


الت�صويت الرتاكمي

ع�ضو جمل�س اإدارة تنفيذي

مراقب ح�صابات

اجلمعية العامة

الإدارة التنفيذية العليا

الرقابة الداخلية

ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ضتقل

ت�ضويتية  قدرة  م�ضاهم  كل  بحيث مينح  الإدارة،  اأع�ضاء جمل�س  لإختيار  ت�ضويت  اأ�ضلوب 

بعدد الأ�ضهم التي ميلكها م�ضروبًا يف عدد املقاعد ال�ضاغرة يف املجل�س، ويحق له الت�ضويت 

لهذه  تكرار  اأي  وجود  دون  املر�ضحني  يختارهم من  تق�ضيمها بني من  اأو  واحد  ملر�ضح  بها 

يف  لهم  متثيل  على  الأقلية  م�ضاهمي  ح�ضول  فر�س  من  الأ�ضلوب  هذا  ويزيد  الأ�ضوات، 

جمل�س الإدارة عن طريق الأ�ضوات الرتاكمية ملر�ضح واحد. 

اأعمال الإدارة اليومية  هو ع�ضو جمل�س الإدارة الذي يقوم منفردا باأي عمل تنفيذي من 

لل�ضركة، بالإ�ضافة اإىل كونه ع�ضوًا يف جمل�س اإدارة ال�ضركة. 

هو مراقب احل�ضابات املقيد يف �ضجل مراقبي احل�ضابات طبقًا للقوانني والأنظمة املعمول 

بها، والذي ل ي�ضرتك باأي �ضفة يف تاأ�ضي�س ال�ضركة وع�ضوية جمل�س اإدارتها، اأو الإ�ضتغال 

باأي عمل فني اأو اإداري اأو ا�ضت�ضاري فيها، اأو يكون �ضريكًا اأو وكياًل اأو موظفًا لدى موؤ�ض�ضي 

ال�ضركة اأو اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارتها اأو من ذوي اأقرباءهم حتى الدرجة الرابعة.

الإجتماع الذي يحق لكل م�ضاهم ح�ضوره ومناق�ضة املو�ضوعات املدرجة يف جدول اأعماله، 

تتطلب ت�ضويت  التي  الأمور  والت�ضويت على  الإدارة،  اأع�ضاء جمل�س  اإىل  الأ�ضئلة  وتوجيه 

اجلمعية العامة عليها. 

هم اأع�ضاء فريق التنفيذيني لل�ضركة، والذين يقومون باأي عمل تنفيذي جوهري يوؤثر على 

اأعمال الإدارة اليومية لل�ضركة اأو خططها الإ�ضرتاتيجية اأو اأدائها املايل اأو الإداري.  

اإليها يف الق�ضم الرابع من  التدقيق الداخلية ونظام امليزانية والإجراءات امل�ضار  عمليات 

هذا النظام.

على  الإ�ضتقاللية  ينايف  ومما  التامة،  بالإ�ضتقاللية  يتمتع  الذي  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  هو 

�ضبيل املثال ل احل�ضر، اأي من الآتي:

املرتبطة  الأطراف  من  اأي  لدى  الأخرية  �ضنوات  الثالث  خالل  موظفًا  يكون  اأن   .1
وكبار  القانونيني،  �ضركة من جمموعاتها كاملحا�ضبني  اأي  اأو  �ضركة حليفة  اأي  اأو  بال�ضركة 

املوردين، اأو اأي من اأقاربه حتى الدرجة الأوىل، اأو اأن يكون مالكا حل�ض�س �ضيطرة لدى اأي 

من تلك الأطراف خالل الثالث �ضنوات الأخرية.

ل�ضمان  املطلوبة  الأ�ضهم  عدد  عن  ال�ضركة  مال  راأ�س  من  متلكه  ن�ضبة  تزيد  اأن   .2
ع�ضويته يف جمل�س اإدارة ال�ضركة.

الثالث  خالل  الأوىل  الدرجة  حتى  اأقاربه  من  اأي  اأو  التنفيذيني،  كبار  من  يكون  اأن   .3
�ضنوات الأخرية يف ال�ضركة، اأو اأي �ضركة من جمموعاتها.

يف  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  من  اأي  مع  الأوىل  الدرجة  من  قرابة  �ضلة  له  تكون  اأن   .4
ال�ضركة، اأو اأي �ضركة من جمموعاتها.

ال�ضركة،  يف  التنفيذيني  كبار  من  اأي  مع  الأوىل  الدرجة  من  قرابة  �ضلة  له  تكون  اأن   .5
اأو يف اأي �ضركة حليفة.

تعامالت  الأخرية  الثالث  ال�ضنوات  خالل  اأو  حاليًا  اأقاربه  من  لأحد  اأو  له  كانت  اإذا   .6
جتارية اأو مالية جوهرية مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة مع ال�ضركة.

لع�ضوية  املر�ضح  ال�ضركة  جمموعة  �ضمن  �ضركة  اأي  يف  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  يكون  اأن   .7
جمل�س اإدارته.
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اإجراءات احل�ضول على املعلومات

معلومات ال�ضركة التي ميكن احل�ضول عليها

ال�ضركة احلليفة

جمموعة ال�ضركات

ميثاق املجل�س

املجل�س اأو جمل�س الدارة

اأمني �ضر املجل�س

الرئي�س 

ال�ضركة

نظام احلوكمة

تقرير احلوكمة

الهيئة

الإجراءات التي يتعنينّ على كل �ضركة اإعتمادها بغية اإتاحة املجال اأمام امل�ضاهمني 

للح�ضول على املعلومات كما ين�س عليه هذا النظام.

وثائق ال�ضركة واملعلومات املتعلقة بها التي يجب اأن تكون متاحة للم�ضاهمني اأو التي ميكنهم 

ن هذه املعلومات، على الأقل، الوثائق التي يجب اأن تكون  احل�ضول عليها ويجب اأن تت�ضمنّ

اأو مبوجب هذا النظام. وتاأخذ ال�ضركة بعني الإعتبار  متاحة للم�ضاهمني مبوجب القانون 

عند حتديد ما اإذا كان يجب ت�ضنيف معلومات حمددة على اأنها معلومات ميكن احل�ضول 

�س لتاأمني احل�ضول عليها تلك املعلومات وال�ضرر  عليها، موارد ال�ضركة التي �ضوف تخ�ضنّ

ة  خا�ضنّ معلومات  عن  الإف�ضاح  ب�ضبب  وامل�ضاهمون  ال�ضركة  له  �س  تتعرنّ اأن  يحتمل  الذي 

و�ضرية .

�ضركة  قبل  من  م�ضيطرعليها  تكون  التي  اأو  اأخرى،  �ضركة  على  ت�ضيطر  التي  ال�ضركة  هي 

اأو تكون  اأو ت�ضرتك مع �ضركة اأخرى كونهما م�ضيطرعليهم من قبل �ضركة اأخرى،  اأخرى، 

مرتبطة بعقد تعاون اأو �ضراكة اأو تن�ضيق مع �ضركة اأخرى. 

ملعنى  الإ�ضطالحي  للمفهوم  وفقًا  �ضركة،  قبل  من  امل�ضيطرعليها  اأوال�ضركات  ال�ضركة 

ال�ضيطرة الوارد يف معايري املحا�ضبة الدولية.

ل مهام جمل�س الإدارة وم�ضوؤولياته وواجبات اأع�ضاء املجل�س. ميثاق يف�ضنّ

جمل�س اإدارة اأي �ضركة.

ال�ضخ�س املعني من جمل�س الإدارة وفقًا لهذا النظام وامل�ضوؤول عن تنظيم وتن�ضيق امل�ضائل 

التي تتعلق باملجل�س وبال�ضركة.

رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة

ال�ضركة املدرجة يف ال�ضوق الرئي�ضية.

القواعد واملعايري املنظمة لإدارة ال�ضركات امل�ضاهمة املدرجة يف ال�ضوق الرئي�ضية.

ال�ضركة املتعلقة باحلوكمة،  تقريراحلوكمة هو تقرير �ضنوي يتناول تطبيقات وممار�ضات 

يكون موقعًا من رئي�س جمل�س  الإدارة ويرفع اإىل الهيئة، وفقاأ ملا ين�س عليه هذا النظام.

.QFMA هينة قطر لالأ�ضواق املالية

املادة 1 : تعاريف:



تطبيقات احلوكمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام
�ضفقة كبرية

ع�ضو جمل�س الإدارة غري التنفيذي

املادة )3(: 

وجوب اإلتزام

ال�ضركة 

مببادئ 

احلوكمة

املادة )3(: 

وجوب اإلتزام

ال�ضركة 

مببادئ 

احلوكمة - 

)تتمه(

املادة )4(: 

ميثاق املجل�س

:1.3
ال�ضركات  اإلتزام  من  التاأكد  املجل�س  على 

املدرجة بال�ضوق الرئي�ضية باملبادىء املن�ضو�س 

عليها بهذا النظام.

عن  والأخري  الأول  امل�ضوؤول  هو  الإدارة  جمل�س 

احلوكمة يف ال�ضركة، وبناءًا عليه، قام جمل�س اإدارة 

ال�ضركة  حلوكمة  عام  اإطار  باإ�ضتحداث  ال�ضركة 

لالأ�ضواق  قطر  هيئة  مبتطلبات  التقييد  يف  رغبًة 

املالية والعمل نحو تطبيق املمار�ضات املثلى يف هذا 

م�ضار  كما  احلوكمة  جلنة  ت�ضكيل  مت  كما  املجال، 

مبراجعة  اللجنة  تقوم  حيث   )7( ملحق  يف  اإليها 

ال�ضركة  اإلتزام  من  للتاأكد  لل�ضركة  احلوكمة  نظام 

كما  النظام،  هذا  يف  عليها  املن�ضو�س  باملتطلبات 

وتقدمي  بالتطورات  املجل�س  باإخطار  اللجنة  تقوم 

التو�ضيات.

اإ�ضتحداث  لإمتام  قطر  مزايا  �ضركة  وفقت  قد 

الالزمة  الداخلية  والإجراءات  ال�ضيا�ضات  واإعتماد 

للتقييد بهذه املادة وذلك باإ�ضتكمال الأمور التالية:

للحوكمة  اإطار  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اإعتمد   )1
يحتوي على قواعد ال�ضلوك املهني التي جت�ضد قيم 

ال�ضركة وال�ضيا�ضات والإجراءات الداخلية الأخرى 

ليلتزم اأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي وم�ضت�ضاري 

ال�ضركة بها. وتت�ضمن هذه ال�ضيا�ضات والإجراءات 

الداخلية التالية:

املهني ال�ضلوك  • قواعد 
الإدارة جمل�س  • ميثاق 
التدقيق جلنة  • ميثاق 

العالقة ذات  الأطراف  تعامالت  • �ضيا�ضة 
الباطنيني الأ�ضخا�س  تداول  • قواعد 

جمل�س  عن  املنبثقة  احلوكمة  جلنة  تكون   )2
يف  احلوكمة  ممار�ضات  مبراجعة  معنية  الإدارة 

املن�ضو�س  باملبادئ  ال�ضركة  التزام  ومدى  ال�ضركة 

واإعداد  �ضنوي  ب�ضكل  احلوكمة  نظام  يف  عليها 

ذلك  يف  )مبا  ذلك  على  بناًء  احلوكمة  تقرير 

وال�ضيا�ضات والإجراءات الداخلية(.

حلوكمة  عام  اإطار  باإ�ضتحداث  ال�ضركة  قامت 

ل�ضمان  الإدارة  جمل�س  ميثاق  مت�ضمنًا  ال�ضركة 

عن  ال�ضادر  ال�ضركات  حوكمة  نظام  مع  توافقه 

القوانني  اإىل  بالإ�ضافة  املالية  لالأ�ضواق  قطر  هيئة 

والأنظمة الأخرى ذات ال�ضلة املعمول بها يف دولة 

واأف�ضل  التاأ�ضي�س  وعقد  الأ�ضا�ضي  والنظام  قطر 

املمار�ضات يف جمال احلوكمة. 

كما قام املجل�س باإعتماد ميثاقه ومت اإتاحته للجمهور 

امليثاق  يحدد  لل�ضركة.  الإلكرتوين  املوقع  على 

وم�ضوؤوليات  الدارة  جمل�س  اأع�ضاء  مهام  بو�ضوح 

وواجبات الأع�ضاء التي يجب اأن يتقينّد بها اأع�ضاء 

املجل�س.

:2.3
تطبيقات  ويحدث  يراجع  اأن  املجل�س  على 

ب�ضورة  يراجعها  واأن  يعتمدها  التي  احلوكمة 

منتظمة.

:3.3
باإ�ضتمرار،  ويطور  يراجع  اأن  املجل�س  على 

قواعد ال�ضلوك املهني التي جت�ضد قيم ال�ضركة 

وال�ضيا�ضات والإجراءات الداخلية الأخرى التي 

وموظفي  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  على  يجب 

)يجوز  بها  الإلتزام  ال�ضركة  وم�ضت�ضاري 

على  هذه  املهني  ال�ضلوك  قواعد  تت�ضمن  اأن 

الإدارة  جمل�س  ميثاق  احل�ضر  ل  الذكر  �ضبيل 

ومواثيق جلنة التدقيق واأنظمة ال�ضركة و�ضيا�ضة 

تعامالت الأطراف ذات العالقة وقواعد تداول 

الأ�ضخا�س الباطنيينن(، وعلى املجل�س مراجعة 

اأن  بغية  دورية  ب�ضورة  املهني  ال�ضلوك  مبادئ 

تلبي  و  املمار�ضات  اأف�ضل  تعك�س  اأنها  ي�ضمن 

حاجات ال�ضركة.

يحدد  ملجل�ضه  ميثاقًا  يعتمد  اأن  املجل�س  على 

وم�ضوؤولياته  املجل�س  مهام  بالتف�ضيل  امليثاق 

بها  يتقيدوا  اأن  يجب  التي  اأع�ضاوؤه  وواجبات 

املذكور  امليثاق  ي�ضاغ  اأن  ويجب  تاما.  تقيدًا 

للنموذج  طبقا  و  النظام  هذا  لأحكام  وفقا 

يوؤخذ  واأن  النظام  بهذا  املرفق  الإ�ضرت�ضادي 

اإىل  امليثاق   مراجعة  عند  الإعتبار  بعني 

من  الهيئة  جتريها  اأن  ميكن  التي  التعديالت 

الإدارة  جمل�س  ميثاق  ن�ضر  ويجب  لآخر  وقت 

متوافرًا  وجعله  الإلكرتوين  ال�ضركة  موقع  على 

للجمهور.

ال�ضركة الأم

طرف ذو عالقة

القريب

اأ�ضحاب امل�ضالح

م�ضاهم

�ضركة تابعة

املوافقة

تعامالت جتارية اأو مالية جوهرية

ال�ضوق

اأي �ضفقة اأو جمموعة �ضفقات مت�ضلة تهدف اإىل اإمتالك اأو بيع اأو تاأجري اأو مبادلة اأو 

الت�ضرف بـ )باإ�ضتثناء اإن�ضاء ال�ضمانات( باأ�ضول ال�ضركة اأو الأ�ضول التي �ضتكت�ضبها 

ال�ضركة اأو :

 )اأ( التي من �ضاأنها تغيري الطبيعة الأ�ضا�ضية لعمل ال�ضركة، اأو 

 )ب( التي تتجاوز قيمتها الإجمالية %10من القيمة الأدنى بني: القيمة ال�ضوقية لل�ضركة 

)يف حالة ال�ضركة املدرجة( اأو قيمة �ضايف اأ�ضول ال�ضركة .

هو ع�ضو جمل�س الإدارة الذي ل يكون متفرغا لإدارة ال�ضركة اأو موظفًا فيها، ول يتقا�ضى 

راتبا �ضهريا اأو �ضنويا منها.

ال�ضركة التي تتوىل مهمة تاأ�ضي�س �ضركة اأخرى والإ�ضراف عليها ومتلك اأكرث من 

)%51( من راأ�ضمالها.

يعترب ال�ضخ�س ذا عالقة بال�ضركة اإذا كان :

حليفة. �ضركة  اأينّ  اأو  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�ضو   .1
حليفة. �ضركة  اأي  اأو  لل�ضركة  العليا  التنفيذية  الإدارة  اأع�ضاء  من  ع�ضو   .2

احلليفة. �ضركاتها  من  اأي  اأو  ال�ضركة  اأ�ضهم  اأكرثمن  )%5(اأو  ميتلك  �ضخ�س  اأي   .3
اأعاله. اإليهم  امل�ضار  و�ضركاء  اأقارب   .4

اأخرى. جهة  اأي  مع  امل�ضرتكة  ومن�ضاآت  امل�ضاريع   .5
العليا  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  قبل  من  عليها  امل�ضيطر  ال�ضركات   .6

واأقاربهم.

ال�ضخ�س الذي جتمعه قرابة مع اأي �ضخ�س على اأ�ضا�س قرابة الن�ضب اأو قرابة امل�ضاهرة 

وحتى الدرجة الرابعة لكل منهما.

كل �ضخ�س )معنوي اأو طبيعي( له م�ضلحة يف ال�ضركة، مبا يف ذلك على �ضبيل املثال 

امل�ضاهمون،املوظفون، الدائنون، العمالء،الزبائن،املوردون وامل�ضتثمرون.

كل �ضخ�س )معنوي اأو طبيعي( ميلك اأ�ضهما يف ال�ضركة.

ال�ضركة التي تخ�ضع ل�ضيطرة �ضركة اأم بحيث متتلك اأكرث من )%51( من راأ�ضمالها.

حق م�ضاهمي الأقلية بامل�ضاركة يف عملية بيع كبرية لالأ�ضهم، اأو يف عر�س علني للبيع، 

وببيع اأ�ضهمهم وفقاأ لل�ضروط نف�ضها.

تعترب التعامالت التجارية اأو املالية جوهرية اإذا ما و�ضل حجم التعامالت من ذات النوع 

خالل ال�ضنة الواحدة اإىل %10 ،اأو اأكرث من متو�ضط جمموع التعامالت ال�ضنوية من 

ذات النوع التي متت مع ال�ضركة خالل ال�ضنوات الثالث الأخرية.

ال�ضوق الرئي�ضية يف بور�ضة قطر.

املادة )5(: 

مهمة املجل�س 

وم�ضوؤولياته

:1.5
يتوىل املجل�س اإدارة ال�ضركة ب�ضكل فعال ويكون 

على  الإ�ضراف  عن  جماعية  م�ضوؤولية  م�ضئوًل 

اإدارة ال�ضركة بالطريقة املنا�ضبة.

جمل�س الإدارة هو امل�ضوؤول عن اإدارة ال�ضركة . وفقًا 

للمادة )34( واملادة )31( من النظام الأ�ضا�ضى 

لل�ضركة اإن يقوم املجل�س خالل اإجتماعاته واإجتماع 

الإدارة  عمل  على  بالإ�ضراف  عنه  املنبثقه  اللجان 

اإليها ومناق�ضة  املرفوعة  التقارير  والنظر يف  العليا 

املوا�ضيع املطروحة لإتخاذ القرارات املنا�ضبة فيها.  

ملحق )7(
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املادة )5(: 

مهمة املجل�س 

وم�ضوؤولياته-

تتمه

ملادة )6(:

واجبات 

اأع�ضاء

جمل�س الإدارة

الإئتمانية

:1.2.5
لل�ضركة،  الإ�ضرتاتيجية  الأهداف  على  املوافقة 

وكيفية  مكافاآتهم  حتديد  املدراء،  تعيني 

اإ�ضتبدالهم ومراجعة اأداء الإدارة و�ضمان و�ضع 

خطط التعاقب على اإدارة ال�ضركة 

.)succession planning(

:2.2.5
التاأكد من تقيد ال�ضركة بالقوانني و اللوائح ذات 

وبنظامها  لل�ضركة  التاأ�ضي�ضي  وبالعقد  ال�ضلة 

حماية  م�ضوؤولية  املجل�س  يتحمل  كما  الأ�ضا�ضي 

ال�ضركة من الأعمال واملمار�ضات غري القانونية 

اأو التع�ضفية اأو غري املنا�ضبة.

:3.5
اىل  �ضالحيته  بع�س  تفوي�س  للمجل�س  يحق 

اللجان  تلك  وت�ضكيل  ال�ضركة،  جلان خا�ضة يف 

خا�ضة بهدف اإجراء عمليات حمددة، ومتار�س 

تتعلق  ووا�ضحة  خطية  لتعليمات  وفقا  عملها 

بطبيعة املهمة ويف جميع الأحوال، يبقى املجل�س 

ال�ضلطات  اأو  ال�ضالحيات  جميع  عن  م�ضئوًل 

التي فو�ضها وعن اأعمال تلك اللجان.

:1.6
وعليه  امل�ضاهمني،   كافة  الإدارة  جمل�س  ميثل 

والتقيد  ال�ضركة  اإدارة  الالزمة يف  العناية  بذل 

بال�ضلطة املوؤ�ض�ضية، كما هي حمددة يف القوانني 

النظام  هذا  فيها  مبا  ال�ضلة  ذات  واللوائح 

وميثاق املجل�س.

:2.6
دائمًا  العمل  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  على  يجب 

نية  وبح�ضن  وا�ضحة  معلومات  اأ�ضا�س  على 

وبالعناية والإهتمام الالزمني ومل�ضلحة ال�ضركة 

وامل�ضاهمني كافة.

:3.6
يجب على اأع�ضاء جمل�س الإدارة العمل بفاعلية 

لالإلتزام مب�ضوؤولياتهم جتاه ال�ضركة.

الإمتثال  ل�ضمان  م�ضوؤوليته  املجل�س  ميثاق  حدد 

على  املجل�س  يراعي  حيث   ، احلوكمة  لنظام 

الأهداف  على  املوافقة  احل�ضر،  ل  املثال  �ضبيل 

واإ�ضتبدالهم  املدراء  وتعيني  لل�ضركة  الإ�ضرتاتيجية 

وحتديد مكافاآتهم ومراجعة اأداء الإدارة الخ.

كما قام املجل�س باإ�ضتحداث جلنة للمكافاأت حتدد 

ل�ضمان  وتعمل  اأداءهم  وتراجع  املدارء  مكافاآت 

التخطيط / التعاقب على اإدارة ال�ضركة.

والأنظمه  بالقوانني  التقيد  الإدارة  جمل�س  يراعي 

الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�س،  عقد  الداخلية، 

وبالتايل يقوم املجل�س مبراجعة امل�ضائل التي تعر�س 

والنظامية  القانونية  النواحي  من  وتقييمها  عليه 

والرقابية.

النظام  من   )31( واملادة   )34( للمادة  وفقًا 

الأ�ضا�ضي لل�ضركة، يجوز للمجل�س باأن يفو�س بع�س 

�ضالحياته اإيل اللجان املنبثقة عنه كما م�ضار اإليهم 

يف ملحق )7( كما يلي:

التدقيق • جلنة 
احلوكمة • جلنة 
املكافاآت • جلنة 

تعمل جميع هذه اللجان وفقًا ملواثيق مكتوبة خا�ضة 

قبل  من  واإعتمادها  عليها  املوافقة  متت  التي  بها 

املجل�س. ترفع جميع التقارير اإىل املجل�س للمناق�ضة 

واإتخاذ القرار.

قامت ال�ضركة باإعتماد قواعد ال�ضلوك املهني ملجل�س 

املجل�س  اأع�ضاء  مهام  بو�ضوح  حتدد  التي  الإدارة 

جمل�س  يراعي  ال�ضركات.  حوكمة  لنظام  وفقًا 

املهني  ال�ضلوك  وقواعد  مبيثاقه  التقيد  الإدارة 

الأ�ضا�ضي  والنظام  الداخلية  والأنظمه  والقوانني 

اأع�ضاء جمل�س  لل�ضركة، كما يعمل  التاأ�ضي�س  وعقد 

والتقيد  والإخال�س  العناية  لواجبات  وفقًا  الإدارة 

القوانني  يف  دة  حمدنّ هي  كما  املوؤ�ض�ضينّة  بال�ضلطة 

واللوائح ذات ال�ضلة.

اإدارة �ضركة مزايا قطر وفقًا  يعمل اأع�ضاء جمل�س 

بال�ضلطة  والتقيد  والإخال�س  العناية  لواجبات 

دة يف القوانني واللوائح ذات  املوؤ�ض�ضينّة كماهي حمدنّ

ال�ضلة. كما قامت ال�ضركة باإعتماد قواعد ال�ضلوك 

مهام  بو�ضوح  حتدد  التي  الإدارة  ملجل�س  املهني 

اأع�ضاء املجل�س وفقًا لنظام حوكمة ال�ضركات.

املادة )7(:

ف�ضل من�ضبي 

رئي�س جمل�س 

الإدارة 

والرئي�س 

التنفيذي

املادة )8(:

واجبات رئي�س 

جمل�س الإدارة

:1.7
جمل�س  رئي�س  من�ضب  بني  اجلمع  يجوز  ل 

اأي  اأو  التنفيذي  الرئي�س  ومن�ضب  الإدارة 

من�ضب تنفيذي اآخر يف ال�ضركة.

:1.8
ح�ضن  عن  م�ضئول  الإدارة  جمل�س  رئي�س  يكون 

منا�ضبة  بطريقة  الإدارة  جمل�س  عمل  �ضري 

جمل�س  اأع�ضاء  ح�ضول  ذلك  يف  مبا  وفعالة 

يف  وال�ضحيحة  الكاملة  املعلومات  على  الإدارة 

الوقت املنا�ضب.

:2.8
اأن يكون ع�ضوًا  ل يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة 

يف اأي جلنة من جلان املجل�س املن�ضو�س عنها 

يف هذا النظام.

:3.8
جمل�س  رئي�س  وم�ضوؤوليات  واجبات  تت�ضمن 

الإدارة، ف�ضاًل عن تلك التي ين�س عليها ميثاق 

املجل�س، على �ضبيل الذكر ل احل�ضر، ما يلي:

جميع  مبناق�ضة  املجل�س  قيام  من  التاأكد   .1
الوقت  ويف  فعال  ب�ضكل  الأ�ضا�ضية  امل�ضائل 

املنا�ضب.

اإجتماع  كل  اأعمال  جدول  على  املوافقة   .2
الأخذ  مع  الإدارة  جمل�س  اإجتماعات  من 

ع�ضو  اأي  يطرحها  م�ضاألة  اأي  الإعتبار  بعني 

يفو�س  اأن  ويجوز  الإدارة؛  جمل�س  اأع�ضاء  من 

املجل�س غري  اىل ع�ضو يف  املهمة  هذه  الرئي�س 

اأن الرئي�س يبقى م�ضوؤوًل عن اأفعال قيام الع�ضو 

املفو�س بهذه املهمة.

:2.7
يف جميع الأحوال، يجب األ يكون ل�ضخ�س واحد 

يف ال�ضركة �ضلطة مطلقة لإتخاذ القرارات.

مت ف�ضل من�ضب رئي�س جمل�س الإدارة عن من�ضب 

ي�ضغل  ب�ضركة مزايا قطر، حيث  التنفيذي  الرئي�س 

رئي�س جمل�س  النعيمي من�ضب  را�ضد فهد  ال�ضيد/ 

الإدارة وي�ضغل املهند�س/ حمد علي الهدفه من�ضب 

الرئي�س التنفيذي.

ان املواد بني )27( حتى املادة )42( من النظام 

وم�ضوؤوليات  واجبات  تغطي  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي 

جمل�س  ميثاق  اأن  كما  الإدارة.  جمل�س  رئي�س 

الإدارة  جمل�س  واجبات  وي�ضمل  يت�ضمن  الإدارة 

وم�ضوؤولياتهم اإجتاه ال�ضركة.

بدور  خا�ضة  وثيقة  باإعتماد  املجل�س  قام  كما 

ا  عمنّ ف�ضاًل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واإخت�ضا�ضات 

يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة ال�ضركات املدرجة 

اخلا�ضعة لرقابة هيئة قطر لالأ�ضواق املالية.

التدقيق،  جلنة   : من  كل  بت�ضكيل  ال�ضركة  قامت 

جلنة املكافاآت وجلنة احلوكمة، حيث ل ي�ضغل رئي�س 

املجل�س اأي من�ضب يف هذه اللجان ملحق )7(.

من   )42( املادة  حتى   )27( بني  للمواد  فقًا 

واجبات  حتديد  مت  لل�ضركة،  الأ�ضا�ضي  النظام 

وم�ضوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة. كما قام املجل�س 

رئي�س  واإخت�ضا�ضات  بدور  خا�ضة  وثيقة  باإعتماد 

ا يتوافق مع متطلبات نظام  جمل�س الإدارة ف�ضاًل عمنّ

هيئة  لرقابة  اخلا�ضعة  املدرجة  ال�ضركات  حوكمة 

وثيقة  باأن  بالذكر  واجلدير  املالية.  لالأ�ضواق  قطر 

جميع  تت�ضمن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اإخت�ضا�ضات 

البنود املذكورة يف هذه املادة، حيث يلتزم الرئي�س 

بجميع هذه البنود.

وفقًا للمادة )35( من النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة، 

ت�ضدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�ضوات احلا�ضرين. 

ترى ال�ضركة اأن الف�ضل بني الواجبات وامل�ضوؤوليات 

الرقابة  تعزيز  اأنه  حيث  الأهمية  غاية  يف  اأمر 

الواجبات  ز  تركنّ عدم  �ضمان  يف  ي�ضاهم  الداخلية 

الأدوار  وتوزيع  واحد،  �ضخ�س  يف  وامل�ضوؤوليات 

واملراكز على اأفراد خمتلفني يف كل الأوقات.

كما مت ف�ضل وظائف و�ضلطات جمل�س اإدارة ال�ضركة 

عن وظائف و�ضلطات الإدارة التنفيذية.

تنظيم  لهيكل  وفقًا  القرارات  فاإن   ، بالإ�ضافة 

ال�ضلطات ولقائمة اإعتماد التواقيع لدى امل�ضارف، 

ازدواجية  لنظام  تخ�ضع  املدفوعات  جميع  فاإن 

التواقيع.

:2.5
وم�ضوؤولياته  املجل�س  مهام  اىل  بالإ�ضافة 

اإدارة  جمل�س  ميثاق  يف  عليها  املن�ضو�س 

ال�ضركة، يتوىل املجل�س املهام التالية:

قامت ال�ضركة باإعتماد ميثاق جمل�س الإدارة 
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على  املجل�س  اأع�ضاء  جميع  ت�ضجيع   .3
�ضوؤون  ت�ضريف  يف  وفعال  كلي  ب�ضكل  امل�ضاركة 

فيه م�ضلحة  املجل�س مبا  قيام  ل�ضمان  املجل�س 

ال�ضركة.

مع  الفعلي  التوا�ضل  قنوات  وجود  �ضمان   .4
امل�ضاهمني واإي�ضال اآرائهم اىل جمل�س الإدارة.

غري  املجل�س  لأع�ضاء  املجال  اإف�ضاح   .5
الفعالة  بامل�ضاركة  خا�ضة،  ب�ضورة  التنفيذيني، 

املجل�س  اأع�ضاء  بني  البناءة  العالقات  وت�ضجيع 

التنفيذيني وغري التنفيذيني.

املجل�س. لأداء  �ضنوي  تقييم  اإجراء  �ضمان   .6

املادة )8(:

واجبات رئي�س 

جمل�س الإدارة 

– )تتمه(

املادة )9(:

ت�ضكيل جمل�س 

الإدارة

:1.9
يحدد ت�ضكيل املجل�س يف نظام ال�ضركة الأ�ضا�ضي 

تنفيذيني  اأع�ضاء  املجل�س  يت�ضمن  اأن  ويجب 

م�ضتقلني  واأع�ضاء  تنفيذيني  غري  واأع�ضاء 

وذلك بهدف �ضمان عدم حتكم �ضخ�س واحد 

الأ�ضخا�س يف قرارات  اأو جمموعة �ضغرية من 

املجل�س.

:2.9
يجب اأن يكون ثلث اأع�ضاء جمل�س الإدارة على 

اأكرثية  تكون  اأن  ويجب  م�ضتقلني  اأع�ضاء  الأقل 

الأع�ضاء اأع�ضاء غري تنفيذيني.

:3.9
موؤهاًل  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  يكون  اأن  يجب 

الإدارية  بالأمور  املعرفة  بقدر كاف من  ويتمتع 

فيه  ملا  فعالة  ب�ضورة  مهامه  لتاأدية  واخلربة 

تخ�ضي�س  عليه  يتعني  كما  ال�ضركة،  م�ضلحة 

الوقت الكايف للقيام بعمله بكل نزاهة و�ضفافية 

مبا يحقق م�ضلحة ال�ضركة واأهدافها وغاياتها.

:4.9
يجب على املرت�ضح ملن�ضب ع�ضو جمل�س الإدارة 

مال  راأ�س  من  متلكه  ن�ضبة  تزيد  ل  اأن  امل�ضتقل 

ل�ضمان  املطلوبة  الأ�ضهم  عدد  عن  ال�ضركة 

ع�ضويته يف جمل�س ادارة ال�ضركة.

من   )30( املادة  حتى    )27( بني  للمواد  وفقًا 

وكيفية  اآلية  ، مت حتديد  لل�ضركة  الأ�ضا�ضى  النظام 

اإدارة  جمل�س  يتكون  كما  الإدارة  جمل�س  ت�ضكيل 

ع�ضو  بينهم  من  اأع�ضاء   8 من  احلايل  ال�ضركة 

اأن  كما  تنفيذيني  غري  واأغلبيتهم  تنفيذي  واحد 

)3( اأع�ضاء من اأع�ضاء جمل�س الإدارة هم اأع�ضاء 

م�ضقليني.  ملحق )7(.

يتكون جمل�س اإدارة ال�ضركة احلايل من 3 اأع�ضاء 

م�ضتقليني من اأ�ضل 8 اأع�ضاء. 

غري  اأع�ضاء  عدد7  الإدارة  جمل�س  يت�ضمن  كما 

اأكرثية  ي�ضكل  والذي  اأع�ضاء   8 اأ�ضل  من  تنفيذين 

الأع�ضاء.

جمل�س  تدريب  �ضيا�ضة  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

حيث  الرت�ضيحات،   جلنة  ميثاق  واإعتماد  الإدارة 

عريقة  خربة  ذو  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  اإن 

يف ال�ضوق القطري، ومن راأي املجل�س باأن  اأع�ضائه 

تخدم  والتي  متنوعة  وخربات  مبهارات  يتمتعون 

له  ميثاقًا  املجل�س  اإعتمد  كما  ال�ضركة.  م�ضلحة 

الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  على  “يتوجب  على  ين�س 

م�ضتنري  اأ�ضا�س  على  الت�ضرف  الأوقات  جميع  ويف 

الالزمة،  والرعاية  العناية  بذل  مع  نية،  وبح�ضن 

وامل�ضاهمني  لل�ضركة  العليا  امل�ضلحة  بهدف حتقيق 

كافة”

 6 الإدارة  جمل�س  اإجتمع   ،2015 العام  خالل 

مرات ملحق )1( وبح�ضور اإجمايل الأع�ضاء. 

املادة )10(:

اأع�ضاء

جمل�س 

الإدارة غري 

التنفيذيني

1.10
غري  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  واجبات  تت�ضمن 

التنفيذيني على �ضبيل املثال ل احل�ضر، ما يلي:

:  1.1.10
امل�ضاركة يف اإجتماعات جمل�س الإدارة واإعطاء 

الإ�ضرتاتيجية  امل�ضائل  حول  م�ضتقل  راأي 

وال�ضيا�ضة والأداء وامل�ضاءلة واملوارد والتعيينات 

الأ�ضا�ضية ومعايري العمل؛

:2.1.10
ال�ضركة  مل�ضالح  الأولوية  اإعطاء  �ضمان 

ت�ضارب  اأي  ح�ضول  حال  يف  وامل�ضاهمني 

للم�ضالح؛

:3.1.10
امل�ضاركة يف جلنة التدقيق يف ال�ضركة؛

 :4.1.10
غاياتها  حتقيق  يف  ال�ضركة  اأداء  مراقبة 

التقارير  ومراجعة  عليها  املتفق  واأهدافها 

ال�ضنوية  التقارير  فيها  مبا  باأدائها  اخلا�ضة 

ون�ضف ال�ضنوية والربعية؛

:5.1.10
الإجرائية  القواعد  تطوير  على  الإ�ضراف 

على  لالإ�ضراف  ال�ضركة  بحوكمة  اخلا�ضة 

تطبيقها ب�ضكل يتوافق وتلك القواعد.

:6.1.10
واإخت�ضا�ضاتهم  وخرباتهم  مهاراتهم  اإتاحة 

جلانه  اأو  الإدارة  ملجل�س  وموؤهالتهم  املتنوعة 

املنتظم  ح�ضورهم  خالل  من  املختلفة 

يف  الفعالة  وم�ضاركتهم  املجل�س  لإجتماعات 

امل�ضاهمني  لآراء  وفهمهم  العمومية  اجلمعيات 

ب�ضكل متوازن وعادل.

:2.10
التنفيذيني  غري  املجل�س  اأع�ضاء  لأكرثية  يجوز 

نفقة  على  م�ضتقل  خارجي  م�ضت�ضار  راأي  طلب 

ال�ضركة، فيما يتعلق باأي م�ضاألة تخ�س ال�ضركة.

غري  اأع�ضاء   7 من  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  يتكون 

حددت  حيث  واحد،  تنفيذي  وع�ضو  تنفيذيني 

عمل  اإطار  �ضمن  املجل�س  اأع�ضاء  واجبات  ال�ضركة 

تقييم اأداء جمل�س الإدارة وجلانه. 

 6 الإدارة  جمل�س  اإجتمع   ،2015 العام  خالل 

احل�ضور  باأغلبية  وذلك   )1( رقم  ملحق  مرات 

من  اأكرث  تنفيذيني  الغري  الأع�ضاء  ي�ضكل  حيث 

ن�ضف اأع�ضاء املجل�س يف جميع الإجتماعات . 

امل�ضالح  ت�ضارب  �ضيا�ضة  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

والتي تت�ضمن وتن�س على خماطر تعار�س امل�ضالح 

يف  يعملون  اأ�ضخا�س  ح�ضول  عند  تن�ضاأ  قد  التي 

جمال الأعمال واملجتمع املدين على العمل كاأع�ضاء 

اإدارة، رئي�س تنفيذي وموظفني يف ال�ضركة  جمل�س 

وذلك ب�ضبب اأولويات هوؤلء الأ�ضخا�س يف احلفاظ 

جمل�س  يرى  حيث  التجارية  العالقات  وجذب  على 

تعار�س  �ضيا�ضة  تبني  احلكمة  من  اأنه  الإدارة 

م�ضالح. 

قام املجل�س بت�ضكيل جلنة تدقيق من 3 اأع�ضاء غري 

تنفيذيني. 

قامت جلنة التدقيق بالإجتماع 6 مرات كما تلتزم 

املن�ضو�س عليها يف ميثاق جلنة  بواجباتها  اللجنة 

 ، ال�ضنوية  التقارير  مبراجعة  اأي�ضا  وتقوم  التدقيق 

ن�ضف ال�ضنوية والربعية. ملحق )2( وملحق)7(.

تتمثل  والتي  احلوكمه  جلنة  بت�ضكيل  املجل�س  قام 

تنفيذي.  واحد  وع�ضو  تنفيذيني  غري  ع�ضوين  من 

احلوكمة  تقرير  مبراجعة  اللجنة  هذه  تقوم  كما 

احلوكمة  نظام  ممار�ضات  تطبيق  على  والإ�ضراف 

ال�ضادر من هيئة قطر لالأ�ضواق املالية.

الإدارة  جمل�س  ميثاق  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

هذه  تت�ضمن  كما  عنه،  املنبثقة  اللجان  ومواثيق 

اإجتاه  وواجباتهم  الأع�ضاء  م�ضوؤوليات  املواثيق 

واللجان  املجل�س  اأع�ضاء  اأغلبية  اأن  كما  ال�ضركة. 

يح�ضرون  تنفيذيني،  غري  هم  عنه  املنبثقة 

يف  الفعال  الدور  ولهم  باإنتظام  الإجتماعات 

امل�ضاركة يف اجلمعيات العمومية. ملحق رقم )7(.

لقد حددت ال�ضركة من خالل ميثاق جمل�س الإدارة 

على  م�ضتقلنّ  اإ�ضت�ضاري  راأي  على  احل�ضول  كيفية 

نفقة ال�ضركة.
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:1.11
يجب اأن يعقد املجل�س اإجتماعات ب�ضكل منتظم 

القيام مبهام املجل�س ب�ضورة فعالة،  يوؤمن  مبا 

يف  اإجتماعات  �ضت  املجل�س  يعقد  اأن  ويجب 

ال�ضنة الواحدة على الأقل وما ل يقل عن اإجتماع 

واحد كل �ضهرين.

:1.12
تدوين  يتوىل  للمجل�س  �ضر  اأمني  املجل�س  يعني 

خا�س  �ضجل  يف  وقرارته  اإجتماعاته  حما�ضر 

الأع�ضاء  وبيان  م�ضل�ضلة  ب�ضورة  مرقم 

يتوىل  كما  يبدونها  حتفظات  واأي  احلا�ضرين 

املجل�س  اإجتماعات  حما�ضر  جميع  حفظ 

من  ترفع  التي  والتقارير  ودفاتره  و�ضجالته 

املجل�س  �ضر  اأمني  على  ويجب  واليه،  املجل�س 

اإي�ضال  ح�ضن  تاأمني  الرئي�س،  اإ�ضراف  وحتت 

وتوزيع اأوراق عمل الإجتماع والوثائق واملعلومات 

اأع�ضاء  بني  فيما  والتن�ضيق  الأعمال  وجدول 

امل�ضالح  واأ�ضحاب  املجل�س  وبني  املجل�س 

الآخرين بال�ضركة مبا فيهم امل�ضاهمني والإدارة 

واملوظفني.

:2.12
على اأمني �ضر املجل�س اأن يتاأكد من اأن اأع�ضاء 

و�ضريع  كامل  ب�ضكل  الو�ضول  ميكنهم  املجل�س 

اىل كل حما�ضر اإجتماعات املجل�س واملعلومات 

و الوثائق وال�ضجالت املتعلقة بال�ضركة.

:2.11
اأو بناءًا  يجتمع املجل�س بناءًا على دعوة رئي�ضه 

ويجب  اأع�ضائه  من  ع�ضوان  يقدمه  طلب  على 

من  ع�ضو  لكل  املجل�س  لإجتماع  الدعوة  اإر�ضال 

اأع�ضاء املجل�س قبل اأ�ضبوع على الأقل من تاريخ 

اأنه  علما  الإجتماع،  اأعمال  مع جدول  الإجتماع 

يحق لكل ع�ضو يف جمل�س الإدارة اإ�ضافة اأي بند 

على جدول الأعمال.

حيث  منتظم  ب�ضكل  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  يجتمع 

 2015 العام  خالل  اإجتماعات   6 املجل�س  عقد 

مبعدل اإجتماع واحد كل �ضهرين من غري اإجتماعات 

اللجان. )ملحق 1(.

قامت ال�ضركة بتعيني ال�ضيد / حممد يو�ضف من�ضور 

اأكتوبر   29 بتاريخ  للمجل�س  �ضرنّ  اأمني  مبن�ضب 

2014، حيث متتثل واجباته لنظام احلوكمة، كما 
�ضر  اأمني  مرجعية  �ضروط  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

جمل�س الإدارة والتي حتدد م�ضار عمله.

حما�ضر  جميع  بتدوين  ال�ضر  اأمني  يقوم  كما 

الرئي�س  مبتطلبات  ويلتزم  املجل�س،  اإجتماعات 

و�ضائر الأع�ضاء.

�ضر  اأمني  مرجعية  �ضروط  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

وواجبات  م�ضوؤوليات  على  ين�س  اأنه  حيث  املجل�س 

لي�ضت  ولكن  تت�ضمن  والتي  املجل�س  �ضر  اأمني 

حم�ضوره مبا يلي:

و املجل�س؛  لإجتماعات  • التح�ضري 
عن  املعنية  اجلهات  واإبالغ  الإ�ضعارات  اإر�ضال   •
وتزويدها  املجل�س،  لإجتماعات  الزمني  اجلدول 

بن�ضخ من اأوراق موا�ضيع اإجتماع جمل�س الإدارة؛

واأية قرارات  املجل�س  اإجتماعات  • اإعداد حما�ضر 
خا�ضة.

الكاملة  الإجتماعات  حما�ضر  اأخذ  من  التاأكد   •
حما�ضر  متطلبات  ت�ضمل  اأن  يجب  واإعتمادها. 

د اأدنى: الإجتماعات ما يلي كحنّ

الإدارة؛  اإجتماع جمل�س  وموقع  والوقت  التاريخ   .1
والغائبني؛  احلا�ضرين  الأع�ضاء  قائمة   .2

مناق�ضتها؛  متت  التي  البنود  قائمة   .3
عر�ضها؛  مت  التي  التقارير  قائمة    .4

لكيفية  وو�ضفًا  قدمت  التي  الإقرتاحات  ن�س   .5
الت�ضرف فيها.

اإن اإجتماعات جمل�س الإدارة ال�ضت املنعقدة خالل 

رئي�س  طلب  على  بناًء  اإليها  الدعوة  مت  قد  العام 

من   )35( املادة  نظمت  كما  الإدارة.  جمل�س 

لإجتماع  الدعوة  طرق  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  النظام 

ح�ضب  الهيئة  متطلبات  مع  تتما�ضى  والتي  املجل�س 

نظام احلوكمة.

كما جاء يف ميثاق جمل�س الإدارة، يجب على اأمني 

لكل  املجل�س  لإجتماع  الدعوة  اإر�ضال  املجل�س  �ضرنّ 

ع�ضو قبل اأ�ضبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع على 

اأن ي�ضمن الإحتفاظ بالوثائق.

املادة )11(:

اإجتماعات 

املجل�س

املادة )12(:

اأمني �ضر 

املجل�س

املادة )12(:

اأمني �ضر 

املجل�س – 

)تتمه(

املادة )13(:

ت�ضارب 

امل�ضالح 

وتعامالت 

الأ�ضخا�س

الباطنيني

:3.12
الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  جميع  يتمكن  اأن  يجب 

املجل�س  �ضر  اأمني  خدمات  من  الإ�ضتفادة  من 

وم�ضورته.

:1.13
قواعدها  عن  وتعلن  تعتمد  اأن  ال�ضركة  على 

ال�ضركة  باإبرام  تتعلق  والتي  العامة  واإجراءاتها 

ذي  اأطراف  اأو  طرف  مع  جتارية  �ضفقة  لأية 

عالقة  (وهو ما يعرف ب�ضيا�ضة ال�ضركة العامة 

فيما يتعلق بالأطراف ذات العالقة(. ويف جميع 

�ضفقة  اأية  اإبرام  لل�ضركة  يجوز  ل  الأحوال، 

املراعاة  مع  اإل  عالقة  ذي  طرف  مع  جتارية 

التامة ل�ضيا�ضة ال�ضركة املتعلقة بالأطراف ذات 

العالقة، ويجب اأن ت�ضمن تلك ال�ضيا�ضة مبادئ 

تتطلب  واأن  والف�ضاح،  والإن�ضاف  ال�ضفافية 

عالقة  ذي  طرف  مع  �ضفقة  اأية  على  املوافقة 

من قبل اجلمعية العامة لل�ضركة.

:2.13
يف حال طرح اأية م�ضاألة تتعلق بت�ضارب م�ضالح 

اأو اأي �ضفقة جتارية بني ال�ضركة واأحد اأع�ضاء 

له  عالقة  ذي  طرف  اأي  اأو  اإدارتها  جمل�س 

باأع�ضاء جمل�س الإدارة، خالل اإجتماع املجل�س، 

الع�ضو  غياب  يف  املو�ضوع  مناق�ضة  يجب  فاإنه 

يف  امل�ضاركة  مطلقا  له  يحق  ل  الذي  املعني 

اأن  يجب  حال  وباأي  ال�ضفقة،  على  الت�ضويت 

اأ�ضا�س  وعلى  ال�ضوق  لأ�ضعار  وفقا  ال�ضفقة  تتم 

�ضروطا  تت�ضمن  ل  اأن  ويجب  بحت،  جتاري 

تخالف م�ضلحة ال�ضركة.

:3.13
هذه  عن  الإف�ضاح  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

ويجب  لل�ضركة  ال�ضنوي  التقرير  يف  ال�ضفقات 

اأن ي�ضار اإليها بالتحديد يف اجلمعية العامة التي 

تلي هذه ال�ضفقات التجارية.

:4.12
اإل  ف�ضله  اأو  املجل�س  �ضر  اأمني  تعيني  يجوز  ل 

مبوجب قرار �ضادر عن جمل�س الإدارة.

:5.12
يف�ضل اأن يكون اأمني �ضر املجل�س ع�ضوًا يف هيئة 

يف  ع�ضوًا  اأو  بها  معرتف  حمرتفني  حما�ضبني 

Cha r معتمدة  �ضركات  �ضر  اأمناء  )ييئة 

يحمل  اأو  حماميًا  اأو  بها  معرتف   )tered
يعادلها؛  اأو ما  بها،  �ضهادة من جامعة معرتف 

واأن تكون له خربة ثالث �ضنوات على الأقل يف 

يف  اأ�ضهمها  مدرجة  عامة  �ضركة  �ضوؤون  تويل 

ال�ضوق.

بجميع  املبا�ضر  بالإت�ضال  املجل�س  �ضر  اأمني  يقوم 

اأع�ضاء املجل�س وذلك لالإجابة على اأي اإ�ضتف�ضارات 

�ضر  اأمني  قام  العام،  وخالل  كذلك،  تطرء.  قد 

املجل�س بالإجتماع بجميع اأع�ضاء املجل�س )عدا عن 

اإجتماعات املجل�س( على الأقل مرة واحدة.

قامت ال�ضركة باإعتماد �ضيا�ضة التعامل مع اأطراف 

ذات �ضلة والتي ت�ضمل :

التجارية مع  املعامالت  وتنظيم  �ضيا�ضة حتكم   )1
الأطراف ذات العالقة، اإحتمال ت�ضارب امل�ضالح، 

العالقة يف  ذات  الأطراف  تعريف  اإىل  الإ�ضارة  مع 

قانون هيئة قطر لالأ�ضواق املالية.

اأع�ضاء  جانب  من  امل�ضالح  )اإف�ضاح(  اإقرار   )2
املجل�س والإدارة العليا “اإن وجدت” لت�ضهيل ر�ضد 

حالت ت�ضارب امل�ضالح.

مو�ضوع  اأي  مناق�ضة  العام  خالل  ال�ضركة  تقم  مل 

جمل�س  اأع�ضاء  من  اأي  م�ضلحة  مع  يت�ضارب  قد 

الإدارة. كما اأن اأع�ضاء املجل�س على يقني ب�ضيا�ضة 

واملعتمدة من قبل  الأطراف ذات �ضلة  التعامل مع 

املجل�س م�ضبقًا والتي تنظم املعامالت التجارية مع 

ت�ضارب  اإحتمال  وحتدد  العالقة،  ذات  الأطراف 

ذات  الأطراف  تعريف  اإىل  الإ�ضارة  مع  امل�ضالح، 

العالقة يف قانون هيئة قطر لالأ�ضواق املالية.

الأطراف  مع  املعامالت  جميع  عن  الإف�ضاح  يتم 

يتم  والتي  لل�ضنة  املالية  البيانات  يف  العالقة  ذات 

العمومية  اجلمعية  يف  ومناق�ضتها  بياناتها  عر�س 

لل�ضنة التي تلي مثل هذه ال�ضفقات.

مت تعيني اأمني �ضرنّ املجل�س وفقًا لقرار املجل�س رقم 

. اأكتوبر2014   29 بتاريخ   6

اإن اأمني �ضرنّ املجل�س حا�ضل على درجة بكالوريو�س 

يف العلوم التجارية من اجلامعة اللبنانية الأمريكية. 

يعمل لدى ال�ضركة كاأمني �ضر للمجل�س منذ اأكتوبر 

�ضنوات كمدير مايل  ولديه خربة عمل8   .2014
يف �ضركات م�ضاهمة عامة مدرجة يف اأ�ضواق املال.
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:4.13
يف  املجل�س  اأع�ضاء  تداول  عن  الإف�ضاح  يجب 

الأخرى ويجب  املالية  وباأوراقها  ال�ضركة  اأ�ضهم 

وا�ضحة  واجراءات  قواعد  ال�ضركة  تعتمد  اأن 

واملوظفني  الإدارة  اأع�ضاء جمل�س  تداول  حتكم 

يف اأ�ضهم ال�ضركة.

:1.14
الإدارة  لأع�ضاء جمل�س  ال�ضركة  توفر  اأن  يجب 

اخلا�ضة  وال�ضجالت  والبيانات  املعلومات  كافة 

والإملام  باأعمالهم  القيام  بال�ضركة مبا ميكنهم 

على  ويجب  بالعمل  املتعلقة  اجلوانب  بكافة 

الإدارة التنفيذية لل�ضركة تزويد املجل�س وجلانه 

بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة.

:2.14
ح�ضور  �ضمان  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  على 

والتدقيق  واملكافاآت  التعيينات  جلان  اأع�ضاء 

اإجتماع  اخلارجيني،  املدققني  عن  وممثلني 

اجلمعية العمومية.

:3.14
لأع�ضاء  تدريبي  برنامج  ي�ضع  اأن  املجل�س  على 

متتع  ل�ضمان  حديثا  املن�ضمني  الإدارة  جمل�س 

منا�ضب  بفهم  اإنتخابهم  عند  املجل�س  اأع�ضاء 

واإدراكهم  وعملياتها،  ال�ضركة  عمل  ل�ضري 

مل�ضوؤولياتهم متام الإدراك.

:4.14
اجليد  الإدراك  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  على 

يف  اأنف�ضهم  يثقفوا  واأن  وواجباتهم  لدورهم 

ويف  وال�ضناعية  والتجارية  املالية  امل�ضائل 

يجب  الغاية،  ولهذه  وعملها،  ال�ضركة  عمليات 

تدريبية  دورات  اإتباع  اأو  اإعتماد  املجل�س  على 

مهارات  تعزيز  اىل  تهدف  ور�ضمية  منا�ضبة 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة ومعرفتهم.

:5.14
على جمل�س الإدارة اأن يبقي اأع�ضاوؤه على الدوام 

احلوكمة  جمال  يف  التطورات  على  مطلعني 

ويجوز  املمار�ضات يف هذا اخل�ضو�س،  واأف�ضل 

اأو  التدقيق  جلنة  اىل  ذلك  تفوي�س  للمجل�س 

جلنة احلوكمة اأو اأي جهة اأخرى يراها منا�ضبة.

 :6.14
اإجراءات  الأ�ضا�ضي  ال�ضركة  نظام  يت�ضمن  اأن 

الإدارة يف حالة  اأع�ضاء جمل�س  لإقالة  وا�ضحة 

تغيبهم عن اإجتماعات املجل�س.

املجل�س  اأع�ضاء  تداول  بالإف�ضاح عن  ال�ضركة  قوم 

يف تقريرها ال�ضنوي، كما قد قامت ال�ضركة باإعتماد 

املطلعني من  متاجرة  ل�ضيا�ضة  الإر�ضادية  اخلطوط 

الداخل يف ال�ضركة.

اأع�ضاء  تزويد  يتم  الإدارة،  جمل�س  مبيثاق  عماًل 

املجل�س بكامل املعلومات والوثائق الالزمة واملطلوبة 

ب�ضكل  الو�ضول  لإمكانية  اإ�ضافة  بال�ضركة  واملتعلقة 

فوري اإىل �ضجالت ال�ضركة. 

م�ضتجدات  باأية  املجل�س  بتزويد  الإدارة  تقوم  كما 

ب�ضكل منتظم.

اجلمعية  اإجتماع  بح�ضور  اخلارجي  املدقق  يقوم 

وم�ضوؤوليات  اأدوار  اإن  عام.  كل  لل�ضركة  العامة 

اأع�ضاء جلان  اأن  للتاأكد من  تتمثل  املجل�س  اأع�ضاء 

احل�ضابات،  ومدققي  والتدقيق  واملكافاآت  الرت�ضيح 

تتم بح�ضور اإجتماع اجلمعية العامة.

الإدارة  جمل�س  يف  جديد  ع�ضو  اأي  تعيني  يتم  مل 

خالل العام، كما قد قامت ال�ضركة باإعتماد �ضيا�ضة 

تدريب جمل�س الإدارة وذلك حر�ضًا على خلق فهم 

من  د  والتاأكنّ وعملينّاتها  ال�ضركة  ل�ضري عمل  منا�ضب 

اإدراك اأع�ضاء املجل�س مل�ضوؤولياتهم.

جمل�س  تدريب  �ضيا�ضة  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

الإدارة بهدف تعزيز مهارات وكفاءة الأع�ضاء.

اأع�ضاء  بتزويد  املجل�س  �ضر  اأمني  يقوم  كذلك، 

اأخر،  اإىل  حني  من  وم�ضوؤولياتهم  بدورهم  املجل�س 

وذلك ح�ضب متطلبات العمل.

دائم حول  الع  اإطنّ ال�ضركة على  اإدارة  يبقى جمل�س 

هذه  تفوي�س  مت  حيث  ال�ضركات،  حوكمة  نظام 

تعميم  من  للتاأكد  احلوكمة  جلنة  اإىل  امل�ضوؤولية 

جميع م�ضتجدات وتطورات جمال احلوكمة.

وفقًا للمادة )37( من النظام ال�ضا�ضي لل�ضركة، 

مت حتديد اإجراءات اإقالة اأع�ضاء جمل�س الدارة. 

املادة )14(:

مهمات املجل�س 

وواجباته 

الأخرى

املادة )15(:

جلان جمل�س 

الإدارة 

املادة )16(:

تعيني اأع�ضاء 

جمل�س الدارة 

– جلنة 
الرت�ضيحات

اإن�ضاء  مزايا  بتقييم  الإدارة  جمل�س  يقوم 

له لالإ�ضراف على �ضري  تابعة  جلان خم�ض�ضة 

اللجان  �ضاأن  يف  البت  وعند  املهمة،  الوظائف 

التي �ضيقع عليها الإختيار، ياأخذ جمل�س الإدارة 

اللجان املذكورة يف هذا النظام بعني الإعتبار.

:1.16
جمل�س  اأع�ضاء  وتعيني  تر�ضيح  يتم  اأن  يجب 

الإدارة وفقًا لإجراءات ر�ضمية و�ضارمة و�ضفافة

:3.16
الإعتبار، من  بعني  الرت�ضيحات  تاأخذ  اأن  يجب 

اإعطاء  على  املر�ضحني  قدرة  اأخرى  اأمور  بني 

يف  كاأع�ضاء  بواجباتهم  للقيام  الكايف  الوقت 

ومعرفتهم  مهاراتهم  اىل  بالإ�ضافة  املجل�س 

والتقنية  املهنية  وموؤهالتهم  وخربتهم 

والأكادميية و�ضخ�ضيتهم وميكن اأن ترتكز على 

اأع�ضاء  لرت�ضيح  املنا�ضبة  الإر�ضادية  “املبادىء 
جمل�س الإدارة” املرفقة بهذا النظام والتي قد 

تعدلها الهيئة من وقت لآخر.

:4.16
ت�ضكيلها،  عند  الرت�ضيحات  جلنة  على  يتعني 

�ضلطتها  يبني  ب�ضكل  عملها  اإطار  ون�ضر  اإعتماد 

ودورها.

:2.16
جلنة  باإن�ضاء  الإدارة  جمل�س  يقوم  اأن  ينبغي 

اأع�ضاء  من  م�ضتقل  ع�ضو  يراأ�ضها  تر�ضيحات 

من  م�ضتقلني  اأع�ضاء  من  وتتاألف  املجل�س 

اأع�ضاء املجل�س يقرتحون تعيني اأع�ضاء املجل�س 

واإعادة تر�ضيحهم لالإنتخاب بوا�ضطة اجلمعية 

الرت�ضيح  يعني  ل  الإلتبا�س،  العامة)لإزالة 

بوا�ضطة اللجنة حرمان اأي م�ضاهم يف ال�ضركة 

من حقه يف اأن ير�ضح اأو يرت�ضح(

منبثقة  جلان  عدة  بت�ضكيل  الإدارة  جمل�س  قام 

حوكمة  نظام  يف  مو�ضحة  هي  كما  املجل�س،  عن 

الأمور  يف  العمل  �ضري  على  لالإ�ضراف  ال�ضركات، 

املهمة يف ال�ضركة.

مل يتم تر�ضيح اأو تعيني اأي ع�ضو من اأع�ضاء املجل�س 

ميثاق  باإعتماد  ال�ضركة  قامت  كما  العام،  خالل 

جلنة الرت�ضيحات، كما يتم تر�ضيح وتعيني املجل�س 

اإجراءات  خالل  من  وذلك  العمومية،  اجلمعية  يف 

ر�ضمية و�ضارمه و�ضفافه بح�ضور ممثلي من وزارة 

الإقت�ضاد والتجارة.

الرت�ضيحات  جلنة  ميثاق  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

والذي بدوره ين�س وي�ضمن جميع املتطلبات ح�ضب 

نظام حوكمة ال�ضركات.

جلنة  ميثاق  ون�ضر  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

الرت�ضيحات والتي تعمل مبوجب هذا امليثاق.

مل يقم املجل�س 

باإن�ضاء جلنة 

تر�ضيحات 

لعدم 

ال�ضرورة، 

وذلك لعدم 

قيام ال�ضركة 

باأي اإنتخابات 

خالل العام. 

تعمل ال�ضركة 

على متطلبات 

نظام احلوكمة 

بخ�ضو�س 

جلنة 

الرت�ضيحات 

يف حال 

تطلب الأمر 

اإنتخابات 

جمل�س.
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 تربير عدم

الإلتزام

:5.16
الرت�ضيحات  جلنة  دور  يت�ضمن  اأن  يجب  كما 

اإجراء تقييم ذاتي �ضنوي لأداء املجل�س.

:1.17
على جمل�س الإدارة اإن�ضاء جلنة مكافاآت تتاألف 

من ثالثة اأع�ضاء على الأقل غري تنفيذيني يكون 

غالبيتهم من امل�ضتقلني. 

:2.17
يتعني على جلنة املكافاآت عند ت�ضكيلها، اإعتماد 

ون�ضر اإطار عملها ب�ضكل يبني دورها وم�ضوؤوليتها 

الأ�ضا�ضية.

:3.17
يجب اأن يت�ضمن دور جلنة املكافاآت 

ال�ضركة  يف  املكافاآت  �ضيا�ضة  حتديد  الأ�ضا�ضي 

الرئي�س  يتقا�ضاها  التي  املكافاة  ذلك  يف  مبا 

وكل اأع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا.

:4.17
املكافاآت  ومبادىء  �ضيا�ضة  عن  الإف�ضاح  يجب 

ال�ضنوي  التقرير  يف  الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء 

لل�ضركة.

:5.17
الإعتبار  بعني  املكافاآت  جلنة  تاأخذ  اأن  يجب 

املجل�س  اأع�ضاء  مهام  ونطاق  م�ضوؤوليات 

اأداء  وكذلك  العليا  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء 

ال�ضركة  ويجوز اأن تت�ضمن املكافاآت ق�ضمًا ثابتًا 

وق�ضمًا مرتبطًا بالأداء، وجتدر الإ�ضارة اىل اأن 

الق�ضم املرتبط بالأداء يجب اأن يرتكز على اأداء 

ال�ضركة على املدى الطويل

:6.16
مراعاة  ال�ضركات  من  وغريها  امل�ضارف  على 

اأي �ضروط اأو متطلبات تتعلق برت�ضيح اأو اإنتخاب 

من  �ضادرة  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  تعيني  اأو 

م�ضرف قطر املركزي اأو اأية �ضلطة اأخرى.

الرت�ضيحات  جلنة  ميثاق  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

اأداء  تقييم  عمل  اإطار  باإعتماد  ال�ضركة  قامت  كما 

للجنة  التقييم  دور  حتديد  مت  وجلانه،  املجل�س 

الرت�ضيحات.

قامت ال�ضركة بت�ضكيل جلنة املكافاآت والتي تتاألف 

اأع�ضاء م�ضتقليني وجميعهم غري تنفيذيني.   2 من 

)ملحق رقم 7(

قامت ال�ضركة باإعتماد ون�ضر ميثاق جلنة املكافاآت.

املكافاآت  جلنة  عمل  اإطار  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

تعوي�ضات  و�ضيا�ضات  وم�ضوؤوليات  دور  يو�ضح  الذي 

ومكاآفاآت اأع�ضاءه ح�ضب اأحكام النظام.

ال�ضنوي عن  تقريرها  بالإف�ضاح يف  ال�ضركة  قامت 

مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة.

تقوم جلنة املكافاآت بتطبيق ميثاق اللجنة والذي ين�س 

على مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:

ب�ضاأن  الإدارة  جمل�س  اإىل  التو�ضية  وتقدمي  درا�ضة   •
للرئي�س  واملكافاآت  واحلوافز،  لالأجور  الكاملة  ال�ضيا�ضة 

التنفيذي والإدارة التنفيذية.

ي�ضارك  التي  اللجان  مكافاآت  حتكم  �ضيا�ضة  و�ضع   •
التنفيذي  الرئي�س  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  فيها 

كاأع�ضاء.

حزمة  حول  الإدارة  جمل�س  اإىل  التو�ضية  تقدمي   •
املكافاآت الإجمالية لرئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س 

جمل�س الإدارة واأع�ضاء جمل�س الإدارة.

بحزمة  يخ�س  مبا  التنفيذي  الرئي�س  مع  الت�ضاور   •
املكافاآت الإجمالية لأع�ضاء الإدارة التنفيذية.

الإعتبار  فى  يوؤخذ  اأن  يجب  باملكافاآت  التو�ضية  عند 

امل�ضوؤوليات ونطاق مهام اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأع�ضاء 

تت�ضمن  قد  ال�ضركة.  اأداء  وكذلك  التنفيذية  الإدارة 

املكافاآت اأجر حمدد ب�ضكل ثابت واأجر مرتبط بالأداء، 

املرتبط  الأجر  ي�ضتند  اأن  ينبغي  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  مع 

بالأداء على الأداء طويل الأجل لل�ضركة.

ل ينطبق.

املادة )16(:

تعيني اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة 

– جلنة 
الرت�ضيحات – 

)تتمه(

املادة )17(:

مكافاأة 

اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة-  جلنة

املكافاآت

املادة )18(:

جلنة التدقيق

:1.18
تتكون  تدقيق  جلنة  اإن�ضاء  الإدارة  جمل�س  على 

يكون  اأن  ويجب  الأقل،  على  اأع�ضاء  ثالثة  من 

تت�ضمن  اأن  ويجب  م�ضتقلني،  اأع�ضاء  غالبيتهم 

يتمتع  الأقل  على  واحدًا  ع�ضوًا  التدقيق  جلنة 

بخربة مالية يف جمال التدقيق، ويف حالة كان 

غري  املتوفرين  امل�ضتقلني  املجل�س  اأع�ضاء  عدد 

يجوز  التدقيق،  جلنة  ع�ضوية  لت�ضكيل  كاف 

غري  من  اللجنة  يف  اأع�ضاء  تعني  اأن  لل�ضركة 

الأع�ضاء امل�ضتقلني على اأن يكون رئي�س اللجنة 

م�ضتقال.

:2.18
يعمل  �ضخ�س  لأي  يجوز  ل  الأحوال  جميع  ويف 

املدققني  لدى  ال�ضابق  يف  يعمل  كان  اأو  حاليًا 

املا�ضيتني،  ال�ضنتني  خالل  لل�ضركة  اخلارجيني 

اأن يكون ع�ضوًا يف جلنة التدقيق

:3.18
نفقة  على  ت�ضت�ضري  اأن  التدقيق  للجنة  يجوز 

ال�ضركة اأي خبري اأو م�ضت�ضار م�ضتقل.

:4.18
الإقت�ضاء  عند  جتتمع  اأن  التدقيق  جلنة  على 

وب�ضورة منتظمة مرة على الأقل كل ثالثة اأ�ضهر 

كما عليها تدوين حما�ضر اإجتماعاتها.

:5.18
يف حالة ح�ضول اأي تعار�س بني تو�ضيات جلنة 

التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة، مبا يف ذلك، 

اللجنة  تو�ضيات  اإتباع  املجل�س  يرف�س  عندما 

على  يتعني  اخلارجي،  باملدقق  يتعلق  فيما 

املجل�س اأن ي�ضمن تقرير احلوكمة، بيانا يف�ضل 

الأ�ضباب  اأو  وال�ضبب  التو�ضيات  هذه  بو�ضوح 

وراء قرار جمل�س الإدارة عدم التقيد بها.

:6.18
ت�ضكيلها،  عند  التدقيق  جلنة  على  يتعني 

دورها  يبني  ب�ضكل  عملها  اإطار  ون�ضر  اإعتماد 

وم�ضوؤولياتها الأ�ضا�ضية على �ضكل ميثاق للجنة 

ب�ضورة  امل�ضوؤوليات  هذه  وتت�ضمن  التدقيق، 

خا�ضة ما يلي:

املدققني  مع  للتعاقد  �ضيا�ضة  اإعتماد  اأ. 

الإدارة  جمل�س  اىل  ترفع  اأن  على  اخلارجيني؛ 

اإتخاذ  اللجنة  براأي  تتطلب  التي  امل�ضائل  جميع 

التدابري  حول  تو�ضيات  واإعطاء  معينة  تدابري 

اأواخلطوات الواجب اإتخاذها؛

حاليًا، ل يوجد اأي ع�ضو من اأع�ضاء جلنة التدقيق 

يف  اخلارجي  التدقيق  مكاتب  اأحد  لدى  يعمل  كان 

غ�ضون ال�ضنتني الأخريتني.

مت اإتاحة هذا الأمر للجنة من خالل ميثاق اللجنة 

لتحديدهم  وهو خا�ضع  الإدارة  املعتمد من جمل�س 

لالإحتياجات.

تراعي جلنة التدقيق �ضرورة اإجتماع اللجنة متا�ضيا 

مع متطلبات املادة.

قامت جلنة التدقيق بالإجتماع 6 مرات خالل العام 

2015، كما قام اأمني �ضر املجل�س بتدوين حما�ضر 
الإجتماعات.)ملحق رقم 2(

اإن ال�ضركة تلتزم بتطبيق املادة. حيث اأنه ل يوجد 

وقرارات  التدقيق  جلنة  تو�ضيات  بني  تعار�س  اأي 

جمل�س الإدارة. 

التدقيق،  جلنة  ميثاق  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

واخلا�ضة  التدقيق  وتناوب  اإ�ضتقاللية  �ضيا�ضة 

جلنة  ميثاق  اإن  اخلارجيني.  املدققني  مع  بالتعاقد 

يف  عليها  املن�ضو�س  امل�ضوؤوليات  يت�ضمن  التدقيق 

هذه املادة، والأمر الذي تقوم به اللجنة بدورها. 

نتائج  بعر�س  �ضنويًا  اخلارجي  املدقق  يقوم  كما 

التدقيق، واإبداء الراأي حول الأمور املحا�ضبية املهمة 

على جلنة التدقيق.

قامت ال�ضركة 

بت�ضكيل جلنة 

التدقيق تتاألف 

من 3 اأع�ضاء، 

يراأ�ضها 

ع�ضو م�ضتقل 

واأع�ضائها 

الآخرين غري 

م�ضتقلني. كما  

تت�ضمن اأكرث 

من ع�ضو ذو 

خربة مالية.
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الإلتزام

املدققني  اإ�ضتقالل  متابعة  على  الإ�ضراف  ب. 

حول  ومناق�ضتهم  ومو�ضعيتهم  اخلارجيني 

ملعايري  وفقًا  ونطاقه  وفعاليته  التدقيق  طبيعة 

لإعداد  الدولية  واملعايري  الدولية  التدقيق 

التقارير املالية

املالية  البيانات  و�ضحة  دقة  على  الإ�ضراف  ت. 

والربعية،  �ضنوية  والن�ضف  ال�ضنوية  والتقارير 

هذا  ويف  والتقارير؛  البيانات  تلك  ومراجعة 

ال�ضدد الرتكيز ب�ضورة خا�ضة على:

والتطبيقات/ ال�ضيا�ضات  يف  تغيريات  اأي   .1
املمار�ضات املتعلقة باملحا�ضبة؛

تقديرية  لأحكام  اخلا�ضعة  النواحي   .2
بوا�ضطة الدارة التنفيذية العليا.

3. التعديالت الأ�ضا�ضية الناجتة عن التدقيق؛
وموا�ضلة  الوجود  يف  ال�ضركة  ا�ضتمرار   .4

الن�ضاط بنجاح

ت�ضعها  حيث  املحا�ضبة  مبعايري  التقيد   .5
الهيئة

ال�ضوق يف  الإدراج  بقواعد  التقيد   .6
واملتطلبات  الإف�ضاح  بقواعد  التقيد   .7

الأخرى املتعلقة باإعداد التقارير املالية

والإدارة  الإدارة  جمل�س  مع  التن�ضيق  ث. 

ال�ضركة  يف  املايل  واملدير  العليا  التنفيذية 

والإجتماع  مهامه،  يتوىل  الذي  ال�ضخ�س  اأو 

باملدققني اخلارجيني مرة واحدة يف ال�ضنة على 

الأقل؛

عادية  وغري  مهمة  م�ضائل  اأي  درا�ضة  ج. 

املالية  التقارير  تت�ضمنها  �ضوف  اأو  تت�ضمنها 

يثريها  م�ضائل  باأي  بدقة  والبحث  واحل�ضابات 

الذي  ال�ضخ�س  اأو  ال�ضركة  يف  املايل  املدير 

اأو  ال�ضركة  الإمتثال يف  اأو م�ضئول  يتوىل مهامه 

املدققون اخلارجيون؛

الداخلية  و  املالية  الرقابة  اأنظمة  مراجعة  ح. 

واإدارة املخاطر؛

الإدارة   مع  الداخلي  الرقابة  نظام  مناق�ضة  خ. 

و�ضمان اأداء الإدارة واجباتها نحو تطوير نظام 

رقابة داخلي فعال؛

يف  الأ�ضا�ضية  التحقيقات  نتائج  يف  النظر  د. 

من  اإليها  املوكلة  الداخلية  الرقابة  م�ضائل 

اللجنة  من  مببادرة  املنفذة  اأو  الإدارة  جمل�س 

ومبوافقة املجل�س 

الداخليني  املدققني  بني  التن�ضيق  �ضمان  ذ. 

ال�ضرورية  املوارد  وتوفر  اخلارجي  واملدقق 

الداخلية  الرقابة  هيئة  فعالية  من  والتحقق 

والإ�ضراف عليها،

املادة )18(:

جلنة التدقيق 

– )تتمه(

املادة )18(:

جلنة التدقيق 

– )تتمه(

املادة )19(:

التقيد 

بالأنظمة 

والرقابة 

الداخلية 

واملدقق 

الداخلي

املالية  والإجراءات  ال�ضيا�ضات  مراجعة  ر. 

واملحا�ضبية لل�ضركة؛

اخلارجي  املدقق  تعيني  خطاب  مراجعة  ز. 

يطلبها  مهمة  اإ�ضتف�ضارات  واأي  عمله  وخطة 

ب�ضجالت  وتتعلق  ال�ضركة  يف  العليا  الإدارة  من 

الرقاية  اأنظمة  اأو  املالية  واحل�ضابات  املحا�ضبة 

وكذلك ردود الإدارة التنفيذية؛ و

على  الإدارة  ملجل�س  ال�ضريع  الرد  تاأمني  �س. 

ر�ضائل  تت�ضمنها  التي  وامل�ضائل  الإ�ضتف�ضارات 

املدققني اخلارجيني اأو تقاريرهم؛

العاملون  خاللها  من  يتمكن  قواعد  و�ضع  �س. 

اأي  حول  �ضكوكهم  ب�ضرية  يبلغوا  اأن  بال�ضركة 

م�ضائل يحتمل اأن تثري الريبة يف التقارير املالية 

اأخرى  م�ضائل  اأي  حول  اأو  الداخلية  الرقابة  اأو 

ت�ضمح  التي  املنا�ضبة  الرتتيبات  وجود  و�ضمان 

باإجراء حتقيق م�ضتقل وعادل حول هذه امل�ضائل 

مع �ضمان منح العامل ال�ضرية واحلماية من اأي 

القواعد  تلك  واقرتاح  �ضرر،  اأو  �ضلبي  فعل  رد 

على جمل�س الإدارة لإعتمادها؛

بقواعد  ال�ضركة  تقيد  على  الإ�ضراف  �س. 

ال�ضلوك املهني؛

بهذه  املتعلقة  العمل  قواعد  اأن  من  التاأكد  �س. 

جمل�س  بها  فو�ضها  كما  ال�ضالحيات  و  املهام 

الإدارة تطبق بالطريقة املنا�ضبة

ط. رفع تقرير اىل جمل�س الإدارة حول امل�ضائل 

املن�ضو�س عليها يف هذه املادة؛

جمل�س  يحددها  اأخرى  م�ضائل  اأي  درا�ضة  ظ. 

الإدارة.

:1.19
داخلية  رقابة   نظام  تعتمد  اأن  ال�ضركة  على 

لتقييم  الأ�ضول،  ح�ضب  املجل�س  عليه  يوافق 

املخاطر  باإدارة  املتعلقة  والإجراءات  الأ�ضاليب 

ال�ضركة  تعتمده  الذي  احلوكمة  نظام  وتطبيق 

والتقيد بالقوانني واللوائح ذات ال�ضلة. ويجب 

اأن ي�ضع نظام الرقابة الداخلية معايري وا�ضحة 

للم�ضوؤولية وامل�ضاءلة يف اأق�ضام ال�ضركة كلها. 

:2.19
الداخلية  الرقابة   عمليات  تت�ضمن  اأن  يجب 

واإدارة  لتقييم  وم�ضتقلة  فعالة  وحدات  اإن�ضاء 

املايل  للتدقيق  وحدات  عن  ف�ضال  املخاطر 

اىل  بالإ�ضافة  وذلك  الداخلي  والت�ضغيلي 

نظام  ي�ضمن  اأن  يجب  كما  التدقيق اخلارجي، 

الرقابة الداخلية اأن كل تعامالت الأطراف ذات 

العالقة تتم وفقا لل�ضوابط اخلا�ضة بها.

ال�ضركة  يف  الداخلية  للرقابة  احلايل  النظام  اإن 

قبل  من  املعتمدة  والإجراءات  لل�ضيا�ضات  يخ�ضع 

جمل�س الإدارة.

ال�ضركة بتعيني مدقق داخلي يقوم مبراجعة  قامت 

الإدارة  جمل�س  يقوم  كما  الداخلية،  الرقابة  نظام 

عن  تنتج  قد  التي  املخاطر  ومناق�ضة  بالإطالع 

عمليات ال�ضركة.

:3.19
يجب اأن تكون لل�ضركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع 

بدور ومهام حمددة حتديدًا وا�ضحًا، وب�ضورة 

خا�ضة يتعني على وحدة التدقيق الداخلي اأن:

قامت ال�ضركة بت�ضكيل وحدة تدقيق داخلي. 
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وت�ضرف  الداخلية  الرقابة  نظام  يف  تدقق   .1
على تطبيقه؛

وم�ضتقل  كفوؤ  عمل  فريق  قبل  من  تدار   .2
ت�ضغيليًا ومدرب تدريبًا منا�ضبا؛ و

ب�ضورة  اإما  تقاريرها  الإدارة  ملجل�س  ترفع   .3
جلنة  خالل  من  مبا�ضرة  غري  اأو  مبا�ضرة 

م�ضئوله  وتكون  للمجل�س،  التابعة  التدقيق 

اأمامه؛ و 

اأن�ضطة  كل  اىل  الو�ضول  امكانية  لها  يكون   .4
ال�ضركة؛ و

القيام  عدم  ذلك  يف  مبا  م�ضتقلة  تكون   .5
تعزيز  ويجب  لل�ضركة  العادي  اليومي  بالعمل 

مكافاآت  حتديد  خالل  من  مثال  اإ�ضتقاللها 

اأع�ضاء الوحدة من قبل املجل�س مبا�ضرة.

:4.19
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي 

على الأقل يعينه جمل�س الإدارة، ويكون املدقق 

الداخلي م�ضئول اأمام املجل�س.

:5.19
اىل  ويرفع  يعد  اأن  الداخلي  املدقق  على  يتعني 

تدقيق  تقرير  الإدارة  وجمل�س  التدقيق  جلنة 

داخلي يت�ضمن مراجعة وتقييمًا لنظام الرقابة 

التقرير  نطاق  ويحدد  ال�ضركة.  يف  الداخلية 

جلنة  تو�ضية  على  بناء  املجل�س(  بني  بالإتفاق 

يت�ضمن  اأن  على  الداخلي،  واملدقق  التدقيق( 

التقرير ب�ضورة خا�ضة ما يلي:

ال�ضوؤون  على  والإ�ضراف  الرقابة  اإجراءات   -

املالية والإ�ضتثمارات واإدارة املخاطر.

ال�ضركة  يف  املخاطر  عوامل  تطور  مقارنة   -

والأنظمة املوجودة ملواجهة التغيريات اجلذرية 

اأو غري املتوقعة يف ال�ضوق.

اأداء املجل�س والإدارة العليا يف تطبيق  - تقييم 

نظام الرقابة الداخلية مبا يف ذلك حتديد عدد 

املرات التي اأخطر فيها املجل�س مب�ضائل رقابية  

التي  والطريقة  املخاطر(  اإدارة  ذلك  يف  )مبا 

عالج بها املجل�س هذه امل�ضائل.

اأو  الداخلية  الرقابة  تطبيق  يف  الإخفاق   -

مواطن ال�ضعف يف تطبيقها اأو حالت الطوارئ 

التي اأثرت اأو قد توؤثر على الأداء املايل لل�ضركة، 

معاجلة  يف  ال�ضركة  اتبعته  الذي  والإجراء 

�ضيما  الداخلية )ل  الرقابة  الإخفاق يف تطبيق 

ال�ضنوية  التقارير  يف  عنها  املف�ضح  امل�ضاكل 

لل�ضركة وبياناتها املالية(.

قامت وحدة التدقيق مبراجعة نظام الرقابة املحلية.

التدقيق  عمل  على  اأحمد جواد عجاج   / ال�ضيد  ي�ضرف 

اجلامعة  من  اأعمال  اإدارة  خريج  وهو   ، الداخلي 

يف  خربة  �ضنوات   8 ويحمل   ، ال�ضارقة  يف  الأمريكية 

جمال التدقيق.

اإيل جلنة  تقاريرها  برفع  الداخلى  التدقيق  اإدارة  تقوم 

التدقيق والتي بدورها تقوم برفع التقارير ملجل�س الإدارة 

.

اإن لدى وحدة التدقيق الداخلي احلق بالو�ضول اإىل اأي 

معلومة قد تراها �ضرورية لأغرا�س التدقيق.

ل تقوم وحدة التدقيق باأي عمل يومي.

قامت ال�ضركة بتعيني ال�ضيد/ اأحمد جواد عجاج كمدقق 

داخلي لل�ضركة يف 26 مايو 2013

مهام  البند هي من  املذكورة �ضمن هذا  النقاط  جميع 

املدقق الداخلي، حيث يتم التقيد بهذه النقاط.

املادة )19(:

التقيد 

بالنظمة 

والرقابة 

الداخلية 

واملدقق 

الداخلي – 

)تتمه(

املادة )19(:

التقيد 

بالأنظمة 

والرقابة 

الداخلية 

واملدقق 

الداخلي – 

)تتمه(

املادة )20(:

مراقب 

احل�ضابات 

)املدقق 

اخلارجي(

- تقيد ال�ضركة بالقواعد وال�ضروط التي حتكم 

الإف�ضاح والإدراج يف ال�ضوق.

الداخلية عند  الرقابة  باأنظمة  ال�ضركة  تقيد   -

حتديد املخاطر واإدارتها.

- كل املعلومات ذات ال�ضلة التي ت�ضف عمليات 

اإدارة املخاطر يف ال�ضركة.

:6.19
يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثالثة �ضهور.

:1.20
يقوم مراقب ح�ضابات )مدقق خارجي( م�ضتقل 

جلنة  تو�ضية  على  بناءًا  تعيينه  ويتم  وموؤهل 

التدقيق املرفوعة اإىل جمل�س الإدارة وعلى قرار 

اجلمعية العامة لل�ضركة، باإجراء تدقيق خارجي 

�ضنوية  ن�ضف  مراجعة  واإجراء  �ضنوي  م�ضتقل 

تزويد  اإىل  املذكور  التدقيق  ويهدف  للبيانات 

جمل�س الإدارة وامل�ضاهمني بتاأكيد مو�ضوعي اأن 

لنظام احلوكمة هذا  وفقًا  تعد  املالية  البيانات 

وللقوانني واللوائح ذات ال�ضلة واملعايري الدولية 

واأنها متثل  املالية  املعلومات  اإعداد  التي حتكم 

جميع  من  واأداءها  املايل  ال�ضركة  مركز  متاما 

النواحي اجلوهرية. 

:2.20
باأف�ضل  التقيد  املدققني اخلارجيني  يتعني على 

تتعاقد  اأن  لل�ضركة  يجوز  ول  املهنية؛  املعايري 

غري  خدمات  اأو  اإ�ضت�ضارة  اأي  لتقدمي  معهم 

اأن يكون  لل�ضركة، ويجب  التدقيق املايل  اإجراء 

عن  متامًا  م�ضتقلني  اخلارجيون  املدققون 

ال�ضركة وجمل�س اإدارتها ويجب األ يكون لديهم 

عالقاتهم  يف  امل�ضالح  يف  ت�ضارب  اأي  اإطالقًا 

بال�ضركة.

:3.20
يتعني على املدققني اخلارجيني لل�ضركة ح�ضور 

يقدمون  لل�ضركة حيث  العادية  العامة  اجلمعية 

تقريرهم ال�ضنوي والرد على الإ�ضتف�ضارات.

:4.20
اأمام  م�ضئولني  اخلارجيون  املدققون  يكون 

بذل  بواجب  لل�ضركة  ويدينون  امل�ضاهمني 

بالتدقيق  القيام  عند  املطلوبة  املهنية  العناية 

اإبالغ  اخلارجيني  املدققني  على  يتوجب  كما 

عدم  حال  يف  اأخرى  رقابية  هيئات  واأي  الهيئة 

يتعلق  فيما  املنا�ضب  الإجراء  املجل�س  اإتخاذ 

املدققون  اأثارها  التي  لل�ضبهة  املثرية  بامل�ضائل 

اأو حددوها.

4 تقارير خالل  الداخلي برفع  التدقيق  قام وحدة 

العام.

مت تعيني املدقق اخلارجي لل�ضركة خالل اإجتماعات 

تو�ضية  على  بناءًا  للم�ضاهمني  العمومية  اجلمعية 

جمل�س الإدارة .

كما يتم اإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري التالية: 

قطر  يف  التجارية  ال�ضركات  لقانون  الإمتثال   .1
اإ�ضافة اىل النظام الأ�ضا�ضي،

املالية، للتقارير  الدولية  للمعايري  الإمتثال   .2
ناحية  من  املادية  اجلوانب  اىل جميع  الإمتثال   .3

الو�ضع واملوقف املايل لل�ضركة،

حوكمة  لنظام  وفقًا  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

ال�ضركات.

وتناوب  اإ�ضتقاللية  �ضيا�ضة  باإعتماد  ال�ضركة  قامت 

التدقيق والتي حتظر املدقق اخلارجي من امل�ضاركة 

يف اإنتاج اأي معلومات غري امليزانية العامة، كما اأن 

مكتب “ارن�ضت اأند يونغ” املدقق اخلارجي لل�ضركة 

البيانات  تدقيق  غري  اأخرى  خدمات  اأي  م  يقدنّ مل 

املالية اخلا�ضة بال�ضركة.

العامة،  اجلمعية  بح�ضور  اخلارجي  املدقق  قام 

وبتقدمي تقريره، وبالإجابة عن اأي اإ�ضتف�ضارات قد 

مت توجيهها لهم.

ما  بكل  عمله  اأداء  يف  احل�ضابات  مراقب  يلتزم 

كما  واإلتزامات.  واجبات  من  القانون  عليه  اأوجبه 

يكون م�ضوؤوًل عن �ضحة البيانات الواردة يف تقريره 

بو�ضفه وكياًل عن امل�ضاهمني.
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:5.20
يتعني على جميع ال�ضركات املدرجة اأ�ضهمها يف 

خم�س  كل  اخلارجيني  مدققيها  تغيري  ال�ضوق 

�ضنوات كحد اأق�ضى.

:1.21
التقيد بجميع متطلبات الإف�ضاح  ال�ضركة  على 

والإف�ضاح  املالية  التقارير  تقدمي  ذلك  يف  مبا 

الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  اأ�ضهم  عدد  عن 

اأو  امل�ضاهمني  وكبار  التنفيذيني  وامل�ضوؤولني 

امل�ضاهمني امل�ضيطرين، كما يتعني على ال�ضركة 

جمل�س  باأع�ضاء  تتعلق  معلومات  عن  الإف�ضاح 

الذاتية لكل واحد  ال�ضرية  اإدارتها مبا يف ذلك 

وع�ضويته  ومهنته  التعليمي  م�ضتواه  تبني  منهم 

كما  وجدت)،  )اإن  اأخرى  اإدارات  جمال�س  يف 

اللجان  اأع�ضاء  اأ�ضماء  عن  الإف�ضاح  يجب 

للمادة  وفقًا  املجل�س  قبل  من  امل�ضكلة  املختلفة 

)5/3( مع تبيان ت�ضكيلها.

:2.21
عمليات  جميع  اأن  يتاأكد  اأن  املجل�س  على 

الف�ضاح التي تقوم بها ال�ضركة تتيح معلومات 

دقيقة و�ضحيحة وغري م�ضللة.

:3.21
يجب اأن تكون التقارير املالية لل�ضركة مطابقة 

IFRS/ الدولية  والتدقيق  املحا�ضبة  ملعايري 

IAS و ISA ومتطلباتها، ويجب اأن يت�ضمن 
�ضريحة  اإ�ضارة  اخلارجيني  املدققني  تقرير 

املعلومات  كل  على  ح�ضلوا  قد  كانوا  اإذا  عما 

ال�ضرورية، ويجب اأن يذكر هذا التقرير ما اذا 

  IFRS/IASمبعايري تتقيد  ال�ضركة  كانت 

ملعايري  وفق  اأجري  قد  التدقيق  كان  اذا  وما 

ISA.  التدقيق الدولية

:4.21
يجب توزيع التقارير املالية املدققة لل�ضركة على 

جميع امل�ضاهمني.

 .2014 عام  لل�ضركة يف  املدقق احلايل  تعيني  متنّ  لقد 

على  التدقيق  وتناوب  اإ�ضتقاللية  �ضيا�ضة  تن�س  كما 

وجوب تغيري املدقق اخلارجي كل ثالث �ضنوات.

لل�ضادة  ال�ضنوية  التقارير  بتقدمي  ال�ضركة  تقوم 

بدورها  التي  العامة  اجلمعية  خالل  من  امل�ضاهمني 

اململوكة  الأ�ضهم  ال�ضركة، عدد  املالية  البيانات  تت�ضمن 

والأ�ضهم   )4 )ملحق  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  قبل  من 

 )6 )ملحق  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  قبل  من  اململوكة 

كذلك   .)8 )ملحق  املجل�س  لأع�ضاء  الذاتية  وال�ضرية 

يبني تقرير احلوكمة ال�ضادر عن ال�ضركة لئحة باللجان 

امل�ضكلة واأ�ضماء الأع�ضاء ) ملحق 7(. 

احلوكمة  وتقرير  املالية  التقارير  بعر�س  ال�ضركة  تقوم 

�ضحتها  من  والتاأكد  ملراجعتها  الإدارة  جمل�س  على 

العامة  اإعتمادها من قبل اجلمعية  واملوافقة عليها قبل 

ون�ضرها للجمهور.

املرجعية  ال�ضروط  �ضيا�ضة  باإعتماد  ال�ضركة  قامت  كما 

جمل�س  وم�ضوؤوليات  واجبات  ن  تت�ضمنّ التي  الر�ضمية 

الإدارة مبا يتما�ضى مع عملية الإف�ضاح.

ال�ضركة  اإلتزام  مدى  اخلارجي  املدقق  تقرير  يت�ضمن 

راأيه  يت�ضمن  كما  الدولية،  املحا�ضبية  املعايري  بتطبيق 

اإذا تتقيد  حول البيانات املالية الذي قام بتدقيقها وما 

.  )IFRS( باملعايري املحا�ضبية الدولية

�ضنويًا  لل�ضركة  املدققة  املالية  البيانات  ن�ضر  يتم 

واملوقع  قطر  ببور�ضة  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على 

�ضحيفتني  يف  تن�ضر  كما  بال�ضركة  اخلا�س  الإلكرتوين 

ال�ضادة  على  التقارير  هذه  توزيع  يتم  كذلك  حمليتني، 

امل�ضاهمني يف اجلمعية العامة. 

املادة )20(:

مراقب 

احل�ضابات 

)املدقق 

اخلارجي( - 

)تتمه(

املادة )21(

الإف�ضاح

املادة )22(:

احلقوق العامة 

للم�ضاهمني 

وعنا�ضر 

امللكية 

الأ�ضا�ضية

املادة )23(:

�ضجالت امللكية

املادة )24(:

احل�ضول على 

املعلومات

املمنوحة  احلقوق  بجميع  امل�ضاهمون  يتمتع 

لهم مبوجب القوانني واللوائح ذات ال�ضلة مبا 

الأ�ضا�ضي،  ال�ضركة  ونظام  النظام  هذا  فيها 

حقوق  اإحرتام  ي�ضمن  اأن  املجل�س  على  ويتعني 

امل�ضاهمني مبا يحقق العدالة و امل�ضاواة.

:1.23
ب�ضجالت  حتتفظ  اأن  ال�ضركة  على  يتعني 

�ضحيحة ودقيقة وحديثة تو�ضح ملكية الأ�ضهم.

:1.24
التاأ�ضي�ضي  عقدها  ت�ضمن  اأن  ال�ضركة  على 

على  احل�ضول  اإجراءات  الأ�ضا�ضي  ونظامها 

يف  امل�ضاهمني  حق  يحفظ  ب�ضكل  املعلومات 

احل�ضول على وثائق ال�ضركة واملعلومات املتعلقة 

ويجب  منتظم.  وب�ضكل  املنا�ضب  الوقت  يف  بها 

املعلومات  على  احل�ضول  اإجراءات  تكون  اأن 

وا�ضحة ومف�ضلة على اأن تت�ضمن:

احل�ضول  ميكن  التي  ال�ضركة  معلومات   .1
يتاح  التي  املعلومات  نوع  فيها  مبا  عليها 

للم�ضاهمني  م�ضتمرة  ب�ضورة  عليها  احل�ضول 

ن�ضبة  ميثلون  الذين  للم�ضاهمني  اأو  الأفراد 

مئوية دنيا من راأ�س مال ال�ضركة؛ و

على  للح�ضول  وال�ضريح  الوا�ضح  الإجراء   .2
هذه املعلومات.

:2.23
امل�ضاهمني  �ضجل  على  الإطالع  للم�ضاهم  يحق 

يف ال�ضركة والو�ضول اإليه جمانا خالل �ضاعات 

العمل الر�ضمية لل�ضركة اأو وفقًا ملا هو حمدد يف 

اإجراءات احل�ضول على املعلومات التي ت�ضعها 

ال�ضركة.

:3.23
من  ن�ضخة  على  احل�ضول  للم�ضاهم  يحق 

جمل�س  اأع�ضاء  �ضجل  التالية:   امل�ضتندات 

ونظامها  لل�ضركة  التاأ�ضي�ضي  والعقد  الإدارة، 

اأو  اإمتيازات  ترتب  التي  وامل�ضتندات  الأ�ضا�ضي 

الأطراف  وعقود  ال�ضركة  اأ�ضول  على  حقوق 

ذات العالقة واأي م�ضتند اآخر تن�س عليه الهيئة 

الذي  الر�ضم  دفع  مقابل  وذلك  لآخر  وقت  من 

حتدده الهيئة.

اإن �ضيا�ضة ال�ضركة ونظامها الأ�ضا�ضي يراعي حقوق 

باإعتماد  ال�ضركة  قامت  كما  امل�ضاهمني  ومتطلبات 

�ضيا�ضة عالقات امل�ضتثمرين.

قطر  بور�ضة  يف  املدرجة  ال�ضركات  جميع  اإن 

من   )160( و   )159( املادتني  لأحكام  تخ�ضع 

2002 كما اأن �ضركة قطر  قانون ال�ضركات ل�ضنة 

بالتعامل  تقوم  املالية  لالأوراق  املركزي  لالإيداع 

قطر  مزايا  �ضركة  وتقوم  امل�ضاهمني.  ال�ضادة  مع 

وفقًا  امل�ضاهمني  باأ�ضماء  و�ضجالت  ك�ضف  بطلب 

لالأنظمة والإجراءات للح�ضول على هذه املعلومات 

وال�ضجالت من حني لأخر وعند احلاجة. 

امل�ضاهمني  �ضجل  على  الإطالع  للم�ضاهم  يحق 

والو�ضول اليه جمانًا يف اأي وقت وذلك وفقًا للنظام 

الأ�ضا�ضي لل�ضركة.

قبل  من  طلب  اأي  اإ�ضتالم  العام  خالل  يتم  مل 

ال�ضركة  وقامت  م�ضتندات.  اأي  حول  امل�ضاهمني 

عقد  الإدارة،  جمل�س  اأع�ضاء  عن  بالإف�ضاح 

التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي على املوقع الإلكرتوين 

لل�ضركة؛ كما تت�ضمن ميزانية ال�ضركة جميع اأ�ضول 

ال�ضركة والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.

قامت ال�ضركة 

باإعتماد 

�ضيا�ضة 

عالقات 

امل�ضتثمرين 

ل�ضمان 

الآلية املتبعه 

للح�ضول على 

املعلومات 

حيث اأن 

النظام 

الأ�ضا�ضي 

لل�ضركة ل 

يت�ضمن 

مثل هذه 

الإجراءات. 

تعمل ال�ضركة 

على تطبيق 

متطلبات 

الهيئة.
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:2.24
على ال�ضركة اأن يكون لها موقع اإلكرتوين تن�ضر 

فيه جميع الإف�ضاحات واملعلومات ذات ال�ضلة 

املعلومات  هذه  وتت�ضمن  العامة،  واملعلومات 

كافة املعلومات التي يجب الإعالن عنها مبوجب 

ذات  ولوائح  قوانني  اأي  ومبوجب  النظام  هذا 

�ضلة.

لل�ضركة  التاأ�ضي�س  العقد  يت�ضمن  اأن  يجب 

حق  ت�ضمن  اأحكاما  الأ�ضا�ضي  ونظامها 

الدعوة اىل جمعية عامة  الفعلي يف  امل�ضاهمني 

وعقدها يف وقت منا�ضب؛

اإدراج بنود على جدول الأعمال ومناق�ضة  وحق 

البنود املدرجة على جدول الأعمال وطرح اأ�ضئلة 

وتلقي الأجوبة عليها؛ وحق اإتخاذ قرارات وهم 

على اإطالع تام بامل�ضائل املطروحة.

:1.26
احلقوق  ذاتها  الفئة  من  الأ�ضهم  لكل  يكون 

عينها املتعلقة بها.

:1.27
التاأ�ضي�ضي  ال�ضركة   عقد  يت�ضمن  اأن  يجب 

اإعطاء  ت�ضمن  اأحكامًا  الأ�ضا�ضي  ونظامها 

امل�ضاهمني معلومات عن املر�ضحني اإىل ع�ضوية 

ذلك  يف  مبا  الإنتخابات،  قبل  الإدارة  جمل�س 

والتقنية  املهنية  املر�ضحني  مهارات  و�ضف 

وخربتهم وموؤهالتهم الأخرى.

:2.27
باإنتخاب  احلق  للم�ضاهمني  يكون  اأن  يجب 

الت�ضويت  طريق  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء 

الرتاكمي.

:2.26
للقوانني  وفقًا  به  م�ضموح  بالوكالة  الت�ضويت 

واللوائح ذات ال�ضلة.

تقوم ال�ضركة بن�ضر جميع الإف�ضاحات واملعلومات على 

املوقع الإلكرتوين لل�ضركة.

يحق  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  النظام  من   57 للمادة  وفقًا 

للم�ضاهمني الدعوة جلمعية عامة، كما متنح املادة 45 

بطلب  قام  ملن  الأعمال  جدول  اإعداد  حق  النظام  من 

الدعوة للجمعية. 

تن�سنّ املادة 20 من النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة على:

معادلة  ح�ضة  يف  احلق  �ضاحبه  يخول  �ضهم  “كل 
�ضايف  ملكية  يف  متييز  بال  الأ�ضهم  من  غريه  حل�ضة 

الوجه  على  املوزعة  الأرباح  ويف  ال�ضركة  موجودات 

املبني يف هذا النظام 

حق  لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  النظام  من   46 املادة  متنح 

الت�صويت بالوكالة.

املادة )24(:

احل�ضول على 

املعلومات – 

)تتمه(

املادة )25(:

حقوق 

امل�ضاهمني 

فيما يتعلق 

بجمعيات 

امل�ضاهمني

املادة )26(:

املعاملة 

املن�ضفة 

للم�ضاهمني 

وممار�ضة حق 

الت�صويت

املادة )27(:

حقوق 

امل�ضاهمني 

فيما يتعلق 

باإنتخاب 

اأع�ضاء

جمل�س الإدارة

ل يت�ضمن 

النظام 

الأ�ضا�ضي 

لل�ضركة 

اأي اأحكام 

للح�ضول على 

املعلومات 

املذكوره 

اأعاله. تعمل 

ال�ضركة 

على تطبيق 

متطلبات 

الهيئة.

تخ�ضع 

اإنتخابات 

املجل�س 

لالإجراءات 

املعمول بها 

لدى وزارة 

الإقت�ضاد 

والتجارة. 

كما �ضتقوم 

ال�ضركة 

بتطبيق 

املتطلبات 

من اجلهات 

احلكومية.

اجلمعية  اإىل  يقدم  اأن  الإدارة  جمل�س  على 

الأرباح،  توزيع  حتكم  وا�ضحة  �ضيا�ضة  العامة 

ويجب اأن يت�ضمن هذا التقدمي �ضرحًا عن هذه 

ال�ضركة  م�ضلحة  خدمة  من  اإنطالقا  ال�ضيا�ضة 

وامل�ضاهمني على حد �ضواء.

:1.29
ويتعني  املال،  راأ�س  هيكل  عن  الإف�ضاح  يجب 

امل�ضاهمني  اإتفاقات  نوع  حتديد  ال�ضركات  على 

التي يجب الإف�ضاح عنها.

:2.29
عقدها  ت�ضمني  على  ال�ضركات  تقوم  اأن  ينبغي 

اأحكاما  الأ�ضا�ضي  نظامها  و/اأو  التاأ�ضي�ضي 

املوافقة على  الأقلية يف حال  حلماية م�ضاهمي 

�ضفقات كبرية كان م�ضاهمو الأقلية قد �ضوتوا 

�ضدها.

:3.29
عقدها  ت�ضمني  على  ال�ضركات  تقوم  اأن  ينبغي 

ت�ضمن  اآلية  الأ�ضا�ضي  نظامها  و/اأو  التاأ�ضي�ضي 

اأو ت�ضمن ممار�ضة  اإطالق عر�س بيع للجمهور 

حقوق امل�ضاواة يف بيع الأ�ضهم، يف حال حدوث 

ن�ضبة  يتخطى  ال�ضركة  راأ�ضمال  ملكية  تغيري يف 

تاأخذ  اأن  ويجب  )ال�ضقف(،  حمددة  مئوية 

الأ�ضهم  �ضقف  حتديدها  لدى  الأعتبار  بعني 

�ضيطرة  حتت  ولكنها  ثالث  طرف  ميلكها  التي 

املعنية  الأ�ضهم  فيها  مبا  املف�ضح،  امل�ضاهم 

باإتفاقات م�ضاهمني والتي يجب اأي�ضا الإف�ضاح 

عنها.

الأ�ضا�ضي  النظام  70 من  املادة رقم  وفقًا لأحكام 

لل�ضركة يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع ح�ضة اأوىل من 

 ) الأقل  على   ( % للم�ضاهمني   5 قدرها  الأرباح 

عن املبلغ املدفوع من قيمة الأ�ضهم، على اأنه اإذا مل 

بتوزيع هذه احل�ضة  ال�ضنني  �ضنة من  اأرباح  ت�ضمح 

فال يجوز املطالبة بها من اأرباح ال�ضنني التالية.

ويف اجلمعية العمومية املنعقدة يف تاريخ 20 اأبريل 

على  اأرباح  بتوزيع  ال�ضركة  قامت  فقد   2015
امل�ضاهمني بواقع 3% اأرباح نقدية ، و5% اأ�ضهم 

جمانية لكل �ضهم.

هي  بالكامل  واملدفوع  ر  امل�ضدنّ املال  راأ�س  قيمة  اإن 

�ضعر  ويبلغ   ، قطري  ريال   1,050,000,000
ال�ضهم الواحد 10 ريال قطري.

يحق للم�ضاهم التملك بحد اأق�ضى %25 من راأ�س 

املال وذلك باإ�ضتثناء املوؤ�ض�ضني، كما اأنه مت حتديد 

احلد الأق�ضى لتملك الأجانب ب %25 من راأ�س 

املال. )ملحق رقم 5(.

متنح املادة 

)53( من 

النظام ال�ضا�ضي 

لل�ضركة حق 

الدعوة للجمعية 

العامة بناًءا 

على طلب كتابي 

موجه اإىل املجل�س 

من عدد من 

امل�ضاهمني، فاإذا 

مل يقم املجل�س 

بتوجيه الدعوة 

خالل خم�ضة 

ع�ضر يومًا، 

جاز للطالبني 

اأن يتقدموا اإىل 

اإدارة ال�ضوؤون 

التجارية لتوجيه 

الدعوة على نفقة 

ال�ضركة.

اإن جميع 

عمليات البيع 

وال�ضراء على 

اأ�ضهم ال�ضركة 

حتدث عن 

طريق بور�ضة 

قطر ،والتي 

بدورها تخ�ضع 

ل�ضيا�ضات 

البور�ضة 

اخلا�ضة 

بال�ضفقات 

الكربى . 

املادة )28(:

حقوق 

امل�ضاهمني

فيما يتعلق 

بتوزيع الأرباح

املادة )29(:

هيكل راأ�س 

املال و حقوق 

امل�ضاهمني 

وال�ضفقات 

الكربى
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تطبيقات احلوكمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام
تطبيقات احلوكمةرقم البندرقم املادة الإلتزام

 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

:1.30
اأ�ضحاب  حقوق  اإحرتام  ال�ضركة  على  يجب 

فيها  ي�ضارك  التي  احلالت  ويف  امل�ضالح، 

اأ�ضحاب امل�ضالح يف احلوكمة، يجب اأن يتمكنوا 

بها وكافية  من احل�ضول على معلومات موثوق 

وب�ضكل  املنا�ضب  الوقت  يف  وذلك  �ضلة  وذات 

منتظم.

:1.31
يوقعه  �ضنوي  تقرير  اإعداد  املجل�س  على  يتعني 

الرئي�س. 

:2.31
يجب رفع تقرير احلوكمة اإىل الهيئة �ضنويًا ويف 

بالتقرير  مرفق  ويكون  الهيئة،  تطلبه  وقت  اأي 

بواجب  اإلتزامًا  ال�ضركة  تعده  الذي  ال�ضنوي 

الإف�ضاح الدوري.

:3.31
يجب ت�ضمني بند تقرير احلوكمة بجدول اأعمال 

ن�ضخة  وتوزيع  لل�ضركة  العادية  العامة  اجلمعية 

منه للم�ضاهمني خالل الإجتماع.

:2.30
على جمل�س الإدارة اأن ي�ضمن معاملة املوظفني 

اأي متييز  وامل�ضاواة وبدون  العدل  وفقا ملبادىء 

على اأ�ضا�س العرق اأو اجلن�س اأو الدين.

:3.30
ملنح  للمكافاآت  �ضيا�ضة  ي�ضع  اأن  املجل�س  على 

دائما  للعمل  ال�ضركة  ولإدارة  للعاملني  حوافز 

تاأخذ  اأن  ويجب  ال�ضركة،  م�ضلحة  يخدم  مبا 

على  ال�ضركة  اأداء  الإعتبار  بعني  ال�ضيا�ضة  هذه 

املدى الطويل.

:4.30
للعاملني  ت�ضمح  اآلية  اإعتماد  املجل�س  على 

املثرية  بالت�ضرفات  املجل�س  اإبالغ  بال�ضركة 

للريبة يف ال�ضركة عندما تكون هذه الت�ضرفات 

اأو م�ضرة بال�ضركة،  اأو غري قانونية  غري قومية 

وعلى املجل�س اأن ي�ضمن للعامل الذي يتوجه اىل 

ردة  اأو  اأذى  اأي  من  واحلماية  ال�ضرية  املجل�س 

فعل �ضلبية من موظفني اآخرين اأو من روؤ�ضائه.

:5.30
هذه  باأحكام  التام  الإلتزام  ال�ضركات  على 

تعليل  اأو  التقيد  مبداأ  من  م�ضتثناه  فهي  املادة، 

عدم التقيد.

اإحرتام  مببداأ  الإدارة  جمل�س  واأع�ضاء  الإدارة  تلتزم 

حقوق اأ�ضحاب امل�ضالح.

يقوم الرئي�س بتوقيع تقرير احلوكمة

قامت ال�ضركة بتزويد هيئة قطر لالأ�ضواق املالية بتقرير 

بالتقرير  الهيئة  بتزويد  ال�ضركة  قامت  كما   ، احلوكمة 

ال�ضنوي لل�ضركة.

اإن اإعتماد تقرير احلوكمة هو من اإحدى بنود اجلمعية 

العامة ، والتي قد قامت بدورها باإعتماده.

تلتزم الإدارة واأع�ضاء جمل�س الإدارة مبعاملة املوظفني 

بال�ضركة ب�ضورة عادلة وبدون اأينّ تفرقة اأو عن�ضرية.

قامت ال�ضركة باإعداد �ضيا�ضة املكافاآت للعاملني ولإدارة 

ال�ضركة.

قامت ال�ضركة باإعتماد �ضيا�ضة الك�ضف عن الإنتهاكات. 

تلتزم ال�ضركة بهذه املادة.

املادة )30(:

حقوق اأ�ضحاب 

امل�ضالح 

الآخرين

املادة )31(:

تقرير 

احلوكمة:

:4.31
ويجب اأن يت�ضمن تقرير احلوكمة كل املعلومات 

وعلى  النظام،  هذا  اأحكام  بتطبيق  املتعلقة 

�ضبيل املثال ل احل�ضر:

بهذا  ال�ضركة  اتبعتها  التي  الإجراءات   .1
اخل�ضو�س؛

خالل  اإرتكبت  خمالفات  اأي  عن  الإف�ضاح   .2
اأ�ضبابها وطريقة معاجلتها  املالية وبيان  ال�ضنة 

و�ضبل تفاديها يف امل�ضتقبل؛

يتاألف  الذي  الأع�ضاء  عن  الإف�ضاح   .3
وم�ضوؤولياتهم  وجلانه  الإدارة  جمل�س  منهم 

هوؤلء  لفئات  وفقًا  ال�ضنة،  خالل  ون�ضاطاتهم 

طريقة  عن  ف�ضاًل  و�ضالحياتهم،  الأع�ضاء 

والإدارة  املجل�س  اأع�ضاء  مكافاآت  حتديد 

التنفيذية العليا يف ال�ضركة.

الداخلية  الرقابة  اإجراءات  عن  الإف�ضاح   .4
املالية  ال�ضوؤون  على  ال�ضراف  ذلك  يف  مبا 

وال�ضتثمارات واإدارة املخاطر.

تتبعها  التي  الإجراءات  عن  الإف�ضاح   .5
قد  التي  الكبرية  املخاطر  لتحديد  ال�ضركة 

وحتليل  واإدارتها،  تقييمها  وطرق  تواجهها 

مقارن لعوامل املخاطر التي تواجهها ال�ضركة، 

التغيريات  ملواجهة  املعتمدة  الأنظمة  ومناق�ضة 

اجلذرية اأو غري املتوقعة يف ال�ضوق.

والإدارة  املجل�س  اأداء  تقييم  عن  الإف�ضاح   .6
مبا  الداخلية  الرقابة  نظام  تطبيق  يف  العليا 

فيها  اأخطر  التي  املرات  عدد  حتديد  ذلك  يف 

اإدارة  ذلك  يف  )مبا  رقابية  مب�ضائل  املجل�س 

املخاطر( والطريقة التي عالج بها املجل�س هذه 

امل�ضائل.

الرقابة  تطبيق  يف  الإخالل  عن  الإف�ضاح   .7
ال�ضعف  مواطن  اأو  جزئيا  اأو  كليا  الداخلية 

الطوارئ  حالت  عن  الإف�ضاح  اأو  تطبيقها  يف 

املايل  الأداء  على  توؤثر  قد  اأو  اأثرت  التى 

يف  ال�ضركة  اإتبعتها  التي  والإجراءات  لل�ضركة، 

الداخلية  الرقابة  تطبيق  يف  الإخفاق  معاجلة 

التقارير  يف  عنها  املف�ضح  امل�ضاكل  �ضيما  )ل 

ال�ضنوية لل�ضركة وبياناتها املالية(.

ورفعه  التقرير  مبراجعة  احلوكمة  جلنة  تقوم 

قبل  من  لإعتماده  لي�ضار   ، للتو�ضية  للمجل�س 

اجلمعية العامة.

مل يتم اإرتكاب اأي خمالفات خالل العام.

مت الإف�ضاح عن اأع�ضاء املجل�س واللجان يف امللحق 

)7( من هذا التقرير. كما مت تبيان طرق حتديد 

املكافاآت يف  املادة )17( من هذا التقرير.

مت الإف�ضاح يف املادة )18( من هذا التقرير.

مت الإف�ضاح يف املادة )19( من هذا التقرير.

مت الإف�ضاح يف املادة )19( من هذا التقرير.

مت الإف�ضاح يف املادة )19( من هذا التقرير.

املادة )31(:

تقرير احلوكمة 

– )تتمه(
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تطبيقات احلوكمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

بالقواعد  ال�ضركة  تقيد  عن  الإف�ضاح   .8
يف  والإدراج  الإف�ضاح  حتكم  التي  وال�ضروط 

2015ال�ضوق.  /   1

2015  /   2

2015  /   3

2015  /   4

2015  /   5

2015  /   6

2015  /   1

2015  /   2

2015  /   3

2015  /   4

2015  /   5

2015  /   6

را�ضد فهد النعيمي

ال�ضيخ / �ضحيم عبداهلل ال ثاين

حمد علي الهدفه

ر�ضيد يعقوب النفي�ضي

�ضعيد عدنان اأبو عوده

عبداهلل علي الكواري

فهد �ضعد القحطاين

حممد علي الكبي�ضي

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 يناير   14

2015 مار�س   12

2015 اأبريل   29

2015 اأغ�ضط�س   3

2015 اأكتوبر   14

2015 دي�ضمرب   14

2015 يناير   14

2015 فرباير   8

2015 مار�س   11

2015 اأبريل   28

2015 اأغ�ضط�س   2

2015 اأكتوبر   14

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

5

7

6

7

7

8

3

3

3

3

3

3

منذ التاأ�ضي�س

منذ التاأ�ضي�س

2014 اإبريل   22

2010 يوليو   22

2014 اإبريل   22

منذ التاأ�ضي�س

2014 اإبريل   22

2010 اأكتوبر   7

3

1

2

1

1

r

r

r

r

r

r

r

9. الإف�ضاح عن تقيد ال�ضركة باأنظمة الرقابة 
الداخلية عند حتديد املخاطر وادارتها.

ت�ضف  التي  ال�ضلة  ذات  املعلومات  كل   .10
الرقابة  واإجراءات  املخاطر  ادارة  عمليات 

الداخلية يف ال�ضركة.

مت الإف�ضاح يف املادة )19( من هذا التقرير. 

مت الإف�ضاح يف املادة )19( من هذا التقرير. 

مت الإف�ضاح يف املادة )19( من هذا التقرير. 

املادة )31(:

تقرير احلوكمة 

– )تتمه(

اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل عام 2015 ملحق )1( – 

اإجتماعات جلنة التدقيق خالل عام 2015 ملحق )2( – 

ت�شكيل جمل�س الإدارة ملحق )3( – 

# اإجتماع املجل�س

# اإجتماع املجل�س

الإ�شم

التاريخ

التاريخ

املن�شب

عدد الأع�شاء احلا�رضين

عدد الأع�شاء احلا�رضين

التاريخ

عدد الأع�شاء الغري احلا�رضين

عدد الأع�شاء الغري احلا�رضين

 #
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را�ضد فهد النعيمي

ال�ضيخ / �ضحيم عبداهلل ال ثاين

حمد علي الهدفه

ر�ضيد يعقوب النفي�ضي

�ضعيد عدنان اأبو عوده

عبداهلل علي الكواري

فهد �ضعد القحطاين

حممد علي الكبي�ضي

موؤ�ض�ضة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

�ضركة قطر لالإ�ضتثمار وتطوير امل�ضاريع

ال�ضركة القطرية لالإ�ضتثمارات العقارية

�ضركة املزايا القاب�ضة 

موؤ�ض�ضة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

حممد خالد حمد عبداهلل ال ثانى

قطر للوقود

ال�ضركة القطرية لالإ�ضتثمارات العقارية

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

22،245،247

150،000

5،602،907

50،000

22،245،247

7،407،933

5،729،877

5،602،907

150،000

150،000

50،000

50،000

r

210،052

r

r

r

r

r

r

كمية الأ�شهم ال�شخ�شية التي ميلكها ع�شو جمل�س الإدارة  ملحق )4( – 
يف اأ�شهم ال�رضكة

كمية الأ�شهم اململوكة واملحجوزة على اأع�شاء جمل�س الإدارة ملحق )5( – 
وك�شف كبار امل�شاهمني

ك�شف كبار امل�شاهمني

 #

 #

 #

الإ�شم

امل�شاهم

امل�شاهم

املن�شب

عدد الأ�شهم اململوكة

عدد الأ�شهم

عدد الأ�شهم املحجوزه

كمية الأ�شهم ال�شخ�شية

بيانات الأع�شاء ملحق )7( – 

را�ضد فهد النعيمي

ال�ضيخ / �ضحيم عبداهلل ال ثاين

حمد علي الهدفه

ر�ضيد يعقوب النفي�ضي

�ضعيد عدنان اأبو عوده

عبداهلل علي الكواري

فهد �ضعد القحطاين

حممد علي الكبي�ضي

1

2

3

4

5

6

7

8

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

ع�ضو جمل�س اإدارة

غري تنفيذي

غري تنفيذي

تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري م�ضتقل

غري م�ضتقل

غري م�ضتقل

م�ضتقل

م�ضتقل

غري م�ضتقل

غري م�ضتقل

م�ضتقل

r

r

r

r

رئي�س جلنة التدقيق

ع�ضو جلنة التدقيق

ع�ضو جلنة التدقيق

r

r

r

ع�ضو جلنة احلوكمة

r

ع�ضو جلنة احلوكمة

رئي�س جلنة احلوكمة

r

r

r

رئي�س جلنة املكافاآت

r

ع�ضو جلنة املكافاآت

r

r

r

ع�ضو جلنة املكافاآت

الإ�شم
املن�شب يف جمل�س 

الإدارة

ال�شفة 

التنفيذية

اإ�شتقاللية 

الع�شو

من�شب يف جلنة 

التدقيق

من�شب يف جلنة 

احلوكمة

من�شب يف جلنة 

املكافاآت  #

75 74

حمد علي الهدفه

جوزيف مو�ضى احلام�س

علي اأونوك

كلود جبور خليل

1

2

3

4

الرئي�س التنفيذي

مدير اأول – املالية والإدارية

مدير اأول – تطوير الأعمال والإ�ضرتاتيجية

مدير اأول - الت�ضويق

r

r

r

r

كمية الأ�شهم ال�شخ�شية التي ميتلكها امل�شوؤولني التنفيذيني يف اأ�شهم  ملحق )6( – 
ال�رضكة

كمية الأ�شهم ال�شخ�شيةاملن�شبالإ�شم# 



املوؤهالت التعليمية

الأمريكية املتحدة  الوليات  يف  اإنديانا  ولية  جامعة  من  القت�ضاد  يف  • بكالوريو�س 

املنا�ضب احلالية

املجتمع وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�ض�ضة  يف  لال�ضتثمارات  التنفيذي  • الرئي�س 
اإنرتنا�ضونال بريدج  جلف  و�ضركة  ميزة  �ضركة  منها  ال�ضركات  من  العديد  اإدارات  جمال�س  النعيمي  • يرتاأ�س 

    و�ضركة مزايا قطر للتطوير العقاري

املناعي. و�ضركة  قطر  فودافون  �ضركة  فيها  مبا  ال�ضركات  من  عدد  يف  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  • اأحد 

املنا�ضب ال�ضابقة

قطر موؤ�ض�ضة  يف  الإدارية  لل�ضوؤون  الرئي�س  • نائب 
للطاقة. املحدودة  غاز  را�س  �ضركة  يف  الب�ضرية  املوارد  • مدير 

املوؤهالت التعليمية 

. والقانون  الأعمال  يف  مبوؤهل  املتحدة،  اململكة  مرتوبوليتان،  لندن  جامعة  • خريج 

املنا�ضب احلالية 

)كيبكو( القاب�ضة  امل�ضاريع  وتطوير  �ضتثمار  لالإ  قطر  �ضركة   - اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
)�س.م.ق(. املناعي  �ضركات  ملجمع    - الإدارة  جمل�س  • رئي�س 

)�س.م.ق( العقاري  للتطوير  قطر  مزايا  – �ضركة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  • نائب 
الدويل قطر  – بنك  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

املنا�ضب ال�ضابقة

)�س.م.ق(. املناعي  �ضركات  جممع    - اإدارة  جمل�س  رئي�س  • نائب 
لالإجارة. الوطنية  ال�ضركة    - اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

را�ضد فهد النعيمي - رئي�س جمل�س الإدارة

ال�ضيخ �ضحيم عبد اهلل خليفة اآل ثاين - نائب رئي�س جمل�س الإدارة

املوؤهالت التعليمية

الكويت. –  جامعة  اأعمال  اإدارة  • بكالوريو�س 

املنا�ضب احلالية 

العقاري للتطوير  قطر  مزايا  �ضركة  يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
الكويت  - القاب�ضة  مزايا  �ضركة  يف  الإدارة  جمل�س  • رئي�س 

املنا�ضب ال�ضابقة 

واملقاولت العامة  للتجارة  النفي�ضي  �ضركة  يف  التنفيذي  • الرئي�س 
الكويتي التجاري  البنك  يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

الكويتية اجلوية  اخلطوط  يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
املتحدة النفي�ضي  �ضركة  يف  التنفيذي  • الرئي�س 

العقاري الكويت  بنك  يف  العقاري  التمويل  اإدارة  • مدير 

ر�ضيد يعقوب النفي�ضي - ع�ضو جمل�س الإدارة

املوؤهالت التعليمية

الأمريكية. املتحدة  الوليات  اإم،  اآند  اآيه  تك�ضا�س  جامعة  من  ال�ضرف  مرتبة  مع  الهند�ضة  يف  • بكالوريو�س 
امل�ضاريع اإدارة  يف  متقدمة  درا�ضات  • دبلوم 

�ضكولرز” “امريكن  من  �ضرف  و�ضهادات  • درجات 
القطاعات خمتلف  يف  مهنية  • �ضهادات 

املنا�ضب احلالية 

العقاري للتطوير  قطر  مزايا  ل�ضركة  الإدارة  جمل�س  يف  • ع�ضوا  
العقاري للتطوير  قطر  مزايا  ل�ضركة  التنفيذي  • الرئي�س 

املنا�ضب ال�ضابقة 

الأول امل�ضتثمر  يف  تنفيذي  • رئي�س 
العمالق  2 غاز  قطر  مل�ضروع  البحري  امل�ضروع  لن�ضاطات  العام  • املن�ضق 

غاز قطر  �ضركة  يف  الربية  امل�ضاريع  • من�ضق 

املهند�س حمد علي الهدفة - ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
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املوؤهالت العلمية 

املتحدة. باململكة   )Hertfordshire UK( هريتفورد�ضاير  جامعة  من  الهند�ضية  الإدارة  يف  • بكالوريو�س 
التنفيذية. القيادة  يف  تدريبية  • برامج 

املنا�ضب احلالية 

اأمالك يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  • نائب 
الأهلي البنك  يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

 ASTAD يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
�ضيمنز يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

تورنيدو يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
قطر موؤ�ض�ضة  يف  الإدارية  ال�ضوؤون   - للمجموعة  التنفيذي  • املدير 

لل�ضقب التنفيذي  • املدير 

املنا�ضب ال�ضابقة 

)اأ�ضغال(. العامة  الأ�ضغال  بهيئة  امل�ضرتيات  اإدارة  • رئي�س 
قطر. موؤ�ض�ضة  يف  امل�ضرتيات  باإدارة  ال�ضرتاتيجينّ  التوريد  • مدير 

فهد �ضعد القحطاين – ع�ضو جمل�س الإدارة

املوؤهالت التعليمية 

ال�ضرف مرتبة  قطرمع  جامعة  من  الهند�ضة  يف  • بكالوريو�س 

املنا�ضب احلالية 

القاب�ضة( )كيبكو  امل�ضاريع  لالإ�ضتثماروتطوير  قطر  �ضركة   - التنفيذي  الرئي�س  • نائب 
لها.  التابعة  وال�ضركات  القاب�ضة  امل�ضاريع  وتطوير  لال�ضتثمار  قطر  �ضركة  اإدارة-   جمل�س  • ع�ضو 

ال�ضتثمار  بيت  – �ضركة  املنتدب  الع�ضو  و  الإدارة  جمل�س  رئي�س  • نائب 
. املناعي   �ضركات  – جممع  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

)�ضوي�ضرا(. كابيتال  جايت  – جلوبال  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
)�س.م.ق( العقاري  للتطوير  قطر  – مزايا  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

املتحدة( العربية  الإمارات   ( لالت�ضالت  – اأك�ضيوم  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
املتحدة( العربية  )الإمارات  داما�س  اإدارة-  جمل�س  • ع�ضو 

)قطر(. ذ.م.م  – �ضيمن�س  الإ�ضرايف  املجل�س  يف  • ع�ضو 

املنا�ضب ال�ضابقة

)كيبكو( القاب�ضة  امل�ضاريع  تطوير  و  لال�ضتثمار  قطر  – �ضركة  للمجموعة  املنتدب  • الع�ضو 
البحري للنقل  القطرية  ال�ضركة    - اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

العقارية لالإ�ضتثمارات  القطرية  ال�ضركة   - اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
القطري. التمويل  بيت   - اإدارة   جمل�س  • ع�ضو 

الدويل قطر  بنك    - اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
)قطر( ذ.م.م  للتكنولوجيا  – ثي�ضينكروب  الإ�ضت�ضاري  املجل�س  • ع�ضو 

الوزراء( رئي�س  �ضمونّ  )مكتب  الأمريي  – الديوان  هند�ضي  • م�ضت�ضار 
امل�ضال. الطبيعي  للغاز  لفان  را�س  �ضركة   - التحتية  البنية  • مدير 

حممد علي الكبي�ضي - ع�ضو جمل�س الإدارة

املوؤهالت التعليمية

املعمارية. الهند�ضة  يف  • بكالوريو�س 

املنا�ضب احلالية 

العقارية. لالإ�ضتثمارات  القطرية  لل�ضركة  التنفيذي  • الرئي�س 
العقاري للتطوير  قطر  مزايا  يف  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

املنا�ضب ال�ضابقة 

القطرية. الأوملبية  الوطنية  اللجنة  يف  الريا�ضية  املن�ضاآت  م�ضاريع  ق�ضم  يف  • م�ضاعد 
العامة. �ضغال  الأ  هيئة  يف  الفنية  • مديراخلدمات 

القطرية. امل�ضلحة  القوات  يف  مهند�س  ع�ضكري/  • �ضابط 

عبداهلل علي الكواري - ع�ضو جمل�س الإدارة

املوؤهالت التعليمية

الأمريكية املتحدة  الوليات  ما�ضات�ضو�ضت�س،  بو�ضطن،  لالأعمال  هارفرد  – جامعة  املتقدمة  الإدارة  • برنامج 
الأمريكية املتحدة  – الوليات   DC – وا�ضنطن  وا�ضنطن  جورج  – جامعة  الهند�ضية  الإدارة  يف  • ماج�ضتري 

الأمريكية املتحدة  الوليات   - – اإنديانا  لفاييت  و�ضت  بوردو  – جامعة  املدنية  الهند�ضية  يف  • بكالوريو�س 

املنا�ضب احلالية 

العقاري للتطوير  قطر  مزايا  يف  الإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
قطر القاب�ضة(،  )كيبكو  القاب�ضة  امل�ضاريع  وتطوير  لالإ�ضتثمار  قطر  �ضركة  الأعمال،  وتطوير  العمليات  • مدير 

املناعي �ضركات  جممع  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 
قطر الأنابيب،  ل�ضناعة  امل�ضتقبل  �ضركة  اإدارة  جمل�س  • ع�ضو 

والهند�ضة للبناء  الأ�ضود  القط  �ضركة  • مدير 
امل�ضاريع خلدمات  املتخ�ض�ضة  ال�ضركة  • مدير 

املتخ�ض�ضة التغذية  �ضركة  • مدير 
تورنيدو �ضركة  عام  • مدير 

املنا�ضب ال�ضابقة

القاب�ضة(   )كيبكو  القابظة  امل�ضاريع  وتطوير  لالإ�ضتثمار  قطر  �ضركة  عام  • مدير 
)MEBD( الأعمال  لتطوير  الأو�ضط  ال�ضرق  �ضركة  عام  • مدير 

�ضعيد اأبو عودة - ع�ضو جمل�س الإدارة
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