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التقرير السنوي 2016

تقرير حوكمة الشركة
نظرة عامة

والكفاءة واألجور والمساءلة والعالقة مع المساهمين.

إدارة المجموعة ومجلس إدارتها ومجالسها الفرعية ولجانها.

 : 1-3على المجلس التأكد من التزام
الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية
بالمباديء المنصوص عليها بهذا
النظام.

ومن هذا المنطلق ،يوضح اإلطار كيفية تنظيم قيادة مجموعة
وفي هذا الصدد ،يؤمن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

المستثمرين القطريين وكيفية اتخاذ القرارات بها مما يحدد

بالممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات كعنصر أساسي داعم

المتطلبات المنصوص عليها من السلطات التنظيمية.

لالزدهار والتقدم المالي للشركة من خالل جذب المستثمرين

وفي هذا السياق ،يهدف تقرير حوكمة الشركة السنوي المقدم

الذين تشكل ثقتهم ودعمهم حجر األساس في التقدم الدائم

إلى هيئة قطر لألسواق المالية إلى ضمان شفافية اإلفصاح عن

ألي شركة.

ممارسات الحوكمة المطبقة في الشركة حيث أن العديد من

 :2-3على المجلس أن يراجع و يحدث
تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها و أن
يراجعها بصورة منتظمة.

الممارسات والسياسات واإلجراءات التي نعتمدها ضرورية
وسعيًا لضمان التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات،
كما هو منصوص عليه في المبادئ التوجيهية لنظام حوكمة

للمساهمة في نجاح الشركة.

المادة - 3
االلتزام
بمبادئ
الحوكمة

المادة - ٤
ميثاق
المجلس

ملتزمون ببناء قطر

االلتزام

عن الممارسات الرشيدة لمجلس إدارة الشركة من حيث القيادة

تطبيق إطار شامل لتحديد أدوار ومسؤوليات وطريقة محاسبة

رقم المادة

رقم البند

تطبيقات الحوكمة

ü

ü

 :3-3على المجلس أن يراجع ويطور
المهني
باستمرار ،قواعد السلوك
ّ
التي تجسد قيم الشركة ،والسياسات
الداخلية األخرى والتي يجب
واإلجراءات
ّ
على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي
ومستشاري الشركة االلتزام بها (يجوز
المهني
تتضمن قواعد السلوك
أن
ّ
ّ
المشار إليه أعاله هذه ،على سبيل
المثال ال الحصر ميثاق مجلس اإلدارة،
ü
مواثيق لجنة التدقيق ،أنظمة الشركة،
سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة
وقواعد تداول األشخاص الباطنيين)،
وعلى المجلس أن يراجع مبادئ السلوك
المهني بصورة دور ّية للتأكد من أنّها
ّ
وتلبي حاجات
تعكس أفضل الممارسات
ّ
الشركة.
على المجلس أن يعتمد ميثاقا
لمجلسه يحدد الميثاق بالتفصيل
مهام المجلس ومسؤلياته وواجبات
أعضاؤه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا
تاما .ويجب أن ُيصاغ الميثاق المذكور
وفقا ألحكام هذا الظام وطبقا للنموذج
االسترشادي المرفق بهذا النظام وأن
يؤخذ بعين االعتبار عند مراجعة الميثاق
إلىالتعديالت التي يمكن أن تجريها
الهيئة من وقت آلخر ويجب نشر ميثاق
مجلس اإلدارة على موقع الشركة
اإللكتورني وجعله متوافرا للجمهور.

ال

ال ينطبق

بناء على
تم إعداد تقرير حوكمة الشركة الذي بين أيديكم ً
تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية ويحتوي على لمحة عامة

إدارة مجموعة المستثمرين القطريين وإدارتها التنفيذية على

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،يؤكد مجلس

تبرير
عدم اإللتزام

الشركة بصدد إستكمال عملية
مدونة قواعد األخالق .

ü

ملتزمون ببناء قطر
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االلتزام

ال ينطبق

ملتزمون ببناء قطر

ال

تطبيقات الحوكمة

 :1-5يتولى المجلس إدارة الشركة
بشكل فعال و يكون مسئوال مسؤولية
جماعية عن اإلشراف على إدارة الشركة
بالطريقة المناسبة.

ü

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول
عن إدارة الشركة وفقا للنظام
األساسي للمجموعة و يقوم
المجلس من خالل إجتماعاته
الدورية و إجتماعات اللجان
المنبثقة عنه باإلشراف على
عمل اإلدارة العليا و النظر في
التقارير المرفوعة إليه و مناقشة
المواضيع للدراسة مع اإلدارة العليا
إلتخاد القرارت.

 :2-5باإلضافــة الــى مهــام المجلــس
مســؤولياته المنصــوص عليهــا فــي
ميثــاق مجلــس ادارة الشــركة ،يتولــى
المجلــس المهــام التاليــة:

ü

الشركة بصدد الوفاء بجميع
جوانب هذه المادة.

 :1-2-5الموافقة على األهداف
اإلستراتيجية للشركة ،تعيين المدراء،
تحديد مكافآتهم و كيفية إستبدالهم و
مراجعة أداء اإلدارة و ضمان و ضع خطط
التعاقب على إدارة الشركة
)(Succession Planning

ü

 :2-2-5التأكد من تقيد الشركة بالقوانين
واللوائح ذات الصلة ،وبالعقد التأسيسي
للشركة وبنظامها األساسي كما يتحمل
المجلس مسؤولية حماية الشركة من
األعمال غير القانونية أو التعسفية أو غير
المناسبة.

ü

 :3-5يحق للمجلس تفويض بعض
صالحياته إلى لجان خاصة في الشركة
وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف
إجراء عمليات محددة ،و تمارس عملها
وفقا لتعليمات خطية و واضحة تتعلق
بطبيعة المهمة في جميع األحوال ،يبقى
المجلس مسئوال عن جميع الصالحيات
أو السلطات التي فوضها و عن أعمال
تلك اللجان.

ü

تبرير
عدم اإللتزام

رقم المادة

المادة - 6
واجبات أعضاء
مجلس اإلدارة
االستئمانية

المادة - 7
فصل منصبي
رئيس مجلس
اإلدارة
والرئيس
التفيذي

ال

 :2-6يجب على أعضاء مجلس اإلدارة
العمل دائم ًا على أساس معلومات
واضحة و بحسن نية بالعناية و
االهتمام الالزمين و لمصلحة الشركة
والمساهمين كافة.

 :1-7ال يجوز الجمع بين منصب رئيس
مجلس اإلدارة و منصب الرئيس
التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في
الشركة.

 :2-7في جميع األحوال يجب أال يكون
لشخص واحد في الشركة سلطة
مطلقة التخاذ القرارات.

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

يحرص مجلس اإلدارة على الحضور
المنتظم لإلجتماعات و المشاركة
بمناقشات اللجان الفرعية و إتخاد
القرارات في جميع الموضوعات
المعروضة للمجلس  .لمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم
المعنون «مجلس اإلدارة و اللجان
التابعة للمجلس»

 :1-6يمثل مجلس اإلدارة كافة
المساهمين ،و عليه بذل العناية الالزمة
في إدارة الشركة و التقيد بالسلطة
ü
المؤسسية ،كما هي محددة في القوانين
و اللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام
و ميثاق المجلس.

 :3-6يجب على أعضاء مجلس اإلدارة
العمل بفاعلية لاللتزام مسؤولياتهم
تجاه الشركة.

الشركة بصدد الوفاء بجميع
جوانب هذه المادة.

فوض مجلس اإلدارة جزءا من
صالحياته إلى عدد من اللجان
الفرعية و هي لجنة التدقيق و
لجنة تقييم المخاطر و متابعة
اإللتزام و لجنة المكافأت و لجنة
الحوكمة و الترشيحات  .تعمل
جميع تلك اللجان وفقا لمواثيق
مكتوبة خاصة بها تمت الموافقة
عليها من قبل مجلس اإلدارة
و ترفع القرارات التي تتخد على
مستوى اللجان إلى مجلس اإلدارة
مجتمعا للمصادقة عليها لمزيد
من التفاصيل ،يرجى مراجعة قسم
المعنون «مجلس اإلدارة و لجان
المجلس» بهذا التقرير .

رقم البند

االلتزام

المادة - 5
مهة المجلس
ومسؤولياته

التقرير السنوي 2016

ال ينطبق

رقم المادة

رقم البند
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ü

ü

ü

ü

مؤقت ًا ،رئيس مجلس
إدارة «مجموعة
المستثمرين
القطريين» يتولى
كذلك مهام المدير
التنفيذي للشركة.
الشركة بصدد تعيين
مدير تنفيذي جديد
إن صالحيات الرئيس
التنفيذي منوطة
برئيس مجلس
اإلدارة إن المجموعة
هي في صدد اإلنتهاء
من إعداد الئحة
إنتداب السلطات
لعرضها للموافقة
من مجلس اإلدارة

ملتزمون ببناء قطر
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االلتزام
ü

ال ينطبق

 :2-8ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة
أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان
المجلس المنصوص عنها في هذا
النظام.

ü

ال

تطبيقات الحوكمة
يحرص الرئيس على أن يحصل
جميع األعضاء على جميع
المعلومات الالزمة و تقارير
واضحة عن كافة المسائل التي
ترفع للمجلس و ذلك قبل وقت
كاف من اي إجتماع لمجلس
اإلدارة حتى يتسنى لألعضاء اإلعداد
جيدا لإل جتماعات بما يسمح لهم
بإتخاذ قرارات مستنيرة
رئيس مجلس اإلدارة ال يشارك بأي
لجنة من لجان المجلس كما هو
موضح بهذا التقرير .

تبرير
عدم اإللتزام

رقم المادة

المادة - 9
تشكيل
مجلس
اإلدارة

 :3-8تتضمن واجبات ومسؤوليات
رئيس مجلس اإلدارة فض ً
ال عن تلك
التي ينص عليها مسثاق المجلس على
سبيل الذكر ال الحصر  ،ما يلي:

المادة - 8
واجبات رئيس
مجلس
اإلدارة

المادة - 9
تشكيل
مجلس
اإلدارة

ملتزمون ببناء قطر

 .1- 3-8التأكــد مــن قيــام المجلــس
بمناقشــة جميــع المســائل األساســية
بشــكل فعــال وفــي الوقــت المناســب.

ü

 .2- 3-8الموافقــة علــى جــدول
أعمــال كل اجتمــاع مــن اجتماعــات
مجلــس اإلدارة مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار أي مســألة يطرحهــا أي عضــو
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة؛ و يجــوز
أن يفـوض الرئيـس هـذه المهمـة الـى
عضـو في المجلـس غيـر أن الرئيـس
يبقـى مسـؤول عـن أفعـال قيـام العضو
المفوض بهـذه المهمة؛

ü

يحرص الرئيس على أن يستلم
كل عضو من أعضاء المجلس
الدعوة و جدول األعمال قبل
وقت كاف من كل إجتماع مقرر
للمجلس،حتى يتسنى لهم
مراجعة و إضافة أي بند إلى جدول
األعمال كما يحرص على موافقة
األعضاء على جدول األعمال قبل
الشروع في أي إجتماع.

 .3- 3-8تشجيع جميع أعضاء المجلس
على المشـاركة بشـكل كلـي و فعال فـي
تصريف شـؤون المجلـس لضمـان قيـام
المجلـس بمـا فيـه مصلحـة الشـركة؛

ü

يقوم الرئيس بممارسة هذا الدور
فعال بكافة األوقات.

 .4- 3-8ضمان وجود قنوات التواصل
الفعلي مع المساهمين وايصال آرائهم
الى مجلس اإلدارة.

ü

شكل قسم لعالقات
المستثمرين لهذا الغرض .

 .5- 3-8افســاح المجــال ألعضــاء
المجلــس غيــر التنفيذييــن ،بصــورة
خاصــة ،بالمشــاركة الفعالــة وتشــجيع
العالقــات البنــاءة بيــن أعضـاء
المجلـس التنفيذيين وغيـر التنفيذيين.

ü

 .6- 3-8ضمان إجراء تقييم سنوي
ألداء مجلس اإلدارة.

ü

 :1-9يحدد تشكيل المجلس في النظام
األساسي ويجب أن يتضمن مجلس
اإلدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير
تنفيذيين وأعضاء مستقلين و ذلك
بهدف عدم تحكم شخص واحد أو
مجموعة صغيرة من األشخاص في
قرارات المجلس.

ü

يقوم الرئيس بممارسة هذا الدور
فعال في كافة األوقات.

يقوم الرئيس بممارسة هذا الدور
فعال بكافة األوقات.

رقم البند

االلتزام

 :1-8يكون رئيس مجلس اإلدارة
مسئو ً
ال عن حسن سير عمل مجلس
اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في
ذلك حصول أعضاء مجلس اإلدارة على
المعلومات الكاملة والصحيحة في
الوقت المناسب.

التقرير السنوي 2016

 :2-9يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس
اإلدارة على األقل أعضاء مستقلين،
ويجب أن تكون أكثرية األعضاء أعضاء
غير تنفيذيين.

ü

 :3-9يجب أن يكون عضو مجلس
اإلدارة مؤه ً
ال و يتمتع بقدر كاف من
المعرفة باألمور اإلدارية و الخبرة لتأدية
مهامه بصورة فعالة لما فيه مصلحة
الشركة ،كما يتعين عليه تخصيص
الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة
و شفافية بما يحقق مصلحة الشركة
وأهدافها و غاياتها.

ü

 :4-9يجب على المترشح لمنصب عضو
مجلس اإلدارة المستقل أن ال تزيد
نسبة تملكه من رأس مال الشركة
عن عدد األسهم المطلوبة لضمان
عضويته في مجلس إدارة الشركة.

ü

 :1-10تتضمن واجبات أعضاء مجلس
اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال
ال الحصر ما يلي:

ü

 :1-1-10المشاركة في اجتماعات مجلس
االدارة و اعطاء رأي مستقل حول
المسائل اإلستراتيجية و السياسة
واألداء و المساءلة و الموارد والتعيينات
األساسية ومعايير العمل؛

ü

ال

ال ينطبق

رقم المادة

رقم البند
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تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

 :2-1-10ضمـان اعطـاء األولويـة لمصالـح
الشـركة و المسـاهمين في حال حصول ü
أي تضـارب للمصالـح؛
 :3-1-10المشاركة في لجنة التدقيق في
الشركة؛
المادة - 10
أعضاء
مجلس
اإلدارة غير
التنفيذيين

 :4-1-10مراقبة أداء الشركة في تحقيق
غاياتها و أهدافها المتفق عليها و مراجعة
التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير
السنوية و نصف السنوية و الربعية؛
 :5-1-10اإلشــراف علــى تطويــر القواعــد
اإلجرائيـة الخاصة بحوكمة الشـركة
لإللشـراف على تطبيقها بشـكل يتوافـق
و تلك القواعد؛
 :6-1-10اتاحـــة مـهــاراتــــهم
وخبــــراتهم واختصاصاتهـــم
المتنوعـــة ومؤهالتهـــم لمجلـس
اإلدارة أو لجانـه المختلفـة مـن خالل
حضورهـــم المنتظـــم إلجتماعـــات
المجلـــس ومشـــاركتهم الفعالـــة فـــي
الجمعيـــات العموميـــة وفهمهـــم
آلراء المســـاهمين بشـــكل متـــوازن
و عـــادل.
 :2-10يجور ألكثرية أعضاء المجلس غير
التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي
مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق
بأي مسألة تخص الشركة.

ü

ü

ü

ü

ü

ملتزمون ببناء قطر
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االلتزام
ü

بناء على دعوة
 :2-11يجتمع المجلس
ً
بناء على طلب خطي يقدمه
رئيسه أو
ً
عضوان من أعضائه .ويجب إرسال الدعوة
الجتماع المجلس لكل عضو من أعضاء
المجلس قبل أسبوع على األقل من
تاريخ االجتماع .علم ًا أنه يحق لكل عضو
في مجلس اإلدارة إضافة أي بند على
جدول األعمال.

ü

 :1-12يعين المجلس أمين سر للمجلس
يتولى تدوين محاضر إجتماعاته و قراراته
في سجل خاص مرقم بصورة مسلسة
و بيان األعضاء الحاضرين و اي تحفظات
يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر
إجتماعات المجلس و سجالته و دفاتره
و التقارير التي ترفع من المجلس و إليه
و يجب على أمين سر المجلس و تحت
ü
إشراف الرئيس ،تأمين حسن إيصال
وتوزيع أوراق عمل اإلجتماع و الوثائق
والمعلومات و جدول األعمال و التنسيق
فيما بين أعضاء المجلس و بين
المجلس و أصحاب المصالح و اآلخرين
بالشركة بما فيهم المساهمين واإلدارة
و الموظفين.
المادة - 12
أمين سر
المجلس

 :2-12على أمين سر المجلس أن يتأكد
من أن أعضاء المجلس يمكنهم
الوصول بشكل كامل و سريع إلى كل
محاضر إجتماعات المجلس المعلومات
و الوثائق و السجالت المتعلقة بالشركة.
ü

ملتزمون ببناء قطر

 :3-12يجب أن يتمكن جميع أعضاء
مجلس اإلدارة من االستفادة من خدمات
أمين سر المجلس ومشورته.

ü

 :4-12ال يجوز تعيين أمين سر المجلس
أو فصله إال بموجب قرار صادر عن
مجلس اإلدارة.

ü

 :5-12يفضل أن يكون أمين سر المجلس
عضواً في هيئة محاسبين محترفين
معترف بها ،أو عضواً في هيئة أمناء سر
شركات معتمدة( )Charteredمعترف بها،
أو محامي ًا ،أو يحمل شهادة من جامعة
معترف بها ،أو ما يعادلها .وأن تكون له
خبرة  3سنوات على األقل في تولي شؤون
شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.

ü

ال ينطبق

 :1-11يجب أن يعقد المجلس إجتماعات
بشكل منتظم بما يؤمن القيام بمهام
المجلس بصورة فعالة و يجب أن يعقد
المجلس  6اجتماعات في السنة الواحدة
على األقل و ما ال يقل عن إجتماع واحد
كل شهرين.

ال

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

رقم المادة

رقم البند
 :1-13على الشركة أن تعتمد و تعلن
عن قواعدها و إجراءاتها العامة التي
تتعلق بإبرام الشركة ألي صفقة تجارية
مع طرف أو أطراف ذي عالقة (و هو
ما يعرف بسياسة الشركة العامة
فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة).
و في جميع األحوال ال يجوز للشركة
إبرام أي صفقة مع طرف ذي عالقة إال
مع المراعاة التامة لسياسة الشركة
المتعلقة باألطراف ذات العالقة و يجب
أن تضمن تلك السياسة مباديء
الشفافية و اإلنصاف و اإلفصاح و أن
تتطلب الموافقة على أية صفقة مع
طرف ذي عالقة من قبل الجمعية
العامة للشركة.

عين مجلس إدارة مجموعة
المستثمرين القطريين من خالل
قرار مجلس إدارة أمينا للسر .

يحفظ أمين السر جميع
إجتماعات المجلس والسجالت
والكتب والتقارير المقدمة من أو
إلى المجلس تحت إشراف الرئيس،
وأمين سر مجلس اإلدارة هو أيضا
المسؤول عن ضمان الوصول في
الوقت المناسب إلى المعلومات
والتنسيق بين أعضاء مجلس
اإلدارة وكذلك بين المجلس
وأصحاب المصلحة اآلخرين في
الشركة بما في ذلك المساهمين
واإلدارة والموظفين.

المادة- 13
تضارب
المصالح
وتعامالت
األشخاص
الباطنيين

االلتزام

المادة - 11
اجتماعات
مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2016

ال

ال ينطبق

رقم المادة

رقم البند
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تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

ü

أي مسألة تتعلق
 :2-13في حال طرح ّ
أي صفقة تجارية بين
بتضارب مصالح أو ّ
الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها،
أو أي طرف ذي عالقة له بأضاء مجلس
اإلدارة خالل إجتماع المجلس فإنه يجب
مناقشة الموضوع في غياب العضو
يحق له مطلق ًا المشاركة
المعني الذي ال
ّ
ّ
في التصويت على الصفقة ،و بأي حال
ً
يجب أن تتم الصفقة و فقا ألسعار
السوق و على أساس تجاري بحت و يجب
أن ال تتضمن شروطا تخالف مصلحة
الشركة.

ü

 :3-13و في جمع األحوال يجب اإلفصاح
السنوي
عن هذه الصفقات في التقرير
ّ
للشركة ويجب أن ُيشار إليها بالتحديد
الجمعية العامة التي تلي هذه
في
ّ
الصفقات التجارية.

ü

 :4-13يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء
المجلس في أسهم الشركة و بأوراقها
المالية األخرى  ،ويجب أن تعتمد الشركة
ü
قواعد وإجراءات واضحة تحكم تداول
والموظفين في
أعضاء مجلس اإلدارة
ّ
أسهم الشركة.

إن الشركة تقوم بتحديث سياسة
تحكم التداول لألعضاء وذلك
للوفاء بمتطلبات هذه المادة.

ملتزمون ببناء قطر
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 :2-14على أعضاء مجلس اإلدارة
ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات
والمكافآت والتدقيق والمدققين
الداخليين وممثلين عن المدققين
الجمعية العامة.
الخارجيين،
ّ

المادة - 14
مهام
المجلس
وواجباته
األخرى

يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة
تقارير متكاملة عن مجموعة
المستثمرن القطريين توضح
عملها و نشاطها ضمن
اإلجتماعات الدورية للمجلس
واللجان.

ü

 :3-14على المجلس أن يضع برنامج
تدريب ألعضاء مجلس اإلدارة
المنضمين حديث ًا لضمان تمتع أعضاء
الجلس عند إنتخابهم بفهم مناسب
لسير عمل الشركة و عملياتها
وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام اإلدراك.

الشركة تعمل على
اإلمتثال لهذا البند

ü

:4-14
على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك
الجيد لدورهم و واجباتهم و أن يثقفوا
أنفسهم في المسائل المالية و التجارية
و الصناعية و في عمليات الشركة
و عملها و لهذه الغاية يجب على
المجلس إعتماد أو إتباع دورات تدريبية
تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس
اإلدارة و معرفتهم.
 :5-14على مجلس اإلدارة أن يبقي
أعضاؤه على الدوام مطلعين على
التطورات في مجال الحوكمة و أفضل
الممارسات في هذا الخصوص و يجوز
للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة
التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة
يراها مناسبة.

ü

يتضمن نظام الشركة
 :6-14أن
ّ
األساسي إجراءات واضحة إلقالة أعضاء
ّ
تغيبهم عن
مجلس اإلدارة في حالة ّ
اجتماعات المجلس.

ü

المادة - 15
لجان مجلس
اإلدارة
المادة - 16
تعيين أعضاء
مجلس
اإلدارة  -لجنة
الترشيحات

يتم ترشيح وتعيين أعضاء
 :1-16يجب أن ّ
ü
مجلس اإلدارة وفق ًا إلجراءات رسمية
وصارمة وشفاف

المادة - 16
تعيين أعضاء
مجلس
اإلدارة  -لجنة
الترشيحات

يرجى مراجعة اإلجابة على البند
 3.5أعاله

المادة - 17
مكافأة أعضاء
مجلس
اإلدارة  -لجنة
المكافآت

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

ü

 :3-16يجب أن تأخذ الترشيحات من
بين أمور أخرى قدرة المرشحين على
إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم
باإلضافة إلى مهاراتهم و معرفتهم و
خبرتهم و مؤهالتهم المهنية و التقنية
ü
و األكاديمية و شخصيتهم و يمكن أن
ترتكز الترشيحات على "المبادئ اإلرشادية
المناسبة لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة"
المرفقة بهذا النظام و التي قد تعدلها
الهيئة من وقت آلخر.
يتعين على لجنة الترشيحات عند
:4-16
ّ
تشكيلها ،اعتماد ونشر إطار عملها
يبين سلطتها ودورها.
بشكل ّ

ü

يتضمن دور لجنة
 :5-16يجب أن
ّ
سنوي ألداء
ذاتي
الترشيحات إجراء تقييم
ّ
ّ
المجلس.

ü

 :6-16على المصارف وغيرها من
الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات
تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء
مجلس اإلدارة صادرة من مصرف قطر
المركزي أو أية سلطة أخرى.

الشركة تعمل على
اإلمتثال لهذا البند

ü

 :15يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا
إنشاء لجان مخصصة تابعة له لإلشراف
على سير الوظائف المهمة ،و عند البت
ü
في شأن اللجان التي سيقع عليها اإلختيار،
يأخذ مجلس اإلدارة اللجان المذكورة في
هذا النظام بعين اإلعتبار.

ملتزمون ببناء قطر

ال ينطبق

 :1-14يجب أن تُوفر الشركة ألعضاء
مجلس اإلدارة كافة المعلومات
والبيانات و السجالت الخاصة بالشركة
بما يمكنهم القيام بأعمالهم واإللمام
ü
بكافة األعمال المتعلقة بالعمل
ويجب على اإلدارة التنفيذية للشركة
تزويد المجلس و لجانه بجميع الوثائق
والمعلومات المطلوبة.

 :2-16ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة
بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو
مستقل من أعضاء المجلس وتتألف من
ّ
أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس
يقترحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة
ترشيحهم.

االلتزام

ال

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

رقم المادة

رقم البند

ال

ال ينطبق

رقم المادة

رقم البند

33

ü

 :1-17على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة
مكافآت تتألف من ثالثة أعضاء على
األقل غير تنفيذيين تكون غالبيتهم من
المستقلّ ين

ü

يتعين على لجنة المكافآت عند
:2-17
ّ
تشكيلها ،اعتماد ونشر إطار عملها
ومسؤولياتها
يبين دورها
ّ
بشكل ّ
األساسية
ّ

ü

يتضمن دور لجنة المكافآت
 :3-17يجب أن
ّ
األساسي تحديد سياسة المكافآت
ü
في الشركة بما في ذلك المكافأة التي
وكل أعضاء المجلس
يتقاضاها الرئيس
ّ
واإلدارة التنفيذية العليا

 :4-17يجب اإلفصاح عن سياسة الشركة
و مباديء المكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة في التقرير السنوي للشركة.

 :5-17يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين
مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء
االعتبار
ّ
المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
تتضمن
وكذلك أداء الشركة .ويجوز أن
ّ
المكافآت قسم ًا ثابت ًا وقسم ًا مرتبطا
أن القسم
باألداء ،وتجدر اإلشارة إلى ّ
المرتبط باألداء يجب أن يرتكز على أداء
الشركة على المدى الطويل.

ü

إن مجموعة
المستثمرين
القطريين في صدد
مراجعة سياسة
المكافآت من أجل
تغطية كافة األمور
المنصوص عليها في
تقرير الحوكمة

ü

ملتزمون ببناء قطر
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االلتزام
ü

ألي شخص يعمل
 :2-18بأي حال ال يجوز ّ
حالي ًا أو كان يعمل لدى المدققين
ّ
الخارجيين للشركة خالل السنتين
الماضيتين ،أن يكون عضواً في لجنة
التدقيق.

ü

 :3-18يجوز للجنة التدقيق أن تستشير
أي خبير أو مستشار
على نفقة الشركة ّ
مستقل.
ّ

ü

 :4-18على لجنة التدقيق أن تجتمع عند
مرة على
االقتضاء وبصورة منتظمة ّ
كل ثالثة أشهر ،كما عليها تدوين
األقل ّ
ّ
محاضر اجتماعاتها.

ü

أي تعارض بين
 :5-18في حالة حصول ّ
توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس
اإلدارة ،بما في ذلك ،عندما يرفض
المجلس إتباع توصيات اللجنة فيما
ü
يتعين على
الخارجي،
يتعلق بالمدقق
ّ
ّ
الح ْو َك َمة ،بيان ًا
المجلس أن
يضمن تقرير َ
ّ
يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب
ّ
أو األسباب وراء قرار مجلس اإلدارة عدم
التقيد بها.
ّ
 :6-18يتعيــن علــى لجنــة التدقيــق عنــد
تشـكيلها ،اعتماد و نشـر اطار عملها
بشكل يبيـن دورهـا و مسـؤولياتها
ü
األساسـية علـى شــكل ميثــاق للجنــة
التدقيــق ،و تتضمــن هـذه المسـؤوليات
بصـورة خاصـة مـا يلـي:
 :1-6-18اعتمـاد سياسـة للتعاقـد مـع
المدققيـن الخارجييـن؛ علـى أن ترفع
الى مجلس اإلدارة جميـع المسـائل
التـي تتطلـب بـرأي اللجنـة اتخـاذ تدابيـر
معينـة و اعطـاء توصيـات حول التدابيـر
أو الخطـوات الواجـب اتخاذهـا؛

ملتزمون ببناء قطر

ü

ال ينطبق

 :1-18على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة
تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء على
األقل ،ويجب أن يكون غالبيتهم
أعضاء مستقلين ،ويجب أن تتضمن
لجنة التدقيق عضواً واحداً على األقل
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 األعضاء المستقلين على أن يكون
رئيس اللجنة مستق ً
ال.

ال

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

رقم المادة

رقم البند
 :2-6-18االشراف على متابعة استقالل
المدققينالخارجيينوموضعيتهم
ومناقشتهمحولطبيعةالتدقيق
وفعاليته و نطاقه وفق ًا لمعايير التدقيق
الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية.

تتكون لجنة التدقيق من ثالثة
أعضاء مستقلين

االلتزام

المادة - 18
لجنة التدقيق

التقرير السنوي 2016
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تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

ü

 :3-6-18االشراف على دقة و صحة
البيانات المالية و التقارير السنوية
والنصف سنوية و الربعية ،و مراجعة تلك
البيانات و التقارير؛ و في هذا
الصدد التركيز بصورة خاصة على:
أ .أي تغييرات في السياسات والتطبيقات/
الممارسات المتعلقة
بالمحاسبة؛
ب .النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية
ü
بواسطة االدارة التنفيذية العليا.
ج .التعديالت األساسية الناتجة عن
التدقيق؛
د .استمرار الشركة في الوجود ومواصلة
النشاط بنجاح
هـ .التقيد بمعايير المحاسبة حيث
تضعها الهيئة
و .التقيد بقواعد االدراج في السوق
ي .التقيد بقواعد االفصاح والمتطلبات
األخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية
المادة - 18
لجنة التدقيق

 :٤-6-18التنسيق مع مجلس االدارة
واالدارة التنفيذية العليا و المدير المالي
ü
في الشركة أو الشخص الذي يتولى
مهامه ،واالجتماع بالمدققين الخارجيين
مرة واحدة في السنة على األقل؛
 :٥-6-18دراسة اي مسائل مهمة وغير
عادية تتضمنها أو سوف تتضمنها
التقارير المالية و الحسابات والبحث
بدقة بأي مسائل يثيرها المدير المالي
في الشركة أو الشخص الذي يتولى
مهامه أو مسئول االمتثال في الشركة
أو المدققون الخارجيون؛

ü

 :٦-6-18مراجعة أنظمة الرقابة المالية
والداخلية وادارة المخاطر؛

ü

 :٧-6-18مناقشة نظام الرقابة الداخلي
مع االدارة وضمان أداء اإلدارة واجباتها
نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال؛

ü

 :٨-6-18النظر في نتائج التحقيقات
األساسية في مسائل الرقابة الداخلية
ü
الموكلة اليها من مجلس االدارة أو المنفذة
بمبادرة من اللجنة و بموافقة المجلس.
 :٩-6-18ضمان التنسيق بين المدققين
الداخليين والمدقق الخارجي وتوفر
الموارد الضرورية والتحقق من فعالية
هيئة الرقابة الداخلية واالشراف عليها،

ü

 :١٠-6-18مراجعة السياسات و االجراءات
المالية و المحاسبية للشركة؛

ü

ملتزمون ببناء قطر
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ü

 :١٢-6-18تأمين الرد السريع لمجلس
االدارة على االستفسارات و المسائل التي
تتضمنها رسائل المدققين الخارجيين
أو تقاريرهم؛

ü

 :١٣-6-18وضع قواعد يتمكن من
خاللها العاملون بالشركة أن يبلغوا
بسرية شكوكهم حول أي مسائل
يحتمل أن تثير الريبة في التقارير المالية
أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل
أخرى وضمان وجود الترتيبات المناسبة
التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل
وعادل حول هذه المسائل مع ضمان
منح العامل السرية والحماية من أي رد
فعل سلبي أو ضرر ،و اقتراح تلك القواعد
على مجلس االدارة العتمادها؛

ü

 :١٤-6-18االشراف على تقيد الشركة
بقواعد السلوك المهني؛

ü

 :١٥-6-18التأكد من أن قواعد العمل
المتعلقة بهذه المهام و الصالحيات
كما فوضها بها مجلس االدارة تطبق
بالطريقة المناسبة

ü

 :١٦-6-18رفع تقرير الى مجلس االدارة
حول المسائل المنصوص عليها في
هذه المادة؛

ü

 :١٧-6-18دراسة أي مسائل أخرى
يحددها مجلس االدارة.

ü

 :1-19على الشركة أن تعتمد نظام رقابة
داخلية ،يوافق عليه المجلس حسب
ّ
األصول ،لتقييم األساليب واإلجراءات
المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام
والتقيد
الح ْو َك َمة الذي تعتمده الشركة،
ّ
َ
بالقوانين واللوائح ذات الصلة ،ويجب
الداخلية معايير
الرقابة
نظام
يضع
أن
ّ
للمسؤولية والمساءلة في
واضحة
ّ
أقسام الشركة كلها.

ü

عمليات الرقابة
تتضمن
 :2-19يجب أن
ّ
ّ
فعالة ومستقلة
الداخلية إنشاء وحدات ّ
ّ
لتقييم وإدارة المخاطر فض ً
ال عن وحدات
للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي،
باإلضافة إلى التدقيق الخارجي ،كما يجب
كل
أن يضمن نظام الرقابة
الداخلية أن ّ
ّ
تتم وفقا
تعامالت األطراف ذات العالقة ّ
للضوابط الخاصة بها.

ال ينطبق

المادة - 19
التقيد
باألنظمة
والرقابة
الداخلية
والمدقق
الداخلي

 :١1-6-18مراجعة خطاب تعيين المدقق
الخارجي و خطة عمله وأي استفسارات
مهمة يطلبها من االدارة العليا في
الشركة وتتعلق بسجالت المحاسبة
والحسابات المالية أو أنظمة الرقاية
وكذلك ردود االدارة التنفيذية؛

ال
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تبرير
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رقم المادة

المادة - 19
التقيد
باألنظمة
والرقابة
الداخلية
والمدقق
الداخلي

ü

الشركة بصدد
العمل على الوفاء
بمتطلبات هذه
المادة.

رقم البند
 :1-3-19يجب أن تكون للشركة وحدة
تدقيق داخلي تتمتع بدور و مهام محددة
تحديداً واضح ًا ،و بصورة خاصة يتعين على
وحدة التدقيق الداخلي أن:

ü

 :1-3-19تدقق في نظام الرقابة الداخلية
وتشرف على تطبيقه؛

ü

 :2-3-19تدار من قبل فريق عمل
كفؤ ومستقل تشغيلي ًا و مدرب تدريب ًا
مناسبا؛

ü

 :3-3-19ترفع لمجلس االدارة تقاريرها
اما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من
خالل لجنة التدقيق التابعة للمجلس،
وتكون مسؤولة أمامه؛

ü

 :4-3-19يكون لها امكانية الوصول الى
كل أنشطة الشركة؛

ü

 :5-3-19تكون مستقلة بما في ذلك
عدم القيام بالعمل اليومي العادي
للشركة ويجب تعزيز استقاللها مثال من
خالل تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من
قبل المجلس مباشرة.

ü

 :4-19تتكون وحدة التدقيق الداخلي من
مدقق داخلي على األقل يعينه مجلس
اإلدارة ،و يكون مسؤوال أمام المجلس.

ü

 :5-19يتعين على المدقق الداخلي أن يعد
ويرفع الى لجنة التدقيق ومجلس االدارة
تقرير تدقيق داخلي يتضمن مراجعة
وتقييم ًا لنظام الرقابة الداخلية في
الشركة .ويحدد نطاق التقرير باالتفاق
بين المجلس (بناء على توصية لجنة
التدقيق) والمدقق الداخلي ،على أن
يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
 اجراءات الرقابة واالشراف على الشؤونالمالية و االستثمارات وادارة المخاطر.
 مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركةو األنظمة الموجودة لمواجهة التغييرات
الجذرية أو غير المتوقعة في السوق
 تقييم أداء المجلس و االدارة العليافي تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في
ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها
المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك
ادارة المخاطر) و الطريقة التي عالج بها
المجلس هذه المسائل.
 االخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أومواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت
الطوارئ التي اثرت أو قد تؤثر على
األداء المالي للشركة ،واالجراء الذي
اتبعته الشركة في معالجة االخفاق
في تطبيق الرقابة الداخلية )ال سيما
المشاكل المفصح عنها في التقارير
السنوية للشركة وبياناتها المالية(.
 تقيد الشركة بالقواعد و الشروط التيتحكم االفصاح و االدراج في السوق.
 تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخليةعند تحديد المخاطر و ادارتها.
 كل المعلومات ذات الصلة التي تصفعمليات ادارة المخاطر في الشركة.

ü

 :6-19يعد تقرير التدقيق الداخلي كل
ثالثة شهور

ملتزمون ببناء قطر
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المادة - 21
اإلفصاح

ü

المالية للشركة
 :3-21يجب أن تكون التقارير
ّ
مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية
( )IFRS/IASو( )ISAومتطلباتها ،ويجب أن
يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشارة
ّ
كل
عما إذا كانوا قد حصلوا على ّ
صريحة ّ
المعلومات الضرور ّية ،ويجب أن يذكر هذا
تتقيد بمعايير
التقرير ما إذا كانت الشركة
ّ
( ،)IFRS/IASوما إذا كان التدقيق قد ُأجري وفق ًا
لمعايير التدقيق الدولية (.)ISA
 :4-21يجب توزيع التقارير المالية المدققة
للشركة على جميع المساهمين

يتعين على المدققين الخارجيين
:2-20
ّ
المهنية ،وال
التقيد بأفضل المعايير
ّ
ّ
يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم
أي استشارة أو خدمات غير إجراء
ّ
التدقيق المالي للشركة ،ويجب أن يكون
الخارجيون مستقلين تماماً
المدققون
ّ
عن الشركة ومجلس إدارتها ،ويجب
أي تضارب في
أ ّ
ال يكون لديهم إطالق ًا ّ
المصالح في عالقاتهم بالشركة.

ü

يتعين على المدققين الخارجيين
:3-20
ّ
الجمعية العامة العاد ّية
للشركة حضور
ّ
يقدمون تقريرهم
للشركة ،حيث ّ
السنوي والرد على االستفسارات.
ّ

ü

الخارجيون
 :4-20يكون المدققون
ّ
مسئولين أمام المساهمين ويدينون
المهنية
للشركة بواجب بذل العناية
ّ
المطلوبة عند القيام بالتدقيق ،كما
الخارجيين إبالغ
توجب على المدققين
ُي ّ
ّ
رقابية أخرى في حال
الهيئة وأية هيئات
ّ
عدم اتخاذ المجلس اإلجراء المناسب
فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة
حددوها.
التي أثارها المدققون أو ّ

ü

يتعين على جميع الشركات
:5-20
ّ
المدرجة أسهمها في السوق تغيير
كل خمس سنوات
ّ
مدققيها الخارجيين ّ
كحد أقصى.

ü

التقيد بجميع متطلبات
 :1-21على الشركة
ّ
المالية،
اإلفصاح بما في ذلك تقديم التقارير
ّ
واإلفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس
اإلدارة والمسئولين التنفيذيين وكبار
المساهمين أو المساهمين المسيطرين،
كما على الشركة أن تفصح عن المعلومات
التي تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها ،بما في
تبين
ذلك السيرة الذاتية
ّ
لكل واحد منهم ّ
مستواه التعليمي ،مهنته وعضو ّيته في
مجالس إدارة أخرى (إن وجدت) ،كما يجب
اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة
المشكلة من قبل المجلس وفق ًا للمادة
رقم ( /5البند  )3مع بيان تشكيلها.

ü

 :2-21على المجلس أن يتأكد أن جميع
عمليات اإلفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح
ّ
معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

ال ينطبق
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اإلفصاح
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المادة - 22
الحقوق العامة
للمساهمين
وعناصر
الملكية
األساسية

المادة - 23
سجالت الملكية

ü

لم يتم تعيين مدققين خارجيين
لمدة تزيد عن الخمس سنوات.

الشركة تعمل على
الوفاء بكافة متطلبات
هذا البند.

قد تم اإلفصاح عن البيانات المالية
بتقرير حوكمة الشركات حيث قام
المجلس بالموافقة علية قبل اإلعالن .

المادة - 24
الحصول على
المعلومات

يتمتّ ع المساهمون بجميع الحقوق
الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح
ذات الصلة ،بما فيها هذا النظام ونظام
ويتعين على المجلس أن
األساسي،
الشركة
ّ
ّ
يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق
العدالة والمساواة.

االلتزام

المادة - 20
المدقق
الخارجي

 :1-20يقوم مراقب حسابات (مدقق
مستقل ومؤهل ،ويتم
خارجي)
ّ
تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق
المرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى
الجمعية العامة للشركة بإجراء
قرار
ّ
ً
تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء
مراجعة نصف سنوية للبيانات ،ويهدف
التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس
موضوعي
اإلدارة والمساهمين بتأكيد
ّ
المالية تعد وفق ّا لنظام
أن البيانات
ّ
ّ
الح ْو َك َمة هذا وللقوانين واللوائح ذات
َ
الدولية التي تحكم
الصلة ،والمعايير
ّ
ّ
تمثل
المالية ،وأنّها
إعداد المعلومات
ّ
تماما مركز الشركة المالي وأداءها من
جميع النواحي الجوهرية.
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يتم إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية ( )IFRS/IASو(. )ISA

التقارير المالية المدققة تنشر في
صفحتين محليتين باللغة العربية
متوفرة بشكل دائم على الموقع
اإللكتروني لمجموعة المستثمرين
القطريين و البورصة.

ü

إن النظام األساسي لمجموعة
المستثمرين القطريين يراعي حقوق
المساهمين .

 :1-23يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجالت
صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية
األسهم.

ü

تخضع سجالت المساهمين لإلجراءات
المعمول بها في بورصة قطر .

سجل
يحق للمساهم االطالع على
:2-23
ّ
ّ
المساهمين في الشركة والوصول إليه مجان ًا
الرسمية للشركة ،أو
خالل ساعات العمل
ّ
محدد في إجراءات الحصول على
وفق ًا لما هو
ّ
المعلومات التي تضعها الشركة.

ü

يحق للمساهم الحصول على نسخة
:3-23
ّ
من المستندات التالية :سجل أعضاء مجلس
اإلدارة ،العقد التأسيسي للشركة ونظامها
األساسي ،المستندات التي ترتب امتيازات أو
حقوق على أصول الشركة ،عقود األطراف ذات
العالقة ،وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة
من وقت آلخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي
تحدده الهيئة.

ü

تضمن عقدها
 :1-24على الشركة أن
ّ
التأسيسي ونظامها األساسي إجراءات
الحصول على المعلومات بشكل يحفظ
حق المساهمين في الحصول على وثائق
الشركة والمعلومات المتعلقة بها
في الوقت المناسب وبشكل منتظم،
ويجب أن تكون إجراءات الحصول على
ومفصلة على أن
المعلومات واضحة
ّ
تتضمن . 1 :معلومات الشركة التي يمكن
ّ
الحصول عليها ،بما فيها نوع المعلومات
مستمرة
بصورة
عليها
الحصول
تاح
التي ُي
ّ
للمساهمين األفراد أو للمساهمين
الذين ّ
يمثلون نسبة مئو ّية دنيا من رأس
مال الشركة. 2 .اإلجراء الواضح والصريح
للحصول على هذه المعلومات.

ü

 :2-24على الشركة أن يكون لها موقع
إلكتروني تنشر فيه جميع اإلفصاحات
و المعلومات ذات الصلة و المعلومات
العامة ،و تتضمن هذه المعلومات
كافة المعلومات التي يجب اإلعالن
عنها بموجب هذا النظام و بموجب أي
قوانين و لوائح ذات صلة.

ü

تبرير
عدم اإللتزام

قسم عالقات المستثمرين بالشركة
يعمل على تنفيد كافة متطلبات هذا
البند.

يمكن للمساهمين الحصول بكل
حرية على المعلومات المقررة لهم في
القوانين و األنظمة.

يتم تحديث الموقع بجميع
المعلومات العامة و اإلفصاحات
www.qatariinvestors.com
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لكل األسهم من الفئة
 :1-26يكون
ّ
ذاتها الحقوق عينها المتعلّ قة بها.

ü

 :2-26التصويت بالوكالة مسموح به
وفق ًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

ü

يتضمن عقد الشركة
 :1-27يجب أن
ّ
التأسيسي ونظامها األساسي أحكام ًا
تضمن إعطاء المساهمين معلومات
ّ
المرشحين إلى عضوية مجلس
عن
اإلدارة قبل االنتخابات ،بما في ذلك
ّ
المهنية،
المرشحين
وصف مهارات
ّ
ومؤهالتهم األخرى.
التقنية ،خبرتهم
ّ
ّ

ü

 :2-27يجب أن يكون للمساهمين
الحق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن
التراكمي.
طريق التصويت
ّ

ü

المادة - 27
حق
المساهمين
فيما يتعلق
بانتخاب
أعضاء
مجلس
اإلدارة

المادة - 28
توزيع األرباح

المادة - 29
هيكل رأس
المال وحقوق
المساهمين
والصفقات
الكبرى

ملتزمون ببناء قطر

ال ينطبق

ü

 :1-30يجب على الشركة احترام حقوق
المصالح ،وفي الحاالت التي يشارك فيها
الح ْو َك َمة ،يجب أن
أصحاب المصالح في َ
يتمكنوا من الحصول على معلومات
موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في
الوقت المناسب وبشكل منتظم.
 :2-30على مجلس اإلدارة أن يضمن
الموظفين وفق ًا لمبادئ العدل
معاملة
ّ
أي تمييز على أساس
والمساواة وبدون ّ
العرق أو الجنس أو الدين.

الجمعية
يقدم إلى
ّ
على مجلس اإلدارة أن ّ
العامة سياسة واضحة تنظم وتوضح
يتضمن
طريقة توزيع األرباح ،ويجب أن
ّ
هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة
انطالقا من خدمة مصلحة الشركة
حد سواء.
والمساهمين على ّ

ü

 :1-29يجب اإلفصاح عن هيكل رأس
ويتعين على الشركات تحديد نوع
المال،
ّ
اتفاقات المساهمين التي يجب اإلفصاح
عنها.

ü

 :2-29ينبغي أن تقوم الشركات على تُضمن
التأسيسي و/أو نظامها األساسي
عقدها
ّ
األقلية في حال
أحكاما لحماية مساهمي
ّ
الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو
ضدها.
ّ
األقلية قد ّ
صوتوا ّ

ü

 :3-29ينبغي أن تقوم الشركات على
التأسيسي و/أو نظامها
تضمين عقدها
ّ
آلية تضمن إطالق عرض بيع
األساسي ّ
للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق
المساواة في بيع األسهم ،في حال حدوث
ملكية رأسمال الشركة يتخطى
تغيير في
ّ
ü
نسبة مئو ّية محددة (السقف) ،ويجب أن
تأخذ بعين االعتبار لدى تحديدها لسقف
األسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنّ ها
تحت سيطرة المساهم المفصح،
بما فيها األسهم المعنية باتفاقات
مساهمين والتي يجب أيضا اإلفصاح
عنها.

المادة - 30
حقوق أصحاب
المصالح
اآلخرين

االلتزام

المادة - 25
حقوق
المساهمين
فيما يتعلق
باجتماعات
المساهمين

يتضمن العقد التأسيسي
 :25يجب أن
ّ
األساسي أحكام ًا
للشركة ونظامها
ّ
الفعلي في
تضمن حق المساهمين
ّ
جمعية عامة وعقدها
الدعوة إلى
ّ
في وقت مناسب ،وحق إدراج بنود
على جدول األعمال ،ومناقشة البنود
المدرجة على جدول األعمال ،وطرح
وحق اتخاذ
أسئلة وتلقي األجوبة عليها
ّ
تام بالمسائل
قرارات وهم على اطالع ّ
المطروحة.

ال

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

رقم المادة

رقم البند

ال

ال ينطبق

رقم المادة

رقم البند

المادة - 26
المعاملة
المنصفة
للمساهمين
وممارسة حق
التصويت
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تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام

ü

ü

 :3-30على المجلس أن يضع سياسة
للمكافآت لمنح حوافز للعاملين وإلدارة
الشركة للعمل دائم ًا بما يخدم مصلحة
الشركة ،ويجب أن تأخذ هذه السياسة
بعين االعتبار أداء الشركة على المدى
الطويل.

الشركة تعمل
على الوفاء بكافة
متطلبات هذا البند.

ü

آلية تسمح
 :4-30على المجلس اعتماد ّ
للعاملين بالشركة إبالغ المجلس
بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة
ّ
التصرفات غير قويمة
عندما تكون هذه
ّ
ü
قانونية أو مضرة بالشركة ،وعلى
أو غير
ّ
يتوجه
المجلس أن يضمن للعامل الذي
ّ
أي أذى
إلى المجلس السر ّية والحماية من ّ
سلبية من موظفين آخرين أو
ردة فعل
ّ
أو ّ
من رؤسائه.
 :5-30على الشركات اإللتزام التام
بأحكام هذه المادة ،فهي مستثناة من
مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد

المادة - 31
تقرير
مة
الح ْو َ
َ
ك َ

ü

 :1-31يتعين على المجلس اعداد تقرير
سنوي يوقعه الرئيس

ü

 :2-31يجب رفع تقرير الحوكمة الى
الهيئة سنوي ًا و في أي وقت تطلبه
الهيئة ،و يكون مرفق بالتقرير السنوي
الذي تعده الشركة التزاما بواجب
االفصاح الدوري.

ü

 :3-31يجب تضمين بند تقرير الحوكمة
بجدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة و توزيع نسخة منه
للمساهمين خالل االجتماع.
 :4-31ويجب أن يتضمن تقرير الحوكمة
كل المعلومات المتعلقة بتطبيق
أحكام هذا النظام ،و على سبيل المثال
ال الحصر:

الشركة تعمل
على الوفاء بكافة
متطلبات هذا البند.

ü

بند الحوكمة متضمن في جدول
أعمال الجمعية العامة العادية.

ü

ملتزمون ببناء قطر
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تقرير حوكمة الشركة

االلتزام

المادة - 31
تقرير
مة
الح ْو َ
َ
ك َ

 :1-4-31االجراءات التي اتبعتها الشركة
بهذا الخصوص؛

ü

 :2-4-31االفصاح عن أي مخالفات
ارتكبت خالل السنة المالية وبيان
أسبابها وطريقة معالجتها وسبل
تفاديها في المستقبل؛

ü

 :3-4-31االفصاح عن األعضاء الذين
يتألف منهم مجلس االدارة ولجانه
ومسؤولياتهم ونشاطاتهم خالل
السنة ،وفق ًا لفئات هؤالء األعضاء
وصالحياتهم ،فض ً
ال عن طريقة تحديد
مكافآت أعضاء المجلس واالدارة
التنفيذية العليا في الشركة.

ü

 :4-4-31االفصاح عن اجراءات الرقابة
الداخلية بما في ذلك االشراف على
الشؤون المالية واالستثمارات و ادارة
المخاطر.

ü

 :5-4-31االفصاح عن االجراءات التي
تتبعها الشركة لتحديد المخاطر
الكبيرة التي قد تواجهها وطرق
تقييمها وادارتها ،وتحليل مقارن
لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة،
ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة
التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في
السوق.

ü

 :6-4-31االفصاح عن تقييم أداء
المجلس واالدارة العليا في تطبيق
نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك
تحديد عدد المرات التي أخطر فيها
المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك
ادارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها
المجلس هذه المسائل.

ü

 :7-4-31االفصاح عن االخالل في تطبيق
الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو مواطن
الضعف في تطبيقها أو االفصاح عن
حاالت الطوارئ اثرت أو قد تؤثر على االداء
المالي للشركة ،واالجراءات التي اتبعتها ü
الشركة في معالجة االخفاق في تطبيق
الرقابة الداخلية ال سيما المشاكل
المفصح عنها في التقارير السنوية
للشركة وبياناتها المالية.

ملتزمون ببناء قطر

 :8-4-31االفصاح عن تقيد الشركة
بالقواعد والشروط التي تحكم االفصاح
واالدراج في السوق.

ü

 :9-4-31االفصاح عن تقيد الشركة
بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد
المخاطر وادارتها.

ü

 :10-4-31كل المعلومات ذات الصلة التي
تصف عمليات ادارة المخاطر واجراءات
الرقابة الداخلية في الشركة.

ü

ال ينطبق

رقم المادة

رقم البند

ال

تطبيقات الحوكمة

تبرير
عدم اإللتزام
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إفصاحات حوكمة الشركة

مساهمونا

بالوكالة التزامً ا بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة عن

• إعتماد بيانات المركز المالي والدخل للسنة المنتهية في

البند األول :مناقشة الحكم الصادر في الدعوى رقم 2015/3439

يتألف مساهمو مجموعة المستثمرين القطريين من صناديق

هيئة قطر لألسواق المالية ووزارة االقتصاد والتجارةو اللوائح

 31ديسمبر  2015والمصادقة عليها.

بتاريخ  2015/01/28المتعلق بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير

والقوانين ذات الصلة التجارية

• إعتماد اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على

استثمارية مشتركة وبنوك وشركات تأمين وشركات كبيرة
وشركات صغيرة ومتوسطة وصغار المستثمرين من قطر ،والكويت،
والمملكة العربية السعودية ،وسلطنة عمان ،ودولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ومملكة البحرين ودول عربية وأجنبية أخرى.

حقوق أصحاب المصلحة

أي ما يعادل  1.25ريا ًلا قطريًا للسهم الواحد.

يضمن مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين معاملة

• إعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام .2015

البند الثالث :مناقشة مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن:

جميع الموظفين وفقا لمبادئ العدل والمساواة دون أي نوع من

• إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،وإقرار مكافآتهم عن السنة

االتصال بالمساهمين
سعيًا نحو تلبية احتياجات ومتطلبات مساهمي الشركة ومستثمريها

سياسات وحزم األجور والمكافآت لتحفيز موظفي الشركة على

بشكل مباشر ،تم تأسيس قسم عالقات المستثمر ين وهو قسم

العمل بما يخدم المصلحة العليا للشركة ،باإلضافة إلى الحرص
على استبقاء ومكافأة الموظفين أصحاب األداء المتميز.

المناسب بين الشركة والمساهمين باإلضافة إلى كونه حلقة اتصال
ناجعة بين مجلس اإلدارة والشركة.

وتحويل  15مليون سهم إلى شركة المسند القابضة.
البند الثاني :مناقشة عدم اإلفصاح عن الحكم أعاله.

أنواع التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين .وقد تم وضع

مستقل بذاته لتوفير المعلومات واالتصاالت الفاعلة في الوقت

المساهمين بواقع  % 12.5من القيمة االسمية من للسهم،

العادية المنعقدة بتاريخ  1مارس  2015و كافة القرارات الصادرة

المالية المنتهية في  31ديسمبر  2015بمقتضى المادة رقم ()46
من الالئحة التنفيذية.
• إعادة تعيين «ديلويت آند توش» كمدقق حسابات خارجي
للسنة المالية  2016مع تحديد األتعاب المقترحة
• مناقشة البنود التي طالب بإضافتها المساهمون:

هذا وتطبق الشركة آليات مالئمة تسمح لكافة موظفيها بإفادة

 -شركة القارة

اإلدارة العليا عن أي سلوك مريب ،سواء كان السلوك غير أخالقي أو

 -شركة الكرة الذهبية

وباإلضافة لذلك ،يقع على عاتق قسم عالقات المستثمرين

غير قانوني أو يضر بمصلحة الشركة .كما يمكن للموظفين تقديم

 -شركة شاطيء النيل

مسؤولية بناء قنوات داعمة لتقديم خدمات موثوقة في الوقت

تقارير سرية عن هذا السلوك دون التعرض لمخاطر التعرض ألي

 -شركة طريق الحق

المناسب للموظفين والمسؤولين والمساهمين ومجتمع

ردة فعل سلبية تجاههم من الموظفين اآلخرين أو من رؤسائهم

االستثمار.

في العمل.

حقوق المساهمين

اجتماع الجمعية العمومية السنوي

تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالمادة رقم ( )22من

قد اجتمع مساهمو مجموعة المستثمرين القطريين في اجتماع

نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية

جمعية عمومية عادي في  6مارس  2016ونظرً ا لعدم اكتمال

حيث يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم

النصاب القانوني تم عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية

بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة

في  12أبريل  .2016وتم عقد هذا االجتماع تحت إشراف ممثلين

الشركات والالئحة التنفيذية للشركة .باإلضافة لذلك ،يضمن

عن وزارة االقتصاد والتجارة ،وبحضور مدقق الحسابات الخارجي

مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين احترام حقوق

المعتمد لدى مجموعة المستثمرين القطريين وهو شركة

المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة.

«ديلويت آند توش» ،وتم تطبيق مبدأ «صوت واحد للسهم

ومن ناحية أخرى ،تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين

الواحد» وفقا للنظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية

بالمادة رقم ( )24من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة

رقم ( )5لعام .2002

 .1عدم اإلفصاح عن الحكم.
 .2إعالن الشركة عن نيتها التحول إلى شركة مساهمة خاصة
وأثر ذلك على سهم الشركة.
 .3إصدار محضري إجتماع لذات الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة في  1مارس  2015و إستخدامهما أمام عدد من
الجهات الحكومية.

قطر لألسواق المالية حيث يمتلك جميع المساهمين إمكانية
الوصول إلى الموقع اإللكتروني للشركة على الرابط

وفيما يلي القرارات التي تم اعتمدها المستثمرون أثناء

 http://www.qatariinvestors.com/لمطالعة التقارير المالية

االجتماع:

الربعية والتقرير السنوي وتقرير حوكمة الشركة ،وميثاق مجلس

قرارات الجمعية العمومية العادية:

اإلدارة ،والنظام األساسي للشركة ،باإلضافة لمعلومات عن فريق

• سماع كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة واعتماد تقرير

اإلدارة التنفيذية بالشركة.

مجلس اإلدارة بخصوص أنشطة الشركة وبيان المركز المالي
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2015وخطة العمل لسنة

وإضافة إلى ما تقدم ،تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين

 2016والمصادقة عليه.

بالمادة رقم ( )26من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة

• اعتماد تقرير مدقق الحسابات الخارجي بخصوص بيان المركز

قطر لألسواق المالية التي تنص على ضمان المعاملة المنصفة

المالي للشركة والحسابات المقدمة من جانب مجلس اإلدارة

للمساهمين فجميع أسهم الشركة من نفس الفئة ولها

والمصادقة عليه.

نفس الحقوق المتصلة بها .وفض ًلا عن ذلكُ ،يسمح بالتصويت

ملتزمون ببناء قطر

ملتزمون ببناء قطر
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 .1تنظيم مجلس اإلدارة وهيكله

قرارات الجمعية العمومية غير العادية:

 -المصادقة باإلجماع على عدم تعديل المادة رقم ( )3من النظام

 -المصادقة على تعديل المادة رقم ( )31من النظام األساسي

األساسي و إبقاءها على ماهي عليه على النحو التالي:

على النحو التالي:

المادة ()3
المادة  31قبل التعديل

المادة  31بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء

تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ،مع مراعاة

على أن يكون ثالثة أعضاء مستقلين ،يتمتعون بإستقاللية

احكام المادة ( )3/32يجوز للشخص االعتباري الترشح لشغل

تامة ،متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية

أكثر من مقعد في مجلس االدارة بنسبة ما يملكه من اسهم

بالتصويت السري .مع مراعاة احكام المادة ( )3/32يجوز

في الشركة وقت فتح باب الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد

للشخص االعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس

المنصوص عليه في النظام االساسي  ،ويعتبر تملك النسبة

المشار اليها شرط ًا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد
واحد .على ان تكون مدة عضوية المجلس ثالث سنوات .

االدارة بنسبة ما يملكه من اسهم في الشركة وقت فتح باب
الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام

االساسي  ،ويعتبر تملك النسبة المشار اليها شرط ًا لبقاء

العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد واحد .على ان تكون مدة
عضوية المجلس ثالث سنوات .

غرض الشركة
 .1المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها وتوفير الدعم الالزم لها.
.2المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
 .3تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاط الشركة.
 .4المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة العامة و ذات
المسؤولية المحدودة داخل دولة قطر.
و بصفة عامة يكون للشركة الحق في القيام بجميع التصرفات
و األعمال الالزمة لتحقيق أهدافها  ،وال يجوز للشركة أن تزاول أي
أعمال أو أنشطة تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
• مناقشة و المصادقة باإلجماع على تعديل النظام األساسي وفق ًا
لقانون الشركات رقم  11لسنة  2015مع مراعاة موافقة الجهات
المختصة .

بناء على إجماع أغلبية األسهم الممثلة في اإلجتماع ،صادقت
• ً
الجمعية العامة غير العادية على إضافة البند الذي تم إقتراحه من
قبل السيد /عبد اهلل طاهر و التثناء عليه من قبل شركة المسند
القابضة.
 عدم ممانعة نقل أسهم الشركات المذكورة في محضرإجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  1مارس  2015إلى
شركة المسند القابضة و القرار المتبنى في ذات الجمعية
والقاضي بنقل األسهم سالفة الذكر.
توزيع األرباح
في  6مارس  ،2016صادق االجتماع السنوي للجمعية العمومية
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
بواقع  ٪12.5من القيمة االسمية للسهم (ما يعادل  1.25ريال
قطري للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2015
وقد تم توزيع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2015من مصرف الريان.

• المصادقة باإلجماع على تفويض مجلس اإلدارة بجميع
الصالحيات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعاله واالنتهاء
من كافة اإلجراءات مع الجهات المختصة.

ملتزمون ببناء قطر
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 1.1دور مجلس اإلدارة

 1.2اجتماعات مجلس اإلدارة

 1.2تشكيل مجلس اإلدارة

يقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية وضع استراتيجية العمل

تنص المادة رقم ( )11.1من نظام حوكمة الشركات للشركات

تنص المادة رقم ( )9.1من نظام حوكمة الشركات التابع لهيئة

العامة لمجموعة المستثمرين القطريين وضمان االلتزام بأعلى

المدرجة في األسواق الخاضعة لتنظيم هيئة قطر لألسواق

قطر لألسواق المالية على ضرورة أن يتضمن مجلس إدارة

معايير الحوكمة في جميع قطاعات الشركة وأعمالها .وهو

المالية الصادر في ( 2009نظام حوكمة الشركات لهيئة قطر

الشركة أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين وأعضاء مستقلين،

ويبين الجدول أدناه التشكيل الحالي لمجلس إدارة مجموعة

كذلك مسؤول مسؤولية تامة عن إدارة مجموعة المستثمرين

لألسواق المالية) على ضرورة عقد اجتماعات المجلس ست

وذلك بهدف ضمان عدم تحكم فرد واحد أو مجموعة صغيرة

المستثمرين القطريين كما في  31ديسمبر :2016

القطريين وتوجيهها وأدائها ويلتزم بممارسة األحكام

مرات على األقل في السنة الواحدة.

من األفراد في قرارات المجلس .ويوصي النظام بوجوب أن يكون

أعضاء مستقلين وأن يكون
ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل
ً
غالبيتهم من غير التنفيذيين.

الموضوعية بشأن جميع مسائل الشركة بشكل مستقل عن
وتعقد مجموعة المستثمرين القطريين اجتماعات مجلس

اإلدارة التنفيذية.

اإلدارة طوال العام عند االقتضاء ،وقد عقدت ما مجموعه
وعالوة على ذلك ،مجلس اإلدارة مسؤول أمام المساهمين عن

 8اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2015

للقوانين واللوائح ذات الصلة فض ًلا عن النظام األساسي للشركة

وتنظم اجتماعات مجلس اإلدارة للسماح بعقد نقاشات مفتوحة

سعادة السيد /عبداهلل

سير العمل بشكل جيد ،ومسؤول عن ضمان امتثال الشركة

والئحتها التنفيذية .والمجلس مسؤول ً
أيضا عن حماية الشركة

وإفساح المجال أمام مشاركة جميع أعضاء مجلس اإلدارة في

من األفعال والممارسات غير القانونية أو المسيئة أو غير الالئقة.

حلقات نقاش تدور حول االستراتيجية واألداء المالي والتجاري

ً
ميثاقا رسميًا لمجلس اإلدارة يحدد آلية
وقد اعتمدت الشركة
تشكيله وواجباته ومسؤولياته واإلجراءات المتعلقة بانعقاده

االسم

وإدارة المخاطر .وتدرج كافة بنود جدول األعمال األساسية في

بن ناصر المسند

المنصب
رئيس مجلس
اإلدارة

نسبة الملكية
الفردية
0.08

تاريخ
التعيين
2016/11/7

سعادة الشيخ /حمد
بن فيصل آل ثاني

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

-

2016/11/7

واجتماعاته.
ويتوافر ميثاق مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين،
الذي يقدم معلومات تفصيلية عن مسؤوليات المجلس ،على

أحد اجتماعات المجلس بكافة المعلومات المرتبطة بهذه

الموقع اإللكتروني:

االجتماعات ومناقشة القضايا المطروحة ضمن االجتماع مع

www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports/

رئيس مجلس اإلدارة .كما يمكنهم اختيار تعيين وكيل خاص

القطرية
للوكاالت

0.7

عضو غير
تنفيذي

التجارية
السيد /عبد العزيز

ويتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتعذر عليهم حضور

-

-

عضو تنفيذي

الشركة

ُعمم على جميع أعضاء مجلس اإلدارة قبل
مواد موجزة شاملة ت ّ

كل اجتماع.

نيابة عن

نسبة
الحصة

نوع العضوية

الخليفي
الدكتور /يعرب سليم
ريان
الدكتور /فادي مكي

عضو
عضو
عضو

-

2016/11/7
2016/11/7
2016/11/7

-

-

عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

للتصويت نيابة عنهم.
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رقم اجتماع
مجلس اإلدارة

تاريخ االجتماع

الحضور

الغائبون

التصويت
بالوكالة

تاريخ إرسال
األجندة

2016/56

2016/١ /12

6

1

0

2016 /1 /٣

2016/57

2016/١ /25

6

1

0

2016 /1 /٧

2016/58

2016/٢ /14

5

2

0

2016 /٤ /٥

2016/59

2016/٤ /20

6

1

0

2016 /٤ /٤

2016/60

2016/٦ /19

6

1

0

2016 /٨ /٦

2016/61

2016/٧ /25

7

0

0

2016 /٧ /٥

2016/62

2016/٩ /18

6

1

0

2016 /٩ /٨

2016/63

2016/10 /17

6

1

0

2016 /٩ /٢٨

2016/64

2016/11 /٨

5

2

0

2016 /١١ /٣
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 2.2لجان مجلس اإلدارة
المهام إلى عدد من اللجان لمباشرة هذه االختصاصات نيابة عنه
لدعم فعالية أداء المهام المتعددة .وتشمل هذه اللجان لجنة
المكافآت ولجنة الترشيحات ولجنة التدقيق.

هيئة قطر لألسواق المالية على أن لجنة المكافآت بالشركة
تتألف من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين على األقل ،على
أن يكون غالبيتهم من المستقلين.
وتأسست لجنة المكافآت بموجب المادة رقم ( )17من نظام
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية
لمساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسئولياته المتعلقة بتحديد
إطار المكافآت وخطة الحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار

ً
ميثاقا رسميًا يحدد
المسئولين التنفيذيين .واعتمدت اللجنة
مهامها ومسؤولياتها.

أسماؤهم فيما يلي:
المنصب

نوع العضوية

رئيس اللجنة

حمد بن فيصل

عضو

عضو غير تنفيذي

الدكتور /يعرب ريان

عضو

عضو مستقل

عضو

عضو مستقل

سعادة الشيخ/
آل ثاني
الدكتور /فادي
مكي

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي

السيد /عبد العزيز
الخليفي
الدكتور /يعرب
ريان

عضو

عضو مستقل

عضو

عضو مستقل

 3.2.2لجنة التدقيق
تشكلت لجنة التدقيق بموجب المادة رقم ( )18.1من نظام
حوكمة الشركات الصادر عن «هيئة قطر لألسواق المالية» ،التي
تنص على أن لجنة التدقيق بأي شركة تتألف من ثالثة أعضاء على
األقل ،على أن تكون غالبيتهم من المستقلين.

• مراقبة امتثال الشركة للمتطلبات التشريعية والقانونية
والتنظيمية.
• االستعانة بمستشارين مستقلين حسبما تراه ضروري وإجراء
التحقيقات الالزمة.
• اإلشراف على دقة وصحة التقارير المحاسبية والمالية للشركة
ونظم الضوابط الداخلية بها ،وعملية إدارة المخاطر بالشركة.
• مراجعة نطاق وفعالية أعمال التدقيق الداخلي بالشركة.
• ضمان إبالغ مجلس إدارة الشركة في الوقت المناسب بالمجاالت
التي تحتاج إلى تطوير وتقديم التوصية حول اإلجراءات المقترحة.

 2.2.2لجنة الترشيحات

وتنص المادة رقم ( )18.4من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية على ضرورة انعقاد لجنة التدقيق بأي
شركة عند االقتضاء ،مرة على األقل كل ثالثة أشهر ،واالحتفاظ
ً
ميثاقا رسميًا
بمحاضر اجتماعاتها .واعتمدت لجنة التدقيق
بموجب المادة رقم ( )18.6من نظام حوكمة الشركات الصادر

تشكلت لجنة الترشيحات بموجب المادة رقم ( )16.2من نظام

عن هيئة قطر لألسواق المالية ،يشرح مهامها ومسؤولياتها.

وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين على

والتزامً ا بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق

حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية الختيار
أن تأخذ اللجنة بعين االعتبار شخصية المرشحين وما يتمتعون
به من مهارات ومعرفة وخبرات ومؤهالت مهنية وتقنية
ً
ميثاقا رسميًا يشرح
وأكاديمية .واعتمدت لجنة الترشيحات
بالتفصيل مهامها ومسؤولياتها.

ملتزمون ببناء قطر

الخليفي

المنصب

نوع العضوية

رئيس اللجنة

عضو مستقل

عضو

عضو مستقل

عضو

عضو مستقل

الدكتور /يعرب ريان

• اإلشراف على العالقة مع المدقق الخارجي.

عضو مستقل

الخليفي

سعادة الشيخ/

االسم
السيد /عبد العزيز

وتشمل المسؤوليات المنوطة بها لجنة التدقيق ما يلي:

وتتشكل لجنة المكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة الوارد

االسم

االسم

المنصب

نوع العضوية

آل ثاني

تنص المادة رقم ( )17.1من نظام حوكمة الشركات الصادر عن

وتتشكل لجنة التدقيق من األعضاء الوارد أسماؤهم فيما يلي:

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
تنص المادة رقم ( )19.1من نظام حوكمة الشركات الصادر عن

حمد بن فيصل

 1.2.2لجنة المكافآت

السيد /عبد العزيز

التقرير السنوي 2016

وتتشكل لجنة الترشيحات من األعضاء الوارد أسماؤهم فيما يلي:

جزءا من هذه
سعيًا إلى إدارة مهامه بفعالية ،أوكل مجلس اإلدارة
ً
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المالية ،تتاح كافة اختصاصات الميثاق للجمهور عبر الموقع
اإللكتروني لمجموعة المستثمرين القطريين على الرابط:
www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports/

الدكتور /فادي
مكي

هيئة قطر لألسواق المالية على أن الشركة يجب أن تتبنى تطبيق
نظام للرقابة الداخلية معتمد من مجلس اإلدارة لتقييم سبل
وإجراءات إدارة المخاطر وتنفيذ نظام حوكمة الشركة واالمتثال
للقوانين واللوائح ذات الصلة.
ويقع على عاتق مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين
كامل مسؤوليات إدارة المخاطر الداخلية واالمتثال للقوانين
ً
ووفقا للمادة آنفة الذكر ،تضع مجموعة
وعمليات التدقيق.
المستثمرين القطريين السياسات واإلجراءات المصممة
خصيصا لضمان تحديد جميع المخاطر المادية والمالية
ً

اجتماعات لجنة التدقيق
رقم
اجتماع
لجنة
التدقيق

ومخاطر العمل وإدارتها على النحو المناسب .وفيما يلي قائمة
بالسياسات واإلجراءات المعتمدة:
التصويت
عدد
عدد
الحضور الغائبين بالوكالة

تاريخ
االجتماع

1

-21يناير2016-

3/3

-

-

2

-11أبريل2016-

3/3

-

-

3

-20يوليو2016-

3/2

1

-

4

-13أكتوبر2016-

3/2

1

-

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات في السنة المالية .2016

• الدليل المالي
• سياسة السرية
• تخطيط القوى العاملة
• سياسة االقتراض
• سياسات تقنية المعلومات
• سياسات الموارد البشرية
• سياسة تضارب المصالح
• سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
• سياسة معامالت األطراف ذات الصلة
• إطار عمل إدارة المخاطر

 4.2.2لجنة االستثمار
تشكلت لجنة االستثمار رسميًا بقرار مجلس اإلدارة في اجتماعه
المنعقد بتاريخ  25يناير  .2016وتتجلى المسؤولية الرئيسية
للجنة االستثمار في تقديم المشورة المتعلقة باستراتيجيات
االستثمار وخطة االستثمار طويلة األجل للمجموعة عن طريق

• نظام حوكمة الشركة
• نظام الحوافز اإلدارية
• سياسة توزيع األرباح
• سياسة الصحة والسالمة والبيئة
• السياسة األمنية

اإلشراف على أصول االستثمار وتنويع فرص األعمال المتاحة على

• ميثاق التدقيق الداخلي

وتتشكل لجنة االستثمار من األعضاء الوارد أسماؤهم فيما

إدارة المخاطر وتقييمها واالمتثال

الصعيد المحلي والدولي.
يلي:
االسم
سعادة الشيخ /حمد
بن فيصل آل ثاني
السيد /عبد العزيز
الخليفي
الدكتور /فادي مكي

تنص المادة رقم ( )19.2من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
المنصب

نوع العضوية

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو

عضو مستقل

عضو

عضو مستقل

هيئة قطر لألسواق المالية على ما يلي« :يجب أن تتضمن أنظمة
الرقابة الداخلية إنشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم وإدارة

المخاطر ،فض ًلا عن وحدات داخلية للتدقيق المالي والتشغيلي

وذلك باإلضافة إلى التدقيق الخارجي».
إن وجود وفعالية ضوابط وعمليات داخلية بمجموعة
المستثمرين القطريين يكون هدفها تحقيق االمتثال لسياسات
الحوكمة والمداومة على تطبيقها هو من مسؤولية إدارة
الشركة في المقام األول ،إذ يتم متابعة ذلك من خالل االمتثال
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تأكيدا مستق ًلا على
والتدقيق الداخلي .ويوفر التدقيق الداخلي
ً

وتتشكل لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال من األعضاء الوارد

التدقيق الخارجي

إنه لمن الضروري تطبيق الحوكمة الرشيدة بالشركات ألنها

نظام الرقابة الداخلية ويرفع تقاريره بالقضايا الهامة إلى لجنة

أسماؤهم فيما يلي:

عينت مجموعة المستثمرين القطريين في اجتماعها السنوي

تتيح للمستثمرين المحتملين فحص وتقييم مدى جودة

التدقيق.
وتضطلع اإلدارة العليا بمسؤولية معالجة قضايا إدارة المخاطر
وتقييمها واالمتثال للقوانين من خالل لجنتين إداريتين
مختلفتين بحسب عوامل المخاطر ،وذلك لضمان اتخاذ إجراءات
تصحيحية فورية من شأنها مواجهة المخاطر المحتملة
وتصعيدها لمجلس اإلدارة لمزيد من التحقق واتخاذ اإلجراءات
المطلوبة.

مدير إدارة
الموارد البشرية و اإلدارية

السيد /ألكسندر أكليمندوس

المدير المالي

السيد /هاني مقبل أبو عياش

المستشار القانوني

السيد /محمد المطري

مدير التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي

لجنة التخطيط االستراتيجي
تساعد لجنة التخطيط االستراتيجي إدارة الشركة في استحداث
رؤيتها وتنفيذها بوضع وتطبيق خطط ديناميكية وسريعة
االستجابة لتطوير األعمال.

يوفر قسم التدقيق الداخلي بمجموعة المستثمرين القطريين
تأكيدا موضوعيًا ومستق ًلا على عمليات ومشاريع األعمال
ً

الهامة .وقد تأسس هذا القسم في  1يناير  2012ويرفع تقاريره
مباشرة إلى لجنة التدقيق .وقد تم تحديث ميثاق التدقيق الداخلي

وتشرف لجنة التخطيط االستراتيجي على عمليات مجموعة
المستثمرين القطريين وتكفل انسجامها مع استراتيجية
الشركة بدعم من فريق اإلدارة .عالوة على ذلك ،تعالج لجنة
التخطيط االستراتيجي المخاطر االستراتيجية ،كالتغيرات الطارئة
على ظروف السوق أو ممارسات القطاع التي يمكن أن تؤثر في
استمرارية مجموعة المستثمرين القطريين على المدى الطويل.
وتتشكل لجنة التخطيط االستراتيجي من األعضاء الوارد
أسماؤهم فيما يلي:

ونشره على موقع الشركة اإللكتروني.
يراجع قسم التدقيق الداخلي سير األعمال والعمليات
التكنولوجية وآلية تحديد المخاطر ومراجعة الضوابط ورفع
التوصيات إلدارة األعمال بشكل أفضل عبر تحديد أوجه األعمال
التي يمكن ضبطها بشكل أكثر فعالية .ويتمتع فريق التدقيق
الداخلي باالستقاللية في رفع التقارير بشكل موضوعي حول أي
مهمة دون التقيد برفع التقارير لإلدارة المختصة فقط .ويتولى
فريق التدقيق الداخلي مراقبة ودعم وتحديد هياكل وأنشطة
الحوكمة الرئيسية وتعزيز ممارسات األعمال الرشيدة ،ناهيك

االسم

المنصب
مدير تطوير األعمال

السيد /عمر الحسن
السيد /ألكسندر أكليمندوس
السيد  /إبراهيم فراس تيسير

االسم
السيد /إبراهيم فراس تيسير

المنصب

المدير المالي

عن مراجعة السياسات والعمليات المالية والمحاسبية للشركة
لضمان تواصل الفاعلية.
وفي هذا الصدد ،يرفع قسم التدقيق الداخلي تقريرً ا ربع سنوي

مدير إدارة الموارد البشرية

الطالع لجنة التدقيق بالتقدم المحرز بما ينسجم مع خطة

مدير المصنع

في كل اجتماع للجنة التدقيق ،كما يتولى إجراء المشاورات

السيد /خوسيه إسكاليرا

و اإلدارية

لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال

التدقيق السنوية ويقدم تقريرً ا مفص ًلا ومراجعات تخص المتابعة

حيثما تقتضي الحاجة.

يتجلى الغرض الرئيسي للجنة الرقابة الداخلية واالمتثال في

تنص المادة رقم ( )19.3.5من نظام حوكمة الشركات الصادر

مساعدة العضو المنتدب في اإلشراف على تنفيذ الضوابط

عن هيئة قطر لألسواق المالية على أن قسم التدقيق الداخلي

واإلجراءات والسياسات الداخلية للشركة ،باإلضافة إلى مواجهة

بأي شركة يجب أن يكون مستق ًلا عن األعمال اليومية العادية

المخاطر التشغيلية التي قد تنجم عن العمليات التشغيلية

للشركة ،وتقترح تعزيز هذه االستقاللية من خالل تحديد

اليومية .وتعتبر اللجنة مسؤولة عن االمتثال للقوانين

المكافآت المخصصة ألعضاء القسم من قبل مجلس اإلدارة

والتشريعات المعمول بها ومتطلبات اإلدراج في السوق.

مباشرة.
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العام المنعقد بتاريخ  23فبراير  2015شركة «ديلويت آند توش»

إدارة واستقرار الشركة لذلك فإن مجلس إدارة مجموعة

لتولي مسؤولية التدقيق الخارجي للمجموعة وحددت أتعاب هذه

المستثمرين القطريين ينتقي عمليات حوكمة الشركات التي

الشركة بناء على توصية مجلس اإلدارة.

تضاهي أفضل الممارسات الدولية في إطار جهوده الرامية إلى
تعزيز وتشجيع حوكمة الشركات الجيدة داخل الشركة.

ويتمثل الغرض األساسي من تعيين المدقق الخارجي في تقديم
ضمان موضوعي إلى مجلس اإلدارة والمساهمين يفيد بإعداد

وعلى مدار السنوات الماضية ،حرص مجلس إدارة مجموعة

البيانات المالية بما يتماشى مع جميع القوانين واللوائح ذات

المستثمرين القطرين على ضمان تحقيق التوازن السليم بين

الصلة و»المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية» وأنها تعكس

المهارات والخبرات في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

بوضوح وإنصاف مركز الشركة المالي وأدائها من جميع النواحي
المادية.

دائما ما يصر مجلس اإلدارة على إحراز تقدم
وفي هذا السياقً ،

هذا وتنص المادة رقم ( )141من قانون الشركات التجارية رقم

في دور مجلس اإلدارة الذي يتولى بموجبه اإلشراف الكلي على

( )5لسنة  2002على أن فترة تعيين المدققين الخارجيين يجب أال

الشركة ويوفر التوجيه االستراتيجي من خالل اعتماد المبادرات

تتجاوز خمس سنوات متصلة كما تنص المادة رقم ( )20.5من

والسياسات واألهداف االستراتيجية ،مع األخذ بعين االعتبار

نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية

االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

كبير في جوانب عديدة من نظام حوكمة الشركة ،ال سيما

على أنه يتعين على أي شركة مدرجة تغيير مدققيها الخارجيين
كل خمس سنوات .ويتماشى النظام األساسي لمجموعة
المستثمرين القطريين مع قانون الشركات التجارية ونظام

___________________

حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،حيث

عبداهلل بن ناصر المسند

ينص على أنه يمكن تعيين المدقق الخارجي لمدة ال تتجاوز

رئيس مجلس اإلدارة

خمس سنوات متصلة.
اإلفصاحات
تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين(المادة  62من النظام
األساسي) بجميع متطلبات اإلفصاح الواردة في المادة رقم ()21
من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق
المالية ،بتقديمها قوائم مالية ربع سنوية ونصف سنوية
وسنوية تعد حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى
بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق المالية وشركة قطر لإليداع
المركزي لألوراق المالية خالل التواريخ المحددة.
االمتثال للنظام
إن الحوكمة الرشيدة والشفافية في التقارير من العوامل
الضرورية لخلق القيمة على المدى الطويل ويلعب التزامنا
الراسخ بأفضل ممارسات حوكمة الشركات دورًا رئيسيًا في إدارة
المخاطر والفرص والمحافظة على ثقة مساهمينا وأصحاب
المصلحة على حد سواء.
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