
 

Page 1 of 3 
 CA-BOD Elections 2019-v1 

         

 

تدیرھا لجنة المكافآت ولعضویة مجلس اإلدارة، ترشیح لل شفافةاإلدارة ضوابط واجراءات مجلس أعد 
 والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 
 الترشیحفترة 

 
یفتح مجلس اإلدارة باب الترشیحات لعضویة المجلس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة العادیة المدعوة  -1

 .ا على األقلیومً ) 45( بخمس وأربعین الختیار مجلس إدارة جدید
 

فتح باب الترشیح من خالل اإلعالن في صحیفتین محلیتین یومیتین بعد إبالغ السلطات المعنیة، یتم  -2
اإلنجلیزیة وعلى الموقع اإللكتروني لكل من  لعربیة وأخرى باللغةااألقّل إحداھما تصدر باللغة على 

 ، تحدد فیھ التواریخ وشروط التأھیل لعضویة المجلس.البنك وبورصة قطر
 

یوماً ویجوز ألي مقدم طلب یفي بمتطلبات األھلیة لعضویة مجلس اإلدارة  15فترة الترشیح لمدة  تمتد -3
 لبنك وبتقدیم الوثائق الداعمة كما ھو مفصل في الطلبااللكتروني لموقع العلى  ترشیح التقدم بطلب
 والمالحق.

 
حتى الساعة  07:30الساعة خالل فترة الترشیح، یتم قبول الطلبات خالل ساعات العمل الرسمیة من  -4

لن یتم النظر كما أنھ   .. وعلیھ، فلن یتم النظر في أّيٍ من الطلبات التي تصل بعد فترة الترشیح15:00
أو تلك التي یتم تلقّیھا من دون المستندات  شروط التأھیلالتي ال تستوفي  كافة  طلبات الترشیحفي 

 الداعمة المطلوبة.
 

تطلب توقیع المرشح، باإلضافة إلى جمیع ، مستند أو تعھد یطلب ترشیح  يألیتم تسلیم النسخ األصلیة  -5
 باإلستالم . مقابل ایصال مجلس اإلدارةإلى أمین سر بالید الداعمة المطلوبة،  المستندات

 
 تقییمالو المراجعة

 
 اإلدارةلجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس في نھایة فترة الترشیح، تستعرض  .6

 .المقدمة والوثائق الداعمة اتجمیع الطلب
 

بتقییم كل مرشح على النحو  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارةتقوم  .7
 التالي:

o  و لشروط التأھیلجمیع المتطلبات وفقًا إستیفاء 
o الوثائق المطلوبة توفیر جمیع. 

الترشیح ومدة العضویةإجراءات   
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طلب وثائق إضافیة من أن ت والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارةلجنة المكافآت والترشیحات یحق ل .8

 المتطلبات الالزمة. تلبیتھمرشح لضمان الطلب عقد اجتماع مع كما أنھ لھا الحق في المرشح 
 

إلى ترفعھ  اتقریرً  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة بعد التقییم، تعدّ  .9
جمیع أسماء وتفاصیل المرشحین المؤھلین، إلى جانب تعلیقات وتوصیات  مجلس اإلدارة یتضمن

 .لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 
باستعراض وتقییم  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارةتقوم  .10

طلبات أعضاء المجلس الحالیین من أجل إعادة االنتخاب. وفي حالة تضارب المصالح عندما یكون 
، تحال الطلبات لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارةالمرشح عضوا في 

 .اإلدارة مجلسمباشرة إلى 
 
لكل مرشح وبیاناتھم، مع السیرة الذاتیة یرسل مجلس اإلدارة قائمة بأسماء المرشحین  .11

لجنة المكافآت والترشیحات ومتطلبات الترشح، إلى جانب توصیات المجلس التي تستند إلى تقریر 
 ھیئة قطر لألسواق المالیةو، إلى مصرف قطر المركزي والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة

نظام حوكمة مجلس اإلدارة المحدد (بات للموافقة علیھا قبل أسبوعین على األقل من موعد انتخا
 ).5 ، المادةالشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة

 
 إلى المجلس لعضویة المرشحین ألسماء النھائیة الالئحة عن باإلفصاح مجلس اإلدارة  یقوم .12

 لجنة باإلضافة إلى توصیات المجلس التي تستند إلى تقریر االقتصاد والتجارة ووزارة قطر بورصة
 موقعھ على الالئحة بنشر ویقوم المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 أن وعلى المؤھلین المرشحین بجمیع الخاصة المعلومات كافة اإلفصاح یتضمن أن على اإللكتروني
 أو األقل علىبأسبوع  جدید إدارة مجلس الختیار المدعوة العادیة العامة الجمعیة قبل اإلفصاح یكون
نظام على أساس  األقرب فیھما، المعنیة، الرقابیة الجھات من الالزمة الموافقات على الحصول فور

 .35، المادة حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة
 

 االنتخاب
 

ً لطریقة التصویت  .13 تنتخب الجمعیة العامة العادیة أعضاء المجلس باالقتراع السري وفقا
)، ووفقًا لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر 23المادة ( للنظام األساسيوذلك وفقًا ( التراكمیة

  ).35عن ھیئة قطر لألسواق المالیة المادة (
 
 الفوز یعلن المتاحة، المقاعد لعدد مساویا اإلدارة مجلس لعضویة المترشحین عدد كان إذا .14

 بالتزكیة.
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ھیئة قطر ومصرف قطر المركزي  یتم إخطارأحد أعضاء المجلس بالتزكیة،  تم انتخابإذا  .15

یصدر إعالن على  على أنأعاله.  11بأن المرشح قد انتخب بالتزكیة وفقا للقسم لألسواق المالیة 
ن فیھ انتخاب المرشح بالتزكیة، مع كل المعلومات الضروریة عن علَ لبنك یُ ل االلكتروني موقعال

 أعاله. 12ھا لبورصة قطر وفقاً للقسم عن ویصرحالمرشح، 
 
 تصادق الجمعیة العامة العادیة على انتخاب أعضاء المجلس بالتزكیة. .16

 
 

 المدة
 

 أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ینتخب .17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


