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 والمكافآتالئحة لجنة الترشيح 

 
 ضالغر .1

مزايا قطر للتطوير العقاري  شركةل") المجلس(" اإلدارة مجلس من لجنةك") اللجنة(" والمكافآت الترشيح لجنة ستأسييتم 
 ).مزايا قطر(ق .م.ش

كما . اإلدارة لمجلستابعة  فرعية لجنةتعتبر  التيو") اللجنة(" والمكافآت الترشيح لجنة ختصاصاتا الميثاق هذايحدد 
 .اللجنةهذه  عمليات ونطاق سلطة أيضا ميثاقيحدد ال

 المسؤوليات .2

 :اللجنةب على يتوجّ 

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين )1(

 مجلسشواغر  لملء من أجل موافقة مجلس اإلدارة عليهم المرشحين وترشيحتسمية  عن مسؤولة تكونأن  )أ (
قبل هذه  من ترشيحفإن ال الشك، تجنببهدف ( العامة الجمعية قبل من مالنتخابهوذلك  ؛تنشأ عندمااإلدارة 

 ).لترشحا أو ترشيحال في الحقمن  مساهم أي يحرم ال اللجنة

المطلوب لمجلس اإلدارة واللجان الفرعية لمجلس اإلدارة  تكوينالو حجمالو هيكلال نتظاماب ستعرضت أن )ب (
 إلى توصيات وتقديم الحالي وضعهامع  مقارنةً وذلك بال) اتوالخبر المعارفو المهارات ذلك في بما(

 .تغييرات أي بشأناإلدارة  مجلس

 التي والفرص التحديات في الحسبان األخذ مع ،لخطة تعاقب أعضاء المجلس الكامل االعتبار وضع )ج (
 .المستقبل نتيجة لذلك فيالتي ستكون مطلوبة  والخبرات المهاراتوما هي  الشركة، هاتواجه

 واجباتهم ألداء الكافي المرشحين تفرغ -أخرى أمور ضمن  - االعتبار فيأخذ يس الترشيح التأكد من أن )د (
 المؤهالت عن فضالٌ  يمتلكونها، التي والخبرات والمهارات معرفتهم إلى باإلضافة إدارة، مجلس كأعضاء

 مةءلمالالخطوط اإلرشادية ل" على يحالترش ستندي أن يجب كما. والشخصية والعلمية التقنيةو المهنية
 .يةسواق المالألقطرلكما حددتها المبادئ التوجيهية لهيئة  "المجلس لعضوية والترّشح

للمرشحين  يكون أن على الحرص مع موضوعية، معاييروفق  الجدارة من حيث المرشحين في النظر )ه (
 .ه لهذا المنصبلتكريس الوقت من يكفي ماالفائزين 

 ضمان بهدفالمراجعة المستمرة قيد  التنفيذية، وغير التنفيذية سواءياجات القيادة في الشركة، تاح وضع )و (
 .السوق في فعال بشكل المنافسة على المؤسسة قدرة استمرار

 .للشركة التنفيذي رئيسال توظيفالخاصة بأحكام  سياسةال تحديد )ز (

 خطاب تعيين رسمي تنفيذيينال غير المدراءيتسلم  ،أنه عند تعيين أعضاء مجلس اإلدارةعلى  التأكد )ح (
والمشاركة خارج  مناسباً  ذلك كان نإوخدمة اللجنة  الوقت،ب لتزاماال حيث من منهم متوقع هو مايوضح 

 .المجلس جتماعاتا
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وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الُمعينين حديثا، من أجل ضمان إدراكهم التام لمسؤولياتهم،  )ط (
 .والفهم الصحيح للطريقة التي تعمل بها الشركة

إلدارة بشكل إجراءات تدريب رسمية مناسبة وذلك لتعزيز مهارات ومعرفة أعضاء مجلس اوضع  )ي (
 .مستمر

على وجه الخصوص و التنفيذيين وغير التنفيذيين المدراء تعاقب خطط بشأن المجلس إلى توصياتال تقديم )ك (
 .التنفيذي والرئيسدارة مجلس اإل لرئيس الرئيسية ألدوارا

 مواصلةوقدرتهم على  همألدائ الذين اكتسبوا احتراما ،ينتنفيذي غيرأعضاء  أي تعيين بإعادةالتوصية  )ل (
 .الالزمة والخبرات والمهارات المعارف ضوء فياإلدارة  مجلس في المشاركة

 اللجنة أعضاء على ويحظر. بشكل سري المحتملين المرشحينب الخاصة مناقشاتبال االحتفاظ التأكد من )م (
 .واألعضاء الذين تم اعتمادهم بشكل نهائي للعضوية المحتملين المرشحين عن الكشف

 .على الموقع االلكتروني )1 رقمالملحق (ضمان أن يتم نشر سياسة الترشيح  )ن (

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيين تمكافآ )2(

الخاصة  والمكافآت والحوافز،لألجور  الكاملة سياسةاإلدارة بشأن ال مجلس إلى التوصيةتقديم و دراسة )أ (
 .التنفيذي الرئيس أمام مسؤولةال التنفيذية واإلدارة التنفيذي الرئيسب

 .اءعضأفيها أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي ك شاركت اللجان التي يآوضع سياسة تحكم مكاف )ب (

حزمة المكافآت اإلجمالية لرئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس حول التوصية إلى مجلس اإلدارة تقديم  )ج (
 .مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة

 .التنفيذية اإلدارة ألعضاء اإلجمالية المكافآت زمةحلتنفيذي بما يخص مع الرئيس ا التشاور )د (

 اإلدارة مجلس أعضاء مهام ونطاق المسؤوليات عتبارااليجب أن يؤخذ في  بالمكافآت التوصية عند )ه (
التعويضات تعويضات محددة بشكل ثابت قد تتضمن . الشركة أداء وكذلك التنفيذية اإلدارة وأعضاء

 األداءالمرتبطة باألداء على  التعويضات تستند أن ينبغي أنه إلى مع اإلشارة ،باألداءوتعويضات مرتبطة 
 .للشركة األجل طويل

 .التأكد من أن يتم نشر سياسة الشركة على الموقع االلكتروني )و (

 التقييم السنوي لمجلس اإلدارة )3(

 .التنفيذي والرئيساإلدارة  مجلس أعضاء منمراجعة تقرير التقييم الذاتي السنوي المقدم  )أ (

ا ويجب استخدام تقييم األداء لتقييم م. غير التنفيذيينللوقت المطلوب من قبل األعضاء  المراجعة السنوية )ب (
 .الوقت الكافي للوفاء بواجباتهم قضونتنفيذيين يالغير إذا كان األعضاء 
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 اتصالحيال .3

 .الشركة من أجل القيام بواجباتهال للجنة الحصول على أية معلومات تطلبها من أي موظف في يخوّ 

 ذلك في بما( المشورة المهنية المستقلة أوالخارجية  القانونية المشورة على لحصولا واجباتها أداءيخول للجنة في سبيل 
 إذا جلساتها في المهنيين الخارجيين المستشارين حضور وتأمين ،)ذوو األجر المستقل االستشاريين الخبراء من المشورة

 .الشركة نفقةذلك على  وفي كافة الحاالت سيكون ضروريا، ذلك رأت

القياس على المكافآت المدفوعة للمدراء ب من قبل مجلس اإلدارة فاللجنة مخولة ،من أجل القيام بواجباتها على أكمل وجه
 .التنفيذيين في الشركات األخرى ذات الحجم المماثل وفي القطاع المقارن

 المكافآت  .4

 .همالخاصة ب مكافآتالأعضاء مجلس اإلدارة في أية قرارات تتعلق بلن يشارك 

 العضوية .5

 .التعيينات هذه إلغاء في الحق لمجلسلو اإلدارة مجلس قبل من منهم واحد كل يعين أعضاء، ثالثة من اللجنة كونتت

ختيارهم على أساس معرفتهم ويتم االمستقلين من مجلس اإلدارة من بين األعضاء غير التنفيذيين  أعضاء اللجنة يتم اختيار
 .أو خبرتهم السابقة في األمور المتعلقة بالتعويضات

مجلس إدارة الشركة  في شغل مناصبهم كأعضاء فيشرط االستمرار بيحتفظ رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بمناصبهم 
 .مجلس اإلدارة ايحددهللفترة التي وسيحتفظون بمناصبهم 

 أيمجلس اإلدارة  يعين األسباب، من سبب أليعمله  أداء مهام على قادر غير اللجنة أعضاء من عضوأصبح أي  إذا
 .العضو ذلك محل ليحلاإلدارة  مجلسمن  تنفيذي غير مستقل أخرعضو 

 اللجنةأمين سر  .6

 .أمين سر مجلس اإلدارة أميناً لسر اللجنةيعمل 
 
 النصاب القانوني .7

 .اللجنة رئيس ذلك في بما عضوين يكون أنيجب  اللجنة أعمال لعقد الالزم النصاب

من قبل اللجنة والذي يتوافر فيه النصاب القانوني بممارسة جميع أو أي من الصالحيات  المنعقديجب أن يختص االجتماع 
 .تي يمكنها ممارستهاوالسلطات والقرارات المسندة إلى اللجنة أو ال
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 جتماعاتعدد اال .8

 يجوز للجنة،الخاصة با روتينيةال جتماعاتاال إلى باإلضافة. السنةخالل  اجتماعاتعلى اللجنة عقد ما ال يقل عن ثالثة 
 .اضروريذلك  رأى إذا قادمالجتماع  ترتيبال اللجنةسر  أمين منالطلب  وقت أي فيو اللجنة في عضو ألي

 .اللجنة في عضو أي أو الرئيس طلب على ابناءً الجتماع اللجنة  الترتيب لجنةال يتوجب على أمين سر

 مزاولة األعمال .9

خالفاً لما . كون لرئيس اللجنة صوت ثاني أو صوت الترجيحيس األصوات، تعادل حال في. األغلبيةب اللجنة قرارات تتخذ
 في المجلس أعمال بمزاولة المتعلقة األحكام جميع نموافق عليه من قبل اللجنة، فإأو  شروط المرجعيةهو محدد في 

 .اللجنةهذه  مزاولة أعمال على تنطبق للشركة األساسي النظام

 جتماعاتحضور اال .10

 ليسوا الذينو ،اإلدارة مجلسمن خارج  آخرين أعضاء دعوة ويجوز. اللجنة جتماعاتا حضور اللجنة ألعضاءيحق فقط 
عندما  ،ات اللجنةجتماعا من جزء أوكامل  لحضور ،الداخليين والخارجيين والمستشارين واألفراد لجنةال في أعضاء

 .ذلك تقتضي الحاجة

 المسؤوليات ترتيب .11

 اللجنة رئيس يقوم. اجتماع كل بعد اللجنة أعمال حولاإلدارة  مجلس إلى رسميتقرير  بإرسال اللجنة رئيس يقومس
 .اللجنة اجتماعات محاضر تقديم طريق عناإلدارة  مجلس إلى اللجنة أعمال عنالتقارير  بإرسال

 تحتاج التيو هااختصاصأي مجال من مجاالت  حول امناسب تراهلمجلس اإلدارة وفق ما  توصيات ةأي تقديمب اللجنة تقوم
 .اتتحسينالقيام ب أواتخاذ إجراءات  إلى

 جتماعاتمحاضر اال .12

 . ال يحق إال ألعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها 

اعضاء مجلس االدارة االخرون والذين هم ليسوا أعضاًءا باللجنة ، أفراد، مدققين داخليين أو خارجيين ، قد يتم دعوتهم 
 . جزئي وفقاً للحاجة التي يتطلبها ذلك/ من قبل رئيس اللجنة لحضور االجتماع بشكل كامل

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية .13

 .حول أنشطة اللجنة المساهمين أسئلة على للرد للشركة ةالسنويالجمعية العمومية  اجتماع حضورب اللجنة رئيس يقومس

يتم عرض سياسات الترشيح والمكافآت إلى المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية وذلك للموافقة عليها ونشرها 
 .بشكل علني



 

 
 

 6  ق.م.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش

 والمكافآتالئحة لجنة الترشيح 

 
 اإلشهار .14

 .ودورها سلطتها شرحل اختصاصاتها ونشر عتمادبا والمكافآت الترشيح لجنة تقوم إنشائها، عند

 المراجعة السنوية .15

 الفّعالية، من قدر أقصى في تعمل أنها من للتأكد واختصاصاتها تهاوعضوي هائداآ في بالنظر السنة، في مرة اللجنة، تقوم
 .عليها للموافقة اإلدارة مجلس أمام ضرورية تغييرات بأية بالتوصية وستقوم
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 الترشيح سياسة: 1 الملحق

 وصف هي") مزايا قطر("ق .م.مزايا قطر للتطوير العقاري ش مجلس إدارة شركة عضويةل الترشيح سياسة من الغرض
بهدف تقييمهم  ألعضاء المجلس المرشحين الشركة الئحة فيإلدراجهم المحتمل  المرشحين تقييمفيها  يتم التي العملية

 ").المجلس(" اإلدارة مجلسالمكافآت والترشيح التابعة ل لجنة قبل منهذه السياسة  تتم إدارة. واختيارهم

عما  قرار تخاذا وعند أعضاء جددترشيح التوصية ب عند") اللجنة(" والمكافآت الترشيح لجنة رشادإل تهدف هذه السياسة
 ال يكون وبينما أنههي  اللجنة سياسة إن. سواء حد على ألعضاء الحالييناإعادة ترشيح ب توصيةإذا كان ينبغي تقديم 

 جديدالتدقيق لمؤهالته بالمقارنة مع عضو المجلس الوالفحص  من نفسه للمستوى خاضعاً  الحاليعضو مجلس اإلدارة 
تقوم لجنة الترشيح بالنظر بعناية في المؤهالت والمساهمات التي يقوم بها عضو مجلس  الترشيح، توصيات في النظر عند

 .لعضوية مجلس اإلدارة هة ترشيحاإلدارة الحالي قبل التوصية بإعاد

 .لترشحا أو ترشيحال في الحقمن  مساهم أي يحرم ال اللجنةقبل هذه  من ترشيحفإن ال الشك، تجنببهدف 

 مؤهالت األعضاء

 والخصائص المهارات" سنويا وتراجع" اللجنة تلك ومبادئ لميثاق وفقا" أعضاء مجلس اإلدارة ترشيحب اللجنة تقوم
هذه المراجعة ستشمل  ذلك، على عالوة." ككل المجلس تكوين وكذلكاإلدارة  مجلس أعضاء من المطلوبة المناسبة

 والخبرة والسن والمهارات التنوع، في النظر وكذلك السارية والقواعد للمعايير وفقا اإلدارة، مجلساستقاللية أعضاء 
 لتلبية لمجلسل صحيحالتكوين ال ضمان لميثاقها، وفقا جنة،للا أغراضتشمل . اإلدارة مجلسل العامة واالحتياجات

 .لمجلسلعضوية ا المؤهلين المرشحينب والتوصية ومساهميها لشركةالمؤتمنة له تجاه ا لتزاماتاال

أن يتمتع  واألفضل الحكمة من أنه جنة،للا ومستشاري التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مع بالتشاور لجنة،تعتقد ال
 :التالية المؤهالت من األدنى الحدبن لعضوية مجلس اإلدارة ون المحتملولمرشحا

 أعلىوذلك تماشيا مع  األجل طويل مدىللشركة على ال النجاح تحقيقلمجلس اإلدارة ب مرشح كل يلتزم أن يجب •
 .معينة دائرة أي وليس الشركة مساهمي لجميع العليا المصالح مثلي أن ويجب واألخالق، المسؤولية معايير

 ويجب ،الفرعية اناللج جتماعاتوا اإلدارة مجلساجتماعات  في أن يتهيأ ويحضر ويشارك مرشح كل على يتعين •
خل اتتد وأ قدرتها/ قدرتهمن  حدت أن اشأنه من مهنية أو شخصيةالتزامات أخرى  لديه ليس أنها/ يتم التأكد أنه أن

 لشركةا التزاماتها تجاه/ التزاماته مع تتعارض أن شأنها منيكون  أو ،مسؤولياتها/ الوفاء بمسؤولياتهمع 
 .ومساهميها

/ تخصصه مجال في المهنية اإلنجازاتب حافل سجل هديل يكوناإلدارة أن  لمجلس مرشح كل على يتعين •
 .تخصصها

باإلضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أنه من المستحسن أن يمتلك المرشحون لعضوية مجلس اإلدارة الصفات أو  •
 :المهارات التالية

 وقدرةوالتحكيم المنطقي  والمهنية، الشخصية واألخالق ،في النزاهة قوية سمعة المرشحيمتلك  أن ينبغي 
 .اإلدارة مجلس في آخرين أعضاء معبشكل جماعي  العمل على

 بشكل موسع التنوعحيث يعني هذا  لمجلس،العام ل تنوعال فيترشيح أحد أعضاء المجلس سهم ي أن ينبغي 
 .المهنية والخلفيات النظر ووجهات واآلراء والتعليم والمهنية الشخصية الخبرات من متنوعة مجموعة

 في رائدة شركة كونها الشركة هدفأخبرات مرتبطة بو وشخصية مهنية خبرة المرشحيمتلك  أن ينبغي 
 في التنفيذي المستوىخبرة على ): على تقتصر الو( الصلة ذات الخبرات قد تشمل. مجال التطوير العقاري



 

 
 

 8  ق.م.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش

 والمكافآتالئحة لجنة الترشيح 

 في خبرةالو، للشركة األساسية األعمال  في العقاري، التطوير قطاع في الخبرةو ،عامة مساهمة شركة
 الشركات وتطوير والتجزئة والتسويق المبيعاتو المحاسبةو التمويل :التالية المجاالت من أكثر أو واحدة

 .العامة والعالقات المعلومات وأنظمة التنظيمي والتطوير

 حجم مجلس اإلدارة

 مديرين أربعة األقل على يعين ،)8(من بين األعضاء الثمانية . أعضاء ثمانية مناإلدارة  مجلسيتكون  27 للمادة وفقا
 العامة الجمعية اجتماع في السري باالقتراع التصويت طريق عن نواآلخر ويعين القطريين، المساهمين عن وممثلين

إال أنه في فيما يتعلق بمجلس االدارة االول فقد تم تعيينه من قبل المؤسسين ولمدة خمس  للتجديد قابلةسنوات  ثالثل
 .سنوات

من  أعضاء مجلس اإلدارة لعدد مساو أعضاء مجلس اإلدارة من عدد ينتخب الشركة، لمساهمي سنوي جتماعا كل في
 الثالث السنويالمساهمين  اجتماع لحين لتأدية األعمال السنوي االجتماعبحلول انعقاد ذاك  مواليته تنتهي نالذيو فئةال نفس

 .ذلكالذي يلي 

ه من كان حائزاً على أكثر األصوات من بين المساهمين الذين لم شاغرا، سيلي دارةاإل مجلس في عضو منصبإذا أصبح 
 .فقط سلفه مدة الجديد يكمل العضوكان هناك أي مانع، شغله الذي يليه، و نيفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة، وإ

إذا لم يوجد من يشغل المركز الشاغر، تعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خالل شهرين من 
 .تاريخ خلو آخر شاغر، النتخاب من يشغله

 شروط عضو مجلس اإلدارة

 األساسي النظام في عليها المنصوص الشروط إلى باإلضافةالتالية،  رالمعايي من األدنى الحد ترشيحالعملية تلبي  أن يجب
 :للشركة

 عاماً  وعشرين واحد عن عمره يقل أال )أ (

أو في جريمة من الجرائم  واألمانة بالشرف ةمخل جريمة في أو جنائية، بجنحةيكون قد سبق الحكم عليه  أال )ب (
لم يكن قد رد إليه  ما ،2002لعام  5رقم الشركات القطري من قانون) 325( و) 324(المشار إليها في المادتين 

 .عتبارها

الشركة  وقحق لضمان وذلك للشركة، األساسي النظام فينصوص عليه الم األسهم من محددالعدد ليكون مالكاً ل أن )ج (
 .العالقة ذات واألطراف المساهمينو

 يرجى ،عضو مجلس اإلدارة المستقل منصب فيتم تعيينه لي مناسبالشخص ال هو الشخص كان إذا ما تحديدبغرض 
 :التالية التوجيهية المبادئ إلىباإلضافة  السياسة، هذه من 2رقم  الملحق إلى الرجوع

 القطاعب الخبرة ذوي من امحترف اشخصتأهيال مناسباً، كونه مؤهالً  إلى باإلضافة ،الشخص هذا يكون أن يجب •
 .الخاص

 .أخرى حكومية مؤسسة أي في موظف أو) مستقل اكونه عضوبخالف ( والعض يكون أال يجب •

 تحديد المرشحين

 سبيلوعلى  ذلك في بما المصادر، من متنوعة مجموعة مناإلدارة المحتملين  مجلس لمرشحي اأفكار اللجنةتلتمس  
 مجلس أعضاءمن قبل  شخصياً  ينالمعروف األفراد أو لشركةفي ا التنفيذيين راءالمد وأ مجلسال أعضاء: الحصر ال المثال

 .ثووالبح المهنية، أو الشخصية العالقات خالل من لشركةل التنفيذيينالمدراء  أواإلدارة 
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 وشركات االستشاريين،عقود  وإنهاءتوظيف " ميثاقها بموجب الوحيدة سلطتها استخدام آلخر وقت من أيضا للجنة يجوز
 .الشركة نفقة علىوذلك " مسؤولياتها لتحمل ،مناسباً  اللجنةما تراه و المستشارين، من غيرهم أو البحث،

 تحديد خرى،األ مهامال بين منو ،منها يطلب وحداأل اللجنة لتقدير وفقاً و فعندها ،وفي حال احتفاظ اللجنة بشركات البحث 
 المرشحين؛ هؤالء لمقابلة السياسة؛ هذه في عليها المنصوص المؤهالت فيهم تتوفراإلدارة ممن  مجلسل المرشحين

 .اإلدارة ومجلس اللجنة قبل من الحاجة حسب لالطالع متاحة تكون وأن ،تهم المهنيةخلفيوإجراء فحص مناسب ل

 ون المقترحون من قبل المساهمينالمرشحّ 

 جتماعاال فيوذلك  لشركةعضو مجلس اإلدارة في ا منصب لشغل أكثر أو شخص ترشيح الشركة في مساهم ألي يجوز
 :الحصر ال المثال سبيلوعلى  ذلك في بما ،مجلس اإلدارةلعضوية  الترشيح أحكامب المساهم التزم إذا ،للمساهمين سنويال

 .لشركةلاألساسي النظام  في عليها المنصوص والموافقة والمعلوماتار اإلشع

 تقييم المرشحين

لمرشحين الذين تم تحديدهم بالشكل المناسب من خالل العمليات المذكورة أعاله، في ا والمكافآت الترشيحلجنة  تنظرس
 .ذاتها المعاييروفق  ،أصحاب المناصب ذلك في نبم منهم، واحد كل وسيتم تقييم

 لجنةال رئيسسيقوم  اللجنة، اهتمام موضع يزال الاإلدارة  مجلس مرشحوفي حال كان  األولي للجنة، تقييمال على بناء 
إذا كان تقييم . التنفيذية واإلدارة والمجلس اللجنة في خريناآل عضاءاأل إلىوتقديمه  لها أو له تقييمإعداد و المرشح مقابلةب

 . اإلدارة مجلسخرين في آ وأعضاء اللجنة في آخرين أعضاء قبل منيتم مقابلة المرشح الرئيس إيجابياً، ت

اللجنة ذلك  رئيسعندما يرى  التنفيذية اإلدارة مثل ينخرآ وأعضاءللشركة  التنفيذي الرئيسب يضاً المرشح أ لتقيي قد
 .اً مستحسن أو اً مناسب

المناسبة للتأكد بشكل مناسب من المراجع  الترتيباتسيقوم رئيس اللجنة بإعداد  ،إيجابية المقابالت هذه نتائج كانت إذا
 اللجنة، في خريناآل عضاءاأل إلىالتأكيدات  تلك من النتائج عن إلبالغبا رئيسوالخلفيات المهنية للمرشح، وسيقوم ال

اللجنة  رئيسعندما يرى  التنفيذية اإلدارة مثل ينخرآ وأعضاءللشركة  التنفيذي الرئيسو اآلخريناإلدارة  مجلس وأعضاء
 .اً مستحسن أو اً مناسبذلك 

اإلدارة  مجلسوتقديمها إلى  لمرشحينل تهاقائمعلى  األخيرة اللمسات وضع في النظربهدف  ذلك بعد اللجنة تجتمع سوف
 أو التقييم عملية نتائج مناقشةب ملزمة ليست اللجنة فإن ،اللوائح أو القوانينيكون مطلوبا من قبل  قد ما باستثناء. فيها للنظر
 .بذلك اقتراحاً  قدم مساهم أي مع اللجنة، توصيات أسباب

تمت  الذينو) ذلك غير أو المؤهلين المساهمين قبل منأو  داخلياً  تم تحديدهم سواء(اإلدارة  مجلسل المرشحين ميعج
 للموافقة مساهمينلل تقديمهماإلدارة يتم  مجلس م من قبلعليهوالموافق  التقييم، التوصية بهم من قبل اللجنة بعد إجراء

 .العامة الجمعية في معليه

 المراجعة السنوية

الخاصة لعملية الترشيح  الفعال األداء أجل من مرنةال التوجيهية المبادئ من مجموعة توفير إلى السياسة هذه تهدف
 منضرورية  التعديالتتكون  أن توقعتوبشكل سنوي  السياسة هذهمراجعة  اللجنةتعتزم . الشركةمجلس إدارة  يةبعضو
معايير  أو القانونية المعاييروالتغيرات في  الحال مقتضى وحسب التطور، وظروف الشركة حتياجاتا حسب آلخر وقت

 .وقت أي في السياسة هذه تعديل أو تغيير للجنة يجوز. اإلدراج في السوق المالية
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 اإلدارة مجلس أعضاء لترشيح التوجيهية المبادئ - 2 الملحق

 بموجب) التوجيهية المبادئ( اإلدارةأعضاء مجلس  ترشيحهو مالئم ومناسب من أجل  الم التوجيهية المبادئ دتم تحدي
 تحديد عند ها عادةً في النظر والمكافآت الترشيحيتوجب على لجنة  التي المسائل من عدداً  وتحدد. السياسة هذه من 4 المادة

 .اإلدارة مجلس لعضوية ومناسبا مالئما الشخص كان إذا ما

المبادئ  هذه تفسر أن ينبغيبل . حصرية على أنها التوجيهية المبادئ هذه في المبينة المؤهالتينبغي أن ال ينظر إلى 
 قراءة ينبغيكما . الصلة ذات التنظيمية الشروط من ذلك وغير بها، المعمول واللوائح القوانين ألحكام مكملة باعتبارها

 .قواعد السلوك مع جنبا إلى جنب التوجيهية المبادئ هذه

 "ومناسب مالئم هو من" تعريف

 المناسب والشخص. المالية الناحية من المقتدر الشخص هو المالئم الشخصيعتبر " ومناسب مالئم هو من" تعريففي 
. الطيبة والسمعة والنزاهة المهنية الكفاءة مثل الجيدة الشخصية بالصفات يتمتع ألنه عليه االعتماد يمكن الذي الشخص هو

 :االعتبار ما يلي في تأخذ أن الشخص، ومناسبة مالءمة تقييم في الترشيح، لجنة على يتوجب

 المركز المالي )1(

 بها؛ القيام يتعين التي المهام طبيعة مراعاة مع الخبرة أو غيرها، أو التعليمية المؤهالت )2(

 و ،بشكل مناسبو بأمانةو أهليةب النشاط تنفيذ على القدرة )3(

 هو المرشح الشخص كان إذا( الشخصب يتعلق فيما أعاله للمؤهالت النظر يجب. والنزاهة الشخصيةالسمعة  )4(
 .)اعتباري شخص هو المرشح الشخص كان إذا(مسؤوليها  من وأي شركة أو) طبيعي شخص

 )المالي الوضع( المالءمة تقييم

 :راضية على أن هذا الشخص هو شخص مالئم إذا كان هذا الشخص من المرجح أن تكون لجنة الترشيحليس 

 :في حالة الشخص الطبيعي )أ (

هو مفلس وخرج  أو اإلفالس إلجراءات حاليا خضعي أو ،يخرج منها ولمفي حالة إفالس أو إعسار مالي  )1(
 .اإلفالس ضمن السنوات الثالث الماضيةمن حالة 

 ظروف مراعاة يتوجب على لجنة الترشيح ،خرج من حالة اإلفالس مفلس شخص ترشيححالة  في )2(
 .االخروج حديث تاريخ كان إذا وما ،الخروج من اإلفالس

 كيانالمرشح مع  رتبطي بدين محكوم به، وعندما الوفاء عدم ظروف تراعي أن الترشيح للجنة ينبغي )3(
مصفي معين من قبل  إدارة تحت كانأو  ،أو تم تحويله إلى اإلجراءات اإلدارية لإلفالس ،معسراً  أصبح
وأصبحت  المستفيدين، أو للدائنين المالية بالتزاماته الوفاء في هذا الكيان فشل أخرى بطريقة أو محكمة
ماضي هذا حالة معينة في  أن بالضرورةهذا  يعني ال قد. تساؤل موضعهذا المرشح  ونزاهة مانةأو كفاءة

 .تؤدي إلى استبعادهس) جدا منخفض مستوى على ارتباطه كان المثال، سبيل على( الشخص



 

 
 

 11  ق.م.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش

 والمكافآتالئحة لجنة الترشيح 

 ستقامةالظروف تعكس ا تكان إذا ما لتحديد المسألة هذه فيستفسارات إجراء المزيد من اال الترشيح للجنة يمكن
 حتى القبيل، هذا من حاالت ةبأي علم على كونت أن الترشيح للجنة بالنسبة المهم من أنه كما تهكفاء أو الشخص

 .الشخص هذا ترشيحب قرارا تتخذ عندما

 :في حالة الشخص االعتباري )ب (

 .خرىالتصفية، أو إجراءات مماثلة أأو أو اإلدارة القضائية ضع للحراسة اخأن يكون  )1(

 المالييكون مركزها التي  شركاتال تحديد إلى المتطلبات هذه وتهدف ؛يقم بالوفاء بدين محكوم به لم )2(
 الترشيح لجنة ينبغي على األفراد،ب يتعلق فيما الشروط نفس مع الحال هو كما. موضع شك أو معسرة ماليا

 .صدور الحكم وتاريخ بالتزامات الديون الوفاء عدم ظروف تراعي أن

 قدرة على الوفاء بأية متطلبات رأسمالية مطبقة عليه، ومعدم ال )3(

 .عليه مطبقة مالية تنظيميةأية متطلبات  تلبية علىالمقدرة  عدم )4(

 ناسبالم تقييم

. الصلة ذات الخبرة مع جنب إلى جنباً خلفيته الصناعية و األكاديمية الشخص مؤهالت إلى بالرجوع" المناسب" تقييم يتم
 المتوقع المعرفة مستوىيختلف . واجباتهم ألداء الالزمة المهنية والكفاءة والمهارات المعارف األشخاصيمتلك  أن يجب
 :لما يلي أن يظهروا إدراكاً  األشخاصوبالعموم، يتوقع من . المسؤولية لمستوى وفقا

 المقترحة؛ الشركة أنشطةق على يطبّ  الذي التنظيميالعمل  إلطار العام الهيكل )1(

 ،المالية األوراق سواقبأ الخاصة اإلشرافية والقواعد والمبادئ، والقوانين التشريعات )2(

 و العمل، أرباب أو للمدراء المستحقة العامة لتزاماتواال للعمالء المستحقة االلتزامات )3(

 .الخدمة تقديم فيها يتم التي عليها واألسواق المشورة بها أو تقدم تتعامل التي المالية المنتجات )4(

 لتزامواال ،وبشكل عادل بأمانةو بكفاءة النشاط هذا تنظيم في ستمراراال على قدرةمال إثبات شخصيتوجب على ال )5(
الجهات و ق الماليةاهيئة قطر لألسو عن الصادرة التوجيهية والمبادئقواعد السلوك و الصلة، ذات القوانين جميعب

ح أن تعتبر لجنة الترشيح أن هذا الشخص هو شخص مناسب، إذا المرجّ غير من ). توجد إن(التنظيمية األخرى 
 :كان هذا الشخص

 الطبيعي في حالة الشخص )أ (

 شخص مختل عقلياً، أو )1(

قد تم تأديبه  الشخص أن األدلة تتضمن قدو. لديه اإلدارة سوء وأ همالعدم الكفاءة أو اإل على دليل هناك )2(
 مكتب أو منصب أي من االستقالةقد تم صرفه أو ُطلَِب منه  أو ،من قبل هيئة تنظيمية أو تجارية أو مهنية

 .اإلدارة سوء أو الكفاءة عدمأو اإلهمال بسبب 
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 في حالة الشخص االعتباري )ب (

 إدارة مجلس عضو المسؤولين أو المدراء أو مثل( الرئيسيين الموظفين أو اإلدارة مجلس أعضاءكان أحد  )1(
المتعلقة المبادئ التوجيهية  تلبية فيمراقبين آخرين فشلوا  أو أحد المساهمين المهمين وأ) تنفيذي مدير وأ
 ؛لشخص المناسببا

 المرخصة الشركات على السيطرة أو إدارة في المشاركين األشخاص جميعبأن  الترشيح لجنة عتقدت )2(
 ؛ينونزيه ينصادق واكوني أن يجبفي األسواق المالية  المسجلةالكيانات و

 وفعالية، بكفاءة مةالمنظ األنشطة تنفيذمؤهل ل أنه فشل في إثبات )3(

 المصالح،تعارض  وتجنب ال،فعّ  بشكل المخاطر إلدارة الداخلية الرقابة ونظم التحتية البنية إلى فتقري )4(
 .مناسب سجل للتدقيق وتوفير

 المالية والنزاهة والموثوقية ،ميزة الشخصيةوال سمعة،ال

 :كان هذا الشخص لومناسب، الشخص الأن هذا الشخص هو  نالمرجح أن تكون لجنة الترشيح راضية عمن غير 

 في حالة الشخص الطبيعي )أ (

 المالية؛ المالءة إلىيفتقر  أو بالثقة جدير غير أو غير جيد السمعة )1(

 القانون؛ مخالفة أو أو خيانة األمانة باالحتيال أخرى مختصة سلطة أو محكمة قبل من أدين )2(

بكونه شخص  مباشرة صلة ذات تكون تحل لم جنائية تهمة موضوع هو أو جنائية جنحة رتكاباب أدين )3(
 ؛مناسب

 تجارة أو عمل بأي يتعلق فيما تنظيمية أو مهنية هيئة ةأي قبل من من األهليةتأديبه أو تجريده  تم توبيخه أو )4(
 مهنة؛ أو

أو  محددة رخصة تتطلب مهنة أو تجارة أو عمل أي في االستمرار في الحق من هتقييد أوتم رفضه  )5(
 القانون؛ منتصريح  أو تسجيل

 ؛إدارة مجلس عضو كونه من مختصة محكمة قبل من تم حرمانه )6(

 فشل أو ،أخرى تنظيمية هيئةأية  أو المالية لألسواق قطر هيئة قبل منالسوق في  سلوك سوءب مذنبا وجد )7(
الجهات  وأ المالية، لألسواق قطر هيئة عن الصادرة التوجيهية والمبادئ قوانينمن ال أيب ملتزااال في
 ،)انطبق ذلكحيثما ( الخارجب أو قطردولة  في صلة ذاتأسواق مالية  ةأي أوخرى األ ةميينظتال

 :يكون قد تجارية أعمال أو شركة مدير أو كبير مساهم إدارة أو مجلس في عضو )8(



 

 
 

 13  ق.م.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش

 والمكافآتالئحة لجنة الترشيح 

أو  معسراً  كان أو) ال يرتبط بالمالءة الماليةما وب بخالف حاالت التصفية االختيارية( عقده ىأنه )أ (
 إلجراءات اإلدارية؛ل ت إحالتهتم

 أدين باالحتيال؛ )ب (

 لحماية أنشئت التيات التعويض أو صناديق العمالءالخاصة ب االلتزاماتالوفاء بجميع  يستطع لم )ج (
 ؛بين األعضاء الضمان وصناديق المستثمرين،

 .أعاله) 7(أو ) 5(أو ) 4(أو ) 3(أو ) 2(وجد أنه قد ارتكب أحد األفعال المبينة في  )د (

 تنطوي التي الدائنين مع التسوية أشكال من شكل أي في دخل أو اإلعسار ترتيب في طرفاً  كان )ه (
 .من األهمية كبير قدر على

 في حالة الشخص االعتباري )ب (

 مماثلة اعتبارات وستعطى. الماليةالمالءة  إلى فتقري أو ،غير موثوق به أو سيئة سمعةذو  هأن وجد )1(
 أعاله؛ )ج) (9(و) 8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1( في الوارد ذكرها ألحداثل

 .عمل إنهاء  بكتابتم إخطاره  )2(

 مرشح عضو أو إدارة مجلسفي  عضوك متعيينه تمي نالذي شركةال أو شخصاليجب على : المستمرة المتطلبات )ج (
 .التوجيهية المبادئ هذهلتزام باال في واستمري أن ،رتيبالت على
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