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   مقدمة

 

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية   ق األوسط. يقع مقرها  الشر ي الشر
ي مجال األجهزة الطبية ف 

كة الرائدة ف  هي الشر
ي الدوحة ، قطر.  

 الرئيسي ف 
ي صناعة األجهزة الطبية ، حيث تعتمد  تستخدم

 ف 
ً
أسواق الرعاية  مصنعها  األكثر حداثة و تطور، مما جعل منها منافًسا قويا

كة الصحية المتقدمة عىل منتجات  ي تركز أولوياتها عىل   الشر
  . المرض   ذات  الجودة عالية و الت 

 
كة و ممارسات الحوكمة الرئيسية .   كة القطرية  كما  يحدد هذا التقرير مالمح اطار الحوكمة الخاص بالشر ي الشر

نواصل ف 
ي اطار يسىع لالمتثال التام للمتطلبات الرقابية .  

 األلمانية للمستلزمات الطبية تبت 
 

ي يحكم و يد ل تبت  مجلس ا
كات يتعلق بالطريقة الت  الدارة  دارة ولجانه وفريق ل ير بها مجلس ادارة إطارا لحوكمة الشر

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية التنفيذية شؤون ُ كات لتحقيق أفضل   الشر ي تطوير معايثر حوكمة الشر
، و يأت 

كة القطرية األلمانية. تقوم ال  ممارسات الحوكمة كة بشكل  الرشيدة من أولويات مجلس الدارة والدارة التنفيذية العليا للشر شر
مستمر بتعزيز وتحسير  مبادىء وهيكل الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح الحاليير   

 .  والمحتملير  
 
 

 

 

   االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات
 

كات  كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  بتطبيق قواعد و إرشادات الحوكمة للشر م الشر ي نظام  تلث  
والمنصوص عليها ف 

ي السوق الرئيسية
كات و الكيانات القانونية المدرجة ف    . "النظام" الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية حوكمة الشر

 

 ١٢٢٠ديسمبر  ٣١إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 
 

عت كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية طورت وشر ي تنفيذ مبادرات عدة للتوافق مع متطلبات القانون الجديدة   الشر
ف 

ي ذلك دون حرص
ي التطورات التنظيمية الجديدة وتنفيذها ، بما ف 

ي أصدرتها هيئة قطر أللسواق المالية فيما يتصل بتبت 
 :الت 
 

كة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة  • ي تطوير إطار الحوكمة للشر
 المواصلة ف 

 ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون  الدارةعادة هيكلة مجلس إ •

 ألفضل معايثر  •
ً
كة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقا  ممارسات الحوكمة لدى الشر
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 مجلس اإلدارة 
  

 أعضاء مجلس االدارة
 

ة  7يتكون مجلس الدارة حالًيا  • ي األصل للفث 
، حيث يمكن إعادة انتخاب   ٤٢٠٢- ٢٠٢١أعضاء تم انتخابهم ف 

كة من خالل التصويت الشي للجمعية العامة ا للنظام األساسي للشر
ً
 .األعضاء وفق

 
كة )المادة • ا للنظام األساسي للشر

ً
ي   6( ، يتألف مجلس الدارة من  ٤٢ وفق

ي حالة وجود شاغر ف 
أعضاء ، ولكن ف 

ي ما لم يقل هذا العدد عن 
ا للمادة ) 5المجلس ، يستمر المجلس بالعدد المتبق 

ً
 (. ٢٩أعضاء وفق

 

ا  •
ً
كة وفق  للمساواة بير  حقوق المساهمير  بدون تفضيل (    ٤٢ )المادةللنظام األساسي للشر

ً
و إذا  تم تعديلها تحقيقا

ي  
ي إنتخاب أعضاء مجلس الدارة إنتداب ممثلير  عنها ف 

اك ف   من الشث 
ً
كة جاز لها بدال ي الشر

ساهمت الدولة ف 
ل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الدارة  .المجلس بنسبة ما تملكه من أسهم و يستث  

 
 بالمادة  مجلس الدارةثلث  أكثر من تقلون يمثل األعضاء المس  •

ً
من نظام   ٦، وجميعهم أعضاء غثر تنفيذيير  امتثاال

 .الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية
 

 : ( ٤٢٠٢ -  ٢٠٢١)يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الدارة الحاليير   •

 

 

    ٢٠٢١أكتوبر  ١٧  اريخ تفي مستقيل  •

 
 : السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

 

 الخبرة و العضوية في مجالس أخرى اسم العضو 

 علي حسن ابراهيم العماديالسيد / 

 مصنع ليبرتي للتغليف -يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي  •

ً   تطوير األعمالمدير اداره المبيعات و  •  شركة مواصالت كروه  – سابقا

 شركة مواصالت كروه –سابقاً  مدير مكتب ادارة سيارات األجرة  •

ً  مدير إدارة العمليات •  شركة اإلجارة القابضة ) ش . م . ق( - سابقا

 الصفة  ن ممثل ع االسم 
غير   /تنفيذي
 تنفيذي 

 غثر تنفيذي   رئيس مستقل  - نفسه عىلي حسن إبراهيم عىلي العمادي  السيد / 

 تنفيذيغثر   نائب رئيس مستقل  - نفسه محمد عبد المنعم السيدالسيد / 

 حمد عىلي إسكندر محمد األنصاريم السيد /  
 

 تنفيذي   منتدب   عضو  مستقل  - نفسه

 تنفيذيغثر     عضو  مستقل  - نفسه خالد عبد هللا الهتمي  السيد /  

 غثر تنفيذي عضو  مستقل  - نفسه محمد عبد الرحمن فخرو السيد /  

 غثر تنفيذي عضو  مستقل  - نفسه بد هللا حسن العبيدلي ع السيد/ 

 الخيمي  وليد احسان السيد / *
 

كة الوطنية العالمية القابضة   الشر
  مستقلغثر -عضو 

 مساهم
 غثر تنفيذي
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 عضو االتحاد العالمي للنقل العام  •

 المملكة المتحدة  –حاصل على شهادة الدبلوم من جامعه سوانزي  •

 المملكة المتحدة  –حاصل على شهادة البكالوريوس في اداره االعمال من جامعه لندن ساوث بانك 

 

 

 محمد عبد المنعم السيد السيد /  

 

 يعمل في إدارة اإلستثمار وتطوير اآلعمال بشركة برزان القابضة  •

 عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للمخازن  •

 القابضة عضو مجلس إدارة في شركة إنماء   •

 شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة داللة للوساطة  •

ً  عمل •  في الخطوط الجوية القطرية في قسم اإلدارة المالية وإدارة الخزانة  سابقا

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة والمالية من جامعة نوتنغهام ترنت  •

 المملكة المتحدة  –

  –شهادة الماجستير في اإلدارة والتجارة الدولية من جامعة نوتنغهام ترنت كما حاز الحقاً على  •

 المملكة المتحدة 

 األنصاريعلي السيد / محمد 

ت ) قطر لصناعة اإلسفنج والمفروشاحالياً منصب الرئيس التنفيذي  لشركة رجل أعمال و يشغل  •

 قطر فوم ( 

 كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة علي اسكندر األنصاري و أوالده  •

 هو المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة فينيو للديكورات    •

   البحري العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل األكاديميةبكالوريوس إدارة األعمال من  حاصل على  •

 

 السيد /  خالد عبد هللا الهتمي  

 يشغل السيد / خالد الهيتمي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة حي بروة المالي  •

 كما شغل سابقا منصب مدير عام شركة قرية بروة   •

 كما عمل في إدارة الشؤون الهندسية بالمكتب الهندسي الخاص  •

 HEC Paris عليا إلدارة األعمالجامعة الدراسات الحاصل على ماجستير إدارة األعمال من  •

 

 محمد عبدالرحمن فخرو السيد /  

 

 

 يشغل حاليا منصب العضو المنتدب لشركة جوار العقارية  •

 كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تنوين   •

 كما شغل منصب مدير تنفيذي في شركة المستثمر األول   •

في شركة  و كان قد اكتسب خبراته االدارية و المالية حين عمل كاستشاري مالي للشركات  •

KPMG 

 HEC Paris جامعة الدراسات العليا إلدارة األعمالحاصل على ماجستير إدارة األعمال من  •

 

 بد هللا حسن العبيدلي عالسيد / 

 في اليابان   2عمل السيد / عبدهللا العبيدلي كمدير مشروع القمر الصناعي السهيل سات  •

 كما أنه حاصل على مجموعة دورات متقدمة في مجال االقمار الصناعية و علوم الفضاء    •

المملكة  -حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء و اتصاالت و شبكات من جامعة بدفوردشاير   •

 المتحدة  

 احسان وليد الخيمي السيد/ 

 

يشغل السيد / احسان حاليا منصب نائب الرئيس  و العضو المنتدب في شركتي : الوطنية   •

 العالمية القابضة و أرال لألغذية قطر  

 كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة قطر الوطنية لالستيراد و التصدير  •

أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر لخدمات التخزين و شركة سبار لتجارة التجزئة و  •

 الشركة الوطنية العالمية للتطوير العقاري و االستثمار .  

 كما يشغل منصب نائب الرئيس لشركتي النماء للضيافة و شركة النماء للتطوير العقاري  •

 ديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من األكا •

 

 اجتماعات مجلس االدارة
 

   ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  ٩عقد مجلس الدارة  •
ً
األدت  من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن   للحد ، امتثاًل

كة )المادة  النظام األساسي  ( و٤١هيئة قطر لألسواق المالية )المادة   .( ١٣ للشر
 

ي ذلك رئيس مجلس الدارة ، امتثاال   •
تم حضور جميع اجتماعات مجلس الدارة من قبل غالبية األعضاء بما ف 

كة ) )المادة  لنظام األساسي ل  اال بحضور نصف   نص عىل أن اجتماع مجلس الدارة( الذي ي١٣ للشر
ً
ال يكون صحيحا

ط اال   .أعضاء 3يقل عدد الحضور عن  األعضاء عىل الألقل, بشر
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م أعضاء مجلس  • جتهاد وبذل العناية الواجبة والتعبثر عن آرائهم برصاحة والحفاظ عىل  الترصف بحسن نية واال الدارة يلث  

كة كةو اتخاذ  .والئهم للشر ي الشر
 
م أعضاء    .جميع الخطوات المعقولة ليكون عىل دراية تامة بالمشاكل المحتملة ف كما يلث  

 .هماليتبتكريس الوقت والجهد المطلوب ألداء واجباتهم طوال مدة و الدارة مجلس 

ي     •
 :   ٢٠٢١يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الدارة المنعقدة ف 

 

 

    ٢٠٢١الل العام دارة خإلالتغييرات في عضوية مجلس ا
 

   ٢٠٢١سبتمثر  ٢٩تاري    خ  ب –  ها أمير  ش المجلس بصفت  – انهاء خدمات السيدة / مي البارودي  •

 للش  – تعيير  السيد / عبدهللا فؤاد دهيمش  •
ً
    ٢٠٢١سبتمثر   ٢٩بتاري    خ   –أمينا

  – عضو مجلس الدارة ممثال للشكرة الوطنية العالمية القابضة - احسان وليد الخيمي /  قبول استقالة السيد  •

    ٢٠٢١أكتوبر  ١٧بتاري    خ 

 

 

    غير التنفيذيين اإلدارةأعضاء مجلس 
 

ي الدارة كانت أغلبية أعضاء مجلس 
كة التعريف    ٢٠٢١ديسمثر  ١٣أعضاًء غثر تنفيذيير  طوال السنة المنتهية ف  طبقت الشر

 ُالدارة المحدد لعضو مجلس 
ً
ي  يؤدهو الذي ال  يغثر التنفيذ الدارةمجلس  عضو "وهو     للنظام غثر التتنفيذي طبقا

كة،الدارة واجبات  ي الشر
كة و المشاركة يك  ون متفرغ  ا ال  و التنفيذية ف  مكافأة  وال يتسلم .ف ي أعم ال الش ركة اليومي ةلدارة الشر

 .  "شهرية 
 
 
 

 اجتماعات  مجلس اإلدارة 

 التاري    خ  اجتماع اللجنة  #

عدد  

االعضاء 

ين  الحاضر

عدد  

االعضاء 

ر   الغائبي 

١اجتماع  ١ اير  ٣٢  ٢٠٢١فثر  صفر ٧    

٢اجتماع  ٢ ٢٠٢١مارس  ٤   صفر ٧    

٣اجتماع  ٣ ٢٠٢١مارس  ٩   صفر ٧    

٤اجتماع  ٤ ٢٠٢١مارس    ٨٢   صفر ٧    

٥اجتماع  ٥ ٢٠٢١ابريل  ٥١    صفر ٧    

٦اجتماع  ٦ ٢٠٢١يونيو   ٣     صفر ٧    

٧اجتماع   7 ٢٠٢١أغسطس  ١٢         ١ ٦ 

٨اجتماع  8 ٢٠٢١سبتمثر   ٩٢   صفر ٧    

٢٠٢١أكتوبر   ٧١ اجتماع  ٩ 9     ٢ ٥ 
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     ستقالليةاإل
 

كات هناك عىل تقر  كة أنه وفقا لقواعد حوكمة الشر ي وسعها  ل ثلث أعضاء مجلس ا األقلالشر
، وتبذل أفضل ما ف  دارة مستقلير 

   الدارة . ية ثلث أعضاء مجلس  الللتحقيق استق
 

 حاليا   ألي عوامل قد تحد 
كة بطريقة حيادية  ال يخضع أعضاء مجلس الدارة المستقلير  من قدرتهم عىل تداول شؤون الشر

 .  وموضوعية بناًء عىل حقائق معلومة وموجودة 
  

 حظر الجمع بين المناصب  
 

 للمادة )  يمتنع أعضاء مجلس الدارة 
ً
 من القانون الصادر عن الهيئة .  (٧من الجمع بير  المناصب المحظورة امتثاال

ويد  يقوم أعضاء مجلس الدارة  إقرارا ً سنويا باألستقاللية وتضارب المصالح لإلفصاح عن ما إذا   أمير  ش مجلس الدارة بث  
   .كانوا يشغلون أي مناصب محظورة قانونا أم ال

 

   اإلدارةدور مجلس 
 

ي   يتحمل مجلس الدارة
كة بهدف خلق قيمة مستدامة بما يصب ف  اف بشكل مستقل عىل أنشطة الشر مسؤولية الشر

كة، مع مراعاة مصالح المساهمير  وموظفيها وأصحاب المصلحة اآلخرينمصلحة    .الشر

كة،   يجب أن يترصف أعضاء مجلس الدارة ي مصلحة الشر
بحسن نية وباألسلوب الذي يعتقدون بشكل معقول أنه يصب ف 

  :بما يىلي  ومن المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الدارة
 

كةاالمتثال لجميع القوانير  واللوائح المعم • امات الشية والسياسات المؤسسية األخرى للشر   .ول بها ، والث  

 

كةل مراعاة جميع السياسات وا •   .جراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشر

 
ي يمثلها أو   •

ي مصلحة المجموعة الت 
كة وليس ف  ي مصلحة الشر

اهة وحسن نية وعىل النحو الذي يصب ف  الترصف بث  

ي صوتت لصالحه
 .الت 

 

م أعضاء مجلس   بالمتثال لمبادئ العدالة والمساواة بير  أصحاب المصلحة دون تميثر  بينهم عىل أساس   الدارة يلث  

ام بالشفافية .   العرق أو  عن االلث  
ً
 الجنس أو الدين، فضاال

  دارةإلواجبات مجلس ا
 

كة باستقاللية مع هدف إنشاء قيم دائمة ووضع  الدارة يدير مجلس  • ،  الشر ، والموظفير  مصالح المساهمير 

ي االعتبارأل وأصحاب المصالح ا 
  .خرى ف 

 

كة ويضمن تنفيذها الدارة يعد مجلس  • اتيجية الشر   .اسث 

 

كة الداخلية، ويعمل عىل تحقيق امتثال   الدارةيضمن مجلس  • االمتثال لجميع أحكام القانون وسياسات الشر

كة لتلك ا   .والسياساتحكام أل أعضاء مجلس إدارة الشر

 

 إدارة المخاطر إدارة ً مناسبة فض الدارةيضمن مجلس  •
ً
كة ل  .  عن مراقبة المخاطر ضمن الشر
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اك مجلس  ير  ُلالتنفيذية و للمدراء العام لإلدارة النصح بانتظام  الدارةمجلس  يقدم • ف عليهم، كما يجب إشر و يشر

 
ُ
كة ذات ا الدارة ي قرارات الشر
 .  همية البالغةأل ف 

 

 .مسؤولية إصدار ونشر ميثاق المجلس وفقا لمتطلبات القانون الدارةيتحمل مجلس  •

 

  .كفاءة أنشطته عىل أساس منتظم  الدارةيقييم مجلس  •

 

ي  ال أن يترصفوا بحسن نية وأن يمارسوا نفس العناية وا - عند أداء واجباتهم-يجب عىل أعضاء المجلس   •
جتهاد الت 

ي ظل ظروف مماثلة، والعمل بشكل معقول عىل  يمارسها شخص عادي وحريص عند 
العناية بأمواله الخاصة ف 

كة ي المصلحة العامة للشر
  .نحو يصب ف 

 
اتخاذ خطوات معقولة ليكونوا عىل دراية تامة بجميع المسائل ذات الصلة، بما   الدارة يجب عىل أعضاء مجلس  •

ي ذلك ااال
ة و لث   ف  كة، كما یتطلب  ام بالعناية الواجبة، واتخاذ قرارات مستنثر مستقلة عند التصويت عىل أمور الشر

کة  .واجب العناية أیضا من أعضاء المجلس إتخاذ خطوات معقولة لمراقبة الدارة التنفیذیة والمالية للشر

 

 :اإلدارة مهام أعضاء مجلس 
 

م جميع أعضاء مجلس    :بالمهام اآلتية الدارةيلث  
 

  .بإنتظام وعدم ااالنسحاب من المجلسحضور اجتماعات المجلس واللجان  •

كة ومصالح المساهمير  وتغليبها عىل مصالح أعضاء مجلس  •   .الدارة التأكد من إعطاء األولوية للشر

، والموارد،   • كة ، وسياسة تنفيذ المشاري    ع، ونظم مساءلة الموظفير  اتيجية للشر تقديم الرأي بشأن األمور األسث 

  .ومعايثر التشغيلوالتعيينات الرئيسية 

كة السنوية   • ي ذلك تقارير الشر
ي تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ومراجعة تقارير أدائها بما ف 

كة ف  مراقبة أداء الشر

  .ونصف السنوية و الربعية

اف عىل تطوير القواعد ا • كةجرائية لحوكمة ل األشر   .للتأكد من تنفيذها بطريقة مثىل وفقا لمتطلبات الهيئة الشر

كة،   • اتهم المتنوعة بالتخصصات والمؤهالت المتنوعة من خالل إدارة فعالة ومثمرة للشر استخدام مهاراتهم وخثر

هم من أصحاب المصلحة كاء والمساهمير  وغثر كة والشر   .والعمل عىل تحقيق مصالح الشر

كة، وتحقيق مطالب أعضائها بطريقة متوا • ي الجمعيات العمومية للشر
  .زنة وعادلةالمشاركة الفعالة ف 

ي قد تؤثر سلبا عىل تنفيذ  الفصاح عن العلا •
ي ذلك الخصوم القضائية، والت 

قات المالية والتجارية، والخصوم، بما ف 

 .المهام الموكلة إليهم

كة الخاصة– الدارةعضاء مجلس أل يجوز  ي مستقل بصدد المسائل المتعلقة  -عىل نفقة الشر طلب الرأي من مستشار خارجر
كةبأي من   .أمور الشر

 
 

 :  تقييم مجلس اإلدارة

 

ي سنوي لعام
 الستبيان  ٢٠٢١ تم إجراء عملية تقييم ذات 

ً
محدد وضعه المجلس.   ألداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقا

ي االعتبار 
ي :   أخذت عملية التقييم ف 

 األت 

ي  لتشكيلالمكّونات الرئيسية 
 ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إل المعلومات المجلس ومسؤولياته بما ف 
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 ، والعالقة مع الدارة التنفيذية و ألعضاء المجلس والمهام الرئيسية وجودتها،والمسؤوليات
ً
المنبثقة عن  أداء اللجانأيضا

 المجلس. 

 بتقييم  
ٌ
 خاصا

ً
 من حيث توافرها و فاعليتها .  السلطات والمعلومات العامةكما تضمن أيضا جزءا

ام األعضاء .    اخر عن وضوح البيانات و آلية االجتماعات و مالءمتها و الث  
ً
 و جزءا

شيحات بمراجعة نتائج التقييم ورفعت  كما   بها إل مجلس الدارة يقّيم األ   قامت لجنة الث 
ً
ولجانه   داء العام للمجلس تقريرا

 لمتطلبات نظام حوكمة
ً
ة وفقا كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. وأظهر  للسنة المالية األخثر   الشر

ّ
التقييم أن

وال وجود ألّي   مجلس الدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح االجراءات واآلليات المعمول بها عىل مستوى

ي 
  هذا الصدد. مسائل تثثر القلق ف 

  معّينة من أداء المجلس وعمله، وذلك من أجل تحسير   مجلس الدارة التقرير ووافق عليه مع مراعاة تعزيز جوانب اعتمد 

 . فعالية المجلس وممارسات الحوكمة

 

  المكافآت
 ال يوجد مكافأت

 االدارةرئيس مجلس 
 

 المسؤوليات 
 

األداء السليم للمجلس بطريقة مناسبة وفعالة من خالل ضمان مناقشة مسؤولية ضمان  الدارةيتحمل رئيس مجلس 

ي الوقت المناسب والموافقة عىل جدول أعمال كل اجتماع للمجلس مع مراعاة 
المجلس لجميع المسائل المطروحة عليه ف 

حة  األمور المقث 

 

 الواجبات
أس رئيس مجلس  • ويتناول شؤون مجلس   الدارة لس وينسق العمل ضمن مج  الدارةاجتماعات مجلس  الدارةيث 

    .خارجيا الدارة

 عن طلب انعقاد اجتماعات مجلس   الدارةيكون رئيس مجلس  •
ً
واعتماد جداول أعماله، ويجوز   الدارةمسؤوال

ولكن تظل تلك األمور مسؤولية رئيس    الدارةألي من أعضاء مجلس  لنائبة أو  تفويض ذلك الدارة لرئيس مجلس 

ي النهاية  الدارةمجلس  
 .ف 

اتيجية، وتطوير األعمال، وإدارة   الدارة عىل التواصل مع مجلس   الدارةيواظب رئيس مجلس  • ويتشاور معهم بصدد األسث 

كة. و يخطر رئيس مجلس  الموقف وتطوير   دون تأخثر بأي حاالت مهمة و حيوية لتقييم الدارة مجلس   الدارةمخاطر الشر

كة أيضا   .إدارة الشر

 

 دارةاإلأمين سر مجلس 
 

ي   
ي تنفيذ مهامهم، ويتمثل دوره/ دورها الرئيسي ف 

يساعد أمير  ش مجلس الدارة رئيس مجلس الدارة وجميع أعضائه ف 

ي من المحتمل أن 
تؤثر عىل عمليات  تقديم االستشارات لمجلس الدارة ورئيس مجلس الدارة بشأن مسائل الحوكمة الت 

ي  هة وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس   كة أثناء تحسير  أداء مجلس الدارة من خالل تقديم االستشارة الث   الشر

ي أفصل الممارسات العالمية
كات إضافة إل التطويرات ف    .الدارة ، والمتطلبات القانونية، والمجاالت األخرى لحوكمة الشر

بجانب كونها مسؤول عالقات    الدارةمنصب أمير  ش مجلس  باروديالمي  / السيدة ،شغلت   2020ل العام الخ

و حت  تاريخه  ،     2021سبتمثر  29تاري    خ نفس المنصب منذ    السيد / عبدهللا فؤاد دهيمششغل  ثم ،  المستثمرين

كات  ي مجال محاسبة الشر
ة طويلة ف   . يتمتع السيد/ عبداللة بخثر
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  لجان مجلس االدارة
 

ات كافية، وتعمل اللجان عىل زيادة فعالية عمل مجلس الدارة والتعامل مع المشكالت   يشكل مجلس الدارة لجان بخثر
 .لمجلس الدارة  بشأن عمل لجانهم  -بانتظام-المعقدة، ويرفع ً رؤساء اللجان المعينة تقاريرا  

 
 

 اللجنة التنفيذية  
 

ام بالحد األدت  من متطلبات نظام  بعد استقالة العضو الرابع أعضاء  3حالًيا من  اللجنة التنفيذيةتتكون  • ، مع االلث  

ي ينتخبها مجلس ١٨الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )المادة 
ة( ، الت       ٤٢٠٢ -  ٢٠٢١  الدارة للفث 

ي نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية   اللجنة التنفيذيةيرأس  •
عضو مستقل كما هو موضح ف 

 ( ١٨)المادة 

 

 (: ٤٢٠٢ -  ٢٠٢١الحاليير  ) اللجنة التنفيذيةيعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء  •

    ٢٠٢١أكتوبر  ١٧  اريخ بتمستقيل * 

 

    ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  ٥ اللجنة التنفيذيةعقدت  •

ي   اللجنة التنفيذيةيعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات  •
 :  ٢٠٢١المنعقدة ف 

 

 

 

 

 الصفة  ن ممثل ع االسم 
غير  /تنفيذي 

 تنفيذي 

 غثر تنفيذي رئيس اللجنة  نفسه  محمد عبدالرحمن فخرو السيد / 

 غثر تنفيذي  عضو نفسه  خالد عبد هللا الهتمي  السيد /  

 تنفيذي عضو  نفسه  محمد عىلي األنصاري السيد / 

 احسان وليد الخيمي  السيد / *
كة الوطنية العالمية   الشر

 القابضة 
 غثر تنفيذي عضو 

 اجتماعات  اللجنة التنفيذية 

 الغائبينعدد االعضاء  عدد االعضاء الحاضرين التاريخ  اجتماع اللجنة  #

 صفر ٤    ٢٠٢١أبريل   ٤١ ١اجتماع  ١

 صفر ٤    ٢٠٢١أبريل  ٥٢  ٢اجتماع  ٢

 صفر ٤    ٢٠٢١مايو  ١١ ٣اجتماع  ٣

 صفر ٤    ٢٠٢١يونيو  ٢٢ ٤اجتماع  ٤

 صفر ٤    ٢٠٢١سبتمثر  ٢٩  ٥اجتماع  ٥
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 لجنة التدقيق 
 

ام بالحد األدت  من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة  3تتكون لجنة التدقيق حالًيا من  • أعضاء ، مع االلث  

ة ٨١قطر لألسواق المالية )المادة  ي ينتخبها مجلس الدارة للفث 
   ٤٢٠٢  -  ٢٠٢١ ( ، الت 

 

ي نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )المادة   •
يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح ف 

٨١ ) 

 

 (: ٤٢٠٢ -  ٢٠٢١ يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليير  ) •

    ٢٠٢١أكتوبر  ١٧  اريخ بتمستقيل * 
 

نظام الحوكمة الصادر عن   متطلباتمن بالحد األدنى ، امتثااًل   ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  ٦ عقدت لجنة التدقيق •

 (١٩)المادة  هيئة قطر لألسواق المالية

 

 :  ٢٠٢١يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في  •

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة  ن ممثل ع االسم 
غير   /تنفيذي
 تنفيذي 

 غثر تنفيذي اللجنة رئيس  نفسه  محمد عبد المنعم السيد السيد /  

 غثر تنفيذي  عضو نفسه  محمد عبدالرحمن فخرو  السيد /  

 غثر تنفيذي عضو  نفسه  احسان وليد الخيمي   السيد /  *

 اجتماعات لجنة التدقيق 

 التاريخ  اجتماع اللجنة  #
عدد االعضاء  

 الحاضرين 
 عدد االعضاء الغائبين 

 صفر  ٢    ٢٠٢١مارس  ٤  ١اجتماع  ١

 صفر   ٣    ٢٠٢١مارس  ٥٢ ٢اجتماع  ٢

 صفر ٣    ٢٠٢١أبريل  ١٢ ٣اجتماع  ٣

 صفر ٣    ٢٠٢١يوليو  ٥ ٤اجتماع  ٤

 صفر ٣    ٢٠٢١أغسطس  ٨  ٥اجتماع  ٥

 صفر ٣    ٢٠٢١أكتوبر  ١١  ٦اجتماع  ٦
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  لجنة الترشيحات والمكافآت
 

كة  تضم  • ي لجنة واحدة تسم "لجنة   القطرية االلمانية للمستلزمات الطبيةالشر
شيح ولجنة المكافآت ف  لجنة الث 

شيحات والمكافآت  ."الث 

 

 :والمكافآت الحاليير   شيحاتيعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الث  

 
شيحات والمكافآت  •     ٢٠٢١اجتماعات خالل عام  ٧عقدت لجنة الث 

 
ي  •

شيحات والمكافآت المنعقدة ف      ٢٠٢١يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الث 
 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 التاريخ  اجتماع اللجنة  #
عدد االعضاء  

 الحاضرين 
د االعضاء  عد

 الغائبين 

اير   ٨ ١اجتماع  ١  صفر ٣    ٢٠٢١فثر

 صفر ٣    ٢٠٢١مارس  ٧ ٢اجتماع  ٢

 صفر ٣    ٢٠٢١مارس  ١١ ٣اجتماع  ٣

 صفر ٣    ٢٠٢١أبريل   ٤١ ٤اجتماع  4

 صفر ٣    ٢٠٢١يونيو   ٩ ٥اجتماع  5

 صفر ٣    ٢٠٢١يونيو   ٢٠  ٦اجتماع  6

 صفر ٣    ٢٠٢١أكتوبر    ٢ ٧اجتماع  7
 

 و إدارة المخاطرنظمة الرقابة الداخلية أ
 

كة بخصوص الفعالية التشغيلية   ي ضمان تنفيذ أغراض الشر
كة وتساعد ف  تمثل الرقابة الداخلية جزءا ال يتجزأ من أنشطة الشر

 والنتائج، وموثوقية التقارير المالية، واألمتثال للقوانير  واللوائح ذات الصلة 
اآلخرين جميعهم مسؤولية تطوير أنظمة الرقابة الداخلية  يتحمل كل من مجلس الدارة، الدارة التنفيذية، والموظفير   .

  .السليمة والبقاء عليها
 

 إدارة المخاطر 
كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ، سمعة تعتمد  كة  قدرة عىل  الشر   متعددة آليات خالل  من المخاطر  تقليل عىل الشر

 .ومعالجتها  لتقييمها 
كةال تدير    شر

ً
 يركزن  وموظفيها  ومسؤوليها،  و  التنفيذية الدارة و  لجانه و  الدارة مجلس  أن ضمان طريق عن المخاطر  أوال

 غير تنفيذي  /تنفيذي الصفة  ن ممثل ع االسم 

 غثر تنفيذي رئيس اللجنة  نفسه  خالد عبد هللا الهتمي   السيد /  

 غثر تنفيذي  عضو  نفسه  بد هللا حسن العبيدلي ع  السيد /  

 تنفيذي  عضو نفسه  محمد عىلي األنصاري السيد / 
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 .لهم المحددة  والمسؤوليات األدوار  عىل كامل  بشكل
  السليمة واألنظمة والجراءات، السياسات، تنفيذ  لضمان المعقولة التدابثر  جميع  والدارة  الدارة مجلس أعضاء من كل  ينفذ 

 والمخاطر  السيولة، ومخاطر  االئتمان، ومخاطر  السوق، مخاطر : وخاصة وتقريرها   ومراقبتها، وقياسها، المخاطر، لتحديد 
 التشغيلية 

كة تؤمن ي  المخاطر  إدارة ثقافة لغرس للجميع الزمة المخاطر  باطار إدارة والوعي  التدريب  بأن  الشر
كة، ف   كل  أن ولضمان الشر

 .   مهامها / مهامه تنفيذ   عن المحتملة المخاطر  إدارة من  يتمكن موظف أو  مدير، أو  تنفيذي، مدير  أو  إدارة،  مجلس  عضو 
كة بسجل متكامل للمخاطر يشتمل عىل آلية متكاملة تغطي كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة  و الحالية    تحتفظ الشر

 لجميع االدارات . 
 

ي فأن •
ك و نظرا ألن جائحة الكورونا استمرت للعام الثات  من  المخاطر الناجمة  / تقليل حرصت عىل تجنب  ةالشر

ي تصنيع المحاقن الطبية الالزمة للقاحات .  
ماتها ف   الجائحة حت   تضمن استمرارية الوفاء بالث  

اد و    ٢٠٢١خالل العام  كة خطة لتجنب اثار تأخر المواد الخام عن طريق تنوع مصادر االستثر وضعت الشر

كة لتجنب تأخر تسليم الطلبيات  . استخدام الخطوط   الجوية القطرية كناقل للمنتجات الشر

 
كة خطة لتقليل مخاطر اصابة العاملير  بالوباء و انتقالة بينهم ، مما نجح عىل ارض الواقع عىل   • كما وضعت الشر

  ٢٠٢١عدم توقف المصنع خالل العام 

 
كة و ذلك بعد تحليل   • ي وقت قياسي من منتجات الشر

ة ف  كة تحملت بعض المخاطر لتوريد كميات كبثر كما ان الشر

 .  بحجم المخاطرة   نتيجة المخاطرة بالمقارنة

 
مراجعة سجل المخاطر سنويا و التأكد عىل اشتمالة عىل جميع المخاطر االدراية و المالية و العملية و ذلك اطار حوكمة   يتم

 متكامل . 
 

 التدقيق الداخلي 
 

وري من الضمان المعقول فيما يتعلق بأنظمة الرقابة   يعد التدقيق الداخىلي أداة مهمة للرقابة الدارية تمنح مستوى ض 
  .الداخلية

كة يتم التدقيق الداخىلي من قبل ،  ب و يتمتع موظفيها  ، جراند ثوزنتون شر ات ذات الصلة بالتدقيق المالي المؤهالت والخثر
كة وتقييم األداء، وإدارة المخاطر،   ي الشر

كة القطرية األلمانية مبدأ الشفافية و اعطت لمدقق  حق الوصول   كما اعتمدت الشر
كة   .إل جميع إدارات الشر

 

 ي  خارجالتدقيق ال
 

كات ولوائح هيئة قطر ل كة مدققا ً خارجيا بناًء عىل توصية لجنة  لسواق المالية تعير  الجمعية العامة لأل وفقا ً لقانون الشر شر
ي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة الدارة التدقيق لمجلس  تزيد عىل خمسة سنوات   ال ، ويعير  المدقق الخارجر

  .متتالية
 

ي قائمة هيئة قطر  
ي المعير  ف  ، ويجب أن يمتثل لأل يسجل المدقق الخارجر عىل معايثر  أل سواق المالية للمدققير  الخارجير 

كة، وأعضاء مجلس إدارتها، و  ي مستقل ً تماما عن الشر ي المصالح  ال  للمهنية، ويكون ً المدقق الخارجر
يكون لديه أي تضارب ف 

ي ع
كةالقتها/ عالف    .قته مع الشر
 

ي للجمعية العامة ، ويجب عىل المدقق أو وكيله/ وكيلها   ي تقرير التدقيق الخارجر قراءة التقرير أمام  يقدم المدقق الخارجر
  .جابة عىل أسئلة المساهمير  أل الجمعية العامة وا
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كاه مؤسسة طالل أبو غزالة  القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  كةللشر الجمعية العمومية العادية  اختارت ي    و شر

ف 
ي  ال لتدقيق حسابات    ٢٠٢١ مارس ٢٨ المنعقد بتاري    خ   ها اجتماع

كة للسنة المنتهية ف    الثالثةو للسنة   ٢٠٢١ديسمثر  ٣١شر
 عىل التوالي . 

 

 حقوق المساهمين 
 

كات و القانون الصادر من الهيئة والنظام األساسي و ميثاق مجلس الدارة حقوق المساهمير     .يحمي قانون الشر
 

كة  ي النظام األساسي توفر الشر
  :المستندات التالية للمساهمير  عند الطلبوفقا لإلجراءات المبينة ف 

 
 سجل المساهمير   •

ي ألل معلومات عن أعضاء مجلس الدارة ) متاحة عىل الموقع ا  •
وت    )كث 

 النظام األساسي  •

 تقرير سنوي لمجلس الدارة مقدما للجمعية العامة  •

 أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة •

كة ألية لحقوق  ي سياسة الحوكمة. وقد وضعت الشر
كة خّصصت كما  المساهمير  ف  ي صفحة الشر

وت   عىل موقعها اللكث 
كة ل »عالقات المستثمرين «، توفر من خاللها للمساهمير    .وأصحاب المصلحة اآلخرين المعلومات المتعلقة بالشر

 المساهمير  عىل أحدث المعلومات.  ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول 

 المصالح والتداول من قبل المطلعين تضارب 
 

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  تتبع  لالشر
ّ
 من إطار سياسة الحوكمة سياسة تضارب مصالح راسخة تشك

ً
 جزءا

 
ات أخرى أو قبولها   - بناءا عىل عملهم– ال يجوز ألعضاء مجلس الدارة والموظفير   • طلب دفعات من الغثر أو أي ممثر 

  .صالح أي شخص آخر أو منح مزايا غثر قانونية للغثر لصالحهم أو ل

كة ، وال يجوز ألي من أعضاء مجلس الدارة متابعة مصالحه  • م أعضاء مجلس الدارة بتحقيق مصالح الشر يلث  

كة لصالحه/ صالحها ي قراراته/ قراراتها أو استخدام فرص العمل المقصودة للشر
  .الشخصية ف 

كة دون تأخثر ما لم  يجب عىل مجلس الدارة  • ي الشر
األفصاح عن المعلومات الخاصة بتداول األشخاص المطلعير  ف 

ي الحاالت الفردية
ط الفصاح ف    .تستثت  من شر

يحظر عىل جميع أعضاء مجلس الدارة الدارة التنفيذية واألشخاص الذين لديهم حق الوصول للنتائج المالية   •

كة والحصول عىل المكافآت م كة بمقتض  المادة الخاصة بالشر ي أسهم الشر
كة من التداول ف  من الالئحة   173ن الشر

ات حظر التداول ي تنظم فث 
  .الداخلية لبورصة قطر الت 

 

ات حظر التعامل •  فيما يىلي فث 

o الرب  ع األول والثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الرب  ع حت  تاري    خ األفصاح عن البيانات المالية.  

o  :ي ونهاية السنة
ة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الدارة وتاري    خ الفصاح  الرب  ع الثات   بير  فث 

  

يوقع أعضاء مجلس الدارة عىل إقرار سنوي لالستقاللية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم   •

كة أعمال والفا ي المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائما مع شر
فصاح لصاح للمجلس بوجود أي ً تضارب ف 

كة إضافة إل تداول أزواجهم/ زوجاتهم وأبنائهم الصغار.  ي أسهم الشر
 عن تداولهم ف 

    ٢٠٢١وتضارب المصالح للعام  االستقالليةو قد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار  •
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 االدارة  مجلس  عضاءأل األسهمقائمة بملكية 
 

 ةاالجتماعية للشرك المسؤولية
 

ي العالم اجمع 
كة بالقيام بدورها المجتمىعي خالل استمرار الحالة الوبائية ف  عن طريق الحفاظ عىل  استمرت الشر

وس كوفيد كة من االبقاء عىل طاقة انتاجية  ٩١-سهولة و توافر االجهزة الطبية الالزمة لمنع انتشار فثر و تمكنت الشر

ويد المجتمع المحىلي بالمحاقن الالزمة للتطعيمات  
   لث  

 ةللشرك البيئية  المسؤولية
ي التصنيع  

كة القطرية األلمانية تهتم بمسؤوليتها البيئية ، حيث يتم اعادة استخدام زوائد البالستيك الخام ف  الشر

     . مراقبة الجودةمره أخرى تحت ضوابط 

 كما تم اعادة تدوير جميع المخلفات الورقية المرفوضة خالل عملية األنتاج  

كما تم خفض استهالك المصنع من الطاقة ، عن طريق تغيثر نوعية االضاءة المستخدمة و بدء خطة صيانة  

 المضخات الهوائية بالمصنع .  

  النزاعات والخالفات
 

كة  ي   Bureau Veritas Qatarتم اصدار الحكم القضية المعلقة من شر
كة    ٢٠٢١ديسمثر    ٨٢ف  ، و قبلت الشر

ي قرار المحكمة و جاري التنفيذ . 
 القطرية األلمانية بالتسوية كما صدر ف 

 المخالفات و الجزاءات  
 ٢٠٢١ خالل العام  مرتبطة بأجراءات الحوكمة يوجد أي مخالفات أو جزاءاتلم 
 

 طراف ذات عالقة  الصفقات و التعامالت مع أ
كة أي تعامالت أو صفقات مع أي طرف ذو عالقة حيث أن مجلس األدارة يحرص كل   ٢٠٢١خالل العام  م الشر لم تثر

ي طياتة تعارض مصالح  أو تعامل مع أطراف ذات صلة  
 الحرص عىل االفصاح عن أي تعامل قد يحمل ف 

نسبة األسهم  

 المملوكة 

 االسم  المنصب ممثل عن 

عىلي حسن إبراهيم عىلي  السيد /  رئيس  نفسه  0.0076%
 العمادي

 محمد عبد المنعم السيدالسيد /  نائب رئيس  نفسه  ال يملك 

حمد عىلي إسكندر م السيد /   منتدب  عضو  نفسه  0.0000086%
  محمد األنصاري 

 خالد عبد هللا الهتمي  السيد /      عضو  نفسه  0.0000086%

السيد /  محمد عبد الرحمن   عضو  نفسه  0.3%
 فخرو

 بد هللا حسن العبيدلي ع السيد/  عضو  نفسه  0.0000086% 
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 رأس مال الشركة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية 
 

ريال قطري، ويبلغ سعر السهم الواحد     ١١٥،٥٠٠٬٠٠٠: هو الرأس المال الحالي المصدر و المدفوع بالكامل  ةإن قيم
كة وكذلك عىل موقع بورصة قطر والموقع  (١) ي البيانات المالية للشر

كة ف  ريال قطري. يتم االفصاح عن هيكل رأس المال الشر
كة ي الخاص بالشر

وت   .اللكث 

 للنظام ال
ً
كة هو حالي وفقا ي الشر

كة، فإن سقف تملك األسهم ف  كة    % من إجمالي عدد األسهم. تحصل ٢٥ للشر الشر
كة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية فما يتعلق بسجل األسهم.  كشف شهري من عىل   باستمرار   شر

ي تم الحصول عليها من
 للمعلومات الت 

ً
كة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ب وفقا , فإنه ال    ٢٠٢١ديسمثر  ٣١تاري    خ شر

و ال تزيد عن إجمالي تصل إل ل تملك األجانب بة نس و تم رفع  %  ٢٥يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة 
٤٩٪ . 

 
 

 علي حسن العمادي  

 

 

 رئيس مجلس األدارة 

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية

 

 


