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مساهمونا اdعزاء،

لعام  القطريين“  المستثمرين  ”مجموعة  التي حققتها  ا�نجازات  أيديكم  بين  أضع  أن  يسّرني 
.2013

ينبع التزامنا بتقديم أفضل قيمة لمساهمينا من كوننا – كشركة مساهمة عامة - مؤتمنون 
على أموالهم، وهم يستثمرون معنا بهدف تحقيق عائدات مجزية وطويلة اdمد بنسبة مخاطر 

معقولة.

بالقوانين ال يكفي بحد ذاته �دارة مؤسستنا اkخذة  الصارم  التزامنا  أن   nومع ذلك، ندرك تمام
وجميع  ومستثمرينا  أنفسنا  تجاه  عهدنا  يأتي  واdنظمة،  للقوانين  االمتثال  فبعد  بالنمو؛ 

مساهمينا بالتزام أعلى مستويات االستقامة والنزاهة في إدارة الشركة.

ولذلك، قامت الشركة بتطبيق نظام حوكمة الشركات بما يتوافق مع أرقى المعايير المحلية 
أخالقيات عمل متطورة،  وتبني  المستقلين،  المدراء  دور  تعزيز  الذي من شأنه  اdمر  والدولية، 
نظام  وتطبيق  جديدة،  رقابية  قوانين  ابتكار  عن  فضًال  عملها،  مجاالت  ضمن  الشركة  وتفرد 

تفويض المسؤوليات، ودمج مجلس ا�دارة في صميم بنية المؤسسة.

كما قمنا بتوطيد ممارسات الحوكمة وا�دارة التي تتفق مع جهودنا الحثيثة لمنح مساهمينا 
قيمة طويلة اdمد. وتشّكل هذه الممارسات جزءz من مجموعة اdسباب التي أسهمت في تبوئنا 

مكانة مرموقة بين أفضل العبي القطاع وبما يؤهلنا لتحقيق مزيد من االزدهار مستقبًال.

 nعضوي  nارتباط ترتبط  االقتصادية  مصالحنا  أن   - عامة  لشركة  وكمدراء   - بقوة  نؤمن   ،zوأخير
بمصالح مساهمينا. وبالتالي، نؤمن بأن نجاحنا مرهون بتبني أفضل ممارسات اdعمال التجارية، 
المعايير  أرقى  وفق  الشركة  وحوكمة  المالية،  التقارير  إعداد  في  التامة  الشفافية  والتزام 

المعتمدة. 

عبدا� بن ناصر المسند
رئيس مجلس ا�دارة

كلمة رئيس مجلس ا�دارة
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٣٢٨٣١
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ذا لوك
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"الشركة الوطنية للشحن و
 الخدمات البحرية" 

٢٣٧٣٣

"الماسية للخدمات المالحية" 
٣٥١٩٠

"وكالة شرف للمالحة"
٣٧٤٨٢

"ميديترينيان شيبنك
كومباني"

٤٤٠٢٩

"الشركة القطرية لYنظمة و
 ا�ستشارات اdمنية" 
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dمن المعلومات" 
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"الشركة الدولية التقنية
 للتجارة" (آي تي تي)

١٩٧٨٥

"هلو فاشيون" 
٥٩٥٠٠

"جاليريا ديجيتل"
٥٩٤٤٦

"ليجنتري فاشن"
٥٩٥٦٦

"فود اكسبشيون"
٥٩٥٧٧

"لينيا فيردي للديكور"
٦٠٠٤٤

"اتش او كي
هوك إنك"

"شركة الجزيرة للصرافة"
٢٦٨٠٠

"مجموعة المستثمرين القطريين
 للصناعات الخفيفة" 

٣٥٣٦٢

"مجموعة المستثمرين القطريين
 لتطوير المشاريع"

٢٦١٢٦

"مجموعة المستثمرين القطريين
 للخدمات البحرية"

٣٩١٠٢

"مجموعة المستثمرين
القطريين للخدمات العامة"

٢٢٩١٣

"مجموعة المستثمرين
القطريين للمقاوالت"

٢٦١٢٧

"مجموعة المستثمرين
القطريين العقارية"

٣٧٤٠٥

"مجموعة المستثمرين
القطريين للتكنولوجيا"

٣٩١٠٩

"مجموعة المستثمرين
القطريين للتجارة"

٣٩١٠٧

"مجموعة المستثمرين
القطريين العالمية" 

٣٩١١١

مجموعة المستثمرين
القطريين للخدمات المالية"

٤٠٢٣٧

"مجموعةإستثمارات قطر" 
٤٠٣٥٢

"المستثمر"
٣٥٦١٢

نبذة عن الشركة

تأسست «مجموعة المستثمرين القطريين» (شركة مساهمة قطرية قابضة) في دولة قطر بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٦ 
وبرأس مال مدفوع قدره ١,٢ مليار ريـال قطري، وهي خاضعة لYحكام الواردة في قانون الشركات التجارية القطري 

رقم (٥) لعام ٢٠٠٢، ولوائح وقوانين «هيئة قطر لYسواق المالية».

وتهدف الشركة بشكل رئيسي لالستثمار في اdسهم والسندات واdوراق المالية للشركات التابعة؛ وهي تلعب 
دورz محوريn في شتى المجاالت الصناعية واالستثمارية بالمنطقة مثل:

تصنيع وبيع ا�سمنت 

إقامة مصانع ا�سمنت والمنتجات ذات الصلة

على  االستحواذ  إلى  إضافة  ا�سمنت،  تصنيع  مجال  في  والسيما  العالمية  الشركات  كبريات  تمثيل 
اdراضي والعقارات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تحسين المنتجات واستنباط أنواع جديدة، ودمج 

أنظمة اdمن والحماية. 

الدولة  داخل  المجاالت  العديد من  وغيرها  والعقارات،  المالية،  اdوراق  وأسواق  اdسهم،  االستثمار في 
وخارجها.

المشاركة في تأسيس شركات المساهمة العامة ذات المسؤولية المحدودة داخل الدولة وخارجها.

إلى ٢٢ شريكn ومؤسسة فرعية عن طريق  إضافًة  القطريين» حاليn ١٨ شركة،  المستثمرين  لـ «مجموعة  ويتبع 
مشاريع مشتركة مع موردين محليين وعالميين يتولون تطوير مشاريع كبرى في دولة قطر.

وفي الوقت الحاضر، تعد ”مجموعة المستثمرين القطريين“ واحدة من أبرز شركات المساهمة القطرية المدرجة 
في بورصة قطر. 

 (٥) رقم  التجارية  الشركات  لقانون  القطريين“  المستثمرين  ”مجموعة  لـ  والتابعة  الفرعية  الشركات  وتخضع 
لعام ٢٠٠٢. 
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حوكمة الشركات

تشتمل حوكمة الشركات على مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها، والمساهمين، وأصحاب 
المصلحة. وتوفر الحوكمة للشركة ا�طار الذي يتم من خالله تحديد اdهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، إضافة 

إلى مراقبة اdداء.

ويدرك مجلس إدارة ”مجموعة المستثمرين القطريين“ مدى أهمية الحوكمة ودورها الجوهري في ضبط وحفز 
بمراجعة  الشركة  إدارة  مجلس  يقوم  لذلك،  ونتيجة  بذلك.  المتعلقة  والممارسات  الشركة  حوكمة  عمل  إطار 
وتحديث إطار عمله وممارساته التي من شأنها تلبية متطلبات ”هيئة قطر لYسواق المالية“، فضًال عن اللوائح 

والقوانين النافذة اdخرى.

١ المساهمون

تحترم «مجموعة المستثمرين القطريين» حقوق المساهمين حسبما هو منصوص عليه في النظام اdساسي 
للشركة. ويتمتع جميع المساهمين بحقوق تصويت متساوية بما فيها التصويت بالوكالة وفقn للوائح والقوانين 
المعلومات  المساهمين والحصول على كافة  إلى سجل  الوصول  المساهمين حق  المرعية. كما يمتلك جميع 
المتعلقة بذلك، فضًال عن حقهم بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة، وإدراج البنود على جدول اdعمال ومناقشتها، 

والحق في اتخاذ القرارات المدروسة.

والتجارة  اdعمال  وزارة  عن  ممثلين  إشراف  تحت   ٢٠١٣ فبراير   ٢٦ في  السنوي  العامة  الجمعية  اجتماع  عقد  وتم 
القطرية، وبحضور مدققي الحسابات المعتمدين لدى ”مجموعة المستثمرين القطريين“ من خارج الشركة. وتم 
تطبيق مبدأ (سهم واحد يعادل صوتn واحدz) وفقn للنظام اdساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (٥) 

لعام ٢٠٠٢. وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها أثناء االجتماع:

الجمعية العامة العادية

استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي بخصوص بيان وضعها المالي عن   •

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ووافقت عليه وعلى التقارير المقدمة من قبل مجلس ا�دارة.

ناقشت الجمعية بيان الوضع المالي والدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، ووافقت عليهما.  •

وافقت الجمعية على اقتراح مجلس ا�دارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٧,٥٪ من القيمة   •

االسمية للسهم الواحد من رأس مال اdسهم، أو ما يعادل ٠,٧٥ رياالً قطريn للسهم الواحد.

إخالء مسؤولية أعضاء مجلس ا�دارة، وإقرار تعويضاتهم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.  •

ناقشت الجمعية قرار مجلس ا�دارة بشأن شركة المقاوالت المتقدمة لتنفيذ مشروع مدينة «لوسيل»   •

وهي شركة «ردكو ل~نشاءات - المنامة»، ووافقت عليه بموجب المادة رقم (١٠٨) من قانون الشركات 
التجارية. 

عّينت الجمعية مدقق حسابات خارجي للسنة المالية ٢٠١٣ ، وهي شركة «كي إم بي جي» (KMPG) مع   •

الموافقة على اdجور المقترحة.

ناقشت الجمعية العامة العادية ووافقت على ”تقرير الحوكمة“ الخاص بالشركة لعام ٢٠١٢.   •

7



٢ مجلس ا�دارة

١٫٢ مهام مجلس ا�دارة

يشرف مجلس ا�دارة على وضع استراتيجية عمل «مجموعة المستثمرين القطريين» بما فيها آلية العمل والخطة 
المالية السنوية، ويتصرف ضمن إطار مسؤولياته لتحقيق مصالح الشركة، وحماية حقوق مساهميها، وا�شراف 

على عمل ا�دارة التنفيذية؛ وهو مسؤول بشكل كامل أيضn عن بيئة العمل وإدارة المخاطر ضمن المجموعة.

تنص المادة رقم (٤) من نظام حوكمة الشركات أنه «على المجلس أن يتأّكد من أّن الشركة تعتمد ميثاقd nعضاء 
مجلس ا�دارة يحّدد بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولّياته وواجبات أعضاء مجلس ا�دارة التي يجب أن يتقّيد 
بها أعضاء المجلس تقّيدz تامn. ويجب أن ُيصاغ النظام المذكور وفقd nحكام هذا النظام، ويجب أن يرتكز على 
ميثاق المجلس المرفق بهذا النظام ووفقn للتعديالت التي يمكن أن تجريها الهيئة من وقت kخر، ويجب نشر 

ميثاق مجلس ا�دارة وجعله متوافرz للجمهور».

وواجباته،  ا�دارة،  مجلس  تشكيل  آلية  يحدد   nرسمي  nميثاق القطريين»  المستثمرين  «مجموعة  واعتمدت 
أحكام  ومواكبة  الشفافية  من  مزيد  تحقيق  وبهدف  باجتماعاته.  المتعلقة  واالجراءات  وانعقاده،  ومسؤولياته، 
نظام حوكمة الشركات الصادر عن «هيئة قطر لYسواق المالية»، نشرت «مجموعة المستثمرين القطريين» ميثاق 
مجلس ا�دارة على موقعها ا�لكتروني بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٣. ويلتزم أعضاء مجلس ا�دارة بمعايير أخالقية عالية 
في إنجاز مهامهم حسبما هو منصوص عليه ضمن الميثاق؛ حيث تصب كافة قراراتهم في مصلحة المجموعة 

ومساهميها. ويضم مجلس ا�دارة ٦ أعضاء مستقلين من أصل ٧ كما هو موضح في الجدول أدناه.

٢٫٢ تشكيل مجلس ا�دارة

تنص المادة رقم (٩) من نظام حوكمة الشركات على ضرورة «أن يتضّمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير 
تنفيذيين وأعضاء مستقّلين، وذلك بهدف ضمان عدم تحّكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من اdشخاص في 
قرارات المجلس». كما تنص المادة على وجوب «أن يكون ثلث أعضاء مجلس ا�دارة على اdقّل أعضاء مستقّلين 
الذي ال  التنفيذي هو  ويجب أن تكون أكثرية اdعضاء أعضاء غير تنفيذيين» علمn أن «عضو مجلس ا�دارة غير 
أو  يتقاضى مكافأة شهرّية  وال  للشركة،  بالكامل  الشركة، وال يخّصص وقته  تنفيذّية في  إدارّية   nيتولّى مهام

سنوّية من الشركة سوى المكافأة كعضو في مجلس ا�دارة». 

١٫٢٫٢ ملكية أعضاء مجلس ا�دارة

يتألف مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القطريين» من ٧ أعضاء تم اختيارهم لمدة ٣ أعوام ضمن اقتراع سّري 
أجري خالل اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١١.
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بنية مجلس ا�دارة في يوم 
31 ديسمبر2012:

نسبة الملكية المنصباسم العضو
الدور الوظيفيالحصة٪التمثيلالفردية

عضو تنفيذي٣٥,٢٩مجموعة المسند القابضة-رئيسعبد ا� بن ناصر المسند 

عضو مستقل٣,٢٢المسند للمشاريع-نائب الرئيسسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني 

عضو مستقل٣,٢٢المسند لالستثمار٠,٠٦عضوسعادة محمد بن أحمد المسند    

عضو مستقل٣,٢٢المسند التجارية٠,٠٣عضوالدكتور خالد بن محمد العطية

عضو مستقل٠,٢٠المسند العقارية-عضومحمد حسن السعدي 

عضو تنفيذي٠,١١المسند العالمية٠,١٠عضوفيصل عبدا� المانع  

شركة استثمارات المسند -عضومحمد بن مسند المسند
عضو مستقل٠,٢٠الصناعية

واستهل مجلس ا�دارة المنتخب حديثn مهامه ببرنامج تعريفي؛ حيث زار أعضائه مختلف ا�دارات وقطاعات ا�نتاج 
اdعضاء، وبلورة فهم واضح  للتعرف عن كثب على مسؤوليات  القطريين»، وذلك  المستثمرين  في «مجموعة 
kلية عمل المجموعة. وسيتم إعداد برنامج تدريبي خاص بأعضاء مجلس ا�دارة الطالعهم على آخر المستجدات 

بمجال الحوكمة، وقطاعات التمويل، واdعمال التجارية، وممارسات القطاع.

عبد ا� بن ناصر المسند
رئيس المجلس

القطريين» منذ شهر  المستثمرين  «مجموعة  إدارة  المسند عضوية مجلس  ناصر  بن  الشيخ عبد ا�  يشغل 
مارس ٢٠١١؛ وهو يتقّلد منصب رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب لمجموعة «المسند القابضة» التي تحظى 
بمكانة مرموقة في القطاع الخاص منذ عام ١٩٥٠. ويشغل المسند أيضn العديد من المناصب البارزة في شركات

 أخرى بما فيها نائب رئيس مجلس إدارة «بنك الخليجي».

الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس ا�دارة

يعتبر الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني واحـدz من أكثر الشخصيات تأثيرz في قطاع اdعمال القطري؛ وهو يشغل 
عضوية مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القطريين» منذ شهر مارس ٢٠١١، وذلك بصفة عضو مستقل غير 

تنفيذي. كما يتولى حاليn منصب رئيس مجلس إدارة «بنك الخليجي».

وشغل الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني سابقn العديد من المناصب البارزة مثل رئيس «الهيئة العامة القطرية 
الجمارك»،  «إدارة  ومدير  واالستثمار»،  االقتصادية  للشؤون  اdعلى  «المجلس  وعضوية  والمقاييس»،  للمواصفات 
«مجموعة  إدارة  مجلس  لرئيس  كنائب  الحالية  مهامه  إلى  وإضافًة  اdميري».  و»الديوان  العهد»  ولي  و»مكتب 
رجال  «رابطة  مجلس  عضوية  مثل  الرئيسّية  المناصب  من  العديد  سعادته  يتقّلد  القطريين»،  المستثمرين 

اdعمال القطريين» ومجلس إدارة «شركة قطر للتأمين».
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فيصل عبد ا� المانع
عضو مجلس ا�دارة

يشغل فيصل عبد ا� المانع عضوية مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القطريين» منذ شهر مارس ٢٠١١؛ وتّم 
تعيينه عضوz منتدبn لشركة «اسمنت الخليج» (إحدى الشركات التابعة لـ»مجموعة المستثمرين القطريين») في 

يونيو ٢٠١٢، وهو يتولى حاليn رئاسة لجنة التدقيق وعضوية لجنة اdجور. 

المانع»،  «ردكو-  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ذلك  في  بما  المهّمة  المناصب  من  العديد  المانع  وشغل 
وعضوية مجلس إدارة «الراية» ممثًال وزارة االقتصاد والمالية، فضًال عن منصب مدير تنمية المشاريع في «بنك قطر 
المصرفية  الرقابة  باحث مالي بمجال   nأيض العالمية»، وهو  «التجارة  لمؤتمر  المنظمة  اللجنة  للتنمية»، وعضوية 

والتجارة الخارجية لدى وزارة االقتصاد والمالية.

محمد بن أحمد المسند
عضو مجلس ا�دارة

يعد محمد بن أحمد المسند عضوz مستقًال غير تنفيذي في مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القطريين» 
منذ مارس ٢٠١١.

سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية
عضو مجلس ا�دارة

المستثمرين  «مجموعة  إدارة  مجلس  في  تنفيذي  غير  مستقًال   zعضو العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  يعتبر 
القطريين» منذ مارس ٢٠١١؛ وهو يتولى حاليn منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء القطري.

وتقّلد الدكتور العطية العديد من المناصب الرفيعة بما فيها وزير الدولة للتعاون الدولي، والقائم بأعمال وزير 
اdعمال والتجارة، ورئيس «اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان»، وعضو مجلس أمناء «المؤسسة العربية للديمقراطية»، 
وعضو مجلس إدارة «شركة الكهرباء والماء القطرّية»، ونائب رئيس «هيئة مركز قطر للمال»، ورئيس مجلس 
أمناء  مجلس  وعضو  واالتصاالت»،  المعلومات  لتكنولوجيا  اdعلى  «المجلس  رئيس  ونائب  قطر»،  «بورصة  إدارة 
العقاري،  القطرية» لالستثمار  «الديار  التنفيذية لشركة  اللجنة  ا�دارة ورئيس  «مؤسسة صلتك»، وعضو مجلس 
ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوz بمجلس الوزراء، فضًال عن كونه طيارz في سالح الجو اdميري لدولة قطر. 

محمد حسن السعدي
عضو مجلس ا�دارة

يعتبر محمد حسن السعدي عضوz مستقًال غير تنفيذي في مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القطريين» 
منذ شهر مارس ٢٠١١. كما تم تعيينه عضوz في مجلس إدارة «بنك قطر للتنمية» منذ عام ٢٠٠٦. ويشغل السعدي 

حاليn عضوية لجان المكافآت، والترشيحات والتدقيق في مجلس إدارة المجموعة.
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محمد بن مسند المسند
عضو مجلس ا�دارة

يعد محمد بن مسند المسند عضوz مستقًال غير تنفيذي في مجلس إدارة «مجموعة المستثمرين القطريين» 
منذ عام ٢٠١١. وهو يتولى مهام رئيس لجنة اdجور ويشغل عضوية لجنة التدقيق في المجموعة.

٢٫٢٫٢ مهام رئيس مجلس ا�دارة

يكون رئيس مجلس ا�دارة مسئوال عن حسن سير عمل مجلس ا�دارة بطريقة مناسبة وفّعالة بما في   •

ذلك حصول أعضاء مجلس ا�دارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب؛ وال يجوز لرئيس 
مجلس ا�دارة أن يكون عضوz في أّي لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها ضمن قانون المجلس.

ويتولى رئيس مجلس ا�دارة العديد من المهام والمسؤوليات إلى جانب المنصوص عليها في أحكام   •

ميثاق المجلس ومنها:

التأكد من قيام المجلس مناقشة جميع المسائل اdساسّية بشكل فّعال وفي الوقت المناسب؛   •

الموافقة على جدول أعمال كّل اجتماع من اجتماعات مجلس ا�دارة مع اdخذ بعين االعتبار أّي مسألة   •

يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس ا�دارة؛ ويجوز أن يفّوض الرئيس هذه المهّمة إلى عضو في المجلس 
غير أّن الرئيس يبقى مسئوال عن قيام عضو المجلس المذكور بهذه المهّمة بطريقة مناسبة؛ 

تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفّعال في تصريف شؤون المجلس لضمان   •

قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة؛ 

ضمان التواصل الفعلّي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس ا�دارة؛   •

السماح dعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البّناءة بين   •

أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين. 

ضمان إجراء تقييم سنوّي dداء المجلس.   •
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٣٫٢٫٢ مهام أعضاء مجلس ا�دارة غير التنفيذيين   

تتضمن واجبات أعضاء مجلس ا�دارة غير التنفيذيين ما يلي:

المشاركة في اجتماعات مجلس ا�دارة وإعطاء رأي مستقّل حول المسائل ا�ستراتيجية والسياسية واdداء   •

والمساءلة والموارد والتعيينات اdساسّية ومعايير العمل؛

ضمان إعطاء اdولوّية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أّي تضارب للمصالح؛  •

المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة؛   •

مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها   •

التقارير السنوّية ونصف السنوّية والربعّية؛

ا�شراف على تطوير القواعد ا�جرائية الخاصة بحوكمة الشركة ل~شراف على تطبيقها بشكل يتوافق   •

وتلك القواعد؛ 

إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنّوعة ومؤّهالتهم لمجلس ا�دارة أو لجانه المختلفة من   •

خالل حضورهم المنتظم الجتماعات المجلس ومشاركتهم الفّعالة في الجمعّيات العمومّية وفهمهم kراء 
المساهمين بشكل متوازن وعادل.

يجوز dكثرّية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقّل على نفقة الشركة، فيما يتعّلق   •

بأّي مسألة تخّص الشركة. 

٣٫٢ أمانة سر مجلس ا�دارة

المجلس،  موافقة  وبعد  له.  التابعة  الفرعية  واللجان  ا�دارة  لمجلس  عامة  أمانة  بمثابة  الشركة  سر  أمانة  تعد 
يمكنها منح مسؤولية إدارة اللجان إلى موظفين آخرين من أصحاب المؤهالت العالية.

عّين مجلس ا�دارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٠ المستشار القانوني في الشركة السيد/ هاني 
أبو عياش بمنصب أمين سر المجلس ليتولى بذلك مهام كثيرة تتضمن:

تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من   •

المجلس وإليه.

يتعّين على أمين سّر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق   •

فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح اkخرين بالشركة.

على أمين سّر المجلس أن يتأّكد من أّن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كّل   •

محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعّلقة بالشركة.
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٤٫٢ اجتماعات مجلس ا�دارة

ترتكـز اجتماعات مجلس ا�دارة على عقد نقاشات شفافة وإفساح المجال أمام مشاركة جميع المدراء في حلقات 
اdعمال  جدول  بنود  كافة  إدراج  ويتم  المخاطر.  وإدارة  والتجاري  المالي  واdداء  باالستراتيجية  المتعلقة  النقاش 

ضمن موجز شامل يتم تعميمه قبل أسبوع من االجتماع.

التزامات أخرى االطالع على كافة  يستطيع المدراء الذين يتعّذر عليهم حضور أحد اجتماعات المجلس بسبب 
رئيس  مع  االجتماع  المطروحة ضمن  القضايا  مناقشة  والمشاركة في  االجتماعات،  بهذه  المرتبطة  المعلومات 

المجلس أو الرئيس التنفيذي، كما يمكنهم تعيين وكيل خاص للتصويت نيابًة عنهم.

موعد إرسال 
جدول اBعمال

التصويت 
بالوكالة الغياب عدد 

الحضور  تاريخ االجتماع رقم اجتماع مجلس 
ا�دارة 

٢٨ فبراير ٢٠١٣ - - ٧ ٧/ ٠٣/ ٢٠١٣ ١/ ٢٠١٣

١١ أبريل ٢٠١٣ ١ ١ ٥ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٣ ٢/ ٢٠١٣

٢٧ مايو ٢٠١٣ ١ ١ ٥ ٠٥/ ٠٦/  ٢٠١٣ ٣/ ٢٠١٣

١٨ يوليو ٢٠١٣ - - ٧ ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٣ ٤/ ٢٠١٣

٢٧ سبتمبر ٢٠١٣ - ٢ ٥ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٣ ٥/ ٢٠١٣

١ ديسمبر ٢٠١٣ -  - ٧  ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٣ ٦/ ٢٠١٣
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٣. لجان مجلس ا�دارة: 

شّكل مجلس ا�دارة ٣ لجاٍن في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ وهي: لجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، 
ولجنة التدقيق.

٣. ١. لجنة المكافآت: 

لYسواق  «هيئة قطر  الصادر عن  الشركات  (١٦) من نظام حوكمة  رقم  المادة  بموجب  المكافآت  لجنة  تأسست 
المالية» لمساعدة مجلس ا�دارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بتحديد سياسة منح المكافآت dعضاء مجلس 
وأتاحته  ومسؤولياتها،  مهامها  يحدد   nرسمي  nميثاق اللجنة  واعتمدت  التنفيذيين.  المسؤولين  وكبار  ا�دارة 
للجمهور عبر الموقع االلكتروني لـ «مجموعة المستثمرين القطريين» بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٣، وذلك بما يتوافق 
مع أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن «هيئة قطر لYسواق المالية». وتضم لجنة المكافآت أعضاء مجلس 

ا�دارة الثالثة الواردة أسماؤهم فيما يلي: 

تاريخ االنضمام إلى اللجنة المنصب ضمن اللجنة االسم

أعيد تعيينه في٢٠ أكتوبر ٢٠١١ رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد بن مسند المسند

تم تعيينه في٢٠ أكتوبر ٢٠١١ عضو فيصل عبد ا� المانع

تم تعيينه في٢٠ أكتوبر ٢٠١١ عضو محمد حسن السعدي

المجلس،  مهام  االعتبار  بعين   zآخذ  ٢٠١٠ سبتمبر   ١ في  بأعضائه  خاصة  مكافآت  سياسة  ا�دارة  مجلس  أقر 
والمسؤولين التنفيذيين، وأداء الشركة.

٣. ٢. لجنة الترشيحات:  

تأسست لجنة الترشيحات بموجب المادة رقم (١٥) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن «هيئة قطر لYسواق 
شخصية  االعتبار  بعين  اdخذ  مع  التنفيذيين  والمسؤولين  ا�دارة  مجلس  أعضاء  وترشيح  الختيار  المالية» 
لجنة  به من مهارات ومعارف وخبرات ومؤهالت مهنية وتقنية وأكاديمية. واعتمدت  يتمتعون  المرشحين وما 
الترشيحات ميثاقn رسميn يشرح بالتفصيل مهامها ومسؤولياتها، وأتاحته للجمهور عبر الموقع االلكتروني لـ 
«مجموعة المستثمرين القطريين» بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٣، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات 
الصادر عن «هيئة قطر لYسواق المالية». وتضم لجنة الترشيحات أعضاء مجلس ا�دارة الثالثة الواردة أسماؤهم 

فيما يلي:

تاريخ االنضمام إلى اللجنة  المنصب في اللجنة االسم

أعيد تعيينه في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني  رئيس مجلس إدارة اللجنة

تم تعيينه في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ عضو سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية

تم تعيينه في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ عضو محمد حسن السعدي
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تتولى لجنة الترشيحات كذلك مسؤولية إجراء تقييم سنوي dداء أعضاء مجلس ا�دارة. وقد اعتمدت «مجموعة 
المستثمرين القطريين» برنامج «نظام إدارة اdداء» الشامل الذي بدء العمل به رسميn في الربع اdخير من عام ٢٠١١. 

وهو يشمل جميع المناصب الوظيفية ضمن الشركة بما فيها مهام مجلس ا�دارة. 

٣٫٣. لجنة التدقيق:

لYسواق  قطر  «هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  من   (١٧) رقم  المادة  بموجب  التدقيق  لجنة  تأسست 
المالية» لمساعدة مجلس ا�دارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة باdمور التالية:

تعيين المدققين الخارجيين ومتابعة استقالليتهم وموضوعّيتهم.  •

المالّية والتقارير السنوّية والنصف سنوّية والربعّية بغية ضمان تقيدها  البيانات  ا�شراف على دقة وصحة   •

بجميع الشروط القانونية والتنظيمية؛ 

مراجعة نظم التمويل، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر في «مجموعة المستثمرين القطريين».  •

لـ  االلكتروني  الموقع  للجمهور  وأتاحته  ومسؤولياتها،  مهامها  يشرح   nرسمي  nميثاق التدقيق  لجنة  واعتمدت 
«مجموعة المستثمرين القطريين» بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٣، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات 

الصادر عن «هيئة قطر لYسواق المالية». وتضم لجنة التدقيق أعضاء مجلس ا�دارة الثالثة التالية أسماؤهم:

تاريخ االنضمام إلى اللجنة المنصب الوظيفي ضمن اللجنة االسم

تم تعيينه في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ رئيس مجلس إدارة اللجنة فيصل عبد ا� المانع

أعيد تعيينه في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ عضو محمد بن مسند المسند

أعيد تعيينه في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ عضو محمد حسن السعدي

٣٫٣. ١ اجتماع لجنة التدقيق (٢٠١٢-٢٠١٣):

موضوع النقاش عدد الحضور موعد االجتماع رقم االجتماع

التقرير الداخلي للربع اdول من العام ٢ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠١٣ ١

التقرير الداخلي للربع الثاني من العام ٢ ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣ ٢

التقرير الداخلي للربع الثالث من العام ٢ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٣ ٣

التقرير الداخلي للربع اdخير من العام ٤
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٤. نظام الرقابة الداخلية 

يتولى مجلس ا�دارة كامل مسؤوليات نظام الرقابة الداخلية في «مجموعة المستثمرين القطريين» بما في ذلك 
إقرار السياسات وا�جراءات الالزمة، وإدارة المخاطر، واالمتثال للقوانين، وعمليات التدقيق.

١٫٤. إقرار السياسات وا�جراءات:

أقّر مجلس ا�دارة مجموعة من السياسات وا�جراءات لتنظيم عملياته اليومية (بما فيها مدونة قواعد السلوك، 
والتعامالت مع اdطراف ذات الصلة، وتضارب المصالح، وسياسات التداول الداخلي). وفيما يلي قائمة بالسياسات 

وا�جراءات المتفق عليها مرفقة بتاريخ الموافقة:

الدليل المالي (يونيو ٢٠٠٩)  •

دليل الموارد البشرية (أغسطس ٢٠١٠)  •

سياسة السرية (أغسطس ٢٠١٠)  •

تخطيط القوى العاملة (أغسطس ٢٠١٠)  •

سياسة القروض (أغسطس ٢٠١٠)  •

سياسة تقنية المعلومات – سياسة أمن الشبكات (سبتمبر ٢٠١٠)  •

سياسة تقنية المعلومات – سياسة استخدام هواتف «بالك بيري» (أكتوبر ٢٠١٠)  •

سياسة تقنية المعلومات – سياسة استخدام كلمة المرور (أغسطس ٢٠١٠)  •

سياسة االنضباط (أغسطس ٢٠١٠)  •

سياسة تضارب المصالح (سبتمبر ٢٠١٠)  •

سياسة مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة (سبتمبر٢٠١٠)  •

سياسة التعامالت مع اdطراف ذات الصلة (سبتمبر ٢٠١٠)  •

سياسة تداوالت الحساب الشخصي (سبتمبر ٢٠١٠)  •

إطار عمل إدارة المخاطر (سبتمبر ٢٠١٠)  •

نظام حوكمة الشركات (سبتمبر ٢٠١٠)  •

سياسة التوقيت والحضور (ديسمبر ٢٠١١)  •

نظام الحوافز ا�دارية (سبتمبر ٢٠١٠)  •

سياسة توزيع اdرباح (سبتمبر ٢٠١٠)  •

استراتيجية التعاقب ا�داري (أكتوبر ٢٠١٠)  •

سياسة الصحة والسالمة والبيئة ( أكتوبر٢٠١٠)  •

السياسة اdمنية (أكتوبر ٢٠١٠)  •

ميثاق المراقبة الداخلية (يناير٢٠١٢)  •
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٢٫٤. إدارة المخاطر واالمتثال للقوانين:

مختلفتين  إداريتين  لجنتين  خالل  من  للقوانين  واالمتثال  المخاطر  إدارة  بقضايا  االهتمام  العليا  ا�دارة  تتولى 
(التفاصيل متوفرة في اdقسام ٣٫٤ و٤٫٤) بحسب عوامل المخاطر المتوفرة، وذلك لضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية 

فورية من شأنها مواجهة المخاطر المحتملة وإحالتها إلى مجلس ا�دارة التخاذ ا�جراءات المناسبة.

١٫٢٫٤. تقييم المخاطر:

تأخذ سياسة تقييم المخاطر بعين االعتبار أنظمة المراقبة الداخلية المرتبطة بعملية إعداد الشركة المعنية 
فاعلية  مدى  حول  رأي  بأي  ا�دالء  بغرض  وليس  مالئمة  تدقيق  إجراءات  اتخاذ  أجل  من  وذلك  المالية،  للبيانات 
أي  الشركة بتصريح مستقل عن  إدارة  الخارجي تزويد  المدقق  الداخلي للشركة. ويتعين على  التدقيق  نظام 
نقاط ضعف جوهرية تلفت انتباهه خالل عملية التدقيق سواء فيما يتعلق بتصميم أو تطبيق أنظمة التدقيق 

الداخلي المرتبطة بعملية إعداد التقارير المالية.

٣٫٤. لجنة التخطيط االستراتيجي 

خطط  وتطبيق  تطوير  خالل  من  رؤيتها  وتنفيذ  استحداث  في  ا�دارة  االستراتيجي  التخطيط  لجنة  تساعد 
ديناميكية عملية وسريعة االستجابة لتطوير اdعمال. 

انسجامها مع  القطريين»، وتكفل  المستثمرين  «مجموعة  االستراتيجي على عمليات  التخطيط  لجنة  وتشرف 
استراتيجية الشركة واالرتقاء بمستواها بدعم من فريق ا�دارة. عالوة على ذلك، تعالج اللجنة المخاطر االستراتيجية 
مثل التغيرات الطارئة على ظروف السوق أو ممارسات القطاع التي يمكن لها أن تؤثر في استمرارية «مجموعة 
المستثمرين القطريين» على المدى الطويل. وتتألف لجنة التخطيط االستراتيجي من أعضاء ا�دارة التنفيذية 

اdربعة التالية أسماؤهم: 

المنصباالسم

مدير تطوير اdعمال في مجموعة المستثمرين القطريينالسيد عمر الحسن 

المدير الماليالسيد حسام العربي

رئيس قسم الموارد البشرية وا�شراف في المجموعةالسيدة إسراء مكي

رئيس قسم عمليات ا�سمنت – شركة إسمنت الخليجالسيد خوسيه أنطونيو اسكاليرا

٤٫٤. لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال

تنفيذ  على  ل~شراف  المنتدب  العضو  مساعدة  في  واالمتثال  الداخلية  الرقابة  للجنة  الرئيسي  الهدف  يتجلى 
تنجم  قد  التي  التشغيلية  للمخاطر  التصدي  عن  فضًال  للشركة،  الداخلية  والسياسات  وا�جراءات  الضوابط 
بها  المعمول  والتشريعات  للقوانين  االمتثال  عن  مسؤولة  اللجنة  وتعتبر  اليومية.  التشغيلية  العمليات  عن 
ومتطلبات ا�دراج في السوق. وتتألف لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال من أعضاء ا�دارة التنفيذية اdربعة التالية 

أسماؤهم: 
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المنصباالسم

رئيس قسم الموارد البشرية وا�شراف في المجموعةالسيدة إسراء مكي

المدير الماليالسيد حسام العربي

المدير القانوني – مجموعة المستثمرين القطريينالسيد هاني أبو عياش

نائب مدير التدقيق الداخلي – مجموعة المستثمرين القطريينالسيد أيمن الدريني

٥٫٤. التدقيق الداخلي 

إلى  الداخلي في اdول من يناير ٢٠١٢، وهو يرفع تقاريره مباشرة  ا�دارة قسمn مستقًال للتدقيق  أسس مجلس 
لجنة التدقيق. وتم تعيين أيمن الدريني مديرz للتدقيق الداخلي خالل اجتماع مجلس ا�دارة المنعقد بتاريخ ٢٠ 
يناير ٢٠١٢؛ كما تم تطوير «ميثاق التدقيق الداخلي» والمصادقة عليه من قبل لجنة التدقيق في االجتماع اdول 

لعام ٢٠١٢. 

١٫٥٫٤. هدف التدقيق الداخلي 

يمثل التدقيق الداخلي وظيفة تقييم مستقلة للوقوف على مدى فاعلية وكفاءة السياسات واdنظمة والضوابط 
الداخلية المتبعة في «مجموعة المستثمرين القطريين». وتتجلى أهداف قسم التدقيق الداخلي في:

مراجعة المهام التي تقوم بها اdقسام المعنية في المؤسسة وتحديد مدى انسجامها مع اdهداف   •

والسياسات وا�جراءات المعتمدة في «مجموعة المستثمرين القطريين» والقوانين والتشريعات ذات 
الصلة.

مراجعة موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل المتبعة لتحديد وقياس وتصنيف   •

هذه المعلومات ورفع التقارير المتعلقة بها.

مراجعة وتقييم االقتصاد والكفاءة في توظيف الموارد.  •

٢٫٥٫٤. وظيفة التدقيق الداخلي 

يجري قسم التدقيق الداخلي تقييمn للمخاطر المتضمنة في مجمل عمليات التدقيق بالمجموعة، وذلك لتطوير 
خطة تدقيق داخلي تستند على هذه المخاطر بعد مراعاة ا�طار العام �دارة المخاطر ومستويات ا�قبال على 

المخاطرة التي تحددها ا�دارة لمختلف أنشطة المجموعة.

المجموعة،  بأنشطة  المحيطة  المخاطر  تحديد  في  الداخلي  التدقيق  لقسم  الرئيسية  المسؤوليات  وتتجلى 
وتقييم كفاءة إدارة المخاطر والحوكمة ونظام الرقابة الداخلية لضمان الحفاظ على أصول المجموعة واستمرارية 

أعمالها.

وفي ختام كل عملية تدقيق أجريت خالل عام ٢٠١٣، رفع القسم تقاريره إلى ا�دارة والجهات المعنية بهدف االطالع 
على نتائج التدقيق والتوصيات وخطة عمل ا�دارة. 

وقام قسم التدقيق الداخلي بإعداد تقرير ربع سنوي اطلعت لجنة التدقيق من خالله على التقدم الذي تم إحرازه 
نحو تحقيق خطة التدقيق السنوية، وفّصلت موجز نتائج تقارير التدقيق المنجزة ومراجعات المتابعة.
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٥. المدققون الخارجيون

استنادz إلى توصيات مجلس ا�دارة، عّينت الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٢ 
شركة «كيه بي إم جي» المستقلة لتتولى مسؤولية التدقيق الخارجي لـ «مجموعة المستثمرين القطريين». 

بتأكيد موضوعّي  والمساهمين  ا�دارة  تزويد مجلس  الخارجي في  التدقيق  الرئيسي لشركة  الهدف  ويتجلى 
أّن البيانات المالّية تعد وفقn لنظام الَحْوَكَمة هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير الدولّية التي تحكم 

إعداد المعلومات المالّية وأّنها تمّثل تمامn مركز الشركة المالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية. 

١٫٥. وظائف التدقيق الخارجي 

المبالغ  ثبوتية حول  أدلة تدقيق  الالزمة للحصول على  ا�جراءات  الخارجي تنفيذ كافة  المدقق  تتضمن وظيفة 
مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما  المدققين  حكم  على  المتبع  ا�جراء  اختيار  ويعتمد  المالية.  البيانات  وكشوفات 
اdخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء نتيجة االحتيال أو الخطأ. كما يتضمن التدقيق إجراء تقييم لمدى 
تقييم  ا�دارة، فضًال عن  بها  تقوم  التي  المحاسبة  تقديرات  المتبعة، ومدى معقولية  المحاسبة  مالئمة مبادئ 

كامل البيانات المالية.

ونظرz للطبيعة التجريبية التي تمتاز بها عملية التدقيق وغيرها من القيود المتأصلة ضمنها أو ضمن أي نظام 
محاسبة ورقابة داخلية، لذا فإن ا�جراءات التي يعتمدها المراجع الخارجي قد تقف عاجزة أمام الكشف عن كافة 

اdخطاء المادية المرتكبة في البيانات المالية.

٦. ا�فصاحات

يتم ا�فصاح عن كافة عمليات اdطراف المعنية على نحو كاف وفق بيانات مالية سنوية مدققة للشركة.

٧. حقوق أصحاب المصلحة 

حوكمة  ترتيبات  في  المشاركين  المصلحة  أصحاب  منح  ينبغي  كما  المصلحة؛  أصحاب  حقوق  احترام  يتوجب 
الشركات الحق في الحصول على معلومات كافية وموثوقة وفق أساس زمني منتظم.

ويحرص مجلس ا�دارة على معاملة موظفي الشركة وفق مبادئ العدل والمساواة ودون أي نوع من أنواع التمييز 
على أساس العرق أو الجنس أو الدين. 

وينبغي على مجلس ا�دارة العمل على تطوير سياسة اdجور وباقات الحوافز لموظفي وإدارة الشركة بهدف 
تعزيز أدائهم وتحقيق مصالح الشركة بصورة أفضل. ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين االعتبار أداء الشركة 

على المدى الطويل.

بالسلوكيات  تتعلق  تقارير  الشركة تقديم  تتيح لموظفي  آلية عمل  ا�دارة  عالوة على ذلك، سيعتمد مجلس 
واdنشطة المشبوهة للمجلس في حال كانت ال أخالقية أو غير قانونية أو مضرة بمصالح الشركة. كما سيضمن 
مجلس ا�دارة السرية للموظف وحمايته من أي ضرر أو إجراء سلبي قد يتخذه الموظفون اkخرون أو رؤسائهم.  
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التوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات 
الصادر عن «هيئة قطر لYسواق المالية

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة ٢- التقيد أو ا�يضاحالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

غير ١
متوفر

التزام  مدى  لتحديد  الشركات  حوكمة  تقرير  إعداد  يتم 
الشركة بمعايير «هيئة قطر لYسواق المالية»، أو تحديد 
التقيد بها وتبرير وتفسير اdسباب  البنود التي لم يتم 

واdسس المنطقية التي دفعتها لذلك.

üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة ٣- االلتزام بمبادئ الحوكمةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

١١٫٣
بالمبادئ  الشركة  التزام  من  التأكد  ا�دارة  مجلس  على 
المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات الصادر عن 

‘هيئة قطر لYسواق المالية’ (تقارير االمتثال).

üال

٣. ٢٢

على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار قواعد السلوك 
ومستشاري  وموظفي  ا�دارة  مجلس  dعضاء  المهني 
ميثاق  المهني  السلوك  قواعد  (تتضمن  الشركة. 
الشركة،  وأنظمة  التدقيق،  لجنة  وميثاق  ا�دارة،  مجلس 
تداول  وقواعد  العالقة،  ذات  اdطراف  تعامالت  وسياسات 

اdشخاص الباطنيين)

ü      ال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعم المادة ٤ – ميثاق مجلس ا�دارةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

غير ١
متوفر

 nميثاق تعتمد  الشركة  أّن  من  يتأّكد  أن  المجلس  على 
المجلس  مهام  بالتفصيل  يحّدد  ا�دارة  مجلس  dعضاء 

ومسؤولّياته وواجبات أعضاء مجلس ا�دارة. 
üال

غير ٢
متوفر 

يجب نشر ميثاق مجلس ا�دارة وجعله متوفرz للجمهور.
üال

غير    ٣
متوفر

يتضمن ميثاق مجلس ا�دارة اdحكام الواردة في المرفق 
الüرقم ٢ من نظام حوكمة الشركات.
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة ٥ – مهام مجلس ا�دارة ومسؤولياتهالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

ال    üيدير الشركة مجلس إدارة فعال.٥. ١١

االستراتيجية ٥. ٢. ٢١ اdهداف  على  الموافقة  المجلس  يتولى 
الüللشركة.

وتحديد ٥. ٢. ٣١ واستبدالهم  المدراء  تعيين  المجلس  يتولى 
الüمكافآتهم.

الüيتولى المجلس مراجعة أداء ا�دارة.٥. ٢. ٤١

على ٥. ٢. ٥١ التعاقب  التخطيط/  ضمان  المجلس  على  ينبغي 
الüإدارة الشركة.

٥. ٢. ٦٢
بالقوانين  الشركة  تقيد  ضمان  المجلس  على  يتعين 
للشركة  التأسيسي  وبالعقد  الصلة،  ذات  واللوائح 

وبنظامها اdساسي.
üال

لجان ٥. ٧٣ للمجلس تفويض بعض صالحياته وتشكيل  يحق 
الüخاصة بهدف إجراء عمليات بالنيابة عنه.

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة ٦ – واجبات أعضاء مجلس ا�دارة االستئمانيةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

١

٦. ١

و

٦. ٢

بواجبات  للشركة  ا�دارة  مجلس  في  عضو  كل  يدين 
الشركة  لمصلحة  نية  وبحسن  وا�خالص  العناية 

والمساهمين كافة.
ü ال

يتعين على أعضاء مجلس ا�دارة العمل بفاعلية لاللتزام ٦. ٢٣
الüمسؤولياتهم تجاه الشركة.

21



الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة ٧ – فصل منصبي الرئيس والمدير العامالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

٧. ١.١
منصبّي  واحد  شخص  يمارس  أن  أو  يتولى  أن  يجوز  ال 
الرئيس والمدير العام في آن واحد. ويجب أن يكون فصل 

.nالمسؤولّيات بين المنصَبين واضح
ü

 رئيس مجلس 
إدارة «مجموعة 

المستثمرين 
القطريين»  يتولى 

كذلك مهام المدير 
التنفيذي للشركة.

نعم
(الشركة بصدد تعيين 

مدير تنفيذي جديد لضمان 
التزامها بنظام حوكمة 

الشركات الصادر عن «هيئة 
قطر لYسواق المالية»).

يجب أال يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة ٧. ٢٢
الüالتخاذ القرارات.

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة -8 واجبات رئيس مجلس ا�دارةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11 .8

يكون رئيس مجلس ا�دارة مسئوالً عن حسن سير 
عمل مجلس ا�دارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك 

حصول أعضاء مجلس ا�دارة على المعلومات الكاملة 
والصحيحة في الوقت المناسب.

üال

22 .8
ال يحق لرئيس مجلس ا�دارة أن يكون عضوz في أي لجنة 

من لجان المجلس (لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات 
والحوكمة، ولجنة المكافآت).

üال

تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس ا�دارة 8. 33
ال        üالنقاط المذكورة في الفقرة (8. 3).

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 9 – تشكيل مجلس ا�دارةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يتضمن مجلس ا�دارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير 9. 11
الüتنفيذيين وأعضاء مستقلين.

22 .9
يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس ا�دارة على اdقل 

أعضاء مستقلين، ويجب أن تكون أكثرية اdعضاء أعضاء 
غير التنفيذيين.

üال

33 .9

يتعين على أعضاء مجلس ا�دارة التمتع بالدراية 
والخبرة المناسبتين لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما 
فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليهم إعطاء الوقت 

واالهتمام الكافيين لمهمتهم كأعضاء في مجلس 
ا�دارة.

üال
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعم المادة -10 أعضاء مجلس ا�دارة غير التنفيذيينالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

تتضمن واجبات أعضاء مجلس ا�دارة غير التنفيذيين 10. 11
الüالبنود المنصوص عليها في الفقرة (10. 1).

يجور dكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي 10. 22
الüمستشار مستقل. 

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة -11 اجتماعات مجلس ا�دارةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يجب أن يعقد المجلس 6 اجتماعات في السنة الواحدة 11. 11
الüعلى اdقل.

22 .11

يجتمع المجلس بناًء على دعوة رئيسه أو بناًء على طلب 
خطي يقدمه عضوان من أعضائه. ويجب إرسال الدعوة الجتماع 

المجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على اdقل 
من تاريخ االجتماع. علمn أنه يحق لكل عضو في مجلس ا�دارة 

إضافة أي بند على جدول اdعمال.

üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعم المادة -12 أمين سر مجلس ا�دارةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر 
امتثال؟

١
١٢. ١ و 

١٢. ٤

يعين المجلس أمين سر للمجلس (بموجب قرار) ل~شراف 
إيصال  حسن  وتأمين  ا�دارية،  المجلس  شؤون  على 
وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس 

وبين المجلس وأصحاب المصالح اkخرين بالشركة.

üال

١٢. ٢٢
على أمين سر المجلس أن يتأكد من أن أعضاء المجلس 
والسجالت  المعلومات  كل  إلى  الوصول  يمكنهم 

المتعلقة بالشركة.
üال

يجب أن يتمكن جميع أعضاء مجلس ا�دارة من االستفادة ١٢. ٣٣
الüمن خدمات أمين سر المجلس ومشورته.

١٢. ٤٥

هيئة  في   zعضو المجلس  سر  أمين  يكون  أن  يفضل 
هيئة  في   zعضو أو  بها،  معترف  محترفين  محاسبين 
أو   ،nمحامي أو  بها،  معترف  معتمدة  شركات  سر  أمناء 
يعادلها.  ما  أو  بها،  معترف  جامعة  من  شهادة  يحمل 
وأن تكون له خبرة ٣ سنوات على اdقل في تولي شؤون 

شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.

üال
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة -13 تضارب المصالح و التعامل الداخليالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

على الشركة أن تعتمد وتعلن قواعد وإجراءات عامة 13. 11
الüتحكم دخول الشركة في أّي صفقة تجارية.

1 .13
تشترط الموافقة على أّي صفقة مع طرف ذي عالقة من 

قبل أكثرّية أصوات المساهمين على أن ال يشارك الطرف 
المعنّي ذو العالقة في التصويت.

ü

انعقد اجتماع الجمعية 
العامة للمجلس 

في عام 2013، ووافق 
خالله على قرار 

مجلس ا�دارة منح 
مشروع "برج لوسيل" 

إلى شركة "ردكو 
ل~نشاءات - المانع"

ال

313.2
في حالة طرح أّي مسألة تضارب مصالح أو أّي صفقة تجارية بين 

الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها، يجب مناقشة الموضوع 
في غياب العضو المعنّي الذي ال يحّق له مطلقn المشاركة في 

التصويت على الصفقة.

üال

413.3
يجب ا�فصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوّي 
للشركة ويجب أن ُيشار إليها بالتحديد في الجمعّية 

العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.
üال

513.4

يجب ا�فصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم 
الشركة، ويجب أن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات 

واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس ا�دارة والموّظفين 
في أسهم الشركة.

üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 14 – مهام المجلس وواجباته اBخرىالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يجب أن ُتتاح dعضاء مجلس ا�دارة إمكانية الوصول إلى 11.14
الüالمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة.

22.14
على أعضاء مجلس ا�دارة ضمان حضور أعضاء لجان 

التعيينات والمكافآت والتدقيق والمدققين الداخليين 
وممثلين عن المدققين الخارجيين، الجمعّية العامة.

üال

33.14
على المجلس أن يضع برنامج تدريب dعضاء مجلس 

ا�دارة المعّينين حديثn لضمان إدراكهم لمسؤولّياتهم 
تمام ا�دراك.

üال

44.14
يتعّين على المجلس اعتماد أو إتباع دورات تدريبّية 

مناسبة ورسمّية تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء 
مجلس ا�دارة ومعرفتهم.

üنعم

55.14
على مجلس ا�دارة أن يبقي أعضاؤه على الدوام 

مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة بشكل 
مباشر أو من خالل لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة.

ü

(تكفل "مجموعة 
المستثمرين 

القطريين" االمتثال 
بهذا البند)

66.14
يجب أن يتضّمن نظام الشركة اdساسّي إجراءات واضحة 

�قالة أعضاء مجلس ا�دارة في حالة تغّيبهم عن 
اجتماعات المجلس.

üال
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 15 – لجنة الترشيحاتالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يجب أن يتّم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس 11.15
الüا�دارة وفقn �جراءات رسمية وصارمة وشفافة.

22.15

ينبغي أن يقوم مجلس ا�دارة بإنشاء لجنة 
ترشيحات يرأسها عضو مستقّل من أعضاء 
المجلس وتتألف من أعضاء مستقلين من 

أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء 
المجلس وإعادة ترشيحهم.

üال

33.15
يمكن أن ترتكز الترشيحات على "المبادئ 

ا�رشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس 
ا�دارة" المرفقة بهذا النظام.

üال

44.15
يتعّين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، 

اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبّين سلطتها 
ودورها.

üال

يجب أن يتضّمن دور لجنة الترشيحات إجراء 55.15
الüتقييم ذاتّي سنوّي dداء المجلس.

66.15

على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي 
شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو 

تعيين أعضاء مجلس ا�دارة صادرة من مصرف 
قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.

üال ينطبق
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 16 – لجنة المكافآت البند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.16
على مجلس ا�دارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثالثة 

أعضاء على اdقل غير تنفيذيين تكون غالبيتهم من 
المستقّلين

üال

22.16
يتعّين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد 

ونشر إطار عملها بشكل يبّين دورها ومسؤولّياتها 
اdساسّية

üال

33.16

يجب أن يتضّمن دور لجنة المكافآت اdساسي تحديد 
سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة 

التي يتقاضاها الرئيس وكّل أعضاء المجلس وا�دارة 
التنفيذية العليا

üال

44.16
يجب عرض سياسة ومبادئ المكافآت على المساهمين 

في جمعّية عامة للموافقة عليها ويجب إعالنها 
للجمهور

üال

55.16
يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين االعتبار مسؤولّيات 

ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء ا�دارة التنفيذية 
العليا وكذلك أداء الشركة.

üال
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 17 – لجنة التدقيقالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.17

يتم تشكيل لجنة تدقيق من ثالثة أعضاء على اdقل، 
ويجب أن تكون غالبيتهم أعضاء مستقلين. ويجب 

أن تتضمن لجنة التدقيق عضوz واحدz على اdقل 
يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق. وفي حالة كان 

عدد أعضاء المجلس المستقلين المتوفرين غير كاف 
لتشكيل عضوية لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن 

تعين أعضاء في اللجنة من غير اdعضاء المستقلين 
على أن يكون رئيس اللجنة مستقًال.

üال

22.17
بأي حال ال يجوز dّي شخص يعمل حالّيn أو كان يعمل 

لدى المدققين الخارجيين للشركة خالل السنتين 
الماضيتين، أن يكون عضوz في لجنة التدقيق.

üال

يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة 33.17
الüأّي خبير أو مستشار مستقّل

44.17
تجتمع لجنة التدقيق عند االقتضاء وبصورة منتظمة 

مّرة على اdقّل كّل ثالثة أشهر كما عليها تدوين 
وحفظ محاضر اجتماعاتها

üال

55.17

في حالة حصول أّي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق 
وقرارات مجلس ا�دارة، بما في ذلك، عندما يرفض 

المجلس إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمدقق 
الخارجّي، يتعّين على المجلس أن يضّمن تقرير 

الَحْوَكَمة، بيانn يفّصل بوضوح هذه التوصيات والسبب 
أو اdسباب وراء قرار مجلس ا�دارة عدم التقّيد بها.

üال ينطبق

66.17
اعتمدت لجنة التدقيق ونشرت إطار عملها بشكل 

يبّين دورها ومسؤولياتها اdساسية كما هو وارد في 
البند 17.6

üال
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
البند

المادة 18 – التقيد باBنظمة والرقابة الداخلية 
غير النعموالمدقق الداخلي

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.18
اعتمدت الشركة على نظام رقابة داخلية (�دارة المخاطر 

واالمتثال والحوكمة) يوافق عليه المجلس حسب 
اdصول.

üال

الüتجري الشركة تقييمات مستقلة للمخاطر22.18

33.18

تمتلك الشركة نظام رقابة داخلية يتضمن وحدات 
التدقيق المالي والتشغيلي الداخلي. ويجب أن يضمن 

هذا النظام أن كل تعامالت اdطراف ذات العالقة تتم 
وفقn للضوابط الخاصة بها.

üال

توفر الشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بأدوار ومهام 44.18
الüمحددة وواضحة، كما يشير إليها البند 18.3

55.18
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على 
اdقل يقوم بإعداد التقارير ورفعها للمجلس والرئيس 

التنفيذي إما بشكل مباشر أو عبر لجنة التدقيق
üال

66.18
يقوم المدقق الداخلي بإعداد التقارير ورفعها إلى لجنة 

التدقيق ومجلس ا�دارة، ويتضمن التقرير المعلومات 
ذات الصلة على النحو المذكور في البند 18.5

üال

الüيتم إعداد تقارير التدقيق الداخلي كل ثالثة شهور77.18
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 19 – المدقق الخارجيالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يقوم المدقق الخارجي المعّين بإجراء تدقيق خارجي 11.19
الüمستقل بصورة سنوية ونصف سنوية

22.19
يتمتع المدقق الخارجي باستقاللية تامة عن الشركة 

ومجلس إدارتها، ويجب أال يكون لديه إطالقn أي تضارب 
في المصالح في عالقاته بالشركة.

üال

يحضر المدقق الخارجي الجمعية العامة العادية 33.19
الüللشركة

44.19
يقوم المدقق الخارجي بإبالغ الهيئة الرقابية في حال 

عدم اتخاذ المجلس ا�جراء المناسب فيما يتعلق 
بالمسائل المثيرة للشبهة.

üال

الüيتم تغيير المدقق الخارجي كل ثالث سنوات55.19

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 20 – تقرير حوكمة الشركاتالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.20
تقدم الشركة التقارير المالية وتفصح عن عدد أسهم 

أعضاء مجلس ا�دارة والمسؤولين التنفيذيين 
والمساهمين الكبار

üال

21.20

تضمن الشركة ا�فصاح عن معلومات تتعلق بأعضاء 
مجلس إدارتها بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد 

منهم تبّين مستواه التعليمي ومهنته وعضويته في 
مجلس إدارة أخرى (إن وجدت). 

üال

31.20
تضمن الشركة ا�فصاح عن أسماء أعضاء اللجان 
المختلفة المشّكلة من قبل المجلس مع تبيان 

تشكيلها
üال

42.20
يتأكد المجلس من أن جميع عمليات ا�فصاح التي 
تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة 

وغير مضللة
üال

53.20

يتطابق التقرير المالي للشركة مع معايير المحاسبة 
والتدقيق الدولية IFRS/IAS و ISA ومتطلباتها. 

ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيد 
 nوما إذا كان التدقيق قد أجري وفق IFRS/IAS بمعايير

.ISA لمعايير التدقيق الدولية

üال

توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع 64.20
الüالمساهمين
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
البند

المادة 21 – الحقوق العامة للمساهمين وعناصر 
غير النعمالملكية اBساسية

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

ال ينطبق1
يتمّتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم 

بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا 
النظام ونظام الشركة اdساسّي.

üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 22 – سجالت الملكيةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

االحتفاظ بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية 11.22
الüاdسهم

22.22

يمكن للمساهمين االطالع على سجل المساهمين 
في الشركة والوصول إليه مجانn خالل ساعات العمل 
الرسمية للشركة، أو وفقn لما هو محدد في إجراءات 

الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة

üال

يحق للمساهمين الحصول على نسخة من أي مستند 33.22
الüمدرج في البند 22.3 لقاء دفع الرسم الذي تحدده الهيئة

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 23 – الحصول على المعلوماتالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يتضمن العقد التأسيسي والنظام اdساسي للشركة 11.23
الüإجراءات الحصول على المعلومات 

22.23
ستبادر الشركة إلى إنشاء موقع إلكتروني تنشر فيه 
كافة ا�فصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات 

العامة
üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
البند

المادة 24 – حقوق المساهمين فيما يتعلق 
غير النعمباجتماعات المساهمين

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

غير 1
متوفر

يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها اdساسي 
أحكامn تضمن حق المساهمين في الدعوة لعقد 

الجمعية العامة في وقت مناسب، وإدراج بنود على 
جدول اdعمال، ومناقشة البنود المدرجة على جدول 

اdعمال وطرح أسئلة وتلقي اdجوبة عليها.

üال
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
البند

المادة 25 – المعاملة المنصفة للمساهمين 
غير النعموممارسة حق التصويت

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يكون لكّل اdسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها 11.25
الüالمتعلقة بها

التصويت بالوكالة مسموح به وفقn للقوانين واللوائح 22.25
الüذات الصلة.

الرقم 
التسلسلي

رقم 
البند

المادة 26 – حق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب 
غير النعمأعضاء مجلس ا�دارة

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.26
يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها اdساسي 

أحكامn تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن 
المرشحين إلى عضوية مجلس ا�دارة قبل االنتخابات

üال

يتم التصويت النتخاب أعضاء مجلس ا�دارة عن طريق 21.26
üالتصويت التراكمي

تنسجم آلية 
التصويت مع 
أحكام قانون 

الشركات 
التجارية وال 
تعتمد على 

أساس التصويت 
التراكمي

ال ينطبق

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 27 – توزيع اBرباحالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

غير 1
متوفر

يقدم مجلس ا�دارة إلى الجمعية العامة سياسة واضحة 
الüتحكم توزيع اdرباح
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الرقم 
التسلسلي

رقم 
البند

المادة 28 – هيكل رأس المال وحقوق المساهمين 
غير النعموالصفقات الكبرى

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.27
يتم ا�فصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على 

الشركة تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب 
ا�فصاح عنها

üال

22.28

يتضمن النظام اdساسي للشركة و/أو عقدها 
التأسيسي أحكامn لحماية مساهمي اdقلية في حال 

الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو اdقلية قد 
صّوتوا ضدها.

üال

33.28

يتضمن النظام اdساسي للشركة و/أو عقدها 
التأسيسي آلية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور أو 

تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع اdسهم، في 
حال حدوث تغيير في ملكية رأس مال الشركة يتخطى 

نسبة مئوية محددة (السقف).

üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 29 – حقوق أصحاب المصالح اxخرينالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

11.29
يجب احترام حقوق أصحاب المصالح. ويحق dصحاب 

المصالح الحصول على معلومات موثوق بها وكافية 
وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.

üال

تتم معاملة الموظفين وفقn لمبادئ العدل والمساواة 22.29
الüوبدون أي تمييز. 

33.29
يضع المجلس سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين 

و�دارة الشركة؛ ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين 
االعتبار أداء الشركة على المدى الطويل 

üال

44.29

يعتمد مجلس ا�دارة آلية تسمع للعاملين بالشركة إبالغ 
المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما 

تكون هذه التصرفات غير قويمة أو غير قانونية أو مضرة 
بالشركة. وعلى المجلس أن يضمن الحماية لمثل هؤالء 

اdشخاص.

üال

الرقم 
التسلسلي

رقم 
غير النعمالمادة 30 – تقرير الَحْوَكَمةالبند

وجود عدم مالحظاتمتوفر
امتثال؟

يحمل تقرير حوكمة الشركات توقيع رئيس مجلس 130
الüا�دارة ويغطي كافة البنود الموثقة في المادة 30
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