
  )ق٠ع٠م٠ش(سمنت ألشركة قطر الوطنية لصناعة ا
  

  م٢٠١٨لعام حوكمة التقرير 
  
  
نظام طبيق جزء ال يتجزأ من التقرير السنوي للشركة، ويتضمن اإلفصاح عن االلتزام بت تقريرال ھذا

م، الصادر من ٢٠١٦لسنة ) ٥(الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم حوكمة 
  ٠م٢٠١٨عام  فيالحوكمة  نظامب الشركة التزام مدى التقرير ھذا ويبينھيئة قطر لألسواق المالية، 

  
  ـ:مجلس اإلدارة

  
  :تكوين المجلس وشروط العضوية  -١

  
يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء، تعين حكومة دولة قطر أربعة أعضاء، وتنتخب   

ً لشروط عضوية المجلس  ،أعضاء أربعة الجمعية العام عن طريق االقتراع السري، طبقا
  ٠واألنظمة ذات الصلة قانون الشركات التجارية المنصوص عليھا في

  

ومھامھم واجباتھم فة اإلدارية والخبرة، ويزاولون عضاء بقدر كاف من المعراأليتمتع جميع   
    ٠أعمال المجلس بكل نزاھة وشفافيةبالوقت الكافي للقيام  ونبصورة فعالة، كما يخصص

  

وتنتھي مدة المجلس ٠إعادة االنتخابوالتعيين  وھى قابلة لتجديد، ثالث سنواتالمجلس دورة  مدة  
  ٠م٢٠٢٠الحالية في

  

  
  :المجلستشكيل  -٢

  
  ٠ومعظم األعضاء من غير التنفيذيين ،أعضاء المجلس نصفھم مستقلون  
  ٠ضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القراراتيو

  ٠مجلسالمن ھذا التقرير تشكيل ) ١(يبرز الملحق رقم كما 
  

  :حظر الجمع بين المناصب -٣
  
ً لمجلس اإلدارة  ،حكومة دولة قطرأحد ممثلي  - سالم بن بطي النعيمي / انتخب سعادة السيد   رئيسا

  ٠م٢٠١٧مارس  ٠١وعضواً منتدباً، في اجتماع المجلس المنعقد في 
  

في أي من لجنتي الحوكمة  اً رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، ليس عضو/ سعادة السيد  
  ٠بالمجلس

  
وفقاً التي يحظر الجمع بينھا بعدم الجمع بين المناصب  ،يحفظ أمين سر المجلس اإلقرار السنوي

  ٠المعمول به للقانون وأحكام نظام الحوكمة
  

  
١/١٠  

  
  
  
  
  



  :الوظائف والمھام الرئيسية للمجلس -٤
  

وإجراءات  ،وواجباته مسؤوليات المجلسو، وتشكيلهالمجلس، تكوين  ميثاق المجلس ويفصليحدد 
  ٠آلية التصويت وإتخاذ القراراتو، االجتماعات

  

، المھام والوظائف الرئيسية للمجلس، ) دليل واجبات ومسؤوليات المجلس( ميثاق المجلس يتضمن و
  ٠المعمول به وفقاً للقانون ونظام الحوكمة

  
ً  ،على موقع الشركة اإللكترونيالدليل وتم نشر    وكل  ألصحاب  المصالحبيسر  ليكون متاحا

  ٠المعنيين
  

  
  :مسؤوليات المجلس  -٥

  
 معاييرالحوكمة الفعالة على ، وتطبيق التنفيذية المجلس مسؤولية اإلشراف على اإلدارة يتولي

وفقاً للقانون واألنظمة ، لتحقيق أھداف الشركة االستراتيجية ويعمل المجلسأنشطة الشركة المختلفة، 
الحالي، الھيكل التنظيمي للشركة، في إطار النشاط التشغيلي المجلس وقد اعتمد  ٠ذات الصلة

   ٠المستقبلية ريالتطوو اتواألخذ بعين االعتبار خطط التوسع
  

  ٠الھيكل التنظيمي المذكور من ھذا التقرير) ٢(الملحق رقم  يبرز
  

  :قواعد السلوك المھني للمجلس -٦
  

أمر بالغ األھمية  المھنية العالية النزاھةب المجلس االلتزام  يعتبرو، مھنيةونزاھة مجلس بكل ال يعمل
  ٠لحماية مصالح الشركة ومساھميھا والعمالء

  

لتزام الشركة بأعلى معايير االمھني التي تعكس معايير السلوك  سياسات الحوكمة، ضمن دليلتقد و  
  ٠إللكترونيالشركة اعلى موقع  دليل سياسات الحوكمةتم نشر و، لمھنيةالنزاھة وا

  
  :تفويض المھام -٧

  
 ،في ممارسة بعض صالحياته هيفوض المجلس لجانوبأوسع سلطة إلدارة الشركة،  المجلسيتمتع 

  ٠تشكيلھاتكوينھا وقرارات ويحدد المجلس مھام اللجان المفوضة في 
  

وليس ھنالك سلطة مطلقة ألي شاغل منصب في إدارة الشركة  ،مسؤولية المجلس مسؤولية تضامنية
  ٠نفراده بالقراراأو 

  
  

  :المجلسواجبات رئيس  -٨
  

ً ألحكام  ،ميثاق المجلس نة فيمالمضمجلس مھامه ومسؤولياته، الرئيس يمارس     القانونوفقا
  ٠والمنشور على موقع الشركة اإللكتروني ،واألنظمة ذات الصلة

  
  

  
٢/١٠  

  
  
  



  :التزامات أعضاء المجلس -٩
  

، المجلس المنصوص عليھا في ميثاق، العضوية ومھامھا بمسؤولياتأعضاء المجلس  يلتزمون  
  ٠األنظمة ذات الصلةللقانون  وفقاً 

  
على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية  ،ويحق ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل

ميثاق المضمنة في  ،، ويتمتع أعضاء المجلس بخدمات أمين سر المجلسمسألة تخص الشركة
  ٠األنظمة ذات الصلةولقانون حكام االمجلس، وفقاً أل

  
  

  :اجتماعات المجلس -١٠
  

   ٠ذات الصلة األنظمةو قانونالوفقاً ألحكام  ،اجتماعاته تعقدو الدعوة الجتماعات المجلسم تت
 ، والتيمن وسائل التقنية الحديثة ،بأية وسيلة مؤمنة المجلس وتجوز المشاركة في اجتماعات

  ٠تمكن من المشاركة الفاعلة
    

  ٠م٢٠١٨ عامعقد المجلس ستة اجتماعات خالل   
  
  
  

  :قرارات المجلس -١١
  

بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي  تصدر قرارات المجلس
محضر خاص، يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب لكل اجتماع ويحرر  ٠الرئيسمنه 

  ٠وأمين السر
  

م، وذلك في حاالت الضرورة ولدواعي ٢٠١٨عام خالل  صدر المجلس بعض قراراته بالتمريرأ
وفقاً وضمنت في محاضر المجلس وقد تم اعتمادھا في اجتماعات المجلس الالحقة، االستعجال، 

  ٠المعمول بھا ألحكام القانون ونظام الحوكمة
  
  
  :مھامه وواجباته وسر الأمين  -١٢

  
عفاؤه من منصبه إال بقرار من المجلس ، ويعمل إاليجوز و، معين من المجلسالمجلس أمين سر 

االجتماعات، وتسھيل اإلتصال لتنظيم  ،بشكل وثيق تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة ،السرأمين 
يقوم عات المجلس، وامحاضر اجتمأمين السر العليا، ويحفظ  التنفيذية مجلس واإلدارةالبين أعضاء 

   ٠والتوقيع عليھا من الجھات المختصة قراراتال بصياغة
  

 التي يحظر الجمع بينھا،بعدم الجمع بين المناصب  ،ويحفظ أمين السر إقرارات أعضاء المجلس
  ٠المعمول به لقانون ونظام الحوكمةألحكام اوفقاً 

  

 ،خبرة في أعمال السكرتاريةلديه ، والخاص ماجستير في القانون حاصل علىالمجلس سر أمين 
  ٠عام ١٧تزيد على لمدة  ،حوكمةالان ونظام واللج

  
  
٣/١٠  

  
  



  :لجان المجلس -١٣
  

في اجتماع المجلس المنعقد في تكونھا وتشكيلھا،  تمت إعادة ،المجلسب الحوكمة لجان
في لجنة الترشيحات  ،حيث دمجت لجنة الحوكمة والترشيحات ولجنة المكافآتم، ٢٥/٠٩/٢٠١٨

   ٠والمكافآت
  

  ٠اللجنتين المذكورتين ، تشكيلمن ھذا التقرير )٣(يبرز الملحق رقم 
  

وفقاً مھام اللجان ومسؤولياتھا وآليات عملھا ومددھا، دليل مھام ومسؤوليات لجان المجلس،  حدديو
  ٠اإللكترونيالشركة على موقع الدليل  منشورلنظام الحوكمة، و

  
ورئيس مجلس اإلدارة ليس عضواً في أي  ،يرھا وتوصياتھا إلى المجلس مباشرةفع اللجان تقاررت

    ٠المذكورتين لجنتي الحوكمةمن 
  

  
  :لجنة الترشيحات والمكافآت -١٤

  

بموجب لجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت، في لجنة الترشيحات والمكافآت،  تدمج
  ٠م٢٥/٠٩/٢٠١٧ قرار مجلس اإلدارة الصادر في

  

أما عضوي اللجنة اآلخرين  ،اللجنة مستقل وغير تنفيذيتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، ورئيس 
 ٠نيغير مستقلين وغير تنفيذي

  
  

  :مھام ومسؤوليات اللجنة األساسية
  

  

 ٠دراسة ورفع الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة  •
 
 

المراجعة الدورية لمجلس اإلدارة ولجانه، للتأكد من مدى تمتع األعضاء بالمھرات والمعرفة  •
 ٠المطلوبة

 
 ٠التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب واإلحالل ألعضاء مجلس اإلدارة •

 
ي الوظائف اإلدارية لالمكافآت الخاصة لشاغ/ في شأن الحوافز ،التشاور مع المدير العام •

 ٠العليا
 

الحوافز (تقديم االقتراحات والتوصيات إلى المجلس، العتماد سياسات شاملة للتعويضات  •
 ٠المالية) والمكافآت

 

  
  
  
  

٤/١٠  
  
  

 



  :لجنة التدقيق -١٥
  

أغلبيتھم من األعضاء المستقلين، ورئيس اللجنة  ،من أربعة أعضاء مجلس مكونةاللجنة التدقيق ب  
  ٠واالستثمار له خبرة في الشؤون المالية

  

لشركة، من خالل النظر في ا فيرقابة كافية على المخاطر  ،اإلدارة بأكملھا توفرلتعمل اللجنة   
  ٠التنفيذيةاإلدارة إلى جانب المناقشات مع  ،الداخلية والخارجية الرقابةوالتقارير الدورية 

  

  ٠م٢٠١٨ عامخالل  اجتماعات ثالثةاجتمعت لجنة التدقيق وقد   
  

  :مسؤوليات اللجنةأھم   
  

مدققي  أتعابالتوصية للمجلس بمرشحي مدققي الحسابات الخارجيين، والموافقة على  •
 ٠الحسابات الخارجيين، ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق، ومدى فعاليته

  
والتي يتعين على مدققي الحسابات الخارجيين القيام  ،غير التدقيق خدماتالموافقة على أي  •

 ٠بھا
  

بما في ذلك مراجعة التدقيق الداخلي، ومدققي الحسابات الخارجيين،  اإلشراف ومتابعة •
  ٠ستشارات اإلدارية، والرسوم المرتبطة بھا التي يقدمھا المدققون الخارجيونالالخدمات ا

  

نطاق وخطة  بحث واعتمادلمدققي الحسابات الخارجيين، ، المدقق الداخلي ومع  لتنسيقا •
 ٠التدقيق الداخلي والخارجي

  

ومدققي الحسابات  خالل المدير المالي واإلداري من ،المراجعة الفعلية والتدقيق السنوي •
  ٠السنوي التدقيقنتھاء من المراجعة الفصلية واالعند ا ،الخارجيين

  

التي قد يكون لھا أثر مادي على البيانات المالية،  ،مراجعة المسائل القانونية والتنظيمية •
 ٠الرقابيةالصلة، والبرامج، والتقارير الواردة من الجھات متثال المتبادلة ذات الوسياسات ا

  
  
  :عمل اللجان -١٦

  
ا ما وواجباتھماختصاصھ) لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت( الحوكمة  الجنت تمارس  

 منشورووفقاً لنظام الحوكمة، ، ليل مھام ومسؤوليات لجان الحوكمةا، بموجب دموإجراءات عملھ
   ٠على موقع الشركة اإللكتروني الدليل

    
ييم أعمال قالمجلس بمناقشة وت المجلس أوالً بأول، ويقوم وتقوم كل لجنة برفع توصياتھا إلى  

   ٠اللجان وتضمينھا في تقرير الحوكمة
  
  
  
  

٥/١٠  
  

  
  
  

  



  ـ:أعمال الرقابة بالشركة
  

  :الرقابة الداخلية -١٧
  

 آرنست ويونغ بلدى الشركة الئحة لتنظيم الرقابة الداخلية، قام بتصميمھا وإعدادھا مكت
  ٠المعمول به لمتطلبات نظام الحوكمة، وفقاً )االستشاري(
  

تقاريره إلى إدارة الشركة ولجنة التدقيق،  وقد تمت الموافقة  بتقديممستقل، الداخلي المدقق ال يقوم
على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي، من قبل لجنة التدقيق والتي تغطي أداء اإلدارات الرئيسية في 

ويحق للمدقق الداخلي الوصول لجميع الحسابات والدفاتر والسجالت واألنظمة  ٠الشركة
  ٠سؤولياته تحقيقاً للرقابة الداخلية الفعالةوالممتلكات، للقيام بمھامه وم

  

ويعمل المدقق الداخلي، على رأس وحدة التدقيق الداخلي، ومن واجبات المدقق تقديم تقارير ربعية، 
  ٠إلى اإلدارة وإلى لجنة  التدقيق بالمجلس

  
اقبة األداء ويوفر نظام الرقابة الداخلية البيئة الرقابية والتنظيمية الالزمة، إلدارة الشركة ومر

كما يضع حدوداً واضحة للمسؤوليات والصالحيات  ٠بشكل فعالخاطر في أنشطتھا موتقليل ال
الوظيفية، في الشركة على كافة المستويات، مما يحق المساءلة في حال حدوث أي خلل أو ضعف 

  ٠أو تقصير
  

  
  :الرقابة الخارجية -١٨

  
تعيين  أعيد م،٢٠١٨ فبراير ٢٥ في المنعقدةللمساھمين، العادية الجمعية العامة  بموجب قرار

ً م الرابعةللمرة قطر،  -ديلويت وتوش/ السادة ً للشركة  راقبا م، بناًء على ٢٠١٨ لعامخارجيا
مراجعة نصف سنوية ب قيق ومجلس اإلدارة، على أن يقوم المراقب الخارجيتوصيات لجنة التد

ً للمعايير الدولية المعتمدة، سنوي للبيانات المالية الشركةوتدقيق  ً و، طبقا القوانين  ألحكاموفقا
  ٠في الدولة واألنظمة ذات الصلة

  
  :، ويقوم بالمھام والمسؤوليات التاليةالخارجي مستقل عن إدارة الشركة والمجلس مراقبال

  

  ٠مدى مالئمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بھا بالشركة - ١
  
الشركة على االستمرار في مزاولة أنشطتھا وتنفيذ التزاماتھا، ويتم ذلك بشكل مستقل مدى قدرة  - ٢

  ٠عما يبديه المجلس
  
مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية، ومدى مالئمة ھذه األنظمة وتلك اللوائح  - ٣

  ٠لوضع الشركة، ومدى التزامھا بتطبيقھا
  
مدى التزام الشركة بنظامھا األساسي وخضوعھا ألحكام القانون وتشريعات الھيئة ذات الصلة  - ٤

  ٠نظام الحوكمةبما فيھا 
  
ي التدقيق وإعداد التقارير المالية فمدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية  - ٥

  ٠ومتطلباتھا) ISA(و ) IFRAS/IAS(والتزامھما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية 
  

٦/١٠  
  



  ٠ي تمكينه من الوصول إلى المعلومات الالزمة إلتمام أعمالهفمدى تعاون الشركة  - ٦
  

مدة  المراقب الحاليحيث أمضى  ،للشركة خمس سنوات المراقب الخارجيالحد األقصى لتغيير 
  ٠سنوات أربع
  

م، خارج ٢٠١٨ عامخالل  ،مھنيةالخارجي، لتقديم أية استشارات  المراقبلم تتعاقد الشركة مع 
   ٠نطاق التدقيق الخارجي

  
  

  ـ:والشفافية اإلفصاح
  

  :اإلفصاح  -١٩
  

صدر بدقة وشفافية جميع التقارير المالية متطلبات اإلفصاح، وتعلى تطبيق الشركة  تحرص  
ً ألحكام األنظمة و ا،المعلومات المطلوب اإلفصاح عنھو ذات الصلة الصادرة من  التعميماتوفقا

  ٠صة قطربورو ،سواق الماليةلألھيئة قطر 
  

  ٠لألنظمة والتعميمات ذات الصلةاً طبق ،يات اإلفصاح الفورية والدوريةويشمل ذلك عمل  
  
  

  :تضارب المصالح -٢٠
  

للقواعد والمبادئ المضمنة في دليل سياسات الحوكمة،  ،تخضع تعامالت األطراف ذوي العالقة  
  ٠واألنظمة ذات الصلةقانون الأحكام  معالمنشور على موقع الشركة اإللكتروني، تمشياً 

  

  ٠م٢٠١٨ عامخالل ، فيھا تضارب مصالح لدي الشركة لةأية صفقة أو معام ولم تبرم  
  

    
  :عالء مصلحة الشركةإالشفافية و -٢١

  
باإلفصاح عن أية مصلحة  ،وأعضاء لجنة المناقصات والمشتريات ،أعضاء مجلس اإلدارة يلتزم  

ويتم ، أمر شراء من قبل الشركةأي إصدار أو ترسية أية مناقصة أو إبرام أية صفقة في  ،شخصية
  ٠بكل شفافية ونزاھة اإلفصاح

  

وال  ،معاملةصفقة أو  لمناقشة أية ،اجتماع المجلس أو اللجنة " طرف ذو مصلحة" ال يحضر أي   
  ٠توصيات وأمن قرارات بشأنھا على ما يصدر  ،التصويت ذي المصلحة يحق للعضو

  
  :اإلفصاح عن التداول -٢٢

  
والمسؤولون المطلعون في  ،عمليات التداول التي يقوم بھا أعضاء المجلسلإلفصاح تخضع   

يومياً، عن طريق " تداول المطلعين"  عن اإلفصاحب تقوم  بورصة قطرإذ ، دارة التنفيذية العليااإل
   ٠تقرير التداول الذي يحدد حجم التداول شراًء وبيع

في اإلدارة التنفيذية  المطلعين والمسؤولين ،أعضاء المجلسماء وتزود الشركة البورصة بجميع أس  
  ٠بصورة منتظمة العليا 

  

  ٠م٣١/١٢/٢٠١٨للشركة في  من التقرير ھيكل رأس المال) ٤(يبرز الملحق رقم   
  
٧/١٠  

  
  
  



  ـ:حقوق أصحاب المصالح
  

  :المساھمين وحقوقالمساواة  -٢٣
    
لضمان احترامھا بطريقة فعالة  ،آليات إدارة حقوق المساھمين يتضمن النظام األساسي للشركة 

تشمل األولوية في اكتتاب  ،ومنصفة، فالحقوق المنصوص عليھا للمساھمين في النظام األساسي
حضور الجمعية العامة العادية والغير عادية، والوصول إلى سجالت الملكية، وأسھم الشركة، 

قرار توزيع األرباح بواسطة ولوكالء، ل توتفويض حقوق التصوي ،ممارسة حقوق التصويتو
جدول أعمال  اعتمادمناقشة طلب عقد اجتماع الجمعية العامة، ووالجمعية العامة العادية، 

طريقة التصويت على وعن األسئلة المطروحة،  الوافية االجتماع، وحق الحصول على الردود
  ٠للمساھمين قرارات الجمعية العامةإتخاذ والمشاركة في  ،انتخابات المجلس

  
القانون واألنظمة ذات  وفقاً ألحكام  ،الحقوقفي ممارسة  بالمساواةفي الشركة متع المساھمون توي

  ٠الصلة
  

  
  :المتعلقة بالجمعية العامة حقوق المساھمين -٢٤

    
اجتماعاً  ،بدعوة من مجلس اإلدارةتعقد الجمعية العامة على أن للشركة النظام األساسي ينص  

ً واحد، في غصون أربعة أشھر من نھاية السنة المالية، ويجوز لمجلس اإلدارة دعوة  عاديا
أو بناء على طلب المدقق الخارجي أو مساھمين  ،تى رأي ذلكمالجمعية العامة لعقد اجتماع عادي 

  ٠وزون على ُعشر رأس المال على األقلحي
  

يه طلب خطي إلى رئيس مجلس فيستلزم توج ،العامة غير العادية أما الدعوة لعقد اجتماع للجمعية
على األقل، ويتم  الشركةمن رأس مال % ٢٥اإلدارة من عدد من المساھمين يحوزون على 

ً  ،وجدول األعمال قبل موعده ،اإلخطار عن االجتماع    ٠واألنظمة ذات الصلة القانونألحكام  وفقا
  

في  وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة التقرير السنوي والقوائم المالية ينشر
ً على األقل ١٥قبل  وموقعي البورصة والشركة اإللكترونيين، ،الصحف المحلية من تاريخ  يوما
للسنة  الشركةأداء المجلس في لمناقشة  ،للمساھمينبغرض إتاحة الفرصة  ،االجتماع السنوي

  ٠الماضية والخطط المستقبلة للسنة المقبلة
  
عدد من دم االقتراح مجلس في جدول األعمال، كما يجوز أن يقالجوز بحث أي اقتراح يدرجه وي

في الجمعية العامة، ويجوز للمساھمين  يقل عن ُعشر عدد األسھم المساھمين يملكون ما ال
، ويقدم مجلس اإلدارة فويض مساھمين آخرين بالوكالةأو بت التصويت في الجمعية العامة أصالةً 

  ٠المحققة ا الماليةونتائجھ الشركةبناًء على أداء  ،لتوزيع األرباح إلى الجمعية العامة مقترحاته
   

وفقاً  ،توزيع األرباح السنوية على المساھمين اتمقترح الموافقة علىوتختص الجمعية العامة ب
  ٠ألحكام القانون واألنظمة ذات الصلة

  
  
٨/١٠  

  
  

  



  :مراجعة سجل المساھمين  -٢٥
  

من الشركة ، بصورة منتظمة تحصل عليھا ،نسخة محدثة من سجل المساھمينبالشركة  تحتفظ
  ٠المعمول به وفقاً ألحكام نظام الحوكمة ،لألوراق المالية القطرية لإليداع المركزي

  
  :حقوق المساھمين المتعلقة بتوزيع األرباح -٢٦

  

تعتمد على تدوير جزء من األرباح لزيادة  ،سياسة متوازنة لتوزيع األرباحاإلدارة مجلس  يطبق  
موازنة مع المستقبل، حتياطات الالزمة لمواجھة عمليات التوسع في البناء او ،س مال الشركةأر

، لمساھمين من جھة أخرىمصالح وتطلعات او ،ستثمارية للشركة من جھةالالمصالح واألھداف ا
  ٠لقانون واألنظمة ذات الصلةحكام اوفقاً أل

  
تكون لمالكي األسھم ، الجمعية العامةعليھا  توافقرباح التي األواألحقية في الحصول على 
في نھاية تداول يوم انعقاد  ،لإليداع المركزي يةقطرالشركة اللدى  ،المسجلين بسجل المساھمين

  ٠من الھيئة والبورصةالصادرة ، وذلك وفقاً لألنظمة والتعميمات الجمعية العامة

  
  :حقوق المساھمين المتعلقة بالصفقات الكبرى -٢٧

    
بما يتوافق  ،قليةألحماية صغار المساھمين أو مساھمي ا نظامھا األساسيمشروع تعديل يتضمن 

ستحواذ كبيرة أو الموافقة على افي حال إتمام صفقات و ٠ذات الصلة واألنظمةمع القوانين 
وق بيع األسھم لصغار المساواة في حقتغييرات جوھرية لرأس مال الشركة، مما يضمن 

  ٠كبار المساھمينالمساھمين و
  
  

  
  

  :من غير المساھمينحقوق أصحاب المصالح  -٢٨
    

األخرى، بما في  حقوق أصحاب المصالح والذي يتضمندليل سياسات الحوكمة،  تطبق الشركة
مع  بما يتوافق ،نيوالمستثمرن يتيجارستالن والشركاء اين والعمالء والموردين والدائنيذلك الموظف

 ،من إتخاذ قراراتھم بشفافية تمكنھم ،يكفل حصولھم على المعلومات ذات الصلةو ،حوكمةالنظام 
  ٠منشور على موقع الشركة اإللكترونيوالدليل  ٠وسليمة كافيةبناًء على معطيات ومعلومات 

  
  

 ،األخرى مع المساھمين والمستثمرين وأصحاب المصالح ،شفافةتفظ الشركة بقنوات إتصال تح
ھا المستقبلية وخطط ،ھا وأدائھا الماليأوضاعببنشر المعلومات المتعلقة الشركة حيث تقوم 

الشركة  موقعو اليومية،في الصحف و ،اإللكتروني على موقع البورصةبصورة متزامنة، 
  ٠اإللكتروني

  
  

مع الموظفين بالشركة على مستوياتھم  ،بقنوات إتصال للشركة تحتفظ اإلدارة التنفيذيةكما 
  ٠ونزاھة فعالةبمما يمكنكم من إبداء آرائھم في األمور ذات األھمية  ،المختلفة

  
٩/١٠  

  
  

  
  



  
تضمن دليل سياسات وقد  ،وفقاً لمبادئ العدل والمساواة بدون تمييز ،تتم معاملة موظفي الشركةو

والمضرة بمصلحة  ،ت غير القانونيةوالعمليا اتبالتصرف لمجلسالعاملين لسياسة  إبالغ  ،الحوكمة
والسياسات وإجراءات العمل المعتمدة من قبل  ،والتجاوزات لنظام الرقابة الداخلية ،الشركة
إليصال المعلومات الالزمة في مثل ھذه  ،اإلجراءات الواجب إتباعھا السياسةوضح وت ٠المجلس
من أي ردة فعل سلبية من رؤسائه أو المسؤولين  ،مما يضمن للموظف السرية والحماية ،الحاالت
  ٠التنفيذيين

  
  
  ـ:جتماعية للشركةالالمسؤولية ا -٢٩

    
جتماعية على المسؤوليتھا ا وأداء ،المجتمع دمةخالقيام بدورھا الوطني في على الشركة  تحرص
من صافي % ٢ر٥ ةوالبالغ ،الدولةقبل ، وذلك بااللتزام بدفع المساھمة المقررة من ملكاألالوجه 
   ٠قطر في دولة األنشطة الرياضية واالجتماعية عم، لدالسنوي األرباح

  
  
  ـ:تحديث لوائح الحوكمة والنظام األساسي -٣٠

    
دليل الوصف  ،تم تحديث واستكمال لوائح الحوكمة التي شملت دليل ميثاق المجلس

، ودليل مھام ومسؤوليات لجان المجلس، ودليل سياسات الحوكمة ،للمجلسالوظيفي 
ً ألحكام نظام حوكمة الشركات  ودليل ميثاق الشرف، ودليل الرقابة الداخلية، وفقا

م، الصادر من ٢٠١٦لسنة ) ٥(والكيانات القانونية المدرجة لدى السوق الرئيسية رقم 
  ٠، والمنشورة على موقع الشركة اإللكترونيةليھيئة قطر لألسواق الما

  
  
  
  

  سالم بن بطي النعيمي                  
  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
١٠/١٠  

  


