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 ل ول األـــالفص
ام عامة  أح

 

( 1الم رقم )    
 

 

 

                          

فيذية واإلجرائية ل ص مجيع دد هذ الالئحة التعليمات الت لس اإلدارة  لسياسة العامة لعضوية 
فيذ من تاريخ إقرارها ألاملرشح معية العامة للمسامهني و ني للعضوية وتدخل حيز الت  .ل مرة من قبل ا

 

 ( 2الم رقم )
 

لس اإلدراة باملوافقة على أي تعديالت الحقة على هذ الالئحة، بعد إقرارها أل ل مرة من قبل و يفوض 
معية العامة   .ا

 

 ( 3الم رقم )
 

م لس إدارة  يكون ثلث أعضاء اجمللس على األقل  ، ا  عشر مقعد ىحدإوعة الدوحة للتأمني من يتكون 
فيذيني.تمن املس  قلني ويكون أغلبية األعضاء من غري الت

 

 (4الم رقم )
 

الفه يف هذ الالئحة ، يكون أي مصطلح  تعريف مبا يف ذلك تعريف العضو املستقل  أوما مل يرد نص 
فيذي  ظام األساسي والعضو والعضو الت صوص عليه يف ال فيذي وفقا  ملا هو م  للمجموعةغري الت

وكمة الصادرة عن مصرف قطر املركزي ونظام حوكمة الشركات املدرجة يف السوق الرئيسية  مبادىءو  ا
لس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم ) ة 5الصادر بقرار  على هذ  أوأي تعديالت تطر 2016( لس

صوص التشريعات  فظا   أويطبق التعريف ويف حال وجود أي إختالف بني ال  . املصطلح األكثر 
 

 (5الم رقم )
 

ظام األساسي للمجموعة وللقوانني واألنظمة املعمول هبا يف دولة قطر  ضع هذ الالئحة ألحكام ال
شأ نتيجة هلذ الالئحة إلختصاص احملاكم اوتفسر وفقا  هلا ضع أي نزاع ي لقطرية دون سواها وال .كما 

وات والطرق واملهل  معية العامة للمسامهني إال وفقا  للق وز اإلعرتاض على هذ الالئحة بعد إقرارها من ا
معيات العامة للشركات املسامهة العامة القطرية.   املقررة بالقانون لإلعرتاض على قرارات ا
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 (6الم رقم )
لس اإلدارة وفقا  هلذ الالئحة وأحكامها فقط ولن يقبل أي نتخاب أعإتكون إجراءات ترشيح و  ضاء 

لس  أوطلب ترشيح ال يستويف شروط هذ الالئحة  أي من أحكامها ويشرتط على أي مرشح لعضوية 
دد يف طلب الرتشيح ما إذا كان ترشحه كعضو مستقل  غري مستقل وتعبئة الطلبات  أواإلدراة أن 

ماذج واإلستبيانات   . ستيفاء املتطلبات احملددةإات الصلة و ذوال

ة"( على إدارة  لس اإلدارة) املشار إليها يف هذ الالئحة بعبارة "اللج بثقة عن  ة الرتشيحات امل تشرف 
ص هذ  تمعا  يف كل ما  لس اإلدارة  هذ الالئحة وحسن تطبيقها وترفع تقاريرها وتوصياهتا إ 

اذ القرار امل ال.الالئحة إل  اسب م إقتضى ا
 

ثاني  فصل ا  ا
ترشيح مرشحين  إجراءات ا جميع ا ات( أومستقلين وغير مستقلين أفراد )   شر

  
   (7الم رقم )

 

 فتح باب الترشيح
د) لس اإلدارة باب الرتشيحات لعضوية اجمللس قبل  (1الب معية العامة العادية : يفتح  موعد إنعقاد ا

مس وأربعون )ختيار إلالدعوة   ( يوما  على األقل.45لس إدارة جديد 
د) ليتني يوميتني على األقل  (2الب إحدامها : يكون فتح باب الرتشيح من خالل اإلعالن يف صحيفتني 

تصدر باللغة العربية وأخرى باللغة اإلجنليزية وعلى املوقع اإللكرتو لكل من اجملموعة وبورصة 
لس اإلدارة بقطر دد يف نص اإلعالن. وعلى  د األد أن  املقاعد املفتوحة  عدد ا

 للرتشح.
د ( : يظل باب الرتشيح مفتوحا ملدة ال تقل عن مخسة عشر يوما  من تاريخ اإلعالن، ولكل شخص 3)الب

وي  أوطبيعي  وفقا  ألحكام الفصل الثالث من هذ  واملالءةتوافرت فيه شروط التأهيل مع
لس اإلدارة.الالئحة أن يرشح نفسه   لعضوية 
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 ( 8الم رقم )

 

 إجراءا الترشيح
 

د) موذج أولكل شخص طبيعي  (:1الب وي يستويف الشروط أن يتقدم بطلب رمسي للرتشيح وفقا  لل  مع
للمرشحني من الشركات/األشخاص  أوللمرشحني األفراد/األشخاص الطبيعيني  املعد لذلك

دا ويني( مرفقا  به مجيع املست دات املع ت املطلوبة ولن يقبل أي طلب ترشيح من دون املست
 . الطلباحملددة يف 

د) دات احملددة يف   عهبا مجيا  ترسل مجيع طلبات الرتشيح مرفق (:2الب  أوبالربيد املسجل  الطلباملست
وان وضمن املهل احملد من  ةدتسلم باليد إ األمانة العامة جمللس اإلدارة يف اجملموعة على الع

  الرتشيح.إجمللس يف إعالن الدعوة ا
د ) د :  (3الب سخ األصلية ألي مست ستالم إرر يتطلب توقيعا  من قبل املرشح وضمان  أوب تسليم ال

 .لألصول قبل إقفال باب الرتشيحات اجملموعة

د ) احملددة يف  : لن تقبل أي طلبات ترشيح ترد إ اجملموعة بعد إغالق باب الرتشح وانتهاء املهل(4الب
 الرتشح. إإعالن الدعوة 

 
فص ثاــــا  ثـــــل ا

مال تأهيل وا  ةءشروط  ا
 

 ( 9الم رقم )
 

ص معنوي   و غير مستقل) ش  يعي( أوشرو تأهيل مرشح لمقعد ع
 

د ) وي/شركة  أوي مساهم سواء كان طبيعي /فرد أ: املرشح ملقعد عضو غري مستقل هو (1الب شخص مع
طبق عليه تعريف العضو املستقل شخص ط أو وي/شركة ال ي بيعي/فرد ممثل لشخص مع

وكمة الصادرة عن مصرف قطر املركزي صوص عليه يف تعليمات ا ونظام حوكمة الشركات  امل
لس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم )  ة 5املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر بقرار  ( لس

  .أ على هذ  التشريعات وأي تعديالت قد تطر  2016
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د ) طبق املعايري والشروط املذكورة أدنا فيما يتعلق بالفرد ) إذا كان املرشح شخص(2الب  أوطبيعيا (  ا  : ت

طبق على ئبالشركة وأي من مدرا الة ت وية( ويف هذ ا ها كان املرشح شركة/ شخصية مع
وية  لتمثيلها يف اجمللس املعايري والشروط الشخص الطبيعي الذي ترشحه الشركة/ الشخصية املع

طبقة على  نفسها عل املرشحني من األشخاص الطبيعيني إضافة إ الشروط واملعايري امل
ويني.  املرشحني من الشركات/األشخاص املع

د ) لس ادارة اجملموعة ملقعد عضو غري مستقل يشرتط مبن يرغب  :(3الب ستيفاء إبالرتشيح لعضوية 
 -تالية:املتطلبات ال

 

 املالية: معايري املالءة 3-1
 في حالة الفرد / الشخص الطبيعي: 3-1-1

دولة جراءات تسوية إقام ب أوتوقف عن سداد ديونه  أوفالسه إشهار إن ال يكون قد سبق أ            
ي أ أوسبق عزله من قبل املصرف املركزي  أوتسببه يف خسائر للمؤسسات املالية  أوديونه 
.إيه إلخرى ما مل يكن قد رّد أرافية شإسلطة   عتبار

   مؤسسة خضعت للحراسة القضائية نتيجة عدم القدرة على تسديد  أون ال يكون مالكا  لشركة أ     ب. 
 هتا املالية.ءنتيجة عدم مال أوديوهنا 

 في حالة الشركة/الشخص المعنوي: 3-1-2
جراء إي أل أوللتصفية  أوالتصرف يف املال عدم  أوأن ال تكون الشركة خاضعة للحراسة القضائية  - أ

تعثرها يف سداد ديوهنا وتسببها يف خسائر للمؤسسات  أوفالسها إقد سبق إشهار  أوخر مماثل آ
لس إدارة من قبل مصرف  أواملالية  شرافية إي سلطة أ أوقطر املركزي سبق عزل مقعدها يف أي 

 خرى.أ

لس ن ال تكون الشركة قد كانت عضوا  أ - ب  صفيت. أولغي ترخيصها أي شركة أإدارة  يف 

دولة ديوهنا. أوت عن سداد ديوهنا فن ال تكون الشركة قد توقأ - ت ني   دخلت يف تسوية الدائ

 ي متطلبات متعلقة برأس املال.أن ال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأ - ث

طبق عليها.- ج  أن ال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات مالية رقابية ت
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 أال يكون قد صدر ضد الشركة حكم ملمارسة نشاط بدون ترخيص.- ح

 الممثلين ألشخاص معنويين( أو) للمرشحين من األشخاص الطبيعييين ءةمعايير المال   3-2
 :كاديمية والمهنية والخبرة الالزمةالصفات الشخصية والمؤهالت األ 3-2-1

 ن يتمتع مبهارات قيادية أ - أ

امعية ن يكون من محلة الشهادات أ - ب  ما يعادهلا. أوالشهادات االكادميية العليا  أوا

الس اإلدارات. ةيفضل ان يكون له خرب  - ت  سابقة يف عضوية 

ال  ةأن يكون له خرب  - ث صر  التأميـنأنشطة ومعرفة يف  مبا يف ذلك  على سبيل املثال ال ا
و أ كمة واملوارد البشرية عمال احملاسبة واألعمال التجارية، والتدقيق، والشؤون القانونية وا

وافز واملكافآت ، وإدا ولوجيا املعلومات واإلستثمار ،ة املخاطرر وبرامج ا ة وتك زي وا
 مني واألسواق املالية.أدارة األصول والتإو 

زاه - ج ة. ةأن ميتلك الصفات الشخصية ال تتميز باألمانة وال س  والسمعة ا

 شروط عامة:  3-3
وي( مسامها  ومالكا  لعدد ال يقل عن أوطبيعي ن يكون املرشح ) سواء شخص أ - أ       مع

جز أسهم اجملموعة و أ(سهم مخسون ألف سهم من  50,000)  ن يقدم تعهدا  كتابيا  
 نضمامه لعضوية اجمللس.إأسهم الضمان املطلوبة يف حال 

بس  - ب كم عليه يف أي بلد با ائية  أوأال يكون قد سبق ا لة  أوبعقوبة ج يف جرمية 
رائم املشار اليها يف املادة ) أواألمانة،  أوالشرف ب ( من القانون رقم 40يف جرمية من ا
ة 8) ( من 335( و )334بشأن هيئة قطر لألسواق املالية واملادتني ) 2012( لس

ة 11القانون رقم )  ن يكون أ أوبإصدار قانون الشركات التجارية القطري  2015( لس
وعا  من مز  اضعة لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية مبوجب ي عمل ألة و امم هات ا يف ا

ة 8( من القانون رقم )12فقرة  35املادة )   ليه ما مل يكن قد ردّ إاملشار  2012( لس
، مع العلم إليه إ ظر يف ظروف رد اأعتبار لس اإلدارة سي د تقدمي طلب إلن  عتبار ع

 . الرتشيح



 

 

 

7 

 

لأأال يكون سبق  - ت صفيت  أولغي ترخيصها أي شركة أمدير  أوس إدارة ن كان عضوا  يف 
 كم قضائي.

لس إدارة  يا  أال يكون متول - ث ه وبني عضوية  مع بي ظر عليه قانونَا ا صب  ألي م
 .اجملموعة ويقدم إقرارا  كتابيا  بذلك 

 
 (  10الم رقم )

 

ص معنوي  و مستقل) ش  يعي(. أوشرو تأهيل مرشح لمقعد ع
 

د ) وي/شركة  أو: املرشح ملقعد عضو مستقل هو أي شخص طبيعي/ فرد (1الب  أوشخص مع
طبق عليه تعريف العضو املستقل  وي/شركة ي شخص طبيعي/فرد ممثل لشخص مع

صوص عليه  وكمة من امل صادرة عن مصرف قطر املركزي ونظام حوكمة التعليمات ا
لس إدارة هيئة قطر لألسواق  الشركات املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر بقرار 

ة 5املالية رقم ) على هذ التشريعات، ويف حال أ وأي تعديالت تطر  2016( لس
فظا  أوجود  صوص املذكورة يطبق التعريف األكثر    . ي إختالف بني ال

د ) طبق املعايري والشروط املذكورة أدنا فيما يتعلق بالفرد) إذا كان املرشح شخصا  (2الب : ت
وية( ويف  أوبالشركة  أو(  طبيعيا   أي من مدرائها ) إذا كان املرشح شركة/شركة مع

وية  طبق على الشخص الطبيعي الذي ترشحه الشركة/ الشخصية املع الة ت هذ ا
لتمثيلها يف اجمللس املعايري والشروط نفسها على املرشحني من األشخاص الطبيعيني 

طبقة على  املرشحني من الشركات/األشخاص  إضافة إ الشروط واملعايري امل
ويني.  املع

د ) موعة الدوحة للـتأمني ملقعد عضو (3الب لس إدارة      : يشرتط مبن يرغب بالرتشيح لعضوية 
 -ستيفاء املتطلبات التالية:إمستقل 

 

 -ة المالية:ءمعايير المال 3-1
 في حالة الفرد/ الشخص الطبيعي: -3-1-1
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دولة  أوتوقف عن سداد ديونه  أوار إفالسه أن ال يكون قد سبق إشه –أ  قام بإجراءات تسوية 
أي  أوسبق عزله من قبل مصرف قطر املركزي  أوتسببه يف خسائر للمؤسسات املالية  أوديونه 

 .ليه إعتبار إسلطة إشرافية أخرى ما مل يكن قد رد 
مؤسسة خضعت للحراسة القضائية نتيجة عدم القدرة على  أوأن ال يكون مالكا  لشركة  -ب 

 املالية. مالءهتانتيجة عدم  أوتسديد ديوهنا 
 في حالة الشركة /الشخص المعنوي: 3-1-2

ألي  أوللتصفية  أوعدم التصرف يف املال  أوأن ال تكون الشركة خاضعة للحراسة القضائية  - أ
عثرها يف سداد ديوهنا وتسببها يف خسائر ت أوقد سبق إشهار إفالسها  أوإجراء آخر مماثل 

لس إدارة من قبل مصرف قطر املركزي  أوللمؤسسات املالية   أوسبق عزل مقعدها يف أي 
 أي سلطة إشرافية أخرى.

لس إدارة أي شركة ألغي ترخيصها أ - ب  صفيت. أون ال تكون الشركة قد كانت عضوا  يف 

دولة  أو ن ال تكون الشركة قد توقفت عن سداد ديوهناأ - ت يني  دخلت يف تسوية مع الدائ
 ديوهنا.

 أن ال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات متعلقة برأس املال. - ث

طبق  - ج  عليها .أن ال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات مالية رقابية ت

 ال يكون صدر ضد الشركة حكم ملمارسة نشاط بدون ترخيص.أ - ح

 الممثلين ألشخاص معنويين(. أو) للمرشحين من األشخاص الطبيعيين  مةءمعايير المال  3-2
ربة الالزمة.  3-2-1 ية  وا  الصفات الشخصية واملؤهالت األكادميية وامله

صب قيادي. –أ  - خ  أن يتمتع مبهارات قيادية عالية ويفضل من له خربة يف شغل م
الس اإلدارات. ةيفضل أن يكون له خرب  -ب - د  سابقة يف عضوية 
لس اإلدارة لكل مقعد من مقاعد  - ذ ددها  ربة يف اإلختصاصات ال  أن يكون من ذوي ا

 املستقليني يف إعالن الرتشح.

رب  - ر  واسعة يف األنشطة واألمور املالية واملصرفية. ةأن يتمتع 

امعية  - ز  ما يعادهلا. أوالشهادات األكادميية العليا  أوأن يكون من محلة الشهادات ا
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صر أن يتمتع مب - س ة يف األنشطة املصرفية، واملالية مبا يف ذلك على سبيل املثال ال ا هارات معي
وكمة واملوا د البشرية ر أعمال احملاسبة ، واألعمال التجارية والتدقيق ، والشؤون القانونية، وا
ولوجيا املعلومات ،  واإلستثمار  وافز واملكافآت، وإدارة املخاطر، وتك زيوبرامج ا ة ، ، وا

 صول، والتأمني، واألسواق املالية.األوإدارة 

ة. - ش س زاهه والسمعة ا  ان ميتلك الصفات الشخصية ال تتميز باألمانة وال

 ة:ــــــروط عامـــــش 3-3
الفرد املمثل للمرشحني من األشخاص  أون ال يقل عمر املرشح من األشخاص الطبيعيني أ - أ

ويني عن واحد وعشرين عاما  وأن ي  كون متمتعا  باألهلية الكاملة.املع

بس  - ب كم عليه يف أي بلد با ائية  أوأال يكون قد سبق ا لة  أوبأية عقوبة ج جرمية 
رائم املشار إليها يف املادة ) أواألمانة،  أوبالشرف  ( 8( من القانون رقم )40يف جرمية من ا

ة   .بشأن هيئة قطر لألسواق املالية  2012لس

لس  ا  كان عضو ن  أال يكون سبق أ - ت صفيت  أولغي ترخيصها أي شركة أمدير  أودارة إيف 
 كم قضائي.

لس أ - ث ه وبني عضوية  مع بي ظر عليه قانونا  ا صب  دارة اجملموعة إال يكون متوليا  ألي م
  .قرارا  كتابيا  بذلكإويقدم 

ية واملصرفية ذات الصلة ن يقدم تعهدا  وإقرارا  كتابيا  باإلطالع على القوانني واألنظمة املالأ - ج
ة 13واإللتزام هبا وخصوصا  قانون مصرف قطر املركزي رقم )  . 2012( لس

دات واأل - ح  .هذ الالئحة  فصل مالحقراق املطلوبة يف و أن يستويف ويقدم مجيع املست

 -:ةــــروط خاصــــش 3-4
) أب،  و لدرجة األقربائه ح اأي من أال تزيد مسامهة  أو اجملموعةأال يكون مسامها  يف   - أ

قربائه ح الدرجة أغري مباشر) الشركات ال ميتلكها  أوالد( بشكل مباشر أو أم،زوج/زوجة، 
تمعني  أو و األ صة مسيطرة(  سب املسموح هبا يف  أويشاركون فيها  فردين عن ال م

 .التشريعات ذات الصلة 

ي شركة تتبع أ أوسهم اجملموعة أقل من % على األ5عتباري ميلك إلشخص  ال يكون ممثال  أ - ب
 جملموعة الدوحة للتأمني .
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موعة  ال يكون عضوا  أ - ت سيطرة  عتباريني ميارسون معا  إ أوشخاص طبيعيني أرابطة من  أويف 
 على اجملموعة.

فيذية لدى اجملموعة  أوال يعمل أ - ث ي من املؤسسات أ أويكون قد سبق له العمل بوظيفة ت
ة السابقة على  أووات الثالث السابقة التابعة للمجموعة خالل الس نتخابات اجمللس ، إالس

 يهما أطول.أ

لس اإلأ مع أي من و أال تربطه صلة قرابة ح الدرجة األ - ج دارة  اإل أوخرين دارة اآلعضاء 
فيذية العليا باجملموعة  موعة الدوحة للتأمني .أ أوالت  ي شركة من 

اء ما يتلقا لقاء عضويته يف  أو ي راتبأ اجملموعةتقاضى من يأال يكون  - ح مبلغ ما بإستث
 أوالفوائد واألرباح املستلمة  أوتوزيعات األرباح ال يتقاضاها بصفته مسامها   أواجمللس و/ 

ألحد  أويكون له  عتيادية للمجموعة واالنشطة اإلمن األ استثماراته أواملستحقة على ودائعه 
غري مباشرة مع  أومصلحة مباشرة  أوارية  أوة تعاقدية ي عالقأ و أقربائه ح الدرجة األ

 ستقالليته.إاجملموعة تؤثر على 

لس  أال - خ موعة الدوحة للتأمني.أدارة يف إيكون عضو   ي شركة ضمن 

ية  أوستشارية إخدمات  لمجموعةيساهم يف مؤسسة تقدم ل أوال يكون يعمل أ - د غريها  أومه
دمات سواء بصفته الشخصية   .و قربائه ح الدرجة األأخالل من  أومن ا

ارجي للمجموعة و  فأال يعمل كموظ - ذ سابات ا  أوال تربطه مصلحة مباشرة ألدى مدقق ا
 ي من املؤسسات التابعة له.أ أوغري مباشرة مع هذا املدقق 

موعة الدوحة أ أوغري مباشرة مع اجملموعة  أوأال تكون له تعامالت مباشرة  - ر ي شركة من 
تني السابقتني على منيأللت  نتخابات اجمللس.إ، خالل الس

 
رابع فصل ا  ا
تقييم و  ترشيح ومعايير ا لمرشحين ا  مراجعة وتقييم طلبات ا نهائية  الئحة ا  عالن ا

 

 (  11الم رقم )
لس اإلدارة مبراجعة طلبات إبعد  بثقة عن  وكمة والرتشيحات امل ة ا قفال باب الرتشيح ، تقوم 

 وتقييم املرشحني . الرتشيح
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 (  12الم رقم )
 -يكون تقييم املرشحني وفقا  للمعايري واإلعتبارات التالية:

صوص عليها يف الفصل الثالث من هذ الالئحة.إ - أ  ستيفاء املرشح للشروط واملتطلبات امل

دات والوثاإ - ب داتئستالم كافة املست وز للمجموعة طلب أي مست  أو ق الداعمة لطلب الرتشيح و
ستيفائه إهلية املرشح و أيف معرض التحقق من  أوضافية للتثبت من صحة أي معلومة إوثائق 

 للمتطلبات والشروط يف هذ الالئحة.

هد الالزمني للوفاء أالتحقق من  - ت صيص الوقت وا صب وقدرته على  هلية املرشح لشغل امل
 مبسؤولياته.

ية سوف يكون مصدر إثراء جمللس اإلدارة ن املرشح لديه من خربات علمية وعملأالتحقق من  - ث
تلف امليادين والتخصصات الالزمة يف عمل إويدعم تركيبته من حيث  حتوائه على خربات يف 

اسبة لكافة أالت ربة امل نشطة اجملموعة مبا يف ذلك على أمني وتتوافر فيه بشكل مجاعي املعرفة وا
صر التخطيط اإلسرتاتيجي وا وكمة وإدارة املخاطر والرقابة إلسبيل املثال ال ا تصال والتواصل وا

 قتصادية احمللية واإلقليمية والبيئة القانونية والرقابية.الداخلية وفهم للتطورات اإل

سبة للمرشحني ملقاعد غري املستقليني، من  - ج قق برتشحه عدالة أالتحقق بال ن املرشح للعضوية 
لس أالتمثيل هليكل ر  فظ التوازنات بني مسامهي األاإلدارة و س املال يف  كثرية ومسامهي مبا 

 قلية.األ

رص على  - ح لس اإلدارة تلتزم باملتطلبات القانونية من حيث أا هائية ألعضاء  ن تكون التشكيلة ال
فيذيني وما يف حكم ذلك من متطلبات وفقا  للقوانني واألنظمة  عدد املستقلني وغري املستقلني والت

 املتبعة.

رص على  - خ كم إن املرشح سوف يساهم يف حال أا نتخابه يف تشكيل اجمللس مبا يضمن عدم 
 صدار القرارات.إكثر يف أ أوعضو 
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 (  13الم رقم )
 

ة  لس اإل أووز للج هم خالل عملية تقييم طلبات أ أودارة طلب مقابلة املرشحني لرئيس  ي م
زاه فراد وإالتزامهم بتعزيز مصاحل اجملموعة على املدى ية لألالشخصية وامله ةالرتشيح ملراجعة وتقييم ال

دمة اجملموعة. صيص الوقت الكايف   الطويل والتأكد من قدرهتم على 
 

 (  14الم رقم )
 

لس اإل ة تقريرا  ترفعه ا  تمعا  تعد اللج مساء املرشحني الذين تقدموا بطلبات أدد فيه مجيع  دارة 
لس اليني املعاد  أوغري املستقلني  أودارة سواء ملقاعد املستقلني اإل ترشيحهم لعضوية  االعضاء ا

 ها.فترشيحهم مع توصياهتا ومالحظاهتا بشأن كل مرشح واملربرات الداعمة ملوق
 

 ( 15الم رقم )
 

هائية ألمساء املرشحني لعضوية اجمللستقوم اجملموعة باإلفصاح عن الالئ  إ املعتمدة من املصرف حة ال
قتصاد والتجارة دارة مراقبة الشركات بوزارة اإلإبورصة قطر و  إهيئة قطر لألسواق املالية إلعتمادها و 

شر الالئحة على موقعه اإل ميع ن يتضمن اإلألكرتو على ويقوم ب اصة  فصاح  كافة املعلومات ا
فصاح قبل  ن يكون اإلأة وعلى املرشحني املؤهلني وخرباهتم العلمية والعملية من واقع سريهم الذاتي

لس  معية العامة العادية املدعوة إلختيار   صول على  أوقل سبوع على األأجديد بدارة إا فور ا
ية أيهما اقرب. هات الرقابية املع  املوافقات الالزمة من ا

 
 ( 16الم رقم )

 

لس اإل د املتاحة، يعلن الفوز بالتزكية ويكون يا  لعدد املقاعو ادارة مسإذا كان عدد املرتشحني لعضوية 
شر يف الصحف احمللية وعلى املوقع اإل د األد بال لكرتو للمجموعة وبورصة قطر مع اإلعالن با

بإ ية.ومع ذلك  هات الرقابية املع قرب أمساء املرشحني الفائزيني بالتزكية على أتعرض  أن خطار ا
ها  ضر مجعية عامة عادية للمصادقة وتضمي  جتماعها.إيف 
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فصل  خامسا  ا
تظلمات ية ا  آ

 ( 17الم  رقم )

ن أستيفائه للشروط احملددة يف هذ الالئحة إستبعاد لعدم إوز ألي مرشح قدم طلبا  للرتشح ومت 
ة الرتشيحات خالل مخسة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ اإلفصاح عن الالئحة أيتظلم  مام 

هائية ألمساء امل ة يف ال ظر اللج ية ولن ت هات الرقابية املع رشحني املستوفني للشروط واملعتمدين من ا
ة أستبعاد املرشح بقرار من إأي طلب تظلم يرد بعد ذلك. فإذا كان  ية، على اللج ي جهه رقابية مع

يل طلب التظلم أ ةإن  ظر والبت فيه.  وما عدا ذلك فإنه على اللج ية لل هه املع ظر   تلك ا ال
ددا يف طلب التظلّ  م والرد عليه خالل مخسة أيام  عمل كحد أقصى فإذا كان ردها برفض الطلب 

لس اإلجاز للمرشح املعين رفع تظلمه  ن خالل ثالثة أيام أدارة الذي يصدر قرار هبذا الشا رئيس 
مسي بالربيد املسجل م بتوجيه كتاب ر عمل كحد أقصى ويكون قرار الرئيس بات وهنائي. ويكون التظلّ 

وان اجملموعة الرمسي  ص.ب: اية رئيس  –، الدوحة  7171مصحوب بعلم الوصول على ع قطر، لع
ة  سب األحوال. أواللج لس اإلدارة،   رئيس 

 
 
 

فصل ا  دساسا
مالح  قـــــا

 
 .غري مستقل منوذج طلب ترشيح فرد/شخص طبيعي/ مستقل  –( 1ملحق )

وي/مستقلمنوذج طلب ت –( 2ملحق )  .غري مستقل رشيح شركة/شخص مع
 فرد/شخص طبيعيستبيان خاص ملرشح إمنوذج  –( 3ملحق )
ويستبيان خاص ملرشح إمنوذج  –( 4ملحق )   شركة/شخص مع
 منوذج كتاب تعهد. –( 5ملحق )
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