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 مقدمة: 
 

املدرجة في األسواق املالية  أهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، والشركات املساهمة  تعد الحوكمة من 

بشكل خاص، ملا ترسخه من مبادئ اإلدارة الرشيدة وتحديد املهام واملسؤوليات ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

والرقابة املنتجة وإدارة املخاطر، والشفافية   العليا والعاملين بالشركة، والعدل واملساواة بين أصحاب املصالح،

األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الشركة   ،واالفصاح، وتنظيم حقوق أصحاب املصالح، وتنمية املجتمع والنهوض به

 
 
إلى تحقيق املعنى الحقيقي ملبدأ إعالء املصلحة العامة، ومصلحة الشركة وأصحاب   بصفة عامة، وينتهي حتما

 . ديمهما على أي مصلحة أخرى املصالح، وتق
 

 
 
نظام حوكمة الشركات والكيانات   بمبادىء من مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق  من هذا املنطلق، والتزاما

،  2016لسنة  5الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم  القانونية املدرجة في السوق الرئيسية

 15/5/2017سمية بتاريخ والذي تم نشره في الجريدة الر 
 
تطبيق قواعد   علىمن مجلس إدارة الشركة  ، وحرصا

الحوكمة ، تتبنى الشركة أفضل املمارسات اإلدارية من أجل تحقيق مستوى حوكمة سليم وذلك من أجل تحسين  

ملساواة بين  ، والعدالة وابخصوص الحوكمة ثقة املستثمرين الحاليين واملرتقبين، باإلضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة

أصحاب املصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية واالفصاح وإتاحة املعلومات  

للهيئة وألصحاب املصالح في الوقت املناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل  

لشركة، وتقديم املصلحة العامة للشركة وأصحاب املصالح على املصلحة  صحيح، وإعالء قيم املسؤولية االجتماعية ل

الخاصة، وأداء الواجبات واملهام والوظائف بحسن نية ونزاهة وشرف وإخالص وتحمل املسؤولية الناشئة عنها أمام  

 أصحاب املصالح واملجتمع وذلك بإرساء املباديء التالية: 
 

 :  مبدأ الشفافية
 

ى حسن النية، وتحري الصدق واملصارحة، وإعالء قيم الرقابة الذاتية والنزاهة، وتوخي الحرص  ذلك املبدأ القائم عل

الشركة من رئيس وأعضاء مجلس  في والرعاية الفائقة واألمانة في أداء املهام والوظائف املوكلة إلى كل مسؤول وعامل 

طراف ذات العالقة بالشركة، والذي يحدد أطر  اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا إلى جميع العاملين وغيرهم من األ 

اإلفصاح وتوفير املعلومات التي تطلبها الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية أو يطلبها أصحاب املصالح في الوقت  

املناسب وبالكيفية التي تمكن طالب املعلومة من اتخاذ قراره السليم، والذي ينظم تعامل األشخاص املطلعين في  

ملالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة من مجموعتها، ويعمل على تجنب تضارب املصالح والحد منها  األوراق ا

 . وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم االستثمار النزيه في السوق 

 : مبدأ تحمل املسؤولية واإلقرار بها

ناسبة تعمل على محاسبة كل  ويهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات واملسؤوليات في الشركة، ووضع آلية رقابة م

مسؤول عن عمله وتقييم أداءه، وتقييم أداء الشركة بشكل عام وفقا ألفضل املعايير الدولية سواء أكانت الرقابة  
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داخلية يقوم بها مجلس إدارة الشركة ولجانه أو وحدة التدقيق الداخلي كل في حدود اختصاصه أم رقابة خارجية  

يهدف إلى إقرار املسؤول بمسؤوليته وإن فوض غيره في أداء بعض مهامه أو سلطاته   يقوم بها مراقب الحسابات، كما 

فالتفويض ال يكون إال في املهام ال في املسؤوليات، ويهدف إلى بيان املسؤولية االجتماعية للشركة ودورها تجاه املجتمع  

 . والعمل على تنميته ورخائه واملحافظة على البيئة

التمييز بينهم على   يحظر: أصحاب املصالح وعلى رأسهم املساهمين متساوين في الحقوق، و مبدأ العدالة واملساواة

أساس العرق أو الجنس أو الدين ولهم كافة الحقوق املترتبة على ملكية السهم أو صفتهم بالشركة سواء  بسواء؛ بما  

أو مصلحة فيها كالعاملين،   في ذلك حقوق أصحاب املصالح في الشركة سواء املساهمين أو غيرهم ممن لهم صفة

والدائنين، والعمالء، واملوردين، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والتمتع بها وعلى رأسها الحقوق املتعلقة بالجمعية  

العامة وتيسير سبل املشاركة الفعالة بها وأهمها حق التصويت، وحق الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وانتخاب  

، وحق الحصول على املعلومات، وإقرار سياسة املكافآت ومنح الحوافز بالشركة ومنها  أعضائه، وحقوق توزيع األرباح

 . مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا
 

 :  مبدأ اإللتزام
 

كما وتراعي الشركة حماية حقوق املستثمرين وأصحاب املصالح بصفة عامة وتمكينهم من التمتع بها، وإعالء قيم  

اية األقلية والعاملين بالشركة من خالل إقرار معاملة تفضيلية لصغار املستثمرين واألقلية؛ وتتمثل أركان تلك حم

املعاملة في عدم تمكين أو سيطرة األكثرية على األقلية، وعدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة في  

بات أعضاء مجلس اإلدارة، ذلك النظام التصويتي الذي  إصدار القرارات، وإقرار نظام التصويت التراكمي في انتخا

يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يمتلكها ويحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من  

يختارهم من املرشحين دون وجود أي تكرار لهذه األصوات؛ مما يزيد من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل  

مجلس اإلدارة، وتوفير آلية مناسبة لحصول جميع املساهمين وسائر أصحاب املصالح على املعلومات  عادل في 

بالقدر الذي يحمي الشركة وحقوقها ومصالحها والغير، واعتماد آلية أخرى لتقديم التظلمات والشكاوى والبالغات  

 عن أية مخالفات أو مخاطر قد تهدد الشركة.
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 وتعديالته.  2015( لسنة 11: قانون الشركات التجارية رقم ) القانون  .9
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 :اإلفصاحات في التقرير السنوي 
 

   ويلتزم املجلس بتقديم
 
ة في تقريرها السنوي عن التزامها  وفقا لألنظمة بحيث تفصح الشرك تقرير الحوكمة سنويا

بتطبيق مبادئ وأحكام نظام الحوكمة، وفي حالة عدم االلتزام بتطبيق أي من مبادئه أو أحكامه ألسباب تقبلها الهيئة  

مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرين يجب تحديد املادة أو املواد التي لم تلتزم بتطبيق  

رات عدم التطبيق أو أسباب املخالفة بحسب األحوال بتقرير الحوكمة، على أن يكون تقرير الحوكمة  أحكامها ومبر

 جزء من التقرير السنوي للشركة، ويشمل التالي:
 

 
ا
 :اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام: أول

 

  إعتمدت الشركة على نظام الحوكمة الصادر برقم 5/2016 منذ عقد الجمعية العامة التأسيسية للشركة بتاريخ 

8 
 
 . مايو 2017 والذي تمت املوافقة فيه على إقرار  النظام  األساس ي  للشركة وإعالن  تأسيس الشركة  نهائيا

( 11)عشر أحدى  بحيث عقدت خالل سنة  2019 ،وقد تقيدت الشركة في العام 2019 بتطبيق انظمة الحوكمة 

 إجتما
 
اجتماعات ( 10) إجتماعات للجنة الترشيحات  واملكافآت، و عشر (5) للجنة التدقيق واملخاطر، وخمسة  عا

 .ملجلس اإلدارة،  و إجتماع للجمعية العامة العادية و اجتماع  للجمعية العامة  غير العادية
 

وتناولت إجتماعات  لجنة التدقيق واملخاطر خالل السنة  املالية 2019 املوافقة  على  املوازنة السنوية للمجموعة  

كما ناقشت تقارير التدقيق الداخلي للمجموعة وشركاتها التابعة  ،و شركاتها التابعة مع بعض التعديالت الطفيفة

بحيث عرض  املدقق  الداخلي على مدار اإلجتماعات  نتيجة تقاريره تفصيليا فيما  يتعلق بأعمال التدقيق الداخلي  في 

الشركات التابعة، وإستمعت اللجنة إلى ردود املدراء العامين  وخططهم  ملعالجة  مكامن الضعف في الرقابة الداخلية  

وتم إتخاذ الخطوات الالزمة وبحثت اللجنة في موضوع االستثمار في منشأة صناعات دوائية كما وناقشت اللجنة 

موضوع التسوية مع البنك االهلي في القضية املرفوعة على املجموعة وائتالف دباس – اي تي أي  وناقشت ضمانات 

املجموعة بشكل  مباشر أو غير  مباشر  لشركات أطراف  ذو عالقة ، وناقشت  تقرير الحوكمة  2018 واعادة هيكلة 

مجلس االدارة واللجان وناقشت  موضوع  االرصدة املستحقة على أطراف ذو عالقة وموضوع  توزيع الكلف املتعلقة 

باملراقبة املالية  والقانونية والتشغيلية على الشركات التابعة وناقشت اللجنة  مصفوفة  الصالحيات للشركات التابعة 

وأوصت مجلس االدارة في اعتمادها، كما ناقشت البيانات املالية الدورية وأوصت ملجلس االدارة باملوافقة عليها 

  لتوصيات اللجنة بتفعيل دور  مجلس املديرين 
 
وناقشت اللجنة تعديل عقود التأسيس لبعض الشركات التابعة وفقا

  بقواعد  وانظمة  الحوكمة وناقشت اللجنة مقترح  شراء عقار النشاء مقر جديد للمجموعة 
 
في كل شركة تابعة عمال

    التابعة.  وشركاتها

اما على صعيد  مجلس اإلدارة، فقد قام املجلس بعقد عدد  عشر اجتماعات،  بحيث  أن  أهم املواضيع التي  طرحت 

هي املناقشة والتصديق على البيانات املالية الدورية في أوقاتها املحددة بحسب القانون  واالنظمة و مناقشة تقارير 
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لجنة التدقيق واملخاطر خالل السنة املالية 2019، وصادق مجلس االدارة على اعادة هيكلة  املجلس واللجان  

  للسر مكان  أمين السر  املستقيل، وصادق  مجلس 
 
وصادق مجلس االدارة على استقالة أحد أعضائه وعين أمينا

  من مجلس املديرين  للشركتين التابعتين  :
 
االدارة على تعديل ممثلي مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق  في كال

شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م وشركة دباس للمقاوالت قطر ذ.م.م كما أقر اعادة هيكلة تسهيالت 

مصرفية للمجموعة  وتجديد وتعديل تسهيالت مصرفية للمجموعة وشركاتها التابعة بناء على التفويض املمنوح الى 

 
 
 . مجلس االدارة من الجمعية العامة سابقا

 

اجتماعين للجمعية العامة غير العادية وقد انعقد االجتماع  األول  بتاريخ  وقد قامت املجموعة بالدعوة  إلى

وذلك .حيث لم يتوفر النصاب القانوني فارجئ الى االجتماع الثاني الذي انعقد بتاريخ  16/4/2019 14/4/2019

  القيمة االسمية  تجزئةبغية  من عقد التاسيس( 27) والبند الثالث  من الفقرة الثانية من املادة( 5) املادة لتعديل

  لقرار  مجلس ادارة  هيئة قطر  لالسواق املالية  في اجتماعه  الرابع
 
  وذلك تطبيقا

 
  واحدا

 
 بتاريخ  للسهم  لتصبح رياال

16/12/2018. 
 

وقد تم نشر  تعديالت عقد التأسيس املذكورة في الجريدة  الرسمية في عددها  رقم16 تاريخ 18 يوليو 2019- الصفحة 

 .الى161. وقد تم انعقاد الجمعية العامة  العادية للشركة مرة واحدة بتاريخ 14/4/2019 159
 

إضافة  إلى ما سبق،  أفصحت الشركة بشكل   فعال  بما يحقق  العدالة والشفافية  ويمنع تعارض  املصالح وإستغالل  

املعلومات التي ال  تتاح  للجمهور  واألسس الواجب  إتباعها  عند  التعامل في األوراق  املالية  من قبل  األشخاص املطلعين،  

وتم اإلفصاح عن إجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات والتوصيات، والبيانات املالية الدورية، ومكان وزمان إنعقاد 

واإلفصاح  عن  البيانات  األساسية  للشركة   ة املجموعة إدارملجلس تعيين  أمين سر  جديد وعن ، الجمعيات العامة 

املدرجة بحسب األنظمة والقوانين املتبعة، كما وتم اإلفصاح عن العقود التي وقعت من الشركات التابعة، كما  

وأفصحت الشركة عن قائمة بأسماء وبيانات املرشحين املستقلين لعضوية مجلس اإلدارة، وقائمة املطلعين على 

األحداث  الجوهرية  وعن  توصيات اللجان  وأعضاء اللجان  والدعاوى  القضائية،  كما  وأفصحت  املجموعة  عن  كل  

 .املعلومات الدورية والفورية واإلخطارات حول  األمور  الجوهرية
 

وقامت املجموعة طوال فترة السنة املالية 2019 بجميع إجراءات اإلفصاح الواردة في القواني ن واألنظمة  ال  سيما 

لهيئة قطرلألسواق  املالية،  وبورصة قطر، وشركة  قطر لإليداع املركزي، كما وتم  تحديث املوقع اإللكتروني للشركة 

 . إلطالع املساهمين  بكل  جديد يتناول  األخبار  واإلفصاحات الصادرة عن املجموعة
 

 
ا
كبت خالل السنة ومن بي: ثانيا

ُ
نها املخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم  اإلفصاح عن املخالفات التي ارت

التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في  

 : املستقبل
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   جزاءات  ةمخالفات ولم يكن هناك أي ةبإرتكاب أي 2019حتى نهاية السنة املالية لم تقم الشركة طوال فترة إدراجها 

 . ، وذلك بسبب إلتزامها بتطبيق مباديء الحوكمةبحقها
 

 
ا
اإلفصاح عن املعلومات الخاصة بأعضاء املجلس ولجانه، واإلدارة التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم  : ثالثا

 :ومسؤولّياتهم وأعمالهم خالل السنة، ومكافآتهم
 

 أعضاء مجلس اإلدارة:  -أ 
 

تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري، وإستثناء من  ، ة أعضاءعشر يتكون مجلس اإلدارة من 

 .  ذلك عين املؤسسون مجلس اإلدارة األول، والذي يبقى قائما بعمله ملدة خمس سنوات بحسب نظام الشركة

ا عضو مجلس االدارة ولجنة التدقيق واملخاطر السيد وف قبل مجلس اإلدارة إستقالة ، 2019 يوليو 21وبتاريخ 

 أصبح مجلس اإلدارة مشكال من السادة التالية أسمائهم: وعليه فقد  ، عصام صوفان
 

 بيانات عضو مجلس اإلدارة ونبذة عن السيرة الذاتية واملؤهالت العلمية مرق

 غانم سلطان الهديفي الكواري  د /سعادة السي  1

 رئيس مجلس اإلدارة

 دولة وزير

 الدولة أمن مباحث لجهاز رئيس سابق

 الداخلية لوزارة ل سابق وكي 

 خالد غانم سلطان الهديفي الكواري /  السيد 2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  Durham University College  الشرطية درهام كلية من الشرطية علوم في دبلوم على حاصل 

 أعمال رجل 

 الشيخ/ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني 3

 غير تنفيذي – مستقل – عضو مجلس إدارة

 نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي

 للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة القطرية العامة

 السيد / حمد عبدهلل شريف العمادي 4

 غير تنفيذي -مستقل  –عضو مجلس إدارة 

 حاصل على دبلوم إدارة األعمال من جامعة أريزونا

 تير في إدارة األعمال التنفذية من جامعة باليماوثحاصل على درجة املاجس

 الرئيس التنفيذي لشركة اإلجارة القابضة ش.م.ع.ق

 السيد/ عمر عبد العزيز املرواني 5

 غير تنفيذي – مستقل –عضو مجلس إدارة 
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 كاليفورنيا الواليات املتحدة -مجلس املحاسبين القانونيين من CPA درجة حاصل على

 ومنها شركة أوريدو وكتارا للضيافة، ضخمةديد من الشركات ال عضو مجلس إدارة ع

 قطر لإلستثمار جهازالرئيس املالي السابق ل

 عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري /   السيد 6

 غير تنفيذي -غير مستقل  -عضو مجلس إدارة

  Durham University College  الشرطية درهام كلية من الشرطية علوم في دبلوم على حاصل 

 أعمال رجل 

 محمد غانم سلطان الهديفي الكواري  السيد/ 7

 تنفيذي -غير مستقل  -عضو مجلس إدارة

 -العالي التكنولوجي املعهد -املحاسبة شعبة – واملعلومات التكنولوجية االعمال إدارة في حاصل على بكالوريوس

 العربية مصر جمهورية

 القابضة ش.م.ع.ق نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة إستثمار

 أعمال رجل 

 سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري  / السيد 8

 غير تنفيذي -غير مستقل  -عضو مجلس إدارة

 1996 سنة خريج -قطر جامعة من األعمال حاصل على دبلوم في إدارة

 2001 سنة خريج -الدبلوماسية الدراسات في تخصص  -بريطانيا -وستمنستر جامعة من حاصل على املاجستير

 الخاصة للشؤون االمير سمو مكتب رئيس – األميري  يعمل في الديوان

 حمد غانم سلطان الهديفي الكواري  / السيد 9

 غير تنفيذي -غير مستقل  -عضو مجلس إدارة

 – أكاديمي ميليتيري  رويال ذا -لندن -ستهير  سانت -العسكرية األكاديمية من عسكرية علوم حاصل على دبلوم

 2000 سنة خريج

 القطرية الشرطة في ضابط

 األميري  الديوان

 عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري  / السيد 10

 غير تنفيذي –غير مستقل  – عضو مجلس إدارة

 2011 سنة خريج -بريطانيا -يونيفيرسيتي بليموث جامعة من أعمال إدارة حاصل على بكالوريوس

 2013 /31/5 حتى 20/11/2011 من الشركات قسم في عالقات شغل منصب مدير

 الدولي قطر في بنك

 وبريطانيا نيويورك في الوطني الكويت بنك في وخبرات تدريبية دورات

 االميرية املراسم -األميري  الديوان في موظف
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 : لجان املجلس -ب
 

 : واملخاطر  لجنة التدقيق -1
 

ون املالية واملحاسبية، وتعقد إجتماعاتها في دولة  وتتألف من ثالثة أعضاء يعينهم املجلس من ذوي الخبرة في الشؤ 

وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، ويتم عقد إجتماعات اللجنة على   ةبواسطة أي بالحضور الشخص ي أو قطر 

جنة الصالحيات املنصوص عنها في ميثاق  لفترات ال تتعدى الشهرين، وترسل تقاريرها إلى مجلس اإلدارة، ويكون لل

ق واملخاطر السيما صالحيات التقارير املالية، نظام الرقابة الداخلية، نظام التدقيق الداخلي، نظام  لجنة التدقي

 إدارة املخاطر واإلمتثال. و مراقبة مدى إمتثال الشركة، مراقبة املدققين الخارجيين، لفت النظر إلى املسائل املهمة، 
 

 وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة، كما وتقوم ال
 
بواسطة أمين سر، وتصدرالقرارات   لجنة محاضرها كتابيا

نصابها بحضور إثنين من  ، ويتم أعضائهاباألغلبية البسيطة، وتتم الدعوة لإلجتماع بواسطة الرئيس أو إثنين من 

 .االعضاء
 

تها  هيكل اعادة  ، وتم2019خالل العام  إجتماعا  احدى عشر( 11) للجنة التدقيق واملخاطر في املجموعة عقدت وقد 

 2019سبتمبر  21بموجب إجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ ئها تعديل أعضاو  19/2019بموجب قرار مجلس االدارة رقم 

  
 
على أثر استقالة عضو اللجنة السيد وفا عصام صوفان وتم تعيين الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني عضوا

بحسب   أعضاء املجلس املستقلين ن أكثرية أعضائها من يكو  متوافقة مع وجوب أن لتبقى  صوفانمكان السيد وفا 

 من نظام الحوكمة.  18املادة 

 فهم:  واملخاطر  أما أعضاء لجنة التدقيق 

 املنصب اللجنةعضو 

 مستقل مجلس إدارة عضو -رئيس لجنة التدقيق واملخاطر  السيد عمر عبد العزيز املرواني

 مستقل مجلس إدارة عضو -التدقيق واملخاطر لجنة عضو الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني 

 مستشار مجلس اإلدارة -عضو لجنة التدقيق واملخاطر وليد أحمد السعدي السيد
 

 : الترشيحات واملكافآت  لجنة  -2
 

، وتعقد إجتماعاتها في دولة قطر مرتين في السنة على األقل، وترسل تقاريرها إلى  على األقل تتألف من ثالثة أعضاء 

ن بين  مة العامة في إنتخاب األصلح عيتستعين بها الجم التي ارة، وتقوم بمهام وضع األسس واملعاييرمجلس اإلد

 
 
لعضوية املجلس حال خلو أي من مقاعده، ووضع مشروع   املرشحين لعضوية املجلس وترشيح من تراه مناسبا



 
 
 

2019تقرير الحوكمة   

 

.قمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع  

2019تقرير الحوكمة  –مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق  11  

لشغل أي من وظائف اإلدارة   من تراه مناسبا حلضمان سرعة تعيين البديل، وترشي التعاقب على إدارة الشركة

التنفيذية، وتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ورفعها إلى املجلس مع التوصيات باإلضافة إلى تقرير سنوي  

 
 
  إلى املجلس يتضمن تحليال

 
بدور تحديد السياسة العامة   الترشيحات واملكافآتوتقوم لجنة  األداء املجلس، كم  شامال

 ملنح املكافآت في ا
 
 ، وتحديد أسس منح البدالت والحوافز بالشركة. لشركة سنويا

 

البسيطة، وتتم   باألغلبيةوترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة، وتحتفظ بسجالت إجتماعاتها، وتأخذ قراراتها 

نصابها  إلى إجتماعاتها بواسطة رئيسها أو إثنين من أعضائها قبل أسبوع على األقل من إجتماعها. ويكون  ةالدعو 

 حضور إثنين من أعضائها. 
 

 فهم:  الحاليين  ا أعضاء اللجنةأم
 

 املنصب  عضو اللجنة 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  السيد. خالد غانم سلطان الهديفي الكواري 

 الترشيحات واملكافآت  عضو لجنة حمد عبدهلل شريف العماديالسيد. 

 لجنة الترشيحات واملكافآتعضو  السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري 
 

 :ومسؤولّياتهم وأعمالهم خالل السنة، ومكافآتهم أعضائها   لشركة وصالحياتلاإلدارة التنفيذية العليا   -ج

 : الهيكل التنظيمي ويتألف من
 

  : الرئيس التنفيذي للمجموعةسامر محمد وهبة

 محمد غانم سلطان الهديفي الكواري: نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 املدير املالي للمجموعة : محمد عبدهلل

 أمين سر املجلس واللجان  – املستشار القانوني: جوزيف عقيقي 

 أسماء بالل: مسؤولة عالقات املستثمرين 
 

كل منهم بمسؤولياته خالل   إمتثلو لى أكمل وجه، إلدارة التنفيذية جميع األعمال املوكلة إليهم ع أدى جميع أعضاء

 . السنة
 

 : املكافآت -د
 

تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  لبأن الجمعية العامة هي املخولة  38النظام األساس ي للشركة في مادته  حدد

قانونية وتوزيع % من الربح الصافي بعد خصم اإلحتياطات واإلستقطاعات ال 5على أال تزيد نسبة تلك املكافآة على 

 % من رأس مال الشركة املدفوع على املساهمين.  5ربح ال يقل عن 
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أما مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا، فتعتمد على نفس املعايير املتعلقة والخاصة بالعاملين في الشركة، على أن يتم  

 . اإلدارة التنفيذية املعتمد لديها  إجراء التقييم من خالل لجنة الترشيحات واملكافآت بناء على نظام تقييم أداء
 

 

  توبذلك، فإن إستحقاق املكافآ
 
على التقييم اإلجمالي ألداء املوظفين والذي يختلف في تركيزه وأهدافه   يعتمد أساسا

  وموافقة  على توصية لجنة الترشحيات واملكافآت ، كله بناء  التي تواجهها الشركة تحدياتالظروف و ال الى وفقمن فترة 

 . إلدارةمجلس ا
 

 
ا
على الشؤون املالية   اإلشرافاإلفصاح عن إجراءات إدارة املخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها : رابعا

 : والستثمارات، وما يتصل بها من معلومات
 

على   مدقق داخلي للمجموعة وعينت، وفق ما سبق بيانهلجنة التدقيق واملخاطر  أعضاء قامت الشركة بتعيين 

  املدقق الداخلي  وضع. وقد 2019قديم تقارير تدقيق داخلي عن كل شركة من شركات املجموعة خالل سنة أساس ت

أخذ التوصيات  و  تقارير التدقيق الداخلي، وتم دعوة املدراء العامين ملناقشة التقارير في لجنة التدقيق واملخاطر

مع شركاتها   والتنسيقماراتها في جميع القطاعات الشركة على دراسة إستث وعملت كما  الالزمة في كل شركة على حدة. 

تخفيض نسبة املخاطر عبر دراسة عقود التوريد واإلستيراد واملقاوالت وسائر العقود في املجموعة من  لالتابعة 

تربط جميع الشركات   حاسوبالشركة في وضع أنظمة  وباشرت، كما والتشغيلية واإلدارية القانونية واملاليةالناحية 

ربط الشركات  البدء في ة بالشركة القابضة لكي يتم التواصل الفعال واملنتج مع جميع الشركات التابعة، كما و التابع

التابعة ببعضها البعض من اجل تخفيض كلفة األعمال الخاصة بتلك الشركات بما فيها األنظمة املوحدة للشؤون  

ل مع املصارف وذلك للتوزيع ى توحيد طريقة التعام ، باإلضافة إلوالتوريدات املالية والقانونية وشؤون املوظفين

 .  تقنيةملوارد املجموعة وقدراتها املالية وال حاألنج
 

 
ا
 : أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات :خامسا

 

 . كما سبق ووضح أعاله
 

 
ا
ي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها،  اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد املخاطر الت :سادسا

وتحليل مقارن لعوامل املخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة املعتمدة ملواجهة التغييرات الجذرّية أو  

عة في السوق 
َّ
 : غير املتوق

 

  كما  ،واإلجراءات لتفادي حصولها تحديد نقاط الضعف واملخاطر املحتملة،الى  تهدف سياسة إدارة املخاطر

دراسة وضع الشركات التابعة  وتشمل سياسة إدارة املخاطر  . عند حصولهاآثارها وتقليل العالجية لها واإلجراءات 

وتحديد النقاط ذات الخطورة العالية واملتوسطة واملنخفضة الخطورة، لكي يتم العمل على إحتوائها وعدم تفاقم  

السيولة، سياسة   ت عدال قين الخارجيين، نسب الربحية، مدقتحفظات املدراسة ثار الناتجه عنها، بما فيها اآل

 . اإلدارات املالية وإدارة املشتريات وغيرها من املخاطر التشغيلية ومخاطر التكنولوجيا والبيئة وكيفية إدارة األزمات
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  مع  ربدراسة املخاط ملدقق الداخليوتقوم الشركة بتقييم املخاطر التشغيلية على صعيد املجموعة كما ويقوم ا

م التوصيات  يقدبحيث يتم تحديد نقاط الضعف ومدى خطورتها، وتالشركات التابعة،  اإلدارة التنفيذية ومدراء

، بحيث تتم املعالجة واملتابعة من قبل اإلدارة التنفيذية واللجان ومجلس اإلدارة كل بحسب مهامه  الالزمة لذلك

 . حدة  بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية في كل شركة تابعة على
 

  تشتمل  والتي املجموعة، مخاطر  إدارة عمل إطار على واإلشراف وضع عن الكلية املسؤولية اإلدارة مجلس على تقع

  الغرض  إن . األخرى  الدائنة الذمم  و  التجارية الدائنة الذمم و القروض من  للمجموعة الرئيسية  املاليه  املطلوبات

  ذمم  املجموعة لدى. عملياتها لدعم ضمانات  توفير و  املجموعة مليات ع تمويل  هو املالية املطلوبات هذه من الرئيس ي

 . عملياتها من مباشرة تصل التي األجل قصيرة الودائع  و النقد و وأخرى  تجارية  دائنة
 

 : املالية لألدوات استخدامها من  التالية  للمخاطر املجموعة  تتعرض  و هذا

 . اإلئتمان  مخاطر -1

 . السيولة  مخاطر -2

 . السوق   مخاطر  -3

 التشغيلية   خاطرامل   -4
 

 : اإلئتمان   مخاطر  -1
 

  األداة  في مقابل  طرف أو  عميل  لعجز  نتيجة  املجموعة على  تقع  التي  املالية الخسارة  مخاطر  هي  اإلئتمان  مخاطر 

واملتوجبة   للمجموعة  املدينة الذمم من  أساسية  بصفة املخاطر هذه وتنشأ التعاقدية بمطلوباته الوفاء عن  املالية

 ( أخرى   مدينه وأرصدة مدينه  ذمم).عمالءعلى ال
 

  عمليات في حين أن للا. عميل لكل  الفردية  بالخصائص أساسية  بصفة  اإلئتمان ملخاطر  املجموعة  تعرض يتأثر

 تأثير  العمالء خاللها من يعمل التي والبلد، الصناعة في اإلخالل مخاطر متضمنة املجموعة، عمالء لقاعدة السكانية

 تركيز  هناك ليس  أنه حيث اإلئتمان،  مخاطر  على أقل
 
  تسجيل  يتم . منفرد عميل إلى ةنسوبامل  اإلئتمان مخاطر  على  ا

  املشكوك  للديون  تقدير إجراء  يتم. تحصيلها يمكن  مبالغ ألية مخصص  ناقصا األصلية الفاتورة بمبلغ املدينة الذمم 

  من  يكون  عندما  فيها شكوكامل الديون  شطب يتم . بالكامل املبلغ تحصيل  املحتمل  غير من  يكون  عندما تحصيلها في

 . استردادها  املحتمل  غير
 

 : السيولة مخاطر  -2
 

  إدارة  في املجموعة منهج. حلولها عند  بالتزاماتها   الوفاء عن املجموعة عجز من  تنشأ  التي املخاطر هي السيولة مخاطر

  موعد  حلول  عند تباملطلوبا للوفاء كافية سيولة الدوام وعلى تتوفر بأنه ذلك، أمكن ما  التأكد، هو السيولة



 
 
 

2019تقرير الحوكمة   

 

.قمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع  

2019تقرير الحوكمة  –مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق  14  

  بسمعة  ضرر  إحداث أو مقبولة غير خسائر تكبد بدون  والصعبة العادية الظروف من  كل  ظل في استحقاقها

 . املجموعة
 

  وهو  وخدماتها بمنتجاتها املتعلقة التكلفة لوضع النشاط إلى تستند التي  التكاليف طريقة باستخدام املجموعة تقوم

  املجموعة  تقوم. اإلستثمار في لديها  النقد  لعائدات األمثل واإلستخدام لنقديا التدفق متطلبات رصد على يساعد ما

  لديها أن  من  بالتأكد  نموذجية بصورة
 
  نقدا

 
  ذلك  ويتضمن املتوقعة التشغيل  بمصروفات للوفاء الطلب عند  كافيا

  بشكل  بها التنبؤ  يمكن ال التي  جدا القاسية  للظروف املحتمل  التأثير  استبعاد  مع ولكنه  املالية  إللتزامات خدمة

 . الطبيعية الكوارث مثل  معقول 
 

 : السوق  مخاطر  -3
 

  معدالت  األجنبية  العمالت صرف  معدالت مثل  السوق  أسعار في التغيرات  في املتمثلة املخاطر هي السوق  مخاطر 

 مالية: أدوات من  به تحتفظ ما قيمة  أو  املجموعة  إيرادات  على تؤثر التي الفائدة
 

 : العمالت مخاطر  •
 

  الوظيفيه  العمالت بخالف بعمالت والقروض واملشتريات املبيعات عن العمالت مخاطر  إلى املجموعة عرضتت

  ذات  بعمالت أو املجموعة  شركات تستخدمها  التي بالعمالت تتم  املجموعة تعامالت معظم.  املعنية املجموعة  لشركات

 . املستخدمة العملة  مع ثابت صرف  سعر
 

 : الفائدة اسعار  مخاطر  •
 

  بسبب  مالية ألداة  املستقبلية  النقدية التدفقات  أو العادلة القيمة  تتقلب  أن  في الفائدة  أسعار  مخاطر  ل تتمث

  السوق  في الفائدة أسعار تغيرات ملخاطر املجموعة  تعرض يتعلق. بالسوق  الفائدة أسعار في التغيرات 
 
  بقروض  أساسا

  نحو  على الفائدة أسعار مخاطر مراجعة من التأكد سياسة املجموعة تتبنى. فوائد تحمل التي املجموعة وتسهيالت

 . منتظم
 

 : التشغيلية املخاطر  -4
 

  املصاحبة   األسباب من  واسعة مجموعة من الناشئة املباشرة  غير أو  املباشرة  الخسارة مخاطر هي التشغيلية  املخاطر

  السيولة  أو  السوق  أو  ئتمان اإل  بخالف  خارجية عوامل ومن التحتية والبنية والتقنية واملوظفين  املجموعة  لعمليات

  املخاطر  تنشأ. الشركة لسلوك عموما املقبولة واملعايير والتنظيمية القانونية اإلشتراطات من تنشأ  التي تلك مثل

 . للشركة التشغيلية العمليات  جميع من التشغيلية
 

  مع  املجموعة بسمعة رارواألض املالية الخسائر تفادي موازنة بغرض التشغيلية املخاطر إدارة هو املجموعة هدف

 . واإلبداع املبادرة روح  من  تحد  التي السيطرة إجراءات  ولتفادي   للتكلفة الكلية  الفعالية
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.  عمل وحدة كل في العليا  لإلدارة مسندة التشغيلية  املخاطر  ملعالجة الضوابط وتنفيذ وضع عن  األساسية املسؤولية

 : التالية املجاالت  في التشغيل  مخاطر إلدارة ملجموعة ا   مستوى  على  كلية معايير وضع املسؤولية   هذه يدعم
 

 باملعامالت، املستقل التفويض  متضمنة للواجبات املناسب الفصل متطلبات •

 املعامالت، ورصد تسوية متطلبات •

 والقانونية، التنظيمية باملتطلبات اإللتزام •

 واإلجراءات،  الضوابط توثيق •

 ملعالجة واإلجراءات الضوابط وكفاية املجموعة تواجهها التي التشغيلية للمخاطر الدوري التقييم متطلبات •

 تحديدها، يتم التي املخاطر

 املقترحة،  املعالجة وإجراءات التشغيلية الخسائر عن التقارير متطلبات •

 طوارئ  خطة وضع •

 املنهي والتطور  التدريب •

 والتجارية األخالقية املعايير •

  ذلك يصبح عندما ذلك على لتأمينا متضمنة املخاطر تخفيف •
 
 .فعاال

 

  مناقشة  تتم . الداخلي التدقيق  جانب  من بها القيام يتم دورية مراجعات برنامج يدعمه املجموعة  بمعايير اإللتزام

  و  التدقيق  لجنة  إلى تقارير تقديم  مع بها املتعلقة العمل وحدة  إدارة مع الداخلي التدقيق إليها يتوصل  التي  النتائج

 . للمجموعة العليا  واإلدارة  اإلدارة مجلس
 

 
ا
اإلفصاح عن تقييم أداء املجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان،   :سابعا

وحضور اجتماعات املجلس ولجانه، واإلفصاح عن تقييم أداء اإلدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام  

ملخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوى، واملقترحات، والبالغات، والطريقة  الرقابة الداخلّية وإدارة ا 

 :التي عالج بها املجلس املسائل الرقابية
 

تحقيق مصالح الشركة  تختص لجنة الترشيحات واملكافآت في تقييم أداء مجلس اإلدارة ومدى إلتزام األعضاء ب

الحوكمة وقانون الشركات التجارية وعقد تأسيس املجموعة والقوانين  والقيام بإلتزاماتهم املنصوص عنها في نظام 

، وقد حضر كل أعضاء مجلس  2019خالل سنة اجتماعات عشرة  مجلس اإلدارةوقد عقد  ،واألنظمة ذات الصلة

 اإلدارة في أغلب األحيان، ولم ينقض أكثر من شهرين بين أي إجتماعين متتاليين للمجلس. 
 

األول   ول والنصف، كما والبيانات املالية للربع األ 2018ات املالية للسنة املالية املنتهية في العام إعتمد املجلس البيانو 

وناقش مجلس اإلدارة   مراجعة تقارير مراقبي الحسابات ومناقشتها، ت، وتم2019من السنة املالية والربع الثالث 

وبتوافق األراء ولم يتم التحفظ على أي   وافيال، وصدرت تلك القرارات بعد النقاش  أنظمة الحوكمة بشكل مستفيض 

 من قرارات املجلس.
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أعمال اللجان بما يتوافق مع األنظمة  عن توصيات مجلس اإلدارة و  2019وقد أفصحت الشركة خالل العام 

، وتمت  عن طريق املدقق الداخلي في الشركات التابعة دراسة املخاطرباملعتمدة، وقامت لجنة التدقيق واملخاطر 

العامين في الشركات التابعة، وتم إتخاذ الخطوات الالزمة   ارة التنفيذية للمجموعة ومع املديرين ناقشتها مع اإلدم

لجنة التدقيق واملخاطر، كما وفي الجلسات الدورية  ل  لتخفيض نسب املخاطر وتمت متابعتها في الجلسات املتتالية

التابعة والتي وضع فيها محاضر إجتماعات، والتي تتم متابعتها عن  لإلدارة التنفيذية في املجموعة مع مدراء الشركات 

 دوري.  كثب وبشكل  
 

 
ا
  :ثامنا

ا
  اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية كليا

ا
أو مواطن الضعف في تطبيقه،   أو جزئيا

ر على األداء املالي للشركة
ّ
رت أو قد تؤث

ّ
، واإلجراءات التي اتبعتها الشركة في  واإلفصاح عن حالت الطوارئ التي أث

فصح عنها في التقارير السنوّية  
ُ
معالجة حالت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية )ل سّيما املشاكل امل

 : للشركة وبياناتها املالّية( 
 

ونية، وتقوم الوحدات  املالية والقانتهدف الرقابة الداخلية إلى التحقق من مدى إلتزام الشركة بالنظم واإلجراءات 

 وقد الداخلية في الشركة باملراقبة الداخلية بحسب صالحياتها املالية أوالقانونية، 
 
  كلفت الشركة مستشارا

 
  مستقال

مخاطر األعمال  ليقوم بمهام إعداد ميثاق التدقيق الداخلي،  وتقييم مخاطر أنشطة الشركة وعملياتها املحاسبية و 

خلي للمجموعة وشركاتها التابعة والتدقيق املالي الشامل ومراجعة أداء الشركة  الرئيسية وخطة التدقيق الدا 

والشركات التابعة بشكل دقيق ليتم العمل بعدها على التوصية ملجلس اإلدارة للعمل على تقليل املخاطر ورفع كفاءة  

 .الشركة والشركات التابعةأداء 
 

 
ا
 : تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق  الشروط التياإلفصاح عن مدى التزام الشركة بالقواعد و  :تاسعا

 

إلتزمت الشركة بجميع القواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق، وتم اإلفصاح عن جميع التقارير  

، وتعتمد الشركة إدارة خاصة لإلمتثال  حدوثهافور  كما واإلفصاح عن املعلومات الجوهرية الدورية والفورية

، بحيث تبقى الشركة على إطالع  بالتنسيق مع قسم عالقات املستثمرين ها الشؤون القانونية للمجموعةواملختصة في

 واف بالقوانين واألنظمة املعتمدة في هذا الصدد.
 

 
ا
 :اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية : عاشرا

 فيها مجموعة إستثمار القابضة  كمدعية أو مدعى عليها: تمثلت  ومات والتيفيما يلي النزاعات والخص 
 

 ش.م.ع.ق مجموعة إستثمار القابضة  -1

 . ضد إئتالف مدماك وسكت كونستراكت وشركة الديار القطرية :مدعية        

 . مدعى عليها: من البنك األهلي القطري         
 

 في ،2011 فبراير  في م،.م.ذ قطر -للمقاوالت دباس ركةش للمجموعة، التابعة الشركات إحدى دخلت( أ)
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  تحت) م.م.ذ  واملقاوالت للهندسة ستار أيه تي أي  مشترك  مشروع" )الباطن من  ملقاول ا"  مشترك مشروع 

  مركز  بمشروع  الخاصة اإللكتروميكانيكية  األعمال لتنفيذ( م.م.ذ قطر -للمقاوالت دباس شركة (/ التصفية

  للمقاوالت مدماك  مشترك مشروع" )الرئيس ي املقاول " الرئيس ي املقاول  مع تمرات،واملؤ  للمعارض الدوحة

  خالل  املشروع إلتمام قطري  ريال 430,000,000 إجمالية تعاقدية بقيمة( كونستراكت سكس شركة/ م.م.ذ

 .  شهرا وعشرين إثنين
 

 خارج( املوقع من تنفيذية أوامر) املهندس تعليمات من العديد الباطن من املقاول  تلقى سنوات، عدة خالل

  ريال  81,910,000: املجموعة حصة) قطري  ريال 163,820,000 مبلغ وقيمتها  الرئيس ي التعاقد نطاق

  كان  التي املتبقية الطفيفة األعمال من عدد وبقي ،2015 يونيو حتى املشروع تمديد في ساهم  مما ،(قطرى 

  كما  الرئيس ي املقاول  من  املستحقة  املبالغ إجمالي وإن ،الصيانة فترة خالل في إتمامها الباطن من  املقاول  على

 وبلغت( قطري  ريال 97,358,632: املجموعة حصة) قطري  ريال 194,717,264 بلغت 2018 ديسمبر 31 في

 (.  قطرى  ريال 9,894,202: املجموعة  حصة) قطرى  ريال 19,788,405 املدينة  املحتجزات

 ،2015 يونيو 11 رجعي بأثر مؤرخة  للمشروع اإلنجاز شهادة لباطنا من املقاول   إستلم ،2016 أبريل 16 في

 قدم ،2017 يناير 21 في و.  2016 مايو 15 في النهائية الفاتورة بتقديم الباطن من املقاول  قام عليه وبناء

 . قطري  ريال 23,419,531 بقيمة  املستحقة  اإللتزامات بصافي النهائي للحساب  تقييمه  الرئيس ي  املقاول 
 

  برقم  سجلت قضائية دعوى  الباطن  من املقاول  تقديم  إلى ودية بطريقة النزاع حل عدم التوصل الى  ىأد

 مطالب الرئيس ي، واملقاول " العميل"  القطرية الديار من كل ضد ،2018 يناير في 2018/ 568
 
  مبلغ  بتسديد ا

  املوقع وأوامر  شروعللم األساس ي  الثمن عن التعاقدية األتعاب باقي مقابل قطري  ريال 625,861,657

 .البديلة الفرصة عن وتعويض اإلضافي، الوقت  وتكاليف الرئيس ي، املقاول  تعليمات بحسب  اإلضافية 
 

  املشروع،  هذا لتمويل محلي بنك  من إئتمانية تسهيالت على 2011 العام في الباطن من املقاول  حصل( ب)

 141,522,179 مبلغ 2018 ديسمبر  31 وفي كما  املستحقة  الفوائد  إليه  مضافا املستحق  إجمالي  بلغ بحيث

  عالقة ذي وأطراف املجموعة  إن. قطري  ريال 70,761,089 مبلغ منها  املجموعة حصة  أن بحيث  قطري،  ريال

  وكانت  للمشروع اإلئتمانية التسهيالت مقابل األهلي للبنك وشخصية تجارية ضمانات بتقديم قاموا قد كانوا

 :كالتالى

 .قطرى  ريال 43,000,000 بمبلغ القابضة إستثمار مجموعة إدارة مجلس رئيس من شخصية كفاله -

 .قطرى  ريال 276,000,000 بمبلغ م.م.ذ – قطر للمقاوالت دباس شركة من تجارية كفالة -

 ريال 233,000,000 بمبلغ( التصفية تحت) م.م.ذ – التجارة و للهندسة ستار إيه تى إى شركة من تجارية كفالة -

 .قطرى 

 
 

  ديسمبر 31 حتى املتراكمة اإليرادات على شخص ي بشكل  تعهدوا قد املجموعة  مؤسس ي كان  ذلك، على عالوة

  شركة  من  كتابى تعهد  إلى  باإلضافة . قطري  ريال 77,775,000 بقيمة عليها  موافق غير  تغيير  أوامر  من 2016
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 .البنكية  املطالبة  من  حصتها مقابل  ل.م.ش – لبنان القابضة دباس
 

  الباطن، من املقاول  ضد  2018/ 2926 برقم سجلت  قضائية دعوى  األهلي البنك تقدم ،2018 أكتوبر في

 .قطري  ريال 178,529,133  بقيمة للقرض املستحق  املبلغ إجمالي بسداد مطالبا وآخرين، واملجموعة 
 

  الدائرة  إلى بتحويلها  2018/ 568 رقم القضائية الدعوى  فى بالنظر  املختصة  الدائرة قامت  ،2019 يناير في

  متواز،  بشكل  بالدعويين  النظر  يتم  بحيث  ،2018/ 2926 رقم القضائية الدعوى  فى بالنظر  املختصة

 تأجيل الجلسة الى  وقامت املحكمة بندب لجنة خبراء لالطالع على  .بينهما والربط
 
تفاصيل القضية وتم مؤخرا

 لتقوم لجنة الخبراء بتقديم تقريرها.   5/3/2020
 

  خبيرين  قبل من املشروع وتقييمات  وتقارير املشروع،  مستندات دراسة على وبناء   لك،ذ إلى باإلضافة

 على وبناء للمجموعة،  الخارجي القانوني املستشار  فإن  التنفيذية، اإلدارة وتقييم خارجيين، مستقلين 

  واملقاول  يلالعم ضد الباطن من املقاول  من املقدمة القضائية  الدعوى  أن يعتقد لديه، املتوفرة  املعلومات

  أن  إال  فيها، الخصوم إدعاءات دحض يتم أن األرجح من  وأنه معقولة نجاح نسبة لديها وآخرين الرئيس ي

  إلتزامات  ةأي تتوقع ال  املجموعة فإن وبالتالي فيها،  الناظرة املحكمة لرأي  يخضع الدعوى  في النهائي  القرار 

 31 في كما املوحدة  املالية البيانات في عنها صاحاإلف يجب والتي أعاله املذكورة الدعاوى  عن تنشأ مادية

 .2019 ديسمبر
 

 مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق -2

أمام املحكمة االبتدائية املدنية الكلية )الدائرة الرابعة( برقم  مدعى عليها من املدعي البنك التجاري 

2339/2019. 

لتزم بموجبه البنك بتقديم خدمات استالم  على عقد ا  4/1/2017وقعت املجموعة مع البنك التجاري بتاريخ 

ونفذت املجموعة جميع االلتزامات امللقاة  في هيئة قطر لألسواق املالية  لالدراج طلبات طرح أسهم املجموعة 

 على عاتقها وسددت املبالغ التي طالبها بها البنك في حينه. 
 

 الى البنك املدعي طالبته 14/8/2017بتاريخ 
 
فاتورة بقيمة   بموجبه بسداد وجهت بورصة قطر كتابا

 انها مقابل أعمال تسويقية أتمتها   / ريال قطري فعمد البنك الى مطالبة املجموعة بسدادها825.000/
 
مدعيا

ثم تقدم   من عدم وجود أي اتفاق بين املجموعة والبنك على هذا األمر بالرغمالبورصة ملصلحة املجموعة 

 املذكورة.بالدعوى 
 

 والزام البنك املدعي باملصاريف. قرارا" قض ى برفض الدعوى  17/12/2019بتاريخ صدر  بتداول الدعوى 
 

 

 

 : " "طرف ذي عالقة ياإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع أ حادي عشر: 
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صفقات  ت والال ، وباإلفصاح عن التعامالحوكمةبمبادئ جلس امل يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم  ال بما 

التعامالت والصفقات التي  كافة ويقوم مدقق الحسابات بمراجعة  ".قةطرف ذي عال"التي تبرمها املجموعة مع أي 

 تبرمها الشركة مع أي طرف ذي عالقة ويتم اإلفصاح عنها في البيانات املالية الدورية. 
 

لتزام بتطبيق أفضل مبادئ  ويقوم املجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، واال

الحوكمة وإعالء مبدأ التداول العادل بين املساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك املنهي التي تجسد قيم  

الشركة، وباملراجعة الدورية واملنتظمة لسياساتها، ومواثيقها، وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء املجلس،  

املجلس ولجانه، وسياسة   يثاق م أهمها هو ا، واملستشارين، واملوظفين االلتزام بها، والتي واإلدارة التنفيذية العلي

 تعامالتها مع األطراف ذات العالقة، وقواعد تداول األشخاص املطلعين.
 

بقدر كاف  من املعرفة باألمور اإلدارية والخبرة   ايتمتعو أنهم بو  ،بأهلية وفعالية أعضاء املجلسوتلتزم املجموعة 

بتخصيص الوقت الكافي للقيام بعملهم بكل نزاهة وشفافية  بما   ا أنهم يقومو بملناسبة لتأدية مهامهم بصورة فّعالة، و ا

بحسب األنظمة،    الشروط املطلوبةبكل  ع أعضاء املجلسيحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها، كما ويتمت

لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة  واحد وعشرين سنة،  و تتعدى البحيث ان أعمارهم 

بشأن هيئة   2012لسنة ( 8( من القانون رقم )40بالشرف أو األمانة،  أو في جريمة من الجرائم املشار إليها في املادة )

بإصدار قانون الشركات التجارية،   2015( لسنة 11( من القانون رقم )335( و)334قطر لألسواق املالية، واملادتين ) 

 منهم
 
( من القانون رقم  12فقرة  35من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب املادة ) ولم يمنع أيا

ين  ، ومالكينمساهم  جميعهم املشار إليه، أو قض ي بإفالسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما وأن  2012( لسنة 8)

واملودعة  لدى جهة اإليداع مع   من أسهم الشركة واملذكورة في نظام الشركة مائة ألف سهم سهم" 100,000لعدد "

قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها  عدم 

العضو بأعماله، والتي تخصص لضمان حقوق الشركة واملساهمين والدائنين والغير عن املسؤولية التي تقع على  

 أعضاء املجلس.
 

  بعدم توليهم باإلقراركما وقام أعضاء املجلس 
 
الجمع بينه وبين عضوية املجلس، وذلك   أي منصب يحظر عليه قانونا

 . 2019مارس  19 تاريخب 2019 / 19رقم إشارة بناء على محضر إجتماع مجلس اإلدارة 
 

وذلك عن طريق املصادقة على   جلس عدم تحكم أي عضو أو أكثر في إصدار القرارات في املجموعة، املويضمن  

، 2018يونيو  13تاريخ  12في محضر إجتماع مجلس اإلدارة رقم إشارة في املجموعة  مصفوفة تفويض الصالحيات 

في   يذية واملدراء العامين واملوظفين الكباروالتي حددت بشكل مفصل صالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنف

حوكمة الشركات،   الخطط  واملوازنة، والتي شملت  إتخاذ القرارات  املجموعة والشركات التابعة من حيث صالحية

 سلم الرواتب، عالقات املوظفين وشؤونهم، العالقات البنكية   التقارير الدورية واملراقبة، السياسات واإلجراءات،
 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61853&LawID=4787&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69701&LawID=6656&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69702&LawID=6656&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61848&LawID=4787&language=ar
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وصالحيات التوقيع على إإللتزامات العقدية، وتسعير  وتفويض صالحيات التوقيع على املدفوعات، واألمور املالية، 

والتخلص من األصول ومخالصات الديون، والعالقات  الصات املالية والقانونية، املخزون، وتعديالت العقود، واملخ

 
 
  العامة، كما وشملت تحليال

 
 في املجموعة والشركات التابعة. لكيفية املراقبة وسياسة املخاطر  مفصال

 

وز ألحد  رة،  بحيث  ال يجو تضمن الشركة حظر جمع أعضاء مجلس اإلدارة للمناصب املحظباإلضافة إلى ما سبق، 

 
 
  بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا

 
للرئيس في أكثر من شركتين مساهمتين يقع مركزيهما الرئيس ي في  للمجلس أو نائبا

 
 
في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، وال أن   الدولة، وال أن يكون عضوا

في الدولة، وال أن يجمع بين عضوية   يكة مساهمة واحدة مركزها الرئيس يكون عضوا منتدبا لإلدارة في أكثر من شر 

، كما وتلتزم الشركة 
 
الجمع بين رئاسة املجلس   في حظرمجلس ي إدارة شركتين مساهمتين تمارسان نشاطا متجانسا

 وأي منصب تنفيذي بالشركة. 
  

 : ميثاق املجلس -1
 

االلكتروني  ها وقامت بنشره على موقع 2017في العام  املجلس إلتزمت املجموعة في إعداد ميثاق 

www.ihgqatar.com.وتقوم املجموعة بتعديل امليثاق بحسب الظروف ، 
 

 : مسؤوليات املجلس -2
 

ة  يمثل املجلس كافة املساهمين، ويبذل العناية الالزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلح 

.  الشركة والشركاء واملساهمين، وأصحاب املصالح، ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة، وتنمية املجتمع

أعمال أو قرارات   ةيتحمل مسؤولية حماية املساهمين من األعمال واملمارسات غير القانونية أو التعسفية أو أيكما 

وقد تم تحديد مسؤوليات املجلس بوضوح في  .أو تمكن فئة من أخرى قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم 

 . النظام األساس ي للشركة، و"ميثاق املجلس" املشار إليه
  

 ب بما ال يخالف أحكام القانون  ويلتزم املجلس
 
 لآلتي: أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا

مام، وقراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة يؤدي املجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهت •

 .التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به

يمثل عضو املجلس جميع املساهمين، ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له  •

 .لتعيينه باملجلس

ت اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما حدد حدد املجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءا  •

املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات 

 . املفوضة، ملجلس اإلدارة للنظر في توصيتها وإتخاذ القرارات اإلدارية بشأنها

 
 

 

http://www.ihgqatar.com/
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 بعمل الشركة و  املجلس إجراءات لتعريف أعضاء املجلس الجدد وضع •
 
  خصوصا

 
 الجوانب املالية والقانونية فضال

 .عن تدريبهم

املجلس من إتاحة الشركة املعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء املجلس بوجه عام وألعضاء املجلس  تأكد •

 .غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة

لس بإبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء لم يقم املج •

مديني الشركة من التزاماتهم إال يتصريح في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما 

الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات في هذا الشأن، فلم يقم املجلس بالتصرفات املذكورة إال بإذن من 

 .داخلة في أغراض الشركة

جان التابعة له لاملجلس جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة، وقد قام بتفويض بعض املهام لل  أدى •

  سيما لجنة التدقيق واملخاطر ولجنة الترشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية، على أن املجلس ليس ال
 
 ملزما

 بالتوصيات التي يتم تقريرها في محاضر اللجان.
 

 : رئيس مجلس اإلدارة -3
 

تها  رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو املسؤول األول عن حسن إدار 

قد  و ملصالح، والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب اتها ومصلحة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلح

 تضمن "ميثاق املجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس التالية: 
 

 .التأكد من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت املناسب •

مع األخذ بعين االعتبار أّية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء  ات املجلساملوافقة على جدول أعمال اجتماع •

 .املجلس

ع أعضاء املجلس على املشاركة بشكل جماعي وفّعال في تصريف شؤون املجلس، لضمان قيام املجلس تشجي  •

 .بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة

إتاحة كافة البيانات واملعلومات والوثائق واملستندات والسجالت الخاصة بالشركة وباملجلس ولجانه ألعضاء  •

 .املجلس

 .املساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى املجلس معإيجاد قنوات التواصل الفعلّي  •

إفساح املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، باملشاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البّناءة بين  •

 .أعضاء املجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين

 يجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق، بحيث نظام الحوكمةإبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام  •

 .أو غيرها في ذلك واملخاطر
 

 
 

 : إلتزامات أعضاء املجلس -4
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 اما إجتماعاته لحضور األعضاء كافة دعوة  لتزم مجلس اإلدارة فيإ
 
أو عن طريق وسائل املؤتمرات الهاتفية أو   شخصيا

اإلستماع والتحدث مع بعضهم البعض   املرئية أو معدات اإلتصال املشابهة، بحيث ضمن املجلس قدرة الجميع على

نصف عدد األعضاء على األقل  توقيع تحتاج ل ةطوال اإلجتماعات، مع األخذ بعين اإلعتبار بأن مجالس اإلدار 

 لنفاذها.
 

 : الدعوة لإلجتماع -5
 

وجه  يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه وفق النظام األساس ي للشركة أو بناء على طلب من إثنين من أعضائه، وت

الدعوة مصحوبة بجدول األعمال قبل التاريخ املحدد إلنعقاد املجلس بأسبوع على األقل، ويجوز ألي عضو طلب  

إضافة بند او أكثر على جدول األعمال، بحيث يتأكد الرئيس من وضع بنود أخرى على جدول األعمال، وقد عقد  

تنقض ثالثة شهور دون عقد إجتماعات للمجلس،  ولم  ، ة اجتماعاتعشر ( 10)، 2019في خالل العام مجلس اإلدارة 

وحضر أغلبية األعضاء في تلك اإلجتماعات، وقام جميع األعضاء باملشاركة في إجتماعات املجلس بشخصهم أو  

 إستمع وشارك جميع األعضاء في أعمال املجلس وإصدار قراراته.  بحيثبوسائل التقنية الحديثة املتعارف عليها 
 

 وقد صدرت قرارات امل
 
بأغلبية أصوات الحاضرين أو املمثلين، وحررت جميع اإلجتماعات بتوقيع رئيس   جلس دائما

خطي وصالح ونافذ لكل األغراض   وأصدرت بعض القرارات بشكل   كما وجميع الحاضرين،  املجلس وأمين السر، 

 . من النظام األساس ي للشركة 33بتوقيع نصف األعضاء على األقل طبقا للمادة 

من   104املحاضر من رئيس اإلجتماع وأمين السر. ويكون املجلس بذلك قد قام بإستيفاء أحكام املواد  وقد وقعت كل 

 . من نظام الشركة األساس ي 33من نظام الحوكمة واملادة  14قانون الشركات، واملادة 
 

 فكانت كالتالي: 2019أما جدول إجتماعات املجلس في العام 
   

عدد األعضاء  مالجدول األع تاريخه رقم اإلجتماع

 الحضور 

مناقشة املوازنة السنوية ملجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركاتها  2019يناير  15 18/2019 

 2019التابعة للسنة املالية 

      7 

مقارنة   31/12/2018سماع ومناقشة البيانات املالية عن السنة املنتهية في -1 2019مارس19 19/2019 

واملصدقة من مراقبي حسابات  31/12/2017املنتهية في مع السنة املالية 

الشركة وتقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي بما فيها 

 تقرير الحوكمة 

 2018مناقشة تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خالل السنة املالية -2

 م.م عرض التحكيم في أحد مشاريع شركة الهندسة االلكتروميكانيكية ذ.-3

 التسوية مع البنك االهلي في الدعوى القضائية املقدمة ضد املجموعة -4

ضمانات املجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر لتسهيالت شركات ألطراف -5

 ذي عالقة  

       6 
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 االرصدة املستحقة من أطراف ذي عالقة  -6

 إعادة هيكلة املجلس واللجان وتوقيع إقرار أعضاء مجلس االدارة السنوي -7

 تصديق على قائمة السياسات واالجراءات ومصفوفة الصالحيات ال-8

عرض التسوية في البالغ املرفوع من املجموعة في شركة تريلكو ملواد البناء -9

 ذ.م.م 

 مناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم  -10

 مناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع االرباح على املساهمين-11

دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية لالجتماع وتحديد جدول  -12

 أعمالها  

 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافآتهم  -13

املرحلية املختصرة املوحدة للشركة للربع االول من مناقشة البيانات املالية   2019أبريل   28  20/2019 

 2019مارس  31واملنتهي في  2019السنة املالية 

       6 

 البحث في جدوى شراء أسهم خزينة  2019يوليو  21  21/2019 

استقالة السيد وفا عصام صوفان من منصبه كعضو مجلس ادارة ولجنة 

 التدقيق واملخاطر وتعيين عضو مستقل في لجنة التدقيق واملخاطر

 استقالة أمين سر املجلس وتعيين أمين سر بديل 

     7 

االطالع على ومناقشة البيانات املالية النصف سنوية املراجعة للفترة املنتهية   2019أغسطس  4  22/2019 

 2019يونيو  30في 

    10 

تغيير ممثلي مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في مجلس املديرين لشركة  2019سبتمبر  12  23/2019 

 م.م التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.

     7 

 10      إعادة هيكلة تسهيالت مصرفية ملجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق   2019أكتوبر  2 24/2019 

تجديد وتعديل تسهيالت مصرفية ملجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق   2019أكتوبر  13 25/2019

 وشركاتها التابعة

      10 

الربع السنوي   وفي كما املوحدة املختصرة املالية البيانات ومناقشة اإلطالع 2019أكتوبر  28 26/2019

 2019 سبتمبر 30 في الثالث املنتهي

     8 

 تغيير ممثلي مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق في مجلس املديرين لشركة 2019أكتوبر  30 27/2019 

 قطر ذ.م.م   –دباس للمقاوالت 

      7 

 

 : أمين السر -6
 

 
 
 أمين  جوزيف عقيقيالسيد بتعيين  2019يوليو  21بتاريخ  أصدر املجلس قرارا

 
مكان السيد مارسيل بو دهن   لسرل ا

يعمل في مجموعة  و حاصل على شهادة جامعية في القانون، السيد جوزيف عقيقي . الذي استقال من منصبه

تابعة. وقد قام أمين  بصفة املستشار القانوني للمجموعة والشركات ال  2019شهر يونيو  إستثمار القابضة منذ سنة 

 السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء املجلس فيما يقومون به من مهام، وإلتزم بتسيير كافة أعمال املجلس ومنها: 
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تحرير محاضر اجتماعات املجلس يحدد بها أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار باالجتماع،  •

 .قرار أصدره املجلس ويثبت بها اعتراضات األعضاء على أي

 .قيد قرارات املجلس في السجل املعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها •

قيد االجتماعات التي يعقدها املجلس في السجل املعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا  •

 .اع، واالعتراضات إن وجدتفيها: األعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها املجلس في االجتم

حفظ محاضر اجتماعات املجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت املجلس ومكاتباته في سجالت ورقية  •

 
 
، ولم يعترض أحد من أعضاء املجلس، وإلكترونية بحسب الحال، وقد تم إرسال الدعوات بشكل إلكتروني دائما

 يع.وتاكد أمين السر من وصول الدعوات للجم

  -إن وجدوا-إرسال الدعوة ألعضاء املجلس، واملشاركين •
 
التاريخ املحدد النعقاد بها جدول األعمال قبل  مرفقا

 .، واستالم طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ تقديمهااالجتماع

هم، وبين املجلس والجهات املعنية وأصحاب التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء املجلس، وبين األعضاء فيما بين •

 .املصالح بما فيهم املساهمين واإلدارة واملوظفين

تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك املعلومات والبيانات  •

 الخاصة بها

الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا حفظ إقرارات أعضاء املجلس بعدم الجمع بين املناصب املحظور عليهم  •

بإعالم مجلس  2018 يونيو 13تاريخ  12/2018النظام، وقد صدر في ذلك محضر إجتماع مجلس اإلدارة  رقم 

اإلدارة باملناصب املحظر عليهم الجمع بينها، وأقر الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بعلمهم الكامل وأقروا بعدم 

 رة عليهم الجمع بينها.شغلهم أي من املناصب املحظو 
 

 : لجان املجلس -7
 

 19تاريخ  19/2019بموجب إجتماعه رقم إشارة على إعادة هيكلة لجنة التدقيق واملخاطر مجلس اإلدارة وافق  

لجنة التدقيق واملخاطر مع بقاء تشكيل لجنة الترشيحات   ، وتم إصدار قرار بتسمية الرئيس وأعضاء2019مارس 

   واملكافآت كما هو.  
 

مقترح نظام الرقابة الداخلية للشركة والقيام بمراجعة دورية كلما تطلب   بتعديل واملخاطر لجنة التدقيق لتزمتو 

األمر، بما في ذلك إعتماد خطة التدقيق السنوية وجدول التدقيق الداخلي للشركات التابعة السنوي، كما وتلتزم 

 : باتمام ما يليلجنة التدقيق 

 .ين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقاللهم في أداء عملهموضع أسس التعاقد مع املدقق •

اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من  •

ق الدولية التزامهما بتطبيق أفضل النظم العاملية في التدقيق وإعداد التقاريراملالية وفقا ملعايير املحاسبة والتدقي

(IFRS/IAS(و )ISA ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عّما إذا كان قد )
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(، وما إذا كان التدقيق قد IFRS/IASحصل على كّل املعلومات الضرورّية، ومدى التزام الشركة باملعايير الدولية )

 ملعايير التدقيق الدولية )
 
جري وفقا

 
 .( أم الISAأ

 .اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالية والتقارير السنوّية والنصف سنوّية والربعّية ومراجعتها •

 .دراسة ومراجعة تقارير ومالحظات مراقب الحسابات على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها •

من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة  تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه •

 .تلك األرقام والبيانات والتقارير

 . التنسيق بين املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة •

 .مراجعة أنظمة الرقابة املالّية والداخلّية وإدارة املخاطر •

 .من املجلس إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة املالية بتكليف •

 .التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات •

 .مراجعة السياسات واإلجراءات املالّية واملحاسبّية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس •

 .التمراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعام •

وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة املخاطر بشكل دوري، أخذا في االعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات  •

 .السوق، والتوجهات االستثمارية والتوسعية للشركة

 .اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة املخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها •

متضمنة  -في الوقت الذي يحدده-لخاصة باملخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلسإعداد التقارير الدورية ا •

 .توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناء  على تكليف من املجلس أو رئيسه

 .تنفيذ تكليفات املجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة •

بشأن املخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة مناقشة مراقب الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا  •

 .القرارات والتقديرات املحاسبية، وعرضها على املجلس لتضمينها بالتقرير السنوي 
 

 : إجتماعات اللجان  -8
 

مهلة أكثر من شهرين، وتكون بذلك قد   بين كل منها إجتماعات ال تفصل ( ثمانية 8)لجنة التدقيق واملخاطر  عقدت

 من نظام الحوكمة.  19قل املنصوص عنه في املادة إجتماعات يفوق العدد األقامت بعدد 
 

، ولم  املذكورة في أنظمة الحوكمة وقد إلتزم مجلس اإلدارة في حظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من لجان مجلس اإلدارة 

ولم   ت في لجنة واحدة،يتم الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، وتم دمج لجنتي الترشيحات واملكافآ

تنعقد أي لجنة إال بحضور رئيسها وعضو على األقل، وقد حرر محضر لكل إجتماع، وبين فيه ما دار باإلجتماع  

 ووقعت من رئيس اللجنة واألعضاء الحاضرين. 
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ارة عرض  وتلتزم اللجان في رفع تقارير سنوية إلى املجلس بما قامت به من أعمال وتوصيات، وقد إعتمد مجلس اإلد

جلس في تضمين أعمال اللجان في التقرير  امل، ويلتزم توصيات اللجان في أول إجتماعات له بعد إنعقاد تلك اللجان

 . السنوي 
 

 :نظام الرقابة الداخلية  -9
 

يتضمن آلية الرقابة وتحديد   ، والذي ابة الداخليةفي نظام الرق واملخاطر  تلتزم الشركة سياسة ومقترح لجنة التدقيق 

اختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات املسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين  مهام و 

تحديد   -كحد أدنى -املتضمنة خطة الشركة في إدارة املخاطر  وبأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية، 

طر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل  املخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخا 

املخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها. ويشتمل  

خاطر،  نظام الرقابة الداخلية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفّعالة لتقييم وإدارة امل 

والتدقيق املالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعامالت املالية خاصة مع أي طرف ذي عالقة، ويتولى 

  الذي أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق املالي وتقييم األداء وإدارة املخاطر، و 

 من   والذي صدر بعة أعمالها، سمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتا
 
بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قرارا

 أمامه
 
 . املجلس، ويكون مسؤوال

 

 كل واملخاطر وتلتزم الشركة أيضا في إلتزام املدقق الداخلي في الرفع  إلى لجنة التدقيق
 
 ، تقريرا

 
عن   خمس وأربعين يوما

البيانات التي يجب أن  واملخاطر،  على توصية لجنة التدقيق  بناء ، الداخلية بالشركة، ويحدد املجلس أعمال الرقابة

 :  ما يأتي-على األقل-يتضمنها التقرير على أن تتضمن 

 إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالّية واالستثمارات وإدارة املخاطر •

الشركة في مواجهة  مراجعة تطّور عوامل املخاطر في الشركة ومدى مالءمة وفاعلية األنظمة املعمول بها في •

عة في السوق 
َّ
 التغييرات الجذرّية أو غير املتوق

 تقييم شامل ألداء الشركة بشأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلّية، وأحكام هذا النظام •

 مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق  •

 لداخلّية عند تحديد املخاطر وإدارتها مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة ا •

 املخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها •

 املقترحات الخاصة بتصويب املخالفات وإزالة أسباب املخاطر. •
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 :الرقابة الخارجية  -10
 

ات املسجلين بجدول  في الشركة بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابواملخاطر كما وتلتزم لجنة التدقيق 

املدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى املجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققا  

خارجيا للشركة، وفور اعتماد املجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة وتعين  

دة سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقص ى خمس  الجمعية العامة مراقب حسابات أو أكثر مل

 سنوات متصلة، وال يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين.
 

وقد قامت لجنة التدقيق واملخاطر في دراسة عروض تعيين مدقق حسابات خارجي للمجموعة بموجب إجتماعها رقم  

وتم إدراج هذا البند من ضمن جدول أعمال مجلس اإلدارة بموجب   ،2019مارس  18تاريخ  12/2019 إشارة 

في العادية ، وتم عرض التوصية على الجمعية العامة 2018مارس  19تاريخ  19/2019 إجتماعه ذات رقم إشارة 

 .2019أبريل  14تاريخ بإجتماعها السنوي 
 

 : متطلبات اإلفصاح والشفافية -11
 

اإلفصاح بما فيها التقارير املالية وعدد األسهم التي يمتلكها كل من رئيس  يلتزم مجلس اإلدارة سياسة متطلبات 

وأعضاء املجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، وكبار املساهمين أو املساهمين املسيطرين، وكذلك اإلفصاح عن  

اتية، وما إذا كان  املعلومات الخاصة برئيس وأعضاء املجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذ

 . أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو باإلدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها
 

وقد قامت الشركة باإلفصاحات الفورية والدورية جميعها وبحسب األنظمة املعتمد من هيئة قطر لألسواق املالية،  

واملعدل،   2010لسنة  3ق املالية الصادر من هيئة قطر لألسواق املالية بقرار رقم ال سيما نظام طرح وإدراج األورا 

، والبيانات  2018للسنة املالية املنتهية وما يليها، بحيث قامت باإلفصاح عن البيانات املالية  48بكليته ال سيما املواد 

، كما والبيانات املالية للربع 2019السنة املالية ، والبيانات املالية للنصف األول من 2019املالية للربع األول من سنة 

وقام املجلس باإلفصاح عن عدد األسهم التي يمتلكها رئيس وأعضاء املجلس وكبار املساهمين   .2019الثالث من سنة 

وعن املعلومات الخاصة برئيس وأعضاء املجلس بحسب القانون ال سيما على املوقع اإللكتروني للشركة  

www.ihgqatar.com .كما وإحتفظت الشركة بنسخ محدثة من سجل املساهمين عن نهاية كل شهر منذ تأسيسها ، 
 

اما األسهم التي يمتلكها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وكبار املساهمين، ونسبتهم من رأس  

 ، فهي التالية: 31/12/2019مال املجموعة حتى تاريخ 

 

 

 

 

http://www.ihgqatar.com/
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 النسبة في رأس املال % عدد األسهم الصفة اإلسم 

 %21,15 175,511,840 رئيس مجلس اإلدارة غانم سلطان الهديفي الكواري 

 - 10,000 عضو مجلس اإلدارة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

   0.92 % 7,666,120 نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد غانم سلطان الهديفي الكواري 

 - 0 عضو مجلس اإلدارة حمد عبدهلل شريف العمادي

 - 0 عضو مجلس اإلدارة عمر عبد العزيز املرواني

 0.97% 8,092,020 عضو مجلس اإلدارة عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري 

 0.87% 7,240,220 عضو مجلس اإلدارة محمد غانم سلطان الهديفي الكواري 

 0.97% 8,092,020 عضو مجلس اإلدارة سلطان الهديفي الكواري سلطان غانم 

 0.97% 8,092,020 عضو مجلس اإلدارة حمد غانم سلطان الهديفي الكواري 

 1.03% 8,517,910 عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري 

 - 0             الرئيس التنفيذي للمجموعة سامر محمد وهبة

 - 0             املدير املالي للمجموعة يب عبدهللمحمد د

 جوزيف عقيقي  
 املستشار القانوني

 للمجموعة و أمين السر

            0 
- 

 - 0             مسؤولة عالقات املستثمرين أسماء بالل
 

 % من رأسمال الشركة لكل منهم فهم:   5أما كبار املساهمين والذين يمتلكون أكثر من 

 النسبة في رأس املال % عدد األسهم اإلسم 

 21,15% 175,511,840 غانم سلطان الهديفي الكواري 

 15,42       %     127,963,560 صوفان عصام وفا
 

وتلتزم الشركة سياسة اإلفصاح عن التعامالت والصفقات مع األطراف ذو العالقة، وعن عمليات التداول التي يقوم  

 إلدارة التنفيذية العليا واملطلعين.بها أعضاء مجلس اإلدارة وا
 

 
 
  وتلتزم الشركة في تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفيا

 
، وذلك عن طريق املتحدث الرسمي بإسم  أو إثباتا

الشركة واملذكور أعاله، وتلتزم الشركة بكيفية اإلفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما ال يتعارض مع تشريعات الهيئة  

 ويقوم املجلس بالتأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد اإلفصاح. ذات الصلة، 
 

 : حقوق أصحاب املصالح -12
 

في التصويت   ن تلتزم الشركة املساواة بين جميع املساهمين، وقد تضمن النظام األساس ي للشركة حق املساهمي

ألرباح وحق حضور الجمعيات العامة واإلشتراك في  التراكمي، وحق التصرف في األسهم والحصول على النصيب في ا 

مداوالتها والتصويت على قراراتها، وتلتزم الشركة في فتح الباب للمساهمين في طلب أي معلومات بما ال يضر بمصالح  
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ل  الشركة، كما وان للشركة موقع إلكتروني يمكن املساهمين جميعا من اإلطالع على أوراقها ومعلوماتها ومنها على سبي

 املثال وليس الحصر: 
 

قائمة أعضاء مجلس اإلدارة مع بيان األعضاء املستقلين وغير املستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين وتحديد مدة  •

شغل مقعد مجلس اإلدارة لكم عضو على حدة وبيان ما إذا كان يشغل مقعد بأي من مجالس إدارة الشركات 

 األخرى. 

من نظام حوكمة  16ميته مرفقا به شهادته العلمية أو شهادة خبرة وفقا للمادة أمين سر مجلس اإلدارة وقرار تس •

 الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية.

 قائمة املفوضين بالتوقيع عن الشركة. •

 قائمة املطلعين. •

 نسبة مساهمة أعضاء مجلس اإلدارة في رأس املال. •

 املساهمين في رأس مال الشركة.سبة مساهمة كبار ن هيكل راس املال و  •

 شركة تابعة لها وتحديد نسب التملك.أي لهيكل مساهمة الشركة في ومفصل بيان توضيحي  •

 هيكل تنظيمي للشركة يبين فيه كبار املدراء التنفيذيين. •

 النظام األساس ي. •

 السجل التجاري. •

 قائمة بالسياسات واإلجراءات القائمة بالشركة. •

 املدقق الخارجي. •

 ت مسؤولي اإلتصال.بيانا •

 .النظام األساس ي وعقد التأسيس وتعديالتها •

 .يثاق الحوكمةم •

 .البيانات املالية  •
 

 : ساهمين املتعلقة بالجمعية العامةحقوق امل  -13
 

 تنظيم حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:  ة  ضمن النظام األساس ي للشركي
 

%( 10من النظام األساس ي للشركة،  حق املساهم أو املساهمين املالكين ما ال يقل عن ) 58واملادة   45تضمن املادة  •

%( 25من رأس مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وحق املساهمين الذين يمثلون )

لإلجراءات التي يحددها من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد وفقا 

 القانون واللوائح في هذا الشأن.
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% من رأس مال الشركة على  10أنه إذا طلب عدد من املساهمين يمثلون من النظام األساس ي،  49تضمن املادة  •

األقل إدراج مسائل معينة في جدول األعمال، وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر 

 .اقشة هذه املسائل في اإلجتماعمن 

من النظام األساس ي للشركة، حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة املشاركة  52تضمن املادة  •

الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة املوضوعات املدرجة في جدول األعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم 

ة وباملسائل املدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم املناقشات وتوجيه األسئلة بموعد ومكان انعقاد الجمعي 

كما وحق املساهم في توجيه األسئلة إلى أعضاء املجلس والتزامهم باإلجابة عليها بالقدر الذي ال يعّرض مصلحة 

، ويكون قرار الجمعية غير كاف على سؤاله ردأى أن الالشركة للضرر، وحقه في االحتكام إلى الجمعية العامة إذا ر 

 العامة واجب النفاذ.

من النظام األساس ي للشركة، حق املساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛  48تضمن املادة  •

 
 
آخر من غير أعضاء املجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على أال يزيد عدد األسهم التي يحوزها  مساهما

%( من أسهم رأس مال الشركة كما وحق املساهمين القصر واملحجور عليهم في حضور 5ذه الصفة على )الوكيل به

 
 
الحق في التصويت على قرارات تضمن كما و   ،اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانونا

 .ي تحكم عملية التصويتالجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد واإلجراءات الت

•  
 
حق املساهم في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من املساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعا

 ألعضاء املجلس أو غيرهم دون اعتبار ملصلحة الشركة وإثباته في محضر االجتماع، وحقه في إبطال ما 
 
خاصا

 لقانون في هذا الشأن.اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام ا
 

 :تيسير سبل املشاركة الفعالة في الجمعية العامة والتصويت -14
 

 تمكين املساهمين من اإلطالع على محضر الجمعية العامة ونتائجتقوم الشركة ب
 
هيئة قطر ل  ها وذلك باإلفصاح عنها فورا

 ى موقع الشركة اإللكتروني.كما وبوضع املحضر عل لألسواق املالية وبورصة قطر ووزارة الصناعة والتجارة

طريقة التصويت ، ال سيما وأن التصويت تراكمي و اي عائق من قيام أي مساهم في إستخدام حقه في التصويتكما ال يوجد 

 باإلقتراع السري.هي 
 

 : ساهمين املتعلقة بتوزيع األرباححقوق امل  -15
 

يجب توزيعها على املساهمين، وقد تضمن عقد   تلتزم الشركة في تحديد نسبة الحد األدنى من األرباح الصافية التي

 من األرباح الصافية %  5منه واجب الشركة توزيع نسبة  72التأسيس في املادة 
 
، وللمساهم حق  على املساهمين سنويا

 
 
بسجل   الحصول على أرباحه التي أقرتها الجمعية العامة سواء كانت نقدية أو أسهمها مجانية إذا كان مسجال

 ى جهة اإليداع في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة.املساهمين لد
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 : حقوق املساهمين املتعلقة بالصفقات الكبرى  -16
 

من  نظامها حماية حقوق املساهمين بصفة   29تضمن الشركة بموجب الحق في التصويت التراكمي بحسب املادة 

املساهمين بشكل عام بحيث تلتزم  بحقوق نظامها من  80عامة واألقلية بصفة خاصة، كما وتلتزم الشركة في املادة 

 الشركة بالقوانين ال سيما قانون الشركات التجارية وقوانين وأنظمة هيئة قطر لألسواق املالية.  
 

الحماية للمساهمين في حال إبرام الصفقات الكبرى أو التصرفات التي قد تخل   ويوفر النظام األساس ي للشركة 

 بحيث:  بمصالح املساهمين 
 

الشركة، أو أن يتجر لحسابه او منافسة  ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو عضو املجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه -1

العمليات التي أن لحساب الغير في أحد قروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر 

 .لحسابهاأجريت  باشرها قد 

املديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أحد ز لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو ال يجو  -2

 .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود واملشاريع واإلرتباطات التي تتم لحساب الشركة

3-  
 
  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

 
ها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم من أي نوع كان ألي من أعضاء مجلس إدارت نقديا

مع الغير، ويعتبر باطال كل تصرف يتم على خالف أحكام هذه املادة، دون إخالل بحق الشركة في مطالبة املخالف بالتعويض 

 .عند اإلقتضاء

ه أو ن معلومات بحكم عضويت ميحظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين أن يستغل أي منهم ما وقف عليه  -4

وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو ألوالده أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

نتيجة التعامل في األوراق املالية للشركة، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم 

أثير في أسعار األوراق املالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر ساريا ملدة ثالث سنوات بعد بعمليات يراد بها إحداث ت 

 إنتهاء عضوية الشخص في مجلس اإلدارة أو إنتهاء عمله في الشركة.

مصلحة  فيهالألخير يلتزم املجلس باإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي عالقة ويكون  -5

 .قد تتعارض مع مصلحة الشركة

6-  
 
  للمساهم الحق في اإلعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من املساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعا

 
 خاصا

ات ألعضاء املجلس أو غيرهم دون إعتبار ملصلحة الشركة وإثباته في محضر اإلجتماع وحقه في إبطال ما إعترض عليه من قرار 

 .وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن

لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطا إلحاق ضرر خاص به  -7

 .كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، ويقع باطال كل شرط في النظام األساس ي للشركة يقض ي بغير ذلك
 

  صغار  ومعاملة سبب ألي املساهمين بين التمييز حظربمن نظامها األساس ي  48املادة  بموجبلتزم الشركة كما وت

  تضر  قد كبيرة صفقات الشركة إبرام حال في سيما ال األحوال كل  في املساهمين كبار معاملة واألقلية املساهمين 

  أو  بيع  أو امتالك شأنها من التي  الكبرى  صفقات ال إبرام يجوز  ال  بحيث  الشركة، مال  رأس  بملكية تخل  او بمصالحهم

  تلك  أو  الشركة  ستكتسبها التي  األصول  أو  الشركة  بأصول ( الضمانات إنشاء باستثناء ) التصّرف  أو مبادلة أو تأجير
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  القيمة  من%( 10) اإلجمالية قيمتها تتجاوز  التي أو الشركة  لعمل األساسّية الطبيعة تغيير شأنها من التي الصفقات

  خالل  من  إال   معلنة، مالية بيانات آلخر وفقا الشركة أصول  صافي قيمة أو للشركة السوقية  القيمة  بين قلاأل

 :التالية اإلجراءات

 . عامة جمعية خالل من بذلك القرار إتخاذ يتم أن   -1

 .فيه الدخول  املزمع اإلتفاق عن إفصاح الصفقات هذه يسبق أن  -2

 .األقلية حقوق  يحمي بما الرسمية الجهات تعليمات وإتباع الكبرى  الصفقة على ابيةالرق الجهات موافقة إستيفاء -3
 

 : حقوق أصحاب املصالح من غير املساهمين -17
 

اإلبالغ عن أية   علىموظفي املجموعة  الذي يحث" اإلنذار املبكر " سياسةألهمية جلس في ميثاق الحوكمة امل تطرق  

ونية مضرة بسمعة املجموعة من خالل اآللية املعتمدة لذلك، وكما  سلوكيات مشبوهة، غير أخالقية أو غير قان

جلس على سرية وحماية بالغات املوظفين من أية ردود فعل سلبية من قبل زمالئهم أو من قبل املسؤول  امل يحرص 

 . عن املوظفين املعنيين
 

 : مجموعةجتماعية للاإل املسؤولية   -18
 

لتزم ة تجاه املجتمع الذي يعمل ضمنه وتجتماعياإل املسؤولية ؤمن بمبدأ ت ،ة وطنية مسؤولةأكمنش ، املجموعة

نسانية والصحة واملوارد الطبيعية والبيئة، كما  اإلبتعزيز قيم التنمية بشكل دائم وحماية وحفظ الحياة  املجموعة

 . عمل فيهملجتمع الذي تحرص على إضافة قيمة إلى ا ت
 

 :التقارير املالية تقرير اإلدارة عن الرقابة الداخلية على ثاني عشر: 
 

ا ملتطلبات املادة  "(  النظامحوكمة للشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيس ي )" نظاممن  4وفق 

، فإن مجلس إدارة  2016( لسنة 5هيئة قطر لألسواق املالية بموجب القرار رقم )مجلس إدارة عن  ةالصادر 

  فعال على  رقابة داخلية نظام  ها مسؤول عن وضع وتطبيقالتابعة ل ها ق وشركات .ع.م. القابضة ش إستثمار مجموعة 

 "(.ICOFR)" لتقارير املالية إعداد ا

 باتمام ق وشركاتها التابعة .ع.م.القابضة ش إستثمار إن إدارة مجموعة 
 
داخلية  الرقابة الوالحفاظ على  ملتزمة أيضا

تحت   تم تحديدهاعلى إعداد التقارير املالية هي عملية الداخلية  رقابتنا إن  "(.ICOFR)" املالية ر لتقارياملطلوبة ل

  بمصداقية فيما يتعلق  تأكيدات معقولة  تقديمللمجموعة وتهدف الى  والرئيس املاليإشراف الرئيس التنفيذي 

ا للمعايير املالي ة  التقارير املالية وإعداد البيانات املالية املوحدة للشركة ألغراض إعداد التقارير الخارجية وفق 

 ملنع األخطاء. واملصممةالخاصة بنا   االفصاح ضوابط وإجراءات    ICOFR(. يتضمن IFRSالدولية )

ديسمبر   31 كما فيعداد التقارير املالية إل في الضوابط الداخلية ملموسة ضعف  مواطن لتحديد ما إذا كان هناكو 

ا ملدى مالءمة تصميم  فقد ،2019 التقارير املالية بناء  على  إعداد داخلية على ال رقابةالوتطبيق وتفعيل أجرينا تقييم 
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الصادرعن لجنة املنظمات الراعية التابعة  و  (2013اإلطار املتكامل )  -اإلطار واملعايير املحددة في الرقابة الداخلية 

 "(. COSOللجنة تريدواي )"

اعداد  للرقابة الداخلية على تقييمنا من خالل  العاملةالشركات األعمال املادية و فقد قمنا بمراجعة تقارير جميع 

 .2019ديسمبر  31كما في التقارير املالية  
 

 : مخاطر إعداد التقارير املالية
 

البيانات املالية ال تقدم رؤية حقيقية وعادلة بسبب   تكمن في أن املخاطر الرئيسية في إعداد التقارير املالية ان

  أن البيانات املالية في الوقت املناسب. هذه املخاطر  بسبب عدم نشر ( أوكالغشأخطاء غير مقصودة أو مقصودة )

تتأثر املصداقية في حال احتوت  عواقب سلبية.  مما يؤدي الىبالسمعة  االضرار  أوثقة املستثمرين من شأنها اضعاف 

رج  بعض املبالغ املدرجة في البيانات املالية أو في االفصاحات على بيانات جوهرية خاطئة او بيانات جوهرية لم تد

. ان االفصاحات الخاطئة تعتبر جوهرية في حال أثرت بشكل فردي أو جماعي على القرارات االقتصادية التي  
 
سهوا

 للبيانات املالية. 
 
 يتخذها املستخدمون وفقا

بهدف تقديم ضمانات   ICOFR املجموعة بانشاء قامتالتقارير املالية ،  الناتجة عن اعداد  خاطرولتخفيض أثر امل 

ا ملدى مالءمة تصميم ضوابطقد و . األخطاء الجوهرية لجهة ارتكابمطلقة  غيركن معقولة ول   الرقابة  أجرت تقييم 

ا إلى اإلطار املنصوص  اعداد على  للمجموعة الداخلية  الداخلية  الرقابة إطار  عنه ضمن التقارير املالية استناد 

بوضع أهداف  توص ي  COSO ان (. COSO)  ( الصادر عن لجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي2013املتكامل )

، فان االدارة قد اعتمدت  ICOFRوعند انشاء  . ونتيجة لذلك ،الرقابةتصميم وتقييم نظام  عملية  محددة لتسهيل 

 : البيانات املالية التاليةتوصيات 

 مكونات:  5مبدأ أساس ي و  17يحتوي على  COSO 17إطار عمل    ان

 الرقابة  بيئة •

 قييم املخاطر ت •

 لرقابة أنشطة ا •

 تبادل املعلومات والتواصل  •

 التحكم  •

وعند إنشاء  تيجة لذلك ، الخمس، ون كونات الـمبادئ السبعة عشر واملم تحديد وتوثيق الضوابط التي تغطي ت

ICOFR  اإلدارة أهداف القوائم املالية التالية:  فقد اعتمدت 

 .وجود املوجودات واملطلوبات وتأكيد حصول تعامالت –حدوث /تواجد •

 أرصدة الحسابات في البيانات املالية. و   جميع املعامالتوإدراج تسجيل   يتم -مال االكت •

 التقارير املالية باملبالغ املناسبة.  ضمنتسجيل األصول والخصوم واملعامالت  يتم -التقييم / القياس  •

 ت.يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبا -الحقوق وااللتزامات وامللكية   •
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 التصنيف واإلفصاح وعرض التقارير املالية مناسب. يتم التأكد من أن   -لعرض واإلفصاحات ا •

،  ، بغض النظر عن مدى فعالية اعتماده وتشغيلهICOFRومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية بما في ذلك 

ابامكانه توفير   ولكن ليس مطلق 
 

ا معقوال بالفعل. وعليه فإن ضوابط   تحكمأهداف نظام ال على ضمان تحقيق ضمان 

تصميم  والغش. اضافة الى ما تقدم، ان األخطاء  قد ال تمنع حدوث ICOFRأنظمة اإلفصاح الخاصة بـ وإجراءات 

 تكاليفها.  وبأن فوائد الرقابة يجب أن تكون مناسبة معوجود قيود على املوارد ، يجب أن يعكس واقع نظام التحكم 
 

 : الداخليةنظام الرقابة  هيكل تنظيم 
 

 : نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املاليةاملرتبطة بالوظائف 
 

مراجعة   األقسام التابعة واألقسام الرئيسية والتي تشارك فيمن قبل جميع  ICOFRنظام  فييتم تنفيذ الضوابط 

يشمل املوظفين العاملين   ICOFRالبيانات املالية. ونتيجة لذلك، فإن تشغيل  التي تشكلالدفاتر والسجالت  وتوثيق

 .املجموعة  ضمنمختلفة  أقسامفي 

، اإليرادات،  سداد املشتريات، املنظومةهي ضوابط على مستوى بأنها جوهرية التي تم تحديدها  العملياتان 

، انخفاض قيمة  رات، إدارة االستثما القروض، إقرار إيرادات العقود ، الرواتباملدينين، إدارة املخزون، كشوف 

 .للسجالت املالية القانونية وااللتزامات، إعداد التقارير املالية، واإلغالق الدوري   املخاطر،  األصول 

حجم األرصدة  ونظرت في  ةمهني قرارها بناء على معطياتاإلدارة  لقد اتخذتعند تحديد العمليات املذكورة أعاله، 

 يكون تم التالعب بها بشكل جوهري س في حالعامالت، والتي توال
 
على القرارات االقتصادية التي يتخذها   لها تأثيرا

 املستخدمون على أساس البيانات املالية. 
 

 : في التقارير املالية التالعبضوابط للحد من مخاطر  
 

من عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى تقليل مخاطر األخطاء في  ICOFRيتألف نظام 

 :اآلتيم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل  يت ، والبيانات املالية 

 صالحيات.مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن سياسات وإجراءات مكتوبة أو فصل الأن تكون  •

 البيانات املالية السنوية وتنفيذ  إعداد عملياتتعمل على أساس دوري كجزء من أن  •

 تحققية. ذات طبيعة وقائية أو  •

تشمل الضوابط التي لها تأثير غير مباشر على البيانات  و أو غير مباشر على البيانات املالية.  مباشر  لها تأثير •

وعناصرتحكم عامة في تكنولوجيا املعلومات مثل الوصول إلى النظام   الشركةضوابط على مستوى الاملالية 

 بند   تسوية يمثل وضوابط النشر، في حين أن عنصر التحكم الذي له تأثير مباشر يمكن أن 
 
تدعم مباشرة

 على سبيل املثال.  امليزانية العمومية
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هي وظائف تحكم مدمجة في عمليات النظام مثل   االوتوماتيكيةميزة مكونات آلية و/أو يدوية. الضوابط  •

املفروض من قبل التطبيق لضوابط الواجب والتحقق من الواجهة على مدى اكتمال ودقة  الفصل

ليدوية هي تلك التي يتم تشغيلها من قبل فرد أو مجموعة من األفراد مثل  املدخالت. الضوابط الداخلية ا

 ترخيص املعامالت. 
 

 : قياس تصميم وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية
 

لتصميم بيئة التحكم  دراسة على التقييم يشتمل هذا ، و ICOFRقامت املجموعة بتقييم ملدى كفاية تصميم نظام 

 التالي:  مع مراعاة ICOFRلفردية التي تشكل نظام باإلضافة إلى عناصر التحكم ا

عوامل مثل األهمية املادية وقابلية بند  بعين اإلعتبار مخاطر األخطاء في بيان بنود القوائم املالية، مع األخذ  •

 معين من البيانات املالية للخطأ. 

عقيد وخطر تجاوز  والت التشغيل اآلليقابلية الضوابط املحددة للفشل ، مع مراعاة عوامل مثل درجة  •

 اإلدارة وكفاءة املوظفين ومستوى الحكم املطلوب.

تحدد هذه العوامل طبيعة ومدى األدلة التي تتطلبها اإلدارة لكي تتمكن من تقييم ما إذا كان تصميم نظام  وباملجمل، 

ICOFR  .أم ال 
 
لموظفين أو من  يتم إنشاء الدليل نفسه من اإلجراءات املدمجة في املسؤوليات اليومية لو فعاال

 اإلجراءات املنفذة 
 
ا في التقييم  ICOFRألغراض تقييم خصيصا ا مهم  ا مكون  . وتشكل املعلومات من مصادر أخرى أيض 

ا ألن هذه األدلة إما قد تلفت انتباه اإلدارة إلى   التحكم اإلضافية أو قد تؤكد النتائج.   مشاكلنظر 
 

 : الخالصة
. 

خلية على التقارير املالية وتنفيذها وفعاليتها التشغيلية ، لم تحدد اإلدارة أي  لتقييم تصميم الضوابط الدا نتيجة 

أوجه قصور كبيرة / نقاط ضعف جوهرية في تصميم املجموعة وتنفيذها وفعاليتها التشغيلية للضوابط الداخلية  

 مصمم ICOFRهامة. وخلصت إلى أن ال عمليات لعلى التقارير املالية ل
 
  ا

 
ا من  بشكل مناسب ومنفذا ديسمبر   31اعتبار 

2019 . 
 

مارس   28تمت املوافقة على هذا التقرير حول الرقابة الداخلية على التقارير املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 من قبل رئيس مجلس اإلدارة.  عليهوتم التوقيع  2020
 

 : املدققين الخارجيين
 

ع قطر تقرير ضمان بشأن تقييم اإلدارة ملدى مالءمة  فر  - للمجموعة رودل وشريكهأصدر املدققون الخارجيون 

ا من  ا  2019ديسمبر  31التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للضوابط الداخلية على التقارير املالية اعتبار  وفق 

)منقحة( "التزامات الضمان بخالف عمليات مراجعة الحسابات أو   3000للمعيار الدولي بشأن التزامات الضمان 

 ."(IAASBاجعات املعلومات املالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية )"مر 
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( والتشريعات ذات الصلة بما  QFMAتقرير اإلدارة عن المتثال لقانون هيئة قطر لألسواق املالية ) ثالث عشر: 

 في ذلك )النظام( 
 

ا ملتطلبات املادة رقم  للشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيس ي )"النظام "(   من قانون الحوكمة 4وفق 

، فإن مجلس 2016( من عام 5( بموجب القرار رقم )QFMAالصادر عن مجلس ادارة هيئة قطر لألسواق املالية )

 .2019إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق قد أعد تقرير الحوكمة املرفق لعام 

جة االلتزام املستمر من قبل مجموعة استثمار القابضة بتطبيق الحوكمة السليمة التي تشمل  هذا التقرير هو نتي

املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات وترسيخ القيم امللموسة في سياسات الحوكمة الداخلية. ونحن نؤمن بأن  

يانات القانونية املدرجة في اإلنجازات ال تحقق امتثال مجموعة استثمار القابضة لقانون الحوكمة للشركات والك

( لعام  5"( بموجب القرار رقم )QFMAالسوق الرئيس ي )"النظام "( الصادر عن مجلس هيئة قطر لألسواق املالية )"

ا مسؤولية املجموعة تجاه املساهمين وأصحاب املصلحة.  2016  فحسب، ولكنها تعكس أيض 
 

 : مسؤوليات مجلس اإلدارة
 

مبادئ الحوكمة املنصوص عليها في النظام والتي تنص على العدل واملساواة بين  يلتزم مجلس اإلدارة بتنفيذ 

املساهمين وأصحاب املصلحة دون تمييز بغض النظر عن العرق والجنس والدين، ويتم توفير املعلومات  

زمني  واالفصاحات املطلوبة بشفافية لهيئة قطر لألسواق املالية واملساهمين وأصحاب املصلحة خالل اإلطار ال

ا التمسك بقيم املسؤولية االجتماعية للشركات   ا للقوانين واللوائح ذات الصلة. تتضمن املبادئ أيض  املطلوب ووفق 

وتغلب املصلحة العامة للشركة واملساهمين وأصحاب املصلحة على أي مصلحة شخصية. وتلتزم  املجموعة باملبادئ  

بضمير ونزاهة كما تسعى إلى إبراز هذه القيم في تعامالتها مع  املذكورة أعاله ، حيث تسعى إلى ممارسة واجباتها 

 املساهمين وأصحاب املصلحة واملجتمع.
 

تقييم اإلدارة لالمتثال للوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية بما في ذلك قانون حوكمة  

 :2019ديسمبر  31 وذلك حتى الشركات 
 

ا للمادة  د قمنا بإجراء تقييم ملدى امتثال املجموعة للوائح هيئة قطر لألسواق املالية ذات  من النظام ، فق  2وفق 

 الصلة املطبقة على املجموعة بما في ذلك النظام.
 

 

 

 : الخالصة
 

لضمان االمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق املالية واللوائح ذات الصلة بما  ها ، نتيجة للتقييم ، خلصت اإلدارة إلى أن

 ملا هو  ظام.، ال تزال تعمل على إعداد اجراءات أكثر شمولية ورسمية فيما يتعلق نفي ذلك ال
 
ببعض بنود النظام وفقا

 أ. -مبين في امللحق 
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 : املدققين الخارجيين
 

فرع قطر ، وهو مكتب التدقيق الخارجي للمجموعة ، تقرير ضمان محدود حول تقييم اإلدارة   -أصدر رودل وشريكه 

 .2019ديسمبر  31ائح ذات الصلة الخاصة بهيئة قطر لألسواق املالية بما في ذلك النظام كما في بشأن االمتثال للو 
 

 -أ-امللحق 

 ملا نصت عليه املادتين ) -1
 
( 27( و)3ان الشركة بصدد وضع قواعد خاصة بتداول األشخاص املطلعين وفقا

 من النظام.

( من  8حاب املصالح كما نصت عليه املادة )ان الشركة بصدد وضع سياسة مكتوبة لتنظيم العالقة بين أص  -2

 النظام.

( من  8ان الشركة بصدد وضع سياسة مكتوبة لضمان االمتثال للقوانين والقواعد كما نصت عليه املادة ) -3

 النظام.

ان الشركة بصدد توثيق اعتماد سياسة مكتوبة التي تبين أسس ومنهجية احتساب مكافآت أعضاء مجلس   -4

من املادة   2.1حوافز ومكافآت االدارة التنفيذية واملوظفين كما نصت عليه الفقرة) االدارة باالضافة الى 

 ( من النظام. 18)

ان الشركة بصدد وضع سياسة واجراءات مكتوبة لتوجيه أعضاء مجلس االدارة وتدريبهم كما نصت عليه   -5

 ( من النظام.9املادة )

ير برامج تدريب بالخصوص املذكور،  ان الشركة بصدد وضع سياسات مراجعة وادارة املخاطر، تحض  -6

 ( من النظام.15( و)14( و)13( و)18/3وتحضير تقارير دورية باملوضوع املذكور كما نصت عليه املواد )

 ملا تطلبه املادة ) -7
 
( من النظام، وبانتظار اعتماده من مجلس  20للشركة نظام رقابة داخلي مكتوب وفقا

 االدارة.

 

 تمت،،، 
 

 الكواري  غانم سلطان الهديفي  

 رئيس مجلس االدارة  
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