ملتزمون ببناء قـطــر

تقرير حوكمة
الشركة
٢٠١٨

يحدد تقرير حوكمة الشركة في مجموعة
المستثمرين القطريين التزام الشركة
بالحوكمة السليمة للشركات ويبين ما
تم تحقيقه خالل العام.
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مجموعة المستثمرين القطريين

تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٨

نظــرة عــامـــة
أعدت مجموعة المستثمرين القطريين «كيو آي جي « تقرير حوكمة
الشركة بما يتماشى مع قانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسي بحسب القرار رقم ( )5لعام  2016من
قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية الذي أصدرته
الهيئة ( كيو إف إم إيه) .

ويستهدف الميثاق جعل نظام الحوكمة للشركة
أكثر شفافية ،وقابلية للفهم ،وأسهل وصوال لكافة
المساهمين .وعالوة على ذلك ،فإن ميثاق مجلس اإلدارة
يدرج مسؤوليات ووظائف أعضاء مجلس اإلدارة .مهام
ومسؤوليات مجلس اإلدارة.

وتلتزم مجموعة المستثمرين القطريين «كيو آي جي» ومجلس
إدارتها بالحفاظ على الممارسات الراسخة لحوكمة الشركات التي
تخدم مصالح الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصلحة
فيها.

 1-2تشكيل ومتطلبات مجلس اإلدارة :
يتكون مجلس اإلدارة من ثالثة ( )3أعضاء مستقلين،
وعضو ( )1غير تنفيذي ،وعضو ( )1تنفيذي .يتوافق هذا
التشكيل مع المادة ( )31من النظام األساسي للشركة
ومع المادة ( )6من قانون حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية.

ويكتسب إطار حوكمة الشركات أهميته القصوى نظرا ألنه ُي ّ
مكن
دائما من العمل بأخالق وشفافية ومسؤولية في كل مرحلة بما
يصب في مصلحة شركائنا والمستفيدين.
تؤمن مجموعة المستثمرين القطريين بأن الهدف الرئيسي لنظام
حوكمة الشركات يتمثل في غرس مبادئ العدالة والشفافية
والمسؤولية والموضوعية والمساءلة والنزاهة بين هؤالء المنوطين
بحوكمة الشركات وكذلك تمكينهم من إجراء تحقيقات داخلية.
ونؤمن كذلك بأن العنصر الحيوي للحوكمة الجيدة للشركات
يتمثل في تحديد األهداف .وفي هذا الصدد ،وضعت مجموعة
المستثمرين القطريين أهدافا واضحة قابلة للتحقيق يعرفها
الجميع في المؤسسة ويلتزمون بتحقيقها ،مما يزيد من احتماالت
تلبية تلك األهداف .إن مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
حريصين على أن يحكم عمليات مجموعة المستثمرين القطريين
مجموعة شاملة من السياسات واألطر .وتحدد هذه السياسات وأطر
العمل القواعد والمسؤوليات والمحاسبة لمجس إدارة مجموعة
المستثمرين القطريين ،والمدراء التنفيذيين ولجان المجموعة.
ومن هذا المنظور ،فإن هذا التقرير يفسر كيفية التنظيم
القيادي لمجموعة المستثمرين القطريين ،وسبل اتخاذ القرارات.
أوالً :مجلس اإلدارة
 1-1مهام مجلس اإلدارة
يؤمن مجلس اإلدارة بأهمية وضرورة تطبيق الحوكمة
القوية للشركات في جميع أنحاء الشركة لتحقيق
قيمة مستدامة ،والحفاظ على نزاهة العمل وعلى ثقة
المساهمين في الشركة.
مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين مسؤول
كذلك عن إستراتيجية األعمال الشاملة للشركة ،والتأكد
من أن أية قرارات للشركة تمتثل ألعلى مستويات
الحوكمة الجيدة .وفي هذا الصدد ،يؤكد مجلس اإلدارة
على التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة،
وكذلك النظام األساسي والداخلي للشركة .مجلس
اإلدارة مسؤول أيضا عن حماية الشركة من أية ممارسات
غير قانونية أو انتهاكات أو مخالفات أو أفعال غير مالئمة.
وباإلضافة إلى قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق
المالية « ،»QFMAوكافة القوانين واللوائح المعمول بها ،فإن
ميثاق مجلس اإلدارة يمثل أيضا دليال استرشاديا عظيما
ألعضاء مجلس إدارة الشركة.

يضمن تشكيل المجلس عدم سيطرة أي عضو على
عملية إصدار أي قرارات.
وفقً ا للتعريف الوارد في قانون حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة قطر األوراق المالية ،يعتبر عضو مجلس اإلدارة
غير مستقل ،إذا كان هو/هي (على سبيل المثال وليس
الحصر):
• يمتلك  ٪1على األقل من أسهم الشركة أو من أي شركة
من مجموعتها ؛
• ممثال لشخصية اعتبارية تمتلك ما ال يقل عن  ٪5من
أسهم الشركة أو مجموعتها ؛
جزءا من اإلدارة التنفيذية للشركة أو أي شركة من
• يعتبر
ً
مجموعتها خالل السنة السابقة على انتخابات مجلس
اإلدارة ؛
• لديه عالقة نسب من الدرجة األولى مع أي عضومجلس
إدارة أو عضو إدارة تنفيذي في الشركة أو أي شركة من
مجموعتها؛
• عضوا في مجلس إدارة في أي شركة داخل المجموعة
يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارته؛
• موظفا خالل السنة التي سبقت انتخاب مجلس اإلدارة،
في أي من األطراف المرتبطة بشركة داخل المجموعة
مثل المدققين الخارجيين أو الموردين الرئيسيين ،أو
إذا كان هذا العضو ،خالل السنتين السابقتين النتخاب
مجلس اإلدارة ،لديه أسهم ذات سيادة في أي من هذه
األطراف؛ و
• قام ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بأي تعامل تجاري
أو مالي مع الشركة أو أي شركة في المجموعة خالل
السنتين السابقتين على انتخاب مجلس اإلدارة.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ  ،QFMAﻓﺈن العضو غير التنفيذي
في مجلس اإلدارة هو عضو اليكون متفرغا إلدارة الشركة
أو ال يتقاضى أجرا منها.
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يوضح الجدول التالي التشكيل الحالي لمجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين بتاريخ  31ديسمبر :2018
نسبة
الملكية
غير
المباشرة

ممثال عن

تصنيف
العضوية

فترة
العضوية

تاريخ
انتهاء
العضوية

عضو
مجالس
إدارة أخرى

 %نسبة
الملكية
المباشرة

تاريخ
االنتخاب/
التعيين

شخصي

تنفيذي

 3سنوات

فبراير 2020

 فودافون– بنك الخليجي

2016/11/7

شركة الوكاالت
التجارية القطرية

غير
تنفيذي

 3سنوات

فبراير 2020

 بنك الخليجي فودافون– شركة قطر
للتأمين

%0.7

مستقل

 3سنوات

فبراير 2020

اليوجد

اليوجد

 3سنوات

فبراير 2020

اليوجد

مستقل

 3سنوات

فبراير 2020

اليوجد

مستقل

اسم عضو
المجلس

المنصب

عبد اهلل بن ناصر
المسند

رئيس
مجلس
اإلدارة

%0.08

سعادة الشيخ
حمد بن فيصل
ال ثاني

نائب
الرئيس

%.0

2016/11/7

السيد عبدالعزيز
الخليفي

عضو

%.0

2016/11/7

%.0

الدكتور
يعرب ريان

عضو

%.0

2016/11/7

%.0

اليوجد

الدكتور
فادي مكي

عضو

%.0

2016/11/7

%.0

اليوجد

سعادة السيد

%37.55

يتم خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31ديسمبر  2019وفقا للمادة رقم
( )96من قانون الشركات لعام .2015
عضوية مجالس إدارة أخرى في الشركات المدرجة

إسم العضو

سعادة السيد
عبد اهلل بن ناصر
المسند

الشركة

تاريخ االنتخاب/
التعيين

المنصب

تصنيف العضوية

عدد األسهم
المملوكة
مباشرة/غير
مباشرة

الجهة التي يمثلها

فودافون

 25يوليو 2016

رئيس المجلس

غير تنفيذي ،مستقل

اليوجد

كافة المساهمين

البنك الخليجي

عضو مجلس إدارة منذ
 2007وأعيد انتخابه في
فبراير 2018

نائب الرئيس

غير تنفيذي،
غير مستقل

البنك الخليجي

عضو مجلس إدارة منذ
 2009وأعيد تعيينه
في فبراير 2018

رئيس المجلس
والعضو
المنتدب

تنفيذي
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310,880

مالك الشركات أو من
أعضاء األسرة

145,212,161

جهاز قطر لالستثمار
(حكومية)
قطر القابضة (حكومية)

فودافون

 29مارس 2018

عضو

غير تنفيذي

380,430,000

فودا فون
مؤسسة قطر

شركة قطر
للتأمين

تم انتخابه في  19فبراير
2017

عضو

غير تنفيذي،
غير مستقل

1,864,815

بصفته الشخصية

سعادة الشيخ حمد
بن فيصل ال ثاني

السيد عبدالعزيز
الخليفي

3.605.640

مالك الشركات أو من
أعضاء األسرة

اليوجد

–

–

–

–

–

الدكتور يعرب ريان

اليوجد

–

–

–

–

–

الدكتور فادي مكي

اليوجد

–

–

–

–

–

مجموعة المستثمرين القطريين

تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٨

 1.3مسؤوليات المجلس
تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة ،على سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:
• الموافقة على الخطة االستراتيجية للشركة وأهدافها
الرئيسية ؛
 وضع استراتيجية شاملة للشركة وكذلك خططاألعمال الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر.
 تحديد نسب هيكل رأسمال للشركة واعتماد ميزانياتهاالسنوية.
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركةواالستحواذ/التخلص من األصول.
 تحديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذها واألداء العام للشركة.• مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة بشكل
دوري لضمان التوزيع المتميز لوظائف الشركة ومهامها
ومسؤولياتها وخاصة أقسام الرقابة الداخلية.
• الموافقة على دليل اإلجراءات الالزم لتنفيذ استراتيجية
وأهداف الشركة ،الذي أعدته اإلدارة التنفيذية ،يجب أن
يتضمن الدليل تحديد طرق ووسائل االتصال السريع مع
هيئة قطر للمال والسلطات التنظيمية األخرى باإلضافة
إلى جميع األطراف المعنية بالحوكمة ،بما في ذلك تعيين
مسؤول اتصال.
• الموافقة على خطة التدريب السنوية للشركة ،والتي
تغطي البرامج التي تع ّرف الشركة وأنشطتها وحوكمتها
وفقًا لهذا القانون.
• وضع القواعد واإلجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية
واإلشراف عليها ،بما في ذلك:
• تطوير سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ،وتعالج
حاالت المنازعات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والمساهمين .ويشمل ذلك إساءة استخدام
أصول الشركة ومرافقها وسوء اإلدارة الناتج عن
المعامالت مع أطراف ذات صلة.
• تطوير نظام اإلفصاح الكامل لتعزيز الشفافية ومنع
تضارب المصالح واستغالل المعلومات الداخلية .يجب
أن يشمل هذا النظام اإلجراءات الواجب اتباعها عند
التعامل في األوراق المالية من قبل المطلعين ،وتحديد
الفترات المحظورة من تداولها في األوراق المالية للشركة
أو أي شركة من مجموعتها ،وكذلك إعداد وتحديث قائمة
من المطلعين ،يجب تقديم نسخة منها إلى مجلس
اإلدارة وإلى السوق عند اعتمادها أو تحديثها.
• ضمان سالمة القواعد المالية والمحاسبية ،بما في ذلك
القواعد المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
• ضمان تنفيذ أنظمة التحكم المناسبة إلدارة المخاطر
من خالل تحديد المخاطر التي قد تواجهها الشركة
والكشف عنها بشفافية.

• إجراء مراجعة سنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
• صياغة قانون حوكمة للشركة بما ال يتعارض مع أحكام هذا
القانون ،واإلشراف والرصد بشكل عام لفعالية هذا القانون
وتعديله كلما لزم األمر ؛
• وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وواضحة لعضوية
مجلس اإلدارة وتنفيذها بعد موافقة الجمعية العمومية
عليها ؛
• وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب األسهم من
أجل حمايتهم وحقوقهم ؛ يجب أن تغطي هذه السياسة
على وجه الخصوص ،ما يلي:
• تحديد آليات لحماية أصحاب األسهم من أي انتهاك لحقوقهم
بموجب القوانين أو اللوائح أو العقود.
• آليات الشكاوى أو النزاعات التي قد تنشأ بين الشركة
وأصحاب األسهم
• وضع آليات مناسبة للحفاظ على عالقات جيدة مع العمالء
والموردين وحماية سرية المعلومات المتعلقة بها.
• وضع قواعد سلوكية للموظفين التنفيذيين والموظفين في
الشركة متوافقة مع المعايير المهنية واألخالقية المناسبة.
• المساهمات االجتماعية للشركة
وضع سياسات وإجراءات لضمان امتثال الشركة للقوانين
واللوائح والتزام الشركة بالكشف عن المعلومات الهامة
المادية للمساهمين والدائنين وأصحاب األسهم اآلخرين؛
• دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية
وفق الطريقة التي يحددها القانون .تشمل الدعوة واإلعالن
ملخصًا لجدول أعمال الجمعية العامة ،بما في ذلك بند
مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة.
• الموافقة على الترشيحات للتعيين في اإلدارة التنفيذية،
وتخطيط التعاقب على وظائفهم ؛
• تطوير آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية
والتحليل المالي والتصنيف االئتماني ومقدمي الخدمات
اآلخرين وكذلك الكيانات التي تحدد معايير ومؤشرات األسواق
المالية من أجل تقديم خدماتها لجميع المساهمين بطريقة
سريعة بكل نزاهة وشفافية ؛
• تطوير برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة ضبط النفس وإدارة
المخاطر في الشركة.
• وضع سياسة واضحة ومكتوبة تحدد األساس وطريقة منح
المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى الحوافز والمكافآت
لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة وفقًا لمبادئ هذا القانون
دون أي تمييز على أساس العرق ،أو الجنس أو الدين .تقدم
هذه السياسة سنويا إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها؛
• وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذات الصلة وتقديمها
إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها ؛ و
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• وضع األسس والمعايير لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.
• يبذل مجلس إدارة الشركة قصارى جهده في إدارة الشركة
بطريقة فعالة ومثمرة من أجل تحقيق التوازن بين مصالح
الشركة وشركائها والمساهمين.
• كما يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية حماية المساهمين من
الممارسات واألعمال غير القانونية أو المسيئة أو من أي أعمال/
قرارات قد تكون ضارة لهم.
باإلضافة إلى المسؤوليات والمهام المذكورة أعاله ،يقوم

أيضا عند تعيين المسؤولين التنفيذيين
الخاصة ،ولكن ً
واإلشراف عليهم وبالتالي اإلدارة بشكل عام .تمثل المعايير
األخالقية العالية على المدى الطويل مصالح الشركة وهي
وسيلة لجعلها ذات مصداقية وجديرة بالثقة .لذلك ،يجب
على أعضاء مجلس اإلدارة ممارسة الحكم السليم أثناء
التعامل مع األدوار المختلفة والمتضاربة .ويجب تأطير
األخالقيات دائمًا ضمن حدود واضحة أثناء السعي وراء
المصالح الخاصة ،بما في ذلك التعامل في أسهم الشركة.
واجب الرعاية
يتطلب واجب الرعاية أن يعمل كل عضو من أعضاء

المجلس بما يلي:

مجلس اإلدارة على أسس الدراية الكاملة ،وبحسن النية،

• يؤدي واجباته بطريقة مسؤولة وبحسن نية وببذل العناية

مع بذل ما يلزم من حرص وعناية ،ويجب أال يرتكب أي عضو

الواجبة .ينبغي أن تستند قراراته إلى معلومات كافية من

من أعضاء مجلس اإلدارة أي إهمال جسيم ،ويتم اتخاذ كل

اإلدارة التنفيذية ،أو من أي مصدر موثوق آخر ؛

قرار بعد بذل العناية الالزمة .

• تنفيذ ما قد يكون في مصلحة الشركة ؛

واجب الوالء

• تحديد الصالحيات المراد تفويضها إلى اإلدارة التنفيذية

يمتاز واجب الوالء بأهمية مركزية ألنه يساعد في تطبيق

وكذلك صالحية هذا التفويض وكيفية اتخاذ أية إجراءات ؛
• تحديد المسائل التي تترك للمجلس للبت بشأنها؛
• التأكد من وضع اإلجراءات الالزمة لتولي أعضاء مجلس اإلدارة
الجدد مناصبهم ؛ و
• التأكد من توفر المعلومات الكافية عن الشركة وبشكل
متاح لجميع أعضاء مجلس اإلدارة ،بصفة عامة ،وبشكل
خاص لألعضاء غير التنفيذيين لتمكينهم من أداء واجباتهم
ومسؤولياتهم بطريقة فعالة.
باإلضافة إلى ذلك ،تماشيًا مع المادة  37من النظام األساسي
للشركة والمادة  9من قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة
قطر لألوراق المالية ،ال يجوز للمجلس ابرام قروض تمتد ألكثر
من ثالث سنوات وال يجوز بيع العقارات الخاصة بالشركة أو رهنها
أو إسقاط ديون الشركة ،ما لم يتم السماح بهذه المعامالت
وفق عقد تأسيس الشركة.
ال يجوز للمجلس إصدار أي بيان أو تقديم بيانات  /معلومات دون

مبادئ الحوكمة األساسية ،بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر الحماية والمعاملة العادلة للمساهمين ،بما في
ذلك حملة األسهم األقلية.
 1.5تعارض المصالح
ينبغي أال يطلب أعضاء المجلس ،فيما يتعلق بعملهم،
أو يقبلوا من أي طرف ثالث أية مدفوعات أو مزايا أخرى
ألنفسهم أو ألي شخص آخر أو يمنحون مزايا غير قانونية
ألطراف ثالثة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بمصالح الشركة .ال يجوز ألي
عضو في المجلس السعي وراء اهتماماته الشخصية في
قراراته أو استخدام الفرص التجارية المخصصة للشركة،
ألنفسهم.
يتم تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة في مجموعة
المستثمرين القطريين بطريقة تسمح بإجراء مناقشات
مفتوحة وتسهيل مشاركة جميع األعضاء .تتعلق
المناقشات باالستراتيجية والتجارة واألداء المالي باإلضافة

الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس اإلدارة.

إلى إدارة المخاطر للشركة .وتدعم جميع بنود جدول

يحضر األعضاء اجتماعات المجلس ،كما هو مذكور في القسم

األعمال الثابتة بمواد إحاطة شاملة ،يتم تعميمها على

 ،1.5وكذلك اجتماعات اللجان.
 1.4مسؤوليات المجلس كعضو فردي
يلعب مجلس اإلدارة دورًا رئيسيًا في وضع القواعد األخالقية
للشركة.
واجب األخالق
لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة دور رئيسي في تحديد

جميع األعضاء في غضون فترة إخطار معقولة.
يتم تمرير أي قرارات من خالل تصويت أغلبية الحضور أو
ممثلين عنهم .أي عضو ال يستطيع حضور اجتماع معين
سيتم إطالعه على كافة المعلومات المتعلقة بهذا
االجتماع ،باإلضافة إلى إمكانية مناقشة القضايا التي أثيرت
في االجتماع مع رئيس مجلس اإلدارة .وقد يعين عضو
مجلس اإلدارة وكي ً
		
ال له ألغراض التصويت.

		
الميزة األخالقية للشركة ،ليس فقط من خالل تصرفاته
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رقم اجتماع

تاريخ

عدد

عدد

التصويت

تاريخ ارسال

مجلس اإلدارة

االجتماع

الحضور

الغائبين

بوكالة

جدول األعمال

2018/73

2018/04/18

5

–

–

2018/03/22

2018/74

2018/06/07

5

–

–

2018/05/24

2018/75

2018/07/23

5

–

–

2018/07/05

2018/76

2018/09/17

5

–

–

2018/08/27

2018/77

2018/10/21

5

–

–

2018/09/20

2018/78

2018/12/10

5

–

–

2018/11/27

2019/79

2019/01/30

5

–

–

2019/01/06

 1.6مكافآت مجلس اإلدارة

• تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بكافة المعلومات  /البيانات

وفقا لقانون حوكمة الشركات الذي أصدرته هيئة قطر

ذات الصلة من أجل اتخاذ القرارات واالجراءات الالزمة بشكل

لألسواق المالية ،فإن الكشف عن مكافآت مجلس

صحيح:

اإلدارة سوف يفصح عنه في اجتماع الجمعية العمومية
السنوي التالي .وعالوة على ذلك ،فقد أسست مجموعة
المستثمرين القطريين سياسة مكافآت توضح بالتفصيل
كيفية تحديد وتخصيص مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة.
 1.7مؤهالت مجلس اإلدارة

• تقديم المعلومات إلى حملة األسهم بطريقة فعالة
وشفــافة عبرمختلف قنوات التواصل (توجد مزيد من
المعلومات في فصل عالقات المستثمرين ،الوارد أدناه):
• استشـارة أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلستراتيجيـة،
وتطوير األعمال وإدارة المخاطر التي تجابه الشركة.

ينبغي أن تتوفر لدى أعضاء مجلس إدارة مجموعة

• إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة ،بدون تأجيل ،باألحداث الهامة

المستثمرين القطريين كافة المؤهالت والمهارات المطلوبة

الضرروية التي تستلزم تقييم الوضع ،وكذلك بالتطورات

من أجل الوفاء بواجباتهم .وتجري مجموعة المستثمرين

الخاصة باإلدارة.

القطريين تقييما ألداء أعضاء مجلس اإلدارة على أساس
سنوي .يتم تنفيذ هذا التقييم من قبل لجنة المكافآت
والترشيح .أكد تقييم األداء األخير لعام  ،2018استيفاء
أعضاء مجلس اإلدارة لكافة المعايير واألهداف التي حددتها
الشركة بنجاح.
 1.8رئيس المجلس
سعادة عبداهلل ناصر المسند يمثل مجموعة المستثمرين
القطريين بصفته رئيس مجلس اإلدارة.
ويحرص سعادته على إدارة الشركة بالطريقة المالئمة
وعلى نحو فعال ومثمر .ويعمل سعادته دائما في مصلحة
الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصلحة على
حد سواء .كما يمثل حضوره اجتماعات مجلس اإلدارة

• تمثيل الشركة في كافة الدعاوى القضائية اإليجابية
والسلبية المنظورة أمام القضاء.
• مراقبــة أداء الشركــة لغــرض تحقيـق أهــداف مجمـوعـة
المستثمرين القطريين.
• اإلشراف على إدارة الشركة.
وقد حرص سعادته طوال العــام ،على التأكد من امتثــال
الشركــة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
البارزين لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة.
يشار إلى أن سعادة رئيس مجلس اإلدارة هو المتحدث
الرسمي باسم الشركة.
 1.9حظر الجمع بين المناصب

أهمية عظيمة .ومن ثم ،ووفقا للمادة  11من قانون حوكمة

امتثاال لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية ،وللحفاظ

الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية ،فإن وظائف رئيس

على مستوى مرتفع من الحوكمة الجيدة ،ال يستطيع

مجلس اإلدارة تتضمن( ،على سبيل المثال ال الحصر)،

رئيس مجلس اإلدارة أن يتولى رئاسة أي لجنة أو يجمع

النقاط التالية (علما أن وظائف رئيس مجلس اإلدارة مدرجة

بين منصبه وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة .تتوافق

أيضا في ميثاق مجلس اإلدارة) :

المجموعة مع األحكام المنصوص عليها في المادة  7من

• الموافقة على أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة.

قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأللسواق

• تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة الفعالة في
التعامل مع أمور المجلس ،والتأكد من إنجاز أعضائه دوما
لمهامهم بما يخدم مصلحة الشركة على النحو األفضل.

المالية ،استنادا إلى المادة  98من قانون الشركات) القانون
رقم  11لسنة  ) 2015والمادة  2من قانون حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لأللسواق المالية .أضف إلى ذلك ،فإن
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أيا من أعضاء مجلس اإلدارة ال يستطيع أن يكون عضوا

يتلقى المجلس تقري ًرا سنو ًيا من كل لجنة ،تطلع تلك

لمجالس إدارات أكثر من  3شركات تقع مقرها داخل قطر.

اللجان المجلس على توصياتها.

من أجل االمتثال لمتطلبات هيئة قطر لأللسواق المالية
عال من الحوكمة الرشيدة ،يمكن
والحفاظ على مستوى ٍ
للرئيس أن يرأس أية لجنة أو يجمع بين منصبه وأي منصب
تنفيذي آخر في الشركة.
 ١٫١٠أمين سر المجلس
يؤدي أمين السر في مجموعة المستثمرين القطريين،
عددا هائال من المهام من أجل إدارة السجالت والوظائف
اإلدارية لمجلس اإلدارة .ويرسل أمين سر مجلس اإلدارة
دعوات ألعضاء المجلس في اإلطار الزمني المناسب ،مع
إرفاقها بأجندة االجتماعات .كما يسجل أمين السر ويحتفظ
بمحاضر كل اجتماع لمجلس اإلدارة .وينبغي أن تدرج تلك
المحاضر وتبرز األجندة المعدة سلفا لكل اجتماع لمجلس
اإلدارة ،والقرارات التي تتخذ خاللها .السيد هاني مقبل هو
األمين السرالحالي لمجلس اإلدارة ،كماأنه في نفس الوقت
المستشار القانوني للشركة.
ووفقا لما تطلبه هيئة قطر لأللسواق المالية يحتفظ أمين
سر مجلس اإلدارة بإقرارات أعضاء مجلس اإلدارة الخاصة
بعدم تولي مناصب محظورة.
 1.11لجان مجلس اإلدارة
من أجل إدارة واجباته بشكل فعال ،يفوض مجلس إدارة

 1.11.1لجنة الترشيحات والمكافات
عم ً
ال بالمادة  19من قانون حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية ،تم الجمع بين لجنة الترشيحات
ولجنة المكافآت في لجنة واحدة.
ومن ثم ،تشارك هذه اللجنة في مجالين مختلفين -
المكافآت والترشيحات.
تساعد لجنة المكافآت والترشيحات مجلس اإلدارة في
وضع سياسة المكافآت الخاصة بالشركة على أساس
سنوي .تحدد هذه السياسة وتضع إطار المكافآت وحوافز
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة
التنفيذية والموظفين
وتحرص اللجنة على التأكد من أن المكافآت المخصصة
ألعضاء مجلس اإلدارة ال تتجاوز  %5من صافي أرباح الشركة،
وفقا للمادة  46من النظام األساسي لمجموعة المستثمرين
القطريين ،والمادة  119من قانون الشركة ،القانون رقم 11
لعام  2015والمادة  18من قانون حوكمة الشركات لهيئة
قطر لألسواق المالية .اللجنة مسؤولة أيضا عن ترشيح
المديرين وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية .وتأخذ اللجنة في
اعتبارها المهارات والمعلومات والخبرة وكذلك المؤهالت
المهنية والفنية واألكاديمية والشخصية للمرشحين.

مجموعة المستثمين القطريين بعضًا من صالحياته إلى
لجانه .وتشمل هذه اللجان لجنة التعيينات والمكافآت
ولجنة التدقيق.
وتأسست اللجنة وفقا للمادة  18من قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية ،وتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم كما يلي:
المنصب

صفة العضوية

االسم المنصب

رئيس اللجنة

غير تنفيذي

الدكتور يعرب ريان

عضو

مستقل

الدكتور فادي مكي

عضو

مستقل

سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني

 1.11.2لجنة التدقيق
تأسست لجنة التدقيق وفقًا للمادة  18من قانون حوكمة
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألوراق المالية .يرأس
لجنة التدقيق في  QIGعضو مستقل في مجلس اإلدارة
وتضم أغلبية األعضاء المستقلين.
تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق على سبيل المثال ال الحصر:
• وضع إجراءات التعاقد مع وترشيح مدققين خارجيين
والتأكد من استقالليتهم أثناء تأدية عملهم.
• اإلشراف على الرقابة الداخلية للشركة ،ومتابعة أعمال
المدقق الخارجي ،والتنسيق بينهما ،والتأكد من
االمتثال ألفضل المعايير الدولية.
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مجموعة المستثمرين القطريين

• تنفيذ عملية اإلشراف ومراجعة دقة وصحة البيانات
المالية والتقارير السنوية والربع سنوية.
دراسـة تقـاريــر ومالحظــات مراجعـــي الحسـابـات الخــارجيين
والمالحظات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة ومراجعتها
ومتابعتها؛
• مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.
• تطوير ومراجعة سياسات الشركة بانتظام حول إدارة
المخاطر ،مع األخذ بعين االعتبار أعمال الشركة وتغيرات
السوق واتجاهات االستثمار والخطط التوسعية للشركة.

تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٨

• التنسيق بين مجلس اإلدارة وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية

• تنفيذ مهام مجلس اإلدارة المتعلقة الرقابة الداخلي

الرقابة الداخلي للشركة .وخالل عام  ،2018عقدت لجنة

للشركة.

التدقيق في مجموعة المستثمرين القطريين ستة

• إجراء مناقشة مع المدقق العام وكبار أعضاء اإلدارة

اجتماعات .واعتمدت لجنة التدقيق ميثاقا رسميا يمكن

التنفيذية بشأن التدقيق في المخاطر ،ال سيما مالءمة

االطالع عليه على موقع مجموعة المستثمرين القطريين.

القرارات والتقديرات المحاسبية ،وتقديمها إلى مجلس

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

اإلدارة إلدراجها في التقرير السنوي.

وتضم لجنة التدقيق األعضاء التالية:
المنصب

صفة العضوية

االسم

رئيس اللجنة

مستقل

الدكتور يعرب ريان

عضو

مستقل

الدكتور فادي مكي

عضو

مستقل

السيد عبدالعزيز الخليفي

اجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
رقم اجتماع

تاريخ

عدد

عدد

التصويت

مجلس اإلدارة

االجتماع

الحضور

الغائبين

بوكالة

.1

2018/01/24

3

0

–

.2

2018/04/17

3

0

–

.3

2018/07/22

3

0

–

.4

2018/09/19

3

0

–

.5

2018/10/18

3

0

–

.6

2018/12/18

3

0

–

ثانيًا :اإلدارة التنفيذية
 2.1الرئيس التنفيذي

تحقيق قيمة طويلة األجل للمساهمين وذلك من خالل
تحقيق التنمية المستدامة والربحية لمشاريع تجارية في

يسر مجموعة المستثمرين القطريين  QIGأن تعلن عن

المجموعة .يتولى هذا المنصب السيد سمير الحميدي.

تعيين السيد رجا عسيلي في منصب الرئيس التنفيذي

المدير المالي :يقوم المدير المالي في المجوعة بتحديد

( )CEOاعتبا ًرا من  3أكتوبر  .2018تمشيا مع المتطلبات
التي أصدرتها السلطات المعنية ،نفذت الشركة عملية

وتوجيه اإلستراتيجية المالية ،وسياسة إعداد التقارير
للمجموعة .وأيضا اإلشراف على المحاسبة المالية

اختيار صارمة لتقييم جميع المرشحين المحتملين .

والمراجعة وتدقيق الحسابات وتقدير التكاليف ،من أجل

يوضح هذا التعيين التزام  QIGالتام بقانون حوكمة

تحقيق أعلى قيمة للمساهمين ،وضمان سير العمل

الشركات الصادر عن هيئة قطر لأللسواق المالية وتطبيق

بشكل آمن من األخطار ووفق المعايير التجارية ،إضافة إلى

فصل صارم بين منصب الرئيس والرئيس التنفيذي.

دعم تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للشركة .يشغل

 2.2نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية وإنجازاتهم
اإلدارة التنفيذية
الموظفون الرئيسيون من اإلدارة التنفيذية لمجموعة
المستثمرين القطريين  QIGهم:
مدير تطوير األعمال ( :)BDMوهو مسؤول عن صياغة
سياسات واستراتيجيات وخطط تطوير أعمال المجموعة.
كما يشرف على تنفيذها ويتابع مدى فعاليتها  ،بهدف

السيد أليكس أكليمانديس منصب المدير المالي.
المستشار القانوني :يعتبر المستشار القانوني
للمجموعة هو المسؤول عن تخفيف المخاطر القانونية
أيضا
والتأكد من خلوها في عمليات الشركة .كما يقوم ً
بحل المشاكل والنزاعات ذات الصلة  ،وتوفير المساعدة
القانونية المستمرة لرؤساء األقسام وادارات األعمال ،
مع االلتزام المستمر بالقوانين واللوائح المعمول بها
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باإلضافة إلى السياسات الداخلية من أجل دعم تحقيق

داخلية وإجراءات تتسم بالكفاءة من أجل حماية

األهداف قصيرة وطويلة المدى للمجموعة  .كان السيد

استثمارات المساهمين وأصول الشركة .تساعد لجنة

هاني مقبل يشغل هذا المنصب.

الرقابة الداخلية واالمتثال أعضاء مجلس اإلدارة في

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية (:)HRAM
يترأس مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في
مجموعتنا قيادة وتوجيه وإدارة الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية وإدارة تقنية المعلومات .كما يحرص  HRAMعلى
ضمان التطوير الفعال وتنفيذ االستراتيجيات والعمليات
والسياسات واإلجراءات والخدمات من أجل دعم تحقيق
أهداف العمل بما يتماشى مع رؤية ورسالة المجموعة.

والسياسات الداخلية واإلجراءات .وفي ذات السياق ،فإن
فوض لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال
مجلس اإلدارة َّ
القيام بالمهام التالية:
• التأكد من أن كافة السياسات الداخلية تمتثل لقانون
حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية ،والقوانين
والتنظيمات السارية ،والنظام األساسي واللوائح.

يتولى السيد أكرم األمين هذا المنصب.

• مراجعة التقارير المتصلة بإدارة المخاطر داخل الشركة.

مدير التدقيق الداخلي :مدير التدقيق الداخلي للشركة

تقييم كفاءة سياسات الشركة قياسا بالمعايير العامة

مسؤول عن قيادة وتخطيط وإدارة تصميم وتنفيذ

لممارسات الحوكمة الجيدة .هذه اللجنة مسؤولة أيضا

سياسات المجموعة المتعلقة بعملية التدقيق الداخلي،

عن اآلتي:

وتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة التقييم الشامل

• الرقابة الداخلية واالمتثال الشامل.

للضوابط الداخلية والمخاطر ذات الصلة داخل المجموعة،
وبالتالي تحسين كفاءة وفعالية عمليات الشركة والتأكد
من تنفيذ عملية مراجعة وتدقيق شاملة وفقا للـمعايير
واألهداف المعتمدة للتدقيق .يتولى هذا المنصب السيد
محمد المطري.
مكافآت كبار المدراء التنفيذيين:
بلـغ إجمالي المكافآت لإلدارة التنفيـذيـة المدرجة ١٩٦٫٢٤٥
ريال قطري.
حصة اإلدارة التنفيذية الرئيسية:
المدراء التنفيذيون اليمتلكون أسهما في المجموعة.
ثالثًا :نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
 3.1الرقابة الداخلية
يهدف نظام حوكمة الشركات في مجموعة المستثمرين
القطريين  QIGإلى الحفاظ على حقوق المساهمين،
وتوفير معاملة متساوية لكل منهم ،وحماية مصالح
صغار المساهمين والتركيز على الكشف عن المعلومات
وضمان شفافيتها وكذلك تحديد واجبات ومسؤوليات

• التباحث في القضايا داخل نطاق الشركة.
• تقديم تدابير وقائية تتعلق بالرقابة الداخلية واالمتثال.
• التعبير عن وجهات نظرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة.
اللجنة منوط بها المراجعة والبت في الموافقة على
كافة السياسات واإلجراءات الداخلية السارية على كافة
الموظفين وكبار أعضاء اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.
أية تغييرات\تـعديالت تتعلق بهذه السياسات واإلجراءات يجب
أن تراعـي فـي المقام األول نظام الرقابة الداخلي وينبغي أن
تخضع لمصالح الشركة والموظفين والمساهمين على حد
سواء .وعالوة على ذلك ،فإن اللجنة منوطة بتقييم الطرق
واإلجراءات المرتبطة بنظام إدارة المخاطر الذي تنفذه الشركة.
 3.2إدارة المخاطر
حدد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين QIG
أهداف الشركة بما يتماشى مع رؤية الشركة ورسالتها
واستراتيجياتها .في سعيها لتحقيق هذه األهداف ،قد
تواجه الشركة األحداث والظروف التي قد تهدد تحقيق
هذه األهداف .ومن أجل تخفيف هذه المخاطر ،يجب

أعضاء مجلس اإلدارة .

تصميم وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية.

حدد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين QIG

لتصميم نظام فعال وعملي للرقابة الداخلية ،اعتمد

األهداف على مستوى المؤسسة بما يتماشى مع رؤية
ورسالة واستراتيجية المؤسسة .سعيا لتحقيق هذه
األهداف ،تواجه المؤسسة األحداث والظروف التي قد
تهدد تحقيق هذه األهداف .ولتخفيف هذه المخاطر ،البد

مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين  QIGإطار
المراقبة الداخلية « .COSOكوسو» تم دمج إطار COSO
الذي تم تبنيه مع نموذج  3خطوط الدفاع الخاصة بمعهد
المحاسبين الداخليين ( )IASلتعيين مسؤولية الواجبات

من تصميم وتنفيذ نظام فعال للرقابة.

الموضحة في اإلطار .ومن أجل االمتثال لمتطلبات سوق

ومن أجل ذلك ،اعتمد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين

قطر لألسواق المالية ،وبهدف تقييم هذه الرقابة ،أسست

القطريين ( )QIGإطار الرقابة الداخلية التابع لكوسوـ
 .COSOتم دمج إطار  COSOالمعتمد مع نموذج خطوط
الدفاع الثالث الموصى به من قبل معهد المدققين
الداخليين إلسناد مسؤولية الواجبات المحددة في اإلطار.
ويحرص أعضاء مجلس اإلدارة على التأكد من أن اإلدارة
تؤسس وتحافظ على نظام رقابة داخلي وسياسات
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اإلشراف على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية للشركةـ

مجموعة المستثمرين القطريين

مجموعة المستثمرين القطريين وحدات مستقلة لتعريف
وتقييم وتقرير المخاطر التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية
الشركة .يتم في مجموعة المستثمرين القطريين تبني
مهمة إدارة المخاطر على اساس مستقل لكل إدارة على
حدا ،بمعنى أن كل مدير/صاحب مخاطر يكون مسؤوالً
عن تحديد المخاطر وتجميعها واإلبالغ عنها والتواصل
بشأن وظيفة (وظائف) كل منها.

تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٨

وأسست مجموعة المستثمرين القطريين قسما للتدقيق

 3.4التدقيق الخارجي

الداخلي وكذلك وحدة إلدارة المخاطرمن أجل العمل كخط

وفقا للمادة  23من قانون حوكمة الشركات ،وبعد

ثالث في الخطوط الدفاعية الثالثة .تقوم إدارة التدقيق

مراجعة كافة العروض من المدققين الخارجيين

الداخلي بتقييم الضوابط الداخلية للشركة إلى جانب

المدرجين مع هيئة قطر لألسواق المالية ،تقدم لجنة

تقييم ممارسات إدارة المخاطر

التدقيق بمجموعة المستثمرين القطريين توصياتها

وتمثل إدارة المخاطر محورا مركزيا لإلدارة اإلستراتيجية
لمجموعة المستثمرين القطريين،حيث توفر عملية
منهجية لتعريف المخاطر المرتبطة باألنشطة الجديدة
والراهنة .وترتبط هذه العملية بتصنيف وتقييم كل خطر
على حدة ،وتطبيق الرقابة اإلدارية لتخفيف الخطر ،استنادا
على الحكم بالتأثير المحتمل له ،مع تقييم احتمالية
حدوثه مجددا .يتم مراجعة عمل ادارة المخاطر من قبل
قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ،لكن ذلك
يقتصر تأثيره فقط على الحد من عواقب الحدوث اعتمادا
على التأثير واالحتماالت ،لكن الخطر نفسه لن يتم القضاء
عليه .إدارة المخاطر عملية مستمرة ترتبط بتعريف مكمن
الخطورة ،وتقييمه ،وتحديد المقدمات إلدارته ،مع األخذ في
االعتبار المخاطر المتبقية بعد تنفيذ آليات الرقابة.
 3.3التدقيق الداخلي
يقدم قسم التدقيق الداخلي لمجموعة المستثمرين
القطريين تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق .وينفذ

لمجلس اإلدارة .واستنادا على توصيات مجلس اإلدارة،
تم تعيين «ديلويت آند توش» لتنفيذ عملية التدقيق
الخارجي أثناء االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي
عقد في  21فبراير  .2018وفقا للمادة  23من قانون حوكمة
الشركات ،تنتهي فترة تعيين المدققيين الحليين في
عام  ،2019وسوف يتم تعيين مدقق خارجي اخر وذلك
خالل اإلجتماع السنوي القادم للجمعية العامة والذي
سوف ينعقد في  .2019ويلعب المدققون الخارجيون
في مجموعة المستثمرين القطريين دورا أساسيا في
الشركة .ومن ثم ،يقدم المدققون الخارجيون تأكيدا
منطقيا بأن البيانات المالية تعبر بشكل عادل عن الوضع
المالي وأداء الشركة .ولضمان ذلك ،يجري المدققون
الخارجيون المراجعة على نحو مستقل عن الشركة ،األمر
الذي يمنح الثقة في المعلومات المحاسبية للشركة
ويحسن من قدرة مجموعة المستثمرين القطريين على
جذب المستثمرين.

قسم التدقيق الداخلي نشاطا مستقال ،ويلعب دورا

ومن خالل إجراء مراجعة ،يعبر المدققون الخارجيون عن

ضامنا واستشاريا رئيسيا داخل الشركة من أجل تحسين

وجهة نظرهم فيما إذا كانت البيانات المالية للشركة

مستوى عملياتها .ويهدف هذا القسم إلى إضافة

تم تقديمها على نحو عادل في كافة الجوانب المادية.

قيمة وتحسين الهيكل من خالل مساعدة مجموعة

يوفر المدققون الخارجيون ألعضاء مجلس اإلدارة مايلزم

المستثمرين القطريين على تحقيق أهدافها عبر طريقة

من معلومات تتعلق بأي مخاطر تتعرض لها مجموعة

منهجية ومنظمة لتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات

المستثمرين القطريين ،وأية مخالفات محددة .وفي حالة

الرقابة والحوكمة .وفي هذا السياق ،يوفر قسم التدقيق

اكتشاف أيةامخالفات ،يقوم المدققون على الفوز بإخطار

تقييما منتظما ،واستشارات موضوعية ومستقلة.

الجهات المعنية مثل هيئة قطر لألسواق المالية.

يقدم قسم التدقيق الداخلي خدمات تسهل في الوقت
المناسب تحديد المخاطر التي قد تواجهها الشركة
ويلعب دورا استشاريا داخل الشركة من أجل تحسين
عملياتها .ويتمتع قسم التدقيق الداخلي باالستقاللية،
ويقدم تقاريره بموضوعية بشأن أي وظائف دون أن
يتعرض لضغوط من اإلدارة .أضف إلى ذلك ،فإن قسم
التدقيق مسؤول عن وظائف محددة ،تتضمن على
سبيل المثال ال الحصر:
• مراجعة إجراءات الرقابة واإلشراف التي تتعلق بالشؤون
المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.
• مراجعة و تطوير عوامل المخاطر على الشركة ،ومدى
فاعلية ومالءمة األنظمة المؤسسة داخل الشركة من أجل
مواجهة أية تغييرات جذرية أو غير متوقعة في السوق.
• تقييم أية مخاطر واجهت مجموعة المستثمرين القطريين،
أو أي مخاطر محتملة قد تجابهها.
• معالجة أية اقتراحات وتوصيات من أجل تخفيف مثل
هذه المخاطر.

رابعًا :حماية المساهمين والمستفيدين
تؤمن الشركة أنه كلما كان األداء أفضل كلما كانت حقوق
المساهمين أقوى .لقد اعتمدنا نهجا مفضال من أجل تعزيز
آفاق حقوق المساهمين.
 ١٫٤الشفافية والحماية من تضارب المصالح
يتم التعامل مع الشفافية والحماية من تضارب المصالح
باعتبارهما من العناصر الرئيسة في إطار حوكمة الشركة
لمجموعة المستثمرين القطريين .وعند ما يتم دمج
هذين المبدأين ،فإنهما يؤديان إلى توفير حماية أفضل.
لقد عملت الشركة على إرساء سياسة أخالقية ضد تضارب
المصالح .وتضمن هذه السياسة التزام الشركة الدائم
بتنفيذ األعمال بطريقة عادلة وشريفة وسليمة ،وتساعد
في تأكيد خدمة المصالح طويلة المدى للمساهمين
وأصحاب المصلحة.
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 ٢٫٤عالقات المستثمرين
تؤمن الشركة بأهمية التواصل المرن مع مساهميها.
تعامل الشركة جميع مساهميها بالتساوي فيما

األسهم األقلية دو ًرا أساس ًيا في نجاح الشركة بشكل

يتعلق بالمعلومات .يتم توفير جميع الحقائق الرئيسية

عام .لذلك ،يضمن مجلس إدارة الشركة معاملة جميع

والمعلومات المالية الجديدة التي يجب الكشف عنها
وفقً ا للقوانين واللوائح ذات الصلة لجميع المساهمين.

المساهمين ،بما في ذلك صغار المساهمين ،على قدم
المساواة دون أي تمييز بينهم.

وقد تم انشاء قسم عالقات المستثمرين من أجل تلبية

يحصل جميع المساهمين على نفس المعلومات بغض

احتياجات ومتطلبات المساهمين والمستثمرين في الوقت

النظر عن عدد األسهم التي يمتلكونها.

كبيرة لقسم عالقات االستثمار ال سيما وأنه يساعد في

دائما حماية حقوق المساهمين األقلية عند الموافقة
يجب
ً

المناسب .وتولي مجموعة المستثمرين القطريين أهمية
الحفاظ على عالقات قوية وشفافة مع مساهمينا .لذلك،
باإلضافة إلى متطلبات الشفافية ،تمثل وحدة عالقات
المستثمرين الشركة كواجهة يومية مع مختلف المؤسسات

على الصفقة الرئيسية .يحق ألصحاب األسهم األقل
التصويت ضد مثل هذه المعامالت ،ويتم تسجيل أي
اعتراض في محضر االجتماع.

ومساهميها .تخصص وحدة عالقات المستثمرين جهودها

تضمن

للتعامل مع االستفسارات من مساهمينا والمستثمرين.

المساهمين األقلية حقهم في طلب المعلومات والحق

 ٣٫٤حقوق المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية
تتجلى أﺑﺮز ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهمين ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎهمين المناقشة وﻃﺮح

مجموعة

المستثمرين

القطريين

منح

في التعبير عن آرائهم.
وبالتالي ،توفر مجموعة المستثمرين القطريين المعاملة
العادلة لجميع المساهمين ،بما في ذلك المساهمين

أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

األقلية ،وتمنحهم الحق في االطالع على أية معاملة

باإلضافة إلى ذلك ،وفقً ا للمادة  138من قانون الشركات

حساسة قد تؤثر على الشركة .كما يحق لهم أن يكونوا

والمادة  57من النظام األساسي للشركة ،يحق للمساهمين
الذين يمثلون ما ال يقل عن  ٪25من رأسمال الشركة دعوة
لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

على علم مسبق بخصوص عقد اجتماعات للجمعية
العامة و  /أو الجمعية العامة غير العادية.
خامسًا :حقوق اصحاب المصلحة

عالوة على ذلك ،ووفقا للمادة  32من قانون حوكمة

يحرص مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين على

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألوراق المالية ،يحق

معاملة كافة الموظفين و المساهمين وأصحاب المصلحة

للمساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن  ٪10من رأسمال

على نحو يتسم بالمساواة دون أي تمييز يعتمد على العرق

الشركة عقد جمعية عامة للمسائل الخطيرة.

أو الجنس أو الديانة .وعالوة على ذلكُ ،وضعت آليات مالئمة

يجوز ألي مساهم إذا تغيب عن االجتماع ،ممارسة حقوقه

بغية تمكين كافة الموظفين من إبالغ كبار أعضاء اإلدارة

عن طريق الوكيل ،الذي سيحضر االجتماع نيابة عن
المساهمين والمشاركة في التصويت وفقا للقوانين
واللوائح ذات الصلة والتوجيهات المقدمة من المساهمين
الغائبين المذكورة.
باإلضافة إلى ذلك ،بما أن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
يعتمد على طريقة التصويت المتراكم ،فإن لكل مساهم
الحق في استخدام األصوات المذكورة لمرشح واحد أو
تقسيمها بين المرشحين المختارين دون أي ازدواجية.
تشجع هذه الطريقة حماية صغار المساهمين.
 ٤٫٤حقوق المساهمين في األرباح
يمكن للمساهمين تحويل بعض الحقوق فيما يتعلق
باإلدارة وصنع القرار وتفويض هذه السلطة إلى مجلس

12

 ٥٫٤حماية أصحاب األسهم األقلية
بالنسبة لمجموعة المستثمرين القطريين يلعب أصحاب

التنفيذية عن أية سلوكيات مريبة أو غير أخالقية أو غير
قانونية .تتضمن هذه اآللية التأكيد على سرية هذا اإلبالغ
بحيث ال تؤثر على الموظف المعني باألمر .ووفقا لذلك،
أسست مجموعة المستثمرين القطريين سياسة اإلبالغ
عن المخالفات .وتحدد هذه السياسة الحماية واإلطار اللذين
يتضمنان ،على سبيل المثال ال الحصر ،حق الموظفين في
الكشف عن أي تصرف سيء داخل الشركة مثل إساءة
استخدام أو االستخدام غير المالئم ألموال وموارد مجموعة
المستثمرين القطريين ،أو أية مخالفات جنائية..إلخ.
سادسًا :اجتماع الجمعية العمومية
عقد مساهمو مجموعة المستثمرين القطريين اجتماع
الجمعية العمومية العادية يوم األربعاء بتاريخ  21فبراير.2018

اإلدارة واإلدارة وفي المقابل يحصلون على أرباح.

تم عقد االجتماع المذكور تحت إشراف ممثلين من وزارة

يقدم أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية

االقتصاد والتجارة وبحضور المدقق الخارجي لمجموعة

السنوي ،اقتراحهم بشأن توزيع األرباح على المساهمين

المستثمرين القطريين «ديلويت اند توش» ،وعقد وفقا

في مجموعة المستثمرين القطريين يتم تحديد هذا

لمتطلبات قانون حوكمة الشركات وقانون الشركات

بناء على أداء الشركة خالل السنة
التوزيع ً

الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية.

مجموعة المستثمرين القطريين

تقرير حوكمة الشركة ٢٠١٨

سابعـًا :اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

مكافآت كبار أعضاء اإلدارة التنفيذية سوف تُقترح من خالل

عقد مساهمو مجموعة المستثمرين القطريين اجتماع

لجنة المكافآت والترشيح ،مع األخذ في الحسبان المهام

الجمعية العمومية غير العادية يوم األربعاء بتاريخ 28

والمسؤوليات المتعلقة باألهداف والسلطات المفوضة..إلخ.

فبراير .2018

ويراجع أعضاء مجلس اإلدارة مثل هذا االقتراح للبت في

تم عقد االجتماع المذكور وفقا لمتطلبات قانون حوكمة

الموافقة عليه ،علما بأن أية مكافآت تخصص لكبار أعضاء

الشركات وقانون الشركات الصادرعن هيئة قطر لألسواق

اإلدارة التنفيذية ستتم إدارتها وتسجيلها على أساس

المالية.

شهري.

ثـامنـًا :متطلبات االفصاح
وفقا للمادة الرابعة من قانون حوكمة الشركات لهيئة
قطر لألسواق المالية ،ومن أجل الشفافية الدائمة مع
مساهمينا ،تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بجميع
عمليات اإلفصاح المطلوبة وفقا لما يلي :استنادا على آخر
تحديثات ومتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية ،أجرت
مجموعة المستثمرين القطريين تعديالت شملت ما يلي:
• النظام األساسي
• ميثاق مجلس اإلدارة
• ميثاق لجنة التدقيق
• السياسات واإلجراءات الداخلية
تحرص مجموعة المستثمرين القطريين دائما على تحديث
وتنفيذ المتطلبات الجديدة الصادرة عن الجهات المعنية،
من أجل الحماية المستمرة لمصالح الشركة ومساهميها.
وتلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالكشف عن أية
مخالفات ( إذا حصلت) يتم ارتكابها خالل السنة المالية،
وتقديم أسباب حدوثها والتدابير العالجية التي تُتخذ
لتفادي حدوثها مستقبال.
وطورت مجموعة المستثمرين القطريين سياسة مكافآت
تترجم فلسفة مكافآت الشركة إلى سياسات .تحدد سياسة
المكافآت المنشورة في موقع مجموعة المستثمرين
القطريين ،وتوضح خطط المكافآت التي ت ّ
ُطبق على
المستويات المختلفة للشركة (تضم أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذي) .ترسي هذه السياسة دليال
مرشدا عن لمكافآت مجلس اإلدارة لضمان االلتزام بالعدالة
والشفافية.
وتعكس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مصالح مساهمينا
والشركة ،مع األخذ في االعتبار مسائل معينة تتضمن
المهام والمسؤوليات المنوط بها.
أضف إلى ذلك ،فإن سياسة المكافآت تساعد على تعزيز
األهداف طويلة المدى لحماية مصالح الشركة .ال ينبغي أن
تتجاوز مكافآت مجلس اإلدارة  %5من صافي أرباح الشركة
بعد خصم االحتياطات والخصومات القانونية وتوزيع األرباح
على مساهمينا وفقا لما تنص عليه المادة  18من قانون
حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية.
يتم مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية
المقصودة بواسطة لجنة المكافآت والترشيح .حيث تقدم
لجنة المكافآت والترشيح اقتراحا بذلك لرئيس مجلس
اإلدارة لدراسته ،على أن يتم تقديم هذا االقتراح خالل
االجتماع السنوي للجمعية العمومية للموافقة عليه.

وفيما يتعلق بكشف تدابير إدارة المخاطر ونظام الرقابة
الداخلي للشركة ،بما في ذلك اإلشراف على الشؤون المالية،
واالستثمار ،وأية معلومات ذات صلة ،فضال يمكن الرجوع إلى
الجزء الخاص بنظام الرقابة الداخلي وإدارة المخاطر.
وفيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة المرتبطة بواجبات
اللجنة ،فضال يمكن الرجوع إلى الجزء المتعلق بلجان
مجلس اإلدارة .وعالوة على ذلك ،فإن أي توصية ذات صلة
يصدرها مجلس اإلدارة ستتم مشاركتها وفقا لذلك خالل
االجتماع القادم للجمعية العمومية.
وباإلشارة إلى سياسة كشف اإلجراءات التي تتبعها
الشركة في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ،وتحليل عوامل
المخاطر التي تجابه الشركة ،ومناقشة األنظمة الموضوعة
لمواجهة تغييرات السوق الجذرية أوغير المتوقعة ،فضال
يمكن الرجوع إلى الجزء الخاص بنظام التحكم الداخلي
وإدارة المخاطر .ويؤمن مجلس إدارة مجموعة المستثمرين
القطريين أن عملية تقييم األداء ضرورية لتعزيز فاعلية
مجلس اإلدارة.
وخَ ُلص تقييم األداء الذي تم تنفيذه إلى أن مجلس اإلدارة
فعالين في الوفاء بمسؤولياتهم على النحو
ولجانه ما زالوا ّ
المالئم ،وإلى أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة مستمرون في
إظهار مساهمة فعالة خالل اجتماعات مجلس اإلدارة.
وركز تقييم أداء مجلس اإلدارة الذي جرى تنفيذه على
عوامل هامة مثل إستراتيجية القيادة ،واألداء ،والتشكيل،
والمهارات ،والخبرة ،واللجان ،والتخطيط ،والتنظيم .وبدأت
عملية التقييم من خالل لجنة المكافآت والترشيح ،وقدم
لها أمين سر مجلس اإلدارة التسهيالت المطلوبة.
تقييم األداء هو عملية هامة للتأكد من التحسن المستمر
في أداء مجلس اإلدارة ،والتأكد من أن ممارسات مجلس
اإلدارة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية وأفضل
الممارسات الدولية.
ووضع مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين
أهدافا على مستوى الشركة تتماشى مع رؤية الشركة،
والمهمة ،واإلستراتيجيات .سعيا وراء تلك األهداف ،تواجه
المؤسسة أحداثا وظروفا قد تهدد إمكانية تحقيقها.
ولكي نخفف من تلك المخاطر ،فقد تم تصميم وتنفيذ
نظام فعال للرقابة الداخلية .وأثناء السنة المالية  ،2018لم
تحدث أية انتهاكات لتلك الضوابط بشكل قد يؤثر على
األداء المالي ووضع الشركة.
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وأعدت الشركة تقرير حوكمة الشركة هذا بما يتماشى مع

ومن ثم ،بسبب العدد الكبير من القضايا المرتبطة

قانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في

ببعضها البعض ،والتي تدور حول مواضيع مشابهة ،فإن

السوق الرئيسي.

مجموعة المستثمرين القطريين تكشف األحكام النهائية

ومن ثم ،فإن مجموعة المستثمرين القطريين تلتزم
وتتقيد بكافة لوائح السوق القابلة للتطبيق ،وقوانين

وفقا لذلك.وبناء عليه فإن الكشف عن قضايا مشابهة لن
يجلب أي فائدة لمساهمينا أو يحميهم.
وفقً ا للمادة  25من قانون حوكمة الشركات الصادر عن

ومتطلبات المكاشفة.
وفيما يتعلق بكشف الدعاوى القضائية المرتبطة بمجموعة
المستثمرين القطريين بما يتماشى مع المادة  52من قواعد

هيئة قطر لألوراق المالية .فيما يلي الجدول الذي يوضح
المساهمين الرئيسيين:

العروض واألوراق المالية (المؤرخة بتاريخ نوفمبر  )2010قرر
مجلس اإلدارة أن تتم عملية الكشف عن الدعاوى القضائية
لكل حالة على حدة بعد تقييم المخاطر المرتبطة بمصالح
الشركة.

NIN

االسم

الهاتف

اجمالي
األسهم

نسبة
الملكية

األسهم

العنوان

الجنسية

رقم
البطاقة

٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٧٫٥

3735

4888081

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

280289

المسند ذ.م.م

قطر

١٦

59,000,000

398312

بروكديل كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85626

971566558298

3,752,231

971566553298

398314

كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85624

3,752,114

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

398267

فينديردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85625

2,913,492

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398268

دوديل كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85629

2,794,801

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398266

اسكديل كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85623

2,737,293

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398313

كوندردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85628

2,635,353

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398262

جوردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85630

2,382,713

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398264

هودردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85622

2,382,394

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398263

اركادال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85631

2,380,574

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398265

جودال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85627

2,378,191

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

٢٨٫١٠٩٫١٥٦

٢٢٫٦

** وفقً ا لقائمة المساهمين الواردة من شركة قطر لاليداع المركزي لألوراق المالية  QCSDفي  31ديسمبر 2018
باإلشارة إلى كشف المعامالت بين األطراف ذات الصلة ،فضال يمكن الرجوع إلى اإليضاحات المنصوص عليها في بياناتنا المالية.وعالوة على
ذلك ،فقد طورت مجموعة المستثمرين القطريين سياسة تتعلق بالمعامالت بين األطراف المعنية .تتبع هذه السياسة المتطلبات المنصوص
عليها في قانون الشركات باإلضافة إلى تلك المدرجة في بورصة قطر .سوف تعمل هذه السياسة جن ًبا إلى جنب مع السياسات الداخلية األخرى
المعمول بها ،وذلك بما يؤكد سعي مجموع المستثمرين القطريين لتحقيق أهداف أفضل الممارسات المهنية والحوكمة الجيدة.
في الختام ،تدرك مجموة المستثمرين القطريين « »QIGأهمية التطوير المستمر لنظام الحوكمة .ونود في هذا الصدد تأكيد التزامنا بمتطلبات
إدارة الشركات في هيئة قطر لألسواق المالية  ،ونسعى جاهدين لتنفيذ هذه المتطلبات لتوفير حماية أفضل لمساهمينا وأصحاب المصالح لدينا.
رئيس مجلس اإلدارة
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مجموعة المستثمرين القطريين

