




متهيد

تعرف منظمة التعاون والتنمية  OECD  نظام احل�كمة باأنه النظام الذي يتم من خالله اإدارة ال�رشكات التجارية والتحكم بها. وحتدد على ا�صا�صه ق�اعد احل�كمة وت�زيع احلق�ق وامل�ص�ؤوليات بني خمتلف اأ�صحاب امل�صالح يف 

ال�رشكة، مثل جمل�س الإدارة واملدراء وامل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح الآخرين، وت��صيح الق�اعد والإجراءات اخلا�صة باتخاذ القرارات ح�ل �ص�ؤون ال�رشكة.

وحر�صًا من �رشكة مزايا قطر للتط�ير العقاري على الإلتزام بالنظام الرامي لتح�صني نظام احل�كمة الذي ت�صعى هيئة قطر لالأ�ص�اق املالية تطبيقه ب�صكل تام على جميع ال�رشكات وامل�ؤ�ص�صات امل�صاهمة واملدرجة بب�ر�صة قطر داخل 

الدولة، فقد قامت ال�رشكة باإعداد تقريرها ح�ل نظام ح�كمة ال�رشكات الذي يت�صمن امل�اد من 1 - 30 حيث يعر�س يف م�صم�نه لكافة التعاريف الالزمة مثل اإجراءات احل�ص�ل على املعل�مات، معل�مات ال�رشكة التي ميكن 

احل�ص�ل عليها ، ال�رشكة املنت�صبة.. الخ، ومن ثم يتعر�س النظام لنطاق الإنطباق ومبداأ » التقيد اأو الإف�صاح«، مدى التزام ال�رشكات مببادىء احل�كمة، جمل�س الإدارة وواجباته ومهامه، طريقة ت�صكيله، اجتماعاته، مكافاآت اع�صاء 

جمل�س الإدارة، جلان التدقيق، الرقابه الداخلية واملدقق اخلارجي بال�رشكة، الإف�صاح عن عدد ا�صهم اع�صاء جمل�س الإدارة وامل�ص�ؤولني التنفيذيني وامل�صاهمني الكبار اأو امل�صيطرين، او الإف�صاح عن اية معل�مات تتعلق باأع�صاء جمل�س 

الإدارة اأو اأع�صاء اأية جلان اخرى تك�ن م�ؤ�ص�صة من قبل املجل�س، حق�ق امل�صاهمني كح�ص�لهم على كافة املعل�مات ح�ل ال�رشكة على �صبيل املثال ل احل�رش، كذلك حق�ق ا�صحاب امل�صالح الآخرين، واخرياً تقرير احل�كمة وه� 

ما نحن ب�صدد �رشحه بالتف�صيل على النح� التايل:

تقرير احل�كمه

يتعني على املجل�س اإعداد تقرير �صن�ي ي�قعه الرئي�س. ويجب ان يت�صمن التقرير تقييم املجل�س لتقيد ال�رشكة باأحكام هذا النظام، ويجب رفع التقرير اىل الهيئة �صن�يًا ويف اي وقت تطلبه الهيئة. ويجب ن�رش التقرير الذي ينبغي 

ان يت�صمن كل املعل�مات املتعلقة بتطبيق اأحكام هذا النظام.

وتن�س املادة )30( من نظام ح�كمة ال�رشكات املدرجة يف الأ�ص�اق التي تخ�صع لرقابة هيئة قطر لالأ�ص�اق املالية امل�صار اإليه الأحكام املرّقمة اأدناه من رقم 1 اإىل رقم 31 :  
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اإجراءات احل�صول على املعلومات

معلومات ال�صركة التي ميكن احل�صول عليها

ال�صركه احلليفة

جمموعة ال�صركات

الهيئة

ميثاق املجل�س

املجل�س اأو جمل�س االدارة

اأمني �صر املجل�س

الرئي�س 

ال�صركة

نظام احلوكمة

تقرير احلوكمة

االإجراءات التي يتعنينّ على كل �صركة اعتمادها بغية اإتاحة املجال اأمام امل�صاهمني للح�صول على املعلومات كما ين�س عليه هذا النظام.

ن هذه املعلومات،  وثائق ال�صركة واملعلومات املتعلقة بها التي يجب اأن تكون متاحة للم�صاهمني اأو التي ميكنهم احل�صول عليها ويجب اأن تت�صمنّ

على االأقل، الوثائق التي يجب اأن تكون متاحة للم�صاهمني مبوجب القانون اأو مبوجب هذا النظام وتاأخذ ال�صركة بعني االعتبار عند حتديد ما 

�س لتاأمني احل�صول عليها  اإذا كان يجب ت�صنيف معلومات حمددة على اأنها معلومات ميكن احل�صول عليها، موارد ال�صركة التي �صوف تخ�صنّ

ة و�صرية . �س له ال�صركة وامل�صاهمون ب�صبب االإف�صاح عن معلومات خا�صنّ تلك املعلومات وال�صرر الذي يحتمل اأن تتعرنّ

هي ال�صركة التي ت�صيطر على �صركة اأخرى، اأو التي تكون م�صيطر عليها من قبل �صركة اأخرى،اأو  ت�صرتك مع �صركة اأخرى كونهما م�صيطر 

عليهم من قبل �صركة اأخرى، اأو تكون مرتبطة بعقد تعاون اأو �صراكة اأو تن�صيق مع �صركة اأخرى. 

ال�صركة اأوال�صركات امل�صيطر عليها من قبل �صركة، وفقًا للمفهوم االإ�صطالحي ملعنى ل�صيطرة الوارد يف معايري املحا�صبة الدولية.

.QFMA هيئة قطر لالأ�صواق املالية

ل مهام جمل�س االإدارة وم�صوؤولياته وواجبات اأع�صاء املجل�س. ميثاق يف�صنّ

جمل�س اإدارة اأي �صركة.

ال�صخ�س املعني من جمل�س االإدارة وفقاأ لهذا النظام وامل�صوؤول عن تنظيم وتن�صيق امل�صائل التي تتعلق باملجل�س وبال�صركة.

رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة

ال�صركة املدرجة يف ال�صوق الرئي�صية.

القواعد واملعايري املنظمة الإدارة ال�صركات امل�صاهمة املدرجة يف ال�صوق الرئي�صية.

تقرير احلوكمة هو تقرير �صنوي يتناول تطبيقات وممار�صات ال�صركة املتعلقة باحلوكمة،يكون موقعا من رئي�س جمل�س  االإدارة ويرفع اإىل 

الهيئة، وفقاأ ملا ين�س عليه هذا النظام.

اأ�صلوب ت�صويت الإختيار اأع�صاء جمل�س االإدارة، بحيث مينح كل م�صاهم قدرة ت�صويتية بعدد االأ�صهم التي ميلكها م�صروبا يف عدد املقاعد الت�صويت الرتاكمي

ال�صاغرة يف املجل�س، ويحق له الت�صويت بها ملر�صح واحد اأو تق�صيمها بني من يختارهم من املر�صحني دون وجود اأي تكرار لهذه االأ�صوات، 

ويزيد هذا االأ�صلوب من فر�س ح�صول م�صاهمي االأقلية على متثيل لهم يف جمل�س االإدارة عن طريق االأ�صوات الرتاكمية ملر�صح واحد. 
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ع�صو جمل�س اإدارة تنفيذي

مراقب ح�صابات

اجلمعية العامة

ع�صو جمل�س االدارة امل�صتقل

هو ع�صو جمل�س االإدارة الذي يقوم منفردا باأي عمل تنفيذي من اأعمال االإدارة اليومية لل�صركة، باالإ�صافة اإىل كونه ع�صوا يف جمل�س اإدارة 

ال�صركة. 

هو مراقب احل�صابات املقيد يف �صجل مراقبي احل�صابات طبقا للقوانني واالأنظمة املعمول بها، والذي ال ي�صرتك باأي �صفة يف تاأ�صي�س ال�صركة 

وع�صوية جمل�س اإدارتها، اأو االإ�صتغال باأي عمل فني اأو اإداري اأو ا�صت�صاري فيها، اأو يكون �صريكا اأو وكيال اأو موظفا لدى موؤ�ص�صي ال�صركة اأو 

اأحد اأع�صاء جمل�س اإدارتها اأو من ذوي اأقرباءهم حتى الدرجة الرابعة.

االجتماع الذي يحق لكل م�صاهم ح�صوره ومناق�صته املو�صوعات املدرجة يف جدول اأعماله، وتوجيه االأ�صئلة اإىل اأع�صاء جمل�س االإدارة، 

والت�صويت على االأمور التي تتطلب ت�صويت اجلمعية العامة عليها. 

هو ع�صو جمل�س االإدارة الذي يتمتع باال�صتقاللية التامة،ومما ينايف اال�صتقاللية على �صبيل املثال ال احل�صر، اأي من االآتي:

من  �صركة  اأي  اأو  حليفة  �صركة  اأي  اأو  بال�صركة  املرتبطة  االأطراف  من  اأي  لدى  االأخرية  �صنوات  الثالث  خالل  موظفًا  يكون  اأن   .1
جمموعاتها كاملحا�صبني القانونيني، وكبار املوردين، اأو اأي من اأقاربه حتى الدرجة االأوىل، اأو اأن يكون مالكا حل�ص�س �صيطرة لدى اأي من 

تلك االأطراف خالل الثالث �صنوات االأخرية.

ال�صركة. ادارة  جمل�س  يف  ع�صويته  ل�صمان  املطلوبة  االأ�صهم  عدد  عن  ال�صركة  مال  راأ�س  من  متلكه  ن�صبة  تزيد  اأن   .2
من  �صركة  اأي  اأو  ال�صركة،  يف  االأخرة  �صنوات  الثالث  خالل  االأوىل  الدرجة  حتى  اأقاربه  من  اأي  اأو  التنفيذيني،  كبار  من  يكون  اأن   .3

جمموعاتها.

جمموعاتها. من  �صركة  اأي  اأو  ال�صركة،  يف  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  من  اأي  مع  االأوىل  الدرجة  من  قرابة  �صلة  له  تكون  اأن   .4
حليفة. �صركة  اأي  يف  اأو  ال�صركة،  يف  التنفيذيني  كبار  من  اأي  مع  االأوىل  الدرجة  من  قرابة  �صلة  له  تكون  اأن   .5

غري  اأو  مبا�صرة  جوهرية،  مالية  اأو  جتارية  تعامالت  االأخرية  الثالث  ال�صنوات  خالل  اأو  حاليا  اأقاربه  من  الأحد  اأو  له  كانت  اإذا   .6
مبا�صرة، مع ال�صركة.

اإدارته. جمل�س  لع�صوية  املر�صح  ال�صركة  جمموعة  �صمن  �صركة  اأي  يف  اإدارة  جمل�س  ع�صو  يكون  اأن   .7

هم اأع�صاء فريق التنفيذيني لل�صركة، والذين يقومون باأي عمل تنفيذي جوهري يوؤثر على اأعمال االإدارة اليومية لل�صركة اأو خططها االدارة التنفيذية العليا

اال�صرتاتيجية اأو اأدائها املايل اأو االإداري.  

عمليات التدقيق الداخلية ونظام امليزانية واالإجراءات امل�صار اإليها يف الق�صم الرابع من هذا النظام.الرقابة الداخلية
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ال�صوق

ع�صو جمل�س االدارة غري التنفيذي

ال�صركة االأم

القريب

م�صاهم

�صركة تابعة

املوافقة

تعامالت جتارية اأو مالية جوهرية

اأ�صحاب امل�صالح

طرف ذو عالقة

�صفقة كبرية

ال�صوق الرئي�صية يف بور�صة قطر.

هو ع�صو جمل�س االإدارة الذي ال يكون متفرغا الإدارة ال�صركة اأو مو�صفًا فيها، وال يتقا�صى راتبا �صهريا اأو �صنويا منها.

ال�صركة التي تتوىل مهمة تاأ�صي�س �صركة اأخرى واالإ�صراف عليها ومتلك اأكرث من )%51( من راأ�صمالها.

ال�صخ�س الذي جتمعه قرابة مع اأي �صخ�س على اأ�صا�س قرابة الن�صب اأو قرابة امل�صاهرة وحتى الدرجة الرابعة لكل منهما.

كل �صخ�س )معنوي اأو طبيعي( ميلك اأ�صهما يف ال�صركة.

ال�صركة التي تخ�صع ل�صيطرة �صركة اأم بحيث متتلك اأكرث من )%51( من راأ�صمالها.

حق م�صاهمي االأقلية بامل�صاركة يف عملية بيع كبرية لالأ�صهم، اأو يف عر�س علني للبيع وببيع اأ�صهمهم وفقاأ لل�صروط نف�صها.

تعترب التعامالت التجارية اأو املالية جوهرية اإذا ما و�صل حجم التعامالت من ذات النوع خالل ال�صنة الواحدة اإىل %10 ،اأو اأكرث من 

متو�صط جمموع التعامالت ال�صنوية من ذات النوع التي متت مع ال�صركة خالل ال�صنوات الثالث االأخرية.

كل �صخ�س )معنوي اأو طبيعي( له م�صلحة يف ال�صركة، مبا يف ذلك على �صبيل املثال امل�صاهمون،املوظفون، الدائنون، 

العمالء،الزبائن،املوردون وامل�صتثمرون.

يعترب ال�صخ�س ذا عالقة بال�صركة اإذا كان :

حليفة. �صركة  اأينّ  اأو  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�صو   .1
حليفة. �صركة  اأي  اأو  لل�صركة  العليا  التنفيذية  االإدارة  اأع�صاء  من  ع�صو   .2

احلليفة. �صركاتها  من  اأي  اأو  ال�صركة  اأ�صهم  اأكرثمن  )%5(اأو  ميتلك  �صخ�س  اأي   .3
اأعاله. اإليهم  امل�صار  و�صركاء  اأقارب   .4

اأخرى. جهة  اأي  مع  امل�صرتكة  ومن�صاآت  امل�صاريع   .5
واأقاربهم. العليا  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  قبل  من  عليها  امل�صيطر  ال�صركات   .6

اأي �صفقة اأو جمموعة �صفقات مت�صلة تهدف اإىل امتالك اأو بيع اأو تاأجري اأو مبادلة اأو الت�صرف بـ )با�صتثناء اإن�صاء ال�صمانات( باأ�صول 

ال�صركة اأو االأ�صول التي �صتكت�صبها ال�صركة اأو :

 )اأ( التي من �صاأنها تغيري الطبيعة االأ�صا�صية لعمل ال�صركة، اأو 

 )ب( التي تتجاوز قيمتها االإجمالية %10من القيمة االأدنى بني: القيمة ال�صوقية لل�صركة )يف حالة ال�صركة املدرجة( اأو قيمة �صايف اأ�صول 

ال�صركة .



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

 املادة )3(: وجوب

 التزام ال�صركة

مببادئ احلوكمة

:3.1
على املجل�س التاأكد من التزام ال�صركات املدرجة بال�صوق الرئي�صية باملبادىء املن�صو�س 

عليها بهذا النظام.

:3.2
على املجل�س اأن يراجع و يحدث تطبيقات احلوكمة التي يعتمدها و اأن يراجعها ب�صورة 

منتظمة.

جلنة  وميثاق  االإدارة  جمل�س  ميثاق  باإعتماد  ال�صركة  قامت 

احلوكمة للتاأكد من اإلتزام ال�صركة مبتطلبات هيئة قطر لالأ�صواق 

املالية.

لقد متكنت �صركة مزايا قطر من اإ�صتحداث اإطار عام حلوكمة 

املالية  لالأ�صواق  قطر  هيئة  مبتطلبات  التقييد  يف  رغبة  ال�صركة 

املثلى يف هذا املجال، وبناًء على  والعمل نحو تطبيق املمار�صات 

ذلك فقد اأمتت ال�صركة اخلطوات التالية:

�صركة  مع   2013 عام  يف  قطر  مزايا  �صركة  تعاقدت   )1
مع  يتما�صى  لل�صركة  للحوكمة  عام  اإطار  الإ�صتحداث  اإ�صت�صارية 

املمار�صات  اىل  باالإ�صافة  املالية  لالأ�صواق  قطر  هيئة  متطلبات 

املثلى يف هذا املجال.

الذي  احلوكمة  اإطار  مبراجعة  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  قام   )2
الإحتياجات  تلبيته  من  للتاأكد  االإ�صت�صارية  ال�صركة  به  تقدمت 

ال�صركة ومن ثم مت اإعتماده.

3( اإعتمد جمل�س اإدارة ال�صركة ميثاق جلنة منبثقة عن جمل�س 
ومدى  ال�صركة  يف  احلوكمة  ممار�صات  مبراجعة  تعنى  االإدارة 

التزام ال�صركة باملبادئ املن�صو�س عليها يف نظام احلوكمة ب�صكل 

�صنوي واإعداد تقرير احلوكمة بناًء على ذلك. 
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تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

املادة )4(:

ميثاق املجل�س

وم�صوؤولياته  املجل�س  مهام  بالتف�صيل  امليثاق  يحدد  ملجل�صه  ميثاقا  يعتمد  اأن  املجل�س  على 

املذكور  امليثاق  ي�صاغ  اأن  ويجب  تاما.  تقيدا  بها  يتقيدوا  اأن  يجب  التي  اأع�صاوؤه  وواجبات 

وفقا الأحكام هذا النظام و طبقا للنموذج اال�صرت�صادي املرفق بهذا النظام واأن يوؤخذ بعني 

اأن جتريها الهيئة من وقت الآخر  اإىل التعديالت التي ميكن  االعتبار عند مراجعة امليثاق  

ويجب ن�صر ميثاق جمل�س االدارة على موقع ال�صركة االلكرتوين وجعله متوافرا للجمهور.

للجمهور  واإتاحته  االإدارة،  باعتماد ميثاق جمل�س  ال�صركة  قامت 

مهام  بو�صوح  امليثاق  يحدد  لل�صركة.  االلكرتوين  املوقع  على 

جمل�س  اأع�صاء  وواجبات  وم�صوؤوليات  االدارة  جمل�س  اأع�صاء 

االإدارة التي يجب اأن يتقينّد بها اأع�صاء املجل�س.

:3.3
ال�صركة  التي جت�صد قيم  املهني  ال�صلوك  با�صتمرار، قواعد  و يطور  يراجع  اأن  املجل�س  على 

وال�صيا�صات واالجراءات الداخلية االأخرى التي يجب على اأع�صاء جمل�س االدارة وموظفي 

اأن تت�صمن قواعد ال�صلوك املهني هذه على �صبيل  وم�صت�صاري ال�صركة االلتزام بها )يجوز 

و�صيا�صة  ال�صركة  واأنظمة  التدقيق  جلنة  ومواثيق  االدارة  جمل�س  ميثاق  احل�صر  ال  الذكر 

املجل�س  وعلى  الباطنيينن(،  االأ�صخا�س  تداول  وقواعد  العالقة  ذات  االأطراف  تعامالت 

مراجعة مبادئ ال�صلوك املهني ب�صورة دورية بغية اأن ي�صمن اأنها تعك�س اأف�صل املمار�صات 

و تلبي حاجات ال�صركة.

واإعتماد  اإ�صتحداث  الإمتام  قطر  مزايا  �صركة  وفقت  لقد 

املادة  بهذه  للتقييد  الالزمة  الداخلية  واالإجراءات  ال�صيا�صات 

وذلك باإ�صتكمال االأمور التالية:

على  يحتوي  للحوكمة  اإطار  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  اإعتمد   )1
وال�صيا�صات  ال�صركة  قيم  جت�صد  التي  املهني  ال�صلوك  قواعد 

االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ليلتزم  االأخرى  الداخلية  واالإجراءات 

ال�صيا�صات  هذه  وتت�صمن  بها.  ال�صركة  وم�صت�صاري  وموظفي 

واالإجراءات الداخلية التايل:

املهني ال�صلوك  • قواعد 
االإدارة جمل�س  • ميثاق 
التدقيق جلنة  • ميثاق 

العالقة ذات  االأطراف  تعامالت  • �صيا�صة 
الباطنيني االأ�صخا�س  تداول  • قواعد 

لالأنظمة  �صاملة  اإمتام مراجعة  ال�صركة حاليًا على  اإدارة  وتعمل 

واالإجراءات بال�صركة واإ�صتكمال الناق�س منها

تكون جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س االإدارة معنية مبراجعة 

باملبادئ  ال�صركة  التزام  ومدى  ال�صركة  يف  احلوكمة  ممار�صات 

تقرير  واإعداد  �صنوي  ب�صكل  املن�صو�س عليها يف نظام احلوكمة 

واالإجراءات  وال�صيا�صات  بناًء على ذلك )مبا يف ذلك  احلوكمة 

الداخلية(.
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املادة )3(: وجوب 

التزام ال�صركة  

مببادئ احلوكمة 

-)تتمه(
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املادة )5(: 

مهمة املجل�س 

وم�صوؤولياته

:5.1
يتوىل املجل�س ادارة ال�صركة ب�صكل فعال و يكون م�صئوال م�صوؤولية جماعية عن اال�صراف على 

ادارة ال�صركة بالطريقة املنا�صبة.

:5.2
باالإ�صافة اىل مهام املجل�س و م�صوؤولياته املن�صو�س عليها يف ميثاق جمل�س ادارة ال�صركة، 

يتوىل املجل�س املهام التالية:

:5.2.1
وكيفية  مكافاآتهم  حتديد  املدراء،  تعيني  لل�صركة،  اال�صرتاتيجية  االأهداف  على  املوافقة 

ا�صتبدالهم ومراجعة اأداء االدارة و�صمان و�صع خطط التعاقب على ادارة ال�صركة

.)succession planning( 

:5.2.2
و  لل�صركة  التاأ�صي�صي  بالعقد  و  ال�صلة  ذات  اللوائح  و  بالقوانني  ال�صركة  تقيد  من  التاأكد 

بنظامها االأ�صا�صي كما يتحمل املجل�س م�صوؤولية حماية ال�صركة من االأعمال واملمار�صات غري 

القانونية اأو التع�صفية اأو غري املنا�صبة.

ال، حيث اجتمع 7 مرات خالل عام  يدير ال�صركة جمل�س ادارة فعنّ

.)»1« )امللحق   2014

وحددت  االدارة  جمل�س  دور  وثيقة  باإعتماد  ال�صركة  قامت 

م�صوؤوليته ل�صمان االمتثال لنظام حوكمة ال�صركة، حيث يراعي 

االأهداف  على  املوافقة  احل�صر،  ال  املثال  �صبيل  على  املجل�س 

وحتديد  وا�صتبدالهم  املدراء  وتعيني  لل�صركة  اال�صرتاتيجية 

مكافاأتهم ومراجعة اأداء االإدارة الخ.

مكافاأت  حتدد  للمكافاأت  جلنة  باإ�صتحداث  املجل�س  قام  كما 

املدارء وتراجع اأداءهم وتعمل ل�صمان التخطيط / التعاقب على 

اإدارة ال�صركة.

التي  الداخلي  التدقيق  تقارير  مراجعة  االإدارة  جمل�س  يراعي 

تقي�س مدى تقييد ال�صركة بالقوانني واللوائح ذات ال�صلة وبالعقد 

مع  املجل�س  يتابع  كما  االأ�صا�صي،  وبنظامها  لل�صركة  التاأ�صي�صي 

ممار�صات  اأن  من  للتحقق  دورية  ب�صفة  القانوين  امل�صت�صار 

ال�صركة تتما�صى مع القوانني ال�صارية وال حتتوي على ممار�صات 

غري القانونية اأو تع�صفية اأو غري منا�صبة.
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:5.3
اللجان  تلك  ت�صكيل  و  ال�صركة  للمجل�س تفوي�س بع�س �صالحيته اىل جلان خا�صة يف  يحق 

خا�صة بهدف اجراء عمليات حمددة، و متار�س عملها وفقا لتعليمات خطية ووا�صحة تتعلق 

بطبيعة املهمة و يف جميع االأحوال، يبقى املجل�س م�صئوال عن جميع ال�صالحيات اأو ال�صلطات 

التي فو�صها و عن اأعمال تلك اللجان.

:6.1
ميثل جمل�س االدارة كافة امل�صاهمني،  وعليه بذل العناية الالزمة يف ادارة ال�صركة والتقيد 

بال�صلطة املوؤ�ص�صية، كما هي حمددة يف القوانني واللوائح ذات ال�صلة مبا فيها هذا النظام 

و ميثاق املجل�س.

:6.2
يجب على اأع�صاء جمل�س االدارة العمل دائمًا على اأ�صا�س معلومات وا�صحة و بح�صن نية و 

بالعناية و االهتمام الالزمني ومل�صلحة ال�صركة وامل�صاهمني كافة.

ميلك  على:«  لل�صركة  االأ�صا�صي  النظام  من   34 املادة  تن�سنّ 

التوقيع عن ال�صركة كل من رئي�س جمل�س االإدراة ونائبه والع�صو 

اأو االأع�صاء املنتدبني ، جمتمعني اأو منفردين ، وفقًا للقرار الذي 

ي�صدره جمل�س االإدارة يف هذا ال�صاأن . ويجوز ملجل�س االإدارة اأن 

التوقيع عن  اأي�صًا حق  واأن يخولهم  اأكرث  اأو  لل�صركة  يعني مديرًا 

ال�صركة منفردين اأو جمتمعني« .

كما تن�سنّ املادة 31 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:)رئي�س 

واأمام  الغري  لدى  وميثلها  ال�صركة  رئي�س  هو  االإدارة  جمل�س 

بتو�صياته.  يتقيد  واأن  املجل�س  قرارات  ينفذ  اأن  وعليه  الق�صاء، 

من  لغريه  �صالحياته  بع�س  يفو�س  اأن  االإدارة  جمل�س  ولرئي�س 

اأع�صاء املجل�س. ويحلنّ نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه(. 

وقد مت اعتماد هيكل تنظيم ال�صالحيات من قبل جمل�س اإدارة 

ال�صركة يف 7 يوليو 2011 واملعدل بتاريخ 22  اإبريل 2013.

لواجبات  وفقًا  قطر  مزايا  �صركة  ادارة  جمل�س  اأع�صاء  يعمل 

دة  حمدنّ هي  كما  املوؤ�ص�صينّة  بال�صلطة  والتقيد  واالخال�س  العناية 

باعداد  ال�صركة  قامت  كما  ال�صلة.  ذات  واللوائح  القوانني  يف 

واعتماد قواعد ال�صلوك املهني ملجل�س االدارة التي حتدد بو�صوح 

مهام اأع�صاء املجل�س وفقًا  لنظام حوكمة ال�صركات.

املادة )6(:

واجبات اأع�صاء

جمل�س االدارة

االئتمانية
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املادة )5(: 

مهمة املجل�س 

وم�صوؤولياته - )تتمه(
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:6.3
يجب على اأع�صاء جمل�س االدارة العمل بفاعلية لاللتزام مب�صوؤولياتهم جتاه ال�صركة.

:7.1
ال يجوز اجلمع بني من�صب رئي�س جمل�س االدارة و من�صب الرئي�س التنفيذي او اأي من�صب 

تنفيذي اآخر يف ال�صركة.

:7.2
يف جميع االأحوال، يجب اأال يكون ل�صخ�س واحد يف ال�صركة �صلطة مطلقة التخاذ القرارات.

الرئي�س  من�صب  عن  االدارة  جمل�س  رئي�س  من�صب  ف�صل  مت 

فهد  را�صد  ال�صيد/  ي�صغل  ،حيث  قطر  مزايا  ب�صركة  التنفيذي 

بن  ال�صيد/ حمد  وي�صغل  االدارة  رئي�س جمل�س  النعيمي من�صب 

علي الهدفه من�صب الرئي�س التنفيذي.

تقع م�صوؤولية رئي�س جمل�س االدارة يف قيامه بتمثيل ال�صركة اأمام 

فهو  ال�صركة  عن  نيابة  بالت�صرف  لتخويله  بالن�صبة  اأما  الغري، 

�س باخت�صار يف املادة )31( و )34( بالنظام االأ�صا�صي.  ملخنّ

وثائق  يف  اأي�صًا  مدرجة  التنفيذي،فهي  الرئي�س  ملهام  وبالن�صبة 

والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  دور  و�صف  وت�صمل  احلوكمة 

التنفيذي ملعاجلة الثغرات التي مت حتديدها.

تن�س املادة )35( من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على: » يجتمع 

جمل�س االإدارة بدعوة من رئي�صه اأو نائب الرئي�س يف حالة غيابه ، 

وعلى الرئي�س اأن يدعو املجل�س لالإجتماع اإذا طلب ذلك ع�صوين 

عن  االإجتماعات  عدد  يقل  اأال  ويجب   . االأقل  على  اأع�صائه  من 

�صتة اإجتماعات كحد اأدنى خالل ال�صنة املالية الواحدة. وال يكون 

اإجتماع املجل�س �صحيحًا اإال اإذا ح�صره ن�صف عدد االأع�صاء على 

اأن يكون من بينهما الرئي�س اأو نائب الرئي�س، وال يجوز اأن ينق�صي 

�صهران كامالن دون عقد اإجتماع املجل�س .ويجتمع جمل�س االإدارة 

.ولع�صو  مركزها  خارج  يجتمع  اأن  ويجوز   ، ال�صركة  مركز  يف 

جمل�س االإدارة اأن ينتدب عنه كتابة اأحد اأع�صاء املجل�س لتمثيله 

الع�صو  لهذا  يكون  احلالة  هذه  ويف  والت�صويت،  احل�صور  يف 

�صوتان، وال يجوز اأن ينوب ع�صو املجل�س عن اأكرث من ع�صو

املادة )7(:

ف�صل من�صبي 

رئي�س جمل�س االإدارة 

والرئي�س التنفيذي
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املادة )6(:

واجبات اأع�صاء

جمل�س االدارة

االئتمانية-)تتمه(
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احلا�صرين،  اأ�صوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  واحد.وت�صدر   

املعرت�س  وللع�صو  الرئي�س  منه  الذي  اجلانب  ت�صاوت رجح  فاإذا 

اأن يثبت اإعرتا�صه يف حم�صر االإجتماع. كما يجوز ملجل�س االإدارة 

اأجهزة  بوا�صطة  اأو  التمرير  طريق  عن  قراراته  على  الت�صويت 

الفاك�س املعتمدة لكل ع�صو �صريطة موافقة جميع اأع�صاء جمل�س 

االإدارة على هذا االإجراء« .

لدى  التواقيع  اعتماد  ولقائمة  ال�صلطات  تنظيم  لهيكل  وفقًا 

ازدواجية  لنظام  تخ�صع  املدفوعات  جميع  فاإن  امل�صارف، 

التواقيع.

املادة )8(:

واجبات رئي�س 

جمل�س االإدارة

:8.1
يكون رئي�س جمل�س االدارة م�صئوال عن ح�صن �صري عمل جمل�س االدارة بطريقة منا�صبة و 

يف  وال�صحيحة  الكاملة  املعلومات  على  االدارة  جمل�س  اأع�صاء  ح�صول  ذلك  يف  مبا  فعالة 

الوقت املنا�صب.

:8.2
ال يجوز لرئي�س جمل�س االدارة اأن يكون ع�صوًا يف اأي جلنة من جلان املجل�س املن�صو�س عنها 

يف هذا النظام.

:8.3
ميثاق  عليها  ين�س  التي  تلك  عن  ف�صاًل  االدارة،  جمل�س  رئي�س  وم�صوؤوليات  واجبات  تت�صمن 

املجل�س، على �صبيل الذكر ال احل�صر، ما يلي:

1. التاأكد من قيام املجل�س مبناق�صة جميع امل�صائل االأ�صا�صية ب�صكل فعال ويف الوقت املنا�صب.
بعني  االأخذ  مع  االدارة  جمل�س  اجتماعات  من  اإجتماع  كل  اأعمال  جدول  على  املوافقة   .2
الرئي�س  اأن يفو�س  و يجوز  اأع�صاء جمل�س االدارة؛  اأي ع�صو من  اأي م�صاألة يطرحها  االعتبار 

هذه املهمة اىل ع�صو يف املجل�س غري اأن الرئي�س يبقى م�صوؤوال عن اأفعال قيام الع�صو املفو�س 

بهذه املهمة،

3. ت�صجيع جميع اأع�صاء املجل�س على امل�صاركة ب�صكل كلي و فعال يف ت�صريف �صوؤون املجل�س 
ل�صمان قيام املجل�س مبا فيه م�صلحة ال�صركة،

اإن النظام اال�صا�صي لل�صركة من املادة )27( اىل املادة )42( 

يغطي واجبات وم�صوؤوليات رئي�س جمل�س االدارة.

املكافاآت  التدقيق، جلنة  : جلنة  بتاأ�صي�س كل من  ال�صركة  قامت 

وجلنة احلوكمة، حيث ال ي�صغل رئي�س املجل�س اأي من�صب يف هذه 

اللجان.

اإن النظام اال�صا�صي لل�صركة من املادة )27( اىل املادة )42( 

يغطي واجبات وم�صوؤوليات رئي�س جمل�س االدارة.

ت ال�صركة ب�صكل ر�صمي وثيقة خا�صة بدور وم�صوؤوليات  كما اأعدنّ

نظام  متطلبات  مع  يتوافق  ا  عمنّ ف�صاًل  االدارة  جمل�س  رئي�س 

حوكمة ال�صركات املدرجة اخلا�صعة لرقابة هيئة قطر لالأ�صواق 

املالية .
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املادة )7(:

ف�صل من�صبي 

رئي�س جمل�س االإدارة 

والرئي�س التنفيذي

- )تتمه(
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االإدارة. اآرائهم اىل جمل�س  امل�صاهمني واي�صال  الفعلي مع  التوا�صل  4. �صمان وجود قنوات 
الفعالة  بامل�صاركة  خا�صة،  ب�صورة  التنفيذيني،  غري  املجل�س  الأع�صاء  املجال  اف�صاح   .5

وت�صجيع العالقات البناءة بني اأع�صاء املجل�س التنفيذيني و غري التنفيذيني.

املجل�س. الأداء  �صنوي  تقييم  اجراء  �صمان   .6

:9.1
يحدد ت�صكيل املجل�س يف نظام ال�صركة االأ�صا�صي ويجب اأن يت�صمن املجل�س اأع�صاء تنفيذيني  

واأع�صاء غري تنفيذيني واأع�صاء م�صتقلني و ذلك بهدف �صمان عدم حتكم �صخ�س واحد اأو 

جمموعة �صغرية من االأ�صخا�س يف قرارات املجل�س.

:9.2
يجب اأن يكون ثلث اأع�صاء جمل�س االدارة على االأقل اأع�صاء م�صتقلني و يجب اأن تكون اأكرثية 

االأع�صاء اأع�صاء غري تنفيذيني.

:9.3
يجب اأن يكون ع�صو جمل�س االدارة موؤهاًل و يتمتع بقدر كاف من املعرفة باالأمور االدارية 

تخ�صي�س  عليه  يتعني  كما  ال�صركة،  فيه م�صلحة  ملا  فعالة  ب�صورة  مهامه  لتاأدية  واخلربة 

واأهدافها  ال�صركة  م�صلحة  يحقق  مبا  و�صفافية  نزاهة  بكل  بعمله  للقيام  الكايف  الوقت 

وغاياتها.

:9.4
يجب على املرت�صح ملن�صب ع�صو جمل�س االدارة امل�صتقل اأن ال تزيد ن�صبة متلكه من راأ�س مال 

ال�صركة عن عدد االأ�صهم املطلوبة ل�صمان ع�صويته يف جمل�س ادارة ال�صركة.

املادة )9(:

ت�صكيل جمل�س االإدارة

مت حتديد اآلية وكيفية ت�صكيل جمل�س االإدارة يف النظام االأ�صا�صي.

يت�صمن جمل�س 

اإدارة ال�صركة 

ع�صو واحد 

م�صتقل كما 

ن�صري اإىل اأن 

املجل�س احلايل 

قد مت اإنتخابه 

قبل �صدور 

التعديالت 

اجلديدة لنظام 

احلوكمة يف 

عام 2014

مل يتم الرت�صيح 

لع�صوية جمل�س 

االإدارة ب�صفة 

م�صتقلة اأو غري 

م�صتقلة.

واعتماد  االدارة  جمل�س  تدريب  �صيا�صة  باإعتماد  ال�صركة  قامت 

جمل�س  اجتمع   ،2014 العام  خالل  الرت�صيحات.  جلنة  ميثاق 

االدارة 7 مرات )ملحق 1(.
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تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

:10.1.2
�صمان اعطاء االأولوية مل�صالح ال�صركة وامل�صاهمني يف حال ح�صول اأي ت�صارب للم�صالح؛

:10.1.3
امل�صاركة يف جلنة التدقيق يف ال�صركة؛

:10.1.4
مراقبة اأداء ال�صركة يف حتقيق غاياتها واأهدافها املتفق عليها و مراجعة التقارير اخلا�صة 

باأدائها مبا فيها التقارير ال�صنوية و ن�صف ال�صنوية و الربعية؛

:10.1.5
اال�صراف على تطوير القواعد االجرائية اخلا�صة بحوكمة ال�صركة لالإ�صراف على تطبيقها 

ب�صكل يتوافق و تلك القواعد.

:10.1.6
جلانه  اأو  االدارة  ملجل�س  وموؤهالتهم  املتنوعة  واخت�صا�صاتهم  وخرباتهم  مهاراتهم  اتاحة 

املختلفة من خالل ح�صورهم املنتظم الجتماعات املجل�س وم�صاركتهم الفعالة يف اجلمعيات 

العمومية وفهمهم الآراء امل�صاهمني ب�صكل متوازن و عادل.

:10.2
يجوز الأكرثية اأع�صاء املجل�س غري التنفيذيني طلب راأي م�صت�صار خارجي م�صتقل على نفقة 

ال�صركة، فيما يتعلق باأي م�صاألة تخ�س ال�صركة.

:11.1
ب�صورة  املجل�س  مبهام  القيام  يوؤمن  مبا  منتظم  ب�صكل  اجتماعات  املجل�س  يعقد  اأن  يجب 

فعالة، و يجب اأن يعقد املجل�س �صت اجتماعات يف ال�صنة الواحدة على االأقل و ما ال يقل عن 

اجتماع واحد كل �صهرين.

كيفية  االدارة  جمل�س  ميثاق  خالل  من  ال�صركة  حددت  لقد 

احل�صول على راأي ا�صت�صاري م�صتقلنّ على نفقة ال�صركة.

اجتمع جمل�س االدارة 7مرات خالل عام 2014. )ملحق 1(.
املادة )11(:

اإجتماعات املجل�س
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:10.1
تت�صمن واجبات اأع�صاء جمل�س االدارة غري التنفيذيني على �صبيل املثال ال احل�صر، ما يلي:

:10.1.1
اال�صرتاتيجية  امل�صائل  حول  م�صتقل  راأي  واعطاء  االدارة  جمل�س  اجتماعات  يف  امل�صاركة 

وال�صيا�صة واالأداء وامل�صاءلة واملوارد والتعيينات االأ�صا�صية ومعايري العمل؛

املادة )10(:

اأع�صاء جمل�س 

االإدارة غري 

التنفيذيني

لقد حددت ال�صركة مهام اأع�صاء املجل�س �صمن اإطار عمل تقييم 

اأداء جمل�س االإدارة وجلانة.  



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

:11.2
يجتمع املجل�س بناء على دعوة رئي�صة اأو بناء على طلب يقدمه ع�صوان من اأع�صائه و يجب 

ار�صال الدعوة الجتماع املجل�س لكل ع�صو من اأع�صاء املجل�س قبل اأ�صبوع على االأقل من تاريخ 

االجتماع مع جدول اأعمال االجتماع، علما اأنه يحق لكل ع�صو يف جمل�س االدارة ا�صافة اأي 

بند على جدول االأعمال.

:12.1
يعني املجل�س اأمني �صر للمجل�س يتوىل تدوين حما�صر اجتماعاته و قرارته يف �صجل خا�س 

مرقم ب�صورة م�صل�صلة وبيان االأع�صاء احلا�صرين و اأي حتفظات يبدونها كما يتوىل حفظ 

و  املجل�س  من  ترفع  التي  التقارير  و  ودفاتره  و�صجالته  املجل�س  اجتماعات  حما�صر  جميع 

اليه، ويجب على اأمني �صر املجل�س وحتت ا�صراف الرئي�س، تاأمني ح�صن اي�صال وتوزيع اأوراق 

عمل االجتماع والوثائق و املعلومات وجدول االأعمال والتن�صيق فيما بني اأع�صاء املجل�س وبني 

املجل�س و اأ�صحاب امل�صالح االآخرين بال�صركة مبا فيهم امل�صاهمني و االدارة واملوظفي

:12.2
على اأمني �صر املجل�س اأن يتاأكد من اأن اأع�صاء املجل�س ميكنهم الو�صول ب�صكل كامل و�صريع 

اىل كل حما�صر اجتماعات املجل�س و املعلومات و الوثائق و ال�صجالت املتعلقة بال�صركة.

:12.3
يجب اأن يتمكن جميع اأع�صاء جمل�س االدارة من اال�صتفادة من خدمات اأمني �صر املجل�س 

و م�صورته.

تن�س املادة )35( من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على: »يجتمع 

جمل�س االإدارة بدعوة من رئي�صه اأو نائب الرئي�س يف حالة غيابه، 

وعلى الرئي�س اأن يدعو املجل�س لالإجتماع اإذا طلب ذلك ع�صوين 

من اأع�صائه على االأقل . ويجب اأال يقل عدد االإجتماعات عن �صتة 

يكون  وال   . الواحدة  املالية  ال�صنة  خالل  اأدنى  كحد  اإجتماعات 

االأع�صاء  عدد  ن�صف  ح�صره  اإذا  اإال  �صحيحًا  املجل�س  اإجتماع 

على اأن يكون من بينهما الرئي�س اأو نائب الرئي�س ، وال يجوز اأن 

ينق�صي �صهران كامالن دون عقد اإجتماع املجل�س« .

املجل�س  �صرنّ  اأمني  على  يجب  االدارة،  وثيقة جمل�س  كما جاء يف 

ار�صال الدعوة الجتماع املجل�س لكل ع�صو قبل اأ�صبوع على االأقل 

من تاريخ االجتماع على اأن ي�صمن االحتفاظ بالوثائق.

قامت ال�صركة بتعيني ال�صيدة / ربى اأبو يو�صف مبن�صب اأمني �صرنّ 

للمجل�س بتاريخ 3 نوفمرب2008، كما مت تعيني ال�صيد / حممد 

من�صور مبن�صب اأمني �صرنّ للمجل�س بتاريخ 29 اأكتوبر 2014، 

حيث متتثل واجباتهم لنظام احلوكمة، كما قامت ال�صركة باعداد 

حتدد  والتي  االإدارة  جمل�س  �صر  اأمني  مرجعية  �صروط  واعتماد 

ر. م�صار عمل اأمني ال�صنّ

قامت ال�صركة باعتماد �صروط مرجعية امني �صر املجل�س.

كما جاء يف ميثاق املجل�س، فاإن اأمني �صر جمل�س االإدارة يتعامل 

مع:

املجل�س واأع�صاء  اإدارة  جمل�س  •رئي�س 
املجل�س عن  املنبثقة  •اللجان 

ال�صلة ذات  الكيانات  •ممثلي 

املادة )12(:

اأمني �صر املجل�س

15

املادة )11(:

اإجتماعات املجل�س

-)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

التنفيذي •الرئي�س 
• امل�صت�صارين

اخلارجيني احل�صابات  •مراجعي 
احلكومية •املوؤ�ص�صات 

املحلية •ال�صلطات 
•امل�صاهمني

•جميع املوؤ�ص�صات التجارية االأخرى )بالوقت والكيفية املطلوبة(

 11 مت تعيني اأمني �صرنّ املجل�س ال�صابق وفقًا لقرار املجل�س رقم 

بتاريخ 3 نوفمرب 2008. كما مت تعيني اأمني �صرنّ املجل�س احلايل 

وفقًا لقرار املجل�س رقم 6 بتاريخ 29 اأكتوبر2014 .

يف  املاج�صتري  درجة  على  حا�صل  ال�صابق  املجل�س  �صرنّ  اأمني  اإن 

القانون العام ودرجة البكالوريو�س يف القانون. يعمل لدى ال�صركة 

 4 عمل  ولديه خربة   .2008 نوفمرب  منذ  للمجل�س  �صر  كاأمني 

 6 لـ  ا�صافة  قانونية  وا�صت�صارات  حماماة  مكتب  يف  �صنوات 

�صنوات بوزارة البلدية والتخطيط العمراين بدولة قطر.

بكالوريو�س يف  درجة  على  املجل�س احلايل حا�صل  �صرنّ  اأمني  اأما 

منذ  للمجل�س  �صر  كاأمني  ال�صركة  لدى  يعمل  التجارية.   العلوم 

يف  مايل  كمدير  �صنوات  عمل7  خربة  ولديه   .2014 اأكتوبر 

�صركات مدرجة.

�صلة  ذات  اأطراف  مع  التعامل  �صيا�صة  باعتماد  ال�صركة  قامت 

والتي ت�صمل :

االطراف  مع  التجارية  املعامالت  وتنظيم  حتكم  �صيا�صة   )1
ذات العالقة، احتمال ت�صارب امل�صالح، مع االإ�صارة اإىل تعريف 

االأطراف ذات العالقة يف قانون هيئة قطر لالأ�صواق املالية.

واالإدارة  املجل�س  اأع�صاء  جانب  من  امل�صالح  )اف�صاح(  اقرار 

العليا »اإن وجدت« لت�صهيل ر�صد حاالت ت�صارب امل�صالح.

:12.4
ال يجوز تعيني اأمني �صر املجل�س اأو ف�صله اال مبوجب قرار �صادر عن جمل�س االدارة.

:12.5
يف�صل اأن يكون اأمني �صر املجل�س ع�صوًا يف هيئة حما�صبني حمرتفني معرتف بها اأو ع�صوا يف 

هيئة اأمناء �صر �صركات معتمدة )Chartered( معرتف بها اأو حماميًا اأو يحمل �صهادة 

من جامعة معرتف بها، اأو ما يعادلها؛ و اأن تكون له خربة ثالث �صنوات على االأقل يف تويل 

�صوؤون �صركة عامة مدرجة اأ�صهمها يف ال�صوق.

:13.1
على ال�صركة اأن تعتمد و تعلن عن قواعدها واجراءاتها العامة و التي تتعلق باإبرام ال�صركة 

الأية �صفقة جتارية مع طرف اأو اأطراف ذي عالقة (وهو ما يعرف ب�صيا�صة ال�صركة العامة 

فيما يتعلق باالأطراف ذات العالقة(. ويف جميع االأحوال، ال يجوز لل�صركة ابرام اأية �صفقة 

جتارية مع طرف ذي عالقة اال مع املراعاة التامة ل�صيا�صة ال�صركة املتعلقة باالأطراف ذات 

العالقة، ويجب اأن ت�صمن تلك ال�صيا�صة مبادئ ال�صفافية واالن�صاف واالف�صاح، و اأن تتطلب 

املوافقة على اأية �صفقة مع طرف ذي عالقة من قبل اجلمعية العامة لل�صركة.

املادة )13(:

ت�صارب امل�صالح 

وتعامالت االأ�صخا�س

الباطنيني
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اأمني �صر املجل�س
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�صلة  ذات  اأطراف  مع  التعامل  �صيا�صة  باعتماد  ال�صركة  قامت 

والتي ت�صمل :

االطراف  مع  التجارية  املعامالت  وتنظيم  حتكم  �صيا�صة   )1
ذات العالقة، احتمال ت�صارب امل�صالح، مع االإ�صارة اإىل تعريف 

االأطراف ذات العالقة يف قانون هيئة قطر لالأ�صواق املالية .

واالإدارة  املجل�س  اأع�صاء  جانب  من  امل�صالح  )اف�صاح(  اقرار 

العليا »اإن وجدت« لت�صهيل ر�صد حاالت ت�صارب امل�صالح.

يف  العالقة  ذات  االأطراف  تعامالت  جميع  عن  االف�صاح  مت 

البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014.

قامت ال�صركة باعتماد وثيقة االإف�صاح عن تداول اأع�صاء جمل�س 

االدارة واملوظفني يف اأ�صهم ال�صركة.

بكامل  املجل�س  اأع�صاء  تزويد  يتم  االدارة،  جمل�س  مبيثاق  عماًل 

ا�صافة  بال�صركة  واملتعلقة  واملطلوبة  الالزمة  والوثائق  املعلومات 

المكانية الو�صول ب�صكل فوري اإىل �صجالت ال�صركة. 

كما تقوم االدارة بتزويد املجل�س باأية م�صتجدات ب�صكل منتظم.

اجتماع  بح�صور  اخلارجي  املدقق  وكذلك  الداخلي  املدقق  قام 

املالية  البيانات  ، كما متنّ مناق�صة   2013 لعام  العامة  اجلمعية 

وتقرير مراقب احل�صابات.

اإن اأدوار وم�صوؤوليات اأع�صاء املجل�س تتمثل للتاأكد من اأن اأع�صاء 

تتم  احل�صابات،  ومدققي  والتدقيق  واملكافاءات  الرت�صيح  جلان 

بح�صور اجتماع اجلمعية العامة.

:13.2
اأحد  و  ال�صركة  بني  اأي �صفقة جتارية  اأو  بت�صارب م�صالح  تتعلق  م�صاألة  اأية  يف حال طرح 

باأع�صاء جمل�س االدارة، خالل اجتماع  له  اأي طرف ذي عالقة  اأو  ادارتها  اأع�صاء جمل�س 

املجل�س، فانه يجب مناق�صة املو�صوع يف غياب الع�صو املعني الذي ال يحق له مطلقا امل�صاركة 

على  و  ال�صوق  الأ�صعار  وفقا  ال�صفقة  تتم  اأن  يجب  حال  وباأي  ال�صفقة،  على  الت�صويت  يف 

اأ�صا�س جتاري بحت، ويجب اأن ال تت�صمن �صروطا تخالف م�صلحة ال�صركة.

:13.3
ويف جميع االأحوال، يجب االف�صاح عن هذه ال�صفقات يف التقرير ال�صنوي لل�صركة ويجب اأن 

ي�صار اليها بالتحديد يف اجلمعية العامة التي تلي هذه ال�صفقات التجارية.

:13.4
يجب االف�صاح عن تداول اأع�صاء املجل�س يف اأ�صهم ال�صركة وباأوراقها املالية االأخرى ويجب 

اأن تعتمد ال�صركة قواعد واجراءات وا�صحة حتكم تداول اأع�صاء جمل�س االدارة واملوظفني 

يف اأ�صهم ال�صركة.

:14.1
يجب اأن توفر ال�صركة الأع�صاء جمل�س االدارة كافة املعلومات و البيانات وال�صجالت اخلا�صة 

بال�صركة مبا ميكنهم القيام باأعمالهم و االملام بكافة اجلوانب املتعلقة بالعمل و يجب على 

االدارة التنفيذية لل�صركة تزويد املجل�س و جلانه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة.

:14.2
و  والتدقيق  املكافاآت  و  التعيينات  اأع�صاء جلان  االدارة �صمان ح�صور  اأع�صاء جمل�س  على 

ممثلني عن املدققني اخلارجيني، اجتماع اجلمعية العمومية.

املادة )14(:

مهمات املجل�س 

وواجباته االأخرى
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املادة )13(:

ت�صارب امل�صالح 

وتعامالت االأ�صخا�س

الباطنيني -)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

وذلك  االدارة  جمل�س  تدريب  �صيا�صة  باعتماد  ال�صركة  قامت 

وعملينّاتها  ال�صركة  عمل  ل�صري  منا�صب  خلقفهم  على  حر�صًا 

د من اإدراك اأع�صاء املجل�س مل�صوؤولياتهم. والتاأكنّ

بهدف  االدارة  جمل�س  تدريب  �صيا�صة  باعتماد  ال�صركة  قامت 

تعزيز مهارات وكفاءة االأع�صاء.

الع دائم حول نظام حوكمة  يبقى جمل�س ادارة ال�صركة على اإطنّ

احلوكمة  جلنة  اإىل  امل�صوؤولية  هذه  تفوي�س  مت  حيث  ال�صركات، 

للتاأكد من تعميم جميع م�صتجدات وتطورات جمال احلوكمة.

تن�س املادة 37 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على ما يلي :

اإجتماعات  ثالثة  ح�صور  عن  االإدارة  جمل�س  ع�صو  تغيب  »اإذا 

عذر  دون  متتالية  غري  اإجتماعات  خم�صة  اأو   ، للمجل�س  متتالية 

يقبله املجل�س ، اإعترب م�صتقياًل ».

تن�س املادة 30 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على ما يلي :

» ملجل�س االإدارة اأو�صع ال�صلطات الإدارة ال�صركة وله مبا�صرة جميع 

االأعمال التي تقت�صيها هذه االإدارة وفقًا لغر�صها ، وال يحد من 

هذه ال�صلطة اإال ما ن�س عليه القانون اأو هذا النظام اأو قرارات 

اجلمعية العامة«

:14.3
على املجل�س اأن ي�صع برنامج تدريبي الأع�صاء جمل�س االدارة املن�صمني حديثا ل�صمان متتع 

ادراكهم  و  وعملياتها،  ال�صركة  عمل  ل�صري  منا�صب  بفهم  انتخابهم  عند  املجل�س  اأع�صاء 

مل�صوؤولياتهم متام االدراك.

:14.4
يف  اأنف�صهم  يثقفوا  واأن  وواجباتهم  لدورهم  اجليد  االدراك  االدارة  جمل�س  اأع�صاء  على 

امل�صائل املالية والتجارية وال�صناعية ويف عمليات ال�صركة وعملها، ولهذه الغاية، يجب على 

املجل�س اعتماد اأو اتباع دورات تدريبية منا�صبة ور�صمية تهدف اىل تعزيز مهارات اأع�صاء 

جمل�س االدارة ومعرفتهم.

:14.5
على جمل�س االدارة اأن يبقي اأع�صاوؤه على الدوام مطلعني على التطورات يف جمال احلوكمة 

واأف�صل املمار�صات يف هذا اخل�صو�س، ويجوز للمجل�س تفوي�س ذلك اىل جلنة التدقيق اأو 

جلنة احلوكمة اأو اأي جهة اأخرى يراها منا�صبة.

:14.6
اأن يت�صمن نظام ال�صركة االأ�صا�صي اجراءات وا�صحة الإقالة اأع�صاء جمل�س االدارة يف حالة 

تغيبهم عن اجتماعات املجل�س.

�صري  على  لالإ�صراف  له  تابعة  خم�ص�صة  جلان  ان�صاء  مزايا  بتقييم  االدارة  جمل�س  يقوم 

الوظائف املهمة، و عند البت يف �صاأن اللجان التي �صيقع عليها االختيار، ياأخذ جمل�س االدارة 

اللجان املذكورة يف هذا النظام بعني االعتبار.

املادة )15(:

جلان جمل�س االدارة 
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املادة )14(:

مهمات املجل�س 

وواجباته االأخرى

-)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

قامت ال�صركة باعداد واعتماد ميثاق جلنة الرت�صيحات، كما متنّ 

تعيني جلنة الرت�صيحات

قامت ال�صركة باإعتماد ميثاق جلنة الرت�صيحات.

قامت ال�صركة باإعتماد ميثاق جلنة الرت�صيحات.

قامت ال�صركة باإعتماد ميثاق جلنة الرت�صيحات.

قامت  كما  الرت�صيحات  جلنة  ميثاق  باإعتماد  ال�صركة  قامت 

ال�صركة باإعتماد اإطار عمل تقييم اأداء املجل�س وجلانه، مت حتديد 

دور التقييم للجنة الرت�صيحات.

اإن اأع�صاء 

جلنة 

الرت�صيحات 

هم اأع�صاء 

غري 

م�صتقليني

:16.1
يجب اأن يتم تر�صيح و تعيني اأع�صاء جمل�س االدارة وفقًا الإجراءات ر�صمية و�صارمة و �صفافة

:16.2
اأع�صاء  من  م�صتقل  ع�صو  يراأ�صها  تر�صيحات  جلنة  باإن�صاء  االدارة  جمل�س  يقوم  اأن  ينبغي 

اأع�صاء املجل�س  اأع�صاء املجل�س يقرتحون تعيني  اأع�صاء م�صتقلني من  تتاألف من  و  املجل�س 

الرت�صيح  يعني  االلتبا�س، ال  العامة )الإزالة  بوا�صطة اجلمعية  واعادة تر�صيحهم لالنتخاب 

بوا�صطة اللجنة حرمان اأي م�صاهم يف ال�صركة من حقه يف اأن ير�صح اأو يرت�صح(

:16.3
يجب اأن تاأخذ الرت�صيحات بعني االعتبار، من بني اأمور اأخرى قدرة املر�صحني على اعطاء 

ومعرفتهم  مهاراتهم  اىل  باال�صافة  املجل�س  يف  كاأع�صاء  بواجباتهم  للقيام  الكايف  الوقت 

على  ترتكز  اأن  وميكن  و�صخ�صيتهم  واالأكادميية  التقنية  و  املهنية  موؤهالتهم  و  وخربتهم 

»املبادىء االر�صادية املنا�صبة لرت�صيح اأع�صاء جمل�س االدارة« املرفقة بهذا النظام والتي قد 

تعدلها الهيئة من وقت الآخر.

:16.4
يتعني على جلنة الرت�صيحات عند ت�صكيلها، اعتماد و ن�صر اطار عملها ب�صكل يبني �صلطتها 

و دورها.

:16.5
كما يجب اأن يت�صمن دور جلنة الرت�صيحات اجراء تقييم ذاتي �صنوي الأداء املجل�س.

املادة )16(:

تعيني اأع�صاء جمل�س 

االدارة – جلنة 

الرت�صيحات
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تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

ال ينطبق.

قامت ال�صركة باعتماد ميثاق جلنة املكافاآت، كما مت تعيني جلنة 

املكافاآت

قامت ال�صركة باعتماد ميثاق جلنة املكافاآت، كما مت تعيني جلنة 

املكافاآت.

قامت ال�صركة باعداد �صيا�صة املكافاآت

على: »حتدد  لل�صركة  االأ�صا�صي  النظام  من  املادة )42(  تن�س 

اجلمعية العامة العادية مكافاآت اأع�صاء جمل�س االإدارةوال يجوز 

تقدير جمموع هذه املكافاآت باأكرث من 10 % من الربح ال�صايف 

على  ربح  وتوزيع  واالحتياطيات  اال�صتهالكات  ا�صتنزال  بعد 

ويجوز  املدفوع  املال  راأ�س  من   %  5 عن  يقل  ال  امل�صاهمني 

�صرف مبلغ مقطوع الأع�صاء جمل�س االإدارة يف حالة عدم حتقيق 

ال  اأن  �صريطة  الت�صغيل  قبل  ما  �صنوات  اأو خالل  اأرباحا  ال�صركة 

تزيد مكافاأة الع�صو الواحد على مائة األف ريال قطري يف ال�صنة.«

:16.6
اأو  برت�صيح  تتعلق  متطلبات  اأو  �صروط  اأي  مراعاة  ال�صركات  من  غريها  و  امل�صارف  على 

�صلطة  اأية  اأو  املركزي  قطر  م�صرف  من  �صادرة  االدارة  جمل�س  اأع�صاء  تعيني  اأو  انتخاب 

اأخرى.

:17.1
على جمل�س االدارة ان�صاء جلنة مكافاآت تتاألف من ثالثة اأع�صاء على االأقل غري تنفيذيني 

يكون غالبيتهم من امل�صتقلني. 

:17.2
و  دورها  يبني  ب�صكل  عملها  اطار  ن�صر  و  اعتماد  ت�صكيلها،  عند  املكافاآت  جلنة  على  يتعني 

م�صوؤوليتها االأ�صا�صية.

:17.3
ال�صركة مبا يف  املكافاآت يف  �صيا�صة  االأ�صا�صي حتديد  املكافاآت  يت�صمن دور جلنة  اأن  يجب 

ذلك املكافاة التي يتقا�صاها الرئي�س وكل اأع�صاء املجل�س واالدارة التنفيذية العليا.

:17.4
يجب االف�صاح عن �صيا�صة و مبادىء املكافاآت الأع�صاء جمل�س االدارة يف التقرير ال�صنوي 

لل�صركة.

:17.5
يجب اأن تاأخذ جلنة املكافاآت بعني االعتبار م�صوؤوليات و نطاق مهام اأع�صاء املجل�س و اأع�صاء 

االدارة التنفيذية العليا وكذلك اأداء ال�صركة و يجوز اأن تت�صمن املكافاآت ق�صما ثابتا وق�صما 

اأداء  اأن يرتكز على  باالأداء يجب  الق�صم املرتبط  اأن  باالأداء، و جتدر اال�صارة اىل  مرتبطا 

ال�صركة على املدى الطويل

اإن جلنة 

املكافاآت 

تت�صمن ع�صو 

م�صتقل واحد 

من اأ�صل ثالث 

اأع�صاء

املادة )17(:

مكافاأة اأع�صاء 

جمل�س االدارة-  

جلنة املكافاآت
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املادة )16(:

تعيني اأع�صاء جمل�س 

االدارة – جلنة 

الرت�صيحات-)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

متطلبات  مع  جزئيا  تتما�صى  لل�صركة  احلالية  التدقيق  جلنة  اإن 

الهيئة.

حاليًا، ال يوجد اأي ع�صو من اأع�صاء جلنة التدقيق كان يعمل لدى 

اأحد مكاتب التدقيق اخلارجي يف غ�صون ال�صنتني االأخريتني.

من  املعتمد  اللجنة  ميثاق  خالل  للجنة من  االأمر  هذا  اإتاحة  مت 

جمل�س االإدارة وهو خا�صع لتحديدهم لالإحتياجات

تراعي جلنة التدقيق الداخلي �صرورة اإجتماع اللجنة متا�صيا مع 

متطلبات املادة.

اإن ال�صركة تلتزم بتطبيق املادة، حيث اأنه ال يوجد اأي تعار�س.

:18.1
على جمل�س االدارة ان�صاء جلنة تدقيق تتكون من ثالثة اأع�صاء على االأقل، ويجب اأن يكون 

غالبيتهم اأع�صاء م�صتقلني، ويجب اأن تت�صمن جلنة التدقيق ع�صوًا واحدا على االأقل يتمتع 

املتوفرين  امل�صتقلني  املجل�س  اأع�صاء  كان عدد  حالة  و يف  التدقيق،  مالية يف جمال  بخربة 

غري كاف لت�صكيل ع�صوية جلنة التدقيق، يجوز لل�صركة اأن تعني اأع�صاء يف اللجنة من غري 

االأع�صاء امل�صتقلني على اأن يكون رئي�س اللجنة م�صتقال.

:18.2
اأو كان يعمل يف ال�صابق لدى املدققني  ويف جميع االأحوال ال يجوز الأي �صخ�س يعمل حاليا 

اخلارجيني لل�صركة خالل ال�صنتني املا�صيتني، اأن يكون ع�صوا يف جلنة التدقيق

:18.3
يجوز للجنة التدقيق اأن ت�صت�صري على نفقة ال�صركة اأي خبري اأو م�صت�صار م�صتقل.

:18.4
على جلنة التدقيق اأن جتتمع عند االقت�صاء و ب�صورة منتظمة مرة على االأقل كل ثالثة اأ�صهر 

كما عليها تدوين حما�صر اجتماعاتها.

:18.5
االدارة، مبا يف  وقرارات جمل�س  التدقيق  تو�صيات جلنة  بني  تعار�س  اأي  يف حالة ح�صول 

ذلك، عندما يرف�س املجل�س اتباع تو�صيات اللجنة فيما يتعلق باملدقق اخلارجي، يتعني على 

املجل�س اأن ي�صمن تقرير احلوكمة، بيانا يف�صل بو�صوح هذه التو�صيات وال�صبب اأو االأ�صباب 

وراء قرار جمل�س االدارة عدم التقيد بها.

املادة )18(:

جلنة التدقيق

اإن اأع�صاء 

جلنة التدقيق 

هم اأع�صاء 

غري م�صتقلني.

قامت جلنة 

التدقيق 

باالإجتماع 

باأقل من العدد 

املطلوب، 

وذلك لتغيري 

اأع�صاء املجل�س 

واللجان
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تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

قامت ال�صركة باعتماد ميثاق جلنة التدقيق، �صيا�صة ا�صتقاللية 

وتناوب التدقيق واخلا�صة بالتعاقد مع املدققني اخلارجيني. 

كما يقوم املدقق اخلارجي �صنويًا بعر�س نتائج التدقيق، وابداء 

الراأي حول االأمور املحا�صبية املهمة على جلنة التدقيق.

:18.6
و  دورها  يبني  ب�صكل  عملها  اطار  ن�صر  و  اعتماد  ت�صكيلها،  عند  التدقيق  جلنة  على  يتعني 

ب�صورة  امل�صوؤوليات  هذه  تت�صمن  و  التدقيق،  للجنة  ميثاق  �صكل  على  االأ�صا�صية  م�صوؤولياتها 

خا�صة ما يلي:

1.  اعتماد �صيا�صة للتعاقد مع املدققني اخلارجيني؛ على اأن ترفع اىل جمل�س االدارة جميع 
اأو  التدابري  حول  تو�صيات  اعطاء  و  معينة  تدابري  اتخاذ  اللجنة  براأي  تتطلب  التي  امل�صائل 

اخلطوات الواجب اتخاذها؛

حول  مناق�صتهم  و  مو�صعيتهم  و  اخلارجيني  املدققني  ا�صتقالل  متابعة  على  اال�صراف   .2
الإعداد  الدولية  املعايري  و  الدولية  التدقيق  ملعايري  وفقًا  نطاقه  و  وفعاليته  التدقيق  طبيعة 

التقارير املالية

و  �صنوية  الن�صف  و  ال�صنوية  والتقارير  املالية  البيانات  �صحة  و  دقة  على  اال�صراف   .3
الربعية، ومراجعة تلك البيانات و التقارير؛ و يف هذا ال�صدد الرتكيز ب�صورة خا�صة على:

1. اأي تغيريات يف ال�صيا�صات والتطبيقات/املمار�صات املتعلقة باملحا�صبة؛  

2. النواحي اخلا�صعة الأحكام تقديرية بوا�صطة االدارة التنفيذية العليا.  

3. التعديالت االأ�صا�صية الناجتة عن التدقيق؛  

4. ا�صتمرار ال�صركة يف الوجود وموا�صلة الن�صاط بنجاح  

5. التقيد مبعايري املحا�صبة حيث ت�صعها الهيئة  

6. التقيد بقواعد االدراج يف ال�صوق  

7. التقيد بقواعد االف�صاح واملتطلبات االأخرى املتعلقة باإعداد التقارير املالية  

اأو  ال�صركة  يف  املايل  املدير  و  العليا  التنفيذية  واالدارة  االدارة  جمل�س  مع  التن�صيق   .4
على  ال�صنة  يف  واحدة  مرة  اخلارجيني  باملدققني  واالجتماع  مهامه،  يتوىل  الذي  ال�صخ�س 

االأقل؛

املالية  التقارير  تت�صمنها  �صوف  اأو  تت�صمنها  عادية  وغري  مهمة  م�صائل  اي  درا�صة   .5
الذي  ال�صخ�س  اأو  ال�صركة  يف  املايل  املدير  يثريها  م�صائل  باأي  بدقة  والبحث  واحل�صابات 

يتوىل مهامه اأو م�صئول االمتثال يف ال�صركة اأو املدققون اخلارجيون؛

املخاطر؛ وادارة  الداخلية  و  املالية  الرقابة  اأنظمة  مراجعة   .6
تطوير  نحو  واجباتها  االإدارة  اأداء  و�صمان  االدارة   مع  الداخلي  الرقابة  نظام  مناق�صة   .7

نظام رقابة داخلي فعال؛

22

املادة )18(:

جلنة التدقيق-

)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
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من  اليها  املوكلة  الداخلية  الرقابة  م�صائل  يف  االأ�صا�صية  التحقيقات  نتائج  يف  النظر   .8
جمل�س االدارة اأو املنفذة مببادرة من اللجنة ومبوافقة املجل�س

ال�صرورية  املوارد  وتوفر  اخلارجي  واملدقق  الداخليني  املدققني  بني  التن�صيق  �صمان   .9
والتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية واال�صراف عليها،

لل�صركة؛ واملحا�صبية  املالية  االجراءات  و  ال�صيا�صات  مراجعة   .10
ا�صتف�صارات مهمة يطلبها  واأي  11. مراجعة خطاب تعيني املدقق اخلارجي و خطة عمله 
اأنظمة  اأو  املالية  واحل�صابات  املحا�صبة  ب�صجالت  وتتعلق  ال�صركة  يف  العليا  االدارة  من 

الرقاية و كذلك ردود االدارة التنفيذية؛ و

12. تاأمني الرد ال�صريع ملجل�س االدارة على اال�صتف�صارات و امل�صائل التي تت�صمنها ر�صائل 
املدققني اخلارجيني اأو تقاريرهم؛

حول  �صكوكهم  ب�صرية  يبلغوا  اأن  بال�صركة  العاملون  خاللها  من  يتمكن  قواعد  و�صع   .13
اأي م�صائل يحتمل اأن تثري الريبة يف التقارير املالية اأو الرقابة الداخلية اأو حول اأي م�صائل 

اأخرى و�صمان وجود الرتتيبات املنا�صبة التي ت�صمح باإجراء حتقيق م�صتقل وعادل حول هذه 

امل�صائل مع �صمان منح العامل ال�صرية واحلماية من اأي رد فعل �صلبي اأو �صرر، و اقرتاح تلك 

القواعد على جمل�س االدارة العتمادها؛

املهني؛ ال�صلوك  بقواعد  ال�صركة  تقيد  على  اال�صراف   .14
بها  فو�صها  كما  ال�صالحيات  و  املهام  بهذه  املتعلقة  العمل  قواعد  اأن  من  التاأكد   .15

جمل�س االدارة تطبق بالطريقة املنا�صبة

املادة؛ هذه  يف  عليها  املن�صو�س  امل�صائل  حول  االدارة  جمل�س  اىل  تقرير  رفع   .16
درا�صة اأي م�صائل اأخرى يحددها جمل�س االدارة.

:19.1
لتقييم  اال�صول،  ح�صب  املجل�س  عليه  يوافق  داخلية  رقابة   نظام  تعتمد  اأن  ال�صركة  على 

االأ�صاليب واالجراءات املتعلقة باإدارة املخاطر وتطبيق نظام احلوكمة الذي تعتمده ال�صركة 

معايري  الداخلية  الرقابة  نظام  ي�صع  اأن  ويجب  ال�صلة.  ذات  واللوائح  بالقوانني  والتقيد 

وا�صحة للم�صوؤولية وامل�صاءلة يف اأق�صام ال�صركة كلها. 

املادة )19(:

التقيد باالنظمة 

والرقابة الداخلية 

واملدقق الداخلي

اإن النظام احلايل للرقابة الداخلية يف ال�صركة يخ�صع لل�صيا�صات 

واالجراءات املعتمدة من قبل جمل�س االدارة.
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ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

:19.2
وادارة  لتقييم  وم�صتقلة  فعالة  وحدات  ان�صاء  الداخلية  الرقابة   عمليات  تت�صمن  اأن  يجب 

املخاطر ف�صال عن وحدات للتدقيق املايل و الت�صغيلي الداخلي وذلك باالإ�صافة اىل التدقيق 

ذات  االأطراف  تعامالت  كل  اأن  الداخلية  الرقابة  نظام  ي�صمن  اأن  يجب  كما  اخلارجي، 

العالقة تتم وفقا لل�صوابط اخلا�صة بها.

:19.3
اأن تكون لل�صركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور و مهام حمددة حتديدًا وا�صحًا، و  يجب 

ب�صورة خا�صة يتعني على وحدة التدقيق الداخلي اأن:

تطبيقه؛ على  وت�صرف  الداخلية  الرقابة  نظام  يف  تدقق   .1
و منا�صبا؛  تدريبًا  مدرب  و  ت�صغيليًا  وم�صتقل  كفوؤ  عمل  فريق  قبل  من  تدار   .2

جلنة  خالل  من  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  ب�صورة  اما  تقاريرها  االدارة  ملجل�س  ترفع   .3
التدقيق التابعة للمجل�س، وتكون م�صئوله اأمامه؛ و

و ال�صركة؛  اأن�صطة  كل  اىل  الو�صول  امكانية  لها  يكون   .4
تعزيز  ويجب  لل�صركة  العادي  اليومي  بالعمل  القيام  عدم  ذلك  يف  مبا  م�صتقلة  تكون   .5

ا�صتقاللها مثال من خالل حتديد مكافاآت اأع�صاء الوحدة من قبل املجل�س مبا�صرة.

:19.4
ويكون  االدارة،  جمل�س  يعينه  االأقل  على  داخلي  مدقق  من  الداخلي  التدقيق  وحدة  تتكون 

املدقق الداخلي م�صئوال اأمام املجل�س.

:19.5
اأن يعد ويرفع اىل جلنة التدقيق وجمل�س االدارة تقرير تدقيق  يتعني على املدقق الداخلي 

داخلي يت�صمن مراجعة وتقييمًا لنظام الرقابة الداخلية يف ال�صركة. ويحدد نطاق التقرير 

باالتفاق بني املجل�س )بناء على تو�صية جلنة التدقيق( واملدقق الداخلي، على اأن يت�صمن 

التقرير ب�صورة خا�صة ما يلي:

- اجراءات الرقابة واال�صراف على ال�صوؤون املالية و اال�صتثمارات وادارة املخاطر.

- مقارنة تطور عوامل املخاطر يف ال�صركة واالأنظمة املوجودة ملواجهة التغيريات اجلذرية 

اأو غري املتوقعة يف ال�صوق.

قامت ال�صركة بتعيني مدقق داخلي يقوم مبراجعة نظام الرقابة 

املخاطر  ومناق�صة  باالإطالع  االإدارة  يقوم جمل�س  الداخلية، كما 

التي قد تنتج عن عمليات ال�صركة.

قامت ال�صركة باإن�صاء وحدة تدقيق داخلي. ترفع وحدة التدقيق 

التدقيق، ومن ثم يتم اعتماد هذه  الداخلي تقاريرها اىل جلنة 

التقارير من قبل جمل�س االدارة.

قامت ال�صركة بتعيني ال�صيد/ اأحمد عجاج كمدقق داخلي لل�صركة 

يف 26 مايو 2013

املدقق  مهام  من  هي  البند  هذا  �صمن  املذكورة  النقاط  جميع 

الداخلي، حيث يتم التقيد بهذه النقاط.
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- تقييم اأداء املجل�س و االدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية مبا يف ذلك حتديد 

عدد املرات التي اأخطر فيها املجل�س مب�صائل رقابية )مبا يف ذلك ادارة املخاطر( و الطريقة 

التي عالج بها املجل�س هذه امل�صائل.

اأو حاالت الطوارئ  اأو مواطن ال�صعف يف تطبيقها  الرقابة الداخلية  - االخفاق يف تطبيق 

التي اثرت اأو قد توؤثر على االأداء املايل لل�صركة، واالجراء الذي اتبعته ال�صركة يف معاجلة 

التقارير ال�صنوية  االخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية )ال �صيما امل�صاكل املف�صح عنها يف 

لل�صركة وبياناتها املالية(.

- تقيد ال�صركة بالقواعد و ال�صروط التي حتكم االف�صاح و االدراج يف ال�صوق.

- تقيد ال�صركة باأنظمة الرقابة الداخلية عند حتديد املخاطر و ادارتها.

كل املعلومات ذات ال�صلة التي ت�صف عمليات ادارة املخاطر يف ال�صركة.

:19.6
يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثالثة �صهور.

:20.1
يقوم مراقب ح�صابات )مدقق خارجي( م�صتقل و موؤهل و يتم تعيينه بناء على تو�صية جلنة 

تدقيق  باإجراء  لل�صركة،  العامة  اجلمعية  قرار  وعلى  االدارة  جمل�س  اىل  املرفوعة  التدقيق 

خارجي م�صتقل �صنوي واجراء مراجعة ن�صف �صنوية للبيانات ويهدف التدقيق املذكور اىل 

لنظام  وفقًا  تعد  املالية  البيانات  اأن  مو�صوعي  بتاأكيد  امل�صاهمني  و  االدارة  جمل�س  تزويد 

احلوكمة هذا وللقوانني واللوائح ذات ال�صلة واملعايري الدولية التي حتكم اعداد املعلومات 

املالية واأنها متثل متاما مركز ال�صركة املايل واأداءها من جميع النواحي اجلوهرية. 

اللجنة  تقرير  اإعداد  �صرورة  الداخلي  التدقيق  جلنة  تراعي 

متا�صيا مع متطلبات املادة.

اجلمعية  اجتماعات  خالل  لل�صركة  اخلارجي  املدقق  تعيني  مت 

العمومية للم�صاهمني بناءًا على تو�صية جمل�س االدارة 

كما يتم اعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري التالية: 

اىل  اإ�صافة  قطر  يف  التجارية  ال�صركات  لقانون  االمتثال   .1
النظام االأ�صا�صي،

املالية، للتقارير  الدولية  للمعايري  االمتثال   .2
الو�صع  ناحية  من  املادية  اجلوانب  جميع  اىل  االمتثال   .3

واملوقف املايل لل�صركة،

مت اعداد البيانات املالية وفقًا لنظام حوكمة ال�صركات.

قامت جلنة 

التدقيق 

باالإجتماع 

باأقل من العدد 

املطلوب

املادة )20(:

مراقب احل�صابات 

)املدقق اخلارجي(
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:20.2
يتعني على املدققني اخلارجيني التقيد باأف�صل املعايري املهنية؛ و ال يجوز لل�صركة اأن تتعاقد 

معهم لتقدمي اأي ا�صت�صارة اأو خدمات غري اجراء التدقيق املايل لل�صركة، و يجب اأن يكون 

اأال يكون لديهم  ادارتها ويجب  ال�صركة و جمل�س  املدققون اخلارجيون م�صتقلني متامًا عن 

اطالقًا اأي ت�صارب يف امل�صالح يف عالقاتهم بال�صركة.

:20.3
حيث  لل�صركة  العادية  العامة  اجلمعية  ح�صور  لل�صركة  اخلارجيني  املدققني  على  يتعني 

يقدمون تقريرهم ال�صنوي والرد على اال�صتف�صارات.

:20.4
يكون املدققون اخلارجيون م�صئولني اأمام امل�صاهمني و يدينون لل�صركة بواجب بذل العناية 

املهنية املطلوبة عند القيام بالتدقيق كما يتوجب على املدققني اخلارجيني ابالغ الهيئة واأي 

هيئات رقابية اأخرى يف حال عدم اتخاذ املجل�س االجراء املنا�صب فيما يتعلق بامل�صائل املثرية 

لل�صبهة التي اأثارها املدققون اأو حددوها.

:20.5
يتعني على جميع ال�صركات املدرجة اأ�صهمها يف ال�صوق تغيري مدققيها اخلارجيني كل خم�س 

�صنوات كحد اأق�صى.

قامت ال�صركة باعتماد �صيا�صة ا�صتقاللية وتناوب التدقيق والتي 

حتظر املدقق اخلارجي من امل�صاركة يف انتاج اأي معلومات غري 

امليزانية العامة، كما اأن مكتب »ارن�صت اأند يونغ« املدقق اخلارجي 

م اأي خدمات اأخرى غري تدقيق البيانات املالية  لل�صركة« مل يقدنّ

اخلا�صة بال�صركة.

تن�سنّ املادة 64 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على :

» على املراقب اأن يح�صر اجلمعية العامة، واأن يديل يف االجتماع 

ال�صركة،  ميزانية  وبوجه خا�س يف  بعمله  يتعلق  ما  كل  براأيه يف 

التقرير  يكون  اأن  ويجب  العامة،  اجلمعية  على  تقريره  ويتلو 

م�صتماًل على كافة البيانات املن�صو�س عليها يف قانون ال�صركات 

اإي�صاحات  وطلب  مناق�صته  حق  م�صاهم  لكل  ويكون  التجارية. 

عمليًا  تطبيقه  يتم  ما  وهو  تقريره«.  يف  الوارده  الوقائع  ب�صاأن 

قطر  هيئة  ومتطلبات  لل�صركة  اال�صا�صي  النظام  مع  متا�صيًا 

لال�صواق املالية .

تن�س املادة 62 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على :

عليه  اأوجبه  ما  بكل  عمله  اأداء  يف  احل�صابات  مراقب  يلتزم   «

القانون من واجبات و التزامات.

تقريره  يف  الواردة  البيانات  �صحة  عن  م�صوؤواًل  املراقب  ويكون 

بو�صفه وكياًل عن جمموعة امل�صاهمني.

ويكون املراقبون يف حالة تعددهم م�صئولني بالت�صامن عن اأعمال 

الرقابة«.

تن�سنّ املادة 61 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على :

» يكون لل�صركة مراقب ح�صابات اأو اأكرث تعينهم اجلمعية العامة 

ال  اأن  على  تعيينهم  اإعادة  لها  ويجوز  اأتعابهم،  �صنة وحتدد  ملدة 

تتجاوز مدة التعيني خم�س �صنوات متوا�صلة.

ويجب اأن يكون املراقب من املقيدين يف �صجل مراقبي احل�صابات 

املن�صو�س عليه يف قانون تنظيم مهنة مراقبة احل�صابات، واأن  26
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يكون قد زاول املهنة ملدة ع�صر �صنوات مت�صلة على االأقل.«

وقد متنّ تعيني املراقب احلايل لل�صركة يف عام 2014. كما تن�س 

املدقق  تغيري  وجوب  على  التدقيق  وتناوب  ا�صتقاللية  �صيا�صة 

اخلارجي مرة كل ثالث �صنوات.

:21.1
على ال�صركة التقيد بجميع متطلبات االف�صاح مبا يف ذلك تقدمي التقارير املالية واالف�صاح 

عن عدد اأ�صهم اأع�صاء جمل�س االدارة وامل�صوؤولني التنفيذيني و كبار امل�صاهمني اأو امل�صاهمني 

امل�صيطرين، كما يتعني على ال�صركة االف�صاح عن معلومات تتعلق باأع�صاء جمل�س ادارتها 

يف  وع�صويته  ومهنته  التعليمي  م�صتواه  تبني  منهم  واحد  لكل  الذاتية  ال�صرية  ذلك  يف  مبا 

جمال�س ادارة اأخرى)ان وجدت(، كما يجب االف�صاح عن اأ�صماء اأع�صاء اللجان املختلفة 

امل�صكلة من قبل املجل�س وفقًا للمادة)5/3(مع تبيان ت�صكيلها.

:21.2
على املجل�س اأن يتاأكد اأن جميع عمليات االف�صاح التي تقوم بها ال�صركة تتيح معلومات دقيقة 

و �صحيحة و غري م�صللة.

:21.3
IFRS/ يجب اأن تكون التقارير املالية لل�صركة مطابقة ملعايري املحا�صبة و التدقيق الدولية

اأن يت�صمن تقرير املدققني اخلارجيني ا�صارة �صريحة  ISA ومتطلباتها، ويجب  IAS و 
عما اذا كانوا قد ح�صلوا على كل املعلومات ال�صرورية، و يجب اأن يذكر هذا التقرير ما اذا 

ملعايري  وفق  اأجري  قد  التدقيق  كان  اذا  وما    IFRS/IASتتقيد مبعايري ال�صركة  كانت 

ISA. التدقيق الدولية

:21.4
يجب توزيع التقارير املالية املدققة لل�صركة على جميع امل�صاهمني.

ملحق رقم 4،6،7

قامت ال�صركة باعتماد �صيا�صة ال�صروط املرجعية الر�صمية التي 

مع  يتما�صى  مبا  االدارة  جمل�س  وم�صوؤوليات  واجبات  ن  تت�صمنّ

عملية االف�صاح.

املعايري  ال�صركة بتطبيق  التزام  يت�صمن تقرير املدقق اخلارجي 

احلا�صبية الدولية.

املوقع  على  �صنويًا  لل�صركة  املدققة  املالية  البيانات  ن�صر  يتم 

اخلا�س   االلكرتوين  واملوقع  قطر  ببور�صة  اخلا�س  االلكرتوين 

بال�صركة كما تن�صر يف �صحيفتني حمليتني.

املادة )21(

االإف�صاح

27

املادة )20(:

مراقب احل�صابات 

)املدقق اخلارجي(

-)تتمه(
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ال�صلة مبا  ذات  واللوائح  القوانني  لهم مبوجب  املمنوحة  بجميع احلقوق  امل�صاهمون  يتمتع 

فيها هذا النظام و نظام ال�صركة االأ�صا�صي، ويتعني على املجل�س اأن ي�صمن احرتام حقوق 

امل�صاهمني مبا يحقق العدالة و امل�صاواة.

:23.1
يتعني على ال�صركة اأن حتتفظ ب�صجالت �صحيحة ودقيقة و حديثة تو�صح ملكية االأ�صهم.

قامت ال�صركة باإعتماد �صيا�صة عالقات امل�صتثمرين.

تن�سنّ املادة 10 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

» حتتفظ ال�صركة ب�صجل خا�س يطلق عليه �صجل امل�صاهمني يقيد 

فيه اأ�صماء امل�صاهمني وجن�صياتهم ومواطنهم وما ميلكه كل منهم 

والقدر املدفوع من قيمة ال�صهم ولوزارة االإقت�صاد والتجارة حق 

االإطالع على هذه البيانات واحل�صول على ن�صخة منها.

جهة  اأية  لدى  ال�صجل  هذا  من  ن�صخة  تودع  اأن  لل�صركة  ويجوز 

واأن تفو�س تلك اجلهة   ، اأخرى بهدف متابعة �صوؤون امل�صاهمني 

حفظ وتنظيم هذا ال�صجل اإذا رغبت يف ذلك .

ويجوز لكل م�صاهم االإطالع على هذا ال�صجل جمانًا .

ولكل ذي �صاأن احلق يف طلب ت�صحيح البيانات الواردة يف هذا 

ال�صجل وبخا�صة اإذا قيد �صخ�س فيه اأو حذف منه دون مربر.

البيانات الواردة يف هذا ال�صجل ، وكل تغيري  وتر�صل ن�صخة من 

يطراأ عليه اإىل اإدارة ال�صوؤون التجارية قبل اإ�صبوعني على االأكرث 

من التاريخ املحدد ل�صرف االأرباح للم�صاهمني .

ويف حالة رغبة ال�صركة اإدراج اأ�صهمها لدى �صوق الدوحة لالأوراق 

املالية، فتتبع االإجراءات والقواعد املن�صو�س عليها يف القوانني 

يف  املالية  االأوراق  تداول  لعمليات  املنظمة  والتعليمات  واالأنظمة 

الدولة ».

�صركة  قبل  امل�صاهمني من  ب�صجل  ك�صف  يتم احل�صول على  كما 

. قطر لاليداع املركزي لالأوراق املالية ب�صكل دورينّ

املادة )22(:

احلقوق العامة 

للم�صاهمني وعنا�صر 

امللكية االأ�صا�صية

املادة )23(:

�صجالت امللكية
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:23.2
يحق للم�صاهم االطالع على �صجل امل�صاهمني يف ال�صركة والو�صول اليه جمانا خالل �صاعات 

التي  املعلومات  على  احل�صول  اجراءات  يف  حمدد  هو  ملا  وفقًا  اأو  لل�صركة  الر�صمية  العمل 

ت�صعها ال�صركة.

:23.3
اأع�صاء جمل�س االدارة،  التالية: �صجل  يحق للم�صاهم احل�صول على ن�صخة من امل�صتندات 

والعقد التاأ�صي�صي لل�صركة و نظامها االأ�صا�صي وامل�صتندات التي ترتب امتيازات اأو حقوق على 

اآخر تن�س عليه الهيئة من وقت  اأ�صول ال�صركة وعقود االأطراف ذات العالقة واأي م�صتند 

الآخر و ذلك مقابل دفع الر�صم الذي حتدده الهيئة.

:24.1
على  احل�صول  اجراءات  االأ�صا�صي  ونظامها  التاأ�صي�صي  عقدها  ت�صمن  اأن  ال�صركة  على 

املعلومات ب�صكل يحفظ حق امل�صاهمني يف احل�صول على وثائق ال�صركة و املعلومات املتعلقة 

املعلومات  اأن تكون اجراءات احل�صول على  وب�صكل منتظم. ويجب  املنا�صب  الوقت  بها يف 

وا�صحة و مف�صلة على اأن تت�صمن:

يتاح  التي  املعلومات  نوع  فيها  مبا  عليها  احل�صول  ميكن  التي  ال�صركة  معلومات   .1
ن�صبة  ميثلون  الذين  للم�صاهمني  اأو  االأفراد  للم�صاهمني  م�صتمرة  ب�صورة  عليها  احل�صول 

مئوية دنيا من راأ�س مال ال�صركة؛ و

املعلومات. هذه  على  للح�صول  وال�صريح  الوا�صح  االجراء   .2

:24.2
ذات  واملعلومات  االف�صاحات  جميع  فيه  تن�صر  الكرتوين  موقع  لها  يكون  اأن  ال�صركة  على 

ال�صلة واملعلومات العامة، وتت�صمن هذه املعلومات كافة املعلومات التي يجب االعالن عنها 

مبوجب هذا النظام ومبوجب اأي قوانني ولوائح ذات �صلة.

للم�صاهم االطالع على �صجل  فاإنه يحق  اال�صا�صي،  للنظام  وفقًا 

امل�صاهمني يف اأي وقت.

اأع�صاء  امل�صاهمني،  كبار  �صجل  عن  باالف�صاح  ال�صركة  قامت 

جمل�س االدارة، كما قامت بن�صر عقد التاأ�صي�س والنظام االأ�صا�صي 

ال�صركة  ميزانية  تت�صمن  كما  لل�صركة.  االلكرتوين  املوقع  على 

جميع اأ�صول ال�صركة والتعامالت مع االأطراف ذات العالقة.

املوقع  على  واملعلومات  االف�صاحات  جميع  بن�صر  ال�صركة  تقوم 

االلكرتوين لل�صركة.

املادة )24(:

احل�صول على 

املعلومات
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املادة )23(:

�صجالت امللكية 

-)تتمه(

قامت ال�صركة 

باعداد واعتماد 

�صيا�صة عالقات 

امل�صتثمرين 

ل�صمان االلية 

املتبعة للح�صول 

على املعلومات 

حيث اأن النظام 

االأ�صا�صي لل�صركة 

ال يت�صمن مثل 

هذه االجراءات.
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املادة )25(:

حقوق امل�صاهمني 

فيما يتعلق بجمعيات 

امل�صاهمني

املادة )26(:

املعاملة املن�صفة 

للم�صاهمني وممار�صة 

حق الت�صويت

يجب اأن يت�صمن العقد التاأ�صي�س لل�صركة ونظامها االأ�صا�صي اأحكاما ت�صمن حق امل�صاهمني 

الفعلي يف الدعوة اىل جمعية عامة وعقدها يف وقت منا�صب؛

االأعمال وطرح  املدرجة على جدول  البنود  ومناق�صة  االأعمال  بنود على جدول  ادراج  وحق 

اأ�صئلة وتلقي االأجوبة عليها؛ وحق اتخاذ قرارات و هم على اإطالع تام بامل�صائل املطروحة.

:26.1
يكون لكل االأ�صهم من الفئة ذاتها احلقوق عينها املتعلقة بها.

تن�سنّ املادة 51 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

تنعقد اجلمعية العامة العادية يف مركز ال�صركة مرة على االأقل 

يف ال�صنة وذلك خالل االأ�صهر االأربعة التالية الإنتهاء ال�صنة املالية 

لل�صركة. وملجل�س االإدارة، دعوة اجلمعية كلما دعت احلاجة اإىل 

اأو عدد  كلما طلب ذلك مراقب احل�صابات  ذلك، وعليه دعوتها 

من امل�صاهمني ميثلون ما ال يقل عن ربع راأ�س املال.

كما تن�سنّ املادة 45 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

العادية وغري  العامة  اأعمال اجلمعية  االإدارة جدول  يعد جمل�س 

العادية.

على  بناًء  العامة  اجلمعية  عقد  فيها  يجوز  التي  االأحوال  ويف 

طلب عدد من امل�صاهمني اأو مراقب احل�صابات اأو اإدارة ال�صوؤون 

اجلمعية  انعقاد  منهم  طلب  من  االأعمال  جدول  يعد  التجارية، 

مو�صوع  على  احلالة  هذه  يف  االأعمال  جدول  ويقت�صر  العامة، 

الطلب وال يجوز بحث اأي م�صاألة غري مدرجة يف جدول االأعمال.

تن�سنّ املادة 20 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

»كل �صهم يخول �صاحبه احلق يف ح�صة معادلة حل�صة غريه من 

االأ�صهم بال متييز يف ملكية �صايف موجودات ال�صركة ويف االأرباح 

املوزعة على الوجه املبني يف هذا النظام ».
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:26.2
الت�صويت بالوكالة م�صموح به وفقًا للقوانني واللوائح ذات ال�صلة.

تن�سنّ املادة 46 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

اأو نيابة،  اأ�صالة  » لكل م�صاهم احلق يف ح�صور اجلمعية العامة 

وميثل الق�صر واملحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.

ل�صحة  وي�صرتط  العامة،  اجلمعية  ح�صور  يف  التوكيل  ويجوز 

الوكيل  يكون  واأن  خا�س  كتابي  توكيل  يف  ثابتة  تكون  اأن  الوكالة 

م�صاهمًا، وال يجوز للم�صاهم توكيل اأحد اأع�صاء جمل�س االإدارة يف 

ح�صور اجلمعية العامة نيابًة عنه. ويف جميع االأحوال ال يجوز اأن 

يزيد عدد االأ�صهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�صفة على 5 % 

من اأ�صهم راأ�س مال ال�صركة.

ويكون لكل م�صاهم عند الت�صويت عدد من االأ�صوات يعادل عدد 

اأ�صهمه ومع ذلك فاإنه فيما عدا االأ�صخا�س املعنويني – ال يجوز 

اأن يكون الأحد امل�صاهمني �صواء بو�صفه اأ�صياًل اأو نائبًا عن غريه 

املقررة  االأ�صوات  عدد  من   %  25 يجاوز  االأ�صوات  من  عدد 

لالأ�صهم املمثلة يف االإجتماع.« 

املادة )27(:

حقوق امل�صاهمني 

فيما يتعلق بانتخاب 

اأع�صاء

جمل�س االدارة

:27.1
اعطاء  ت�صمن  اأحكاما  االأ�صا�صي  ونظامها  التاأ�صي�صي  ال�صركة   عقد  يت�صمن  اأن  يجب 

امل�صاهمني معلومات عن املر�صحني اىل ع�صوية جمل�س االدارة قبل االنتخابات، مبا يف ذلك 

و�صف مهارات املر�صحني املهنية و التقنية و خربتهم وموؤهالتهم االأخرى.
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املادة )26(:

املعاملة املن�صفة 

للم�صاهمني وممار�صة 

حق الت�صويت

-)تتمه(

ال يت�صمن 

النظام 

االأ�صا�صي 

لل�صركة 

اأي اأحكام  

للح�صول على 

املعلومات 

املذكورة اعاله، 

كما �صرتاعي 

ال�صركة العمل 

على متطلبات 

الهيئة.
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:27.2
الت�صويت  طريق  عن  االدارة  جمل�س  اأع�صاء  بانتخاب  احلق  للم�صاهمني  يكون  اأن  يجب 

الرتاكمي.

على جمل�س االإدارة اأن يقدم اإىل اجلمعية العامة �صيا�صة وا�صحة حتكم توزيع االأرباح، ويجب 

و  ال�صركة  انطالقا من خدمة م�صلحة  ال�صيا�صة  �صرحا عن هذه  التقدمي  يت�صمن هذا  اأن 

امل�صاهمني على حد �صواء.

تن�سنّ املادة 70 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

» توزع االأرباح ال�صافية على الوجه التايل : 

-1 يقتطع �صنويًا ع�صرة يف املائة )%10( من االأرباح ال�صافية 

هذا  اإيقاف  ويجوز  القانوين  االحتياطي  حل�صاب  تخ�ص�س 

واإذا  املدفوع،  املال  راأ�س  %50 من  االحتياطي  بلغ  اإذا  االقتطاع 

قل االحتياطي القانوين عن الن�صبة املذكورة وجب اإعادة االقتطاع 

حتى ي�صل االحتياطي اإىل تلك الن�صبة. وال يجوز توزيع االحتياطي 

على  منه  زاد  ما  ا�صتعمال  يجوز  واإمنا  امل�صاهمني،  على  القانوين 

ن�صف راأ�س املال املدفوع يف توزيع اأرباح على امل�صاهمني ت�صل اإىل 

اأرباح ال�صركة بتاأمني توزيع  %5 يف ال�صنوات التي ال ت�صمح فيها 
هذا احلد.

االإدارة،  جمل�س  اقرتاح  على  بناًء  العامة،  للجمعية  يجوز   2-

احتياطي  حل�صاب  ال�صافية  االأرباح  من  جزء  اقتطاع  تقرر  اأن 

تقررها  التي  الوجوه  يف  االحتياطي  هذا  وي�صتعمل  اختياري، 

اجلمعية العامة.

قدرها  االأرباح  من  اأوىل  ح�صة  لتوزيع  الالزم  املبلغ  يقتطع   3-

قيمة  من  املدفوع  املبلغ  عن   ) االأقل  على   ( للم�صاهمني   %  5
االأ�صهم، على اأنه اإذا مل ت�صمح اأرباح �صنة من ال�صنني بتوزيع هذه

املادة )28(:

حقوق امل�صاهمني

فيما يتعلق بتوزيع 

االأرباح
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املادة )27(:

حقوق امل�صاهمني 

فيما يتعلق بانتخاب 

اأع�صاء

جمل�س االدارة-

)تتمه(

تخ�صع 

اإنتخابات 

املجل�س 

لالإجراءات 

املعمول بها 

لدى وزارة 

االإقت�صاد 

والتجارة
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 احل�صة فال يجوز املطالبة بها من اأرباح ال�صنني التالية.

 10% يزيد على  ما ال  الباقي  تقدم من  ما  بعد  -4 يخ�ص�س 

واالحتياطيات  اال�صتهالكات  ا�صتنزال  بعد  ال�صايف  الربح  من 

اأع�صاء  ملكافاآت  وذلك  ال�صابقة،  للفقرة  وفقًا  املوزع  والربح 

جمل�س االإدارة.

يوزع الباقي من االأرباح بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة اإ�صافية 

ال�صنة  اإىل  االإدارة،  جمل�س  اقرتاح  على  بناًء  يرحل،  اأو  لالأرباح 

لال�صتهالك  مال  اأو  احتياطي  مال  الإن�صاء  يخ�ص�س  اأو  املقبلة، 

غري العاديني.« 

:29.1
يجب االف�صاح عن هيكل راأ�س املال، ويتعني على ال�صركات حتديد نوع اتفاقات امل�صاهمني 

التي يجب االف�صاح عنها.

:29.2
اأحكاما  االأ�صا�صي  نظامها  و/اأو  التاأ�صي�صي  عقدها  ت�صمني  على  ال�صركات  تقوم  اأن  ينبغي 

حلماية م�صاهمي االأقلية يف حال املوافقة على �صفقات كبرية كان م�صاهمو االأقلية قد �صوتوا 

�صدها.

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

الواحد  ال�صهم  �صعر  ويبلغ   ، قطري  ريال   1،000،000،000
قطري. ريال   10

املالية  البيانات  يف  لل�صركة  املال  راأ�س  هيكل  عن  االإف�صاح  يتم 

واملوقع  قطر  لبور�صة  االلكرتوين  املوقع  على  وكذلك  لل�صركة، 

االإلكرتوين اخلا�س بال�صركة.

تن�س املادة )53( من النظام اال�صا�صي لل�صركة على:  

» تنعقد اجلمعية العامة غري العادية بناًءا على دعوة من جمل�س 

االإدارة اأو بناًءا على طلب كتابي موجه اإىل املجل�س من عدد من 

امل�صاهمني ميثلون ما ال يقل عن ثلث االأ�صهم، ويجب على جمل�س 

االإدارة يف هذه احلالة اأن يدعو اجلمعية العامة لالجتماع ب�صفة 

غري عادية خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ و�صول الطلب اإليه.

املذكورة، جاز  املدة  الدعوة خالل  بتوجيه  املجل�س  يقم  فاإذا مل 

للطالبني اأن يتقدموا اإىل اإدارة ال�صوؤون التجارية لتوجيه الدعوة 

على نفقة ال�صركة.«

املادة )29(:

هيكل راأ�س املال و 

حقوق امل�صاهمني 

وال�صفقات الكربى
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املادة )28(:

حقوق امل�صاهمني

فيما يتعلق بتوزيع 

االأرباح-)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

:29.3
ينبغي اأن تقوم ال�صركات على ت�صمني عقدها التاأ�صي�صي و/اأو نظامها االأ�صا�صي اآلية ت�صمن 

اإطالق عر�س بيع للجمهور اأو ت�صمن ممار�صة حقوق امل�صاواة يف بيع االأ�صهم، يف حال حدوث 

تغيري يف ملكية راأ�صمال ال�صركة يتخطى ن�صبة مئوية حمددة )ال�صقف(، ويجب اأن تاأخذ بعني 

االعتبار لدى حتديدها �صقف االأ�صهم التي ميلكها طرف ثالث ولكنها حتت �صيطرة امل�صاهم 

املف�صح، مبا فيها االأ�صهم املعنية باتفاقات م�صاهمني والتي يجب اأي�صا االف�صاح عنها.

:30.1
يجب على ال�صركة احرتام حقوق اأ�صحاب امل�صالح، ويف احلاالت التي ي�صارك فيها اأ�صحاب 

امل�صالح يف احلوكمة، يجب اأن يتمكنوا من احل�صول على معلومات موثوق بها وكافية وذات 

�صلة وذلك يف الوقت املنا�صب و ب�صكل منتظم.

:30.2
اأي  وبدون  وامل�صاواة  العدل  ملبادىء  وفقا  املوظفني  معاملة  ي�صمن  اأن  االدارة  جمل�س  على 

متييز على اأ�صا�س العرق اأو اجلن�س اأو الدين.

:30.3
دائما  للعمل  ال�صركة  والإدارة  للعاملني  ملنح حوافز  للمكافاآت  �صيا�صة  ي�صع  اأن  املجل�س  على 

مبا يخدم م�صلحة ال�صركة، ويجب اأن تاأخذ هذه ال�صيا�صة بعني االعتبار اأداء ال�صركة على 

املدى الطويل.

:30.4
على املجل�س اعتماد اآلية ت�صمح للعاملني بال�صركة ابالغ املجل�س بالت�صرفات املثرية للريبة يف 

ال�صركة عندما تكون هذه الت�صرفات غري قومية اأو غري قانونية اأو م�صرة بال�صركة، و على 

املجل�س اأن ي�صمن للعامل الذي يتوجه اىل املجل�س ال�صرية واحلماية من اأي اأذى اأو ردة فعل 

�صلبية من موظفني اآخرين اأو من روؤ�صائه.

تن�سنّ املادة 7 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على:

» ال يجوز اأن يزيد جمموع ما ميتلكه امل�صاهم الواحد على )25(% 

من اإجمايل اأ�صهم ال�صركة ، وي�صتثنى من ذلك موؤ�ص�صو ال�صركة.

ك�صف  على  احل�صول  اآلية  على  اأ�صبوعي  ب�صكل  ال�صركة  تعتمد 

املالية  لالأوراق  املركزي  لاليداع  قطر  �صركة  قبل  من  امل�صاهمني 

احل�صول  مت  التي  للمعلومات  ووفقًا  االأ�صهم.  ب�صجلنّ  يتعلق  فيما 

2013، فاإنه ال يوجد اأي م�صاهم قد  31 دي�صمرب  عليها بتاريخ 

د لتملنّك ن�صبة ٪25 من االأ�صهم. جتاوز ال�صقف املحدنّ

حقوق  احرتام  مببداأ  االإدارة  جمل�س  واأع�صاء  االدارة  تلتزم 

اأ�صحاب امل�صالح.

تلتزم االدارة واأع�صاء جمل�س االإدارة مبعاملة املوظفني بال�صركة 

ب�صورة عادلة وبدون اأينّ تفرقة اأو عن�صرية.

قامت ال�صركة باإعداد �صيا�صة املكافاآت للعاملني والإدارة ال�صركة.

قامت ال�صركة باعتماد �صيا�صة الك�صف عن االنتهاكات. 

املادة )30(:

حقوق اأ�صحاب 

امل�صالح االآخرين
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املادة )29(:

هيكل راأ�س املال و 

حقوق امل�صاهمني 

وال�صفقات الكربى

-)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

:30.5
تعليل  اأو  التقيد  مبداأ  من  م�صتثناة  فهي  املادة،  هذه  باأحكام  التام  االلتزام  ال�صركات  على 

عدم التقيد.

:31.1
يتعني على املجل�س اعداد تقرير �صنوي يوقعه الرئي�س. 

:31.2
يجب رفع تقرير احلوكمة اىل الهيئة �صنويًا و يف اأي وقت تطلبه الهيئة، و يكون مرفق بالتقرير 

ال�صنوي الذي تعده ال�صركة التزاما بواجب االف�صاح الدوري.

:31.3
توزيع  و  لل�صركة  العادية  العامة  اأعمال اجلمعية  بجدول  تقرير احلوكمة  بند  ت�صمني  يجب 

ن�صخة منه للم�صاهمني خالل االجتماع.

:31.4
و على  النظام،  اأحكام هذا  بتطبيق  املتعلقة  املعلومات  تقرير احلوكمة كل  يت�صمن  اأن  ويجب 

�صبيل املثال ال احل�صر:

اخل�صو�س؛ بهذا  ال�صركة  اتبعتها  التي  االجراءات   .1
2. االف�صاح عن اأي خمالفات ارتكبت خالل ال�صنة املالية وبيان اأ�صبابها وطريقة معاجلتها 

و�صبل تفاديها يف امل�صتقبل؛

وم�صوؤولياتهم  وجلانه  االدارة  جمل�س  منهم  يتاألف  الذي  االأع�صاء  عن  االف�صاح   .3
طريقة  عن  ف�صال  و�صالحياتهم،  االأع�صاء  هوؤالء  لفئات  وفقًا  ال�صنة،  خالل  ون�صاطاتهم 

حتديد مكافاآت اأع�صاء املجل�س واالدارة التنفيذية العليا يف ال�صركة.

املالية  ال�صوؤون  على  اال�صراف  ذلك  يف  مبا  الداخلية  الرقابة  اجراءات  عن  االف�صاح   .4
واال�صتثمارات و ادارة املخاطر.

5. االف�صاح عن االجراءات التي تتبعها ال�صركة لتحديد املخاطر الكبرية التي قد تواجهها 
وطرق تقييمها وادارتها، وحتليل مقارن لعوامل املخاطر التي تواجهها ال�صركة، ومناق�صة

تلتزم ال�صركة بهذه املادة.

ال�صنة  خالل  ال�صركات  حوكمة  تقرير  باإعداد  ال�صركة  قامت 

احلالية وفقًا لنظام حوكمة ال�صركات.

مت اإعداد التقرير للعام 2014 ومت اعالنه للجمهور.

ال�صنة  خالل  ال�صركات  حوكمة  تقرير  باإعداد  ال�صركة  قامت 

احلالية وفقًا لنظام حوكمة ال�صركات.

مت اإعداد التقرير للعام 2014 ومت اعالنه للجمهور.

ال�صنة  خالل  ال�صركات  حوكمة  تقرير  باإعداد  ال�صركة  قامت 

احلالية وفقًا لنظام حوكمة ال�صركات.

مت اإعداد التقرير للعام 2014 ومت اعالنه للجمهور.

ال�صنة  خالل  ال�صركات  حوكمة  تقرير  باإعداد  ال�صركة  قامت 

احلالية وفقًا لنظام حوكمة ال�صركات.

مت اإعداد التقرير للعام 2014 ومت اعالنه للجمهور.

املادة )31(:

تقرير احلوكمة:
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املادة )30(:

حقوق اأ�صحاب 

امل�صالح االآخرين-

)تتمه(



تطبيقات احل�كمةرقم البندرقم املادة الإلتزام
 عدم

الإلتزام
ل ينطبق

 تربير عدم

الإلتزام

االأنظمة املعتمدة ملواجهة التغيريات اجلذرية اأو غري املتوقعة يف ال�صوق.

العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية مبا  اأداء املجل�س واالدارة  6. االف�صاح عن تقييم 
ادارة  ذلك  رقابية )مبا يف  املجل�س مب�صائل  فيها  اأخطر  التي  املرات  يف ذلك حتديد عدد 

املخاطر( والطريقة التي عالج بها املجل�س هذه امل�صائل.

ال�صعف  اأومواطن  جزئيا  اأو  كليا  الداخلية  الرقابة  تطبيق  يف  االخالل  عن  االف�صاح   .7
املايل  االداء  على  توؤثر  قد  اأو  اثرت  التى  الطوارئ  حاالت  عن  االف�صاح  اأو  تطبيقها  يف 

لل�صركة، واالجراءات التي اتبعتها ال�صركة يف معاجلة االخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية 

)ال �صيما امل�صاكل املف�صح عنها يف التقارير ال�صنوية لل�صركة وبياناتها املالية(.

يف  واالدراج  االف�صاح  حتكم  التي  وال�صروط  بالقواعد  ال�صركة  تقيد  عن  االف�صاح   .8
ال�صوق.

وادارتها. املخاطر  حتديد  عند  الداخلية  الرقابة  باأنظمة  ال�صركة  تقيد  عن  االف�صاح   .9
الرقابة  واجراءات  املخاطر  ادارة  عمليات  ت�صف  التي  ال�صلة  ذات  املعلومات  كل   .10

الداخلية يف ال�صركة.
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املادة )31(:

تقرير احلوكمة-

)تتمه(
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االأمريكية. املتحدة  الواليات  اإنديانا،  والية  جامعة  من  االإقت�صاد  يف  • بكالوريو�س 

املجتمع. وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�ص�صة  رئي�س  نائب  من�صب  حاليا  • ي�صغل 
والغاز. النفط  �صناعة  يف  املتنوعة  اخلربة  من  عاما   1٩ • ميتلك 

املجتمع. وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  ملوؤ�ص�صة  امل�صرتكة  امل�صاريع  من  العديد  اإدارات  جمال�س  وع�صوية  رئا�صة  • يتوىل 
املحدودة. غاز  را�س  �صركة  يف  الب�صرية  املوارد  مدير  من�صب  �صابقا  • �صغل 

والقانون. االأعمال  يف  مبوؤهل  املتحدة،  اململكة  مرتوبوليتان،  لندن  جامعة  • خريج 
)كيبكو(. القاب�صة  امل�صاريع  وتطوير  لالإ�صتثمار  قطر  �صركة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  • حاليا: 

)�س.م.ق(. املناعي  �صركات  ملجمع  التنفيذية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
)�س.م.ق(. املناعي  �صركات  جممع  اإدارة  جمل�س  رئي�س  • نائب 

لالإجارة. الوطنية  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  • ع�صو 

را�صد فهد النعيمي - رئي�س جمل�س االإدارة

ال�صيخ �صحيم عبد اهلل خليفة اآل ثاين - نائب رئي�س جمل�س االإدارة
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املعمارية. الهند�صة  يف  • بكالوريو�س 
العقارية. لالإ�صتثمارات  القطرية  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  • حاليا: 

القطرية. االأوملبية  الوطنية  اللجنة  يف  الريا�صية  املن�صاآت  م�صاريع  ق�صم  يف  م�صاعد  • �صابقا: 
العامة. االأ�صغال  هيئة  يف  الفنية  اخلدمات  مدير  • �صابقا: 

القطرية. امل�صلحة  القوات  يف  مهند�س  ع�صكري/  �صابط  • �صابقا: 

مت تعيني املهند�س حمد بن علي الهدفه رئي�صا تنفيذيا ل�صركة مزايا قطر للتطوير العقاري )�س.م.ق( اعتبارا من االأول من مايو 201٣. وقبيل التحاقه ب�صركة مزايا قطر، 

�صغل املهند�س حمد من�صب الرئي�س التنفيذي ل�صوؤون تطوير االعمال ل�صركة امل�صتثمر االأول منذ اأوائل العام 200٩. وُتعترب �صركة امل�صتثمر االأول اإحدى كربيات ال�صركات 

امل�صرفية واالإ�صتثمارية املتوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمية يف املنطقة، كما ُتعد اأكرب �صركات االإ�صتثمارات امل�صرفية امل�صاهمة املغلقة يف قطر، واملتخ�ص�صة يف االإ�صتثمارات 

العقارية، واالإ�صتثمارات امل�صرفية، واإدارة االأ�صول.

وتوىل ب�صفته الرئي�س التنفيذي ل�صوؤون تطوير االأعمال يف �صركة امل�صتثمر االأول م�صوؤولية كافة فعاليات تطوير االأعمال ، مبا يف ذلك اإعداد ال�صفقات وتقييمها، وحتديد 

�صركاء امل�صاريع امل�صرتكة، واإدارة عالقات امل�صتثمرين.

واإىل جانب من�صبه اجلديد يف �صركة مزايا قطر للتطوير العقاري )�س.م.ق(، ي�صغل املهند�س حمد حاليا رئا�صة وع�صوية جمال�س اإدارات العديد من ال�صركات املحلية 

والعاملية. وميتلك خربة وا�صعة يف �صناعة النفط والغاز، حيث توىل م�صوؤولية تن�صيق ن�صاطات امل�صروع البحري مل�صروع قطر غاز 2 العمالق الذي تبلغ اإ�صتثماراته 1٣ مليار 

دوالر، وت�صمن ذلك التعامل مع املنظمات واحلكومات وال�صركات العاملية وال�صركاء الدوليني.

ومت تكليف املهند�س حمد قبيل ذلك بتن�صيق امل�صاريع الربية يف �صركة قطر غاز، وامل�صاركة يف كافة جوانب مفاو�صات العقود، وعرو�س املناق�صات، وتطوير امل�صاريع اخلا�صة 

بال�صركة.

وتلقى املهند�س حمد تعليمه يف الواليات املتحدة االأمريكية، وتخرج مع مرتبة ال�صرف من كلية الهند�صة يف جامعة تك�صا�س اآيه اآند اإم، كما ح�صل على دبلوم درا�صات متقدمة 

يف اإدارة امل�صاريع. ويحمل املهند�س حمد درجات و�صهادات �صرف من “امريكن �صكولرز”، ومت تكرميه من قبل “ WHO’s WHO”، كما فاز بجائزة االإجنازات 

االأكادميية الوطنية االأمريكية، وح�صل على عدة �صهادات مهنية يف خمتلف القطاعات.

عبداهلل علي الكواري - ع�صو جمل�س االإدارة

مهند�س. حمد علي الهدفة - الرئي�س التنفيذي وع�صو جمل�س االإدارة
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التعليم

لالأعمال هارفرد  جامعة   - املتقدمة  االإدارة  • برنامج 
200٩ االأمريكية،  املتحدة  الواليات  ما�صات�صو�صت�س،  بو�صطن،   - الهند�صية  االإدارة  يف  • ماج�صتري 

 – اإنديانا  الفاييت  و�صت  بوردو  جامعة   -  1٩٨4 االأمريكية،  املتحدة  الواليات   DC وا�صنطن   - وا�صنطن  جورج  جامعة   - املدنية  الهند�صية  العلوم  يف  • بكالوريو�س 
الواليات املتحدة االأمريكية، 1٩٨٣

املنا�صب احلالية

قطر القاب�صة(،  كيبكو   ( القاب�صة  امل�صاريع  وتطوير  لال�صتثمار  قطر  �صركة  االأعمال،  وتطوير  العمليات  • مدير 
قطر العامة،  اخلدمات  و  التجارة  يف  متخ�ص�صة  عامة  م�صاهمة  �صركة   ، املناعي  �صركات  جممع  اإدارة  جمل�س  • ع�صو 

قطر. االأنابيب،  ل�صناعة  امل�صتقبل  �صركة  اإدارة  جمل�س  • ع�صو 
قطر.  ، الهند�صة  و  للبناء  االأ�صود  القط  �صركة  • مدير 
قطر. امل�صاريع،  خلدمات  املتخ�ص�صة  ال�صركة  • مدير 

قطر. املتخ�ص�صة،  التغذية  �صركة  • مدير 
قطر. تورنيدو،  �صركة  عام  • مدير 

املنا�صب ال�صابقة

قطر.  ،  200٣  -200٧ القاب�صة(  )كيبكو  القاب�صة  امل�صاريع  وتطوير  لال�صتثمار  قطر  �صركة   - عام  • مدير 
.1٩٩٨  -200٣  )MEBD( االأعمال  لتطوير  االأو�صط  ال�صرق  �صركة   - عام  • مدير 

قطر. الغاز،  و  النفط  لقطاعات  اخلدمات  وتوفري  امل�صاريع  • تطوير 

التعليمية • املوؤهالت 
ح�صل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة االأعمال من كلِّية اإدارة االأعمال واالإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية – جامعة الكويت.

العملية • اخلربة 
ميتلك اأكرث من ٣0 عاما من اخلربة يف التجارة واالأعمال واأكرث من 20 عاما من اخلربة يف العديد من جمال�س اإدارات البنوك وال�صركات، من قبيل البنك التجاري الكويتي 

التجاري، البنك العقاري الكويتي، بنك الكويت واآ�صيا، واخلطوط اجلوية الكويتية.

�صعيد اأبو عودة - ع�صو جمل�س االإدارة

ر�صيد يعقوب النفي�صي - ع�صو جمل�س االإدارة
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املوؤهالت التعليمية

التنفيذية. القيادة  يف  تدريب  برامج  عدة  واأكمل   )Hertfordshire UK( جامعة  من  الهند�صية  االإدارة  يف  العلوم  يف  البكالوريو�س  درجة  على  • حا�صل 

اخلربة العملية

االأعمال مبا يف  وا�صعة من وظائف  وتطوير جمموعة  اال�صرتاتيجي  التوجيه  ي�صرف على  ال�صفة،  وبهذه   . موؤ�ص�صة قطر  االإدارية يف  لل�صوؤون  للمجموعة  تنفيذيًا  • مديرًا 
   ذلك املوارد الب�صرية وتكنولوجيا املعلومات، املالية، امل�صرتيات، خدمات الدعم وحت�صني االأعمال.

لل�صقب، وهو مركز/ ميدان فرو�صية  2009 مديرا  لتعيينه يف عام  الدور  اإجنازاته يف هذا  واأدت   .2008 نوفمرب عام  امل�صرتيات يف  اإدارة  ملوؤ�ص�صة قطر يف  • ان�صم 
   تقارب م�صاحته مليون مرت مربع يف مدينة الدوحة ،قطر.

التميز  وتعزيز  االأ�صيلة  العربية  اخليول  تقاليد  على  باحلفاظ  ي�صتهر  واأ�صبح  دولية،  �صهادات  على  للح�صول  ال�صقب  ارتقى  املركز،  �صنوات يف  اأربع  ملدة  قيادته  • حتت 
.CHI الفرو�صي. حيث قام املركز باإ�صت�صافة احلدث ال�صنوي االأول يف املنطقة   

ال�صيد  اأم�صى  قطر،  موؤ�ص�صة  اإىل  ان�صمامه  وقبل  تخطيط.  اأول  ومهند�س  نفط  حقول  كمهند�س  البرتوكيماويات  �صناعة  يف  املهنية  حياته  القحطاين  ال�صيد  • بداأ 
   القحطاين ثالث �صنوات بني عامي 2005 و 2008 يف هيئة االأ�صغال العامة يف قطر )اأ�صغال(، حيث �صغل منا�صب خمتلفة مبا يف ذلك رئي�س اإدارة امل�صرتيات.

وتورنيدو. اأمالك  قطر،   SIEMENS امل�صاريع،  اإدارة   ASTAD االأهلي،  للبنك  اإدارة  جمل�س  ع�صو  منا�صب  ي�صغل  القحطاين  • ال�صيد 

قطر. جامعة  من  الهند�صة  يف  • بكالوريو�س 
القاب�صة(. )كيبكو  امل�صاريع  وتطوير  لالإ�صتثمار  قطر  �صركة  مدير  • حاليا: 

لالإ�صتثمار. املناعي  وجممع  القاب�صة  كيبكو  �صركة  اإدارة  جمل�س  • ع�صو 
امل�صال. الطبيعي  للغاز  لفان  را�س  �صركة  قبيل  من  اأخرى  و�صركات  احلكومي  القطاع  يف  قيادية  منا�صب  عدة  �صابقا  • �صغل 

العقارية. لالإ�صتثمارات  القطرية  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  يف  �صابق  • ع�صو 
القطري. التمويل  بيت  اإدارة  جمل�س  يف  �صابق  • ع�صو 

الدويل. قطر  بنك  اإدارة  جمل�س  يف  �صابق  • ع�صو 

فهد �صعد القحطاين – ع�صو جمل�س االإدارة

حممد علي الكبي�صي - ع�صو جمل�س االإدارة


