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 أحكام عامة .1

 مقدمة  .1.1
والك�انــــــات القانون�ــــــة المدرجــــــة فــــــي ســــــوق الرئ�ســــــ�ة الصــــــادر  حو�مــــــة الشــــــر�اتنظــــــام لمتطل�ــــــات وقــــــوانین  إمتثــــــاالً  .1.1.1

ــة ــواق المال�ـــــ ــر لألســـــ ــة قطـــــ ــن هیئـــــ ــت  ،مـــــ ــةقامـــــ ــة إزدان القا�ضـــــ ــر�ة") ش.م.ع.ق  مجموعـــــ ــة ("إزدان" أو "الشـــــ ممثلـــــ
التــــي تهــــدف إلــــى وضــــع معــــاییر و�جــــراءات واضــــحة ومحــــددة للعضــــو�ة فــــي  لس�اســــة�مجلــــس إدارتهــــا �إعــــداد هــــذه ا

ــون م ــاً مجلـــــس اإلدارة، ولتكـــ ــد إجـــــراء  رجعـــ ــاتعنـــ ــاء المجلـــــس انتخا�ـــ ــ�حات  ،أعضـــ ــة الترشـــ ــى لجنـــ ــین علـــ �حیـــــث یتعـــ
ــاییر  ــي معـــ ــر فـــ ــس اإلدارة النظـــ ــن مجلـــ ــة عـــ ــآت المنبثقـــ ــاروالمكافـــ ــواءً  اخت�ـــ ــس ســـ ــو�ة المجلـــ ــحین لعضـــ ــ�م المرشـــ  وتقیـــ

ــاء �شــــغلون عضــــو�ة المجلــــس فــــي حالــــة إعــــادة ترشــــحهم، أو �ــــل مــــا دعــــت الحاجــــة  كــــانوا مرشــــحین جــــدد أو أعضــ
 للظروف. وفقاً 

ألحكـــــام النظـــــام األساســـــي وللقـــــوانین واألنظمـــــة المعمـــــول بهـــــا فـــــي دولـــــة قطـــــر وتفســـــر وفقـــــًا  س�اســـــةتخضـــــع هـــــذه ال .1.1.2
ــذه ال ــام هــ ــین أحكــ ــتالف بــ ــارب أو اخــ ــود أي تضــ ــال وجــ ــي حــ ــا وفــ ــةلهــ ــوانین  ساســ ــي أو أي قــ ــام األساســ ــام النظــ وأحكــ

األنظمــــــة النافــــــذة. �مــــــا �خضــــــع أي نــــــزاع أو أنظمــــــة نافــــــذة فتطبــــــق أحكــــــام النظــــــام األساســــــي أو تلــــــك القــــــوانین أو 
�عـــــد إقرارهـــــا  س�اســـــةالختصـــــاص المحـــــاكم القطر�ـــــة وال �جـــــوز االعتـــــراض علـــــى هـــــذه ال س�اســـــةینشـــــأ نت�جـــــة لهـــــذه ال

 إال وفقًا لألنظمة والقوانین ذات الصلة.

 س�اسةنفاذ ال .1.2
مـــــن قبـــــل لجنـــــة الترشـــــ�حات والمكافـــــآت المنبثقـــــة عـــــن مجلـــــس اإلدارة، ثـــــم قـــــام مجلـــــس  س�اســـــةجـــــرى إعـــــداد هـــــذه ال .1.2.1

 والموافقة علیها. العتمادهااإلدارة �مراجعتها والتوص�ة للجمع�ة العامة العاد�ة للشر�ة 

 القانوني اإلطار  .1.3
 لما یلي:  تم إعداد هذه الالئحة وفقاً  .1.3.1

i.  ُــة الم ــة الشــــــر�ات والك�انــــــات القانون�ــــ ــ�ة �موجــــــب قــــــرار مجلــــــس نظــــــام حو�مــــ ــة فــــــي الســــــوق الرئ�ســــ درجــــ
  . م2016) لسنة 5إدارة هیئة قطر لألسواق المال�ة رقم (

ii. ) إصدار قانون الشر�ات التجار�ة 2015) لسنة 11قانون رقم� . 

iii. النظام األساسي وس�اسات و�جراءات الحو�مة الداخل�ة للشر�ة . 

iv. أفضل الممارسات الدول�ة. 
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 التعار�ف .1.4
 الشرح المصطلح

 مجموعة إزدان القا�ضة ش.م.ع.ق وجم�ع شر�اتها التا�عة الشر�ة أو إزدان 
مجلس اإلدارة، األعضاء  

 (عضو)، أعضاء مجلس اإلدارة 
 مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إدارة الشر�ة 

الهیئة، هیئة قطر لألسواق  
المال�ة، أو الجهة (الجهات)  

 التنظ�م�ة

  2005) لعام 33المال�ة المؤسسة �موجب القانون (هیئة قطر لألسواق  
 وتعدیالته

 مجلس إدارة الشر�ة، أو القائم على إدارة الشر�ة �حسب األحوال  رئ�س مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة الذي ال �كون متفرغا إلدارة الشر�ة، أو ال یتقاضى   ضو غیر التنفیذيعال

 أجر منها
ومما ینافي  �ة التامة�االستقاللعضو مجلس اإلدارة الذي یتمتع  العضو المستقل

 االستقالل�ة على سبیل المثال ال حصر، أ�ًا من االتي:
أو أي شر�ة    %) على األقل من أسهم الشر�ة1أن �كون ملكًا ( .1

 من مجموعاتها.
) على األقل من  5أن �كون ممثًال لشخص إعت�اري �ملك (% .2

 أسهم الشر�ة أو أي شر�ة من مجموعتها. 
العل�ا للشر�ة أو أي شر�ة من  أن �كون �اإلدارة التنفیذ�ة  .3

 مجموعتها خالل السنة السا�قة على انتخا�ات المجلس.
أن تكون له صلة قرا�ة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء   .4

شر�ة من  إلدارة التنفیذ�ة العل�ا �الشر�ة، أو أي المجلس أو ا
 مجموعاتها.

أن �كون عضو مجلس إدارة في أي شر�ة ضمن مجموعة   .5
 الشر�ة المرشح لعضو�ة مجلس إدارتها.

أن �كون موظفا خالل السنتین السا�قتین على انتخا�ات  .6
المجلس لدى أي من األطراف المرت�طة �الشر�ة أو �أي شر�ة 

لمحاسبین القانونیین، و��ار الموردین، أو أن  من مجموعتها �ا
�كون مالكا لحصص س�طرة لدى أي من تلك األطراف خالل  

 السنتین السا�قتین على انتخا�ات المجلس.
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 الشرح المصطلح

مع الشر�ة أو أي أن تكون له تعامالت م�اشرة أو غیر م�اشرة  .7
شر�ة من مجموعتها خالل السنتین السا�قتین على انتخا�ات 

 المجلس.
خر�ن المسؤولین م�اشرة اال نالتنفیذییالمسؤول التنفیذي األول والمسؤولین  التنفیذ�ة العل�ا اإلدارة

 أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقا�ة الداخل�ة �الشر�ة 
االجتماع الذي �حق لكل واحٍد من المساهمین حضوره ومناقشة المواض�ع   الجمع�ة العاّمة أو الجمع�ة

أعماله، وطرح أسئلة خالله على أعضاء مجلس اإلدارة، الواردة في جدول 
إضافة إلى التصو�ت على المسائل التي تستدعي التصو�ت من قبل  

 الجمع�ة العاّمة. 
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 مجلس اإلدارة  .2

 مقدمة  .2.1
ــو�ة مجلــــــــس اإلدارة .2.1.1 ــة العامــــــــة لعضــــــ ــة للس�اســــــ ــات تنفیذ�ــــــــة و�جرائ�ــــــ ــة تعل�مــــــ ــذه الالئحــــــ ــع � .تضــــــــع هــــــ خــــــــص جم�ــــــ

ســــــواء لمقاعــــــد غیــــــر المســــــتقلین (تنفیــــــذیین أو غیــــــر تنفیــــــذیین) أو مقاعــــــد المســــــتقلین وتــــــدخل المرشــــــحین للعضــــــو�ة 
ــة ســـــار�ة المفعـــــول، مـــــع تعـــــدیالتها الالحقـــــة إذا انطبـــــق األمـــــر،  ــز التنفیـــــذ مـــــن تـــــار�خ إقرارهـــــا وتظـــــل هـــــذه الالئحــ حیــ

 مالم یتم إ�طالها �قرار من الجمع�ة العامة العاد�ة.
ــة العامـــــة مجلـــــس اإلد تفـــــوض .2.1.2 ــا، الجمع�ـــ ــد إقرارهـــ ــة، �عـــ ــذه الالئحـــ ــى هـــ ــدیالت الحقـــــة علـــ ــة تعـــ ــى أ�ـــ ارة �الموافقـــــة علـــ

�ـــــأي قـــــانون أو قواعـــــد أو أنظمـــــة أو  لاللتـــــزام�شـــــرط أن تكـــــون تلـــــك التعـــــدیالت غیـــــر جوهر�ـــــة أو تعـــــدیالت مطلو�ـــــة 
ــة  ــ�غة المعدلـــ ــل �الصـــ ــا الشـــــر�ة، و�عمـــ ــع لهـــ ــة أو تنظ�م�ـــــة تخضـــ ــة رقاب�ـــ ــادرة عـــــن أي جهـــ ــات صـــ ضـــــوا�ط أو تعل�مـــ

لكترونـــــي للعمـــــل �موجبهـــــا، علـــــى الالئحـــــة دون الرجـــــوع إلـــــى الجمع�ـــــة العامـــــة وتنشـــــر علـــــى موقـــــع الشـــــر�ة اإل لهـــــذه
الســـــنو�ة للشـــــر�ة ضـــــمن التقر�ـــــر الســـــنوي لمجلـــــس علـــــى الجمع�ـــــة العامـــــة  أن تعـــــرض مثـــــل تلـــــك التعـــــدیالت الحقـــــاً 

ــدم إـلــــ  ــاهمین ىاإلدارة المقـــ ــي المســـ ــرب أو فـــ ــة أقـــ ــة العامـــ ــاع للجمع�ـــ ــرب، اجتمـــ ــا أقـــ ــة، أیهمـــ ــا  العاد�ـــ ــم بهـــ ــذ العلـــ ألخـــ
فـــــإن أ�ـــــة تعـــــدیالت جوهر�ـــــة لهـــــذه الالئحـــــة غیـــــر مفروضـــــة مـــــن  ،ومـــــا عـــــدا ذلـــــك االجتمـــــاع.وتضـــــمینها �محضـــــر 

تتطلـــــــب إقـــــــرار الجمع�ـــــــة العامـــــــة لهـــــــا لتصـــــــ�ح نافـــــــذة قبـــــــل العمـــــــل  ،عدلـــــــةقبـــــــل الجهـــــــات الرقاب�ـــــــة أو القـــــــوانین المُ 
 �موجبها.

 مجلس اإلدارة  تشكیل .2.2
ــاء  �عة) ـســـــ 7(یتكــــــون مجلــــــس إدارة الشــــــر�ة مــــــن  .2.2.1 ــاء أعضــــ ــة العامــــــة العاد�ــــــة و�كــــــون ثلــــــث أعضــــ تنتخــــــبهم الجمع�ــــ

ذوي الخبــــرة و�عفــــى هــــؤالء مــــن شــــرط تملــــك أســــهم فــــي  مــــن غیــــر المســــاهمین مــــن المســــتقلینعلــــى األقــــل مجلــــس ال
ــذیین ــر التنفیــ ــاء المجلــــس مــــن غیــ ــة أعضــ ــر�ة وتكــــون أغلب�ــ ــل  أســــهم الشــ ــل لتمثیــ ــد علــــى األقــ ــوز تخصــــ�ص مقعــ و�جــ

 .العاملین �الشر�ة
 وفي جم�ع األحوال �جب أن �ضمن تشكیل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.  .2.2.2
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 ة مقعد العضو�شغور العضو�ة و  .2.3
ــي ( .2.3.1 ــاء المجلـــــس هــ ــة أعضــ ــو�ة المجلـــــس لكافــ ــون عضــ ــغور أي مقعـــــد ألي 3تكــ ــة، و�حالـــــة شــ ــنوات میالد�ــ ) ثالثـــــة ســ

علـــــى الموافقـــــات  �الحصـــــوللتعل�مـــــات الجهـــــات الرقاب�ـــــة والتشـــــر�عات الســـــار�ة،  ســـــبب، یتوجـــــب عنـــــدها العمـــــل وفقـــــاً 
ــترط  ــلفه، و�شــــ ــة لســــ ــدة المت�ق�ــــ ــغل المــــ ــدیل �شــــ ــو بــــ ــین عضــــ ــة لتعیــــ ــن الالزمــــ ــوات مــــ ــر األصــــ ــائزا ألكثــــ ــون حــــ أن �كــــ

المســـــاهمین اللـــــذین لـــــم �فـــــوزوا �عضـــــو�ة مجلـــــس اإلدارة، فـــــاذا قـــــام �ـــــه مـــــانع، شـــــغله مـــــن �ـــــان یل�ـــــه فـــــي الترتیـــــب، 
ــد  ــدم العضـــــو الجدیـــ ــا و�قـــ ــلفه فقـــــط. �مـــ ــدة ســـ ــد مـــ ــتثناءو�كمـــــل العضـــــو الجدیـــ ــهم  �اســـ ــتقل أســـ عضـــــو المجلـــــس المســـ

لعضـــــو الســـــابق حتـــــى مصـــــادقة الجمع�ـــــة العامـــــة علـــــى ضـــــمان العضـــــو�ة حســـــب األصـــــول و�ســـــتمر حجـــــز أســـــهم ا
 . میزان�ة آخر سنة مال�ة قام بها العضو �أعماله

وفـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود مـــــن �شـــــغل المقعـــــد الشـــــاغر، �ســـــتمر المجلـــــس �العـــــدد المت�قـــــي مـــــن األعضـــــاء مـــــالم �قـــــل  .2.3.2
بلــــغ عــــدد المقاعــــد الشــــاغرة ر�ــــع عــــدد مقاعــــد المجلــــس، أو قــــل عــــدد األعضــــاء  إذاالعــــدد عــــن خمســــة أعضــــاء، أمــــا 

ــاء،  ــة أعضـــ ــن خمســـ ــس عـــ ــى المجلـــ ــب علـــ ــوة وجـــ ــةدعـــ ــة  الجمع�ـــ ــاعالعامـــ ــو  لالجتمـــ ــار�خ خلـــ ــن تـــ ــهر�ن مـــ ــالل شـــ خـــ
 الشاغرة.  من �شغل المقاعد النتخابالمقاعد أو انخفاض عدد المت�قي منها عن خمسة، 

ــغور  .2.3.3 ــة شــــ ــوال، فــــــي حالــــ ــع األحــــ ــود فــــــي جم�ــــ ــد المجلــــــس بوجــــ ــاطيمقعــــ ــة  احت�ــــ ــات الرقاب�ــــ ــة الجهــــ ــد مــــــن موافقــــ البــــ
 �ان من األعضاء المستقلین. إذاالضمان لحسب األصول اال  أسهمایداع  المختصة عل�ه. �ما و�توجب
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 إجراءات الترش�ح .3

 فتح �اب الترش�ح  .3.1
) یــــــوم مــــــن تــــــار�خ الجمع�ــــــة العامــــــة العاد�ــــــة 45�فــــــتح مجلــــــس اإلدارة �ــــــاب الترشــــــ�حات لعضــــــو�ة المجلــــــس قبــــــل ( .3.1.1

 مجلس إدارة جدید. النتخابالمنعقدة 
) محلیتــــــین یــــــومیتین تكــــــون احــــــداهما �اللغــــــة العر��ــــــة 2( اإلعــــــالن فــــــي صــــــح�فتینفتــــــرة الترشــــــ�ح مــــــن خــــــالل  أتبــــــد .3.1.2

علــــــى الحصــــــول لكــــــل مــــــن بورصــــــة قطــــــر والشــــــر�ة �عــــــد اإللكترونــــــي  وعلــــــى الموقــــــع اإلنجلیز�ــــــةواألخــــــرى �اللغــــــة 
 الموافقات الالزمة من الجهات الرقاب�ة المختصة وذلك للتقدم �طل�ات الترشح لعضو�ة المجلس. 

ــاً ی .3.1.3 ــ�ح مفتوحــ ــاب الترشــ ــى �ــ ــدة  �قــ ــن ( لتـقـــ  اللمــ ــار�خ اإلعــــال15عــ ــن تــ ــوم مــ ــى أن �ـعـــ  ن) یــ ــ�ح اعلــ ــاب الترشــ ــتح �ــ د فــ
 ) ا�ام. 3( ــلمرات أخرى، في حال اقتضت الحاجة، وذلك في �ل مرة ل

 الطل�اتإجراءات الترش�ح وتقد�م  .3.2
أن  س�اســـــةلكـــــل شـــــخص طب�عـــــي أو معنـــــوي �ســـــتوفى الشـــــروط المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الفصـــــل الرا�ـــــع مـــــن هـــــذه ال .3.2.1

 )2و ( )1المبـــــــین فـــــــي الملحـــــــق ( للنمـــــــوذج یتقـــــــدم �طلـــــــب رســـــــمي للترشـــــــ�ح لعضـــــــو�ة مجلـــــــس إدارة الشـــــــر�ة وفقـــــــاً 
ــاً  ــتندات  مرفقـــ ــع المســـ ــه جم�ـــ ــة �ـــ ــق ر المطلو�ـــ ــي الملحـــ ــة فـــ ــم (والمبینـــ ــذه ال) 3قـــ ــن هـــ ــةمـــ ــب  س�اســـ ــل اي طلـــ ــن �قبـــ ولـــ

  .)3رش�ح من دون المستندات المحددة في الملحق رقم (ت
ألحكـــــام الفصـــــل الرا�ـــــع مـــــن هـــــذه  لكـــــل شـــــخص طب�عـــــي أو معنـــــوي تـــــوافرت ف�ـــــه شـــــروط التأهیـــــل والمالئمـــــة وفقـــــاً   .3.2.2

 الالئحة أن یرشح نفسه لعضو�ة مجلس اإلدارة.
علــــى العنــــوان  س�اســــةمــــن هــــذه ال )3( المحــــددة فــــي الملحــــق رقــــم المســــتنداتبهــــا جم�ــــع  مرفقــــاً تقــــدم طل�ــــات الترشــــح  .3.2.3

 دارة.اإلمجلس  أمین سرلى إ عالن فتح �اب الترش�ح رسم�اً إ وضمن المهل المحددة من المجلس في 
 غالق �اب الترشح. إ �افة المستندات قبل  أصلیتوجب تقد�م  أنهُ تجدر اإلشارة إلى  .3.2.4
والتواق�ــــع المســــتندات المطلو�ــــة والتحقــــق مــــن تــــوافر المجلــــس �اســــتالم طل�ــــات الترشــــح لكــــل مرشــــح  أمــــین ســــر �قــــوم .3.2.5

 الخاصة �المرشحین.
ــح تــــرد .3.2.6 ــل اي طل�ــــات ترشـ ــن تقبـ ــى  لـ ــر�ة �عــــد إلـ ــددة فــــي إ الشـ ــاء المهــــل المحـ ــح وانتهـ ــالق �ــــاب الترشـ ــالنغـ الــــدعوة  إعـ

 لى الترشح.إ
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 شروط التأهیل والمالئمة .4

 لمرشح عضو�ة مجلس اإلدارة والمالئمة شروط التأهیل .4.1
الشــــــروط التال�ــــــة عنــــــد ق�امهــــــا �عمل�ــــــة تقیــــــ�م طل�ــــــات الترشــــــح  االعت�ــــــارت �عــــــین آتأخــــــذ لجنــــــة الترشــــــ�حات والمكاـفـــــ  .4.1.1

 لى مجلس اإلدارة.إذلك بلرفع توصیتها 
 لعضو�ة مجلس اإلدارة الشروط التال�ة:  أنفسهماألشخاص الراغبین في ترش�ح في تتوافر  أن�جب  .4.1.2

i.  عًا �األهل�ة الكاملة. توعشر�ن عامًا، وأن �كون متم واحدأال �قل عمره عن 
ii. فـــــي جر�مـــــة مخلـــــة �الشـــــرف أو األمانـــــة، أو فـــــي و أال �كـــــون قـــــد ســـــبق الحكـــــم عل�ـــــه �عقو�ـــــة جنائ�ـــــة، أ

ــادتین ( ــا فــــــي المــــ ــانون 335) و (334جر�مــــــة مــــــن الجــــــرائم المشــــــار إلیهــــ الشــــــر�ات التجار�ــــــة  ) مــــــن قــــ
 . اعت�ارهإفالسه، ما لم �كن قد رد إل�ه �قد قضي ، أو أن �كون 2015) لسنة 11( رقم

iii.  ــد ــًا عنـــــــ ــاهمًا ومالكـــــــ ــون مســـــــ ــهأن �كـــــــ ــدد انتخا�ـــــــ ــه لعـــــــ ــار�خ انتخا�ـــــــ ــن تـــــــ ــًا مـــــــ ــین یومـــــــ  أو خـــــــــالل ثالثـــــــ
ــهم 100,000( ــهم ) ســ ــن أســ ــر�ة، و�مــ ــبالشــ ــو�ة  جــ ــدء العضــ ــار�خ بــ ــن تــ ــًا مــ ــتین یومــ ــداعها خــــالل ســ إیــ

لــــــدى جهــــــة اإلیــــــداع مــــــع عــــــدم قابلیتهــــــا للتــــــداول أو الــــــرهن أو الحجــــــز إلــــــى أن تنتهــــــي مــــــدة العضــــــو�ة 
ــة  ــا العضــــــو �أعمالــــــه. و و�صــــــدق علــــــى میزان�ــــ ــة قــــــام فیهــــ ــنة مال�ــــ ــذه األســــــهم أن آخــــــر ســــ ُتخصــــــص هــــ

ــاهمین والـــــــدائنین وال ــر�ة والمســــ ــوق الشــــ ــمان حقــــ ــة لضــــ ــع علـــــــى المودعــــ ــي تقــــ ــؤول�ة التــــ ــن المســــ ــر عــــ غیــــ
ــى  ــو�ته، وُ�عفـــ ــت عضـــ ــذ�ور، �طلـــ ــه المـــ ــى الوجـــ ــمان علـــ ــو الضـــ ــدم العضـــ ــم �قـــ ــاء المجلـــــس، و�ذا لـــ أعضـــ

 العضو المستقل من ذلك الشرط.
iv. كــــون عضــــوًا فــــي مجلــــس إدارة أكثــــر مــــن ثــــالث شــــر�ات مســــاهمة �قــــع مر�زهــــا الرئ�ســــي فــــي دولــــة  أال�

 قطر. 
v. ــة  أال ــي دولـــ ــیین فـــ ــا الرئ�ســـ ــع مر�ز�همـــ ــر�تین �قـــ ــن شـــ ــر مـــ ــي أكثـــ ــًا فـــ ــس إدارة أو نائ�ـــ ــًا لمجلـــ ــون رئ�ســـ �كـــ

 قطر.
vi. شر�ة واحدة �قع مر�زها الرئ�سي في دولة قطر. ن�كون عضوًا منتد�ًا لإلدارة في أكثر م أال 
vii. كون عضوًا في مجلس اإلدارة لشر�تین ذات نشاط متجانس. أال� 
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 المرشح المستقل  .4.2
ــن  .4.2.1 ــًا مــ ــدین أوًال وثان�ــ ــي البنــ ــا فــ ــروط المنصــــوص علیهــ ــتقل الشــ ــو مســ ــس �عضــ ــو�ة المجلــ ــح لعضــ ــى المرشــ ــق علــ تنطبــ

 : يما یلإضافة إلى )  iiiما عدا  i-vi( 4.1.2مجلس اإلدارة شروط عضو�ة 
i.  .أن �متلك الخبرة العمل�ة والمؤهالت العلم�ة التي تؤهله لشغل منصب عضو�ة مجلس اإلدارة 
ii. على األقل من أسهم الشر�ة أو أي شر�ة من مجموعاتها.1لكًا (ا�كون م أال (% 
iii. ــك (% أال ــاري �ملـــ ــثًال لشـــــخص اعت�ـــ ــون ممـــ ــن 5�كـــ ــر�ة مـــ ــر�ة أو أي شـــ ــهم الشـــ ــن أســـ ــل مـــ ــى األقـــ ) علـــ

 مجموعتها. 
iv. ــا�قة علـــــى  أال ــا للشـــــر�ة أو أي شـــــر�ة مـــــن مجموعتهـــــا خـــــالل الســـــنة الســـ ــاإلدارة التنفیذ�ـــــة العل�ـــ �كـــــون �ـــ

 انتخا�ات المجلس.
v. ــا تكــــون لــــه صــــلة قرا�ــــة مــــن الدرجــــة األولــــى مــــع أي مــــن أعضــــاء المجلــــس أو ا أال إلدارة التنفیذ�ــــة العل�ــ

 �الشر�ة، أو أي شر�ة من مجموعاتها.
vi. ــس  أال ــو�ة مجلــــ ــح لعضــــ ــر�ة المرشــــ ــة الشــــ ــمن مجموعــــ ــر�ة ضــــ ــي أي شــــ ــس إدارة فــــ ــو مجلــــ ــون عضــــ �كــــ

 إدارتها.
vii. ــا�قتین علــــــــى انتخا�ــــــــات المجلــــــــس لــــــــدى أي مــــــــن األطــــــــراف  أال ــنتین الســــــ ــا خــــــــالل الســــــ �كــــــــون موظفــــــ

�المحاســــــبین القــــــانونیین، و��ــــــار المــــــوردین، أو أن المرت�طــــــة �الشــــــر�ة أو �ــــــأي شــــــر�ة مــــــن مجموعتهــــــا 
ــات  ــى انتخا�ــ ــا�قتین علــ ــنتین الســ ــراف خــــالل الســ ــن تلــــك األطــ ــدى أي مــ ــ�طرة لــ ــا لحصــــص ســ �كــــون مالكــ

 المجلس.
viii. ــا خــــــالل  أال ــه تعــــــامالت م�اشــــــرة أو غیــــــر م�اشــــــرة مــــــع الشــــــر�ة أو أي شــــــر�ة مــــــن مجموعتهــــ تكــــــون لــــ

 السنتین السا�قتین على انتخا�ات المجلس.
ix. عفى المرشح لعضو�ة المجلس �عضو مستقل من تقد�م أسهم ضمان العضو�ة�ُ. 

  



 ش.م.ع.ق إزدان القابضة  ةمجموع 

 اإلدارة ترشیح وانتخاب أعضاء مجلس سیاسة 
 

12 
 

 اإلجراءات .5

 اإلجراءات الالحقة التي تلي إغالق �اب الترشح .5.1
ــین  .5.1.1 ــي عـــــ ــذة فـــــ ــحین، آخـــــ ــا للمرشـــــ ــراء تقی�مهـــــ ــح و�جـــــ ــات الترشـــــ ــة طل�ـــــ ــآت �مراجعـــــ ــ�حات والمكافـــــ ــة الترشـــــ ــوم لجنـــــ تقـــــ

�خصــــــوص مالءمــــــة المرشــــــحین ووضــــــعهم المــــــالي، والتأكــــــد مــــــن أن  س�اســــــةالفصــــــل الرا�ــــــع مــــــن هــــــذه ال االعت�ــــــار
ــام المـــــــادتین ( ــًا للفصـــــــل الرا�ـــــــع أعـــــــاله وأحكـــــ قـــــــانون الشـــــــر�ات ) مـــــــن 98,97المتطل�ـــــــات القانون�ـــــــة مســـــــتوف�ة وفقـــــ

ــنة  11التجار�ـــــــة القطـــــــري رقـــــــم  ــام حو�مـــــــة الشـــــــر�ات والك�انـــــــات 7) و (5وأحكـــــــام المـــــــواد ( 2015لســـــ ) مـــــــن نظـــــ
الصـــــادرة عـــــن هیئـــــة قطـــــر. بنـــــاءًا علـــــى ذلـــــك تقـــــوم اللجنـــــة بدراســـــة طلـــــب القانون�ـــــة المدرجـــــة فـــــي الســـــوق الرئ�ســـــ�ة 
ــذ فــــــي  ــدة، وتأخــــ ــار كــــــل مرشــــــح علــــــى حــــ ــد الال ي االعت�ــــ ــه علــــــى تكــــــر�س الوقــــــت والجهــــ ــاء ز قدرتــــ ــام �أع�ــــ ــین للق�ــــ مــــ

مســــــؤولیته والق�مــــــة التــــــي س�ضــــــ�فها إلــــــى الشــــــر�ة وتحق�قــــــه لمصــــــالح الشــــــر�ة والمســــــاهمین. تقــــــوم اللجنــــــة �إعــــــداد 
ــى مجلــــــس اإلدارة  ــا إلــــ ــو�ة وترفعهــــ ــحین للعضــــ ــیتها �المرشــــ ــد�مها  لالطــــــالعتوصــــ ــا وتقــــ ــواق لعلیهــــ ــر لألســــ ــة قطــــ هیئــــ

 والموافقة علیها، لإلفصاح �عد ذلك عن الالئحة النهائ�ة حسب األصول.  العتمادهاالمال�ة 
ــًا لـــــرئ�س مجلـــــس  .5.1.2 �حـــــق للجنـــــة مقابلـــــة أي مرشـــــح أثنـــــاء تقی�مهـــــا لطل�ـــــات المرشـــــحین و�كـــــون الحـــــق فـــــي ذلـــــك أ�ضـــ

 اإلدارة. 
تقیـــــــ�م ین�غـــــــي أن یـــــــتم تقیـــــــ�م أعضـــــــاء المجلـــــــس الحـــــــالیین الـــــــذین تقـــــــدموا �طل�ـــــــات إعـــــــادة ترشـــــــحهم وفقـــــــًا لنتـــــــائج ال .5.1.3

ــال وجـــــود  ــل الرا�ـــــع للمرشـــــحین الجـــــدد وفـــــي حــ ــنوي، والمعـــــاییر المـــــذ�ورة وفقـــــًا للفصــ أو فـــــي المصـــــلحة  اخـــــتالفالســ
 في المصالح، ُ�عرض الموضوع على رئ�س المجلس للبت ف�ه.  عارضت

 االنتخابآل�ة  .5.2
ــم�ة  .5.2.1 ــراءات رســ ــًا إلجــ ــة وفقــ ــة العامــ ــي الجمع�ــ ــو�ة المجلــــس فــ ــحین لعضــ ــات المرشــ ــون انتخا�ــ ــت تكــ ــتم تحــ ــارمة، تــ وصــ

 إشراف وحضور ممثلي الجهات الرقاب�ة، �اإلضافة إلى مدقق الحسا�ات الخارجي للشر�ة.
ــاء  .5.2.2 ــاب أعضـــــ ــو�ت علـــــــى انتخـــــ ــد التصـــــ ــاالقتراع الســـــــري، وعنـــــ ــاء مجلـــــــس اإلدارة �ـــــ ــة العامـــــــة أعضـــــ تنتخـــــــب الجمع�ـــــ

ــد  ــاره مــــن مجلــــس اإلدارة، �كــــون للســــهم الواحــــد صــــوت واحــ ــه المســــاهم لمــــن �ختــ ــاهم �منحــ المرشــــحین، و�جــــوز للمســ
توز�ـــــع تصـــــو�ت أســـــهمه بـــــین أكثـــــر مـــــن مرشـــــح، وال �جـــــوز أن �صـــــوت الســـــهم الواحـــــد ألكثـــــر مـــــن مرشـــــح، و�كـــــون 

 التصو�ت على انتخاب وفق نظام الحو�مة الذي تضعه الهیئة.
 ) صــــــادرة عــــــن الشــــــر�ة ُمحدثــــــة �أســــــماء المرشــــــحین وفقــــــاً اقتــــــراع، �موجــــــب أوراق تصــــــو�ت (االنتخــــــابتــــــتم عمل�ــــــة  .5.2.3

ــون  ــلهم األ�جـــــــدي. �كـــــ ــي  اقتـــــــراعلتسلســـــ ــة تحـــــــت إشـــــــراف ممثلـــــ ــذه الغا�ـــــ ــندوق مخصـــــــص لهـــــ ــاهمین فـــــــي صـــــ المســـــ
ــل  ــتح الصـــــندوق قبــ ــة، ُ�فــ ــات الرقاب�ــ ــابالجهــ ــم �غلـــــق  االنتخــ ــو�ت�ة" ثــ ــة أوراق انتخاب�ـــــة "تصــ ــن أ�ــ ــوه مــ ــد مـــــن خلــ للتأكــ

تم فــــتح الصــــندوق �إشــــراف ، یــــ االنتهــــاء. عنــــد لالقتــــراعمــــن قبــــل مــــدقق الحســــا�ات الخــــارجي وتــــتم دعــــوة المســــاهمین 
 ممثلي الجهات الرقاب�ة ومدقق الحسا�ات الخارجي.
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ــى أكبــــــــر عــــــــدد  .5.2.4 ــن الحــــــــائز�ن علـــــ ــس اإلدارة تنازل�ــــــــًا مـــــ ــائز�ن �عضــــــــو�ة مجلـــــ ــارجي �ــــــــإعالن الفـــــ ــوم المــــــــدقق الخـــــ �قـــــ
 األصوات التي حصلوا علیها إلى األقل عددًا. 

 المجلس وفقًا لترتیب أصواتهم من األكثر فنزوًال.  احت�اطيُ�حال األعضاء الذین لم �فوزوا تلقائ�ًا إلى  .5.2.5
فــــــي حــــــال تمثیــــــل الشــــــخص المعنــــــوي بواســــــطة شــــــخص طب�عــــــي فــــــي المجلــــــس، وحــــــال رغ�ــــــة الشــــــخص المعنــــــوي  .5.2.6

والشـــــروط العامـــــة  معـــــاییر المـــــالءة والمالءمـــــة انط�ـــــاقممثلـــــه الطب�عـــــي، فلـــــه ذلـــــك فـــــي أي وقـــــت شـــــر�طة  اســـــتبدال
ــاح للشــــخص الطب�عــــي  ــا فــــي الفصــــل الرا�ــــع، و�شــــرط موافقــــة الجهــــات الرقاب�ــــة علــــى هــــذا واإلفصــ المنصــــوص علیهــ

 عن ذلك وعرصه على أقرب جمع�ة عامة للتصدیق عل�ه. 

 آل�ة التظلم .5.3
النهائ�ــــــة ) أ�ــــــام عمــــــل �حــــــد أقصــــــى مــــــن تــــــار�خ اإلفصــــــاح عــــــن الالئحــــــة 5�كــــــون للمرشــــــح حــــــق الــــــتظلم خــــــالل ( .5.3.1

 ألسماء المرشحین المستوفیین للشروط �حال ُرفض طلب ترشحه، وفقًا لآلتي:
 رفض إحدى الجهات الرقاب�ة للُمرشح. .1
رفـــــــض الُمرشـــــــح مـــــــن قبـــــــل مجلـــــــس اإلدارة لعـــــــدم تـــــــوافر المعـــــــاییر والشـــــــروط المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي  .2

 الفصل الرا�ع بناءًا على توص�ة لجنة الترش�حات والمكافآت. 
ال �مكـــــن تقـــــد�م طلـــــب الـــــتظلم مـــــن قبـــــل المرشـــــح حیـــــُث أن قـــــرار رفضـــــه صـــــدر عـــــن جهـــــة  ألولـــــى،فـــــي الحالـــــة ا .5.3.2

 رقاب�ة. 
ُ�قــــدم طلــــب الــــتظلم إلــــى أمــــین ســــر مجلــــس اإلدارة لتعــــرض علــــى رئــــ�س مجلــــس اإلدارة الــــذي  فــــي الحالــــة الثان�ــــة، .5.3.3

ــائ ــذا الشـــــأن خـــــالل ثالثـــــة أ�ـــــام عمـــــل �حـــــد أقصـــــى و�كـــــون قـــــرار الـــــرئ�س �ـــــات ونهـــ ي البـــــت فـــــي �صـــــدر قـــــراره بهـــ
 .موضوع التظلم
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 المالحق .6

 دارةاإل مجلس  لعضو�ة لترش�حنموذج طلب ا  -الملحق األول .6.1

 

 0000/ 00/ 00التار�خ: 

 

 )) ازدان( مجموعة إزدان القا�ضة ش.م.ع.قة مجلس إدارة و�ش�ح لعضلتر نموذج طلب ا

 00/00/0000 – 00/00/0000للدورة القادمة 

 

 المحترمین    مجموعة ازدان القا�ضة ش.م.ع.قش�حات لللتر افآت وا مكجنة الل السادة/

ــي تبــدأ  لتالقادمــة، وا هالدورتــ مجموعة ازدان القا�ضة ة مجلـس إدارة و�لعضـفي الترشح ـي بتأتقـدم برغ أدنـاه،أنـا المسـاهم الموقـع 

فة النمـاذج والوثـائق �ا متضمناً  الخاص بي، الترش�حطلــب  هوأرفــق لكــم �طیــ ،0000/ 00/00ــي تهوتن 00/00/0000مــن 

 . إعـالن الشـر�ة في ـالیهوالب�انـات المشـار ا

بـإخالص  اتيي ومسـؤول�اتجلـس �القیـام بواجبـالمة و�ي لعضـابحـال انتخـ ونظامًا في ة شـرعاً تبر ـي المعیتامـل أهل�ككمـا، أقـر وأنـا 

الكافي لحضور  ، وأن أخصـص الوقـت بهاافـة األنظمـة واللـوائح والضـوا�ط واإلجـراءات والس�اسـات المعمـول �ك وااللتزاموأمانـة 

 .الشر�ةح المــا �حقق مصو� تامــة،، وأن أؤدي مهــامي �اســتقالل�ة  فیهاعضــواً اجتماعات مجلس اإلدارة، واللجان التي أكون 

، و�ذا  ح في دولة قطر أو في أي بلد اخرأو مخالف لألنظمة واللوائأنه لم �سبق إدانتي �عمل مخل �الشرف أو األمانة  ا أقرمك

 بني �ما �جوز للشر�ة أن تطال عضـو�تها،ي أشـغل لتجـان ا للجلـس وا في ال يو�تأو عضـ �حيثبـت خـالف ذلـك فسـیتم اسـقاط ترشـ

 .ض المناسبو��التع

 مجلــس اإلدارة، و�ذا ثبــت خــالف ذلــك فســیتم اســقاط  و�ةس�اســة عضــفي  الــواردة  و�ةالعض یرلمعــا وفيــي مســتأنكمــا أقــر 

 �ما �جوز للشر�ة أن تطالبني �التعو�ض المناسب. عضـو�تها،ترشـ�حي أو عضـو�تي في الجلـس واللجـان التي أشـغل 
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ــي للمراجعــة والتــدقیق والتحقـق مـن  لبإخضــاع ط علىح، وأوافــق لترش�طلــب ا في المعلومــات والتواقیــع الــواردة  �صحةكمــا أقــر 

مجلس    �عضو�ة  خاصة اللضـوا�ط واإلجـراءات  ألي مـن ا  هحـال مخالفت  لترش�ح في ا  في   سـیتم إسـقاط حقـي  ه قبـل أطـراف أخـرى، وأن

 .شرطدون قید أو  الساري،المساهمة ر�ات إدارة الش

 االسم الر�اعي: _______________________________

 : ___________________________�طاقة الشخص�ةرقم ال

 ___________________________________ التوق�ع:

 �ان مالك األسهم شخصًا معنو�ًا)(�اإلضافة للختم الرسمي إذا 
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 نموذج السیرة الذات�ة  -انيالملحق الث .6.2

 :تعل�مات ملء النموذج

�مأل هذا النموذج من قبل العضو المرشح/المعین/الممثل عن شخص�ة اعت�ار�ة (العضو) لعضو�ة مجلس إدارة شر�ة   -

 .مساهمة مدرجة في بورصة قطر (الشر�ة)

  .الشر�ةیرسل العضو النموذج إلى  -

 ب�انات الشر�ة
  اســـم الشر�ـة 
  قطاع الشر�ة 

 صفة العضو�ة وطب�عتها
 صفــة العضو�ة  

 ) ضع (

 عضو مستقل عضو غیر تنفیذي عضو تنفیذي

 طب�عة العضو�ة

 ) ضع (

 ممثل عن شخص�ة اعت�ار�ة   �صفته الشخص�ة 

 :اسم الشخص�ة االعت�ار�ة التي �مثلها العضو
تار�خ نها�ة دورة   :تار�خ التعیین :التعیینتار�خ 

 :المجلس
 

 الب�انات الشخص�ة للعضو
  االسم الر�اعي 

  العنوان البر�دي  تار�خ المیالد  الجـنسـیـــــــة
  الهاتـــف  االسم الوظ�في  مكان العمل

رقـــم ال�طاقة  
 الشخص�ة 

 

عدد األسهم التي  
�متلكها العضو في  

 الشر�ة 

 

عدد األسهم التي  
تمتلكها الشخص�ة 
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االعت�ار�ة التي 
�مثلها العضو في 

 الشر�ة 
 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح

تار�خ الحصول على  التخصص المؤهل م
 المؤهل

 اسم الجهة المانحة 

     
     
     
     
     
     
     

 الخبرات العمل�ة للعضو المرشح 
 الخبرةمجاالت  الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

العضو�ة الحال�ة في مجلس إدارات شر�ات مساهمة أخرى أو أي شر�ة أخرى أ�ًا �ان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة 
 منها
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النشاط  اسم الشر�ة  م
 الرئ�سي

صفة 
العضو�ة) 
ر یتنفیذي، غ
تنفیذي، 

 )مستقل

طب�عة 
العضو�ة 
(�صفته 

الشخص�ة، 
عن  ممثل 

شخص�ة 
 اعت�ار�ة

الشكل  عضو�ة اللجان
القانوني 

 للشر�ة

       
       
       
       
       
       
       
       

 :الرجاء اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة
هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشر�ة أو أي شر�ة من  

 مجموعتها؟

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة 

 

 

 

 

 ال نعم 

هل العضو ممثل عن شخص�ة اعت�ار�ة تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم 
 الشر�ة أو أي شر�ة من مجموعتها؟

 ال نعم 
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 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة لملك�ة الشخص�ة االعت�ار�ة 

 

 
هل العضو من ��ار التنفیذیین خالل العامین الماضیین في الشر�ة أو في أي شر�ة من 

 مجموعتها؟ 

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة

 

 

 ال نعم 

��ار  و/أو  هل توجد صلة قرا�ة من الدرجة األولى للعضو �أي من أعضاء مجلس اإلدارة
 من مجموعتها؟ التنفیذیین في الشر�ة أو في أي شر�ة

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة

 

 

 ال نعم 

 هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مدیري أي شر�ة من ضمن مجموعة الشر�ة؟ 

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة

 

 

 ال نعم 

األطراف المرت�طة �الشر�ة أو �أي هل العضو موظف خالل العامین الماضیین لدى أي من 
و��ار الموردین، أو مالك لحصص س�طرة لدى  خارجیینشر�ة من مجموعتها �المحاسبین ال

 أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین؟ 

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة

 ال نعم 
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 هل العضو متفرغ إلدارة الشر�ة؟ 

 

 

 ال نعم 

 للعضو أي مصلحة م�اشرة أو غیر م�اشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشر�ة؟هل  

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة 

 

 

 ال نعم 

هل للشخص�ة االعت�ار�ة التي �مثلها العضو أي مصلحة م�اشرة أو غیر م�اشرة في األعمال 
 والعقود التي تتم لحساب الشر�ة.؟

 :�انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملةإذا 

 

 

 

 ال نعم 

هل �شارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشر�ة أو أي شر�ة من مجموعتها، أو  
 یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشر�ة أو أي شر�ة من مجموعتها؟

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة

 

 

 ال نعم 
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تشارك الشخص�ة االعت�ار�ة التي �مثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشر�ة أو  هل 
أي شر�ة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشر�ة أو أي شر�ة من  

 مجموعتها؟

 :إذا �انت اإلجا�ة نعم، فاذ�ر التفاصیل الكاملة

 

 ال نعم 

 

  .العتباریة التي یمثلھا العضو المسؤولیة عن صحة البیانات الواردة في النموذج كل فیما یخصھمالحظة: یتحمل العضو والشخصیة ا

 الشخصیة االعتباریة التي یمثلھا العضو      العضو 

  :اسم الشخصیة االعتباریة التي یمثلھا العضو      االســــــم: 

  :اسم المفوض إلیھ التوقیع     لتوقیــع:  ا

  :المنصب         /      /   التاریـــخ: 

  :لتوقیـعا

 /   /        :لتاریــخا
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 وثائق الترش�ح -الثالملحق الث .6.3
تقد�م طلب الترشح خالل المدة المحددة في اإلعالن إلى لجنة المكافآت والترش�حات، و�رفق �طلب الترشح جم�ع الوثائق 

 :التال�ة

 لعضو�ة مجلس اإلدارة الترش�حنموذج طلب  إكمال وتوق�ع .6.3.1
ــمنًة  .للترشــــــــح لعضــــــــو�ة مجلــــــــس اإلدارة نمــــــــوذج الســــــــیرة الذات�ــــــــةع إكمــــــــال وتوقـ�ـــــــ  .6.3.2 ســــــــیرة المرشــــــــح الذات�ــــــــة، متضــــــ

 :معلومات عن

 .مهنته والوظ�فة األساس�ة التي �شغلها حال�ًا، ومؤهالته وخبرته في مجال أعمال الشر�ة -

 .مساهمة، واللجان التي تولى أو الیزال یتولى عضو�تهاب�ان �عدد وتار�خ عضو�ته في مجالس إدارات الشر�ات ال -

 .ب�ان �الشر�ات أو المؤسسات التي �شترك في إدارتها أو ملكیتها وتمارس أعماال شبیهه �أعمال الشر�ة -

ــر�ة  .6.3.3 ــو�ة مجلـــــس إدارة الشـــ ــغل عضـــ ــه شـــ ــبق لـــ ــد ســـ ــح قـــ ــان المرشـــ ــةإذا �ـــ ــة ازدان القا�ضـــ ــه أن مجموعـــ ، ف�جـــــب عل�ـــ
مـــــن إدارة الشـــــر�ة عـــــن آخـــــر دورة تـــــولى فیهـــــا عضـــــو�ة المجلـــــس متضـــــمنًا المعلومـــــات  یرفـــــق �طلـــــب الترشـــــح ب�انـــــاً 

 :التال�ة

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل �ل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة   -

 .ونس�ة حضوره لمجموع االجتماعات

وعدد االجتماعات التي عقدتها �ل لجنة من تلك اللجان خالل �ل سنة من سنوات اللجان الدائمة التي شارك فیها العضو  -

 .الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها ونس�ة حضوره إلى مجموع االجتماعات

 .، متضمنة أرقام االتصال الخاصة �المرشحال�طاقة الشخص�ةصورة واضحة من  .6.3.4
 .ترشح �اللغة العر��ة، ومصدقة من الجهات الرسم�ةجم�ع الوثائق والشهادات المؤ�دة لما ورد في طلب ال .6.3.5
ــ�ح أي  .6.3.6 ــدم ترشــ ــاة عــ ــا، مــــع مراعــ ــواردة إلیهــ ــة طل�ــــات المرشــــحین الــ ــة المكافــــآت والترشــــ�حات دراســ وســــوف تتــــولى لجنــ

 .شخص س�قت إدانته �جر�مة مخلة �األمانة
 .سعلمًا �أنه س�قتصر التصو�ت في الجمع�ة العامة على من رشحوا أنفسهم لعضو�ة المجل .6.3.7

 *** 

 مجموعــــــة التـــــــداول  ممثــــــل العضـــــــو  -اإلدارة نائــــــب رئـــــــيس مجلــــــس الصــــــفة:  ،عبــــــد هللا بـــــــن ثــــــا�ي عبــــــدهللا آل ثـــــــا�ياالســــــم: 

 ، لتجارةل
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