل األماكن مناسبة لعقد جمعياتها العادية وغير العادية، وعادة ما تعقد اإلجتماعات في إحدى قاعات أحد الفنادق املشهورة )خمسة  تقوم الشركة بإختيار  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

تيار أنسب ، كما تقوم الشركة بإخاملقترح نجوم( أو  في أحد صاالت العرض السينمائي الخاصة بالشركة إذا لم تكن قاعة الفندق املعني متاحة في يوم الجمعية

 ، بحسب األحوال، املواعيد لعقد إجتماعاتها العادية وغير العادية واضعة في اإلعتبار أن يكون اإلجتماع بعد صالة العصر بمدة كافية أو بعد صالة املغرب

ماعاتها بإعالن في جريدتين يوميتين )نصف وتحرص الشركة على علم معظم املساهمين بموعد وتوقيت اإلجتماع املعني، لذا تقوم الشركة باإلعالن عن مواعيد إجت

 اإلعالنات.صفحة على األقل(، كما تقوم الشركة بإبالغ كثير من املساهمين الذين يوفرون أرقام تيلفوناتهم بالشركة عبر اإلتصاالت الهاتفية بجانب 

 بأنَّ هذا الحق منصوص عليه صراحة في املادة )
ً
 صالح، املصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.( من سياسة أصحاب امل3( الفقرة )19علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )سياسة أصحاب املصالح(.ميثاق نظام الحوكمة من ( 12)ل

تيسير سبل املشاركة  (:33املادة )

 الفعالة في الجمعية العامة
ل األعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية وعلى الشركة تمكين املساهمين من العلم باملوضوعات املدرجة بجدو 

تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وعليها اإلفصاح عن نتائج 

 .الجمعية العامة فور انتهائها، وإيداع نسخة من محضر االجتماع لدى الهيئة فور اعتماده

   

، وذلك املساهمين من العلم باملوضوعات املدرجة بجدول األعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهمتحرص الشركة على تمكين  تربير عدم اإللتزامأو / بيان اإللتزام
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 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )
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و غير العادية وذلك لتمكين من شاء من املساهمين للحصول على بتوفيرها في مباني إدارة الشركة قبل وقت كافي من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية أ

ماع لتمكين من لم نسخة منها، وكذلك الحال تقوم الشركة بتوفير كافة املعلومات املطلوبة وذات الصلة بجدول األعمال والتقرير السنوي في مدخل قاعة اإلجت

 ثائق لتمكينه من إتخاذ قراره وهو على بينة من أمره.و   يحصل على نسخة منها من الحصول على ما شاء من  معلومات أو

 على تمكين من شاء من املساهمين من اإلطالع على محضر إجتماع الجمعية العامة، كما تقوم باإلفصاح عن هذا اإلجتماع
ً
وهذا املحضر  وتحرص الشركة أيضا

 عادية وغير العادية في املوقع اإللكتروني للشركة.لتوفير خالصة إجتماع الجمعية العامة اونتائج اإلجتماع وذلك بتزويد الهيئة بنسخة من محضر اإلجتماع باإلضافة ل

 بأنَّ هذا الحق منصوص عليه صراحة في املادة )
ً
 ( من سياسة أصحاب املصالح، املصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.1( الفقرة )19علما

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )سياسة أصحاب املصالح(.ميثاق نظام الحوكمة ن( م12)ل

حقوق املساهمين  (:34املادة )

 املتعلقة بالتصويت
 -التصويت حق املساهم 

ً
    .ال يجوز التنازل عنه وال يمكن إلغاؤه -يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانونا

 عنه، بشرط يكفل النظام األساس ي و  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 
ً
 لإلجتماع بنفسه أو بواسطة وكيال

ً
يضمن للمساهم الحق في التصويت في الجمعية العامةالعادية وغير العادية سواء كان حاضرا

، وهذا الحق كفله له نص املادة )
ً
املصالح في  من النظام األساس ي، كما يوجد ذات النص في سياسة أصحاب( 8الفقرة )( 3( الفقرة )51أن يكون التوكيل مكتوبا

 في املساهم (، والتي تنص صراحة على حق 2( الفقرة )19املادة )
ً
 ال يجوز التنازل عنه وال يمكن إلغاؤه.، التصويت يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانونا

على املساهم أو يحرمه من حقه األصيل في املشاركة في وتؤكد الشركة بأنه ال يوجد ثمة نص في نظامها األساس ي أو في أًي من سياساتها أو مواثيقها الداخلية يحظر 

 إجتماعات الجمعية العمومية أو املشاركة بالتصويت فيها.

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(. (،51املادة ) س ي للشركة. )النظام األساميثاق نظام الحوكمة ( ، من29( و )12)ل

وق املساهمين حق (:34املادة )

 املتعلقة بالتصويت
ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام املساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين املساهم 

 .من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة
   

ه  ير عدم اإللتزامتربأو بيان اإللتزام/ 
َّ
 بأن

ً
أو في أًي من سياساتها أو مواثيقها الداخلية يحظر على املساهم أو يحرمه من حقه األصيل في املشاركة للشركة األساس ي  امنظالال يوجد ثمة نص في كما ذكر آنفا

 بأنَّ نص املادة في إجتماعات الجمعية العمومية أو املشاركة بالتصويت فيها
ً
 ( من سياسة أصحاب املصالح قد نص صراحة على:3( الفقرة )19)، نؤكد أيضا

صويت وتيسير يحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام املساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين املساهم من ممارسة حق الت "

 ".إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )سياسة أصحاب املصالح(،ميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل
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حقوق املساهمين  (:35املادة )

 املتعلقة بانتخاب أعضاء املجلس
افة على الشركة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح فيما يتعلق باملرشحين لعضوية املجلس، وعليها إطالع املساهمين على ك

اقع سيرهم الذاتية قبل املوعد املحدد النعقاد  املعلومات الخاصة بجميع املرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من و

 .الجمعية العامة بوقت كاف

   

ابات عضوية مجلس اإلدارة باإلضافة للسيرة الذاتية لكل واحد منهم في كل تلتزم الشركة بقواعد اإلفصاح وذلك بتزويد الهيئة بكشف بأسماء املرشحين لخوض إنتخ تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

من النظام األساس ي للشركة، كما تقوم الشركة باإلعالن في لوحة اإلعالنات بالشركة بأسماء املرشحين ( 30دورة، وهذا اإللتزام منصوص عليه صراحة في املادة )

م تقوم الشركة الذين تنطبق عليهم الشروط املطلوبة للترشح لع ضوية املجلس قبل وقت كاف من املوعد املحدد إلنعقاد إجتماع الجمعية العامة، أضف ملا تقدَّ

 الذاتية للمرشحين وكشف بأسمائهم عند بوابة القاعة التي سيعقد بها إجتماع الجمعية العامة لتكون متاحة لكل مساهم يرغب في الحصول على ةبوضع السير 

 ن أو سيرتهم الذاتية.نسخة من كشف املرشحي

 بأنَّ نص املادة )
ً
 ( من سياسة أصحاب املصالح قد نصت صراحة على هذا اإللتزام.4( الفقرة )19ونؤكد أيضا

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي )
ً
طفا

ُ
 وسياسة أصحاب املصالح(،(، 30املادة ). )النظام األساس ي للشركة ميثاق نظام الحوكمة ( ، من29( و )12)ل

حقوق املساهمين  (:35املادة )

 املتعلقة بانتخاب أعضاء املجلس
    .وتنتخب الجمعية العامة أعضاء املجلس باالقتراع السري ووفقا ألسلوب التصويت التراكمي

، وذلك بحسب ما هو منصوص قتراع السري ووفقا ألسلوب التصويت التراكميباالاإلدارة أعضاء مجلس ينص النظام األساس ي  للشركة صراحة بأن يتم إنتخاب  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 ( من النظام، 29عليه في املادة )

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 (،(29املادة ) . )النظام األساس ي للشركةميثاق نظام الحوكمة ( من29)ل

 
 

حقوق املساهمين  (:36املادة )

 باحاملتعلقة بتوزيع األر 
نسبة الحد األدنى من األرباح  -بما ال يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير-يحدد النظام األساس ي للشركة 

الصافية التي يجب توزيعها على املساهمين، وعلى املجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك األرباح بما يحقق مصالح 

همين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، واإلشارة إليها في تقرير الشركة واملساهمين، ويجب اطالع املسا

 .املجلس

   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
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حتياطي ي القانوني واال %( على املساهمين من األرباح الصافية بعد خصم االحتياط5توزيع نسبة )( منه، على وجوب 75ينص النظام األساس ي صراحة في املادة ) تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

 للنظم والضوابط املعمول بها لدى الهيئة والسوق املالي املدرجة فيها األسهم.، االختياري 
ً
 ويستحق املساهم حصته من األرباح وفقا

ل للشركة بموجب نص صريح في وقد تمَّ إدراج  عدَّ
ُ
بما يحقق مصالح  وضع سياسة واضحة لتوزيع األرباح ( الفقرة الثانية، توجب75املادة )النظام األساس ي امل

ساهمين عليها،  ، وقد تمَّ إعداد سياسة واملساهمين، ويجب اطالع املساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامةالشركة 
ُ
 توزيع األرباح، وتمَّ إطالع امل

ساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية امل
ُ
افقة عليها من قبل مجموع امل  م.2018/أبريل/8نعقد بتاريخ وتمت املصادقة واملو

: ُيرجى اإلطالع على املرفقين رقمي ) 
ً
طفا

ُ
ل. )النظام األساس ي للشركة ميثاق نظام الحوكمة ( ، من29( و )27)ل عدَّ

ُ
املرفق رقم ، و وسياسة توزيع األرباح( (،75املادة ) امل

 .(م2018/أبريل/8محضر إجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ (، 44)

حقوق املساهمين  (:36املادة )

 املتعلقة بتوزيع األرباح
وتكون األحقية في الحصول على األرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ملالكي 

 .األسهم املسجلين بسجل املساهمين لدى جهة اإليداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
   

، ورغم أنَّ هذا اإللتزام منصوص سهم املسجلين بسجل املساهمينسواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ملالكي األ تلتزم الشركة بمنح األرباح التي أقرتها الجمعية العامة  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

في نص صريح  الشركة قد قامت بالتعديل في النظام األساس ي للشركة وتم إدراج إال أنَّ  ( منه،5( الفقرة )19عليه صراحة في سياسة أصحاب املصالح باملادة )

ع األرباح )
، وذلك بموجب املادة (ملالكي األسهم املسجلين بسجل املساهمين لدى جهة اإليداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامةالنظام األساس ي بأن توزَّ

ل.( الفقرة األخيرة من ال75) عدَّ
ُ
 نظام األساس ي امل

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم ) 
ً
طفا

ُ
ل. )سياسة أصحاب املصالحميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل عدَّ

ُ
محضر ( 44املرفق رقم )، و ((75املادة ) ، والنظام األساس ي امل

 .م(2018/أبريل/8إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ 

 
 

املساهمين حقوق  (:37املادة )

 املتعلقة بالصفقات الكبرى 
يجب أن يتضمن النظام األساس ي للشركة آلية محددة لحماية حقوق املساهمين بصفة عامة واألقلية بصفة خاصة حال 

 .إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة
   

ن صريح نص  تمَّ إدراج تزامتربير عدم اإللأو بيان اإللتزام/  آلية محددة لحماية حقوق املساهمين بصفة عامة واألقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد في النظام األساس ي للشركة ُيبيَّ

ل83وذلك بموجب املادة )، مال الشركةتضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس  عدَّ
ُ
افقة واملصادقة على التعديل باإلضافة ، والذي تمت ( من النظام األساس ي امل املو

 م.2018/أبريل/8من قبل الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها املنعقد بتاريخ 
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: ُيرجى اإلطالع على )
ً
طفا

ُ
ل)ل عدَّ

ُ
 .م(2018/أبريل/8محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ (، 44املرفق رقم )،  و (83املادة ) النظام األساس ي امل

املساهمين حقوق  (:37املادة )

 املتعلقة بالصفقات الكبرى 
%( أو أكثر 5وفي جميع األحوال يجب اإلفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، واإلفصاح عن املالكين )

 .من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
   

 يقض ي بأن 83يتضمن النظام األساس ي للشركة في املادة ) اإللتزام تربير عدمأو بيان اإللتزام/ 
ً
 على قدرتها من للتأكد رأسمالها الشركة تقوم الشركة باإلفصاح عن هيكل رأس املال، وتدير(، نصا

 .رأسمالها إستثمار على عائد أفضل تضمن والتي اإلستمرار

 .املتراكمة واألرباح العام اإلحتياطي القانوني، اإلحتياطي املصدر، املال رأس تشمل التي امللكية حقوق  من يتكون  الشركة مال رأس هيكل إنَّ 

ساهمين( حتى ُيمكن اإلفصاح عنها.
ُ
 وال توجد ثمة إتفاقيات بين الشركة واملساهمين )إتفاقات امل

ن بالكشف املرفق.  ( سهم من رأس مال الشركة،50.000أما بخصوص كبار املساهمين الذين يستحوزون على أسهم تزيد عن )  فهم حسب ما هو مبيَّ

: ُيرجى اإلطالع على 
ً
طفا

ُ
 . )كشف بكبار املساهمين(،ميثاق نظام الحوكمة ( من37املرفق رقم )(، 83النظام األساس ي للشركة املادة ))ل

 
 

 

حقوق أصحاب املصالح  (:38املادة )

 من غير املساهمين
ب املصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب املعلومات تلتزم الشركة باملحافظة على حقوق أصحا

ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم املعلومات املطلوبة في الوقت املناسب 

 .وبالقدر الذي ال يهدد مصالح اآلخرين أو يضر بمصالحها

   

ومات ذات الصلة لوذلك بتمكين كل صاحب مصلحة من الحصول على املعتلتزم الشركة باملحافظة على حقوق أصحاب املصالح ـ من غير املساهمين ـ  واحترامها،  عدم اإللتزامتربير أو بيان اإللتزام/ 

ي ال يلحق أي أضرار بمصلحة الشركة أو بمصلحته، بعد أن يرفق بالطلب ما يثبت مصلحته وصفته، حيث تقوم الشركة بتزويده باملعلومات املطلوبة بالقدر الذ

 في سياسة أصحاب املصالح باملادة )اإللتزاماآلخرين، وقد نصت سياسات الشركة ومواثيقها الداخلية على هذا 
ً
، والنظام األساس ي للشركة املادة ( منه15، وتحديدا

(76). 

: ُيرجى اإلطالع على
ً
طفا

ُ
 . )سياسة أصحاب املصالح(،ميثاق نظام الحوكمة ( من12رفق رقم )امل(، و 76) ةالنظام األساس ي للشركة املاد )ل

حقوق أصحاب املصالح  (:38املادة )

 من غير املساهمين
وعلى املجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب املصالح من قرارات وتصرفات املسؤولين بالشركة 

وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبالغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة  واإلدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي

قتَرح أو الَبالغ، وحماية مقدمه، وآجال البت في التظلمات 
ُ
وأموالها على أن تنص تلك اآللية على سرية مضمون الشكوى أو امل

   



 شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم.
 .(م8201تقرير احلوكمة للعام )

 

(63) 

 

 ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند/ مضمون البند رقم املادة

 .والرد على الشكاوى واملقترحات

م إليها الشكوي وكيفية الفصل فيها، وذلك بحسب ما  جراءاتاإل املجلس بوضع آلية مكتوبة تحدد ت الشركة و مإلتز  تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/  قدَّ
ُ
م والجهة التي ت

َّ
الواجب إتباعها لتقديم التظل

 في املادة )
ً
 ب املصالح.( من سياسة أصحا26( و )25( و )24( و )23( و )22( و )21(، واملواد )2( الفقرة )15هو منصوص عليه تفصيال

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )سياسة أصحاب املصالح(،ميثاق نظام الحوكمة ( من12)ل

 
 

على الشركة القيام بدورها في تنمية املجتمع والنهوض به، واملحافظة على البيئة من خالل املشاركة الفعالة والجادة  حق املجتمع (:39املادة )

 .ة االجتماعية للشركاتبمنظومة املسؤولي
   

( مهام مجلس اإلدارة) رةتؤمن الشركة بحق املجتمع عليها، كما تقر بإلتزامها باملسئولية اإلجتماعية، لذلك فقد أدرجت هذا اإللتزام صراحة في ميثاق مجلس اإلدا تربير عدم اإللتزامأو بيان اإللتزام/ 

:( و )10الفقرة )
ُ
 لذلك فقد درجت الشركة على تخصيص عروض ترفيهية مجانية لألطفال من ذوي 5(، الفقرة )جلسالوظائف الرئيسية للم أوال

ً
( منه، وتطبيقا

سيق مع أصدقاء اإلحتياجات الخاصة بصفة دورية، وكلما طلبت مدارس اإلحتياجات الخاصة ذلك، كما تدعم الشركة مبادئ املحافظة على البيئة وهى بصدد التن

اقع.البيئة لتجسيد هذا األ   مر على أرض الو

: ُيرجى اإلطالع على املرفق رقم )
ً
طفا

ُ
 . )ميثاق مجلس اإلدارة(،ميثاق نظام الحوكمة ( من1)ل

 
 أمحد عبدالرمحن ناصر فخرو

 رئيس جملس اإلدارة

 

 


