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 الغرض .1

شار تي يال(اري قعايير لشركة مزايا قطر للتطوير الالمبادئ التوجيهية والمع رسم خطوطالغرض من هذه السياسة هو 
قطر             اصل الفعال بين مزايا جيدة من خالل التوالعالقات الالتي تعزز ) قطر مزايافيما بعد في هذا المستند بإليها 

 .ساهميهامو

 بيان السياسة العامة .2

 والمساهمة التي تشجعهم على المشاركة بالصورة ة مع المساهمين تعزيز عالقات بناءّ اإلدارة مجلس ينبغي على  •
 .قطر مزاياب

 ينالمساهم/  ينمع المستثمر تواصلعند القطرشركة مزايا ب اإلفصاحالمعلومات وإدارة الرئيس التنفيذي  ىيتولّ  •
 .والمجتمع ككل

 إلفصاحاوضمان  االتصالل وسائمن والحفاظ على عالقات قوية مع الصحف وغيرها  خلق على الرئيس التنفيذي •
  .االستثمارعن جميع المعلومات ذات الصلة بالمستثمر في الوقت المناسب لتعزيز الشفافية في التعامل مع مجتمع 

  .اللوائح المعمول بها /النشرات اإلخبارية وفقا للقوانينيجب أن يتم تنفيذ جميع هذه  •

قطر نظمها مزايا توغيرها من المهام التي  ندواتإدارة المؤتمرات وال/ علىيذي اإلشراف تنفعلى الرئيس ال •
 للمساهمين

 .محّدث للمساهمين حساب بكشف التنفيذي الرئيس حتفظي •

نجاح المؤتمرات والمساعدة في اإل/ لمناسبات حضور ال للمساهمينالدعوة السريعة يقوم الرئيس التنفيذي بتنسيق  •
 .الشامل لهذه األنشطة

 مع المساهمين  التواصل .3

  .الشركة مساهميها لونتائجاإلبالغ عن أداء أعمال الشركة ولية األساسية تجاه ؤالمسقطرل مجلس إدارة مزايا يتحمّ 

 .أو إهمال خرقمساهمي الشركة عن أية حاالت  تجاهعلى مجلس اإلدارة تحمل المسؤولية 

 ايمزايتم التواصل مع مساهمي الشركة من خالل النشرات الصحفية واإلخبارية والموقع اإللكتروني الرسمي لشركة 
 :يمكن أن يتضمن هذا التواصل. قطر

 الشركة واألعمالالتي تطرأ على تطورات ال •

 النتائج المالية •

 التقارير السنوية •

 * حوكمة الشركاتبفصاحات ذات الصلة الا •

 جتماعيةالمسؤوليات االتحديثات  •
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 والبيانات اإلحصائية األخرىقطر مزايا ل يةسوقالبيانات ال •

 بورصة قطر بتداول المعلومات  •

حاالت عدم انات الصحفية عن يوتقديم  الب. كل النشرات اإلعالمية لبورصة قطرنسخة من إلى ذلك سيتم تقديم باإلضافة 
 .ذات الصلةالتنظيمية طلب ذلك بواسطة الجهة  اإلفصاحات عند/ تحمل المسؤولية 

 الحوار مع المساهمين .4

اي (اإلدارة ل تحمّ ت. هدافلألأساس التفاهم المتبادل المؤسسات على المستثمرين من على الحوار مع  ةفظاحمينبغي ال
 .المساهمينهؤالء المسؤولية عن ضمان إجراء حوار مرضي مع كافة )  ادارة؟

فعال مع  اتصالبفاظ تحاال) وغيره من أعضاء مجلس اإلدارة حسب مقتضى الحال(مجلس اإلدارة رئيس ينبغي على 
 .اهتماماتهمكبار المساهمين لفهم قضاياهم و

 .وجهات نظر المساهمين للمجلس ككلعن  اإلبالغعملية  لىاإلشراف عمجلس اإلدارة على رئيس  •

الفرصة  تاحغي أن تبنيو. واإلستراتيجية مع كبار المساهمينالحوكمة ضوابط مناقشة مجلس اإلدارة على رئيس  •
مع كبار المساهمين ويجب توقع  االجتماعاتحضور ل " إن وجد" غير التنفيذيينعضاء مجلس اإلدارة من أل

 .من كبار المساهمين ذلك حضورهم في حال طلب

أن أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من  خذهااتحوكمة الخطوات التي ضوابط الالمجلس أن يذكر في التقرير السنوي لعلى 
عن لوجهات نظر كبار المساهمين  اً فهم واطورّ  قد" إن وجدوا" تحديدتنفيذيين على وجه الالغير  المدراءمجلس اإلدارة و 

 .المساهمين راءآل االستقصائيةسات اه والدرلوج اً المباشر وجه االتصالمثل قطرشركة مزايا 

دارة ومراجعي الحسابات الخارجيين اإلمجلس لجنة التدقيق بب ألن يكون أعضاء يرتّ أن مجلس اإلدارة رئيس على 
 .للشركة جتماع الجمعية العامة السنويافي د على االستفسارات التي ترد موجودون للرّ واإلدارة 

 تعليقات المساهمين .5

 .تصال منتظم مع اإلدارةا الديهساهمة الرئيسية وضمان أن تحديد المؤسسة الرائدة المالتنفيذي على الرئيس  •

جيد لألعمال من خالل وادراك المساهمين على فهم / المستثمرين  حصول تتأكد منأن قطرسياسة مزايا  من •
 .تصال اإلعالمية المناسبةوسائل اال

من حصول الشركة على تعليقات المساهمين في الجمعية العمومية والمؤتمرات وغيرها التنفيذي الرئيس  تأكدسي •
 .المساهمين/مع المستثمرينوسائل التواصل من 

 .بشكل دوري من قبل اإلدارةعنها لمجلس اغ باليتم إها وبفظ تو يحقطر داء مزايا أالتعليقات حول جمع تيجب أن  •

 .ستجابة مناسبةاات المساهمين من أجل الحصول على قترحميتضمن تقرير مجلس اإلدارة أيضاً يجب أن  •

 المساهمين والحصول على المعلومات  استفسارات .6

 قطر تروني لمزاياتحديث الموقع اإللك لتأكد مند الخدمة لمزوّ / تقنية المعلومات إدارة ق الرئيس التنفيذي مع ينسّ  .1
ميع البيانات الصحفية ذات المستثمر بما في ذلك ج اتعالقحول عكس أحدث المعلومات يفي الوقت المناسب ل
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 كما هواإلفصاحات األخرى الحوكمة و أوجهواإلدارة مجلس لجوانب ذات الصلة باالمالية ووالتقارير  الصلة
 .مطلوب

اإللكتروني قطر درج على موقع مزايا م(خط مباشر  التأكد من وجودالرئيس التنفيذي على  ،إلى ذلكإضافة  .2
 .أو مزيد من المعلومات استفساراتلجميع المساهمين الذين قد يكون لهم ) "إن وجد" ،النشرات الصحفيةو

ضمن المعلومات التي في حيازة الجمهور المستثمرين / المعلومات المقدمة إلى المساهمينجميع يجب أن تكون  .3
أو تفضيل أحد المساهمين  ينداخليللمطلعين المعلومات توفير اليسمح ب كسياسة صارمة الو ،المعلوماتعند تقديم 

 .خرآعلى 

بريد ال/ هاتفوسائل التواصل كالفي جميع وذلك ت معلومات معروفة علناً استفساراالالرد على عكس ييجب أن  .4
معلومات الالمساعدة في توفير الجهة المسؤولة عن الرئيس التنفيذي هو . أخرى اتصال ائللكتروني أو أية وساإل
 .مساهمينالتعليقات  تلقيومنشورة ال

 الشركة حول ضوابطمعلومات متعلقة بالقيم غير الملموسة مثل سياسة ب بتزويد المساهمينيسمح للرئيس التنفيذي  .5
 .وغيرهاالسلوك  وميثاقحوكمة ال

لمساهمين الوصول يتاح لالمالية  لألسواققطر  هيئةقانون من الئحة ضوابط حوكمة الشركات في  22لمادة وفقاً ل .6
 :المالية لألسواق قطر هيئةالتالية وفقا للرسوم المنصوص عليها من قبل إلى المعلومات 

 نسخ من سجالت المساهمين •
 دارةاإلمجلس  اءعضأسجل  •
 للشركةالداخلية م األساسي واللوائح االنظ •
 و  ،دارةاإلمجلس  يةعضول ينمرشحالمعلومات عن ال •
 بشأنها اق المالية قراراسوق قطر لألورتتخذ د قأخرى مستندات أية  •

من  23موجودات أو مطلوبات كما هو مطلوب في المادة تي ينتج عنها نسخاً من العقود القطر لن توفر مزايا  .7
 .ةكل حالة على حدعلى أساس  هاويصعب توفير تهايعطببالمالية ألن هذه العقود سرية  لألسواققطر  هيئةقانون 

كجزء من النتائج ) بما في ذلك القروض(جميع الموجودات والمطلوبات مزايا قطر عن مع ذلك، سوف تكشف 
 .الخارجي قدقّ المالية التي تمت الموافقة عليها من قبل الم

 التنسيق مع بورصة قطر  .7

 استيضاحاتبورصة قطر أية لدى كان  لو .على الرئيس التنفيذي الحفاظ على عالقات إستباقية من بورصة قطر
 .المناسبالوقت يقدم المعلومات المطلوبة في الرئيس التنفيذي أن  علىف ،النشرات الصحفيةبخصوص 

ينبغي كما . نشرها للجمهورل بقلبورصة قطر  ايجب اإلفصاح عنهقطر أية معلومات قد تؤثر على سعر سهم مزايا و
معلومات للصحافة دون موافقة ب تسرّ / في حالة إصدارلبورصة قطر  يةلرئيس التنفيذي تقديم توضيحات فورعلى ا

 .بورصة قطر

 .لمنع تكرارها مستقبالعن ذلك المسؤولين ) األشخاص(المعلومة والشخص تحقيقاً عن كيفية تسريب  ى جريجب أن يُ 

 العائد .8

. ويةسنجتماع الجمعية العامة الازيعات األرباح المقترحة خالل على توقطرشركة مزايا  ايجب أن يوافق مساهمو .1
 .سنويةالجمعية العامة الالتوزيعات السنوية لألرباح لموافقة مجلس اإلدارة ويجب أن تخضع و
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عتبار نسبة اال فيخذ مع األ) إن وجدت( لمساهمينلمنحة أسهم الحتياطي نقدي لدعم ا تكوينقطرعلى شركة مزايا  .2
 .إن وجدت ،األرباح اتتوزيع

 .المتاحة للتوزيع وية من صافي أرباح شركة مزايائكنسبة مالمستهدفة الدفعات / توزيع األرباحعن يعلن  .3

 : مجلس اإلدارةعلى أرباح  اتدفع توزيعخطة  عرضلنظر في العوامل التالية قبل قطر يجب على شركة مزايا  .4

 
 التوظيف الخارجي

/ بقاء على نقدية اإلالشركة  يجب على حيث . توزيع األرباح بالكامل على المساهمينقطر على مزايا لزامي ليس من اإل
 .التشغيلية قبل توزيع األرباح الحتياجاتهاكافية سيولة 

 المقرضين اتبعوص

 .إن وجدت ،تلبية متطلبات المالية للمقرضينقطر يجب على مزايا 

 القيود القانونية 

 .ات قانونية مطلوبة بموجب القانون قبل توزيع األرباحيحتياطاية أل اتخصصيتم وضع م

 ستثمار المستقبلية خطة اال

لم يكن قد  كافية قبل توزيع األرباح ما سيولة/ بنقديةحتفاظ واالقطر ستثمار المستقبلية لمزايا خطط االلعتبار اوضع يجب 
 .فيأو تمويل مصر يإضافمن خالل رأس مال ستثمار تقرر تمويل اال
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