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تقريـر خاص بشركة مزايا قطر للتطويرالعقاري (ش.م.ق)
حول نظـام حوكمـة الشركـات المساهمة المدرجـة في
بورصـة قطـر
َ
احلوك َمة ب�أنه النظام الذي يتم
تعرف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  OECDنظام
ّ
َ
ّ
وحتدد على �أ�سا�سه قواعد احلوك َمة وتوزيع
والتحكم بها،
من خالله �إدارة ال�رشكات التجارية
ّ
ؤوليات بني خمتلف �أ�صحاب امل�صالح يف ال�رشكة ،مثل جمل�س الإدارة واملدراء
احلقوق وامل�س� ّ
وامل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،وتو�ضح القواعد والإجراءات اخلا�صة باتخاذ القرارات
حول �ش�ؤون ال�رشكة.
وحر�صا ً من �رشكة مزايا قطر للتطوير العقاري على االلتزام بالنظام الرامي لتح�سني نظام
َ
احلوك َمة الذي ت�سعى هيئة قطر للأ�سواق املالية تطبيقه ب�شكل تام على جميع ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات امل�ساهمة واملدرجة ببور�صة قطر داخل الدولة ،فقد قامت ال�رشكة ب�إعداد تقريرها
حول نظام حوكمة ال�رشكات الذي يت�ضمن املواد من  1-31حيث يعر�ض يف م�ضمونه لكافة
التعاريف الالزمة مثل �إجراءات احل�صول على املعلومات ،ومعلومات ال�رشكة التي ميكن احل�صول
«التقيد �أو
عليها ،ال�رشكة املنت�سبة ..الخ ،ومن ثم يتعر�ض النظام لنطاق االنطباق ومبد�أ
ّ
َ
احلوك َمة ،جمل�س االدارة وواجباته ومهامه ،طريقة
االي�ضاح» ،مدى التزام ال�رشكات مببادئ
ت�شكيله ،اجتماعاته ،مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س االدارة ،جلان التدقيق ،الرقابه الداخلية واملدقق
اخلارجي بال�رشكة ،الإف�صاح عن عدد �أ�سهم �أع�ضاء جمل�س االدارة وامل�س�ؤولني التنفيذيني
وامل�ساهمني الكبار �أو امل�ساهمني امل�سيطرين ،او االف�صاح عن اية معلومات تتعلق ب�أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو اع�ضاء �أية جلان �أخرى تكون م�شك ّلة من قبل املجل�س ،حقوق امل�ساهمني
كح�صولهم على كافة املعلومات حول ال�رشكة على �سبيل املثال ال احل�رص ،كذلك حقوق
َ
احلوك َمة وهو ما نحن ب�صدد �رشحه بالتف�صيل على
�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،و�أخيـرا ً تقريـر
النحو التايل:

َ
الحوك َمة:
تقريـر

يتعينّ على املجل�س �إعداد تقرير �سنوي يوقعه الرئي�س .ويجب �أن يت�ضمن التقرير تقييم

لتقيد ال�رشكة ب�أحكام هذا النظام .ويجب رفع التقرير اىل الهيئة �سنويا ً ويف �أي وقت
املجل�س
ّ
تطلبه الهيئة .ويجب ن�رش التقرير الذي ينبغي �أن يت�ضمن كل املعلومات املتعلقة بتطبيق
�أحكام هذا النظام .
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حوكمة ال�رشكات املدرجة يف الأ�سواق التي تخ�ضع
وتن�ص املادة ( )30من نظام
َ

لرقابة

هيئة قطر للأ�سواق املالية امل�شار �إليه �أعاله على الأحكام التالية:
 .1الإجراءات الداخلية التي مت �إتباعها يف �إعداد التقرير من قبل ال�رشكة مت�ضما ً تفا�صيل
تلك الإجراءات والتي تعني على التحقق عن مدى امتثالها ملا ورد يف النظام.
 -قامت ال�رشكة بت�شكيل جلنة م�ؤلفة من �أربعة �أع�ضاء لإعداد هذا التقرير وهم:

•
•
•
•

الرئيس التنفيذي
مساعد نائب الرئيس -الشؤون المالية واالدارية
المدير المالي
المسؤول القانوني

�إجتمعت اللجنة دوريا ً لبحث التقرير وتوزيع املهام على �أع�ضائها ومتابعة املهام املوزعة و�إعداد
وتقدمي كتاب الرد لهيئة قطر للأ�سواق املالية.
 .2تفا�صيل املخالفات التي ارتكبت خالل ال�سنة املالية وبيان ا�سبابها ،وينطبق على �أي نوع من
املخالفات ،مت�ضمنا ً �رشحا ً وافيا ً لكافة الإجراءات املتخذة لت�صحيح تلك املخالفات والأ�ساليب
التي �ستعتمدها ال�رشكة لتفادي حدوث مثل تلك املخالفات امل�ستقبل ويف حالة عدم وجود
�أية خمالفات فانه يجب ذكر ذلك �أي�ضاً.
 مل تقم ال�رشكة ب�أية خمالفات خالل عام  2009للنظام الداخلي لل�رشكة �أو لعقد الت�أ�سي�س. .3يق�صد بالإ�شارة �إىل م�صطلح «الفئة» يف هذا البند اىل املدير �سواء مديرا ً تنفيذيا ً �أو
مدير �إداري ،ويجب الإ�شاره لهذا البند يف التقرير بذكر تفا�صيل الأع�ضاء الذي يت�ألف منهم
جمل�س الإدارة و جلانه وم�س�ؤوليتهم و ن�شاطاتهم خالل ال�سنة ،وفقا ً لفئات ه�ؤالء الأع�ضاء
و�صالحياتهم ،الفرتة الزمنية يف ع�ضوية جمل�س الإدارة واللجان الداخلية املختلفة ف�ضال ً عن
طريقة حتديد مكاف�أت اع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا يف ال�رشكة.

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش  .م .ق )

2

مجلس إدارة الشركة:
الإ�سم
را�شد فهد النعيمي

ال�صفة

الفرتة

الرئي�س

منذ الت�أ�سي�س

حتى تاريخه

نائب الرئي�س

منذ الت�أ�سي�س

حتى تاريخه

ر�شيد يعقوب النفي�سي

ع�ضو

22 / 7 / 2010

حتى تاريخه

عبد الله علي الكواري

ع�ضو

منذ الت�أ�سي�س

حتى تاريخه

علي يو�سف كمال

ع�ضو

10 / 11 / 2009

حتى تاريخه

ماهر عبد اللطيف بن ناجي

ع�ضو

منذ الت�أ�سي�س

حتى تاريخه

حممد علي الكبي�سي

ع�ضو

7 / 10 / 2010

حتى تاريخه

�سعد نا�رص املنيفي

ع�ضو

20 / 9 / 2010

حتى تاريخه

ال�شيخ �سحيم بن عبد الله �آل ثاين

ميار�س �أع�ضاء جمل�س الإدارة ن�شاطاتهم ال�سنوية يف ادارة ال�رشكة .متاما ً كما هو مذكور
يف املواد  27،28،29،30،31،32،34،35،36،37،38،39،40يف النظام الأ�سا�سي لل�رشكة .و يتم
حتديد مكافئات �أع�ضاء جمل�س الإدارة طبقا ً للمادة  42من النظام الأ�سا�سي لل�رشكة .

اللجنـة التنفيذ ّية:

تقوم هذة اللجنة مبمار�سة ن�شاطاتها وفقا ً لتوجيهات وار�شادات جمل�س الإدارة وتقوم
بدورها برفع تقارير اجتماعاتها وقرارتها للمجل�س .
الإ�سم

الرئي�س

منذ الت�أ�سي�س

حتى تاريخه

نائب الرئي�س

منذ الت�أ�سي�س

حتى تاريخه

عبد الله علي الكواري

ع�ضو

7 / 10 / 2009

حتى تاريخه

علي يو�سف كمال

ع�ضو

10 / 11 / 2009

حتى تاريخه

حممد علي الكبي�سي

ع�ضو

7 / 10 / 2010

حتى تاريخه

را�شد فهد النعيمي
ال�شيخ �سحيم بن عبد الله �آل ثاين
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الفرتة
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 .4توافر معلومات كافية عن اجراءات الرقابة الداخلية مبا يف ذلك الإ�رشاف على ال�ش�ؤون املالية
واال�ستثمارات وادارة املخاطر ،مما يعزز من ثقة امل�ستثمرين.
 نعم تتوافر املعلومات الكافية لتطبيق النظام الداخلي ،كما قامت ال�رشكة بدرا�سة �إمكانيةتعيني مدقق داخلي لل�رشكة واملتطلبات الالزمة لذلك ،كما قامت بدرا�سة �إمكانية تعيني �رشكة
تدقيق عاملية ذات �سمعه مرموقة للقيام مبهام التدقيق الداخلي ملالية ال�رشكة .وعليه ،قامت
ال�رشكة بطلب عرو�ض خدمات و�أ�سعار من هذه ال�رشكات ،ليتم فيما بعد عر�ضها على جمل�س االدارة
لإعتمادها.
 .5ملخ�ص عن الإجراءات املتبعة من قبل ال�رشكة لتحديد املخاطر ،تقييمها ،ادارتها ،وم�ؤ�رش
املخاطر بالإ�ضافة اىل و�صف النظم املعمول بها لإدارة تغيريات ال�سوق غري املتوقعة ،ويف حال
عدم وجود تلك الإجراءات ،ف�إن على ال�رشكة ذكر الإجراءات التي �ستتبع م�ستقبال ً يف هذا
ال�ش�أن يف التقرير.
 لت�أكيد الرقابة الداخلية ،قامت ال�رشكة بتحديد املخاطر والعمل على �إدارة تلك املخاطر وذلك علىالنحو التايل:

أ -مخاطر معد ّ
الت الربح:

�إن الأدوات املالية تتعر�ض ملخاطر التغريات يف القيمة نتيجة التغريات يف معدالت �أرباح
الودائع� .إن معدالت االرباح الفعلية التي يتم خاللها �إعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات
املالية حمددة من قبل بنك قطر املركزي.

ب -مخاطر اإلئتمان :

�إن املوجودات املالية التي تعر�ض ال�رشكة ملخاطر االئتمان تتمثل يف املدينني والنقد لدى
البنوك� .إن �أر�صـدة ال�رشكة لدى البنوك مودعة لدى بنوك حملية ذات �سمعة ائتمانية
جيدة  ،كما يتم اثبات ر�صيد املدينني بال�صايف بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها .لي�س لل�رشكة �أي تعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�سبب عدم وجود �أية ديون.

ج -مخاطر السيولة:

�إن خماطر ال�سيولة تنتج عن عـدم مقدرة ال�رشكة على توفري الأموال الالزمة ل�سداد
�إلتزاماتها املتعلقـة بالأدوات املالية  .ولإدارة هذه املخاطر تقوم ال�رشكة بتقييم املقدرة
املالية لعمالئها ب�شكل دوري مع االحتفاظ بقدر عال من ال�سيولة من خالل اال�ستثمار
يف الودائع الق�صرية والطويلة الأجل .لي�س هنالك �أي تعر�ض ملخاطر ال�سيولة ب�سبب
ن�سبة ال�سيولة املرتفعة لل�رشكة واملودعة لدى البنوك.
 .6ي�شتمل التقرير �رشحا ً عن تقييم اداء اع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا عن مدى تطبيقهم
لنظام الرقابة الداخلية من عدمه ،و يف حال التطبيق يجب ذكر الإجراءات املتبعة لإمتام هذة
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العملية ،متى مت تطبيق هذا النظام ،طريقة مراجعته وحتديثة ب�صورة دورية ،اعداد تقارير
دورية عن كيفية عمل تلك الإجراءات ،اية معوقات او �صعوبات يواجه تطبيق النظام و كيفية
ادارتها ،كما يجب ان يت�ضمن التقرير تفا�صيل عن اية مو�ضوع ذات �صلة.
 ال يوجد نظام تدقيق داخلي يف الوقت احلا�رض (�أنظر بند .)4 .7الإخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية او مواطن ال�ضعف يف تطبيقها او حاالت الطوارئ
التي اثرت على الأداء املايل لل�رشكة ،والإجراء الذي اتبعته ال�رشكة يف معاجلة الإخفاق يف
تطبيق الرقابة الداخلية (ال �سيما امل�شاكل املف�صح عنها يف التقارير ال�سنوية لل�رشكة
وبيانتها املالية).
 ال ينطبق. .8تقيد ال�رشكة بالقواعد وال�رشوط التي حتكم الإف�صاح والإدراج يف ال�سوق.
 تقوم ال�رشكة باالف�صاح يف ال�سوق ح�سب تعليمات وار�شادات ال�سوق. .9ي�شمل التقرير على الت�أكيد عن مدى تقيد ال�رشكة بنظام التدقيق الداخلي او اخلارجي
لها ،والدور الذي يقوم به هذا النظام ملعرفة ما اذا كان هنالك عدم امتثال مع انظمة الرقابة
الداخلية .اما يف حال اذا مل يكن هذا جزء من مهمة التدقيق فيجب ذكر ذلك يف التقرير.
 تقوم ال�رشكة ب�إعداد البيانات املالية ب�شكل دوري ،كما يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل مدققاحل�سابات ليتم عر�ضها على جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية من ثم يتم االف�صاح عنها يف ال�سوق.
كما مت بيانه �سابقا ً يف البند رقم ( � ،)4إن ال�رشكة ب�صدد و�ضع نظام تدقيق داخلي �شامل.
 .10ذكر كافة املعلومات ذات ال�صلة ب�إدارة املخاطر واجراءات الرقابة الداخلية ويجب ان تكون تلك
املعلومات متوفرة لدى ال�رشكة ب�صورة مف�صلة حتى يتمكن من تكوين وجهة نظر وافية عن مدى
مالئمة النظام.
 �ستقوم �رشكة التدقيق الداخلي بو�ضع النظام الداخلي بالتعاون مع الإدارة العليا ،كما �ستقوممبراقبته كما هو مذكور يف البند رقم ( )1وكذلك بو�ضع كتيب يتعلق ب�إجراءات �إدارة املخاطر و�إجراءات
الرقابة الداخلية ،و�سيكون هذا الكتيب متاحا ً للعاملني وامل�ستثمرين كما �سيتم ذكر بع�ض الإجراءات
الداخلية يف امليزانية العمومية ال�سنوية املدققة .و�ستقوم �رشكة التدقيق الداخلي مبراجعة تلك
الإجراءات دوريا ً وحتديثها ولفت النظر �إىل �أي �إجراءات مل يتم تنفيذها وت�صحيحها.
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مدى إلتزام الشركة بأحكام المواد التالية:
�أحكام املادة رقم (:)5
حتديد مهام املجل�س وم�س�ؤولياته املن�صو�ص عليها يف امليثاق.
 املجل�س ملتزم متاما ً ب�صالحياته املن�صو�ص عليها يف عقد التا�سي�س والنظام الأ�سا�سي.�أحكام املادة رقم (:)7
يجب ف�صل من�صبي رئي�س جمل�س االدارة والرئي�س التنفيذي لل�رشكة وذلك بتعيني �شخ�ص
لكل من�صب.
 ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها مل تقم بتعيني �شخ�ص واحد لهذين املن�صبني ،بل �شغر هذان املن�صبان�شخ�صني خمتلفني .
�أحكام املادة رقم (:)8
ت�شكيل جمل�س االدارة
 يتم ت�شكيل جمل�س الإدارة وفقا ً لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي.�أحكام املادة رقم (:)10
واجبات اع�ضاء جمل�س االدارة غري التنفذيني.
 بع�ض �أع�ضاء جمل�س االدارة اع�ضاء يف اللجنة التنفيذية وبع�ضهم �أع�ضاء يف جلنة توطني الوظائف.�أحكام املادة رقم (:)11
الت�أكيد على �رضورة عقد اجتماعات جمل�س ادارة ال�رشكة ب�شكل منتظم وذلك على الأقل �ست
مرات من تاريخ �رسيان النظام.
 يجتمع جمل�س االدارة ب�شكل منتظم وذلك ماال يقل عن �ست مرات �سنويا ً كما هو مذكور يف النظامالأ�سا�سي.
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وهل قامت ال�رشكة بو�ضع اجراءات عامة تتعلق بدخولها يف �صفقات مع �أطراف ذات ال�صله،
واالف�صاح عن املعلومات املتعلقة بتلك ال�صفقات يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية
لل�رشكة ،باال�ضافه �إىل اية �إجراءات متبعه يف حال عدم ح�ضور �أحد االع�ضاء لالجتماعات التي
تتطلب احل�ضور ال�شخ�صي ملناق�شة تلك املوا�ضيع.
 كال مل يتم و�ضع اجراءات عامة تتعلق يف �صفقات مع �أطراف ذات ال�صله.�أحكام املادة رقم (:)14
ذكر املهام والواجبات التي �أجنزتها ال�رشكة خالل الفرتة من  25يونيو  2009ولغاية  24يونيو
.2010
 و�ضعت ال�رشكة هدفا ً ن�صب عينيها خالل العامني الأوليني ،تتثمل يف بناء الركيزة الأ�سا�سية لعواملالنجاح ،وذلك من خالل عمل البحث والتمحي�ص للفر�ص اجليدة بال�سوق العقارية يف دولة قطر.
 ومن هذا املنطلق ،عمدت ال�رشكة �إىل ت�أ�سي�س الهيكل التنظيمي فيها ،وقامت بتوظيف فريق عمليحوز القدر الكايف من امل�ؤهالت والكفاءات الالزمة لتنفيذ �سري العمل بال�رشكة على النحو املن�شود.
 وجنحت مزايا قطر بتغطية عملية االكتتاب العام بن�سبة  . % 100حيث قامت ال�رشكة بطرح 50مليون �سهم متثل  % 50من ر�أ�س املال لالكتتاب العام خالل الفرتة ما بني  17لغاية  31يناير ،2010
وبقيمة ا�سميه قدرها  10ريال قطري لل�سهم الواحد ،باال�ضافة مل�صاريف اكتتاب بقيمة  50درهم
قطري ،وبذلك بلغ ر�أ�س املال املدفوع مليار ريال قطري .كما مت ادراج ال�رشكة يف بور�صة قطر للتداول
بتاريخ  17اكتوبر .2010
 كما قامت �رشكة مزايا قطر بتوقيع مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمعلبناء  350وحدة �سكنية ل�صالح موظفي مركز قطر الوطني للمعار�ض حل�ساب vvvم�ؤ�س�سة قطر ملدة
ع�رش �سنوات.
 كما قامت ال�رشكة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع م�ؤ�س�سة قطر احداهما ملدة ع�رشون عاما ً والأخرىملدة ثالثون عاماً.
�أحكام املادة رقم (:)15
هل قامت ال�رشكة بت�شكيل جلنة للرت�شيحات بنا ًء على ما ورد يف هذه املادة.
 كال مل يتم ذلك .علما ً ب�أنه ال�رشكة �ستقوم بعقد اجتماع للجمعية العمومية النتخاب جمل�س االدارةاجلديد يف عام .2013
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�أحكام املادة رقم (:)16
هل قامت ال�رشكة بت�شكيل جلنة مكاف�آت للعمل على حتديد مكاف�آت اع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�رشكة.
 كال مل يتم �رصف �أي مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س االدارة بعد.�أحكام املادة رقم (:)17
هل قامت ال�رشكة بت�شكيل جلنة للتدقيق الداخلي.
 كال مل يتم ذلك بعد.�أحكام املادة رقم (:)19
هل مت تعيني مراقب ح�سابات خارجي لل�رشكة «املدقق اخلارجي».
 نعم .مت تعيني املدقق اخلارجي لل�رشكة.�أحكام املادة رقم (:)23
هل يت�ضمن عقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سي لل�رشكة على كيفية ح�صول م�ساهميها على
اية معلومات ذات ال�صلة.
 نعم يت�ضمن ذلك.�أحكام املادة رقم (:)24
هل يت�ضمن عقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سي لل�رشكة على ن�ص يعطي حق للم�ساهمني يف
الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�رشكة.
 نعم يت�ضمنان ذلك ،حيث تن�ص املادة ( )51من النظام الأ�سا�سي لل�رشكة بانعقاد اجلمعية العامةالعادية يف مركز ال�رشكة مرة على االقل يف ال�سنة وذلك خالل اال�شهر الأربعه التالية النتهاء ال�سنة
املالية لل�رشكة .وملجل�س االدارة ،دعوة اجلمعية كلما دعت احلاجة لذلك ،وعليه دعوتها كلما طلب ذلك
مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن ربع ر�أ�س املال.
�أحكام املادة رقم (:)26
هل يت�ضمن عقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سي لل�رشكة على ان يكون هنالك حق للم�ساهمني
للح�صول على معلومات عن اع�ضاء جمل�س ادارة ال�رشكة وم�ؤهالتهم العلمية وغريه.
 كال ال يوجد.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش  .م .ق )
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�أحكام املادة رقم (:)27
ال�سيا�سة املتبعه فيما يتعلق بتوزيع االرباح.
 -تن�ص املادة ( )70من النظام اال�سا�سي على ما يلي:

توزع األرباح الصافيه على الوجه التالي:
. .1يقتطع �سنويا ً ع�رشة يف املائة  % 10من الأرباح ال�صافية تخ�ص�ص حل�ساب االحتياطي
القانوين ويجوز ايقاف هذا االقتطاع اذا بلغ االحتياطي  % 50من ر�أ�س املال املدفوع ،و�إذا قل
االحتياطي القانوين عن الن�سبة املذكورة وجب �إعادة االقتطاع حتى ي�صل االحتياطي القانوين
�إىل تلك الن�سبة .وال يجوز توزيع االحتياطي القانوين على امل�ساهمني ،و�إمنا يجوز ا�ستعمال ما
زاد منه على ن�صف ر�أ�س املال املدفوع يف توزيع ارباح على امل�ساهمني ت�صل �إىل  % 5يف ال�سنوات
التي ال ت�سمح فيها ارباح ال�رشكة بت�أمني توزيع هذا احلد.
 . 2يجوز للجمعية العامة ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س االدارة �أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح
ال�صافيه حل�ساب احتياطي اختياري ،وي�ستعمل هذا االحتياطي يف الوجوه التي تقررها اجلمعيه
العامة.
 . 3يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع ح�صة �أوىل من الأرباح قدرها  % 5للم�ساهمني (على الأقل) عن
املبلغ املدفوع من قيمة الأ�سهم ،على �أنه �إذا مل ت�سمح �أرباح �سنة من ال�سنني بتوزيع هذه
احل�صة فال يجوز املطالبة بها من �أرباح ال�سنني التالية.
 . 4يخ�ص�ص بعد ما تقدم من الباقي ما ال يزيد على  % 10من الربح ال�صايف بعد ا�ستنزال
اال�ستهالكات واالحتياطيات والربح املوزع وفقا ً للفقرة ال�سابقة ،وذلك ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س
االدارة.
 . 5يخ�ص�ص الباقي من االرباح بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة ا�ضافية لالرباح �أو يرحل،
بنا ًء على اقرتاح جمل�س االدارة �إىل ال�سنة املقبلة� ،أو يخ�ص�ص لإن�شاء مال احتياطي �أو مال
لال�ستهالك غري العاديني.
�أحكام املادة رقم (:)28
هل يت�ضمن النظام اال�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س لل�رشكة على الطريقة التي ميكن بها حماية
حقوق �صغار امل�ساهمني وخا�صة عند امتام �صفقات كربى بال�رشكة.
 -كال ال يوجد.
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�أحكام املادة رقم (:)29
هل يوجد لدى جمل�س ادارة ال�رشكة �سيا�سة معتمدة ت�ضمن للموظفني احلماية وال�رسية يف
حال ابالغهم عن اية عمليات م�شبوهة.
 كال ال يوجد.وتف�ضـلوا بقبـول فـائق التحيـة،،،

را�شد فهد النعيمي

رئي�س جمل�س الإدارة
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