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1. المقدمة

    يحــرص مجلــس إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة ش.م.ع.ق. )»المجموعــة«( واإلدارة العليــا علــى االســتمرار فــي دفــع 
المجموعــة نحــو تحقيــق النجــاح علــى المــدى الطويــل باعتبــار مجموعــة مقــدام القابضــة إحــدى المؤسســات التكنولوجيــة 
الرائــدة علــى مســتوى الشــرق األوســط، حيــث تمكنــت المجموعــة علــى مــدار تاريخهــا مــن تحقيق عائــدات ثابتة ومســتمرة 
لمســاهميها. وذلــك مــن خــال قيــام المجموعــة ممثلــة بمجلــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة بتنميــة ثقافــة الحوكمــة واالمتثــال 
علــى مســتوى كافــة كيانــات المجموعــة وإرســاء قيــم مؤسســية ســليمة وفعالــة، فضــاً عــن كــون معاييــر الحوكمــة تعتبــر 
أحــد األســس التــي تنعكــس بوضــوح فــي اســتراتيجية المجموعــة الســيما تلــك المعاييــر التــي أقرتهــا هيئــة قطــر لألســواق 

الماليــة )»الهيئــة«( وغيرهــا مــن القواعــد والتعليمــات االرشــادية ذات الصلــة.

ــر  ــاع المعايي ــك مــن إتب ــى ذل ــب عل ــا يترت ــر الحوكمــة الرشــيدة، وم ــادئ ومعايي ــق مب ــة تطبي ــدرك المجموعــة أهمي     ت
المهنيــة واألخاقيــة فــي جميــع التعامــات، واإلفصــاح والشــفافية عــن المعلومــات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب، 
وبمــا يســهم فــي تعميــق وتطويــر كفــاءة عمــل المجموعــة وهــو مــا يعــزز ثقــة المســاهمين وكافــة األطــراف ذات العاقــة 

وأصحــاب المصالــح بــأداء المجموعــة مــن جهــة وبالقطــاع التكنولوجــي بدولــة قطــر مــن جهــة أخــرى. 

ــق  ــان تطبي ــؤولية ضم ــن مس ــع الموظفي ــا وجمي ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــًة بمجل ــا متمثل ــة بأكمله ــل المجموع     وتتحم
إطــار الحوكمــة، حيــث يتولــى مجلــس اإلدارة تحديــد االســتراتيجيات والسياســات التنفيذيــة العامــة علــى مســتوى المجلــس 
ــة مــن السياســات  ــى إدارة المجموعــة ضمــان تطبيــق الحوكمــة مــن خــال منظومــة قوي ــا، فــي حيــن تتول واإلدارة العلي

واإلجــراءات، كمــا يلتــزم الموظفــون بإتبــاع وتطبيــق متطلبــات الحوكمــة فــي أنشــطة العمــل اليوميــة.

2. حوكمة الشركات
 

    هــي القواعــد لقيــادة المجموعــة وتوجيههــا، وتشــتمل اليــات لتنظيــم العاقــات المختلفــة بيــن مجلــس اإلدارة والمــدراء 
التنفيذيــن والمســاهمين وأصحــاب المصالــح، وذلــك بوضــع قواعــد وإجــراءات خاصــة لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات 
ــة  ــق العدال ــح وتحقي ــوق المســاهمين وأصحــاب المصال ــة حق ــا بغــرض حماي ــة عليه ــع الشــفافية والمصداقي ــة طاب واضاف

والتنافســية والشــفافية فــي الســوق وبيئــة األعمــال.

    وتعــد الحوكمــة هــي النظــام األمثــل الــذي يتــم مــن خالــه توجيــه المجموعــة ورقابتهــا، ويتــم ذلــك عــن طريــق توزيــع 
الســلطات والمســؤوليات بيــن مختلــف المشــاركين بالمجموعــة مثل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمســاهمين وأصحاب 
المصالــح، ويوضــح هــذا الدليــل القواعــد والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة باتخــاذ القــرار فــي شــؤون المجموعــة، ويوفــر 

اإلطــار المؤسســي والهيــكل التنظيمــي الــذي يوضــح اهــداف المجموعــة ووســائل تحقيقهــا ومراقبــة األداء.

2.1. إطار الحوكمة

ــى معاييــر وأفضــل الممارســات وبمــا يتماشــى  ــة أعل ــي تلبي ــدام القابضــة إطــار حوكمــة يهــدف ال ــدى مجموعــة مق     ل
مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة المعمــول بهــا كقانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015، ونظــام حوكمــة 

الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
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    يعكــس إطارنــا العــام للحوكمــة منهًجــا متســقا علــى كافــة شــركات المجموعــة التابعــة؛ كمــا يخضــع إطــار الحوكمــة 
للمراجعــة الدوريــة مــن جانــب مجلــس إدارة المجموعــة. 

يشمل إطار الحوكمة للمجموعة على العناصر التالية:
 

النظام األساسي  -
ميثاق مجلس اإلدارة واللجان التابعة  -

أمين سر المجلس  -
قواعد األخاقيات والسلوك المهنة  -

عضوية مجلس اإلدارة وترتيبات المكافآت  -
الفصل بين واجبات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -

سياسة اإلفصاح والشفافية   -
التعامل مع األطراف ذات الصلة  -

سياسة تضارب المصالح والتعامات الداخلية  -
دليل الحوكمة  -

تقارير الحوكمة والتقارير السنوية  -
الرقابة الداخلية  -

 
3. مجلس اإلدارة

    يتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية وضــع األهــداف االســتراتيجية للمجموعــة ومعاييــر تحمــل المخاطــر وإطــار الحوكمــة، 
باإلضافــة إلــى مســاهمته الفعالــة فــي تنظيــم أعمــال المجموعــة، وتحمــل المســؤولية تجــاه اتخــاذ تدابيــر لضمــان الســامة 
ــر،  ــى إدارة المخاط ــز عل ــع التركي ــن، م ــح اآلخري ــاب المصال ــاهمين وأصح ــح المس ــة مصال ــة وحماي ــة للمجموع المالي

الحوكمــة، تعزيــز نظــم الرقابــة الداخليــة وعمليــات المراجعــة الداخليــة والخارجيــة.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة  .3.1

ــة  ــه بالطريق ــردي وجماعــي عــن إدارت ــال مســؤوالً بشــلك ف ــس إدارة فع ــل مجل ــن قب ــدام القابضــة م ــدار مجموعــة مق ت
المثلــى، وباإلضافــة إلــى واجباتــه ومســؤولياته علــى النحــو المبيــن ضمــن ميثاقــه، ســيكون مجلــس اإلدارة مســؤوال عــن:

اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للمجموعة واإلشراف على تنفيذها. أ. 

وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها. ب. 
وضع نظام حوكمة خاص بالمجموعة يتفق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر ج. 

         عن هيئة قطر لألسواق المالية واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار د. 

         الجمعية العامة لها.
وضع سياسة مكتوبة تنظم العاقات بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. هـ. 
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وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام المجموعة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن و. 
         المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين.

توجيــه الدعــوة إلــى جميــع المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بالطريــق الــذي رســمه القانــون رقــم  ز. 
ــى ملخــص واٍف عــن جــدول  ــة، ويجــب أن تشــتمل الدعــوة واإلعــان عل )11( لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاري

ــاده. ــة واعتم ــر الحوكم ــة تقري ــاص بمناقش ــد الخ ــا البن ــة متضمن ــة العام ــال الجمعي أعم

اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها. ح. 
وضــع آليــة للتعامــل والتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة، والتحليــل المالــي، والتصنيــف االئتمانــي وغيرهــم  ط. 
مــن مقدمــي الخدمــات وجهــات تحديــد معاييــر ومؤشــرات األســواق الماليــة لتقديــم خدماتهــم بســرعة وأمانــة وشــفافية لكافــة 

المســاهمين.

وضع برامج التوعية الازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة. ي. 

ــآت  ــز ومكاف ــس، وحواف ــآت أعضــاء المجل ــح مكاف ــة من ــة تحــدد أســس وطريق ــاد سياســة واضحــة ومكتوب اعتم ك. 
اإلدارة التنفيذيــة العليــا والعامليــن بالمجموعــة وفقــاً لمبــادئ نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة الصــادر عــن 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبــدون أي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن، وعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة 

ســنويا إلقرارهــا.

وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العاقة، وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها. ل. 
وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا. م . 

 
3.2. صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة

    للقيــام بــدوره الرقابــي، يكــون للمجلــس ســلطة التحقيــق فــي أي مســألة تعــرض عليــه ولــه الحــق فــي االطــاع الكامــل 
علــى كافــة الدفاتــر والســجات والمســتندات والمرافــق وشــؤون موظفــي مجموعــة مقــدام القابضــة، كمــا لــه الحــق فــي 
ــوم  ــرض، وتق ــذا الغ ــرى له ــات أخ ــد نفق ــاريين، أو تكب ــابات أو استش ــي الحس ــة أو مراجع ــة خارجي ــأي جه ــتعانة ب االس
ــب المجلــس االجتمــاع مــع أي موظــف مــن المجموعــة أو شــركاتها  ــد يطل ــات. ق ــك المصروف ــة تل ــع كاف المجموعــة بدف

ــة مــن المجلــس. ــة لجن التابعــة أو أي مستشــار قانونــي خارجــي، أو مراجعــي الحســابات الخارجييــن أو أي

3.3. الفصل بين المناصب

    يعيــن مجلــس إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة مــن بيــن أعضائــه رئيســاً للمجلــس ونائبــاً للرئيــس، كمــا يجــوز لــه أن 
ــس وأي  ــب الرئي ــس االدارة ونائ ــس مجل ــن منصــب رئي ــع بي ــاً، وال يجــوز الجم ــه عضــواً منتدب ــن أعضائ ــن بي ــن م يعي
ــام  ــدد النظ ــد(. يح ــدب )إن وج ــذي أو العضــو المنت ــس التنفي ــك منصــب الرئي ــي ذل ــا ف ــة بم ــذي بالمجموع منصــب تنفي

ــؤولياتهم. ــه ومس ــس اإلدارة ونائب ــس مجل ــن رئي ــي اختصاصــات كل م األساس
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    فــي جميــع األحــوال، ال يجــوز أن ينفــرد شــخص بالُســلطة المطلقــة التخــاذ القــرارات فــي المجموعــة، وينبغــي أن تكــون 
القــرارات متخذة بشــكل مؤسســي.

3.4. مهام رئيس مجلس اإلدارة

    يجــب أن يتولــى رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤولية التأكــد مــن ســير عمــل المجلــس بطريقــة مناســبة وفعــال وحصــول 
أعضائــه علــى معلومــات كملــة ودقيقــة فــي الوقــت المناســب. كمــا ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــواً فــي 
اللجــان التابعــة للمجلــس. باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي ميثــاق المجلــس، يجــب أن تتضمــن واجبــات ومســؤوليات رئيــس 

مجلــس اإلدارة مــا يلــي:

التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. أ. 
الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األخذ بعين االعتبار أية مسالة يطرحها أي عضو من أعضاء ب. 

         المجلس.
تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام  ج. 

         المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المجموعة.
إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجات الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانه د. 

         ألعضاء المجلس.
إيجاد قنوات التوصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. هـ. 

إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العاقات و. 
         البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

إبقاء األعضاء على اطاع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر عن ز. 
         هيئة قطر لألسواق المالية، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق والمخاطر أو غيرها من لجان المجلس

         في ذلك.

3.5. تركيبة مجلس اإلدارة

    يجــب أن يتــم تشــكيل مجلــس اإلدارة وفقــا للنظــام األساســي للمجموعــة والتشــريعات ذات الصلــة بحيــث يتألــف مــن 
أعضــاء تنفيذييــن وغيــر تنفيذييــن ومســتقلين لضمــان عــدم ســيطرة فــرد معيــن أو مجموعــة صغيــرة مــن األفــراد علــى 
قــرارات المجلــس. كمــا يجــب أن تكــون أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن وأن يكــون ثلثهــم 

علــى األقــل مســتقلين التخــاذ القــرار بصــورة ســليمة وموضوعيــة.

    يجــب أن يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالخبــرة والمعرفــة الازمــة لتأديــة مهامهــم بفعاليــة وكفــاءة لمــا فيــه مصلحــة 
المجموعــة، كمــا ينبغــي يقومــوا بتكريــس الوقــت الكافــي للقيــام بواجباتهــم طــوال مــدة عضويتهــم.
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3.6. تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

    قــام مجلــس اإلدارة بإعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة وذلــك بنــاء 
علــى توصيــة مــن لجنــة المكافــآت والترشــيحات – وبمــا ال يتعــارض مــع النظــام األساســي للمجموعــة واألحــكام الصــادرة 

عــن هيئــة قطــر لألســوق الماليــة.

3.7. لجان مجلس اإلدارة

    التزامــاً مــن المجموعــة علــى التنفيــذ الفعــال لمنظومــة الحوكمــة، فقــد تــم تشــكيل عــدد مناســب مــن اللجــان التــي تتســق 
مــع حجــم المجموعــة وطبيعــة أنشــطتها ومــدى تعقدهــا، حيــث قــام مجلــس إدارة المجموعــة بتشــكيل أربــع لجــان فرعيــة 

منبثقــة عنــه وذلــك لتعزيــز فاعليــة المجلــس علــى العمليــات المهمــة فــي المجموعــة.

    يتــم تحديــد مســئوليات وواجبــات كل لجنــة وتفويــض الصاحيــات الخاصــة بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. ويتــم توثيــق 
ــة  ــة التفصيلي ــة بالشــروط المرجعي ــن قائم ــة تتضم ــكل لجن ــاق ل ــي صــورة ميث ــات ف ــذه المســئوليات والواجب وتســجيل ه
ألعمالهــا. ويتــم تشــكيل جميــع اللجــان بعضويــة كافــة األعضــاء لمجلــس اإلدارة مــن ذوي الخبــرات المطلوبــة لــكل لجنــة 

وفقــاً لنطــاق عملهــا. وتتضمــن هــذه اللجــان:

 أ. لجنة التدقيق والمخاطر

    تتولــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مســئولية اإلشــراف علــى )1( بيانــات المجموعــة الماليــة 
ــة  ــة المجموع ــي )4( عاق ــق الداخل ــات التدقي ــة )3( عملي ــة الداخلي ــر والرقاب ــل إدارة المخاط ــر عم ــا )2( أط وتقاريره
بالمدققيــن الخارجييــن، حيــث تقــوم اللجنــة بالرقابــة واإلشــراف علــى كفــاءة واســتقالية عمليــات التدقيــق الداخلــي والتدقيــق 
الخارجــي للمجموعــة باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى إعــداد البيانــات الماليــة الدوريــة والتقاريــر الرقابيــة األخــرى كمــا 
ــق  ــر التدقي ــا مدي ــآت ومزاي ــة بمكاف ــات الخاص ــع التوصي ــم االداء ورف ــل وتقيي ــن والفص ــئولية التعيي ــة مس ــى اللجن تتول

الداخلــي.

    كمــا تتولــى اللجنــة مســؤولية مراجعــة ومراقبــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة واســتراتيجية إدارة المخاطــر 
ــق التأكــد  ــات رأس المــال للمجموعــة عــن طري ــة إدارة متطلب ــى اللجن ــات التحكــم بهــا. كمــا تتول ونزعــة المخاطــر وآلي
مــن االحتفــاظ بمســتوى مناســب مــن رأس المــال والســيولة بمــا يتماشــى مــع أنشــطتها. عــاوة علــى ذلــك، تقــوم اللجنــة 
بمراجعــة العمليــات المرتبطــة بالمخاطــر وااللتــزام وتقييــم أثــر التغيــرات الرقابيــة والقانونيــة والتحقــق مــن ســامة إدارة 

المخاطــر، واإلبــاغ عــن المعامــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر.

 ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

    تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مســئولية مراجعــة إطــار وخطــة المكافــآت بالمجموعة 
واإلشــراف علــى تطويــر خطــة التعاقــب الوظيفــي مــع ابــداء التوصيــات حــول مكافــآت موظفــي اإلدارة التنفيذيــة. كمــا 

تقــوم اللجنــة بمراجعــة المكافــآت الســنوية للتنفيذييــن وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.
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    إضافــة إلــى ذلــك، تتولــى اللجنــة تقديــم الترشــيحات لألعضــاء المحتمليــن لمجلــس اإلدارة وتدريــب األعضــاء الجــدد 
ورفــع الوعــي لــدى اعضــاء المجلــس. وتقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى عمليــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 

عنــه.

 ج. لجنة االستثمار

ــتراتيجي  ــط االس ــة بالتخطي ــه المتعلق ــي انجــاز مســؤولياته ومهام ــس اإلدارة ف ــتثمار مســاعدة مجل ــة االس ــى لجن     تتول
ــتقبلية. ــة والمس ــة الحالي ــتثمارات المجموع ــى اس ــراف عل ــة واالش ــتثمار للمجموع واالس

 
3.8. تقييم أداء مجلس اإلدارة

    ينبغــي أن يقــوم جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بإكمــال التقييــم الذاتــي وبيــان مــدى ارتياحهــم ألدائهــم الفــردي كأعضــاء 
ــام  ــس اإلدارة بالقي ــة لمجل ــآت التابع ــيحات والمكاف ــة الترش ــف لجن ــس بتكلي ــوم المجل ــي أن يق ــس اإلدارة. وينبغ ــي مجل ف
ــم فــي  ــه. حيــث يســاعد هــذا التقيي ــي وفعــال للمجلــس ولجان ــم عمل ــى تقيي ــؤدي إل ــد أفضــل نهــج ي ــة لتحدي بدراســة دوري
الســماح لمجلــس اإلدارة بإثبــات مســؤوليته عــن قراراتــه وعمليــات المجموعــة مــن خــال تقييــم كامــل أعضــاء المجلــس. 
لــذا ينبغــي أن يتــم تقديــم نتائــج التقييمــات والتحليــات إلــى مجلــس اإلدارة لتقييمهــا وتقديــم التوصيــات المائمــة لتعزيــز 

الشــفافية وتطويــر أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة.

3.9. اجتماعات مجلس اإلدارة

    يجــب أن يجتمــع المجلــس اجتماعــات منتظمــة بشــلك دوري للتأكــد مــن قيامــه بــأداء واجباتــه علــى أكمــل وجــه. وحســب 
ــة  ــات القانوني ــة الشــركات والكيان ــة ونظــام حوكم ــأن الشــركات التجاري ــنة 2015 بش ــم )11( لس ــون رق ــات القان متطلب
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، يجــب أن يجتمــع المجلــس ســت مــرات علــى األقــل ســنويا. عــاوة علــى ذلــك، 

يجــب أال تنقضــي ثالثــة أشــهر دون عقــد اجتمــاع واحــد علــى األقــل.

    يجتمــع مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى دعــوة رئيســه أو علــى طلــب خطــي صــادر عــن عضويــن مــن أعضائــه علــى األقــل، 
ويجــب إرســال الدعــوة لاجتمــاع إلــى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس قبــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ االجتمــاع مرفقــاً 
بهــا جــدول أعمــال االجتمــاع ويتبعهــا إرســال الوثائــق والمعلومــات الازمــة قبــل وقــت كاٍف مــن تاريــخ االجتمــاع، مــا 
لــم تســتدع األوضــاع عقــد االجتمــاع بشــكل طــارئ، فيجــوز إرســال الدعــوة إلــى االجتمــاع االســتثنائي أو الطــارئ مرفقــاً 
بهــا جــدول أعمــال االجتمــاع ويتبعهــا إرســال الوثائــق والمعلومــات الازمــة وذلــك خــال مــدة تقــل عــن الفتــرة المقــررة 

لاجتمــاع العــادي المجــدول.

    وفــي حــال استفســار أو اعتــراض أي عضــو علــى أي بنــد مــن بنــود جــدول األعمــال، يجــب إثبــات ذلــك فــي محضــر 
اجتمــاع المجلــس.

 
    ال يكــون االجتمــاع صحيحــاً إال بحضــور نصــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل. كمــا يجــوز حضــور أعضاء 

المجلــس عــن طريــق الهاتــف أو وســائل التقنيــة الحديثــة، حيــث نــص نظــام المجموعــة األساســي علــى جــواز ذلك.
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أمين سر مجلس اإلدارة  .3.10

    يعيــن مجلــس اإلدارة أمينــاً للمجلــس مــن موظفــي المجموعــة للقيــام بالمهــام، وتكــون األولويــة للحاصليــن علــى شــهادة 
جامعيــة فــي القانــون أو المحاســبة مــن جامعــة معتــرف بهــا أو مــا يعادلهــا، ولمــن تكــون لــه خبــرة ال تقــل عــن ثــاث 
ــس إدارة المجموعــة،  ــرار مــن مجل ــس إال بق ــن ســر المجل ــي شــؤون المجموعــة. وال يجــوز عــزل أمي ــي تول ســنوات ف

ويقــوم المجلــس بتحديــد اســتحقاقاته ومكافآتــه.

تضارب المصالح والتداول الداخلي  .3.11

ــن  ــى تتمك ــل حت ــن الداخ ــداول م ــح والت ــارب المصال ــاملة إلدارة تض ــة ش ــة بسياس ــدام القابض ــة مق ــظ مجموع     تحتف
المجموعــة مــن تحديــد الحــاالت الفعليــة والمحتملــة وإدارتهــا علــى نحــو عــادل ومناســب لمنــع وقــوع أي حادثــة تؤثــر ســلباً 

علــى المجموعــة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح.

    وفــي جميــع األحــوال، ال يجــوز الدخــول فــي أي معاملــة تجاريــة )أو عقــد( مــع أي طــرف ذي صلــة دون االلتــزام 
ــة  ــات القانوني ــركات والكيان ــة الش ــام حوكم ــنة 2015 ونظ ــم )11( لس ــة رق ــركات التجاري ــون الش ــكام قان الصــارم بأح
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. وتتضمــن هــذه القواعــد واإلجــراءات مبــادئ الشــفافية والعدالــة واإلفصــاح، 
ــت  ــال التصوي ــن خ ــة م ــراف ذوي الصل ــن األط ــع أي م ــل م ــازة التعام ــى إج ــى ضــرورة الحصــول عل ــة إل باإلضاف

ــت. ــي التصوي ــي ف ــة المســاهمين، دون مشــاركة الطــرف المعن ــة مــن غالبي بالموافق
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4. اإلدارة التنفيذية

    ينبغــي أن تتألــف اإلدارة التنفيذيــة لمجموعــة مقــدام القابضــة مــن نخبــة مــن كبــار الموظفيــن الذيــن يتحملــون المســؤولية 
والمســاءلة أمــام مجلــس اإلدارة. ويجــب أن تكــون مبــادئ الحوكمــة للمجموعــة وطــرق صناعــة القــرار مــن قبــل اإلدارة 

التنفيذيــة واضحــة بصــورة شــفافة وهادفــة إلــى تعزيــز اإلدارة الفعالــة للمجموعــة. 

    ويجــب أن يســاهم فريــق اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة إلــى حــد كبيــر فــي ترســيخ الحوكمــة الســليمة مــن خــال ســلوكهم 
الشــخصي. كمــا يجــب أن يقــوم أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة باإلشــراف والرقابــة علــى األعمــال التــي يديرونهــا، والتأكــد مــن 

أن أنشــطة الشــركات التابعــة تتفــق مــع اســتراتيجية المجموعــة والمخاطــر والسياســات التــي أقرهــا المجلــس.

4.1. المهام

يجب أن تحرص اإلدارة التنفيذية على تنفيذ المهام التالية:

تنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للمجموعة. أ. 
اقتراح استراتيجية شاملة للمجموعة وترجمة الخطة االستراتيجية إلى عمليات باإلضافة إلى اقتراح خطط  ب. 
         العمل الرئيسة والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف

         اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
عرض التقارير الدورية المالية وغير المالية للمجلس بشأن التقدم المحرز في نشاط المجموعة في ضوء  ج. 

          خطط وأهداف المجموعة االستراتيجية.
تقديم المقترحات المتعلقة بهيكلة رأس المال والهياكل التنظيمية والوظيفية للمجموعة ورفعها إلى مجلس د. 

         اإلدارة لمناقشتها والنظر في اعتمادها.

إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية بالطريقة المثلى وبما يتوافق مع أهداف المجموعة واستراتيجيتها. هـ. 

إدارة العمل اليومي للمجموعة وتسيير أنشطتها، فضاً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع و. 
         أهداف المجموعة واستراتيجيتها واالنظمة والقوانين ذات الصلة.

تطوير وتنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص ز. 
         على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

تطوير وتنفيذ وتحديث السياسات واألنظمة الداخلية للمجموعة المعتمدة من مجلس اإلدارة. ح. 

مراقبة المؤشرات ذات الصلة ببيئة أعمال المجموعة والصناعات ذات العاقة. ط. 

تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين واتخاذ القرارات التي تتطلبها مصلحة  ي. 
         المجموعة وسير أعمالها وتحقيق أهدافها.

التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ما يلي: ك. 
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االستراتيجية العامة للمجموعة وخطة االستثمار.  o
وضع األهداف المالية للمجموعة والشركات التابعة.  o

تحديد النموذج األمثل لتوزيع رأس المال للشركات التابعة واالستثمارات األخرى.  o

اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للمجموعة وتملك األصول والتصرف فيها. ل. 

تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل: م. 

تنفيذ سياسة تضارب المصالح.  o
تطبيق اإلجراءات المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك اإلجراءات ذات الصلة بإعداد التقارير   o

         المالية.
تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه  o

         المجموعة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى المجموعة، وطرحها بشفافية على مجلس
         اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح.

االستثمار أو الخروج من استثمارات في نشاطات جديدة خارج نطاق األنشطة الرئيسة للشركات التابعة. ن. 

تنفيذ وضمان التزام المجموعة بمعايير الحوكمة التي تنص عليها هيئة قطر لألسواق المالية والتي حددها  س. 
         مجلس اإلدارة على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها.

تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد المجموعة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن ع. 
         المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الازمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي: ف. 

زيادة رأس مال المجموعة أو تخفيضه.  o
طريقة توزيع أرباح المجموعة الصافية.  o

اقتراح مكافآت الموظفين. ص. 

اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إلى اإلدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها. ق. 

مراقبة األداء المالي للشركات التابعة في ضوء الموجهات ونموذج الحوكمة المطبق في المجموعة. ر. 

ــس اإلدارة  ــة لمجل ــة والتوصي ــى مســتوى الشــركات التابعــة واالســتثمارات األخــرى المختلف ــم المخاطــر عل تقيي ش. 
حــول اإلدارة المثلــى لهــا.

تطوير ثقافة تعكس قيم وأخاقيات المجموعة. ت. 
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تمثيل المجموعة لدى الجهات الرقبية والرسمية والتنسيق معها للمساهمة في تطوير التشريعات والقوانين ث. 
         الازمة إلزالة المعوقات التي قد تعترض المجموعة ودعم قدرتها على تحقيق أهدافها.

الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالمجموعة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى الغير. خ. 

وضــع حزمــة مــن اإلجــراءات الازمــة للعمــل بموجبهــا لضبــط االتصــال مــع وســائل اإلعــام المختلفــة لضمــان  ذ. 
ــن. ــة والقواني ــع األنظم ــة م ــات المجموع ــق إفصاح تواف
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5. إطار الرقابة الداخلية ومنظومة المخاطر

5.1. إدارة المخاطر

ــك  ــبيل ذل ــي س ــة. وف ــركاتها التابع ــة وش ــر بالمجموع ــة إلدارة المخاط ــق إدارة فّعال ــى تحقي ــدة إل ــذه الوح ــدف ه     ته
ــال  ــطة وأعم ــى أنش ــراف عل ــة باإلش ــك واإلدارة التنفيذي ــي ذل ــا ف ــة بم ــة المختلف ــان المجموع ــس اإلدارة ولج ــوم مجل يق
إدارة المخاطــر )كل فــي مجــال اختصاصــه(، ويعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤوالً مــن التأكــد مــن أن اإلجــراءات والتدابيــر 
الازمــة إلدارة المخاطــر يتــم العمــل بموجبهــا بفعاليــة وكفــاءة، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية والتشــغيلية 
والتجاريــة للمجموعــة، وللمجلــس اتخــاذ مــا يــراه مناســباً مــن تدابيــر وآليــات لتحقيــق هــذا الغــرض، بمــا فــي ذلــك تكويــن 

وحــدة خاصــة فــي المجموعــة إلدارة المخاطــر.

ــر برنامــج متكامــل إلدارة المخاطــر المؤسســية  ــوم المجموعــة بتطوي ــات وإجــراءات إدارة المخاطــر، تق     وضمــن آلي
)ERM( بالمجموعــة والشــركات التابعــة، حيــث يهــدف إلــى تعزيــز المشــاركة الفعالــة مــن مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة 

التنفيــذي فــي عمليــة إدارة المخاطــر لضمــان رؤيــة موحــدة للمخاطــر التــي تواجهــا المجموعــة.

5.2. نظام الرقابة الداخلية

ــإدارة  ــة ب ــم السياســات واإلجــراءات المتعلق ــة لتقيي ــة داخلي ــاد نظــام رقاب ــس إدارة المجموعــة اعتم ــى مجل ــن عل     يتعي
المخاطــر وتطبيــق أحــكام قواعــد الحوكمــة الخاصــة بهــا، والتقيــد باألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة، ويجــب أن يضمــن هــذا 
النظــام اتبــاع معاييــر واضحــة للمســؤولية فــي جميــع المســتويات التنفيذيــة فــي المجموعــة وأن تعامــات األطــراف ذات 

العاقــة تتــم وفقــاً لألحــكام والضوابــط الخاصــة بهــا.
 

5.3. إدارة التدقيق الداخلي

    تتولــى وحــدة أو إدارة التدقيــق الداخلــي )المراجعــة الداخليــة( تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة واإلشــراف علــى تطبيقــه، 
والتحقــق مــن مــدى التــزام المجموعــة وعامليهــا باألنظمــة واللوائــح والتعليمات الســارية وسياســات المجموعــة وإجراءاتها. 
وتتكــون وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة مــن مراجــع داخلــي علــى األقــل توصــي بتعيينــه لجنــة التدقيــق والمخاطــر 
ــق  ــة التدقي ــراح لجن ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــدة أو إدارة المراجع ــر وح ــآت مدي ــدد مكاف ــى أن تح ــا، عل ــؤوالً أمامه ــون مس ويك

والمخاطــر وفقــاً لسياســات المجموعــة.

ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي:

أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة واالستقال والتدريب المناسب، وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى   أ. 
          أعمال المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.

أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إلى لجنة التدقيق والمخاطر، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.  ب. 
أن تمَكن الوحدة أو اإلدارة من االطاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.  ج. 
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5.4. الحوكمة وااللتزام

    تهــدف إدارة الحوكمــة وااللتــزام إلــى التطبيــق الفعــال لقواعــد الحوكمــة بالمجموعــة، وتتبــع للرئيــس التنفيــذي، وتقــوم 
برفــع تقاريــر أدائهــا لــه، كمــا تقــوم برفــع تقاريرهــا للجنــة التدقيــق والمخاطــر، ومــن أبــرز مهــام إدارة الحوكمــة وااللتــزام 

مــا يلــي:

التأكد من التزام المجموعة واستيفائها لمتطلبات الحوكمة من خال تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات أ. 
         الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية والجهات الرقابية األخرى ذات العاقة والنظام األساسي للمجموعة.

تطويــر اللوائــح والقواعــد والسياســات الداخليــة ذات العاقــة بالحوكمــة وااللتــزام بمــا ال يتعــارض مــع األنظمــة  ب. 
ــات  ــاً للمتطلب ــا وفق ــا وتحديثه ــراح تعديله ــا، واقت ــزام المجموعــة به ــن الت ــق م ــة، والتحق ــات الرقابي ــا الجه ــي تصدره الت

ــة. ــب الحاج ــات حس ــة وأفضــل الممارس النظامي

اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تضمن للمجموعة تحقيق االلتزام وتجنب المخالفات وتقييم مدى ماءمتها ج. 
         بصفة مستمرة.

تقديم االستشارات الازمة لمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية في مجال الحوكمة وتطبيقاتها. د. 

إطاع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه دوماً على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات. هـ. 

إعداد الردود الازمة على االستفسارات الواردة من الجهات الرقابية ذات العاقة بالحوكمة وااللتزام. و. 

اإلعداد والتنسيق مع الجهات والوكاالت المحلية والدولية المهتمين بتقييم جهود المجموعة في مجال ز. 
          الحوكمة ومنح الجوائز مما يعزز سمعة المجموعة في مجال الحوكمة المؤسسة والشفافية.

تطوير سجل للمعامات مع أطراف ذات العاقة ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم وكبار ح. 
         المساهمين وتحديثه بصفة مستمرة بالتعاون مع إدارة المجموعة وشركاتها التابعة واألشخاص المعنيين.

إعداد التقرير السنوي للحوكمة وااللتزام والتقارير الدورية ذات العاقة وضمان استيفائها للمعايير ط. 
          والمتطلبات الرقابية.

اإلعداد والترتيب الجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية في ضوء ما ورد في القانون رقم )11( ي. 
         لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والنظام األساسي للمجموعة.

مراجعة كافة االفصاحات الجوهرية التي يمكن أن تأثر على سعر سهم المجموعة قبل نشرها بما في ك. 
         ذلك الدوريات والنشرات والمواد اإلعامية التي تصدرها المجموعة وما ينشر على الموقع اإللكتروني
         لمجموعة مقدام القابضة ومواقع التواصل االجتماعي للتأكد من توافقها مع األنظمة والقوانين للشركات 

         المساهمة المدرجة لتجنيب المجموعة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لذلك.
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إدارة ا وحساب المجموعة لدى بورصة قطر وتحديثهما بصفة دورية. ل. 
إعداد اإلعانات واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة والتأكد من استيفائها للمتطلبات واإلشراف على نشره م. 
         ا على موقع بورصة قطر وتعميمها على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، باإلضافة إلى اطاعهم على

         إعانات الهيئة ذات العاقة.

ــح  ــر أنظمــة ولوائ ــة متخصصــة لمســاعدتها فــي تطوي     ويجــوز للشــركة -االســتعانة مــن وقــت آلخــر -بجهــة خارجي
ــزام. ــدة فــي مجــال الحوكمــة وااللت ــة الرائ الحوكمــة لتماشــى مــع الممارســات الدولي
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6. المدقق الخارجي

    يتــم إجــراء ترشــيح وعــزل المدققيــن الخارجييــن )مراقبــي الحســابات( لمجموعــة مقــدام القابضــة وفقــا ألحاكــم القانــون 
رقــم )11( لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة وتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والنظــام األساســي للمجموعــة.
تســند المجموعــة مهمــة التدقيــق الخارجــي الســنوية إلــى مراجــع يتمتــع باالســتقالية والكفــاءة والخبــرة والتأهيــل، إلعــداد 
تقريــر موضعــي ومســتقل لمجلــس اإلدارة والمســاهمين يبيــن فيــه مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة للمجموعــة تعبــر بوضــوح 

وعدالــة عــن المركــز المالــي للمجموعــة وأدائهــا فــي النواحــي الجوهريــة.

تعين الجمعية العامة العادية المدقق الخارجي المجموعة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي:

أن يكون ترشيحه بناًء على توصية من لجنة التدقيق والمخاطر. أ. 
أن يكون مرخصاً له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهات الرقابية المختصة. ب. 

أال تتعارض مصالحه مع مصالح المجموعة. ج. 
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7. الشفافية واإلفصاح

ــات  ــع المتطلب ــق م ــا يتف ــح؛ بم ــاب المصال ــى أصح ــة إل ــة وحديث ــة ومتكامل ــات دقيق ــم معلوم ــة بتقدي ــزم المجموع     تلت
التشــريعية والرقابيــة ضمــن إطــار عمــل الشــفافية. وتضمــن المجموعــة تطبيــق ممارســات وإجــراءات متكاملــة لإلفصــاح 
عــن المعلومــات؛ وإمكانيــة حصــول العمــوم– بمــا فــي ذلــك المســتثمرون األفــراد – علــى المعلومــات المعلنــة بصــورة 
فوريــة. ولتحقيــق ذلــك، تبنــت المجموعــة سياســة خاصــة بالشــفافية واإلفصــاح عــن المعلومــات تعكــس كافــة متطلبــات 
االفصــاح )اإلفصاحــات الماليــة وغيــر الماليــة والرقابيــة( وإرشــادات عــن آليــات االتصــاالت الداخليــة للمجموعة والتنســيق 

المســتمر.

    يشــمل إطــار عمــل االفصــاح عــن المعلومــات كافــة المعلومــات النوعيــة والكميــة الرئيســية المتعلقــة بــاألداء المالــي 
واالســتقرار المالــي وعوامــل إدارة المخاطــر والمكافــآت والحوكمــة والمعامــات مــع األطــراف ذات عاقــة وتضــارب 

المصالــح والتغيــرات الجوهريــة فــي قطــاع األعمــال وغيرهــا.
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8. المساهمون وأصحاب المصالح

8.1. المساهمون
    قــام المســاهمون بتفويــض الســلطات والمســؤوليات الخاصــة باإلشــراف علــى المجموعــة وإدارتهــا إلــى مجلــس اإلدارة 

الــذي قــام بــدوره بتفويــض الســلطات والمســؤوليات الخاصــة بالمعامــات اليوميــة للمجموعــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة.
تقــرر هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والقانــون رقــم )11( لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة حقــوق المســاهمين التــي 

تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة  -
التصويت  -

انتخاب أعضاء المجلس  -
توزيع األرباح  -

تحديد الية محددة لحماية حقوق المساهمين في حال ابرام المجموعة صفقات كبرى قد تضر بمصالحهم.  -

8.2. العمالء

    تتولــى المجموعــة مســؤولية حمايــة حقــوق العمــاء وااللتــزام بهــا، وذلــك مــن خــال االمــور االتيــة علــى ســبيل المثــال 
الحصر: ال 

العدالة والمساواة في التعامل  -
عرض المنتجات المتاحة والمطروحة بدقة وشفافية  -

المشاركة في تقييم مستوى رضا العماء والتعامل مع الشكاوى الفردية المقدمة من العماء  -

8.3. الموظفون

تسعى المجموعة إلى حماية حقوق الموظفين والتشجيع على ما يلي:
العمل في مناخ يتسم بالشفافية  -

المساهمة في خطط إدارة وتطوير الموظفين المتميزين  -
إرساء هيكل للمكافآت والتعويضات يتميز بالشفافية  -

استخدام سياسة االباغ عن المخالفات  -
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9. المسؤولية االجتماعية للمجموعة

    كان لمجموعــة مقــدام القابضــة الســبق بيــن المؤسســات المماثلــة فــي االهتمــام بالمســؤولية االجتماعيــة، والتــي تســعى 
المجموعــة بجديــة إلــى االلتــزام بهــا مــن خــال تطويــر وتعميــق دورهــا فــي المجتمــع؛ وتحقيــق التنميــة االجتماعيــة كأحــد 

الجوانــب الرئيســية فــي مهمــة المجموعــة وأهدافــه


