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إن مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن موكلــون باإلشــراف علــى الشــركة المتحــدة 
ــة  ــزام والموضوعي ــات المهمــة االلت ــام بهــذه الواجب ــب القي ــة وإدارتهــا، ويتطل للتنمي

ــركة. ــي الش ــة ف ــب القيادي ــاغلي المناص ــل ش ــن قب ــاءلة م ــوع للمس والخض

إن هدفنــا يتمثــل فــي ضمــان تطبيــق أعلى مبــادئ الحوكمــة والســلوكيات األخالقية 
ــع  ــيًا م ــات تماش ــل الممارس ــق أفض ــوم بتطبي ــا نق ــا أنن ــا، كم ــركة بأكمله ــي الش ف

أســواق األوراق الماليــة المدرجــة بهــا الشــركة المتحــدة للتنميــة.

ــركة  ــة بالش ــة المطبق ــات الحوكم ــادئ وسياس ــأن مب ــرام ب ــاهمينا الك ــد لمس ونؤك
هــي أســاس كل قــرار يتــم اتخــاذه، وأي إجــراء يتــم تنفيــذه علــى مســتوى الشــركة 

ــة.  المتحــدة للتنمي

تركي بن محمد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة



نبذة عن الشركة

تعتبــر الشــركة إحــدى شــركات المســاهمة الرائــدة فــي دولــة قطــر، وتتمثــل رســالتها فــي 
تحديــد المشــاريع طويلــة األجــل للمســاهمة فــي نمــو الدولــة مــن جهــة، وتحقيــق الفائــدة 
ــم  ــة للمســاهمين مــن جهــة أخــرى. تأسســت الشــركة فــي عــام 1999، وت والقيمــة العالي
إدراجهــا فــي بورصــة قطــر فــي يونيــو 2003. وســعت منــذ اليــوم األول مــن تأسيســها، ألن 

تصبــح أحــد رمــوز النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها دولــة قطــر والمنطقــة. 

تشــمل نشــاطات الشــركة المتحــدة للتنميــة عــددًا مــن القطاعــات االســتثمارية الحيويــة، مــن 
ضمنهــا مشــاريع البنيــة التحتية، والعقــارات، والصناعــات المرتبطة بالطاقــة والهيدروكربونات، 
ــة، والمرافــق  ــة العمراني ــة، ومشــاريع التنمي ــة والصناعــات البحري والمشــاريع المرتبطــة بالبيئ

العامــة، والضيافــة، وقطــاع التجزئــة واألزيــاء، وتقنيــة المعلومــات. 

تــؤدي الشــركة منــذ اليــوم األول لتأسيســها دورًا فعــااًل فــي مســيرة التنميــة التــي تشــهدها 
دولــة قطــر، وقــد تمكنــت الشــركة مــن شــق طريقهــا حتــى غــدت مــن أهــم شــركات 
المســاهمة القطريــة، كمــا نجحــت فــي تأســيس مجموعــة مــن االســتثمارات وشــركات 
مملوكــة لهــا بالكامــل وكذلــك شــراكات مــع الغيــر أثبتــت وجودها علــى مســتوى المنطقة. 

ويعتبــر مؤسســو الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن أكثــر المســتثمرين نجاحــًا فــي دولــة 
ــة مــن أســهم الشــركة، بينمــا  ــة مــن 84 بالمائ ــون قراب ــك المســاهمون القطري قطــر. ويمل

تتــوزع النســبة المتبقيــة مــن األســهم علــى مســاهمين مــن مختلــف دول العالــم.
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الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الشركة

تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:

 جنســيةإسم الشركة
نسبة رأس مال الشركةالشركة

المساهمة

32%خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةالمتحدة للخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م

51%*خمسمائة وستون مليون ريال قطريقطريةشركة الشرق األوسط للجرف ش.م.ح.ق

87.5%ثالثمائة مليون ريال قطريقطريةالشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ح.ق

100%مائة مليون ريال قطريقطريةشركة رونوتيكا الشرق األوسط ش.ذ.م.م

100%ثمانون مليون ريالقطريةالشركة المتحدة للموضة واألزياء ش.ذ.م.م

100%خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةشركة اللؤلؤة-قطر ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة مدينة سنترال ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة أبراج المتحدة ش.ذ.م.م

100%خمسون مليون ريال قطريةشركة تنمية الضيافة ش.ذ.م.م

100%خمسة ماليين ريال قطريقطريةالشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.ذ.م.م

100%خمسة ماليين ريال قطريةشركة سكوب ش.ذ.م.م

100%خمسون ألف دوالر أمريكيجزر كيمانالشركة المتحدة لتنمية االستثمار ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة مدينا إينوفا ش.ذ.م.م

100%عشرة ماليين ريال قطريقطريةشركة إنشور بلس ش.ذ.م.م 

100%مليون ريال قطريقطريةشركة جليتر ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة مالك اللؤلؤة ش.ذ.م.م

100%مليونا ريال قطريقطريةالشركة المتحدة لحلول المرافق ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة المنتجعات والمرافق الترفيهية ش.ذ.م.م

100%خمسة ماليين ريال قطريقطريةشركة براغماتك ش.ذ.م.م 

100%خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية 1

100%خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية 2

51%مليون ريال قطري قطريةيونايتد اديوكاشن ش.ذ.م.م

*تــم تعديــل النظــام األساســي بتاريــخ 2018/09/05 حيــث تملــك الشــركة فئــة ســهم )ب( التــي تخولهــا حــق الحصــول علــى 5% مــن األربــاح و0% مــن 
الخســائر. 



قيم الشركة المتحدة للتنمية وفلسفة 
حوكمة الشركات

يؤمــن مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة بــأن 
ممارســات الحوكمــة الجيــدة تســهم فــي خلــق المزيــد 
ــؤدي  ــاهمين وت ــى المس ــود عل ــي تع ــة الت ــن القيم م
مســتقباًل،  زيادتهــا  وإلــى  عليهــا  المحافظــة  إلــى 
فالمبــادئ الســليمة للحوكمــة هــي األســس التــي 
تبنــى عليهــا ثقــة المســتثمرين، وهــي مهمــة لالرتقــاء 
بســمعة الشــركة وتكريــس اهتمامهــا بالتميــز والنزاهــة.

وفــي إطــار الحــرص علــى إرســاء نمــوذج متميــز لاللتــزام 
األحــكام  اإلدارة  مجلــس  راعــى  فقــد  واالمتثــال، 
والمبــادئ التــي وردت فــي كل مــن قانــون الشــركات 
بعــض  رقــم )11( لســنة 2015 وبتعديــالت  التجاريــة 
أحــكام القانــون المذكــور بموجــب قانــون رقــم )8( 
ــات  لســنة 2021، ونظــام الحوكمــة للشــركات والكيان
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، والقوانيــن واللوائــح 
ــد  ــار عن ــي االعتب ــك ف ــع ذل ــة، ووض ــرى ذات الصل األخ
علــى  بهــا  المعمــول  واللوائــح  التعليمــات  وضــع 
مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة ككل، لغــرس 
أعمــال  كافــة  فــي  وتطبيقهــا  الحوكمــة  ثقافــة 
ــع  الشــركة والشــركات التابعــة، وفــي ممارســات جمي

الموظفيــن.

لنموهــا،  للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  ومــع مواصلــة 
فــإن مــن الضــروري إثبــات التزامهــا كشــركة، واتباعهــا 
لقواعــد المواطنــة المؤسســية التي أكســبتها ســمعتها 
ــهم  ــاب األس ــام أصح ــر، أم ــا قط ــي موطنه ــة ف القوي
تمــارس  الــذي  والمجتمــع  والموظفيــن  والعمــالء 

ــواء.  ــد س ــى ح ــه عل ــن خالل ــا م أعماله

ــدة  ــة ألن تكــون قائ وتســعى الشــركة المتحــدة للتنمي
وســلوكيات  المؤسســية  الحوكمــة  مجــال  فــي 
األعمــال وأخالقياتهــا، وذلــك مــن خــالل تطبيــق أفضــل 
القــرارات  مســؤولية  وتحمــل  الشــفافية  ممارســات 
أمــام مســاهميها. ويشــمل ذلــك التقيــد بأعلــى معاييــر 
بنيــة  مراجعــة  خــالل  مــن  المؤسســية،  الحوكمــة 
مســتمر  بشــكل  المطبقــة  والممارســات  الحوكمــة 
علــى  للتطــورات  ومواكبتهــا  فاعليتهــا  مــن  للتأكــد 

والدولــي.  المحلــي  الصعیدیــن 
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دور مجلس اإلدارة

القیــادة  توفیــر  ھــو  اإلدارة  لمجلــس  األساســي  الــدور  إن 
ــي  ــة الت ــات والحكم ــن الثب ــار م ــي إط ــركة ف ــیة للش المؤسس
تقویــم  مــن  لتتمكــن  وذلــك  والفعالیــة،  التحكــم  تضمــن 
ــل  ــدور بالتفصی ــرف ھــذا ال المخاطــر والســیطرة علیھــا. وقــد ُع
وأحــكام  الشــركة،  فــي  األساســیة  األنظمــة  خــالل  مــن 
النظــام األساســي ذات الصلــة، باإلضافــة إلــى أحــكام قانــون 
ــالت بعــض  ــة رقــم )11( لســنة 2015 وبتعدي الشــركات التجاری
أحــكام القانــون المذكــور بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 
ــات  ــك أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات والكیان 2021، وكذل
ــة  ــن ھیئ ــادر ع ــیة الص ــوق الرئیس ــي الس ــة ف ــة المدرج القانونی
قطــر لألســواق المالیــة، وبخاصــة حكــم المادتیــن )8( و)9( فقــد 

تــم إدراجھمــا كمیثــاق للمجلــس. 

ویتمتــع مجلــس اإلدارة بمطلــق الصالحیــات إلدارة الشــركة 
األساســي  الھــدف  لتحقیــق  والســعي  للتنميــة،  المتحــدة 
والمتمثــل فــي تحقیــق المزیــد مــن القیمــة للمســاھمین، مــع 
األخــذ فــي اإلعتبــار اســتمراریة أعمــال الشــركة بمــا یــؤدي إلــى 
ــار الشــركة المتحــدة للتنميــة(  تحقیــق أھــداف الشــركة. وبإعتب
ــه  ــت ذات ــي الوق ــي ف ــة(، وھ ــة قطری ــاھمة عام ــركة مس ش
شــركة عاملــة فــي دولــة قطــر، فــإن لمجلــس إدارتھــا دورًا 

ــًا. مزدوج

بمســؤولیات  اإلدارة  مجلــس  یضطلــع  اإلطــار،  ھــذا  وفــي 
بینھــا:  مــن  أساســیة،  وواجبــات 

رؤیــة  وبلــورة  تحدیــد  تشــمل  واالســتراتیجیة:  الرؤیــة   •
ــال  ــكل األعم ــا ل ــر أساس ــي تعتب ــا، والت ــركة وأھدافھ الش

واإلدارة. المجلــس  یتخذھــا  التــي  والقــرارات 

ــات  ــد واجب ــن وتحدی ــمل تعیی ــى اإلدارة: یش ــراف عل اإلش  •
وتحدیــد  أدائــه  وتقییــم  التنفیــذي  الرئیــس  وســلطات 
وكبــار  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  وترشــیح  مكافآتــه، 

للتنميــة. المتحــدة  الشــركة  فــي  المســؤولین 

ــر  ــاد التقاری ــة واعتم ــمل مراجع ــتثمار: تش ــة واالس •  المالی
الشــركة  لـــ  المالــي  الموقــف  ومراقبــة  والحســابات 

للتنميــة. المتحــدة 

واعتمــاد  إعــداد  تشــمل  بالنظــم:  والتقیــد  الحوكمــة   •
قواعــد حوكمــة الشــركات فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة 

وتحدیــد إرشــادات الحوكمــة فــي الشــركة.

التواصــل مــع أصحــاب المصالــح: یشــمل اإلشــراف علــى   •
التواصــل. وأســالیب  بالمســاھمین  الخاصــة  التقاریــر 

كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن اإلفصــاح عــن المعلومــات 
للمســاھمین بشــكل دقیــق وفــي الوقــت المناســب. ویمكــن 
لجمیــع المســاھمین الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بالشــركة 
وبأعضــاء مجلــس اإلدارة ومؤھالتھــم. وتقــوم الشــركة بتحدیث 
موقعھــا علــى اإلنترنــت بجمیــع األخبــار الخاصــة بالشــركة مــن 
حیــن آلخــر، باإلضافــة إلــى ذكــر ھــذه المعلومــات فــي التقریــر 

الســنوي المقــدم للجمعیــة العامــة. 

وبنــاًء علیــه، یتــم اإلفصــاح ألســواق األوراق المالیــة فــي دولــة 
قطــر.



تشكیل مجلس اإلدارة

أ- أعضاء مجلس اإلدارة 
يتألف مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسماءهم:

سعادة السيد / تركي محمد خالد الخاطر 
رئيس مجلس اإلدارة: 

عضــو غيــر مســتقل، ممثــًا عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 
المدنــي  الصنــدوق   – االجتماعيــة  والتأمينــات 

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد 
مــن جامعــة بورتالنــد الحكوميــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 
كمــا انــه يتمتــع بخلفيــة متنوعــة وخبــرة كبيــرة فــي األعمــال 
ــن  ــي ب ــّيد / ترك ــعادة الس ــغل س ــذا ويش ــة ه ــة والمالي التجاري
محمــد الخاطــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة 
للتنميــة منــذ عــام 2013، باإلضافــة إلــى مهامــه كرئيــس للهيئة 
العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، وعضــو مجلــس إدارة 
ــا  ــركة Ooredoo. كم ــس إدارة ش ــو مجل ــان، وعض ــرف الري مص
شــغل ســابقًا منصــب المديــر اإلداري لمؤسســة حمــد الطبيــة، 

ووكيــل وزارة الصحــة العامــة فــي دولــة قطــر.

ــد  ــي آل عب ــد الغن ــد اهلل عب ــن عب ــد الرحم ــيد/ عب الس
ــي  الغن

عضو مستقل
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف 
المتحــدة  بالواليــات  بوســطن  جامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي 
األمريكيــة. يشــغل الســيد/ عبــد الرحمــن عبــد اهلل عبــد الغنــي آل 
عبــد الغنــي عــددًا مــن المناصــب المرموقــة فــي عــدة شــركات 
ومنهــا مجموعــة عبــد اهلل عبــد الغنــي ناصــر وأوالده، والشــركة 
القطريــة البلجيكيــة لأللومنيــوم، والشــركة العامــة لصناعــة 
التغليــف، وشــركة "ثــورن لإلضــاءة”، باإلضافــة إلــى منصــب 
والتجــارة،  للمقــاوالت  المختــار  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

ــالمي.  ــر اإلس ــرف قط ــس إدارة مص ــة مجل وعضوي

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع 
عضو غير مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة 
ــغل  ــة. يش ــا األمريكي ــة كاليفورني ــكرمنتو بوالي ــة س ــن جامع م
الســيد عبــد العزيــز حمــد المانــع حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــب  ــًا منصــب نائ ــا يشــغل حالي ــع القابضــة، كم ــة المان لمجموع
رئيــس مجلــس إدارة بنــك دخــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن، عضــو مجلــس إدارة 

ــتثمر األول.  ــركة المس ش

السيد / علي حسين إبراهيم الفردان
عضــو غيــر مســتقل: ممثــًا عــن مجموعــة الفــردان، عضــو 

مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم 
ــى  ــيد عل ــغل الس ــتيت. يش ــد س ــة بورتالن ــن جامع ــية م السياس
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب  حاليــًا  الفــردان  حســين 
مجموعــة الفــردان، شــريك مدرســة الشــويفات الدوليــة، شــريك 
شــركة دانــة قطــر وشــركة دانــة التعليميــة، الرئيــس التنفيــذي 
لمجوهــرات الفــردان والمؤســس، عضــو مجلــس إدارة فــي 
شــركة قطــر للتأميــن ممثــاًل عــن شــركة الفــردان لإلســتثمار 

ــوول.  ــر ك ــركة قط ــي ش ــس إدارة ف ــو مجل وعض
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السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري
عضو مستقل

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس كليــة التربيــة 
ــاء مــن جامعــة قطــر يشــغل الســيد  ــوم األحي تخصــص فــي عل
اإلتحــاد  رئيــس  منصــب  حاليــًا  الشــثرى  ســعد  عبدالرحمــن 
رئيــس  الرياضــى،  نــادى مســيمير  رئيــس  للجمبــاز،  األســيوى 
مجلــس إدارة بــالك أرو للخدمــات واألنظمــه األمنيــة، رئيــس 
فــي  إدارة  مجلــس  وعضــو  فيليــج  ســبورتس  إدارة  مجلــس 

شــركة وقــود. 

السيد / ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المري
عضــو غيــر مســتقل: ممثــا عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 

العســكري الصنــدوق   – االجتماعيــة  والتأمينــات 
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية 

العلــوم  الماجســتير فــي  الجنســية، يحمــل شــهادة  قطــري 
ــة  ــون )المملك ــاوث آمبت ــة س ــن جامع ــبية م ــة والمحاس المالي
ــغل  ــر. يش ــة قط ــن جامع ــبة م ــوس المحاس ــدة(، بكالوري المتح
هيئــة  رئيــس  منصــب  حاليــًا  المــري  اهلل  جــار  ناصــر  الســيد/ 
الشــؤون الماليــة بــوزارة الدفــاع، عضــو مجلــس إدارة فــي كل 
مــن مصــرف الريــان وشــركة فودافــون كمــا شــغل منصــب 
مجموعــة  قطــر/  مرافــق  بشــركة  المالــي  القطــاع  رئيــس 
ــج  ــال وتروي ــة األعم ــر إدارة تنمي ــب مدي ــة ومنص ــار القطري الدي
ــة  ــر الشــؤون المالي ــارة، مدي ــوزارة اإلقتصــاد والتج اإلســتثمار ب
واإلداريــة باللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، مراجــع قانونــي 

بديــوان المحاســبة ومدقــق داخلــي ببنــك قطــر الوطنــي.

سعادة الشيخ فيصل فهد جاسم محمد آل ثاني 
عضو مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية 

تمويــل  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل  الجنســية،  قطــري 
المتحــدة وشــهادة  بالمملكــة  ليــدز  المشــاريع مــن جامعــة 
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــرول م ــة البت ــي هندس ــوس ف البكالوري
البنــك  إدارة  مجلــس  عضــو  حاليــًا  ويشــغل  هــذا  األمريكيــة 
العالميــة  الوطنيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  التجــاري، 
القابضــة، وعضــو مجلــس إدارة شــركة أعمــال كمــا شــغل 
الشــيخ فيصــل عــددًا مــن المناصــب أهمهــا نائــب رئيــس شــركة 
مرســك وعضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر للبتروكيماويــات.

سعادة السيد/ مبارك علي مبارك النعيمي
عضــو غيــر مســتقل، ممثــًا عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 

المدنــي  الصنــدوق   – االجتماعيــة  والتأمينــات 
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

إدارة  فــي  بكالوريــوس  شــهادة  يحمــل  الجنســية،  قطــري 
األعمــال مــن جامعــة قطــر وشــهادة الماجســتير مــن جامعــة 
وزارة  وكيــل  منصــب  حاليــًا  ويشــغل  البريطانيــة،  باليمــوث 
مســاعد فــي مجلــس الــوزراء هــذا وقــد شــغل منصــب مســاعد 
مديــر مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء وقــد شــغل أيضــًا عــدة 
ــة والتحــق بعــدة مناصــب فــي  ــة األولمبي مناصــب فــي اللجن

الخارجيــة.  وزارة 



السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو
عضو تنفيذي غير مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال 
مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت وشــهادة البكالوريــوس 
فــي هندســة البتــرول مــن جامعــة كاليفورنيــا علمــًا بــأن الســيد/ 
إبراهيــم جاســم العثمــان يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــيد  ــع الس ــام 2015، يتمت ــذ الع ــة من ــدة للتنمي ــركة المتح بالش
ــرة واســعة فــي مجــال صناعــة النفــط  ــم العثمــان بخب / إبراهي
مــن خــالل عملــه مــع عــدد مــن الشــركات الوطنيــة والعالميــة 
الرائــدة فــي مجــال خدمــات النفــط والطاقــة جديــر بالذكــر بأنــه 
كان مــن ضمــن أكثــر 50 شــخصية إقليميــة تأثيــرًا فــي التصنيــف 
الســنوي لمجلــة "اويــل انــد غــاز ميــدل ايســت" للعاميــن 2013 

و2015.

وبنــاًء علــى المــادة رقــم )7( حظــر الجمــع بيــن المناصــب فقــد 
التــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتوقيــع علــى إقــرارت أعضــاء 
المجلــس بعــدم الجمــع بيــن المناصــب المحظــور عليهــم الجمــع 
بينهــا وفقــًا للقانــون وأحــكام هــذا النظــام، وتــم حفظهــا مــع 

أميــن الســر. 

مناصب بمجلس إدارات شركات أخرىعضو مجلس اإلدارة 

سعادة/ تركي محمد خالد الخاطر
اوريدو 

مصرف الريان 
مصرف قطر اإلسالمي السيد / عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني ال عبدالغني 

ال يشغلسعادة السيد / مبارك علي النعيمي

الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمينالسيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع

السيد / ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المرى
فودافون 

مصرف الريان 
شركة قطر للتأمين السيد / على حسين إبراهيم الفردان

البنك التجاري سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني

شركة وقود السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثرى

ال يشغل السيد / ابراهيم جاسم العثمان 
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ب- ميثاق مجلس اإلدارة

یقــوم بأعمــال األمانــة العامــة للمجلــس أمیــن ســر یختــاره 
مھــام  وتتضمــن  ومكافآتــه  اختصاصاتــه  ویحــدد  المجلــس 
أمیــن ســر مجلــس اإلدارة تلــك الــواردة فــي ميثــاق الحوكمــة 
بالشــركة، ونظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة 
المدرجــة فــي الســوق الرئیســیة الصادرعــن ھیئــة قطر لألســواق 

ــة. المالی

اجتماعات مجلس اإلدارة 

ُتعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بصــورة منتظمــة، بحیــث ال 
یقــل عددھــا عــن )6( اجتماعــات خــالل الســنة المالیــة للشــركة، 
وذلــك تماشــیًا مــع حكــم المــادة )43( مــن النظــام األساســي 
للشــركة، والمــادة )104( مــن قانــون الشــركات التجاریــة رقــم 
)11( لســنة 2015 وبتعديــالت بعــض أحــكام القانــون المذكــور 

بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس اإلدارة عقــد خــالل عــام 2021 
ــات.  )8( اجتماع

 واســتنادًا إلــى ميثــاق الحوكمــة فــي الشــركة، یتــم فــي نھایــة 
كل ســنة تقییــم ذاتــي ألداء مجلــس اإلدارة علــى المســتویین 
-الفــردي والجماعــي- مــن خــالل اســتبیان یعــد خصیصــًا لھــذا 
الغــرض، حیــث یتــم تقییــم أداء المجلــس ككیــان، وتقییــم أداء 
أعضائــه كأفــراد، وكذلــك تقییــم أداء لجانــه، وذلــك للتحقــق من 
ــا  ــوص علیھ ــم المنص ــس بواجباتھ ــاء المجل ــس وأعض ــام رئی إلم
ــاق الحوكمــة والنظــام األساســي للشــركة، وقانــون  فــي ميث
ــالت بعــض  ــة رقــم )11( لســنة 2015 وبتعدي الشــركات التجاری
أحــكام القانــون المذكور بموجــب قانون رقم )8( لســنة 2021، 
ونظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة المدرجــة فــي 
الســوق الرئیســیة الصادرعــن ھیئــة قطــر لألســواق المالیــة، 
وكذلــك إلطالعھــم علــى المســتجدات والتطــورات فــي مجــال 
الحوكمــة. ووفقــًا لبعــض المتطلبــات الخاصــة أو مــا تســفر عنــه 
ــة خاصــة  ــة أو تدریبی ــم وضــع برامــج تطویری ــم، یت ــة التقیی عملی
لــكل عضــو بالمجلــس وفــي حالــة حــدث عجــز واضــح مــن قبــل 
أحــد األعضــاء مــن حیــث األداء ولــم یتــم معالجتــه فــي وقــت 
مناســب، یحــق لمجلــس اإلدارة اتخــاذ اإلجــراءات التــي یقرھــا 
القانــون وميثــاق الحوكمــة فــي الشــركة، واســتنادًا لمــا تقــدم، 
ــل  ــع علــى دلی ــه اطل ــع علــى إقــرار بأن یقــوم كل عضــو بالتوقی
ونظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة المدرجــة فــي 
الســوق الرئیســیة الصادرعــن ھیئــة قطــر لألســواق المالیــة، 
وفھــم فحواھمــا وأنــه یلتــزم بتطبیقھمــا كعضــو بمجلــس إدارة 

الشــركة المتحــدة للتنميــة. 

ــورة  ــم بص ــم یت ــإن التقیی ــا ف ــة العلی ــإلدارة التنفیذی ــبة ل وبالنس
ــتھدف  ــات األداء المس ــام بطاق ــى نظ ــاًء عل ــك بن ــنویة وذل س
علــى مســتوى الشــركة، ومــن ثــم علــى مســتوى القطاعــات 
الرئیســیة بالشــركة حيــث يتــم تقييــم أداء اإلدارات التنفيذيــة 
ــة  ــر دقيق ــددة ومعايي ــات مح ــًا آللي ــن وفق ــدراء التنفيذيي والم
ــم هــذا  مــن أجــل الوصــول إلــى مؤشــرات األداء الرئيســية ويت
ــركة  ــذي للش ــس التنفي ــر للرئي ــراف المباش ــت اإلش ــم تح التقيي
ويتــم عــرض مقتــرح مكافــآت المــدراء التنفيذييــن إلــى مجلــس 
اإلدارة للموافقــه عليــه أو تعديلــه. وتبيــن لســنة 2021 تحســن 
األداء فــي تحقيــق مؤشــرات األداء )KPI( مــن قبــل المــدراء 
التنفيذييــن أمــا بالنســبة لمكافــآت المــدراء التنفيذييــن الشــاملة 
للرواتــب والعــالوات والبــدالت فيتــم التصريــح عنهــا ســنويًا فــي 

ــة وباألحــرى فــي اإليضــاح رقــم 29. ــات المالي البيان

وتلتــزم الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلفصــاح 
واإلدارج فــي الســوق، كمــا تقــوم بإبــالغ الھیئة عــن أي نزاع أو 
خصومــة التــي تؤثــر علــى أنشــطة الشــركة وأســھمھا وتكــون 
الشــركة طرفــًا فیھــا بمــا فیھــا الدعــاوى القضائیــة والتحكیــم، 
وكذلــك تقــوم باإلفصــاح عــن أیــة التعامــالت والصفقــات التــي 

تبرمھــا الشــركة مــع أي طــرف ذي عالقــة إن وجــدت. 

تكوین مجلس اإلدارة

ــن  ــادة )34( م ــم الم ــًا لحك ــم وفق ــس اإلدارة یت ــكیل مجل  تش
ــس اإلدارة مــن  ــف مجل ــث یتأل النظــام األساســي للشــركة حی
تســعة أعضــاء غیــر تنفیذیــن، یتــم تعییــن ثالثــة منھــم مــن هيئــة 
ــم  ــرون فیت ــتة اآلخ ــا الس ــات، أم ــات والمعاش ــد والتأمي التقاع
انتخابھــم مــن خــالل تصویــت تراكمــي ســري أثنــاء انعقــاد 
اجتمــاع الجمعیــة العامــة، وتبلــغ مــدة العضویــة فــي مجلــس 
اإلدارة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، وفــي ســیاق المحافظــة 
ــم )11(  ــة رق ــركات التجاری ــون الش ــة وقان ــوق األقلی ــى حق عل
المذكــور  القانــون  أحــكام  بعــض  وبتعديــالت  لســنة 2015 
بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021تعطــي المســاھمین 
ــق  ــال الح ــن رأس الم ــن )5 %( م ــل ع ــا ال یق ــون م ــن یملك الذی

ــة.  ــة العام ــاع الجمعی ــد اجتم ــوة لعق ــي الدع ف

كمــا تنتھــج الشــركة مبــدأ الفصــل بیــن منصــب رئاســة المجلــس 
وأي منصــب تنفیــذي بالشــركة، حیــث یشــغل ســعادة الســيد/ 
اإلدارة،  مجلــس  رئیــس  منصــب  الخاطــر  محمــد  بــن  تركــي 
بینمــا یشــغل الســيد/ إبراهيــم جاســم العثمــان منصــب الرئیــس 

ــة.  ــدة للتنمي ــركة المتح ــذي للش التنفی



تضارب المصالح

 تتبنــى الشــركة سیاســة تضمــن ســریة وســالمة التقاریــر حــول 
أي حــدث أو فعــل غیــر قانونــي یتعلــق بســلوكیات الموظفیــن 
تــم توضیحھــا علــى وجــه  لــألداء، وقــد  والمعاییــر العامــة 
مفصــل فــي مدونــة األخــالق وقواعــد الســلوك المھنــي، 
الشــركة  منتســبي  مــن  المتوقعــة  الســلوكیات  وتتضمــن 
وبخاصــة مــا یتعلــق منھــا باإللتــزام بالقوانیــن واألنظمــة، وعــدم 
الدخــول فــي ممارســات أو أوضــاع یترتــب أو قــد یترتــب علیھــا 
تضــارب المصالــح وبخاصــة فــي المعامــالت التجاریــة وإدارة 
األعمــال واألنشــطة واســتخدام أصــول الشــركة وســجالتھا 
ومعلوماتھــا، والعالقــة مــع أصحــاب المصالــح خــارج الشــركة، 
وقبــول أو طلــب الھدایــا أو الرشــاوى أو القــروض أو المكافآت 
ــز أو العمــوالت. وإدراكًا مــن الشــركة وعزمھــا علــى  أو الجوائ
ــح باإلضافــة إلــى غیرھــا  مكافحــة كافــة صــور تضــارب المصال

مــن األمــور. 

كمــا أن الشــركة ملتزمة بأحكام المــواد )108( و)109( و)110( 
و)111( مــن قانــون الشــركات التجاریــة رقــم )11( لســنة 2015 
ــون  ــون المذكــور بموجــب قان ــالت بعــض أحــكام القان وبتعدي

رقــم )8( لســنة 2021 والتــي تنــص علــى أن:

 ال یجــوز لرئیــس مجلــس اإلدارة أو عضــو المجلس أن یشــترك - 1
ــر  ــركة، أو أن یتج ــة الش ــأنه منافس ــن ش ــل م ــي أي عم ف
لحســابه أو لحســاب الغیــر فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي 
ــض  ــه بالتعوی ــركة أن تطالب ــركة وإال كان للش ــه الش تزاول
أو أن تعتبــر العملیــات التــي باشــرھا قــد أجریــت لحســابھا.

 ال یجــوز لرئیــس مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه أو أحــد - 2
المدیریــن أن یقــوم بعمــل مشــابه لنشــاط الشــركة، أو 
ــي  ــرة ف ــر مباش ــرة أو غی ــة مباش ــه أي مصلح ــون ل أن تك
لحســاب  تتــم  التــي  واإلرتباطــات  والمشــاریع  العقــود 

الشــركة. 

ــًا مــن أي نــوع كان - 3  ال یجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا نقدی
ــرض  ــن أي ق ــا أو أن تضم ــس إدارتھ ــاء مجل ــن أعض ألي م
یعقــده أحدھــم مــع الغیــر، واســتثناًء مــن ذلك یجــوز للبنوك 
ــًا مــن أعضــاء  وغیرھــا مــن شــركات االئتمــان أن تقــرض أی
مجالــس إدارتھــا أو تفتــح لــه اعتمــادًا أو تضمــن لــه القروض 
التــي یعقدھــا مــع الغیــر وذلــك باألوضــاع والشــروط التــي 
یحددھــا مصــرف قطــر المركــزي، ویعتبــر باطــاًل كل تصــرف 
یتــم علــى خــالف أحــكام ھــذه المــادة، دون إخــالل بحــق 
الشــركة فــي مطالبــة المخالــف بالتعویــض عنــد االقتضــاء.

أو - 4 الشــركة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئیــس  علــى   یحظــر 
العاملیــن فیھــا أن یســتغل أي منھــم مــا وقــف علیــه 
ــه فــي تحقیــق  ــه أو وظیفت مــن معلومــات بحكــم عضویت
مصلحــة لــه أو لزوجــه أو ألوالده أو ألحــد مــن أقاربــه حتى 
الدرجــة الرابعــة ســواء بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 
نتیجــة التعامــل فــي األوراق المالیــة للشــركة، كمــا ال یجوز 
أن یكــون ألي منھــم مصلحــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 
مــع أي جھــة تقــوم بعملیــات ُیــراد بھــا إحــداث تأثیــر فــي 
ــى  ــركة، ویبق ــا الش ــي أصدرتھ ــة الت ــعار األوراق المالی أس
انتھــاء  بعــد  ســنوات  ثــالث  لمــدة  ســاريًا  الحظــر  ھــذا 
عضویــة الشــخص فــي مجلــس اإلدارة أو انتھــاء عملــه 

ــركة. ــي الش ف
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ــادة الشــركة بطریقــة  ــس اإلدارة ھــو قی ــدور الرئیســي لمجل ال
ــي  ــة والحریصــة الت ــة ضمــن إطــار مــن التوجیھــات الفاعل ریادی
ــك  ــار یمل ــذا اإلط ــي ھ ــا، وف ــر وإدارتھ ــم المخاط ــمح بتقیی تس
مجلــس اإلدارة الســلطات والصالحیــات الكاملة إلدارة الشــركة 
واســتمرار العمــل علــى تحقیــق الھــدف األساســي المتمثل في 

حفــظ حقــوق المســاھمین، باإلضافــة إلــى المھــام التالیــة:

تحدیــد اختصاصــات الرئیــس التنفیــذي وواجباتــه وصالحیاته - 1
وتقییــم أدائــه ومكافآته.

تقییــم وســحب الصالحیــات الممنوحــة ألعضــاء مجلــس - 2
طریقــة  وتحدیــد  وتحدیدھــا  المجلــس  ولجــان  اإلدارة 

ممارســتھا.

مراقبــة أداء اإلدارة التنفیذیــة العلیــا، ومراجعــة خطــط - 3
اإلدارة فیمــا یتعلــق بعملیــة اإلحــالل الوظیفــي والترتیبات 

ــا. ــة العلی ــآت اإلدارة التنفیذی ــة بمكاف المتعلق

التحقــق مــن مــدى مالءمــة الھیــاكل التنظیمیــة واإلداریــة - 4
علــى  التركیــز  مــع  ومجموعتھــا  للشــركة  والمحاســبیة 

ــة. ــة الداخلی ــام المراقب نظ

تقدیــم التوصیــة للموافقــة علــى تعییــن أو إعــادة تعییــن - 5
أو عــزل مراقــب الحســابات الــذي یعینــه المســاھمون بنــاًء 
علــى موافقتھــم خــالل اجتمــاع الجمعیــة العامة الســنوي 

للشــركة، وذلــك تبعــًا لتوصیــات لجنــة التدقیــق.

یتوقــع مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اإللتــزام الجــاد تجــاه - 6
مجلــس اإلدارة والشــركة، كمــا یتوقــع منھــم أیضــًا تنمیــة 
وتوســیع معرفتھــم الحالیــة بطبیعــة عملیــات الشــركة 
وأعمالھــا الرئیســیة وتوفیــر الوقــت الــالزم للمســاھمة 

ــان. ــس واللج ــال المجل ــي أعم ف

التنفیذیــة - 7 واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تدریــب  یتــم 
لإلمكانیــات.  وفقــًا  العلیــا 

دور وواجبات رئیس مجلس اإلدارة

المھمــة األساســیة لرئیــس مجلــس اإلدارة قیــادة المجلــس، 
وضمــان قیامــه بمھامــه فــي ضــوء القوانیــن والتشــریعات ذات 

الصلــة، باإلضافــة إلــى المھــام التالیــة:

ــر، - 1 ــل الشــركة أمــام القضــاء، وفــي عالقتھــا مــع الغی تمثی
وجھــات  علــى  المجلــس  وإطــالع  معھــم،  والتواصــل 

نظرھــم.

رئاســة المجلــس واللجــان المختــارة واجتماعــات الجمعیــات - 2
العامــة، وتیســیرھا بھــدف ضمــان أن المناقشــات تتــم 
فــي  األعضــاء  جمیــع  تشــجیع  یضمــن  منفتــح  بشــكل 
المجلــس علــى المشــاركة الفعالــة فــي المناقشــات بمــا 

ــركة. ــة الش ــي مصلح ــب ف ــدم ویص یخ

ــن - 3 ــان وأمی ــاء اللج ــذي ورؤس ــس التنفی ــع الرئی ــیق م التنس
ــات  ــي إلجتماع ــدول الزمن ــد الج ــس اإلدارة لتحدی ــر مجل س
ــة. ــات الھام ــن اإلجتماع ــا م ــه، وغیرھ ــس اإلدارة ولجان مجل

 التنســیق مــع الرئیــس التنفیــذي لضمــان قیــام اإلدارة - 4
حتــى  اإلدارة،  لمجلــس  المطلوبــة  المعلومــات  بتوفیــر 
یتمكــن المجلــس مــن اتخــاذ القــرار المناســب ومتابعــة 

تنفیــذه.

توجیــه أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلرشــاد المســتمر لھــم مــن - 5
ــل  ــادیة. ویتحم ــة واإلرش ــج التعریفی ــط للبرام ــالل التخطی خ
رئیــس مجلــس اإلدارة مســؤولیة تقدیــم البرامــج اإلرشــادیة 
والتــي  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  باســتمرار  والتوجیھیــة 
ــس،  ــي المجل ــاء ف ــم كأعض ــى أداء مھامھ ــاعدھم عل تس
وذلــك لضمــان معرفتھــم وفھمھــم المســتمر لمســتجدات 

األمــور فــي الشــركة. 

مراجعــة مــدى مالءمــة توقیــت وصــول الوثائــق المســاندة - 6
ــس  ــات لمجل ــق المعلوم ــان تدف ــات اإلدارة، وضم لمقترح

اإلدارة. 

ــة مجلــس اإلدارة واألعضــاء، وإناطــة - 7 ــز فاعلی إرشــاد وتعزی
مھــام معینــة بھــم.

مراجعــة النتائــج الشــھریة ألعمــال الشــركة بالتنســیق مــع - 8
الرئیــس التنفیــذي. 

مــع - 9 بعالقــات طیبــة ومثمــرة  الشــركة  ارتبــاط  ضمــان 
ــالم  ــائل اإلع ــع وس ــمیة، وم ــر الرس ــمیة وغی ــات الرس الجھ

المختلفــة.

إصــدار جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع أخــذ - 10
ــم  ــار. وإجــراء تقیی ــن االعتب مقترحــات أعضــاء المجلــس بعی
ــه، مــع جــواز  ــه وأعضائ ســنوي ألداء المجلــس، وأداء لجان

ــم. اإلســتعانة بجھــة استشــاریة إلجــراء التقیی

ویجــوز للرئیــس تفویــض بعــض ھــذه الصالحیــات إلــى عضــو آخــر 
بمجلــس اإلدارة، أو للرئیــس التنفیــذي أو أمیــن ســر المجلــس. 



مؤھات أمین سر مجلس اإلدارة 

ــن الســیدة/ آالء  ــم تعیی ــس اإلدارة فقــد ت ــى قــرار مجل ــاًء عل بن
ســلمان النعيمــي أمینــًا لســر مجلــس اإلدارة الحاصلــة علــى 
درجــة البكالوریــوس فــي األدب االنجليــزي مــن جامعــة قطــر 
فــي عــام 2005، ودرجــة الماجســتیر فــي دراســات الترجمــة 
مــن جامعــة حمــد بــن خليفــه بقطــر فــي العــام 2015 باإلضافة 
إلــى درجــة الماجســتير فــي القانــون والحوكمــة مــن جامعــة 
سســكس البريطانيــة فــي عــام 2020 هــذا تتمتــع الســيدة 
/ آالء النعيمــي بخبــرة متميــزه إذ عملــت فــي كل مــن فــي 
ــت  ــم انتقل ــه فــي العــام 2006 ومــن ث ــة القطري وزارة الداخلي
للعمــل كمديــر لحوكمــة شــركات مجموعــة اوريــدو فــي العــام 
2015 وانضمــت مؤخــرًا للعمــل فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة 
كمديــر إدارة الحوكمــة وشــؤون الشــركات فــي العــام 2021. 

وتتضمــن مهــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي الشــركة وفقــًا 
لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة )17( مــن نظــام الحوكمة 

وهــي كمــا يلــي: 

تحريــر وحفــظ محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان  	
الحاضريــن  المجلــس  أعضــاء  وتدويــن  عنــه  المنبثقــة 
فــي  المجلــس  إتخذهــا  التــي  والقــرارات  والغائبيــن 
الكتــب  وحفــظ  وجــدت،  إن  واإلعتراضــات  اإلجتمــاع 

المجلــس؛ وإلــى  مــن  المحالــة  والتقاريــر 

ــد قــرارات المجلــس فــي الســجل المعــد لهــذا الغــرض  	 قي
ــخ إصدارهــا. حســب تاري

حفــظ محاضــر إجتماعــات المجلــس وقراراتــه وتقاريــره  	
وكافــة ســجالت ومراســالت المجلــس ومكاتباتــه فــي 

ســجالت ورقيــة وإلكترونيــة.

إرســال الدعــوة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمشــاركين فــي  	
ــل  ــال قب ــدول األعم ــا ج ــًا به ــدوا( مرفق ــاع )إن وج اإلجتم
التاريــخ المحــدد إلنعقــاد اإلجتمــاع بإســبوعين علــى األقــل، 
وكذلــك إســتالم طلبــات األعضــاء بإضافــة بنــد أوأكثــر 

ــات.  ــك الطلب ــم تل ــخ تقدي ــات تاري ــال وإثب ــدول األعم لج

التنســيق بيــن الرئيــس وأعضــاء المجلــس وبيــن مختلــف  	
المجلــس  بيــن  التنســيق  عــن  فضــاًل  المجلــس،  أعضــاء 
وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك المســاهمون 

والموظفــون؛ واإلدارة 

تســهيل وصــول  	 علــى  اإلدارة  رئيــس مجلــس  مســاعدة 
المجلــس؛ أعضــاء  إلــى  الصلــة  المعلومــات ذات  كافــة 

المتعلقــة  	 القضايــا  فــي  للمجلــس  االستشــارة  توفيــر 
الحــال. بطبيعــة  القانونيــة  والقضايــا  بالحوكمــة 

حفــظ اقــرارات وإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة )إقــرار  	
ــارب  ــرية، تض ــد بالس ــرار وتعه ــب، إق ــر المناص ــد بحظ وتعه
المصالح،اإلفصــاح عــن المعامــالت الماليــة وتقيــم أعضــاء 

المجلــس خــالل العــام(. 

أنشطة مجلس اإلدارة في عام 2021

حقــق مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة فــي عــام 2021 
ــى  ــرف عل ــة، وأش ــي الحوكم ــة ف ــداف الهام ــن األه ــددًا م ع

تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات بنجــاح، بمــا فــي ذلــك:

الموافقة على تقریر أداء الشركة لعام 2020. 	

ــة الموحــدة لعــام 2020،  	 ــات المالی الموافقــة علــى البیان
ورفــع توصیــة للجمعیــة العامــة بھــذا الشــأن. 

الموافقــة علــى رفــع توصیــة للجمعیــة العامــة بتعییــن  	
مكتــب )كــي بــي ام جــي( مراقبــًا لحســابات الشــركة 

.2021 للعــام 

 الموافقــة علــى تقریــر الحوكمــة لعــام 2020، ورفــع  	
توصیــة بھــذا الشــأن للجمعیــة العامــة. 

 الموافقــة علــى توزیــع أربــاح بنســبة ... % مــن القیمــة  	
مجلــس  وأعضــاء  رئیــس  ومكافــآت  للســھم،  االســمیة 
الشــأن.  بھــذا  العامــة  للجمعیــة  اإلدارة، ورفــع توصیــة 

الموافقــة علــى خطــة أعمــال الشــركة والموازنــة وخطــة  	
التمویــل لعــام 2020.

ــة للشــركة المتحــدة  	  الموافقــة علــى االســتراتیجیة المالی
للتنميــة.

اعتمــاد عــدد مــن القــرارات الفنیــة المتعلقــة بالفــرص  	
االســتثماریة.

ــة،  	 ــنوات القادم ــركة للس ــتراتیجیة االش ــذ اس ــة تنفی  متابع
ــا. ــة لتنفیذھ ــة الالزم ــص الموازن وتخصی

 تحدید ھامش المخاطر المسموح به للشركة. 	

الموافقــة علــى توصیــة لجنــة الحوكمــة والترشــيحات  	
ــة  ــل الحوافــز الســنویة والحوافــز طویل والمكافــآت بتعدی

ــركة. ــاح الش ــأداء وأرب ــا ب ــد، وربطھ األم

الموافقــة علــى تعدیــل المخصصــات واإلمتیــازات ألعضــاء  	
مجلــس اإلدارة.
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ــة  ــى تھیئ ــالث لجــان رئیســیة، تعمــل عل ــس اإلدارة ث ــع مجل تتب
المجــال لتكــون عملیــة صنــع القــرار أكثــر فاعلیــة، وھــذه اللجــان 
األساســیة ھــي اللجنــة التنفیذیــة، ولجنــة التدقیــق، ولجنــة 

ــآت.  ــیحات والمكاف ــة والترش الحوكم

المجلــس  أعضــاء  مــن  أعضــاء  ثالثــة  مــن  لجنــة  تتألــف كل 
علــى األقــل یعینھــم المجلــس، آخــذًا فــي اإلعتبــار خبــرات 
ــي  ــاركین ف ــس المش ــاء المجل ــن أعض ــو م ــالت كل عض ومؤھ
اللجــان. ویحــق للمجلــس اســتبدال أعضــاء اللجــان فــي أي 
وقــت. ولــكل لجنــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة میثــاق مكتــوب 
ُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، یوضــح مســؤولیاتھا وواجباتھــا 
وصالحیاتھــا. وقــد روعيــه فــي كل میثــاق أن یتماشــى مــع 
ــي  ــام األساس ــة والنظ ــل الحوكم ــي دلی ــة ف ــات المبین الواجب
ــة رقــم )11( لســنة 2015  ــون الشــركات التجاری للشــركة، وقان
ــون  ــون المذكــور بموجــب قان ــالت بعــض أحــكام القان وبتعدي
ــات  رقــم )8( لســنة 2021، ونظــام حوكمــة الشــركات والكیان
ــة  ــن ھیئ ــادر ع ــیة الص ــوق الرئیس ــي الس ــة ف ــة المدرج القانونی
ــكیل  ــح تش ــدول یوض ــي ج ــا یل ــة. وفیم ــواق المالی ــر لألس قط

ــس:  ــة للمجل ــان التابع اللج

منصب العضو في اسم عضو مجلس اإلدارةاللجنة
اللجنة 

اللجنة التنفيذية 

رئيس اللجنة سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر
نائب الرئيسالسيد/ عبدالرحمن عبداهلل آل عبدالغني

عضوالسيد/ عبدالعزيز محمد المانع
عضوالسيد/ علي حسين الفردان
عضوالسيد/ ناصر جاراهلل المري

عضوسعادة السيد/ مبارك علي النعيمي

لجنة التدقيق
رئيس اللجنة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني

عضوسعادة السيد/ مبارك علي النعيمي
عضوالسيد/ عبدالرحمن سعد الشثري 

لجنة الحوكمة والترشيحات 
والمكافآت

رئيس اللجنةالسيد/ عبدالرحمن سعد الشثري 
عضوالسيد/ علي حسين الفردان
عضوالسيد/ ناصر جاراهلل المري



أ- اللجنة التنفیذیة 

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن ســتة أعضــاء وتهــدف اللجنــة 
إلــى ضمــان إتمــام عمليــة اتخــاذ القــرار علــى المســتويات 
العليــا لتحقيــق أهــداف الشــركة بطريقــة مرنــة وفــي الوقــت 
المناســب، وفقــًا للصالحيــات الممنوحــة أو المفوضــة مــن قبــل 

ــة.  ــى اللجن ــس اإلدارة إل مجل

ــى  ــاج إل ــي تحت ــائل الت ــة المس ــة بدراس ــة مكلف ــا أن اللجن كم
اإلدارة  لمجلــس  رفعهــا  قبــل  ومعمقــة  تفصيليــة  مراجعــة 
إلتخــاذ قــرار نهائــي بشــأنها. باإلضافــة إلــى أنهــا تعكــف علــى 
مراقبــة تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة واألســلوب المتبــع إلعتمــاد 

اإلســتثمارات الماليــة واإلســتراتيجية. 

قــد أنجــزت اللجنــة عــددًا مــن األعمــال المهمــة فــي عــام 
2021، حيــث أن اللجنــة قــد عقــدت فــي العــام 2021 عــدد 
)5( اجتماعــات تــم مــن خاللهــا مراجعــة )علــى ســبيل الذكــر ال 

ــة: ــور التالي ــر( األم الحص

الموازنة التقديرية للعام 2021.- 1

ضوابــط اشــتراطات التطويــر لمشــاريع مختلفــة بجزيــرة - 2
اللؤلــؤة.

طلبات المطورين بجزيرة اللؤلؤة.- 3

ضوابــط وارشــادات افتتــاح محــالت التجزئــة الخدميــة فــي - 4
األبــراج الســكنية.

أسعار بيع مساحات التوسعة الشاطئية والزراعية. - 5

الرسوم اإلدراية إلعادة البيع ونقل الملكية. - 6

الحدود والصالحيات الممنوحة لإلدارة.- 7

ب- لجنة التدقیق

ــاعد  ــتقلين وتس ــم مس ــاء أغلبه ــالث أعض ــن ث ــة م ــون اللجن تك
اإلشــرافية  بمهامــه  القيــام  فــي  اإلدارة  مجلــس  اللجنــة 
ــدم  ــركة وتق ــة للش ــات المالي ــالمة البيان ــان س ــة لضم والرقابي
المشــورة لمجلــس اإلدارة حــول كفــاءة وفعاليــة نظــم التحكــم 
الداخلــي والترتيبــات التــي يجــب اتخاذهــا إلدارة المخاطــر كمــا 
أن اللجنــة مكلفــة أيضــًا بضمــان اســتقاللية وموضوعية وظائف 
التدقيــق الداخلــي والخارجــي وكذلــك تقــوم اللجنــة بمراجعــة 
ــر المدققيــن كمــا  عمليــات التدقيــق الداخلــي الســنوي وتقاري
ــق  ــن التدقي ــئة ع ــائل الناش ــول المس ــر ح ــداد التقاري ــوم بإع تق
والمتعلقــة بالشــركة والشــركات التابعــة لهــا، بمــا فــي ذلــك 
المعلومــات  التعــاون وتوفيــر  اإلدارة، ومســتوى  ردة فعــل 
ــل  ــق مقاب ــدة التدقي ــر مــدى فائ ــق، وتقري ــة التدقي خــالل عملي
تكلفتــه، وتعمــل اللجنــة أيضــا علــى وضــع قنــوات اتصــال بيــن 

اإلدارة التنفيذيــة والمدققيــن الداخلييــن والخارجييــن.

عــالوة علــى مــا تقــدم، فــإن اللجنــة تولــي اهتمامهــا للتحقيــق 
فــي أي مخالفــات بالشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا.

ــام  ــي ع ــة ف ــال المهم ــن األعم ــددًا م ــة ع ــزت اللجن ــد أنج وق
 ،2021

ومراجعــة - 1 الربعيــة  الماليــة  البيانــات  علــى  الموافقــة 
البيانــات الماليــة الســنوية ورفــع توصيــه بشــأنها لمجلــس 

اإلدارة. 

الســنوي - 2 ربــع  الداخلــي  التدقيــق  تقريــر  اســتعراض 
دوريــة. بصــورة  والســنوي 

الموافقة على خطة التدقيق الداخلي لعام 2021.- 3

الموافقــة علــى تعييــن مراقــب لحســابات الشــركة لعــام - 4
ــة لمجلــس اإلدارة بهــذا الشــأن.  2021 ورفــع توصي

الموافقــة علــى مؤشــر أداء إدارة التدقيــق الداخلــي لعــام - 5
.2021

الموافقــة علــى نتائــج مؤشــر أداء إدارة التدقيــق الداخلــي - 6
للعــام 2021.

الموافقــة علــى موازنــه إدارة التدقيــق الداخلــي لعــام - 7
.2021

مراجعة وضع نظم الرقابة الداخلية وعمليات اإلبالغ.- 8

اســتعراض نتائــج المراجعــات المقدمــة مــن إدارة التدقيــق - 9
الداخلــي.

علمًا بأن اللجنة عقدت عدد )7( اجتماعات في عام 2021.
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ج-  لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

ثــالث أعضــاء وتعمــل علــى مســاعدة  اللجنــة مــن  تتكــون 
مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ مهامــه ومســؤولياته فيمــا يتعلــق 
ومجالــس  المتحــدة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  وتعييــن  بترشــيح 
إدارات الشــركات التابعــة لهــا وتحديــد مكافــأة رئيــس المجلــس 
وأعضــاء المجلــس وكذلــك مكافــأة اإلدارة التنفيذيــة العليــا 

والموظفيــن وتســاهم أيضــًا اللجنــة بتقييــم أداء المجلــس.

ــام  ــي ع ــة ف ــال المهم ــن األعم ــددًا م ــة ع ــزت اللجن ــد أنج وق
2021، حيــث أن اللجنــة قــد عقــدت فــي العــام 2021 عــدد 
)8( اجتماعــات تــم مــن خاللهــا مراجعــة )علــى ســبيل الذكــر ال 

ــة: ــور التالي ــر( األم الحص

مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021.- 1

تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021. - 2

مراجعــة مقتــرح مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة - 3
الماليــة المنتهية لعــام 2021.

مراجعــة إســتراتيجية المكافــآت والبــدالت لرئيــس وأعضــاء - 4
مجلــس اإلدارة.

مناقشة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.- 5

الموافقة على تعديل سياسة الموارد البشرية.- 6

اإلدارة - 7 أعضــاء مجلــس  الموافقــة علــى سياســة مزايــا 
المتحــدة  الشــركة  فــي  التنفيذيــة  اإلدارة  وموظفــي 

الشــأن. بهــذا  اإلدارة  لمجلــس  توصيــة  ورفــع  للتنميــة 

ــركة - 8 ــي الش ــنوية لموظف ــأة الس ــى المكاف ــة عل الموافق
ــة. ــركات التابع ــة والش ــدة للتنمي المتح

لكافــة - 9 الحيــاة  علــى  تأميــن  سياســة  علــى  الموافقــة 
ــة  ــركات التابع ــة والش ــدة للتنمي ــركة المتح ــن الش موظفي

لهــا خــالل فتــرة عملهــم بالشــركة. 

برواتــب - 10 الســنوية  الزيــادة  تفعيــل  علــى  الموافقــة 
. ظفيــن لمو ا

إدارة الحوكمة
تأسســت إدارة الحوكمــة فــي الشــركة فــي عــام 2021، ویقــع 
علــى عاتق اإلدارة مســؤولیة مســاعدة مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفیذیــة فــي ضمــان فعالیــة وتطبیــق ممارســات وسیاســات 

حوكمــة الشــركة.

وقــد أنجــزت إدارة الحوكمــة عــددًا مــن األعمــال المھمــة فــي 
عــام 2021، منھــا: 

متابعة تطبیق الحوكمة في الشركة. 	

مجلــس  	 نطــاق  علــى  الحوكميــة  اإلجــراءات  مراجعــة 
اإلدارة.

ــات  	 ــة للجه ــة والدوري ــات المالي ــى اإلفصاح ــراف عل  اإلش
ــة. ــه بالدول الرقابي

التواصــل مــع المســاهمين وتوفيــر جميــع المعلومــات  	
والبيانــات المطلوبــة مــن قبلهــم.

ــم  	 ــم الســنوي وفــي تقیی  مســاعدة المجلــس فــي التقیی
ــات وســلوكیات العمــل. ــزام بأخالقی اإللت

تقديم الدعم للمجلس فيما يتعلق بالحوكمة. 	

أھداف التدقیق الداخلي وأنشطته 
ــدات وخدمــات استشــاریة  ــي تأكی ــق الداخل تقــدم إدارة التدقی
ــركة  ــة للش ــة قیم ــدف إضاف ــتقل، بھ ــي ومس ــكل موضوع بش
وتحســین عملیاتھــا. ویســاعد ھــذا النشــاط الــذي تقــوم بــه 
إدارة التدقیــق الداخلــي فــي تحقیــق أھــداف الشــركة مــن 
خــالل اتبــاع أســلوب منھجــي منظــم لتقییــم وتحســین فاعلیــة 
إدارة المخاطــر والرقابــة والحوكمــة كمــا أن إدارة التدقیــق 
الداخلــي تتقیــد بدلیــل قائــم علــى المعاییــر الدولیــة للممارســة 
المھنیــة للتدقیــق الداخلــي، لتقدیــم إرشــادات عملیــة إلدارة 
نشــاط التدقیــق الداخلــي والتخطیــط والتنفیــذ وإعــداد التقاریــر، 
ــن  ــد م ــة المزی ــي إضاف ــھم ف ــكل یس ــا بش ــم صیاغتھ ــي یت الت
القیمــة وتحســین عملیــات الشــركة ویتــم تنفیــذ ھــذه المھــام 
ــن  ــة م ــات واضح ــد تعلیم ــق وتوج ــة التدقی ــراف لجن ــت إش تح
ــى  ــة إل ــق واإلدارة التنفیذی ــة التدقی ــس اإلدارة ولجن ــل مجل قب
ــة  ــع أنظم ــق م ــم بالتواف ــام بأعمالھ ــل للقی ــدات العم كل وح
المراجعــة المالیــة الخارجیــة والداخلیــة والــرد علــى أي قضیــة 
أو موضــوع یطرحــه المدققــون. وقــد أنجــزت إدارة التدقیــق 

عــددًا مــن األعمــال المھمــة فــي عــام 2021، مــن أھمھــا:



إعداد خطة التدقیق الداخلي المبنیة على المخاطر.  	

مراجعــة وتقییــم العملیــات، وإدارة المخاطر، وإطــار الرقابة  	
الداخلیــة مــن خــالل تنفیذ خطــة التدقیــق الداخلي.

ــر  	 ــى المعایی ــم عل ــي القائ ــق الداخل ــل التدقی ــد بدلی  التقی
ــم  ــي، لتقدی ــق الداخل ــة للتدقی ــة المھنی ــة للممارس الدولی
الداخلــي  التدقیــق  نشــاط  إلدارة  عملیــة  إرشــادات 

التقاریــر. وإعــداد  والتنفیــذ  والتخطیــط 

التدقیــق  	 إلدارة  الســنویة  ربــع  التقاریــر  وتقديــم  اعــداد 
للشــركة. الداخلــي 

ضمــان  	 بمراجعــات  الخاصــة  التوصیــات  تنفیــذ  متابعــة 
الشــركة. فــي  الداخلــي  التدقیــق  إدارات  فــي  الجــودة 

ــل إدارة  	 ــات الصــادرة ســابقًا مــن قب ــذ التوصي متابعــة تنفي
ــق. التدقي

ــرأي حــول  	 ــداء ال مراجعــة بعــض السیاســات المقترحــة إلب
ــط الداخلــي فیھــا.  كفــاءة إجــراءات الضب

الســنوية  	 الخطــط  فــي  المدرجــة  المراجعــات  تنفيــذ 
الداخلــي. للتدقيــق 

تنفيــذ مراجعــات مــن خــارج خطــة التدقيــق بنــاًء علــى  	
التنفيذيــة. اإلدارة  أو  التدقيــق  لجنــة  طلــب 

تنفيــذ مهــام بنــاًء علــى طلــب لجنــة التدقيــق واإلدارة  	
التنفيذيــة.

إدارة نظام البالغات ومراجعة الشكاوى المقدمة. 	

اطــار  	 تتنــاول  تدريبيــة  ودورات  عمــل  بورشــات  القيــام 
تداركــه. وطــرق  الفســاد  مكافحــة 

المخاطــر  	 إدارة  ســجل  لبلــورة  اإلدارات  مــع  التنســيق 
باإلحتيــال. المرتبطــة 

ولضمــان الشــفافیة والمصداقیــة، یتــم التحقیــق فــي أي أمــور 
فریــق  أو  الخارجــي  أو  الداخلــي  المدقــق  انتبــاه  تســتدعي 
المحاســبة بشــكل منفصــل بنــاًء علــى طبیعــة ھــذه األمــور 

ووفقــًا لإلجــراءات المعتمــدة لھــذا الشــأن.

تجدراإلشــارة إلــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة 
هــي قســٌم قائــم مســتقل بذاتــه يتألــف مــن فريــق عمــل مــن 
خلفيــات مهنيــة وفنيــة مختلفــة، تــم تدريبهــم بشــكل مناســب 
وواٍف للعمــل بإســتقاللية وموضوعيــة، وهــو مضطلــع بجميــع 
مهــام التدقيــق الداخلــي للشــركة، ولــه حريــة الوصــول في أي 
وقــت إلــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة والوثائــق العائــدة 

لهــا كــي يقــوم بمهــام التدقيــق علــى أكمــل وجــه.

اإلشراف والرقابة على الشركة
 إن اإلشــراف والرقابــة علــى مســتوى الشــركة یجمــع خطوطــًا 
فــي  المالیــة  والمراقبــة  اإلســتراتیجي  للتشــغیل  منفصلــة 
ــم  ــة. ویت ــركات التابع ــن الش ــدة م ــكل واح ــاملة ل ــة ش مراجع
ذلــك وفقــًا لــدورة منتظمــة مــن زیــا رات واجتماعــات تعقدھــا 
للشــركة  التنفیذیــة  اإلدارة  مــع  للشــركة  التنفیذیــة  اإلدارة 
ــة.  ــر األداء الداخلی ــدد لتقاری ــدول مح ــك ج ــم ذل ــة، ویدع التابع
ویعتبــر هــذا التفتیــش المفصــل عــن أداء كل شــركة عامــاًل 
خــالل  مــن  للمســاھمین  تقــدم  التــي  للمعلومــات  أساســًا 
التقاریــر الفصلیــة الســنویة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن االشــركة 
تراجــع وتعلــق علــى قــرارات وأعمــال مجالــس اإلدارات ولجــان 
التدقیــق فــي كل شــركة تابعــة. فإجــراءات المراقبة واإلشــراف 
ــركة  ــن ش ــف م ــة تختل ــركات التابع ــن الش ــركة م ــي كل ش ف
ــس اإلدارة  ــات لمجل ــض الصالحی ألخــرى، بشــكل یعكــس تفوی
ــع  ــر أن جمی ــكل شــركة مــن الشــركات، غی ــة ل واإلدارة التنفیذی
الشــركات مطالبــة باإللتــزام بإصــدار التقاریــر علــى مســتوى 

ــركة. الش

المخالفات
ــات  ــد أي مخالف ــم رص ــم يت ــر، ل ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــى تاري حت
ــركة  ــى أن الش ــارة إل ــدر اإلش ــركة. وتج ــل الش ــن قب ــت م إرتكب
تقــوم بــإدارة المخاطــر مــن خــالل التنســيق والتعــاون المســتمر 
بيــن إداراتهــا المختصــة بالشــؤون الماليــة والقانونيــة والتدقيــق 
ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  مــن  مباشــر  وبإشــراف  الداخلــي، 
الحوكمــة  ولجنــة  التدقيــق  لجنــة  وخصوصــًا  المتخصصــة، 
قطــر  هيئــة  لتعليمــات  وفقــًا  والمكافــآت  والترشــيحات 
ــن  ــركة بتعيي ــت الش ــا قام ــة. كم ــة والحوكم ــواق المالي لألس
Price waterhouse coopers الذيــن يقومــون بتطبيــق نظــام 
إدارة المخاطــر والضوابــط الداخليــة حاليــًا. بنــاًء علــى السياســات 

ذات الصلــة بهمــا.
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إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلیة
وضعــت الشــركة نظامــًا للرقابــة وإدارة المخاطــر ووضــع خطــط 

لمعالجتھــا. وقــد صمــم ھــذا النظــام للقیــام باآلتــي:

تحدید وتقییم ومراقبة المخاطر في الشركة. 	

إبــالغ مجلــس اإلدارة بالتغییــرات الفعلیــة التــي تطــرأ علــى  	
المخاطــر التــي قــد تواجھھــا الشــركة.

ویتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولیة وضــع نظــام إدارة المخاطــر 
ــك النظــام فــي الشــركة. وتقــع  ــق ذل ــة تطبی ومراجعــة فعالی
وإدارة  ومراقبــة  وتقییــم  تحدیــد  مســؤولیة  اإلدارة  علــى 
المخاطــر بشــكل منتظــم فــي الشــركة بأكملھــا. ویشــمل ذلــك 
النظــام اإلجــراءات الداخلیــة المطبقــة فــي الشــركة. كمــا أن 
لــدى الشــركة ضوابــط محكمــة ونظــم متأصلــة تحكــم دخولھــا 

ــة.  فــي صفقــات وعالقــات مــع أطــراف ذات صل

إدارة  سیاســة  تطبــق  الشــركة  فــإن  الســیاق،  ھــذا  وفــي 
ــة  ــذه السیاس ــیة لھ ــب الرئیس ــركة والجوان ــي الش ــر ف المخاط
ــق،  ــة التدقی ــن لجن ــم م ــركة، وبدع ــس إدارة الش ــي أن مجل ھ
وإدارة التدقیــق الداخلــي، یســتعرض وبشــكل ربعــي كافــة 
ــا  ــا الشــركة والشــركات التابعــة لھ ــد تواجه ــي ق المخاطــر الت
ــي قــد تواجھــا أي مــن  ــد المخاطــر الت ــؤول مســئولیة تحدی وت
ھــذه الشــركات إلــى إدارتھــا التنفیذیــة وإلــى موظفیھــا، فیمــا 
يضطلــع القائميــن علــى المخاطــر بالشــركة بمراجعــة وتجمیــع 

ــا.  ــبل عالجھ ــا وس ــم تحدیدھ ــي ت ــر الت ــات المخاط تقییم

لمســاعدتها  استشــاري  بتعييــن  اإلدارة  قامــت  وقــد  هــذا   
بالشــركة ككل  المرتبطــة  المخاطــر  إدارة  فــي تطويــر أطــر 
وتــم الموافقــة عليهــا فــي العــام 2020 كمــا تــم تطويــر 
واعتمــاد لوائــح بالمخاطــر المتصلــة بــكل قســم وطــرق تــدارك 
بشــكل  اللوائــح  هــذه  تحديــث  ويتــم  هــذا  المخاطــر  هــذه 
ــإلدارة  ــورة ل ــة الخط ــر العالي ــن إدارة المخاط ــر ع دوري والتقري
ــق بمراجعــة  ــا ومجلــس اإلدارة، كمــا يقــوم قســم التدقي العلي
ــج  ــن نتائ ــغ ع ــنوية والتبلي ــق الس ــة التدقي ــا لخط ــات تبع العملي
المراجعــات إلــى لجنــة التدقيــق التــي بدورهــا تقــوم برفــع 
تقريــر دوري عــن نشــاطاتها للمجلــس، باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم 
متابعــة التوصيــات الصــادرة ســابقًا مــن قبــل اللجنــة أو المجلــس 
للتأكــد مــن تنفيذهــا والتــي مــن شــأنها أن تحســن نظــم الرقابــة 

ــابقًا. ــا س ــم تحديده ــي ت ــر الت ــف المخاط وتخف

واإلجــراءات  المخاطــر  بتجمیــع  المختصــة  اإلدارة  وتقــوم   
المخطــط إلتباعھــا لتخفیــف آثــار المخاطــر، ورفعھــا بشــكل 
ــل  ــى تحلی ــل اإلدارة عل ــس اإلدارة(. وتعم ــي )دوري لمجل فصل
فعالیــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة والتقیــد بأنظمــة الضبــط 

الداخلیــة، باإلضافــة إلــى فعالیــة تنفیذھــا.

تقیــد الشــركة بنظــام التدقیــق الداخلي 
والخارجي

الداخلــي  التدقیــق  بنظــام  التقیــد  علــى  الشــركة  تعمــل 
حســابات،  مراقــب  بتعییــن  الشــركة  وقامــت  والخارجــي، 
فھنــاك قــرارات وتعلیمــات واضحــة مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة 
ــد  ــرورة تقی ــى ض ــد عل ــا تؤك ــة العلی ــق واإلدارة التنفیذی التدقی
ــي  ــق الداخل ــام التدقی ــركة بنظ ــات وإدارات الش ــة قطاع كاف
ــن  ــا م ــم رصدھ ــي یت ــاالت الت ــة الح ــة كاف ــي ومعالج والخارج

قبــل المدققیــن.

وفیمــا یتعلــق بالتقاریــر الفنیــة والمحاســبیة، فھنــاك بعــض 
المالحظــات التــي تــرد فــي تقاریــر المدقــق الداخلــي والمدقق 

ــكل منھــا.  ــم معالجتھــا بالطریقــة المناســبة ل الخارجــي ویت

تضمــن  والتــي  لالبــالغ  سیاســة  الشــركة  لــدى  أن  كمــا 
للموظفیــن الحمایــة والســریة فــي حــال إبالغھــم عــن أیــة 
ــق هــذه  ــم االشــراف علــى حســن تطبي ــات مشــبوھة،. يت عملی
ــق الداخلــي.  ــق و إدارة التدقي ــة التدقي ــل لجن السياســة مــن قب

الرقابة الخارجية
ــك  ــا فــي ذل ــن، بم ــن الخارجيي ــن المدققي ــرار تعيي ــاذ ق ــم إتخ يت
تحديــد أتعــاب المدقــق الخارجــي، خــالل إجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة الــذي يمكــن لكافــة المســاهمين المشــاركة فيــه. 
تقريــره  لتقديــم  اإلجتمــاع  هــذا  الخارجــي  المدقــق  ويحضــر 

واإلجابــة عــن إستفســارات المســاهمين.

وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة خــالل إجتمــاع الجمعيــة 
 ”K.P.M.G" العامــة األخيــر بتاريــخ 2021/03/03 تعييــن الســادة
مدققــًا خارجيــًا لمراجعــة بيانــات الشــركة وتقديــم خدمــات 
التدقيــق للشــركة عــن الســنة الماليــة 2021، والهــدف مــن 
اإلدارة  لمجلــس  التأكيــد  هــو  الخارجــي  المدقــق  تعييــن 
والمســاهمين علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفقــًا 
لكافــة القوانيــن والتشــريعات المتصلــة والمعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة، باإلضافــة إلــى الحــرص علــى أن هــذه 
المالــي للشــركة وتعكــس  المركــز  الماليــة تمثــل  البيانــات 
ــق  ــم أن دور المدق ــع العل ــاطاتها. م ــف نش ــي مختل ــا ف أداءه
ــق للشــركة  ــم خدمــات التدقي ــى تقدي الخارجــي قــد اقتصــر عل
ــم أي  ــى الشــركة التعاقــد معــه لتقدي ــع عل ــث يمتن فقــط، حي

ــرى. ــات أخ خدم

وبالتوافــق مــع مبــادئ التدقيــق، يقــوم المدقــق الخارجــي 
ــس  ــركة ومجل ــن الش ــتقاللية ع ــة وإس ــكل موضوعي ــل ب بالعم



إدارتهــا، وبعيــدًا عــن أي تضــارب للمصالــح. وهــو يحضــر بشــكل 
دائــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة لتقديــم تقريــره واإلجابــة عــن 
إستفســارات المســاهمين. ومايجــدر اإلشــارة إليــه أن المادة 24 
ــة المدرجــة  ــات القانوني مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيان
فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق المالية 
قــد ألــزم المدقــق الخارجــي بتــالوة التقريــر الخــاص بالحوكمــة 
ــة  ــد هيئ ــة وم ــة العام ــج الجمعي ــي نتائ ــاهمين ف ــى المس عل
قطــر لألســواق الماليــة بكافــة التقاريــر ومــا يتكشــف لــه مــن 

مخالفــات.

اإلفصاح 
تتخــذ الشــركة مــن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح الكامــل مرتكــزًا 
لهــا عنــد اإلتصــال مــع المســاهمين أو الجهــات الرقابيــة أو 
ــات  ــي إجتماع ــح، أو ف ــاب المصال ــن أصح ــرى م ــات أخ أي جه

ــة.  ــة العمومي الجمعي

قطــر  وهيئــة  قطــر  لبورصــة  باإلفصــاح  الشــركة  وتقــوم 
ــام  ــي نظ ــا ف ــار إليه ــائل المش ــأن المس ــة بش ــواق المالي لألس
الحوكمــة واإلفصــاح أيضــًا عــن كل المســائل التــي تفرضهــا 
السياســات المختلفــة والمذكــورة ضمــن هــذا التقريــر، هــذا 
فضــاًل عــن إفصــاح الشــركة لنتائجهــا الماليــة ربــع الســنوية 
فــي  المحــددة  الفتــرة  خــالل  والختاميــة  الســنوية  ونصــف 
الئحــة بورصــة قطــر، كمــا تقــوم باإلفصــاح عــن أســماء أعضــاء 
اللجــان وتشــكيلتها والســيرة الذاتيــة لــكل عضــو وعــدد األســهم 
التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى موقــع الشــركة 
اإللكترونــي، وضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي، باإلضافــة إلــى 
ــركة  ــهم الش ــعر س ــى أداء س ــر عل ــي تؤث ــورات الت ــة التط كاف
المــدرج فــي البورصــة. كمــا أن الشــركة لطالمــا التزمت بإرســال 
ــذي  ــة بشــكل دوري وال ــات المالي نمــوذج اإلفصــاح عــن البيان
يوضــح عــدد اســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة ونســبة التغييــر فــي 
ــداول  ــدد األســهم، هــذا وقــد اعتمــدت الشــركة سياســة الت ع
تعبئتــه مــن قبــل  تتــم  الــذي  الداخلــي ونمــوذج اإلفصــاح 
ــرات الحظــر بالشــركة.  ــن وفقــًا لفت أعضــاء المجلــس والمطلعي
كمــا ترتبــط الشــركة بقنــوات إتصــال مباشــرة بمســاهميها حيــث 
ــى المعلومــات فــي الحــدود  ــة اإلطــالع عل ــح لهــم إمكاني تتي
ــركة  ــي بالش ــم المال ــد القس ــًا. ويعتم ــا قانون ــوص عليه المنص
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، ويصــرح المدقــق 
الخارجــي بشــكل صريــح فــي تقريــره علــى أنــه حصــل علــى كّل 
المعلومــات الضرورّيــة، ويذكــر فــي تقريــره بأنــه يتقّيــد بمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة وبــأن التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن الشــركة 

ــة.  ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــع المعايي ــة م متوافق

يتــم إرســال التقاريــر الماليــة المدققــة إلــى جميــع المســاهمين 

ــة العامــة وهــي  بشــكل ســنوي مرفقــة مــع الدعــوة للجمعي
ــك  ــي وكذل ــركة اإللكترون ــع الش ــى موق ــوم عل ــة للعم متاح

موقــع بورصــة قطــر.

تعامــات األشــخاص المطلعيــن علــى 
معلومــات الشــركة 

لقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة وثيقة سياســة األشــخاص المطلعين 
علــى معلومــات وتعــد تلــك السياســات مــن أهــم السياســات 
والكيانــات  الشــركات  حوكمــة  نظــام  مــن  فرضهــا  التــي 
ــة  ــن هيئ ــادر ع ــية الص ــوق الرئيس ــي الس ــة ف ــة المدرج القانوني
ــى  ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــع أعض ــة. ووّق ــواق المالي ــر لألس قط
المصالــح،  تضــارب  وعــدم  الســرية  علــى  بالمحافظــة  تعهــد 
دخولهــم  تحكــم  التــي  باإلجــراءات  باإللتــزام  منهــم  إقــرارًا 
ــراف ذوي  ــة األط ــدد سياس ــركة، وتح ــع الش ــات م ــي صفق ف
العالقــة اإلجــراءات الالزمــة، وتفــرض علــى األعضــاء اإلفصــاح 
ــاع عــن  ــح، واإلمتن عــن الصفقــات التــي تحتمــل تضــارب المصال
ــوع  ــد عــرض مســائل مــن هــذا الن ــت أو عــن الحضــور عن التصوي
علــى مجلــس اإلدارة للتصويــت عليهــا. فضــاًل عــن ذلــك، تفــرض 
تلــك السياســات علــى كل عضــو بمجلــس اإلدارة الوفــاء تجــاه 
الشــركة ومســاهميها، وتغليــب مصالــح الشــركة ومســاهميها 
علــى مصالحهــم الشــخصية والعمــل دائمــًا بحســن نيــة لمصلحــة 

ــة.  ــاهمين كاف ــركة والمس الش

ونشــير هنــا أيضــًا إلــى المــادة )50( مــن النظــام األساســي 
التــي تنــص علــى أن يضــع مجلــس اإلدارة ســنويًا تحــت تصــرف 
المســاهمين وإلطالعهــم الخــاص قبــل إنعقــاد الجمعيــة العامة 
التــي تدعــى للنظــر فــي ميزانيــة الشــركة وتقرير مجلــس اإلدارة 
بإســبوع علــى األقــل كشــفًا تفصيليــًا يتضمــن العمليــات التــي 
يكــون فيهــا ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديريــن مصلحــة 
تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. ويتــم اإلفصــاح ســنويًا عــن عــدد 
األســهم التــي يملكهــا أعضــاء المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة 

كمــا هــو واردًا فــي أعلــى هــذا التقريــر. 

ــا  ــى موظفيه ــركة عل ــت الش ــد فرض ــك فق ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــى الســرية  ــى إقــرار وتعهــد بالمحافظــة عل ــع عل كافــًة التوقي
الشــركة  بحقــوق  تتعلــق  معلومــات  أي  إفشــاء  وعــدم 
وصفقاتهــا، واإللتــزام بسياســات الشــركة ومواثيــق قواعــد 

لديهــا. المعتمــدة  المهنــي  األخــالق والســلوك 

المطلعيــن  األشــخاص  سياســة  بوثيقــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
علــى معلومــات الشــركة والتــي إعتمدهــا المجلــس بتاريــخ 
ــك الوثيقــة مــن هــم األشــخاص  2018/02/07 فقــد عرفــت تل
ــم اإلفصــاح  ــم يت ــي ل ــى معلومــات الشــركة الت ــن عل المطلعي
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المطلعيــن  عنهــا ووضعــت قيــود صارمــة علــى األشــخاص 
تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى منــع التــداول مــن قبــل بعــض 
األشــخاص، كمــا فرضــت تلــك الوثيقــة تقديــم إفصــاح مكتــوب 
ــي  ــن ف ــخاص المطلعي ــالت األش ــن تعام ــهر( يبي ــة أش )كل ثالث
آليــة صارمــة لمراقبــة  أســهم الشــركة كمــا وضعــت أيضــًا 

حســابات األشــخاص المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة. 

ذو  باألطــراف  المرتبطــة  الصفقــات 
العاقــة

يتــم رصــد الصفقــات المتعلقــة باألطــراف ذو العالقــة فــي 
التقريــر المالــي واإلشــارة إليهــا بشــكل منفصــل فــي البيانــات 

ــى المســاهمين.  ــا عل ــم عرضه ــي يت ــة الســنوية الت المالي

إتاحة المعلومات
علــى  اإلطــالع  حــق  المســاھمین  لجمیــع  الشــركة  تضمــن 
خــالل  مــن  الصلــة  ذات  واإلفصاحــات  المعلومــات  كافــة 
نشــرھا علــى الموقــع اإللكترونــي والتقاریــر الســنویة التــي 
ــى تمكینھــم  تكــون متاحــة لكافــة المســاھمین، باإلضافــة إل
ــق بأعضــاء  ــي تتعل ــى كافــة المعلومــات الت مــن الحصــول عل
أســھم  مــن  یمتلكــون  ومــا  ومؤھالتھــم،  اإلدارة  مجلــس 
ــس إدارات  ــي مجال ــم ف ــتھم أو عضویتھ ــركة، ورئاس ــي الش ف
ــك المعلومــات المتعلقــة بالمســؤولین  شــركات أخــرى، وكذل
التنفیذییــن بالشــركة كمــا أنــه مــن المتــاح لكافــة أصحــاب 
المصالــح الحصــول علــى كافــة المعلومــات ذات الصلــة. جديــر 
بالذكــر أن الشــركة المتحــدة للتنميــة تحــرص علــى عــرض جمبــع 
المعلومــات والبيانــات الماليــة الجوهريــه بموقــع الشــركة 
االلكترونــي بمــا فــي ذلــك تعامالتهــا مــع مقدمــي الخدمــات 

الماليــة لعالقــات المســتثمرين.

ــواد )50( و)55(  ــكام الم ــي أح ــًا ف ــارة ضمنی ــت اإلش ــد تم وق
و)65( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى حقــوق صغــار 

المســاھمین فــي الشــركة بقولھــا:

 لمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعیــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى  	
ذلــك، وعلیــه دعوتھــا كلمــا طلــب ذلــك مراقــب الحســابات 
أو عــدد مــن المســاھمین یمثلــون مــا ال یقــل عــن )5 %( مــن 

رأس المــال. 

تنعقــد الجمعیــة العامــة فــي اجتمــاع غیــر عــادي بنــاًء  	
بنــاء علــى طلــب  أو  علــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة 

كتابــي موجــه إلــى المجلــس مــن عــدد مــن المســاھمین 
ــھم. ــع األس ــن رب ــل ع ــا ال یق ــون م یمثل

ــة العامــة الصــادرة طبقــًا لنظــام الشــركة  	 قــرارات الجمعی
منھــم  الغائبیــن  حتــى  المســاھمین  لجمیــع  ملزمــة 
ناقصیھــا. أو  األھلیــة  وعدیمــي  الــرأي  فــي  والمخالفیــن 

نزاعات وخصومة الشركة
النزاعــات والخصومــات هــي أمــر طبيعــي  إن أمــر حــدوث 
الســيما أن الشــركة تمــارس أعمالهــا التجاريــة خــالل عــدد مــن 
النشــاطات وأهمهــا نشــاط التطويــر العقــاري وبطبيعــة الحــال 
هنالــك عــدد مــن القضايــا المختلفــة مــن وضــد المقاوليــن 
وكذلــك مطــوري الباطــن وهنــاك عــدد مقــدر قــد فصــل فيــه 
ــي  ــق الخارج ــل المدق ــن قب ــق م ــم التدقي ــركة، وت ــح الش لصال
علــى قضايــا الشــركة وبمنتهــى الشــفافية وتنــاول التقريــر 

ــا. ــك القضاي ــاًل لتل ــًا مفص ــركة بيان ــنوي للش ــي الس المال

موقع الشركة على شبكة اإلنترنت
ــه  ــار إلي ــت، والمش ــبكة اإلنترن ــى ش ــركة عل ــع الش ــر موق يوف
الشــركة والفــرص  أدنــاه، معلومــات وافيــة عــن نشــاطات 
االســتثمارية، ويتضمــن قســمًا خاصــًا بعالقــات المســتثمرين 
ــنوية  ــر الس ــى التقاري ــوي عل ــة يحت ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغتي
والتقاريــر الماليــة ربــع الســنوية للســنة الحاليــة وللســنوات 
الموقــع، وعناويــن  مــن  تحميلهــا مباشــرة  يمكــن  الســابقة 
ــة،  ــر الحوكم ــاهمين، وتقري ــات المس ــؤول عالق ــال بمس اإلتص
عنــه،  المنبثقــة  اللجــان  ومواثيــق  اإلدارة،  مجلــس  وميثــاق 
باإلضافــة إلــى أخبــار الشــركة التــي يتــم تحديثهــا مباشــرة بعــد 
اإلفصــاح عنهــا أصــواًل. يتضمــن الموقــع أيضــًا معلومــات وافيــة 
عــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ونســبة المســاهمة فيهــا 
ــة. ــات الهام ــن المعلوم ــا م ــا وغيره ــال به ــات اإلتص ومعلوم

http://www.udcqatar.com

السیاسة المتبعة في توزیع األرباح
ولقــرار  اإلدارة،  مجلــس  لتوصیــة  وفقــًا  األربــاح  توزیــع  یتــم 
ــة العامــة للشــركة فــي اجتماعھــا العــادي الســنوي،  الجمعی
وذلــك فــي ضــوء أحــكام المــادة )61( مــن النظــام األساســي 

ــركة. للش
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سجل المساھمین
األساســي  النظــام  مــن   )14( المــادة  حكــم  مراعــاة  مــع 
للشــركة، والمــادة )159( مــن قانــون الشــركات التجاریــة رقــم 
)11( لســنة 2015 وبتعديــالت بعــض أحــكام القانــون المذكــور 
بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021، والمــادة )30( مــن 
نظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة المدرجــة فــي 
ــة،  ــواق المالی ــر لألس ــة قط ــن ھیئ ــادر ع ــیة الص ــوق الرئیس الس
وبنــاًء علــى توجیھــات بورصــة قطــر، تحتفــظ الشــركة بســجالت 
ــث تقــوم  ــة لمســاھمي الشــركة، حی صحیحــة ودقیقــة وحدیث
ــداع المركــزي  ــب ســجل المســاھمین شــھریًا لإلی الشــركة بطل

ــة.  ــألوراق المالی ل

ویمكــن ألي مســاھم أو أیــة أطــراف ذات صلــة اإلطــالع علــى 
ــى كافــة المعلومــات ذات  ســجل المســاھمین، والحصــول عل

الصلــة. 

ــار المســاھمین  وفیمــا یلــي جدولیــن، األول یوضــح حصــص كب
فــي الشــركة، والثانــي یوضــح حصــص أعضــاء مجلــس اإلدارة:

 
الجدول األول: حصص كبار المساھمین في الشركة.

النسبة المئويةعدد األسهمالدولةاإلسم

22.70%803,638,340قطرصندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد

11.04%390,913,889قطرصندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد

9.25%327,672,667قطرابراهيم حسن ابراهيم األصمخ

3.96%140,328,780قطرصندوق 9 وادي السيل

3.34%118,243,120اإلماراتشركة المستثمر األول

3.20%113,171,620قطرالمانع كابيتال القابضة

3.03%107,383,500قطرصندوق 8 وادي السيل

2.86%101,151,000اإلماراتخالد جمعه الماجد عبداهلل

2.09%7 3,942,718قطرالشركة الطبية العالمية

1.33%47,068,360قطرمجموعه الفردان القابضة
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الجدول الثاني: حصص أعضاء مجلس اإلدارة

اسم المستفید الدولة عدد األسھم اسم عضو مجلس اإلدارة 

صندوق المعاشات قطر803,638,340سعادة السيد/ تركي بن محمد الخاطر 
الهيئة العامة للتقاعد

نفسهقطر2,173,630السيد/ عبدالرحمن عبداهلل آل عبدالغني

نفسهقطر1,575,000السيد/ عبدالعزيز محمد المانع

مجموعه الفردان قطر47,068,360السيد/ علي حسين الفردان
القابضة

صندوق المعاشات قطر390,913,889السيد/ ناصر جاراهلل المري
العسكري هيئة التقاعد

نفسهقطر1,000,000السيد/ عبدالرحمن سعد الشثري

صندوق المعاشات قطر803,638,340سعادة السيد/ مبارك علي النعيمي
الهيئة العامة للتقاعد

نفسهقطر15,489,103سعادة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني

نفسهقطر1,320,700السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو

للمســاھمین  المنصفــة  المعاملــة 
التصویــت وحقــوق 

وفقــًا لحكــم المــادة )26( مــن النظــام األساســي للشــركة، 
التــي تنــص علــى أن "كل ســھم یخــول صاحبــه الحــق فــي 
ــة  ــز ســواًء بالنســبة لملكی ــال تمیی ــره ب ــة لحصــة غی حصــة معادل
موجــودات الشــركة أو فــي األربــاح التــي تقســم علــى الوجــه 

ــن فیمــا بعــد”.  المبی

یتم توزیع األرباح على المساھمین
وفقــًا ألحــكام المــادة )60( مــن النظــام األساســي للشــركة، 
العامــة  الجمعیــة  حضــور  فــي  الحــق  مســاھم  لــكل  فــإن 

النیابــة.  ً باألصالــة أو  للمســاھمین 

موظفي الشركة
إن سیاســات المــوارد البشــریة المعتمــدة والمطبقــة بالشــركة 
معــدة بمــا یتماشــى مــع أحــكام قانــون العمــل رقــم )14( 
الوزاریــة ذات الصلــة، وبمــا یخــدم  لســنة 2004، والقــرارات 
ذاتــه  الوقــت  فــي  وتراعــي  الشــركة وموظفیھــا،  مصالــح 
أســاس  علــى  التمییــز  العدالــة والمســاواة، وعــدم  مبــادئ 

الجنــس أو العــرق أو الدیــن.

انجازات الشركة
اإلنجــازات  مــن  عــددًا   2021 عــام  خــالل  الشــركة  حققــت 

أبرزھــا: ومــن  الھامــة، 



جزيرة اللؤلؤة

أبراج المتحدة: تم تسليم البرجين بالكامل- 1
ــن - 2 ــال م ــاء 60 في ــن بن ــاء م ــو: االنته ــق جاردين ــع حدائ مجم

ــال ــي 80 في إجمال
3 - 3 علــى  قائمــة  اإلنشــائية  األعمــال   : جاردنــز  فلورســتا 

ت مجمعــا
فلــل بــارك فــي جاردينــو فيــالج: االنتهــاء مــن مرحلــة - 4

لتصميــم  ا
نادي كورنثيا لليخوت : بدء األعمال اإلنشائية- 5
صالت اللؤلؤة التجارية: تم تسليم المشروع - 6
ورشــة العمــل الخاصــة بالمارينــا: تــم تســليم المشــروع - 7

األوســط الشــرق  رونوتيــكا  لشــركة 
جارينو مول: في صدد تسليم المشروع للمستأجر- 8
ــروع - 9 ــليم المش ــدد تس ــي ص ــة: ف ــدة الدولي ــة المتح مدرس

ــغل ــى المش إل
ــر - 10 ــي: إنجــاز خطــة العمــل وتقري ــؤة الدول مستشــفى اللؤل

ــار المشــغل الطبــي الجــدوى واختي

جزيرة جيوان

ــن  ــاء م ــم االنته ــث ت ــة 52% حي ــاز اإلجمالي ــبة اإلنج ــدت نس تع
األعمــال البحريــة بمــا فــي ذلــك جســر جيــوان وفنــدق كورنثيــا 

ــل الخاصــة. ومجموعــة مــن الفل

أبرز اإلنجازات

لتبريــد - 1 القطريــة  الشــركة  فــي  الملكيــة  نســبة  زيــادة 
كــوول( )قطــر  المناطــق 

اطالق Pearl TV بحلة جديدة وتطبيقات محدثة2- 
اطالق تطبيق مجتمع جزيرة اللؤلؤة 3- 
إدراج خدمــات جديــدة عبــر بوابــة خدماتــي لســكان جزيــرة 4- 

اللؤلــؤة
ترقية شبكة الواي فاي المجاني 5- 
تركيب الفتات إعالنية رقمية جديدة6- 
افتتاح 46 عالمة تجارية جديدة7- 

المسؤولیة االجتماعیة
ــائل  ــى المس ــب عل ــركات تنص ــة للش ــؤولیة االجتماعی إن المس
األخالقیــة واإلجتماعیــة والبیئیــة، مــن ھــذا المنطلــق، فــإن 
ــث  ــن حی ــة م ــة والقانونی ــر األخالقی ــة بالمعایی ــركة ملتزم الش
التنمیــة  تحقیــق  فــي  والمســاھمة  لنشــاطاتھا  ممارســتھا 
اإلقتصادیــة والعمــل علــى تحســین نوعیــة الظــروف المعیشــیة 
إلــى  إضافــة  وعائالتھــم  الشــركة  فــي  العاملــة  للقــوى 
لمطالــب  المحلــي والمجتمــع ككل، واإلســتجابة  المجتمــع 
أصحــاب المصالــح والبیئــة التــي تعمــل فیھــا. وتؤمــن الشــركة 
ــى مجــرد  ــة للشــركات ال تقتصــر عل ــأن المســؤولیة اإلجتماعی ب
عمــل خیــري، بــل تشــمل اإلســتثمار فــي المجتمــع. كمــا تشــمل 
تحــرص  ولذلــك  فیھــا.  العاملیــن  وجمیــع  المؤسســة  إدارة 
الشــركة كل الحــرص علــى اإلســتثمار فــي المجتمــع المحلــي 

ــا.  ــل فیھ ــي تعم ــات الت ــي المجتمع ــك ف ــر وكذل ــي قط ف

علمــا أن الشــركة ملتزمــة بتقديــم دعمــًا ماليــًا ســنويًا لصنــدوق 
ــون  ــًا للقان ــة )دعــم( وفق ــة والرياضي دعــم األنشــطة اإلجتماعي
13 لســنة 2008. إن المبلــغ المخصــص لصنــدوق دعــم األنشــطة 
ريــال  للعــام 2021 هــو 8.1 مليــون  اإلجتماعيــة والرياضيــة 

قطــري. 

ــر الشــركة الســنوي لعــام  ــك فــي تقری ــل ذل وســتجدون تفاصی
2021 للمســؤولیة االجتماعیــة.
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الداخليــة  الرقابــة  عــن  اإلدارة  تقريــر 
الماليــة التقاريــر  علــى 

إن مجلــس إدارة شــركة الشــركة المتحــدة للتنميــة )ش.م.ع.ق.( 
ــة  ــاظ بأنظم ــاء واإلحتف ــن إنش ــؤولة ع ــي المس ــركاتها ه وش
الرقابــة الداخليــة الفّعالــة المتبعــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة. 
إن رقابتنــا الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة مصصمــة لتوفيــر 
تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق بموثوقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد 
ــة  ــر الدولي ــًا للمعايي ــركة وفق ــدة للش ــة الموح ــات المالي البيان
للتقاريــر الماليــة. تتضمــن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر المالية 

ضوابــط الكشــف واإلجــراءات المصممــة لمنــع األخطــاء

ــة  ــام الرقاب ــق نظ ــم وتطبي ــة تصمي ــم فعالي ــا بتقيي ــد قمن لق
ــة كمــا فــي 31 د يســمبر2020  ــر المالي ــى التقاري ــة عل الداخلي
وفقــًا للمعاييــر الموضحــة "الرقابــة الداخليــة - اإلطــار المتكامل 
لعــام 2013" الــذي أصدرتــه لجنــة المنظمــات الراعيــة لوكالــة 

)COSO( ــداوي تري

والتشــغيلية  التجاريــة  األعمــال  جميــع  بتغطيــة  قمنــا  لقــد 
الهامــة فــي تقييمهــا للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. 

أصــدر مدقــق حســابات الشــركة، كــي بــي ام جــي - فــرع قطــر، 
شــركة محاســبة مســتقلة، تقريــر تأكيــد معقــول بشــأن تقييمنــا 

للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة.

أ- مخاطر في التقارير المالية

تتمثــل المخاطــر الرئيســية فــي إعــداد التقاريــر الماليــة فــي 
أن البيانــات الماليــة ال تقــدم عرضــًا حقيقيــًا وعــاداًل بســبب 
ــدم  ــأ أو ع ــال( أو خط ــن )إحتي ــئة ع ــت ناش ــواء كان ــاء س األخط
البيانــات الماليــة فــي الوقــت المناســب. ينشــأ عــدم  نشــر 
وجــود عــرض تقديمــي عــادل عندمــا يحتــوي واحــد أو أكثــر 
ــة علــى أخطــاء )أو  ــم المالي مــن كشــوف أو إفصاحــات القوائ
إغفــاالت( جوهريــة. تعتبــر األخطــاء جوهريــة إذا كان بإمكانهــا، 
التأثيــر بشــكل فــردي أوجماعــي علــى القــرارات التــي يتخذهــا 

ــة. ــات المالي ــى البيان ــاًء عل ــتخدمون بن المس

لتقييــد مخاطــر التقاريــر الماليــة، أنشــأت المجموعــة الرقابــة 
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة بهــدف تقديــم تأكيــد معقــول 
وقامــت  الجوهريــة،  األخطــاء  ضــد  كامــاًل  ليــس  ولكــن 
ــة للشــركة  ــة الداخلي ــة الرقاب المجموعــة بإجــراء تقييمــًا لفعالي
ــى اإلطــار المحــدد فــي اإلطــار  ــاًء عل ــة بن ــر المالي ــى التقاري عل
المتكامــل لعــام 2013 الــذي أصدرتــه لجنــة المنظمــات الراعيــة 

 COSO توصــي   The COSO Framework تريــداوي  لوكالــة 
بوضــع أهــداف محــددة لتســهيل تصميــم وتقييــم كفايــة نظــام 

ــم. التحك

يتضمــن إطــار العمــل COSO ســبعة عشــر مبــدأ أساســيًا وخمســة 
عناصــر كمــا يلــي:

بيئة الرقابة	 

ابداء االلتزام بالنزاهة والقيم االخالقية.- 1

يبــدي مجلــس اإلدارة اســتقالليته عــن اإلدارة ويمــارس 2- 
الرقابــة علــى تطويــر وأداء الرقابــة الداخليــة.

تنشــئ اإلدارة، بإشــراف مجلــس اإلدارة، الهيكل والســلطة 3- 
والمســؤوليات المناســبة لتحقيــق األهداف.

األكفــاء 4-  األفــراد  بجــذب  االلتــزام  المؤسســة  تبــدي 
األهــداف. مــع  يتماشــى  بمــا  بهــم  واالحتفــاظ  وتنميتهــم 

تحمــل المؤسســة األفــراد مســؤولية الرقابــة الداخليــة 5- 
ضمــن نطــاق عملهــم فــي الســعي لتحقيــق األهــداف.

تقييم المخاطر	 

تحــدد المؤسســة األهــداف بوضــوح كاٍف لتمكينهــا مــن 6- 
ــم المخاطــر المتعلقــة باألهــداف. ــد وتقيي تحدي

ــق أهدافهــا 7-  ــي تهــدد تحقي تحــدد المؤسســة المخاطــر الت
ــر. ــة إدارة المخاط ــد كيفي ــاس لتحدي ــر كأس ــل المخاط وتحل

تأخــذ المؤسســة بعيــن االعتبــار خطــر االحتيــال عنــد تقييــم 8- 
المخاطــر التــي تواجــه تحقيــق األهــداف.

ــر 9-  ــرات التــي يمكــن أن تؤث ــم التغيي تحــدد المؤسســة وتقي
ــة. ــة الداخلي ــر علــى نظــام الرقاب بشــكل كبي

أنشطة الرقابة	 

ــاهم  ــي تس ــة الت ــطة الرقاب ــور أنش ــة وتط ــار المؤسس 10-  تخت
فــي التخفيــف مــن المخاطــر لتحقيــق األهــداف إلــى 

مقبولــة. مســتويات 

تختــار المؤسســة أنشــطة الرقابــة العامــة علــى تكنولوجيــا   -11
المعلومــات وتطورهــا لتحقيــق األهــداف.



تنشــر المؤسســة أنظمــة الرقابــة مــن خــالل السياســات   -12
واإلجــراءات التــي تحــدد مــا هــو متوقــع فــي المؤسســة.

المعلومات واإلتصاالت	 

عاليــة  صلــة  ذات  معلومــات  علــى  المؤسســة  تحصــل   -13
الرقابــة  عمــل  لدعــم  وتســتخدمها  تنشــئها  أو  الجــودة 

الداخليــة.

ذلــك  بمــا فــي  المعلومــات داخليــًا،  المؤسســة  تنقــل   -14
أهــداف ومســؤوليات الرقابــة الداخليــة الالزمــة لدعــم 

عمــل الرقابــة الداخليــة.

تتواصــل المؤسســة مــع األطــراف الخارجيــة فيمــا يتعلــق   -15
ــة. ــة الداخلي ــر علــى عمــل الرقاب بالمســائل التــي تؤث

أنشطة المتابعة	 

ــار المؤسســة وتطــور وتنفــذ عمليــات تقييــم مســتمرة  تخت  -16
و/أو منفصلــة للتأكــد ممــا إذا كانــت مكونــات الرقابــة 

ــل. ــودة وتعم ــة موج الداخلي

تقيــم المؤسســة أوجــه القصــور فــي الرقابــة الداخليــة   -17
واإلبــالغ عنهــا فــي الوقــت المناســب إلــى األطــراف 
المســؤولة عــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة، بمــا فــي 
ذلــك اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة، حســب االقتضــاء.

نتيجــة إلنشــاء الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة، إعتمــدت 
اإلدارة أهــداف البيانــات الماليــة التاليــة:

الوجــود / الحــدوث - الموجــودات والمطلوبــات موجــودة  	
والمعامــالت قــد حدثــت بالفعــل.

اإلكتمــال - تــم تســجيل جميــع المعامــالت، وتــم إدراج  	
أرصــدة الحســابات فــي البيانــات الماليــة.

التقييــم / القيــاس - يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبات  	
والمعامــالت فــي التقارير الماليــة بالمبالغ المناســبة.

ــوق  	 ــجيل الحق ــم تس ــة - يت ــات والملكي ــوق وااللتزام الحق
وااللتزامــات بشــكل مناســب كموجــودات ومطلوبــات.

ــاح  	 ــة واإلفص ــر المالي ــف التقاري ــاح - تصني ــرض واإلفص الع
ــب. ــكل مناس ــا بش ــا وعرضه عنه

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــة الداخلي ــك، فــإن أي نظــام للرقاب ومــع ذل
الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة )ICOFR(، بغــض النظــر 
عــن مــدى حســن إدارتــه وتشــغيله، يمكــن أن يوفر فقــط تأكيدًا 
ــة.  ــق أهــداف نظــام الرقاب معقــواًل ولكــن ليــس كامــاًل لتحقي
وعلــى هــذا النحــو، قــد ال تمنــع ضوابــط الكشــف واإلجــراءات 
ــة  ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي أو األنظمــة الخاصــة بالرقاب
)ICOFR( جميــع األخطــاء واإلحتيــال. عــالوة علــى ذلــك، يجــب 
أن يعكــس تصميــم نظــام التحكــم حقيقــة وجــود قيــود علــى 

المــوارد، ويجــب اعتبــار فوائــد الضوابــط بالنســبة لتكاليفهــا.

ب- تنظيم نظام الرقابة الداخلية

المهــام المشــاركة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر 
الماليــة

يتــم تنفيــذ الضوابــط داخــل نظــام الرقابــة الداخلية علــى التقارير 
الماليــة )ICOFR( مــن قبــل جميــع وظائــف األعمــال ووظائــف 
البنيــة التحتيــة مــع المشــاركة فــي مراجعــة موثوقيــة الدفاتــر 
والســجالت التــي تقــوم عليهــا البيانــات الماليــة. بنــاًء علــى 
ذلــك، يشــمل تفعيــل نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر 
الماليــة )ICOFR( علــى موظفيــن فــي وظائــف مختلفــة فــي 

جميــع أنحــاء المنظمــة.
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ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير المالية

 ICOFR ــة ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي يتكــون نظــام الرقاب
مــن عــدد كبيــر مــن الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة التــي 
ــة.  ــة الخاطئ ــات المالي ــر البيان ــن مخاط ــل م ــى التقلي ــدف إل ته
كمــا يتــم دمــج هــذه الضوابــط فــي عمليــة التشــغيل وتشــمل 

ــي: ــك الت تل

اإلشــراف  	 مثــل  بطبيعتهــا  دائمــة  أو  مســتمرة  تكــون 
ــن  ــة أو الفصــل بي داخــل السياســات واإلجــراءات المكتوب

الواجبــات،

ــل تلــك التــي يتــم تنفيذهــا  	 تعمــل علــى أســاس دوري مث
ــة الســنوية، ــات المالي ــة إعــداد البيان كجــزء مــن عملي

تكون وقائية أو كافة لألخطاء في طبيعتها، 	

يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى البيانــات المالية  	
نفســها. تتضمــن عناصــر التحكــم التــي لهــا تأثيــر غيــر مباشــر 
ــتوى  ــى مس ــم عل ــر التحك ــة وعناص ــات المالي ــى البيان عل
المعلومــات  لتكنولوجيــا  العامــة  والضوابــط  الكيانــات 
مثــل الوصــول إلــى النظــام وضوابــط النشــر، فــي حيــن أن 
عنصــر التحكــم ذي التأثيــر المباشــر يمكــن أن يكــون، علــى 
ســبيل المثــال، تســوية تدعــم عنصــرًا فــي بيــان المركــز 
ــة و  ــزة للعناصــر اآللي المالــي بصــورة مباشــرة، تكــون ممي
/ أو اليدويــة. عناصــر التحكــم اآلليــة هــي وظائــف تحكــم 
مضمنــة فــي عمليــات النظــام مثــل الفصــل الــذي يفرضــه 
تطبيــق عناصــر التحكــم فــي المهــام وفحــص إكتمــال 
ودقــة المدخــالت. الضوابــط الداخليــة اليدويــة هــي تلــك 
التــي يديرهــا فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد مثــل ترخيــص 

ــالت. المعام

ت-  قيــاس فعاليــة تطبيــق والتصميــم للرقابة 
الداخلية

قامــت المجموعــة بإجــراء تقييمــًا رســميًا لمــدى كفايــة تصميــم 
وفعاليــة تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 
ICOFR. يتضمــن هــذا التقييــم تقييمــًا لتصميــم وتطبيــق فعاليــة 
تشــغيل بيئــة التحكــم باإلضافــة إلــى الضوابــط الفرديــة التــي 
 ICOFR ــة ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي تشــكل نظــام الرقاب

مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار:

خطــر وجــود أخطــاء البنــود المدرجــة فــي البيــان المالــي،  	
ــة  ــل األهمي ــل مث ــض العوام ــار بع ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ م
ــك األخطــاء. ــة لت ــات المالي ــان البيان ــة بي ــة وقابلي الجوهري

ــذ  	 ــع األخ ــل، م ــددة للفش ــط المح ــية الضواب ــدى حساس م
والتعقيــد  األتمتــة  درجــة  مثــل  عوامــل  اإلعتبــار  فــي 
ومخاطــر تجــاوز اإلدارة وكفــاءة الموظفيــن ومســتوى 

المطلــوب. الحكــم 

يضمــن التقييــم تقييمــًا لتصميــم وتطبيــق فعاليــة الضوابــط 
ــة  ــك الموجــودات المالي ــات بمــا فــي ذل ــف العملي فــي مختل
الزميلــة  والشــركات  الماليــة  األوراق  فــي  واالســتثمارات 
واألصــول  الثابتــة  واألصــول  والخزينــة  التابعــة  والشــركات 
واالقتــراض  الصكــوك  وتمويــل  العمــالء  وودائــع  األخــرى 
والمطلوبــات األخــرى وحقــوق الملكيــة وتكاليــف الموظفيــن 
ــف  وخســائر االئتمــان المتوقعــة )ECL( واالســتهالك والمصاري
يضمــن  الماليــة.  والتقاريــر  العــام  األســتاذ  ودفتــر  األخــرى 
التقييــم أيضــا تقييمــًا لتصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل عناصــر 
ــة المعلومــات العامــة  التحكــم فــي مســتوى الشــركة، وتقني
ــم  ــم تصمي ــة اإلفصــاح نتيجــة لتقيي ــق، ومراقب ــط التطبي وضواب
وتطبيــق فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 
ICOFR، لــم تحــدد اإلدارة أي نقــاط ضعــف ماديــة وخلصــت 
 ICOFR إلــى أن نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة
تــم تصميمهــا وتطبيقهــا وتشــغيلها بشــكل مناســب كمــا فــي 

31 ديســمبر 2021.

تقرير التأكيد المستقل لامتثال لقوانين ومتطلبات هيئة 
قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة.
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مادة )3(: 

وجوب التزام 
الشركة 
بمبادئ 

الَحْوَكَمة

التــزام الشــركة  التأكــد مــن  3-1: علــى المجلــس 
النظــام.  المنصــوص عليهــا فــي هــذا  بالمبــادئ 



3-2: علــى المجلــس أن يراجــع ويحــّدث تطبيقــات 
بصــورة  يراجعهــا  وأن  يعتمدهــا  التــي  الَحْوَكَمــة 

منتظمــة.



3-3 : علــى المجلــس أن يراجــع ويطــور باســتمرار، 
قواعــد الســلوك المهنــّي التــي تجســد قيــم الشــركة، 
ــي  ــرى والت ــة األخ ــراءات الداخلّي ــات واإلج والسياس
وموظفــي  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يجــب 
ومستشــاري الشــركة االلتــزام بهــا )يجــوز أن تتضّمــن 
قواعــد الســلوك المهنــّي المشــار إليــه أعــاله هــذه، 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ميثــاق مجلــس اإلدارة، 
مواثيــق لجنــة التدقيــق، أنظمــة الشــركة، سياســة 
تعامــالت األطــراف ذات العالقــة وقواعــد تــداول 
األشــخاص الباطنييــن(، وعلــى المجلــس أن يراجــع 
مبــادئ الســلوك المهنــّي بصــورة دورّيــة للتأكــد 
مــن أّنهــا تعكــس أفضــل الممارســات وتلّبــي حاجــات 

ــركة. الش



المادة )4(: 

ميثاق المجلس

علــى المجلــس أن يعتمــد ميثاقــًا لمجلســه ويســمى 
الميثــاق  يحــّدد  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  ميثــاق 
ــات  ــؤولّياته وواجب ــس ومس ــام المجل ــل مه بالتفصي
أعضائــه التــي يجــب أن يتقّيــدوا بهــا تقّيــدًا تامــًا، 
ــكام  ــا ألح ــور وفق ــاق المذك ــاغ الميث ــب أن ُيص ويج
هــذا النظــام وطبقــا للنمــوذج االسترشــادي المرفــق 
بهــذا النظــام، وأن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد مراجعــة 
ــة  ــا الهيئ ــن أن تجريه ــي يمك ــالت الت ــاق التعدي الميث
مــن وقــت آلخــر. كمــا يجــب نشــر ميثــاق مجلــس 
اإلدارة علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي وجعلــه 

متوافــرا للجمهــور.



المادة )5(:

مهّمة المجلس 
ومسؤولّيته

ــال،  5-1: يتولــى المجلــس إدارة الشــركة بشــكل فّع
ــة عــن اإلشــراف  ويكــون مســؤواًل مســؤولّية جماعّي

علــى إدارة الشــركة بالطريقــة المناســبة. 



ــؤولّياته  ــس ومس ــام المجل ــى مه ــة إل 5-2: باإلضاف
المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق مجلــس إدارة الشــركة، 

يتولــى المجلــس المهــام التاليــة:
االســتراتيجية  األهــداف  علــى  الموافقــة   :1-2-5
للشــركة، تعييــن المــدراء، تحديــد مكافآتهــم وكيفيــة 
وضــع  وضمــان  اإلدارة،  أداء  مراجعــة  اســتبدالهم، 
 succession( ــركة ــى إدارة الش ــب عل ــط التعاق خط

.)planning



5-2-2 : التأكــد مــن تقّيد الشــركة بالقوانيــن واللوائح 
ذات الصلــة، وبالعقــد التأسيســي للشــركة وبنظامهــا 
األساســي، كمــا يتحمــل المجلــس مســؤولية حمايــة 
الشــركة مــن األعمــال والممارســات غيــر القانونيــة أو 

التعســفية أو غيــر المناســبة.



ــه  ــن صالحيات ــض م ــض بع ــس تفوي ــّق للمجل 5-3: يح
إلــى لجــان خاصــة فــي الشــركة، وتشــكيل تلــك 
محــددة،  عملّيــات  إجــراء  بهــدف  خاصــة  اللجــان 
ــة  ــة وواضح ــات خطي ــا لتعليم ــا وفق ــارس عمله وتم
تتعلــق بطبيعــة المهمــة، وفــي جميــع األحــوال، 
يبقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو 
الســلطات التــي فّوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.



المادة )6(: 

واجبات أعضاء 
مجلس اإلدارة 

االستئمانية

المســاهمين،  كافــة  اإلدارة  مجلــس  يمثــل   :1-6
الشــركة  إدارة  الالزمــة فــي  العنايــة  بــذل  وعليــه 
ــّددة  ــي مح ــا ه ــّية، كم ــلطة المؤسس ــد بالس والتقّي
فــي القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا هــذا 

النظــام وميثــاق المجلــس.



العمــل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يجــب   :2-6
دائمــًا علــى أســاس معلومــات واضحــة وبحســن نّيــة، 
بالعنايــة واالهتمــام الالزميــن، ولمصلحــة الشــركة 

والمســاهمين كافــة.



العمــل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يجــب   :3-6
الشــركة. تجــاه  بمســؤولياتهم  لاللتــزام  بفاعليــة 



تقرير مفصل عن التزام الشركة بقوانين الحوكمة

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12249&language=ar
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المادة )7(: 

فصل منصبّي 
رئيس مجلس 

اإلدارة 
والرئيس 
التنفيذي

7-1: ال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة ومنصــب الرئيــس التنفيــذي أو أي منصــب 

تنفيــذي آخــر فــي الشــركة.

 




7-2: فــي جميــع األحــوال، يجــب أاّل يكــون لشــخص 
التخــاذ  مطلقــة  ســلطة  الشــركة،  فــي  واحــد 

القــرارات.



المادة )8(:

واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

عــن  مســؤواًل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  يكــون   :1-8
حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة بطريقــة مناســبة 
وفّعالــة، بمــا فــي ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس 
ــة والصحيحــة فــي  اإلدارة علــى المعلومــات الكامل

المناســب. الوقــت 



8-2: ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــوًا 
فــي أّي لجنــة مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليــه 

فــي هــذا النظــام.



ــس  ــس مجل ــؤولّيات رئي ــات ومس ــن واجب 8-3: تتضّم
اإلدارة، فضــاًل عــن تلــك التــي ينــّص عليهــا ميثــاق 

ــي: ــا يل ــر، م ــر ال الحص ــبيل الذك ــى س ــس، عل المجل

جميــع  بمناقشــة  المجلــس  قيــام  مــن  التأكــد   .1
المســائل األساســّية بشــكل فّعــال وفــي الوقــت 

المناســب؛



ــى جــدول أعمــال كّل اجتمــاع مــن  2. الموافقــة عل
اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــا أي عض ــألة يطرحه أّي مس
اإلدارة، ويجــوز أن يفــّوض الرئيــس هــذه المهّمــة 
إلــى أي عضــو فــي المجلــس، غيــر أّن الرئيــس يبقــى 
مســؤوال عــن قيــام العضــو المفــوض بهــذه المهّمــة؛



3. تشــجيع جميــع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة 
شــؤون  تصريــف  فــي  وفّعــال  جماعــي  بشــكل 
ــس بمســؤولياته بمــا  ــام المجل ــس، لضمــان قي المجل

يحقــق فيــه مصلحــة الشــركة؛



الفعلــّي مــع  التواصــل  4. ضمــان وجــود قنــوات 
المســاهمين وإيصــال آرائهــم إلــى مجلــس اإلدارة؛



5. إفســاح المجــال ألعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن، 
وتشــجيع  الفّعالــة  بالمشــاركة  خاصــة،  بصــورة 
ــن  ــس التنفيذيي ــن أعضــاء المجل ــاءة بي العالقــات البّن

وغيــر التنفيذييــن؛



6. ضمان إجراء تقييم سنوّي ألداء المجلس.

المادة )9(: 

تشكيل مجلس 
اإلدارة

9-1: ُيحــّدد تشــكيل المجلــس فــي نظــام الشــركة 
أعضــاء  المجلــس  يتضّمــن  أن  ويجــب  األساســي، 
تنفيذييــن وأعضــاء غيــر تنفيذييــن وأعضــاء مســتقلين، 
وذلــك بهــدف ضمــان عــدم تحكــم شــخص واحــد 
أو مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص فــي قــرارات 

المجلــس.



9-2: يجــب أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة 
تكــون  أن  ويجــب  أعضــاء مســتقّلين  األقــّل  علــى 

أكثرّيــة األعضــاء أعضــاء غيــر تنفيذييــن.



ــال،  ــس اإلدارة مؤه ــو مجل ــون عض ــب أن يك 9-3: يج
ــة  ــور اإلداري ــة باألم ــن المعرف ــدر كاف م ــع بق ويتمت
والخبــرة المناســبة لتأديــة مهامــه بصــورة فّعالــة لمــا 
ــص  ــه تخصي ــن علي ــا يتعّي ــركة، كم ــة الش ــه مصلح في
نزاهــة  بــكل  بعملــه  للقيــام  الكافــي  الوقــت 
ــا  ــركة وأهدافه ــة الش ــق مصلح ــا يحق ــفافية بم وش

وغاياتهــا.



9-4: يجــب علــى المترشــح لمنصــب عضــو مجلــس 
ــد نســبة تملكــه مــن رأس  اإلدارة المســتقل أن ال تزي
مــال الشــركة عــن عــدد االســهم المطلوبــة لضمــان 

ــركة. ــس إدارة الش ــي مجل ــه ف عضويت
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المادة )10(: 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين

10-1 تتضّمــن واجبــات أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 
ــي ــا يل ــر، م ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــن عل التنفيذيي

10-1-1 المشــاركة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة، 
وإعطــاء رأي مســتقّل حــول المســائل االســتراتيجية، 
التعيينــات  المــوارد،  المســاءلة،  األداء،  السياســة، 

ــل؛ ــر العم ــّية ومعايي األساس



10-1-2 ضمــان إعطــاء األولوّيــة لمصالــح الشــركة 
تضــارب  أّي  حصــول  حــال  فــي  والمســاهمين 

لــح؛ للمصا



فــي  التدقيــق  لجنــة  فــي  المشــاركة   3-1-10
لشــركة؛ ا



ــا  ــق غاياته ــي تحقي ــركة ف ــة أداء الش 10-1-4 مراقب
وأهدافهــا المتفــق عليهــا، مراجعــة التقاريــر الخاصــة 
بأدائهــا بمــا فيهــا التقاريــر الســنوّية ونصــف الســنوّية 

ــة؛ والربعّي



ــة  ــد اإلجرائي ــر القواع ــى تطوي ــراف عل 10-1-5 اإلش
الخاصــة بحوكمــة الشــركة، لإلشــراف علــى تطبيقهــا 

بشــكل يتوافــق مــع تلــك القواعــد؛



ــم  ــم واختصاصاته ــم وخبراته ــة مهاراته 10-1-6 إتاح
لجانــه  أو  اإلدارة  لمجلــس  ومؤّهالتهــم  المتنّوعــة 
المختلفــة مــن خــالل حضورهــم المنتظــم الجتماعــات 
الجمعّيــات  الفّعالــة فــي  المجلــس، ومشــاركتهم 
بشــكل  المســاهمين  ألراء  وفهمهــم  العمومّيــة، 

متــوازن وعــادل؛



10-2 يجــوز ألكثرّيــة أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن 
طلــب رأي مستشــار خارجــي مســتقّل علــى نفقــة 
ــة مســألة تخــص الشــركة. الشــركة، فيمــا يتعلــق بأّي



المادة )11(: 

اجتماعات 
 المجلس

ــكل  ــات بش ــس اجتماع ــد المجل ــب أن يعق 11-1: يج
ــام بمهــام المجلــس بصــورة  منتظــم بمــا يؤّمــن القي
ــات  ــس ســّت اجتماع ــة، ويجــب أن يعقــد المجل فّعال
فــي الســنة الواحــدة علــى األقــّل، ومــا ال يقــل عــن 

ــة أشــهر. اجتمــاع واحــد كل ثالث



11-2: يجتمــع المجلــس بنــاء علــى دعــوة رئيســه 
أو بنــاء علــى طلــب يقّدمــه عضــوان مــن أعضائــه، 
ويجــب إرســال الدعــوة الجتمــاع المجلــس لــكّل عضــو 
مــن أعضــاء المجلــس قبــل أســبوع علــى األقــّل مــن 
ــخ االجتمــاع مــع جــدول أعمــال االجتمــاع، علمــًا  تاري
أنــه يحــّق لــكّل عضــو فــي مجلــس اإلدارة إضافــة أّي 

ــد علــى جــدول األعمــال. بن



المادة )12(: 

أمين سّر 
المجلس

12-1 يعّيــن المجلــس أميــن ســّر المجلــس يتولــى 
تدويــن محاضــر اجتماعاتــه وقراراتــه فــي ســجل خاص 
ــن  ــاء الحاضري ــان األعض ــلة وبي ــورة مسلس ــم بص مرق
ــع  ــى حفــظ جمي وأي تحفظــات يبدونهــا، كمــا يتول
ودفاتــره  وســجالته  المجلــس  اجتماعــات  محاضــر 
ــب  ــه، ويج ــس وإلي ــن المجل ــع م ــي ُترف ــر الت والتقاري
علــى أميــن ســّر المجلــس وتحــت إشــراف الرئيــس 
ــاع  ــل االجتم ــع أوراق عم ــال وتوزي ــن إيص ــن حس تأمي
والوثائــق والمعلومــات وجــدول األعمــال، والتنســيق 
فيمــا بيــن أعضــاء المجلــس وبيــن المجلــس وأصحــاب 
المصالــح اآلخريــن بالشــركة بمــا فيهــم المســاهمين 

والموظفيــن. واإلدارة 



12-2 علــى أميــن ســّر المجلــس أن يتأّكــد مــن أّن 
ــل  ــكل كام ــول بش ــم الوص ــس يمكنه ــاء المجل أعض
المجلــس  اجتماعــات  محاضــر  كّل  إلــى  وســريع 
المتعلقــة  والســجالت  والوثائــق  والمعلومــات 

بالشــركة.



12-3 يجــب أن يتمّكــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
مــن االســتفادة مــن خدمــات أميــن ســّر المجلــس 

ــورته. ومش



12-4 ال يجــوز تعييــن أميــن ســّر المجلــس أو فصلــه إاّل 
بموجــب قــرار صادر عــن مجلــس اإلدارة.



12-5 يفّضــل أن يكــون أميــن ســّر المجلــس عضــوًا 
أو  بهــا  معتــرف  محترفيــن  محاســبين  هيئــة  فــي 
معتمــدة  شــركات  ســّر  أمنــاء  هيئــة  فــي  عضــوًا 
يحمــل  أو  محامّيــًا  أو  بهــا  معتــرف   )Chartered(
ــا،  ــا يعادله ــا، أو م ــرف به ــة معت ــن جامع ــهادة م ش
وأن تكــون لــه خبــرة ثــالث ســنوات علــى األقــّل فــي 
ــي شــؤون شــركة عامــة مدرجــة أســهمها فــي  توّل

الســوق.
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المادة )13(: 

تضارب 
المصالح

وتعامات 
األشخاص 
الباطنيين

13-1 علــى الشــركة أن تعتمــد وتعلــن عــن قواعدهــا 
الشــركة  بإبــرام  التــي تتعلــق  العامــة  وإجراءاتهــا 
ذي  أطــراف  أو  طــرف  مــع  تجاريــة  صفقــة  ألّيــة 
ــة  ــركة العام ــة الش ــرف بسياس ــا يع ــو م ــة )وه عالق
فيمــا يتعلــق باألطــراف ذات العالقــة(، وفــي جميــع 
األحــوال، ال يجــوز للشــركة إبــرام أّيــة صفقــة تجاريــة 
التامــة  المراعــاة  مــع  إال  عالقــة  ذي  طــرف  مــع 
لسياســة الشــركة المتعلقــة باألطــراف ذات العالقة، 
ــادئ الشــفافّية  ــك السياســة مب ــن تل ويجــب أن تضّم
واإلنصــاف واإلفصــاح، وأن تتطلــب الموافقــة علــى 
أّيــة صفقــة مــع طــرف ذي عالقــة مــن قبــل الجمعية 

ــركة. ــة للش العام



ــارب  ــق بتض ــألة تتعل ــة مس ــرح أي ــال ط ــي ح 13-2 ف
مصالــح أو أّي صفقــة تجاريــة بيــن الشــركة وأحــد 
أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أّي طــرف ذي عالقــة لــه 
المجلــس،  اجتمــاع  اإلدارة، خــالل  بأعضــاء مجلــس 
ــاب العضــو  ــه يجــب مناقشــة الموضــوع فــي غي فإن
ــه مطلقــًا المشــاركة فــي  ــّي الــذي ال يحــّق ل المعن
ــّم  ــأي حــال يجــب أن تت التصويــت علــى الصفقــة، وب
أســاس  وعلــى  الســوق  ألســعار  وفقــًا  الصفقــة، 
تجــارّي بحــت، ويجــب أال تتضّمــن شــروطًا تخالــف 

مصلحــة الشــركة.



13-3 فــي جميــع األحــوال، يجــب اإلفصــاح عــن هذه 
الصفقــات فــي التقريــر الســنوّي للشــركة، ويجــب أن 
ُيشــار إليهــا بالتحديــد فــي الجمعّيــة العامــة التــي 

تلــي هــذه الصفقــات التجاريــة.

 لــم تكــن هنالــك صفقــات بعينهــا
لكــي يتــم االفصــاح عنها وســيتم 

اإلفصــاح متــى تحقــق ذلــك. 

ــس  ــاء المجل ــداول أعض ــن ت ــاح ع ــب اإلفص 13-4 يج
فــي أســهم الشــركة وبأوراقهــا المالّيــة األخــرى، 
ويجــب أن تعتمــد الشــركة قواعــد وإجــراءات واضحــة 
تنظــم تــداول أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن 

ــركة. ــهم الش ــي أس ف

 يتــم اإلفصــاح دوريــًا كل ثالثــة
ــق نمــوذج  ــك عــن طري أشــهر بذل
الماليــة  البيانــات  افصــاح 
للشــركة لهيئــة قطــر لألســواق 
عــدد  عــن  وســنويًا  الماليــة 
األســهم التــي يملكهــا أعضــاء 
المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة. 
ونشــير هنــا إلــى أن الشــركة لــم 
إرشــادية  قواعــد  علــى  تحصــل 
ــداول  مــن بورصــة قطــر تحكــم ت
وهــي  ألســهمها،  الموظفيــن 
لتطبيــق  تــام  اســتعداد  علــى 
إقرارهــا،  فــور  القواعــد  هــذه 
ــاء  ــداوالت أعض ــق بت ــا يتعل وفيم
المجلــس فــإن بورصــة قطــر تضــع 
قوانيــن واضحــة تحكــم تــداوالت 
الحظــر  فتــرات  خــالل  األعضــاء 

تمامــآ. الشــركة  وتتقيــد 
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مهّمات 
المجلس 
وواجباته 

األخرى

14-1 يجــب أن توفــر الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــق والســجالت  ــات والوثائ كافــة المعلومــات والبيان
القيــام  مــن  يمكنهــم  بمــا  بالشــركة،  الخاصــة 
المتعلقــة  الجوانــب  بكافــة  واإللمــام  بأعمالهــم 
التنفيذيــة  اإلدارة  علــى  ويجــب  الشــركة،  بعمــل 
للشــركة تزويــد المجلــس ولجانــه بجميــع الوثائــق 

المطلوبــة. والمعلومــات 



14-2 علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــان حضــور 
التدقيــق،  المكافــآت،  التعيينــات،  لجــان  أعضــاء 
وممّثليــن عــن المدققيــن الخارجييــن اجتمــاع الجمعّية 

العموميــة.



14-3 علــى المجلــس أن يضــع برنامــج تدريبــي ألعضاء 
تمّتــع  لضمــان  حديثــًا،  المنضميــن  اإلدارة  مجلــس 
أعضــاء المجلــس عنــد انتخابهــم بفهــم مناســب لســير 
عمــل الشــركة، وعملّياتهــا، وإدراكهــم لمســؤولّياتهم 

تمــام اإلدراك.



14-4 علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلدراك الجيــد 
أنفســهم فــي  يثقفــوا  لدورهــم وواجباتهــم، وأن 
وفــي  والصناعيــة  والتجاريــة  المالّيــة  المســائل 
عمليــات الشــركة وعملهــا، ولهــذه الغايــة، يجــب 
تدريبّيــة  دورات  إتبــاع  أو  اعتمــاد  المجلــس  علــى 
مناســبة ورســمّية تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات أعضــاء 

ومعرفتهــم. اإلدارة  مجلــس 



أعضــاؤه  يبقــي  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى   5-14
علــى الــدوام مطلعيــن علــى التطــورات فــي مجــال 
الحوكمــة وأفضــل الممارســات فــي هــذا الخصــوص، 
ــق  ــة التدقي ــى لجن ــك إل ويجــوز للمجلــس تفويــض ذل
أو لجنــة الحوكمــة أو أي جهــة أخــرى يراهــا مناســبة.



14-6 يجــب أن يتضّمــن نظــام الشــركة األساســّي 
إجــراءات واضحــة إلقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 

ــة تغّيبهــم عــن اجتماعــات المجلــس. حال

 تــم دمــج اختصاصــات كل مــن
والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 
والحوكمــة فــي لجنــة واحــدة 
تحــت مســمى لجنــة الحوكمــة 

والمكافــآت. والترشــيحات 

المادة )15(:

لجان مجلس 
اإلدارة

بتقييــم مزايــا إنشــاء لجــان  يقــوم مجلــس اإلدارة 
ــف  ــى ســير الوظائ ــه لإلشــراف عل مخصصــة تابعــة ل
التــي  اللجــان  شــأن  فــي  البــت  وعنــد  المهمــة، 
ــس اإلدارة اللجــان  ــار، يأخــذ مجل ســيقع عليهــا االختي

المذكــورة فــي هــذا النظــام بعيــن االعتبــار.



المادة )16(:

تعيين أعضاء 
مجلس 

اإلدارة-لجنة 
الترشيحات

ــن أعضــاء مجلــس  ــّم ترشــيح وتعيي 16- 1 يجــب أن يت
اإلدارة وفقــًا إلجــراءات رســمّية وصارمــة وشــفافة.

 تــم دمــج اختصاصــات كل مــن
والترشــيحات  الحوكمــة  لجنــة 
ــدة  ــة واح ــي لجن ــآت ف والمكاف
تحــت مســمى لجنــة الحوكمــة 

والمكافــآت. والترشــيحات 

بإنشــاء  اإلدارة  مجلــس  يقــوم  أن  ينبغــي   2-16
ــاء  ــن أعض ــتقّل م ــو مس ــها عض ــيحات يرأس ــة ترش لجن
المجلــس، وتتألــف مــن أعضــاء مســتقلين مــن أعضــاء 
ــن أعضــاء المجلــس وإعــادة  المجلــس يقترحــون تعيي
العامــة  الجمعيــة  بواســطة  لالنتخــاب  ترشــيحهم 
)إلزالــة االلتبــاس، ال يعنــي الترشــيح بواســطة اللجنــة 
حرمــان أي مســاهم فــي الشــركة مــن حقــه فــي أن 

ــح(. ــح أو يترش يرش
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تعيين أعضاء 
مجلس 

اإلدارة-لجنة 
الترشيحات

)تتمة(

16-3 يجــب أن تأخــذ الترشــيحات بعيــن االعتبــار، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، قــدرة المرشــحين علــى إعطــاء 
ــي  ــاء ف ــم كأعض ــام بواجباته ــي للقي ــت الكاف الوق
معرفتهــم،  مهاراتهــم،  إلــى  باإلضافــة  المجلــس، 
خبرتهــم، مؤّهالتهــم المهنّيــة والتقنّيــة واألكاديمّيــة 
“المبــادئ  علــى  ترتكــز  أن  ويمكــن  وشــخصّيتهم، 
اإلرشــادية المناســبة لترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة” 
ــة  ــا الهيئ ــد تعّدله ــي ق ــام والت ــذا النظ ــة به المرفق

ــر. مــن وقــت آلخ



ــد تشــكيلها،  ــة الترشــيحات عن ــن علــى لجن 16-4 يتعّي
اعتمــاد ونشــر إطــار عملهــا بشــكل يبّيــن ســلطتها 

ودورهــا.



ــراء  ــة الترشــيحات إج ــن دور لجن 16-5 يجــب أن يتضّم
ــس. ــّي ســنوّي ألداء المجل ــم ذات تقيي



16-6 علــى المصــارف وغيرهــا مــن الشــركات مراعاة 
ــاب  ــيح أو انتخ ــق بترش ــات تتعل ــروط أو متطلب أي ش
أو تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة صــادرة مــن مصــرف 

قطــر المركــزي أو أيــة ســلطة أخــرى.



المادة )17(: 

مكافأة 
أعضاء مجلس 

اإلدارة-لجنة 
المكافآت

17-1 علــى مجلــس اإلدارة إنشــاء لجنــة مكافــآت 
تتأّلــف مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل غيــر تنفيذييــن 

ــتقلين. ــن المس ــم م ــون غالبيته تك

 تــم دمــج اختصاصــات كل مــن
والترشــيحات  الحوكمــة  لجنــة 
ــدة  ــة واح ــي لجن ــآت ف والمكاف
تحــت مســمى لجنــة الحوكمــة 

والمكافــآت. والترشــيحات 

ــد تشــكيلها،  ــة المكافــآت عن ــى لجن ــن عل 17-2 يتعّي
دورهــا  يبّيــن  بشــكل  عملهــا  إطــار  ونشــر  اعتمــاد 

األساســّية. ومســؤولّياتها 



المكافــآت  لجنــة  دور  يتضّمــن  أن  يجــب   3-17
األساســي تحديــد سياســة المكافــآت فــي الشــركة، 
ــس  ــا الرئي ــي يتقاضاه ــأة الت ــك المكاف ــي ذل ــا ف بم
العليــا. التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  أعضــاء  وكّل 



ومبــادئ  سياســة  عــن  اإلفصــاح  يجــب   4-17
التقريــر  فــي  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  المكافــآت 

للشــركة. الســنوي 



17-5 يجــب أن تأخــذ لجنــة المكافــآت بعيــن االعتبــار 
مســؤولّيات ونطــاق مهــام أعضــاء المجلــس وأعضــاء 
الشــركة،  أداء  وكذلــك  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة 
ــمًا  ــًا وقس ــمًا ثابت ــآت قس ــن المكاف ــوز أن تتضّم ويج
القســم  أّن  إلــى  بــاألداء، وتجــدر اإلشــارة  مرتبطــا 
ــى أداء الشــركة  ــاألداء يجــب أن يرتكــز عل ــط ب المرتب

ــل. ــدى الطوي ــى الم عل



http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
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المادة )18(: 

لجنة التدقيق

تدقيــق  لجنــة  إنشــاء  اإلدارة  مجلــس  علــى   1-18
تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل، ويجــب أن 
يكــون غالبيتهــم أعضــاء مســتقلين، ويجــب أن تتضمــن 
لجنــة التدقيــق عضــوًا واحــدًا علــى األقــل يتمتــع 
بخبــرة ماليــة فــي مجــال التدقيــق، وفــي حالــة كان 
عــدد أعضــاء المجلــس المســتقلين المتوفريــن غيــر 
كاف لتشــكيل عضويــة لجنــة التدقيــق، يجــوز للشــركة 
األعضــاء  غيــر  مــن  اللجنــة  فــي  أعضــاء  تعيــن  أن 
ــة مســتقاًل. ــس اللجن ــى أن يكــون رئي المســتقلين عل



18-2 فــي جميــع األحــوال، ال يجــوز ألّي شــخص 
لــدى  الســابق  فــي  يعمــل  كان  أو  حالّيــًا  يعمــل 
الســنتين  خــالل  للشــركة  الخارجييــن  المدققيــن 
الماضيتيــن أن يكــون عضــوًا فــي لجنــة التدقيــق.



ــة التدقيــق أن تستشــير علــى نفقــة  18-3 يجــوز للجن
ــر أو مستشــار مســتقّل. الشــركة أّي خبي



18-4 علــى لجنــة التدقيــق أن تجتمــع عنــد االقتضــاء 
وبصــورة منتظمــة مــّرة علــى األقــّل كّل ثالثــة أشــهر، 

كمــا عليهــا تدويــن محاضــر اجتماعاتهــا.



ــات  ــن توصي ــة حصــول أّي تعــارض بي 18-5 فــي حال
لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة، بمــا فــي 
ذلــك، عندمــا يرفــض المجلــس إتبــاع توصيــات اللجنــة 
علــى  يتعّيــن  الخارجــّي  بالمدقــق  يتعّلــق  فيمــا 
المجلــس أن يضّمــن تقريــر الَحْوَكَمــة بيانــًا يفّصــل 
بوضــوح هــذه التوصيــات والســبب أو األســباب وراء 

ــا. ــد به ــدم التقّي ــس اإلدارة ع ــرار مجل ق



18-6 يتعّيــن علــى لجنــة التدقيــق عنــد تشــكيلها، 
دورهــا  يبّيــن  بشــكل  عملهــا  إطــار  ونشــر  اعتمــاد 
ــة  ــاق للجن ومســؤولّياتها األساســّية علــى شــكل ميث
بصــورة  المســؤولّيات  هــذه  وتتضّمــن  التدقيــق، 

خاصــة مــا يلــي.



أ. اعتمــاد سياســة للتعاقــد مــع المدققيــن الخارجييــن، 
علــى أن ترفــع إلــى مجلــس اإلدارة جميــع المســائل 
التــي تتطلــب بــرأي اللجنــة اتخــاذ تدابيــر معينــة، 
الخطــوات  أو  التدابيــر  حــول  توصيــات  وإعطــاء 

الواجــب اتخاذهــا؛



ب. اإلشــراف علــى ومتابعــة اســتقالل المدققيــن 
الخارجييــن وموضوعّيتهــم، مناقشــتهم حــول طبيعــة 
التدقيــق وفعالّيتــه ونطاقــه وفقــًا لمعاييــر التدقيــق 
الدولّيــة والمعاييــر الدولّيــة إلعــداد التقاريــر المالّيــة؛



ج. اإلشــراف علــى دقــة وصحــة البيانــات المالّيــة 
والربعّيــة،  ســنوّية  والنصــف  الســنوّية  والتقاريــر 
ومراجعــة تلــك البيانــات والتقاريــر، وفــي هــذا الصــدد 

التركيــز بصــورة خاصــة علــى: 



والتطبيقــات/ السياســات  فــي  تغييــرات  أّي   .1
بالمحاســبة؛ المتعّلقــة  الممارســات 



2. النواحــي الخاضعــة ألحــكام تقديريــة بواســطة 
اإلدارة التنفيذيــة العليــا؛



3. التعديالت األساسّية الناتجة عن التدقيق؛

4. اســتمرار الشــركة فــي الوجــود ومواصلــة النشــاط 
ح؛ بنجا
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5. التقّيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة؛

6. التقّيد بقواعد اإلدراج في السوق؛

7. التقّيــد بقواعــد اإلفصــاح والمتطّلبــات األخــرى 
المتعّلقــة بإعــداد التقاريــر المالّيــة:



أ. التنســيق مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
العليــا والمديــر المالــي فــي الشــركة أو الشــخص 
بالمدققيــن  واالجتمــاع  مهامــه،  يتولــى  الــذي 
الخارجييــن مــّرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــّل؛



ب. دراســة أيــة مســائل مهّمــة وغيــر عادّيــة تتضّمنهــا 
أو ســوف تتضّمنهــا التقاريــر المالّيــة والحســابات، 
المديــر  يثيرهــا  مســائل  أيــة  فــي  بدقــة  والبحــث 
المالــي فــي الشــركة أو الشــخص الــذي يتولــى 
أو  الشــركة  فــي  االمتثــال  مســئول  أو  مهامــه 

الخارجّيــون؛ المدققــون 



ج. مراجعــة أنظمــة الرقابــة المالّيــة والداخلّيــة وإدارة 
المخاطر؛



اإلدارة،  مــع  الداخلــي  الرقابــة  نظــام  مناقشــة  د. 
وضمــان أداء اإلدارة واجباتهــا نحــو تطويــر نظــام 

رقابــة داخلــّي فّعــال؛



التحقيقــات األساســّية فــي  نتائــج  النظــر فــي  و. 
مســائل الرقابــة الداخلّيــة الموكلــة إليهــا مــن مجلــس 
ــة وبموافقــة  ــادرة مــن اللجن اإلدارة أو المنفــذة بمب

ــس؛ المجل



الداخلييــن  المدققيــن  بيــن  التنســيق  ضمــان  ز. 
الضرورّيــة  المــوارد  توّفــر  الخارجــي،  والمدقــق 
الداخلّيــة  الرقابــة  هيئــة  فعالّيــة  مــن  والتحقــق 

عليهــا؛ واإلشــراف 



المالّيــة  واإلجــراءات  السياســات  مراجعــة  ح. 
للشــركة؛ والمحاســبّية 



الخارجــي  المدقــق  تعييــن  خطــاب  مراجعــة  ط. 
وخّطــة عملــه، وأيــة استفســارات مهّمــة يطلبهــا 
مــن اإلدارة العليــا فــي الشــركة تتعلــق بســجالت 
المحاســبة والحســابات المالّيــة أو أنظمــة الرقابــة 

التنفيذّيــة؛ اإلدارة  ردود  وكذلــك 



علــى  اإلدارة  لمجلــس  الســريع  الــرّد  تأميــن  ك. 
رســائل  تتضمّنهــا  التــي  والمســائل  االستفســارات 

تقاريرهــم؛ أو  الخارجييــن  المدققيــن 



العاملــون  خاللهــا  مــن  يتمّكــن  قواعــد  وضــع  ل. 
بالشــركة أن يبلغــوا بســرّية شــكوكهم حــول أيــة 
ــة  ــر المالي ــة فــي التقاري ــر الريب مســائل ُيحتمــل أن تثي
أو الرقابــة الداخلّيــة أو حــول أيــة مســائل أخــرى، 
وضمــان وجــود الترتيبــات المناســبة التــي تســمح 
بإجــراء تحقيــق مســتقّل وعــادل حــول هــذه المســائل، 
مــع ضمــان منــح العامــل الســرّية والحمايــة مــن أيــة 
رد فعــل ســلبي أو ضــرر، واقتــراح تلــك القواعــد علــى 

مجلــس اإلدارة العتمادهــا؛



ــلوك  ــد الس ــركة بقواع ــد الش ــى تقّي ــراف عل ن. اإلش
ــّي؛ المهن



ــذه  ــة به ــل المتعّلق ــد العم ــن أّن قواع ــد م س. التأك
مجلــس  بهــا  فّوضهــا  كمــا  والصالحّيــات  المهــام 

المناســبة؛ بالطريقــة  ُتطبــق  اإلدارة 



ع. رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة حــول المســائل 
ــادة؛ ــذه الم ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص



مجلــس  يحّددهــا  أخــرى  مســائل  أيــة  دراســة  ف. 
اإلدارة.
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تبرير عدم االلتزامتطبيقات الحوكمة
المادة )19(: 

التقّيد 
باألنظمة 
والرقابة 
الداخلّية 

والمدقق 
الداخلي

19-1 علــى الشــركة أن تعتمــد نظــام رقابــة داخلّيــة، 
لتقييــم  األصــول،  حســب  المجلــس  عليــه  يوافــق 
األســاليب واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر 
ــركة،  ــده الش ــذي تعتم ــة ال ــام الَحْوَكَم ــق نظ وتطبي
ويجــب  الصلــة،  ذات  واللوائــح  بالقوانيــن  والتقّيــد 
أن يضــع نظــام الرقابــة الداخلّيــة معاييــر واضحــة 
للمســؤولّية والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا.



19-2 يجــب أن تتضّمــن عملّيــات الرقابــة الداخلّيــة 
وإدارة  لتقييــم  ومســتقلة  فّعالــة  وحــدات  إنشــاء 
المالــي  للتدقيــق  وحــدات  عــن  فضــاًل  المخاطــر 
التدقيــق  إلــى  باإلضافــة  الداخلــي،  والتشــغيلي 
الرقابــة  نظــام  يضمــن  أن  يجــب  كمــا  الخارجــي، 
الداخلّيــة أن كّل تعامــالت األطــراف ذات العالقــة 

تتــّم وفقــا للضوابــط الخاصــة بهــا.



19-3 يجــب أن تكــون للشــركة وحــدة تدقيــق داخلّي 
تتمّتــع بــدور ومهــام محــددة تحديــدًا واضحــًا، وبصورة 

خاصــة يتعّيــن علــى وحــدة التدقيــق الداخلي أن:



1. تدقــق فــي نظــام الرقابــة الداخلّيــة وتشــرف علــى 
؛  تطبيقه



ومســتقّل  كفــؤ  عمــل  فريــق  قبــل  مــن  تــدار   .2
مناســبًا؛  تدريبــًا  ومــدّرب  تشــغيلّيًا، 



بصــورة  إمــا  تقاريرهــا  اإلدارة  لمجلــس  ترفــع   .3
ــق  ــة التدقي ــالل لجن ــن خ ــرة، م ــر مباش ــرة أو غي مباش

أمامــه؛  مســؤولة  وتكــون  للمجلــس،  التابعــة 



ــطة  ــى كل أنش ــول إل ــة الوص ــا إمكانّي ــون له 4. يك
الشــركة؛ 



القيــام  عــدم  ذلــك  بمــا فــي  تكــون مســتقّلة   .5
بالعمــل اليومــي العــادي للشــركة، ويجــب تعزيــز 
ــد مكافــآت أعضــاء  ــال مــن خــالل تحدي اســتقاللها مث

الوحــدة مــن قبــل المجلــس مباشــرة.



19-4 تتكــون وحــدة التدقيــق الداخلــي مــن مدقــق 
داخلــي علــى األقــل يعّينــه مجلــس اإلدارة، ويكــون 

المدقــق الداخلــي مســؤواًل أمــام المجلــس.



19-5 يتعّيــن علــى المدقــق الداخلــي أن يعــد ويرفــع 
ــق  ــر تدقي ــس اإلدارة تقري ــق ومجل ــة التدقي ــى لجن إل
داخلــّي، يتضّمــن مراجعــة وتقييمــًا لنظــام الرقابــة 
التقريــر  نطــاق  ويحــّدد  الشــركة،  فــي  الداخليــة 
باالتفــاق بيــن المجلــس )بنــاء علــى توصيــة لجنــة 
يتضّمــن  أن  علــى  الداخلــي،  والمدقــق  التدقيــق( 

ــي:  ــا يل ــة م ــورة خاص ــر بص التقري



- إجــراءات الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون المالّيــة 
واالســتثمارات وإدارة المخاطر؛



الشــركة  فــي  المخاطــر  عوامــل  تطــّور  مقارنــة   -
واألنظمــة الموجــودة، لمواجهــة التغييــرات الجذرّيــة، 

ــوق؛ ــي الس ــة ف ــر المتوقع أو غي



ــق  ــي تطبي ــا ف ــس واإلدارة العلي ــم أداء المجل - تقيي
ــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد عــدد  نظــام الرقابــة الداخلّي
المــّرات التــي أخطــر فيهــا المجلــس بمســائل رقابّيــة 
)بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر( والطريقــة التــي 

ــس هــذه المســائل؛ ــج بهــا المجل عال



- اإلخفــاق فــي تطبيــق الرقابــة الداخلّيــة أو مواطــن 
ــي  ــوارئ الت ــاالت الط ــا أو ح ــي تطبيقه ــف ف الضع
للشــركة،  المالــي  تؤّثــر علــى األداء  أو قــد  أّثــرت 
معالجــة  فــي  الشــركة  اتبعتــه  الــذي  واإلجــراء 
اإلخفــاق فــي تطبيــق الرقابــة الداخلّيــة )ال ســّيما 
الســنوّية  التقاريــر  المفصــح عنهــا فــي  المشــاكل 

المالّيــة(؛ للشــركة وبياناتهــا 



- تقّيــد الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم 
اإلفصــاح واإلدراج فــي الســوق؛



- تقّيــد الشــركة بأنظمــة الرقابــة الداخلّيــة عنــد تحديــد 
ــر وإدارتها؛ المخاط



- كّل المعلومــات ذات الصلــة التــي تصــف عملّيــات 
إدارة المخاطــر فــي الشــركة.



19-6 يعد تقرير التدقيق الداخلي كّل ثالثة شهور.
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المادة )20(: 

المدقق 
الخارجي

خارجــي(  )مدقــق  حســابات  مراقــب  يقــوم   1-20
ــة  ــى توصي ــاء عل ــه بن ــم تعيين ــل، ويت ــتقّل ومؤه مس
اإلدارة  مجلــس  إلــى  المرفوعــة  التدقيــق  لجنــة 
بإجــراء  للشــركة  العامــة  الجمعّيــة  قــرار  وعلــى 
تدقيــًق خارجــي مســتقل ســنوي وإجــراء مراجعــة 
نصــف ســنوية للبيانــات، ويهــدف التدقيــق المذكــور 
بتأكيــد  تزويــد مجلــس اإلدارة والمســاهمين  إلــى 
موضوعــّي أّن البيانــات المالّيــة تعــد وفقــّا لنظــام 
الَحْوَكَمــة هــذا وللقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، 
ــة التــي تحكــم إعــداد المعلومــات  ــر الدولّي والمعايي
ــي  ــل تمامــا مركــز الشــركة المال ــة، وأّنهــا تمّث المالّي

وأداءهــا مــن جميــع النواحــي الجوهريــة.



التقّيــد  الخارجييــن  المدققيــن  علــى  يتعّيــن   2-20
أن  للشــركة  يجــوز  وال  المهنّيــة،  المعاييــر  بأفضــل 
تتعاقــد معهــم لتقديــم أّي استشــارة أو خدمــات غيــر 
ــون  ــب أن يك ــركة، ويج ــي للش ــق المال ــراء التدقي إج
المدققــون الخارجّيــون مســتقلين تمامــًا عــن الشــركة 
ــًا  ــم إطالق ــون لديه ــب أاّل يك ــا، ويج ــس إدارته ومجل
أّي تضــارب فــي المصالــح فــي عالقاتهــم بالشــركة.



20-3 يتعّيــن علــى المدققيــن الخارجييــن للشــركة 
للشــركة،  العادّيــة  العامــة  الجمعّيــة  حضــور 
علــى  والــرد  الســنوّي  تقريرهــم  يقّدمــون  حيــث 

رات. االستفســا



20-4 يكــون المدققــون الخارجّيــون مســئولين أمــام 
المســاهمين ويدينــون للشــركة بواجــب بــذل العنايــة 
كمــا  بالتدقيــق،  القيــام  عنــد  المطلوبــة  المهنّيــة 
ُيتوّجــب علــى المدققيــن الخارجّييــن إبــالغ الهيئــة 
ــاذ  ــدم اتخ ــال ع ــي ح ــرى ف ــة أخ ــات رقابّي ــة هيئ وأي
ــق بالمســائل  ــس اإلجــراء المناســب فيمــا يتعل المجل
المثيــرة للشــبهة التــي أثارهــا المدققــون أو حّددوها.



المدرجــة  الشــركات  جميــع  علــى  يتعّيــن   5-20
أســهمها فــي الســوق تغييــر مدّققيهــا الخارجييــن 

أقصــى. كحــد  ســنوات  خمــس  كّل 



المادة )21(: 

اإلفصاح

متطلبــات  بجميــع  التقّيــد  الشــركة  علــى   1-21
اإلفصــاح بمــا فــي ذلــك تقديــم التقاريــر المالّيــة، 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــهم أعض ــدد أس ــن ع ــاح ع واإلفص
أو  المســاهمين  وكبــار  التنفيذييــن  والمســئولين 
المســاهمين المســيطرين، كمــا علــى الشــركة أن 
تفصــح عــن المعلومــات التــي تتعلــق بأعضــاء مجلــس 
ــكّل واحــد  ــة ل ــك الســيرة الذاتي إدارتهــا، بمــا فــي ذل
ــه  ــه وعضوّيت ــي، مهنت ــتواه التعليم ــن مس ــم تبّي منه
ــس إدارة أخــرى )إن وجــدت(، كمــا يجــب  فــي مجال
المختلفــة  اللجــان  أعضــاء  أســماء  عــن  اإلفصــاح 
المشــكلة مــن قبــل المجلــس وفقــًا للمــادة رقــم )5/ 

ــكيلها. ــان تش ــع بي ــد 3( م البن



21-2 علــى المجلــس أن يتأكــد أن جميــع عملّيــات 
اإلفصــاح التــي تقــوم بهــا الشــركة تتيــح معلومــات 

ــة. ــر مضلل دقيقــة وصحيحــة وغي



للشــركة  المالّيــة  التقاريــر  تكــون  أن  يجــب   3-21
الدوليــة  والتدقيــق  المحاســبة  لمعاييــر  مطابقــة 
ــن  ــب أن يتضّم ــا، ويج )IFRS/IAS( و)ISA( ومتطلباته
ــا إذا  ــة عّم ــارة صريح ــن إش ــن الخارجيي ــر المدققي تقري
ــة،  كانــوا قــد حصلــوا علــى كّل المعلومــات الضرورّي
ويجــب أن يذكــر هــذا التقريــر مــا إذا كانــت الشــركة 
تتقّيــد بمعاييــر )IFRS/IAS(، ومــا إذا كان التدقيــق 
.)ISA( ــة ــق الدولي ــر التدقي ــًا لمعايي ــري وفق ــد ُأج ق



21-4 يجــب توزيــع التقاريــر المالّيــة المدققة للشــركة 
علــى جميع المســاهمين.



المادة )22(: 

الحقوق 
العامة 

للمساهمين 
وعناصر 

الملكّية 
األساسّية

الممنوحــة  الحقــوق  بجميــع  المســاهمون  يتمّتــع 
ــا  ــة، بم ــح ذات الصل ــن واللوائ ــب القواني ــم بموج له
األساســّي،  الشــركة  ونظــام  النظــام  هــذا  فيهــا 
ويتعّيــن علــى المجلــس أن يضمــن احتــرام حقــوق 

العدالــة والمســاواة. بمــا يحقــق  المســاهمين 



http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67151&LawID=6214&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67151&LawID=6214&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67151&LawID=6214&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67151&LawID=6214&language=ar
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المادة )23(: 

سجّات 
الملكّية

الشــركة أن تحتفــظ بســجالت  يتعيــن علــى   1-23
ــهم. ــة األس ــح ملكي ــة توض ــة وحديث ــة ودقيق صحيح



ســجّل  علــى  االطــالع  للمســاهم  يحــّق   2-23
المســاهمين فــي الشــركة والوصــول إليــه مجانــًا 
ــًا  ــركة، أو وفق ــمّية للش ــل الرس ــاعات العم ــالل س خ
علــى  الحصــول  إجــراءات  فــي  محــّدد  هــو  لمــا 

الشــركة. تضعهــا  التــي  المعلومــات 



23-3 يحــّق للمســاهم الحصــول علــى نســخة مــن 
المســتندات التاليــة: ســجل أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
العقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي، 
ــى  ــوق عل ــازات أو حق ــب امتي ــي ترت ــتندات الت المس
العالقــة،  ذات  األطــراف  عقــود  الشــركة،  أصــول 
وأي مســتند آخــر تنــص عليــه الهيئــة مــن وقــت آلخــر 

ــة. ــدده الهيئ ــذي تح ــم ال ــع الرس ــل دف ــك مقاب وذل



المادة )24(: 

الحصول على 
 المعلومات

ــي  ــا التأسيس ــن عقده ــركة أن تضّم ــى الش 24-1 عل
علــى  الحصــول  إجــراءات  األساســي  ونظامهــا 
المســاهمين  حــق  يحفــظ  بشــكل  المعلومــات 
ــات  ــركة والمعلوم ــق الش ــى وثائ ــول عل ــي الحص ف
وبشــكل  المناســب  الوقــت  فــي  بهــا  المتعلقــة 
ــى  ــول عل ــراءات الحص ــون إج ــب أن تك ــم، ويج منتظ
المعلومــات واضحــة ومفّصلــة علــى أن تتضّمــن:



1. معلومــات الشــركة التــي يمكــن الحصــول عليهــا، 
بمــا فيهــا نــوع المعلومــات التــي ُيتــاح الحصــول 
أو  األفــراد  للمســاهمين  مســتمّرة  بصــورة  عليهــا 
ــا مــن  ــة دني ــون نســبة مئوّي ــن يمّثل للمســاهمين الذي

رأس مــال الشــركة؛



2. اإلجــراء الواضــح والصريــح للحصــول علــى هــذه 
المعلومــات.



24-2 علــى الشــركة أن يكــون لهــا موقــع إلكترونــي 
تنشــر فيــه جميــع اإلفصاحــات والمعلومــات ذات 
هــذه  وتتضّمــن  العامــة،  والمعلومــات  الصلــة 
المعلومــات كافــة المعلومــات التــي يجــب اإلعــالن 
ــن  ــة قواني ــب أي ــام وبموج ــذا النظ ــب ه ــا بموج عنه

ولوائــح ذات صلــة.



المادة )25(: 

حقوق 
المساهمين 
فيما يتعّلق 

بجمعّيات 
المساهمين

للشــركة  التأسيســي  العقــد  يتضّمــن  أن  يجــب 
حــق  تضمــن  أحكامــًا  األساســّي  ونظامهــا 
المســاهمين الفعلــّي فــي الدعــوة إلــى جمعّيــة 
عامــة وعقدهــا فــي وقــت مناســب، وحــق إدراج 
البنــود  ومناقشــة  األعمــال،  جــدول  علــى  بنــود 
أســئلة  وطــرح  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 
ــرارات وهــم  ــاذ ق ــّق اتخ ــا وح ــة عليه وتلقــي األجوب

المطروحــة. بالمســائل  تــاّم  اطــالع  علــى 



المادة )26(: 

المعاملة 
المنصفة 

للمساهمين 
وممارسة حّق 

 التصويت

26-1 يكــون لــكّل األســهم مــن الفئــة ذاتهــا الحقوق 
عينهــا المتعّلقــة بها.



وفقــًا  بــه  مســموح  بالوكالــة  التصويــت   2-26
الصلــة. ذات  واللوائــح  للقوانيــن 



المادة )27(: 

حقوق 
المساهمين 
فيما يتعّلق 

بانتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة

27-1 يجــب أن يتضّمــن عقــد الشــركة التأسيســي 
إعطــاء  تضمــن  أحكامــًا  األساســي  ونظامهــا 
إلــى  المرّشــحين  عــن  معلومــات  المســاهمين 
ــي  ــا ف ــات، بم ــل االنتخاب ــس اإلدارة قب ــة مجل عضوي
ــة،  ــة، التقنّي ــحين المهنّي ــك وصــف مهــارات المرّش ذل

األخــرى. ومؤّهالتهــم  خبرتهــم 



ــاب  ــق بانتخ ــاهمين الح ــون للمس ــب أن يك 27-2 يج
التصويــت  طريــق  عــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

التراكمــّي.



المادة )28(:

حقوق 
المساهمين 
فيما يتعّلق 

بتوزيع األرباح

علــى مجلــس اإلدارة أن يقــّدم إلــى الجمعّيــة العامــة 
توزيــع  طريقــة  وتوضــح  تنظــم  واضحــة  سياســة 
ــم شــرحا عــن  ــن هــذا التقدي ــاح، ويجــب أن يتضّم األرب
هــذه السياســة انطالقــا مــن خدمــة مصلحــة الشــركة 

ــواء.  ــّد س ــى ح ــاهمين عل والمس
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المادة )29(:

هيكل رأس 
المال وحقوق 

المساهمين 
والصفقات 

الكبرى

29-1 يجــب اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال، ويتعّين 
ــاهمين  ــات المس ــوع اتفاق ــد ن ــركات تحدي ــى الش عل

التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا.



عقدهــا  ُتضمــن  أن  الشــركة  علــى  يجــب   2-29
التأسيســّي و/أو نظامهــا األساســي أحكامــا لحمايــة 
علــى  الموافقــة  حــال  فــي  األقلّيــة  مســاهمي 
ــوا  ــة قــد صّوت ــرة كان مســاهمو األقلّي صفقــات كبي

ضّدهــا.



عقدهــا  ُتضمــن  أن  الشــركة  علــى  يجــب   3-29
آلّيــة تضمــن  نظامهــا األساســي  التأسيســّي و/أو 
تضمــن ممارســة  أو  للجمهــور  بيــع  عــرض  إطــالق 
حقــوق المســاواة فــي بيــع األســهم، فــي حــال 
حــدوث تغييــر فــي ملكّيــة رأســمال الشــركة يتخطــى 
نســبة مئوّيــة محــددة )الســقف(، ويجــب أن تأخــذ 
األســهم  لســقف  تحديدهــا  لــدى  االعتبــار  بعيــن 
ــيطرة  ــت س ــا تح ــث ولكّنه ــرف ثال ــا ط ــي يملكه الت
المســاهم المفصــح، بمــا فيهــا األســهم المعنيــة 
ــاح  ــا اإلفص ــب أيض ــي يج ــاهمين والت ــات مس باتفاق

ــا. عنه



المادة )30(: 

حقوق أصحاب 
المصالح 
اآلخرين

30-1 يجــب علــى الشــركة احتــرام حقــوق المصالــح، 
وفــي الحــاالت التــي يشــارك فيهــا أصحــاب المصالــح 
فــي الَحْوَكَمــة، يجــب أن يتمكنــوا مــن الحصــول 
ــة  ــة وذات صل ــا وكافي ــوق به ــات موث ــى معلوم عل

ــك فــي الوقــت المناســب وبشــكل منتظــم. وذل



معاملــة  يضمــن  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى   2-30
والمســاواة  العــدل  لمبــادئ  وفقــًا  الموّظفيــن 
وبــدون أّي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو 

الديــن.



30-3 علــى المجلــس أن يضــع سياســة للمكافــآت 
للعمــل  الشــركة  وإلدارة  للعامليــن  حوافــز  لمنــح 
دائمــًا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة، ويجــب أن تأخــذ 
هــذه السياســة بعيــن االعتبــار أداء الشــركة علــى 

المــدى الطويــل.



ــن  ــة تســمح للعاملي 30-4 علــى المجلــس اعتمــاد آلّي
ــرة للريبــة  بالشــركة إبــالغ المجلــس بالتصّرفــات المثي
فــي الشــركة عندمــا تكــون هــذه التصّرفــات غيــر 
ــى  ــركة، وعل ــرة بالش ــة أو مض ــر قانونّي ــة أو غي قويم
إلــى  يتوّجــه  الــذي  للعامــل  يضمــن  أن  المجلــس 
رّدة  أو  أذى  أّي  مــن  والحمايــة  الســرّية  المجلــس 
ــن أو مــن رؤســائه. ــن آخري فعــل ســلبّية مــن موظفي



ــام بأحــكام هــذه  ــزام الت ــى الشــركات االلت 30-5 عل
المــادة، فهــي مســتثناة مــن مبــدأ “التقيــد أو تعليــل 

عــدم التقيــد”.
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تبرير عدم االلتزامتطبيقات الحوكمة

المادة )31(:

تقرير الَحْوَكَمة

31-1 يتعّيــن علــى المجلــس إعــداد تقريــر ســنوّي 
يوّقعــه الرئيــس.



الهيئــة  إلــى  الحوكمــة  تقريــر  رفــع  يجــب   2-31
ســنويا، أو فــي أي وقــت تطلبــه الهيئــة، ويكــون 
مرفــق بالتقريــر الســنوي الــذي تعــده الشــركة التزامــا 

بواجــب اإلفصــاح الــدوري.



31-3 يجــب تضميــن بنــد تقريــر الحوكمــة بجــدول 
ــع  ــة للشــركة، وتوزي ــة العامــة العادي أعمــال الجمعي

نســخة منــه للمســاهمين خــالل االجتمــاع.



كّل  الحوكمــة  تقريــر  يتضّمــن  أن  يجــب   4-31
المعلومــات المتعّلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا النظــام، 

وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر.



1. اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛

2. اإلفصــاح عــن أيــة مخالفــات ارُتكبــت خــالل الســنة 
المالّيــة، بيــان أســبابها، طريقــة معالجتهــا وســبل 

ــتقبل؛ ــي المس ــا ف تفاديه



3. اإلفصــاح عــن األعضــاء الذيــن يتأّلــف منهــم مجلس 
خــالل  ونشــاطاتهم  مســؤولياتهم  ولجانــه،  اإلدارة 
الســنة، وفقــا لفئــات هــؤالء األعضــاء وصالحّياتهــم، 
فضــال عــن طريقــة تحديــد مكافــآت أعضــاء المجلــس 

ــا فــي الشــركة؛ واإلدارة التنفيذيــة العلي



4. اإلفصــاح عــن إجــراءات الرقابــة الداخلّيــة بمــا فــي 
ذلــك اإلشــراف علــى الشــؤون المالّية واالســتثمارات 

وإدارة المخاطــر؛



ــركة  ــا الش ــي تتبعه ــراءات الت ــن اإلج ــاح ع 5. اإلفص
لتحديــد المخاطــر الكبيــرة التــي قــد تواجههــا وطــرق 
تقييمهــا وإدارتهــا، وتحليــل مقــارن لعوامــل المخاطــر 
األنظمــة  ومناقشــة  الشــركة،  تواجههــا  التــي 
غيــر  أو  الجذرّيــة  التغييــرات  لمناقشــة  المعتمــدة 

المتوّقعــة فــي الســوق؛



6. اإلفصــاح عــن تقييــم أداء المجلــس واإلدارة العليــا 
فــي تطبيــق نظــام الرقابــة الداخلّيــة، بمــا فــي ذلــك 
تحديــد عــدد المــّرات التــي أخطــر فيهــا المجلــس 
المخاطــر(  إدارة  ذلــك  )بمــا فــي  رقابّيــة  بمســائل 
والطريقــة التــي عالــج بهــا المجلــس هــذه المســائل؛



7. اإلفصــاح عــن اإلخــالل فــي تطبيــق نظــام الرقابــة 
الداخلّيــة كليــا أو جزئيــا أو مواطــن الضعــف فــي 
تطبيقهــا، واإلفصــاح عــن حــاالت الطــوارئ التــي 
للشــركة،  المالــي  ُتؤّثــر علــى األداء  أو قــد  أّثــرت 
واإلجــراءات الــذي اتبعتــه الشــركة فــي معالجــة 
الداخلّيــة  الرقابــة  نظــام  تطبيــق  فــي  اإلخفــاق 
)ال ســّيما المشــاكل المفصــح عنهــا فــي التقاريــر 

المالّيــة(؛ للشــركة وبياناتهــا  الســنوّية 



ــد الشــركة بالقواعــد والشــروط  8. اإلفصــاح عــن تقّي
التــي تحكــم اإلفصــاح واإلدراج فــي الســوق؛



الرقابــة  بأنظمــة  الشــركة  تقّيــد  عــن  اإلفصــاح   .9
وإدارتهــا؛ المخاطــر  تحديــد  عنــد  الداخلّيــة 



10. اإلفصــاح عــن كّل المعلومــات ذات الصلــة التــي 
تصــف عملّيــات إدارة المخاطــر وإجــراءات الرقابــة 

ــة فــي الشــركة. الداخلّي



ــام بأحــكام هــذه  ــزام الت ــى الشــركات االلت 31-5 عل
المــادة، فهــي مســتثناه مــن مبــدأ “التقيــد أو تعليــل 

عــدم التقيــد”.




