
 مجلس اإلدارة ميثاق 
كة يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن إدارة  • الهدف من هذه الوثيقة:  اف عىل إدارة الشر وتوفير القيادة الفعالة لإلشر

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية )ش.م.ع.ق( المشار إليها فيما يىلي أعمال  الشر
كة بهدف زيادة "بالطبية"  مربحة ومستدامة. وينطبق هذا  بطريقةالقيمة السوقية للشر

 .الطبية مجلس إدارة الميثاق بشكل أساسي عىل
 

كات التجارية  • طريقة اإلعداد:   ألفضل ممارسات الحوكمة وقانون الشر
ً
تم إعداد ميثاق مجلس الطبية وفقا

كات والكيانات  كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية للشر وتعليمات نظام حوكمة الشر
ي السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم (  القانونية

 
) لعام 5المدرجة ف

ي الجريدة الرسمية العدد (  2016
 
والنظام األساسي  2017مايو  15) بتاري    خ 6، والمنشور ف

 للطبية. 

وط النظام  • ، تعتمد شر ي حال وجود تعارض بير  ميثاق مجلس اإلدارة والنظام األساسي
 
ف

 .  األساسي

 لمت •
ً
طلبات هيئة قطر لألسواق المالية، سينشر هذا الميثاق عىل موقع الطبية بعد وفقا

 اعتماده رسمًيا. 

كة وميثاق اللجان المنبثقة عن  • ان إىل دليل حوكمة الشر وُيقرأ ميثاق مجلس اإلدارة باالقير
 مجلس اإلدارة حيث تشكل هذه المواثيق جزًءا ال يتجزأ من إطار حوكمة الطبية

 سلطة الميثاق: 
 )مجلس اإلدارة(

ي أي اجتماع منعقد  •
 
ين ف يمكن تعديل الميثاق بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاض 

حة النظام  ط أال يتعارض التعديل أو التعديالت المقير بشكل صحيح ومكتمل النصاب، شر
األساسي للطبية )ما لم يعدل النظام من قبل الجمعية العامة غير العادية( أو مع القوانير  

 واألنظمة المذكورة أعاله. 

ي سجل مراجعات الميثاق و الموافقات  •
 
ذج ( و )مرفق نمو يتم تدوين جميع التعديالت ف
 يحفظ مع أمير  ش المجلس 

 عنارص الميثاق

 إجتماعات مجلس اإلدارة
ي المركز الرئيسي لل • مكان اإلجتماع: 

 
كةيعقد مجلس اإلدارة إجتماعاته ف يجوز أن ينعقد إجتماع و  شر

كةمجلس اإلدارة خارج مقر ال ي دولة قطر. أن  ، عىل شر
 
 يعقد االجتماع ف

 م • عدد اإلجتماعات : 
ً
خالل  يعقد مجلس اإلدارة عىل األقل ستة اجتماعاتللطبية  النظام األساسي  عتمشيا

 أو كلما دعت الحاجة. بمعدل مرة كل ثالثة أشهر  السنة المالية الواحدة

ن الرس:   أمي 
 

 مجلس اإلدارة أو يعزل بقرار من مجلس اإلدارة فقط. يعير  أمير  ش  •

•  
ً
اته وفقا ة للمتطلبات التنظيمية السارية تحدد مؤهالت أمير  الش وخير ولمن تكون له خير

كة مدرجة ي توىلي شؤون شر
 
 ال تقل عن ثالث سنوات ف

 عن حفظ وثائق  •
ً
يحدد مجلس اإلدارة مهام أمير  الش ومكافآته. ويكون أمير  الش مسؤوال

 جداول عمجلس اإلدارة وتوزي    

فة إىل ضاأعمال إجتماعات مجلس اإلدارة والدعوات والمستندات األخرى المطلوبة باإل  •
 .والقرارت الصادرة عنها  اإلجتماعاتض  محا عتوزي    



 عن  •
ً
اف رئيس المجلس، مسؤوال ان الحصول عىل ضمكما يكون أمير  الش، تحت إشر

ي الوقت المناسب وعن
 
ق بير  األعضاء من جهة وبير  مجلس اإلدارة التنسي المعلومات ف

 .وأصحاب المصالح وأعضاء اإلدارة والموظفير  من جهة أخرى

يكون لمجلس اإلدارة حق الحصول عىل كامل المعلومات والمستندات والسجالت  •
كةالمتعلقة بال ي أشع وقت م شر

 
حق االستفادة من خدمات أمير  ش مكن و للمجلس ف

ي أي وقت المجلس
 
 . ف

 عن توفير مواد التعريف الالزمة وتحديد مواعيد جلسات  ويكون •
ً
 أيضا

ً
أمير  الش مسؤوال

 الجدد.  التعريف ألعضاء مجلس اإلدارة

كة " الطبية" لتسهيل تسيير  • ي الشر
 
 من العاملير  ف

ً
يحق ألمير  الش اإلستعانة بمن يراه مناسبا

 أعماله. 

الدعوة إىل االجتماع 
 :  وجدول األعمال

اإلدارة بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو بناًء عىل طلب اثنان عىل يعقد مجلس  •
 األقل من أعضاء المجلس

، و يحق ألعضاء مجلس اإلدارة عىل األقل من موعد االجتماعأسبوع قبل توجه الدعوة  •
 التنازل عن شكليات الدعوة و عقد اإلجتماع عند توافر النصاب إذا دعت الحاجة. 

ي إىل األعضاءيجوز إرسال الد •
ون  يد اإللكير يد العادي أو الير  .عوات عير الفاكس أو الير

ي الطبية اإلدارة التنفيذية يجوز أن يدعو مجلس إدارة  •
كة أو موظف  أو أي طرف ثالث  الشر

 المعلومات والتوصيات واإليضاحات المطلوبة.  لحضور االجتماع من أجل الحصول عىل

ي المجلس طلب إدراج ألي يحق  •
 
ي جدولعضو ف

 
ي أي وقت ، حتر لو لم  بنود ف

 
األعمال ف

ي األجندة و تكون تحت بند ما يستجد من أعمال يود المجلس مناقشتها خالل 
 
يتم ذكرها ف

 إنعقاد اإلجتماع بذات اليوم. 

ي 
ن
النصاب القانون

 :  والتمثيل
ه عىل األقل  •  ما لم يحض 

ً
سبعة من أصل أربعة يعد اجتماع مجلس االدارة غير صحيح

 الرئيس أو نائب الرئيس من بينهم. ء، عىل أال يكون أعضا 

يسمح بالتصويت بالوكالة طالما أن هناك إثبات خطي لتفويض عضو آخر للتصويت بالنيابة  •
ي غيا

 
 . بهعن العضو األصىلي ف

ي االجتماع.  ليجوز للعضو أن يمث •
 
 ف
ً
 واحدا

ً
 آخر ا

ً
 فقط عضوا

بالصوت والصورة عن طريق المؤتمرات يجوز عقد إجتماع مجلس اإلدارة عير الهاتف أو  •
 الطريقة بمثابة الحضور الشخصي إىل االجتماع.  المرئية حيث تعد المشاركة بهذه

كة و الهيئات  • ي هذا المستند يتم الرجوع إىل النظام األساسي للشر
 
ي خالف ما تم ذكره ف

 
ف

 التنظيمية السارية. 

محضن اإلجتماع و 
 القرارات: 

 .ين والممثلير  ض  اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاتتخذ قرارات مجلس  •

ي حال تساوت األصوات، يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ممثله الصوت المرجح. وتسجل  •
 
ف

ا ي محض  ضإعير
 
ي المستقبل/تسويتها.  ات األعضاء ف

 
 االجتماع للرجوع إليها ف

ورة إصدار بعض قرارته • ط موافقة جميع األعضاء  يجوز للمجلس و لدواعي الض  بالتمرير بشر
ي محض  إجتماعه. 

 
ي اإلجتماع التاىلي للمجلس لتضمينها ف

 
 عليها عىل أن تعرض ف

ي سجل خاص ويتم توقيعه من رئيس مجلس  •
 
يسجل أمير  الش إجتماعات مجلس اإلدارة ف

 وأمير  الش.  اإلدارة



تعيير  واحد منهم من قبل بنك قطر للتنمية و أعضاء يتم سبعة يتألف مجلس اإلدارة من  • تشكيل مجلس اإلدارة 
ي يتم 

ر
اع الشي الباف  انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية باالقير

، ويجب أن يكون غالبية أعضاء  • يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أعضاًء مستقلير 
.  مجلس اإلدارة أعضاًء غير   تنفيذيير 

اع الشي رئ • يسه ونائب رئيسه وعضوه المنتدب لكامل مدة ينتخب مجلس اإلدارة باالقير
  عضوية المجلس

ي الوقت  •
 
ي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ف ال يتوىل رئيس مجلس اإلدارة منصتر

 نفسه. 

تعريف هيئة قطر لألسواق المالية لعضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي تعتمد الطبية  •
ي  الهيئات التنظيمية الساريةاو حسب  والمستقل

 
 وقتها. ف

، يتم اتباع المتطلبات األكير الساريةالهيئات التنظيمية حال وجود تضارب بير  تعريفات  •
 ضامة

ً
 و تفصيل

ً
 . ، وضوحا

 دور المجلس ومسؤولياته: 
 إنشاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتحديد صالحياتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم..  • الحوكمة: 

 وأمير  الش.  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائب •

كة  وأي تعديالت عليه  •  مراجعة وإقرار الهيكل التنظيمي للشر

كة السياسات واإلجراءات إعتماد  •  وأي تحديث لهذه السياسات. للشر

اف عىل أداء  • /تجديد مدة تعيير  الرئيس التنفيذي الذي ستوكل إليه صالحية اإلشر تعيير 
كة الطبية  .  حيث تنفيذ من الشر ي اتيجر  قرارات مجلس اإلدارة وإرشاداته وتوجيهه االسير

كة و خصوصا للمناصب  • ي الشر
 
متابعة اإلدارة التنفيذية بخصوص خطة التعاقب ف

 الحساسة. 

كة.  •  تحديد المتحدثير  الرسمير  بإسم الشر

 الئمة. ضمان وجود سياسة تضارب المصالح باإلضافة إىل وجود إجراءات مراقبة م •

.  اإلفصاح عنها التقارير السنوية و و إعتماد البيانات المالية الدورية و  ةمراجع •  للمساهمير 

 دعوة المساهمير  إلجتماعات الجمعية العامة العادية و غير العادية و كافة ترتيباتها.  •

كة  • ي الشر
 
 DOAمراجعة و إعتماد جدول الصالحيات ف

ة للعقد الجمعية العامة خالل أربعة أشهر من نهاية السنة  • كةالمالية األخير بناًء عىل  شر
ي موافقالالحصول عىل  دعوة من مجلس اإلدارة وبعد 

 
ات المطلوبة من الجهات الرقابية ف

 الدولة. 

 رفع التوصيات للمساهمير  خالل الجمعية العامة العادية و غير العادية.  •

 . للجمعية العامةللمتطلبات الرقابية وذلك لتقديمه  اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وفقا  •

يجب عىل مجلس اإلدارة تحمل المسؤولية إتجاه المساهمير  فيما يخص تعارض  •
 القة. طراف ذات العالصفقات مع األ صحاب المصلحة و المصالح وأ

ي تضفاتهم لخدمة •
 
كة و العمل بمبدأ الشفافية.  يعتمد أعضاء المجلس حسن النية ف  الشر

تهم  • ي كل وقت وتخصيص عىل أعضاء مجلس اإلدارة استخدام خير
 
المهنية ومهاراتهم ف

كةمصلحة ال الوقت والجهد الالزمير  لخدمة  وتوفير العائدات المستدامة لمساهميه.  شر



فيهية المتعلقة باألعمال والهدايا يتقدمن مبدأ اإلنصاف يجوز للمجلس  • م النشاطات الير
ي إطار تجاري من أجل تعزيز السمعة التجارية وخلق عالقات عمل

 
يدة وليس ج فقط ف

 لكسب األفضلية غير المنصفة. 

 للتعامل بشكل منصف م •
ً
كة إدارة  ععىل أعضاء المجلس السعي دوما والمساهمير  الشر

كاء اآلخرين. ال يجوز لألعضاء استغالل  والموردين والمنافسير   والعمالء والموظفير  والشر
أو تحريف إخفاء أي معلومات شية  أي شخص بشكل غير منصف من خالل المناورات أو 

 المادية أو أي ممارسات التعامل غير المنصف.  عالوقائ

كة تعتير كافة المعلومات الخاصة من مبدأ الشية  • وغير المتاحة للعامة شية. وال بالشر
عىل المعلومات الشية و اإلطالع الحصول  يجوز ألعضاء المجلس الذين يتمتعون بحق
 اإلفصاح عن هذه المعلومات ألي سبب كان. 

القرارات والتخطيط 
ي إل ا اتيج   : ستر

كة من جميع  • اتيجية الشر العمل بشكل فعال فيما يحقق األهداف المرجوة من تطبيق إسير
 .التشغيلية واالستثمارية وتحقيق أفضل العوائد  بأقل التكاليف النواحي 

كة • اف عىل إدارة الشر  االشر

 لمقدمةا تلمقترحاا تقييمو للشركة ةلجديدا تيجيةاالسترا لخططا ضعو في كةرلمشاا •
ي إستثمارات محلية أو خارجية  لخططا ههذ لمثلاللجان المنبثقة للمجلس  من

 
والدخول ف

كة  ي األنشطة التجارية للشر
 
كة والتوسع ف  او إنشاء أو إغالق فروع للشر

 على قةدلمصاوا ةلجديدا سماليةألرا راتباالستثما لخاصةا تلمقترحاا تقييمو جعةامر •
 المجلس  تصالحيا ضمن خلةالدا تعاولمشرا

 لرئيسيةا راتلتطووا اتلمؤشروا اتلمؤثرا سةودرا تحليلو لشركةأداء ا جعةامر •
 .لذلك فقاًو دارةإلا توجيهو بأعمالها لمتعلقةا

 .عينزلمووا يينرلتجاا ءلوكالا تخص اتمتغير يبأ يتعلقالبت فما  دارةإلا لمجلس •

 للصالحيات المحددة  دراسة •
ً
ي الموازنة وفقا

 
وإعتماد العقود واالتفاقات غير المعتمدة ف

 لمجلس اإلدارة . 

اتيجية إدارة المخاطر ومستوى تقبل المخاطر لل • كةاعتماد اسير كما يتم مراجعة أي   شر
اتيجية المخاطر/ تقبل المخاطر.  ات تطرأ عىل اسير  تغيير

 لجدو  •
ً
 . ل الصالحيات الماليةإعتماد النفقات الرأسمالية وفقا

 لصالحيات المجلس •
ً
كة تبعا ي القروض و التسهيالت اإلئتمانية للشر

 
 الدخول ف

كة •  .إعتماد الموازنة العامة للشر

ونية ومتابعة تطبيق أحدث  • كة  االلكير اف عىل تطوير أنظمة وبرامج وأجهزة الشر اإلشر
كة.  ي للشر

ون  امج  بما فيها الموقع االلكير  الير
 

والرقابة المتابعة 
افاإل و   : شر

ي ترفع إىل مجلس اإلدارة ومتابعتها حتر يطمي   المجلس إىل أن  •
التحقق من المشاكل التر

 اإلدارة تعالج هذه المسائل بالشكل الصحيح. 

كة إن لزم األمر و تعيير  مكاتب المحاماة  • اف و القيام برفع الدعاوي القضائية للشر اإلشر

ي حدود صالحياته
 
 .القانونية ف



كة  مراجعة  • حها اإلدارة التنفيذية لقطاعات الشر ي تقير
وإقرار السياسات واإلجراءات التر

ي تتبع للجان أخرى مشكلة من أعضاء مجلس 
المختلفة عدا سياسات القطاعات التر

شيحات والحوكمة( وإمداد اإلدارة التنفيذية  اإلدارة كالتدقيق والمخاطر والمكافآت والير

ي يجب
ي وضع هذه السياسات بما يتفق وأهداف  باإلرشادات والتوجيهات التر

 
أن تتبعها ف

كة  وأهدافها عىل المدى  اتيجية الشر كة وتشمل تحديث السياسات بما يتفق واسير الشر

 .القصير والمتوسط والطويل

اخيص الحالية و النظام األساسي و  • كة متوافقة مع الير التأكد من أن جميع أنشطة الشر

كة تعديالت النظام األساسي القيام ي ورة.  للشر  عند الض 

كة  ضمان وضع نظام رقابة داخلية  •  مشتمللشر
ُ
،ل ضباط إلنوا عىل التدقيق الداخىلي

 والمتابعة، وإدارة المخاطر، والرقابة المالية

ة والموردين الخارجيير   •  إعتماد تعيير  االستشاريير  وبيوت الخير

اإلدارة وتقييمها وإقرارها، عىل األقل مرة مراجعة أنشطة وأداء اللجان المنبثقة عن مجلس  • األداء: تقييم  
ي السنة

 
 واحدة ف

كة و اإلدارة التنفيذية و تقييم المجلس • اف عىل التقييم السنوي للشر  العمل و اإلشر

 .إعتماد أي برامج حوافز إنتاجية نقدية •

ي أي وقت تفويض رئيس المجلس أو من ينوب عنه للقيام بأي • صالحيات عامة: 
 
من  يحق لمجلس اإلدارة ف

 المهام المذكوره

ي تعهد إليه بموجب  •
 كافة الحقوق والمسؤوليات األخرى التر

ً
يكون لمجلس اإلدارة أيضا

كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية أو  كات التجارية ونظام حوكمة الشر قانون الشر
ي هذا المستند. 

 
ي قد ال تكون مذكورة ف

 أي جهة تنظيمية سارية والتر

 الميثاق كلما دعت الحاجة. يحق للمجلس تعديل  •
 واجبات رئيس مجلس اإلدارة: 

كة بطريقة ف عالة ومنتجة  • ، وهو المسؤول األول عن حسن إدارة الشر كة ويمثلها أمام الغير الرئيس هو رئيس الشر
كاء والمساهمير  وسائر أصحاب المصالح والعمل كة والشر  .عىل تحقيق مصلحة الشر

ي الوقت المناسبالتأكد من قيام المجلس بمناقشة  •
 
 .جمي المسائل األساسية بشكل ف عال وف

مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس  ةاألخذ بعير  االعتبار أي ع، مالمجلس الموافقة عىل جدول أعمال اجتماع •
 .اإلدارة

ي تضيف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس عتشجي •
 
 أعضاء المجلس عىل المشاركة بشكل جماعي وفعال ف

كةبمسؤولي  .اته بما يحقق مصلحة الشر

كة وبالمجلس ولجانه ألعضاء  • إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالشر
 .المجلس

 .إيجاد قنوات التواصل الفعىلي بالمساهمير  والعمل عىل إيصال آرائهم إىل المجلس •

، بصورة  • العالقات البناءة بير   عخاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيإفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيير 
 .المجلس التنفيذيير  وغير التنفيذيير   أعضاء



كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية • و  إبقاء األعضاء عىل إطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشر
ه من أعضاء  ويجوز الهيئات التنظيمية السارية  ي بعض صالحياتهللرئيس أن يفوض غير

 
 .المجلس ف

ي بعض صالحياته.  •
 
ه من أعضاء المجلس ف  يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يفوض غير

 واجبات العضو المنتدب

المسائل المدرجة عىل  عتقديم الدعم الالزم لرئيس مجلس اإلدارة إلدارة اجتماعات المجلس والتعامل م •
 فعال. بشكل  جدول األعمال

اتيجية ال • اف عىل الرئيس التنفيذي وتقديم التوجيهات الالزمة له لتحقيق اسير كةاإلشر المعتمدة من ِقبل  شر
 مجلس اإلدارة. 

ا ألهداف ال •
ً
اف عىل تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وفق كةاإلشر اتيجيت شر المعتمدة من ِقبل مجلس  ها واسير

 اإلدارة. 

اف عىل تطبيق المبادرات واالستث • اتيجية اإلشر من حدود الصالحيات الممنوحة من ِقبل ضمارات االسير
 مجلس اإلدارة. 

ها من المستندات بالنيابة عن عالتوقي • كة عىل المراسالت والتقارير والعقود وغير  . الشر

الموافقة عىل االستثمارات، والتسهيالت االئتمانية والمضوفات ممن حدود الصالحيات الممنوحة من ِقبل  •
 . اإلدارة مجلس

كة مراقبة أداء  • ي يقدمها الرئيس التنفيذي، وتقديم التوصيات الالزمة دعًما الشر
بناًء عىل آخر المستجدات التر

 المعتمدة من ِقبل مجلس اإلدارة.  للخطط

كة والحوكمة بال • اف عىل شؤون الشر ي اإلشر
 
كةدعم رئيس مجلس اإلدارة ف اف عىل ضا، باإل شر فة إىل اإلشر

 ة السنوية. أعمال مجلس اإلدار  جداول

ي مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  •
 
 المشاركة ف

كة دعم رئيس مجلس اإلدارة ومجلس إدارة ال • كة  لضمان تحقيق عالقات إيجابية ومثمرة بير  شر وسائل  و الشر
 والوزارات، والهيئات الرقابية، والمنظمات األخرى.  اإلعالم،

 إلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة. أي مسؤوليات أخرى مسندة إليه من ِقبل مجلس ا •
 عضوية مجلس اإلدارة

وط كةيجب اعتبار مؤهالت األعضاء بناًء عىل النظام األساسي لل • : المؤهالت والرسر كات التجارية،  شر ، وقانون الشر
كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية،و  واألنظمة و جميع الجهات  نظام حوكمة الشر

 األخرى. النافذة التنظيمية 

كة يفيما يخص العضو المستقل  • ي مجال نشاط الشر
 
ة الكافية ف جب توفر الكفاءة و الخير

ط  ي األجهزة و المستلزمات الطبية و الحصول عىل شهادة جامعية شر
 
التصنيع و التجارة ف

 .  أساسي

شيح ومدة العضوية شيحاتيحدد مجلس اإلدارة إجراءات ترشيح وامحة تحت إدارة لجنة المكافآت  • التر  والير

شيحات  عتراج •  عوترف (انتخاب/تعيير  أسماء المرشحير  سواء )لجنة المكافآت والير
ة الذاتية للمرشح  توصياتها إىل مجلس اإلدارة ومن ثم، يقدم مجلس اإلدارة السير

 .والتوصيات إىل الجمعية العامة للحصول عىل الموافقة النهائية

 للتجديد. ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثال سنوات قابلة  •
 



ن األعضاء   ألكير األصوات من المساهمير   • : تعيي 
ً
ي مجلس اإلدارة، شغله من كان حائزا

 
إذا شغر مركز عضو ف

شغله من يليه ويكمل العضو  عمجلس اإلدارة، وإذا قام مان الذين لم يفوزوا بعضوية
 الجديد مدة سلفه فقط. 

، فإنه أو قل العدد عن خمسة أعضاء  المراكز األصلية عأما إذا بلغت المراكز الشاغرة رب   •
خالل شهرين من ع يتعير  عىل مجلس اإلدارة توجيه دعوة إىل الجمعية العامة لتجتم

 تاري    خ خلو آخر مركز النتخاب من يشغل المراكز الشاغرة. 
ي  • : إستقالة األعضاء 

 
إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة إجتماعات متتالية أو أربعة إجتماعات ع

 م
ُ
 تتالية دون عذر يقبله المجلس إعتير مستقيل

يحق لعضو مجلس اإلدارة أن يستقيل من المجلس عىل أن يتم االتفاق عىل التوقيت  •
وط المناسبة م  المجلس.  رئيس عالمالئم والشر

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ي توفير  •
 
وسائل محددة ومنظمة لتحقيق أهداف الير  تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدة المجلس ف

ي معالجة
 
ي الوقت المناسب وبشكل فعال. فقاوف

 
كة المسائل ف بتشكيل"اللجنة التنفيذية" و"لجنة التدقيق " مت الشر

شيحات  و"لجنة  ألفضل ممارسات الحوكمة ، وإرشادات الحوكمة الصادرة عنالير
ً
شيحات " وفقا الصادر  المكافآت والير

 ألسواق المالية،وأنظمة الحوكمة المحلية. عن هيئة قطر ل

يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحياته وسلطاته التقديرية )مع صالحية التفويض من الباطن( إىل لجنة تتألف  •
 .
ً
ي مجلس اإلدارة أو لم يكن( حسبما تراه مناسبا

 
 من عضوين اثنير  عىل األقل )سواء هذا الشخص عضو ف

ي ممارسة الصالحيات أو السلطات أو السلطات التقديرية المفوضة يجوز لمجلس اإلدارة أن  •
 
يحتفظ أو يتنازل عن حقه ف

ي اللجنة من 
وطه و أحكامه أو يعف  ي هذا التفويض أو يعدل من شر

بالتضامن مع اللجنة كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يلع 
ي أي وقت من األوقات و حيثما يرد حكم التأسيس يشير 

 
 إىل ممارسة مجلس اإلدارة لصالحيات أو بعض مهامها أو كلها ف

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض ، صالحية دفع الرسوم و األجور و النفقات و صناديق 
 
سلطات تقديرية معينه ) بما ف

ها من اإلستحقاقات األخرى( و كان المجلس اإلدارة قد فوض هذه الصالحيات أو السلطات التقديرية  المعاشات و غير
 ، يفش هذا الحكم عىل أنه يجير  بممارسة هذه الصالحيات أو السلطات التقديرية. إىل لجنة 

 بها. تقدم اللجان المنبثقة عن •
ً
 مفصال خاصا

ً
مجلس اإلدارة التقارير بشأن إجراءاتها ومداوالتها وقراراتها  لكل لجنة ميثاقا

  إىل مجلس اإلدارة بشكل منتظم. 
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