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المقدمة

تطبق المجموعة أحكام نظام حوكمة 
في  المدرجة  المساهمة  الشركات 
الذي   4/2014 رقم  الرئيسية  السوق 
يقوم على مبدأ التقيد أو تعليل عدم 
باإلفصاح  قامت  والمجموعة  التقيد، 
عن مدى تقّيدها بأحكامه أما في حالة 
عدم التقّيد بأّي من أحكام هذا النظام 
فقد تم تحديد المادة أو البند الذي لم 
يتم التقّيد به وتربي�ر وتفسري األسباب 
واألسس المنطقّية التي دفعتها إلى 
عدم التقّيد بالمادة أو البند المذكور، 
وذلك موضح ضمن هذا التقري�ر ووفق 
في  عنها  المنصوص  اإلفصاح  آلية 
نظام حوكمة الشركات  وبشكل يتمكن 
على  والجمهور  المساهمون  معه 
حّد سواء من تقي�يم التزام المجموعة 
الرشيدة  الَحْوَكَمة  وبمبادئ  بنظام 

بصورة عامة.

  إجراءات الحصول على المعلومات:
اإلجراءات التي يتعنّي على كّل شركة اعتمادها بغية إتاحة المجال أمام المساهمني للحصول على المعلومات كما 

ينّص عليه هذا النظام.

  معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها:
وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها التي يجب أن ت�كون متاحة للمساهمني أو التي يمكنهم الحصول عليها، 
القانون  بموجب  للمساهمني  متاحة  ت�كون  أن  يجب  التي  الوثائق  األقــّل،  على  المعلومات،  هذه  ت�تضّمن  أن  وي�جب 
أنها  تصنيف معلومات محددة على  يجب  كان  إذا  ما  تحديد  االعتبار عند  الشركة بعني  وت�أخذ  النظام،  أو بموجب هذا 
معلومات يمكن الحصول عليها، موارد الشركة التي سوف ُتخّصص لت�أمني الحصول عليها تلك المعلومات والضرر الذي 

ُيحتمل أن ت�تعرض له الشركة والمساهمون بسبب اإلفصاح عن معلومات خاّصة وسرّية..

  الشركة الحليفة
هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى، أو التي ت�كون مسيطر عليها من قبل شركة أخرى، أو تشرتك مع شركة 
أخرى كونهما مسيطر عليهما من قبل شركة أخرى، أو ت�كون مرتبطة بعقد تعاون أو شراكة أو تنسيق مع شركة أخرى.

  مجموعة الشركات:
الشركة أو الشركات المسيطر عليها من قبل شركة، وفقا للمفهوم االصطالحي لمعنى السيطرة الوارد في معاي�ي 

المحاسبة الدولية.

  الهيئة:
.)QFMA( .هيئة قطر لألسواق المالّية

  ميثاق المجلس:
ميثاق يفّصل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولّياته وواجبات أعضاء المجلس.

  المجلس أو مجلس اإلدارة:
مجلس إدارة المجموعة.

  الرئيس:
رئيس مجلس إدارة المجموعة.

  أمني سّر المجلس:
الشخص المعنّي من مجلس اإلدارة وفقا لهذا النظام، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي ت�تعلق بالمجلس 

وبالمجموعة.

  المجموعة:
مجموعة ازدان القابضة.

  نظام الحوكمة:
القواعد والمعاي�ي المنظمة إلدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.

  تقري�ر الحْوكَمة:
بالَحْوَكَمة، يكون مَوقعا من رئيس  الحْوكَمة هو تقري�ر سنوّي يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة  تقري�ر 

مجلس اإلدارة وُي�رفع إلى الهيئة.

  التصويت الرتاكمّي:
أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها مضروبا 
بعدد المقاعد الشاغرة في المجلس، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بني من يختارهم من المرشحني 
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ت�كرار لهذه األصوات، وي�زيد هذا األسلوب من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في  دون وجود أي 
مجلس اإلدارة عن طري�ق األصوات الرتاكمية لمرشح واحد، وفق ما نصت عليه المادة 96 من قانون الشركات التجارية 

رقم 11 لسنة 2015.

عضو مجلس إدارة تنفيذي:
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يقوم منفردا بأي عمل تنفيذي من أعمال اإلدارة اليومية للشركة، باإلضافة إلى كونه 

عضوا في مجلس إدارة الشركة.

  مراقب حسابات:
هو مراقب الحسابات المقيد في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانني واألنظمة المعمول بها، والذي ال يشرتك 
ت�أسيس الشركة وعضوية مجلس إدارتها، أو االشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها،  بأي صفة في 
أو يكون شريكا أو وكيال أو موظفا لدى مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي أقرباءهم حتى 

الدرجة الرابعة.

  الجمعّية العامة:
إلى  أعماله، وتوجيه األسئلة  المدرجة في جدول  الموضوعات  لكل مساهم حضوره ومناقشة  الذي يحق  االجتماع 

أعضاء مجلس اإلدارة، والتصويت على األمور التي ت�تطلب تصويت الجمعية العامة عليها.

  عضو مجلس اإلدارة المستقل:
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي االستقاللية على سبيل المثال ال الحصر، أي من 

اآلتي:

أن يكون موظفا خالل الثالث سنوات األخية لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو أي شركة حليفة أو أي شركة . 1
من مجموعتها كالمحاسبني القانوني�ني، وكبار الموردين أو أي من أقاربه حتى الدرجة االولى، أو أن يكون مالكا 

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل الثالث سنوات األخية.

أن تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد االسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس ادارة الشركة.. 2

أن يكون من كبار التنفيذي�ني، أو أي من أقاربه حتى الدرجة األولى خالل الثالث سنوات األخية في الشركة، أو في . 3
أي شركة من مجموعتها.

أو في أي شركة من . 4 الشركة،  اإلدارة في  أعضاء مجلس  األولــى مع أي من  الدرجة  له صلة قرابة من  ت�كون  أن 
مجموعتها.

أن ت�كون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفيذي�ني في الشركة، أو في أي شركة حليفة.. 5

إذا كانت له أو ألحد أقاربه حاليا أو خالل السنوات الثالث األخية تعامالت تجارية أو مالية جوهرية، مباشرة أو غي . 6
مباشرة، مع الشركة.

أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 7

  اإلدارة التنفيذية العليا:
هم أعضاء فري�ق التنفيذي�ني للشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال اإلدارة اليومية 

للشركة أو خططها االسرتاتيجية أو أدائها المالي أو اإلداري.

  الرقابة الداخلّية:
عملّيات التدقيق الداخلّية ونظام الميزانّية واإلجراءات.

  صفقة كبرية:
إنشاء  )باست�ثناء  التصّرف  أو  مبادلة  أو  ت�أجي  أو  بيع  أو  امتالك  إلى  تهدف  متصلة  صفقات  مجموعة  أو  صفقة  أّي 

الضمانات( بأصول الشركة أو األصول التي ست�كتسبها الشركة أو:

أ. التي من شأنها تغي�ي الطبيعة األساسّية لعمل الشركة أو

ب. التي ت�تجاوز قيمتها اإلجمالية )%10( من القيمة األدنى بني القيمة السوقية للشركة )في حالة الشركة المدرجة( 
أو قيمة صافي أصول الشركة.

  السوق:
السوق الرئيسية في بورصة قطر.

  عضو مجلس اإلدارة غري التنفيذي:
هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة أو موظفا فيها، وال يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها.

  الشركة األّم:
الشركة التي ت�تولى مهمة ت�أسيس شركة أخرى واإلشراف عليها وتملك أكرث من )%51( من رأسمالها.

  طرف ذو عالقة:
يعترب الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان:

عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة حليفة.

عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة حليفة.

أي شخص يمتلك )%5( أو أكرث من أسهم الشركة أو أي من شركاتها الحليفة.

أقارب وشركاء األشخاص المشار إليهم أعاله.

المشاريع ومنشآت المشرتكة مع أي جهة أخرى.

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم.

 القريب:

الشخص الذي تجمعه قرابة مع أي شخص على أساس قرابة النسب أو قرابة المصاهرة وحتى الدرجة الرابعة لكل منهما.

  مساهم:
كّل شخص )معنوي أو طبيعي( يملك أسهما في الشركة.

  أصحاب المصالح:
كّل شخص )معنوي أو طبيعي( له مصلحة في الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال المساهمون، الموظفون 

الدائنون، العمالء، الزبائن، الموّردون والمست�ثمرون.

  شركة تابعة:
الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم بحيث تمتلك أكرث من )%51( من رأسمالها.

  الموافقة:
حّق مساهمي األقلّية بالمشاركة في عملّية بيع كبية لألسهم، أو في عرض علنّي للبيع وببيع أسهمهم وفقًا 

للشروط نفسها.

  تعامالت تجارية أو مالية جوهرية:
تعترب التعامالت التجارية أو المالية جوهرية إذا ما وصل حجم التعامالت من ذات النوع خالل السنة الواحدة إلى )10%(، 

أو أكرث من متوسط مجموع التعامالت السنوية من ذات النوع التي تمت مع الشركة خالل السنوات الثالث األخية.

 تعاريف تعاريف
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:1-3

التـــزام  مـــن  الت�أكـــد  المجلـــس  علـــى 

الشركات المدرجة بالســـوق الرئيسية 

بهـــذا  عليهـــا  المنصـــوص  بالمبـــادئ 

النظام.

ملتزم

:1-3

المجموعـــة  إدارة  مجلـــس  يشـــرف 

مباشـــرًة على مدى التزام المجموعة 

بتطبيق مبادئ الحوكمة وت�أكيدًا لذلك 

فقد اعتمـــد مجلـــس إدارة المجموعة 

ميثاق حوكمة للمجموعة.

:2-3

ويحـــدث  يراجـــع  أن  المجلـــس  علـــى 

تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها وأن 

ملتزميراجعها بصورة منتظمة.

:2-3

وتحديـــث  بمراجعـــة  المجلـــس  يقـــوم 

تطبيقـــات الحوكمـــة فـــي المجموعـــة 

لت�توافـــق مـــع أفضل ممارســـات نظام 

الحوكمـــة، وذلـــك على ضـــوء التقاري�ر 

الدوريـــة التي ترفع إليه من قبل لجنة 

التدقيق الداخلي.

:3-3

ويطـــور  يراجـــع  أن  المجلـــس  علـــى 

باســـتمرار، قواعـــد الســـلوك المهني 

التي تجّســـد قيم الشركة والسياسات 

التـــي  األخـــرى  الداخليـــة  واإلجـــراءات 

االدارة  مجلـــس  اعضـــاء  علـــى  يجـــب 

الشـــركة  ومستشـــاري  وموظفـــي 

االلتزام بهـــا )يجـــوز أن ت�تضمن قواعد 

الســـلوك المهنـــي هذه على ســـبيل 

الذكـــر ال الحصـــر ميثاق مجلـــس اإلدارة 

وأنظمـــة  التدقيـــق  لجنـــة  ومواثيـــق 

الشـــركة وسياســـة تعامـــالت األطراف 

ذات العالقة وقواعد تداول األشخاص 

الباطنيـــ�ني( وعلـــى المجلـــس مراجعة 

المهنـــي بصـــورة  الســـلوك  مبـــادىء 

دوريـــة بغيـــة أن يضمـــن أّنهـــا تعكـــس 

حاجـــات  وتلبـــي  الممارســـات  أفضـــل 

الشركة.

ملتزم

:3-3

يعمـــل المجلـــس علـــى تطويـــ�ر قواعد 

دائـــم  بشـــكل  المهنـــي  الســـلوك 

واســـتحداث مـــا يلـــزم منها مـــن وقت 

آلخـــر مثال علـــى ذلـــك تحديـــث ميثاق 

وميثـــاق  المجموعـــة  إدارة  مجلـــس 

الحوكمة للمجموعة.
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ميثاقـــًا  يعتمـــد  أن  المجلـــس  علـــى 

بالتفصيـــل  الميثـــاق  يحـــّدد  لمجلســـه 

ومســـؤولياته  المجلـــس  مهـــام 

وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقّيدوا 

بها تقّيدًا تامًا.

وي�جب أن يصاغ الميثاق المذكور وفقًا 

ألحكام هـــذا النظام وطبقـــًا للنموذج 

اإلسرتشـــادي المرفـــق بهـــذا النظـــام 

وأن يؤخـــذ بعـــني االعتبار عنـــد مراجعة 

الميثـــاق إلـــى التعديـــالت التـــي يمكن 

أن تجريها الهيئة من وقت آلخر وي�جب 

نشر ميثاق مجلس االدارة على موقع 

الشـــركة اإللكرتونـــي وجعلـــه متوفـــرًا 

للجمهور

ملتزم

أقـــر المجلـــس ميثاقه والـــذي يتضمن 

ومســـؤولياته  المجلـــس  مهـــام 

وواجبـــات أعضائـــه، وقـــد تـــم إعـــداده 

وفقـــًا للنمـــوذج االسرتشـــادي الصادر 

عن الهيئة وتم نشـــره علـــى الموقع 

اإللكرتوني للمجموعة

 )www.ezdanholding.qa(
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:1-5

 يتولى المجلس إدارة الشـــركة بشكل 
مســـؤولية  مســـؤواًل  ويكـــون  فعـــال 
إدارة  علـــى  اإلشـــراف  عـــن  جماعيـــة 

الشركة بالطريقة المناسبة.

ملتزم

:1-5

يدير مجلس اإلدارة المجموعة بشـــكل 
فعال ومناســـب ويت�ألف من )11( عضوًا 
منتخبـــني مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة 

للمجموعة بتاري�خ 2016/04/11م.

:2-5

المجلـــس  مهـــام  إلـــى  باإلضافـــة 
ومســـؤولياته المنصـــوص عليها في 
ميثـــاق مجلـــس إدارة الشـــركة، يتولى 

المجلس المهام التالية:

:1-2-5

الموافقة على االهداف االسرتاتيجية 
تحديـــد  المـــدراء،  تعيـــ�ني  للشـــركة، 
اســـتبدالهم  وكيفيـــة  مكافآتهـــم 
ومراجعـــة أداء اإلدارة وضمـــان وضـــع 
خطـــط التعاقـــب علـــى إدارة الشـــركة 

.Succession Planning((

 :2-2-5

الت�أكـــد مـــن تقّيـــد الشـــركة بالقوانـــني 
وبالعقـــد  الصلـــة  ذات  واللوائـــح 
وبنظامهـــا  للشـــركة  الت�أسيســـي 
المجلـــس  يتحّمـــل  كمـــا  األساســـي 
مسؤولية حماية الشركة من األعمال 
أو  القانونيـــة  غـــي  والممارســـات 

التعسفية أو غي المناسبة.

:3-5

يحق للمجلـــس تفويض بعض صالحياته 
إلى لجان خاّصة في الشـــركة وتشكيل 
تلك اللجان خاّصة بهدف إجراء عمليات 
وفقـــًا  عملهـــا  وتمـــارس  محـــّددة 
ت�تعلـــق  وواضحـــة  خطيـــة  لتعليمـــات 
بطبيعة المهمة وفي جميع األحوال، 
يبقـــى المجلـــس مســـؤواًل عـــن جميع 
الصالحيات أو الســـلطات التي فّوضها 

وعن أعمال تلك اللجان.

ملتزم

:2-5

إن مجلـــس إدارة المجموعة هو الذي 
يتخـــذ القـــرارات االســـرتاتيجية فيها أو 
يوصي الى الجمعية العامة باتخاذها 
حســـب الحالة، وهو من يتخـــذ القرارات 
بتعيـــ�ني كبـــار المـــدراء، وهو مـــن يحدد 
المكافـــآت الخاصـــة بالمـــدراء، ويحرص 
المجلـــس على الت�أكيد باســـتمرار على 
االلتـــزام بتطبيـــق القوانـــني واللوائح 
ذات الصلـــة، باإلضافـــة الـــى االلتـــزام 
للمجموعـــة  الت�أسيســـي  بالعقـــد 
وميثـــاق  األساســـي  وبنظامهـــا 
الحوكمـــة، وللمجلـــس الحـــق بتفويض 
بعـــض صالحياتـــه إلى لجـــان خاّصة في 
خاّصـــة  لجـــان  وبتشـــكيل  المجموعـــة 
بهدف إجـــراء عمليات محّددة، لتمارس 
عملها وفقًا لتعليمـــات خطية ومنها 

على سبيل المثال: اللجنة التنفيذية

الرجاء مراجعة المرفق رقم )1(
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:1-6

يمّثل مجلس اإلدارة كاّفة المساهمني 

وعليه بذل العنايـــة الالزمة في إدارة 

الشركة والتقّيد بالسلطة المؤسسية 

القوانـــني  فـــي  محـــددة  هـــي  كمـــا 

واللوائـــح ذات الصلـــة بمـــا فيهـــا هذا 

النظام وميثاق المجلس.

:2-6

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل 

دائمـــًا على أســـاس معلومات واضحة 

نّيـــة وبالعنايـــة واالهتمـــام  وبحســـن 

الشـــركة  ولمصلحـــة  الالزمـــني 

والمساهمني كاّفة.

:3-6

يجب على أعضاء مجلس االدارة العمل 

بفاعلية لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه 

الشركة.

ملتزم

إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  جميـــع  يلتـــزم 

المجموعـــة بالعمـــل وفـــق القوانـــني 

وبالعقـــد  الصلـــة  ذات  واللوائـــح 

األساســـي  والنظـــام  الت�أسيســـي 

للمجموعة وميثاق المجلس وميثاق 

الحوكمة ووفقًا لمـــا تقتضيه مصلحة 

كافـــة  والمســـاهمني  المجموعـــة 

مجلـــس  ميثـــاق  فـــي  مكـــرس  وهـــذا 

إدارة المجموعـــة في القســـم الخاص 

بواجبات مجلس اإلدارة.
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:1-7

ال يجوز الجمع بني منصب رئيس مجلس 

اإلدارة ومنصـــب الرئيـــس التنفيذي أو 

أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.
ملتزم

:1-7

هناك فصـــل تام فـــي المجموعة بني 

منصـــب رئيس مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيـــة بما فيه الرئيـــس التنفيذي 

للمجموعة.

:2-7

يكـــون  أال  يجـــب  فـــي جميـــع األحـــوال، 

لشـــخص واحـــد فـــي الشـــركة ســـلطة 

مطلقة التخاذ القرارات.
ملتزم

:2-7

ال يوجد فـــي المجموعة شـــخص واحد 

لديـــه ســـلطة مطلقة باتخـــاذ القرارات 

وذلـــك محـــدد فـــي دليـــل الصالحيـــات 

المعتمد من قبل المجلس.
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:1-8

يكـــون رئيـــس مجلس اإلدارة مســـؤواًل 
عن حســـن ســـي عمـــل مجلـــس اإلدارة 
بطريقـــة مناســـبة وفعالـــة بمـــا فـــي 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  حصـــول  ذلـــك 
علـــى المعلومات الكاملـــة والصحيحة 

في الوقت المناسب.

ملتزم

:1-8

يقـــوم رئيـــس مجلـــس اإلدارة بعملـــه 
ويتابـــع  ومناســـبة  فعالـــة  بطريقـــة 
باستمرار حسن ســـي العمل بالمجلس 

بالشكل الصحيح.

:2-8

ال يجـــوز لرئيس مجلس اإلدارة ان يكون 
عضوًا في أي لجنة من لجان المجلس 

المنصوص عنها في هذا النظام.
ملتزم

:2-8

إن رئيس مجلس اإلدارة ليس مشـــاركًا 
بأي لجنة من لجان المجلس المنصوص 

عليها في نظام الحوكمة،

كما هو موضح بالمرفق رقم )1( 

:3-8

ومسؤوليات . 1 واجــبــات  ت�تضمن 
عن  فضاّل  اإلدارة  مجلس  رئيس 
ميثاق  عليها  يــنــص  الــتــي  تــلــك 
ال  الــذكــر  سبيل  على  المجلس، 

الحصر، ما يلي:

ــام الــمــجــلــس . 2 ــيـ ــن قـ ــد مــ ــ ــ�أّك ــ ــت ــ ال
ــنـــاقـــشـــة جـــمـــيـــع الـــمـــســـائـــل  مـ
وفي  فــّعــال  بشكل  األســاســيــة 

الوقت المناسب.

أعمال . 3 جــدول  على  الموافقة 
كل اجتماع من اجتماعات مجلس 
االعتبار  بعني  االخــذ  مع  اإلدارة 
أي مسألة يطرحها أي عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة؛ وي�جوز أن 
المهمة  هــذه  الرئيس  يــفــّوض 
إلـــى عــضــو فـــي الــمــجــلــس غي 
عن  مــســؤواًل  يبقى  الرئيس  أّن 
المفّوض  العضو  قيام  أفــعــال 

بهذه المهّمة.

المجلس . 4 أعــضــاء  جميع  تشجيع 
عــلــى الــمــشــاركــة بــشــكــل كلي 
وفـــّعـــال فـــي تــصــريــف شـــؤون 
المجلس لضمان قيام المجلس 

بما فيه مصلحة الشركة.

التواصل . 5 قــنــوات  ضــمــان وجـــود 
الـــفـــعـــلـــي مــــع الــمــســاهــمــني 
إلـــى مجلس  آرائـــهـــم  ــال  وإيـــصـ

اإلدارة.  

إفساح المجال ألعضاء المجلس . 6
خاّصة  بــصــورة  التنفيذي�ني  غــي 
وتشجيع  الفعالة  بالمشاركة 
ــاءة بــني أعــضــاء  ــن ــب ــعــالقــات ال ال
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذيــ�ني وغـــي 

التنفيذي�ني.

ضمان إجراء تقي�يم سنوي ألداء . 7
المجلس.

ملتزم

:3-8

يحرص رئيس مجلـــس إدارة المجموعة 
بـــدوره  اإلدارة  مجلـــس  قيـــام  علـــى 
بشـــكل كامل ويقوم بتشـــجيع أعضائه 
على المشـــاركة والمناقشـــة الفعالة 
لكامـــل بنـــود جـــداول االعمـــال وتبادل 

اآلراء.

يتـــم  الجوهريـــة  المســـائل  وفـــي   
الحاضريـــ�ن  غـــي  باألعضـــاء  االتصـــال 
النقـــاش،  ومشـــاركتهم  لالجتماعـــات 
بجميـــع  القيـــام  الـــى  باإلضافـــة 
المســـؤوليات والواجبـــات المنصـــوص 
الفقـــرة  هـــذه  بنـــود  فـــي  عليهـــا 
وتـــم ادراجهـــا فـــي ميثـــاق حوكمـــة 
المجموعـــة بالقســـم الخـــاص بواجبـــات 
ومســـؤوليات رئيـــس مجلـــس اإلدارة.
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 :1-9

ــّدد تــشــكــيــل الــمــجــلــس فـــي نــظــام  ــحـ ُيـ

يتضمن  أن  ويــ�جــب  األســاســي  الشركة 

تنفيذي�ني وأعضاء غي  المجلس أعضاء 

وذلــك  مستقلني  وأعــضــاء  تنفيذي�ني 

تحكم شخص واحد  بهدف ضمان عدم 

أو مجموعة صغية من األشخاص في 

قرارات المجلس.

:2-9

مجلس  ــاء  ــضـ أعـ ــلــث  ث يـــكـــون  ان  ــجــب  ي

مستقلني  اعضاء  األقــل  على  اإلدارة 

أعضاء  األعضاء  أكرثية  ت�كون  أن  وي�جب 

غي تنفيذي�ني.

غي 
ملتزم

النظام  تعديل  تــم 

األســــــــــــــــاســــــــــــــــي 

بحيث  للمجموعة 

يسمح للمساهمني 

بـــانـــتـــخـــاب أعـــضـــاء 

ــني مـــن  ــ ــل ــقــ ــ ــت ــســ مــ

من  الـــخـــربة  ذوي 

غـــي الــمــســاهــمــني 

ــب قــــــــرار  ــ ــوجــ ــ ــمــ ــ ــ ب

الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

بتاري�خ  العادية  غي 

2م  0 1 6 /0 4 /1 1

شهره  تــم  ــذي  ــ وال

ــدة  ــ ــ ــري ــ ــ ــج ــ ــ فــــــــي ال

الــرســمــيــة بــتــاريــ�خ 

2م  0 1 6 /0 7 /1 8

ــــم تــفــعــيــل  ــت ــ ــي وســ

ــق هـــــذا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وتـ

ــل فـــي  ــ ــ ــدي ــ ــعــ ــ ــ ــت ــ ــ ال

انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 

اإلدارة القادم.

:3-9

اإلدارة  مجلس  عــضــو  يــكــون  أن  يــجــب 

مؤهاًل ويتمّتع بقدر كاف من المعرفة 

ــ�أديــة  ــت بـــاألمـــور اإلداريـــــــة والـــخـــربة ل

مهامه بصورة فّعالة لما فيه مصلحة 

عــلــيــه تخصيص  يــتــعــنّي  كــمــا  ــشــركــة  ال

بكل  بعمله  للقيام  الــكــافــي  الــوقــت 

مصلحة  يحّقق  بما  وشفافية  نزاهة 

الشركة وأهدافها وغاياتها.

ملتزم

:3-9

اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع   

ــقــدر عــالــي من  يــتــمــتــعــون ب

ــة  ــ الــمــعــرفــة بــاألمــور اإلداري

والخربة بمهامهم 

رقم  المرفق  مراجعة  الرجاء 

.)3(

:4-9

ــجــب عــلــى الـــمـــرشـــح لــمــنــصــب عضو  ي

تزيد  ال  أن  المستقل  اإلدارة  مجلس 

الشركة  مــال  رأس  مــن  تملكه  نسبة 

لضمان  المطلوبة  األســهــم  عــدد  عــن 

عضويته في مجلس إدارة الشركة.

غي 
ملتزم

:4-9

ــاء  ــضــ أعــ يــــوجــــد  ال 
إدارة  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
مستقلني كما ذكرنا 

سابقًا.

يــــــرجــــــى مــــراجــــعــــة 

 )1-9( رقـــم  الــفــقــرة 

اعاله.
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:1-10

اإلدارة  مجلس  أعضاء  واجبات  ت�تضّمن 
ال  المثال  سبيل  على  التنفيذي�ني  غي 

الحصر، ما يلي:

:1-1-10

اجــتــمــاعــات مجلس  الــمــشــاركــة فـــي 
حــول  مستقل  رأي  وإعـــطـــاء  اإلدارة 
الــمــســائــل االســرتاتــيــجــيــة والــســيــاســة 
ــوارد  ــ ــمـ ــ والـ ــــة  ــاءل ــــمــــســ وال واالداء 
والتعي�ينات األساسية ومعاي�ي العمل.

:2-1-10

ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة 
والــمــســاهــمــني فــي حـــال حــصــول أي 

تضارب للمصالح.

:3-1-10

الــتــدقــيــق في  لجنة  الــمــشــاركــة فــي 
الشركة.

:4-1-10

تحقيق  فـــي  الــشــركــة  آداء  مــراقــبــة 
عليها  المتفق  وأهــدافــهــا  غــايــاتــهــا 
ومــراجــعــة الــتــقــاريــ�ر الــخــاصــة بــآدائــهــا 
ونصف  السنوية  الــتــقــاريــ�ر  فيها  بما 

السنوية والربعّية.

:5-1-10

ــ�ر الـــقـــواعـــد  ــويـ ــطـ االشـــــــــراف عـــلـــى تـ
الشركة  بحوكمة  الــخــاصــة  االجــرائــيــة 
ــلـــى تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل  ــراف عـ ــ ــإشـ ــ لـ

يتوافق وتلك القواعد .

:6-1-10

ــم  ــهــ ــ ــربات ــة مــــهــــاراتــــهــــم وخــ ــ ــاحــ ــ ــ إت
ــة  ــــوعــ ــن ــ ــت ــمــ ــ واخـــــتـــــصـــــاصـــــاتـــــهـــــم ال
أو  االدارة  لــمــجــلــس  ومـــؤهـــالتـــهـــم 
حضورهم  خــالل  مــن  المختلفة  لجانه 
الـــمـــنـــتـــظـــم الجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــلــس 
الجمعيات  في  الفعالة  ومشاركتهم 
المساهمني  آلراء  وفهم  العمومية 

بشكل متوازن وعادل .

ملتزم

ــلــتــزم األعـــضـــاء بــحــضــور اجــتــمــاعــات  ي

باستقاللية  ــمــشــاركــة  وال الــمــجــلــس 

بــعــيــدًا عــن أي  ــرارات المجلس  فــي قــ

تضارب  أي  حصول  حال  وفي  ت�أثيات، 

أحكام  الرجوع الى  يتم  للمصالح فإنه 

القوانني المرعية االجراء الخاصة بهذا 

ــة لمصالح  ــوي الــشــأن مــع إعــطــاء األول

المجموعة والمساهمني.

اعضاء  ثالثة  من  التدقيق  لجنة  ت�ت�ألف 

غي  وجميعهم  االدارة  مجلس  مــن 

تنفيذين.

يرجى مراجعة المرفق رقم )1(.

التقاريـــ�ر  بمراجعـــة  األعضـــاء  يقـــوم 

الســـنوية  ونصـــف  الربعيـــة  الماليـــة 

ــق  ــراف علـــى تطبيـ ــنوية وباإلشـ والسـ

الحوكمـــة.

ومؤهالتهم  خرباتهم  األعضاء  يكرس 

من  المختلفة  ولجانه  اإلدارة  لمجلس 

بفعالية  والــمــشــاركــة  الــحــضــور  خـــالل 

والجمعيات،  والــلــجــان  المجلس  فــي 

مستشار  رأي  طــلــب  لــهــم  يــحــق  كــمــا 

في  المجموعة  نفقة  على  خــارجــي 

أي مسألة تخصها.
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1-11

يــجــب أن يــعــقــد الــمــجــلــس اجــتــمــاعــات 

ــمــا يـــؤمـــن الــقــيــام  بــشــكــل مــنــتــظــم ب

بمهام المجلس بصورة فعالة، وي�جب 

ان يعقد المجلس ست اجتماعات في 

السنة الواحدة على األقل وما ال يقل 

عن اجتماع واحد كل شهري�ن.

ملتزم

:1-11

يجتمع المجلس بشكل منتظم وفعال 

وكــلــمــا دعـــت الــحــاجــة وفــقــًا لــمــا هو 

الشركات  قــانــون  فــي  عليه  منصوص 

عدد  بلغ  وقــد   ،2015 لسنة   )11( رقــم 

المجموعة  إدارة  مجلس  اجتماعات 

لعام 2016م )12( اجتماعا.

يرجى مراجعة المرفق رقم )6(.

: 2-11

يــجــتــمــع الــمــجــلــس بـــنـــاء عــلــى دعـــوة 

ــاء عــلــى طــلــب يــقــّدمــه  ــن رئــيــســه أو ب

الدعوة الجتماع  ارسال  وي�جب  عضوان 

المجلس لكل عضو من اعضاء المجلس 

ــ�خ  ــاري ــل مـــن ت قــبــل اســـبـــوع عــلــى االقــ

االجتماع،  أعــمــال  جــدول  مــع  االجتماع 

مجلس  في  عضو  لكل  يحق  أنــه  علما 

جــدول  عــلــى  بــنــد  أي  إضــافــة  اإلدارة 

االعمال.

ملتزم

: 2-11

بناًء  المجلس  اجــتــمــاعــات  جميع  تــ�تــم 

على دعوات مسبقة من قبل رئيسه 

أو بناء على طلب يقدمه عضوان من 

ألحكام  وفقًا  وذلــك  المجلس،  أعضاء 

ذكره  السابق  الجديد  الشركات  قانون 

األساسي  النظام  من   )29( وللمادة 

للمجموعة.
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 : 1 – 12

يعـــني المجلـــس أمـــني ســـر للمجلـــس 
اجتماعاتـــه  محاضـــر  تدويـــ�ن  يتولـــى 
مرقـــم  خـــاص  ســـجل  فـــي  وقراراتـــه 
االعضـــاء  وبيـــان  مسلســـلة  بصـــورة 
يبدونهـــا،  تحفظـــات  وأي  الحاضريـــ�ن 
محاضـــر  جميـــع  حفـــظ  يتولـــى  كمـــا 
اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره 
والتقاريـــ�ر التـــي ترفـــع مـــن المجلـــس 
وإليـــه. وي�جب على أمني ســـر المجلس 
وتحـــت إشـــراف الرئيـــس، ت�أمني حســـن 
إيصـــال وتوزيـــع أوراق عمـــل االجتماع 
وجـــدول  والمعلومـــات  والوثائـــق 
االعمـــال والتنســـيق فيما بـــني اعضاء 
وأصحـــاب  المجلـــس  وبـــني  المجلـــس 
المصالـــح االخري�ن بالشـــركة بما فيهم 

المساهمني واإلدارة والموظفني.

ملتزم
الرجاء مراجعة المرفق رقم )2(.

: 2 – 12

علـــى امني ســـر المجلـــس ان يت�أكد من 
أن أعضـــاء المجلـــس يمكنهم الوصول 
بشـــكل كامل وســـريع الـــى كل محاضر 
والمعلومـــات  المجلـــس  اجتماعـــات 
المتعلقـــة  والســـجالت  والوثائـــق 

بالشركة.

: 3 – 12

يجـــب ان يتمكـــن جميـــع أعضـــاء مجلس 
مـــن خدمـــات  االســـتفادة  مـــن  اإلدارة 

أمني سر المجلس ومشورته.

: 4 – 12

المجلـــس  ســـر  أمـــني  تعيـــ�ني  يجـــوز  ال 
أو فصلـــه إال بموجـــب قـــرار صـــادر عن 

مجلس اإلدارة.

: 5 – 12

يفّضـــل ان يكـــون أمـــني ســـر المجلـــس 
عضوا فـــي هيئة محاســـبني محرتفني 
معرتف بها أو عضـــوا في هيئة أمناء 
 )Chartered( معتمـــدة  شـــركات  ســـر 
يحمـــل  او  محاميـــا  أو  بهـــا  معـــرتف 
شـــهادة مـــن جامعـــه معرتف بهـــا، او 
مـــا يعادلهـــا، وأن ت�كون له خـــربة ثالث 
سنوات على األقل في تولي شؤون 
شـــركة عامـــة مدرجـــة أســـهمها فـــي 

السوق.
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: 1 – 13

عن  وتــعــلــن  تعتمد  ان  الــشــركــة  عــلــى 
والتي  العامة  وإجراءاتها  قواعدها 
تــ�تــعــلــق بـــإبـــرام الــشــركــة أليـــة صفقة 
تجارية مع طرف او أطراف ذي عالقة ) 
هو ما يعرف بسياسة الشركة العامة 
العالقة(  ذات  بــاألطــراف  يتعلق  فيما 
للشركة  يجوز  االحــوال ال  .وفي جميع 
ــة صــفــقــة تــجــاريــة مــع طــرف  إبــــرام أيـ
التامة  الــمــراعــاة  مــع  إال  عــالقــة  ذي 
لسياسة الشركة المتعلقة  باالطراف 
تلك  تضمن  أن  ويــ�جــب  الــعــالقــة،  ذات 
السياسة مبادئ الشفافية واالنصاف 
الــمــوافــقــة  تــ�تــطــلــب  واالفـــصـــاح، وان 
عالقة  ذي  طرف  مع  صفقة  أية  على 

من قبل الجمعية العامة للشركة .

:2 – 13

ت�تعلق  ــة مــســألــة  ــ أي ــرح  ــال طــ حــ فـــي 
تجارية  صفقة  أي  أو  مصالح  بتضارب 
ــاء مجلس  ــضـ ــد أعـ ــ بـــني الـــشـــركـــة  وأحـ
عــالقــة  ذي  ــرف  ــ طـ أي  أو  ــا  ــ ــهـ ــ أدارتـ
خــالل   ، االدارة  مــجــلــس  بـــأعـــضـــاء  ــه  لـ
مناقشة  يجب  فإنه  المجلس،  اجتماع 
المعني  العضو  غياب  في  الموضوع 
الذي ال يحق له مطلقا المشاركة في 
حال  وبـــأي  الصفقة،  على  التصويت 
ألسعار  وفــقــًا  الصفقة  تــ�تــم  أن  يجب 
الــســوق وعــلــى أســـاس تــجــاري بحت، 
تخالف  شــروطــًا  ت�تضمن  ال  ان  ــ�جــب  وي

مصلحة الشركة.

: 3 – 13

وفي جميع االحوال يجب االفصاح عن 
السنوي  التقري�ر  في  الصفقات  هذه 
للشركة وي�جب ان يشار اليها بالتحديد 
التي تلي هذه  العامة  الجمعية  في 

الصفقات التجارية.

: 4 – 13

اعضاء . 1 تــداول  عن  االفصاح  يجب 
الشركة  أســهــم  فــي  المجلس 

وبأوراقها المالية االخرى 

الـــشـــركـــة . 2 تــعــتــمــد  ان  ويــــ�جــــب 
تحكم  واضحة  وإجــراءات  قواعد 
اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  تــــداول 
ــني فـــــي أســـهـــم  ــفــ ــوظــ ــمــ ــ وال

الشركة.

ملتزم

اي  مـــع  صفقـــة  اي  ابـــرام  يتـــم  لـــم 
طـــرف ذي عالقـــة خـــالل العـــام 2016م 
أمـــا فـــي حالـــة طـــرح أي مســـألة ت�تعلـــق 
ـــة مـــع  ـــح أو صفقـــة تجاري بتضـــارب مصال
فـــإن  العالقـــة،  ذوي  مـــن  طـــرف  اي 
ذلـــك يتـــم وفقـــًا لمبـــادئ الشـــفافية 
وفقـــًا  و  واالفصـــاح  واالنصـــاف 

االجـــراء. المرعيـــة  للقوانـــني 

وجـــود  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  كمـــا 
لإفصـــاح  واضحـــة  وإجـــراءات  قواعـــد 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  تـــداول  عـــن 
وموظفـــي االدارة العليـــا فـــي أســـهم 

. عـــة لمجمو ا
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: 1 – 14

مجلس  ألعضاء  الشركة  توفر  ان  يجب 
والبيانات  المعلومات  كافة  اإلدارة 
بــالــشــركــة بما  الـــخـــاصـــة  ــجـــالت  والـــسـ
واإللمام  بأعمالهم  القيام  يمكنهم 
بالعمل  المتعلقة  الــجــوانــب  بــكــافــة 
التنفيذية للشركة  وي�جب على االدارة 
تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق 

والمعلومات المطلوبة.

ملتزم

: 1 – 14

مع  بالتنسيق  التنفيذية  اإلدارة  توفر 
المعلومات  جميع  المجلس  سر  أمني 
ــائــق وكـــل مــا يلزم  ــوث والــبــيــانــات وال
من  ليتمكنوا  اإلدارة  مجلس  ألعــضــاء 

القيام بأعمالهم على أكمل وجه.

: 2 – 14

ضمان  اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  عــلــى 
ــان الـــتـــعـــيـــ�يـــنـــات  ــجــ ــ ــاء ل ــ ــضـ ــ ــور أعـ ــضــ حــ
عن  وممثلني  والتدقيق  والمكافآت 
الجمعية  اجتماع  الخارجي�ني  المدققني 

العمومية.

ملتزم

: 2 – 14
وأعــضــاء  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  حضر 
ولجنة  والــرتشــيــحــات  المكافآت  لجنة 
الخارجي  المدقق  وممثلي  التدقيق 
اجتماع  يونغ(  آند  )أرنست  للمجموعة 
الجمعية العامة العادية وغي العادية 
العام  عن  المجموعة  عقدتها  التي 
2016 وكذلك يحضرون جميع اجتماعات 

الجمعيات التي تعقدها المجموعة.

: 3 – 14

على المجلس أن يضع برنامج تدري�بي 
المنضمني  اإلدارة  مــجــلــس  ألعـــضـــاء 
المجلس  أعــضــاء  تمتع  لضمان  حــديــثــًا 
لفهم  مناسب  بفهم  انتخابهم  عند 
وإدراكهم  وعملياتها،  الشركة  عمل 

لمسؤولياتهم تمام اإلدراك.

ملتزم

: 3 – 14

رفيع  بــقــدر  الــمــجــلــس  أعــضــاء  يتمتع 
تعريف  وتم  والخربة  المعلومات  من 
الــمــنــتــخــب  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  ــضــ أعــ
أعمال  بطبيعة  2016/04/11م  بتاري�خ 
كل  دور  والــى  ونشاطها  المجموعة 

منهم بالمجلس.

: 4 – 14

اإلدراك  اإلدارة  مجلس  اعــضــاء  على 
ــدورهــــم وواجـــبـــاتـــهـــم وأن  ــ ل ــد  ــجــي ال
ــفــســهــم فــــي الــمــســائــل  ــثــقــفــوا أن ي
وفي  والصناعية  والتجارية  المالية 
عــمــلــيــات الــشــركــة وعــمــلــهــا، ولــهــذه 
أو  اعتماد  المجلس  على  يجب  الغاية 
إتباع دورات تدري�بية مناسبة ورسمية 
ــارات أعــضــاء  ــ�ز مـــهـ تــهــدف الـــى تــعــزي

مجلس اإلدارة ومعرفتهم.

ملتزم

: 4 – 14

الدراية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يمتلك 
ــخـــربة لــتــ�أديــة مــهــامــهــم بــصــورة  والـ

فعالة لما فيه مصلحة المجموعة.

 الرجاء مراجعة المرفق رقم )3(

: 5 – 14

يــبــقــي  ان  اإلدارة  مـــجـــلـــس  عـــلـــى 
على  مطلعني  الـــدوام  على  أعــضــاءه 
التطورات في مجال الحوكمة وأفضل 
الممارسات في هذا الخصوص وي�جوز 
ــى لجنة  ــ ال ــك  ــ تــفــويــض ذل لــلــمــجــلــس 
التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة 

أخرى يراها مناسبة.

ملتزم

: 5 – 14

ــاء الــمــجــلــس مـــواكـــبـــون لــكــافــة  ــضـ أعـ
الحوكمة، وذلك  التطورات في مجال 
ترفع  الــتــي  التدقيق  لجنة  خــالل  مــن 
اإلدارة  مجلس  الى  الدورية  تقاري�رها 

لمناقشة ومعالجة أي مستجدات

: 6 – 14

األساسي  الشركة  نظام  يتضمن  أن 
أعضاء مجلس  إجــراءات واضحة إلقالة 
عــن  تــغــًيــبــهــم  ــــة  ــال حــ فــــي  اإلدارة 

اجتماعات المجلس.

ملتزم

: 6 – 14

الـــنـــظـــام  مــــن   )30( الـــــمـــــادة  ــص  ــنـ تـ
على  للمجموعة  المعدل  األســاســي 
أنه في حال تغيب عضو مجلس اإلدارة 
ثــالثــة اجــتــمــاعــات مــتــ�تــالــيــة او أربــعــة 
اجتماعات غي مت�تالية دون عذر يقبله 

المجلس أعترب مستقياًل.
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مزايا  بتقي�يم  اإلدارة  مجلس  يــقــوم 

انشاء لجان مخصصة تابعة له لالشراف 

وعند  المهمة،  الــوظــائــف  ســي  على 

الــبــت فــي شـــان الــلــجــان الــتــي سيقع 

اإلدارة  مجلس  يــأخــذ  االخــتــيــار،  عليها 

الــلــجــان الــمــذكــورة فــي هـــذا النظام 

بعني االعتبار.

ملتزم

اللجان  تشكيل  على  المجلس  يــحــرص 

معينة  مــواضــيــع  لمتابعة  المختلفة 

المثال  سبيل  على  مؤقتة  أو  دائمة 

اللجنة التنفيذية ولجنة اإليجارات ...الخ
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: 1 – 16

يــجــب ان يــتــم تــرشــيــح وتــعــيــ�ني أعــضــاء 
مجلس اإلدارة وفقًا إلجراءات رسمية 

وصارمة وشفافة.

ملتزم

: 1-16

الـــنـــظـــام  ــن  ــ مـ  )23( الـــــمـــــادة  إن 
األساسي المعدل للمجموعة تحدد 
لــعــضــويــة مجلس  ــح  الـــرتشـ ــروط  ــ شـ

إدارة المجموعة، 

ــًا لــقــانــون الـــشـــركـــات الــجــديــد  ــقـ وفـ
وصارمة  رسمية  إلجــــراءات  ووفــقــًا 
وشــفــافــة فــفــي انــتــخــابــات مجلس 
بتاري�خ  جرت  التي  المجموعة  إدارة 
2016/04/11م تولت لجنة الرتشيحات 
وفقا  إدارتــهــا  عملية  والــمــكــافــآت 
لــلــقــانــون وتــــم اإلعــــــالن عـــن فتح 
ــاب الـــرتشـــح بــمــدة كــافــيــة وآلــيــة  ــ ب
وشـــــروط الــتــقــدم بــالــرتشــح وبــعــد 
ــاب الــرتشــح تــم اإلعـــالن عن  اغـــالق ب
وكذلك  مباشرة،  المرشحني  أسماء 
الفائزي�ن بعملية  اإلعالن عن أسماء 

االنتخابات، 

: 2 – 16

اإلدارة  مــجــلــس  يـــقـــوم  ان  يــنــبــغــي 
عضو  يرأسها  ترشيحات  لجنة  بإنشاء 
وت�ت�ألف  المجلس  أعضاء  من  مستقل 
ــاء مــســتــقــلــني مــــن اعـــضـــاء  مــــن اعــــضــ
الــمــجــلــس يـــقـــرتحـــون تــعــيــ�ني أعــضــاء 
المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخابات 
ــة  ــ بــواســطــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة )إلزال
بواسطة  الرتشيح  يعني  ال  االلتباس، 
مساهم  أي  حرمان  اللجنة  الجمعية 
يرشح  أن  فــي  حقه  مــن  الشركة  فــي 

أو يرتشح(.

غي

ملتزم

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  قامت 
ــذكـــورة في  ــمـ ــالل االنـــتـــخـــابـــات الـ خــ
البند أعاله بمراجعة طلبات وأوراق 
المرشحني وكان عددهم )16( مرشح 
ورفـــعـــت تــوصــيــتــهــا بــشــأنــهــم الــى 
اي  تستبعد  أن  دون  اإلدارة  مجلس 

مرشح منهم.

: 2-16

الجديد  اإلدارة  مجلس  انتخاب  بعد 
المجلس  قــام   2016/04/11 بــتــاريــ�خ 
ــادة تــشــكــيــل لــجــنــة الــرتشــيــحــات  ــإعـ بـ
فيها  يــوجــد  ال  انـــه  اال  والــمــكــافــآت 
أعـــضـــاء مــســتــقــلــني لــلــســبــب الـــذي 

ذكرناه سابقًا.

الرجاء مراجعة المرفق رقم )1(.

: 3 – 16

االعتبار  الرتشيحات بعني  ت�أخذ  ان  يجب 
من بني أمور أخرى ، قدرة المرشحني 
للقيام  الكافي  الــوقــت  إعــطــاء  على 
المجلس  فـــي  كــأعــضــاء  بــواجــبــاتــهــم 
باإلضافة الى مهاراتهم ومعرفتهم 
وخــربتــهــم ومــؤهــالتــهــم ويــمــكــن أن 
ــة  ــاديـ ــ�كــز عــلــى » الــمــبــادئ االرشـ ــرت ت
ــاء مجلس  ــضـ أعـ ــح  لــرتشــي الــمــنــاســبــة 
اإلدارة » المرفقة بهذا النظام والتي 

قد تعدلها الهيئة من وقت آلخر .

ملتزم

: 3-16

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تحرص 

على تحديد شروط الرتشح ومراجعة 

مدى   من  والت�أكد  المرشحني  أوراق 

قدرتهم كأعضاء مجلس إدارة على 

الكافي�ني  ت�كريس الوقت واالهتمام 

لمهمتهم في المجلس.

: 4 – 16

ــحــات عند  يــتــعــني عــلــى لــجــنــة الــرتشــي
عملها  إطــار  ونشر  اعتماد  تشكيلها، 

بشكل يبنًي سلطتها ودورها .

ملتزم

: 4-16

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تعتمد 
ــحــــة تـــبـــني ســلــطــتــهــا  ســـيـــاســـة واضــ

ودورها.

: 5 – 16

لــجــنــة  دور  يــتــضــمــن  أن  ــجـــب  يـ ــا  ــمـ كـ
سنوي  ذاتي  تقي�يم  إجراء  الرتشيحات 

آلداء المجلس .

ملتزم

: 5 16-

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تقوم 
آلداء  ســنــوي  ذاتـــي  تقي�يم  ــإجــراء  ب
توصيتها  ــصــدر  وت اإلدارة،  مجلس 
بشأن مكافآت اعضاء مجلس االدارة.

: 6 – 16

الشركات  من  وغيها  المصارف  على 
مراعاة  أي  شروط أو متطلبات ت�تعلق 
أعــضــاء  تــعــني  أو  ــتــخــاب  ان أو  بــرتشــيــح 
مجلس اإلدارة صادرة من مصرف قطر 

المركزي أو أية سلطة أخرى .

ال

ينطبق
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: 1 – 17

لجنة  انـــشـــاء  االدارة  مــجــلــس  عــلــى 
ت�ت�ألف من ثالثة اعضاء على  مكافآت 
غالبيتهم  يكون  تنفيذي�ني  غي  االقل 

من المستقلني.
غي

ملتزم

 : 1-17

الجديد  اإلدارة  مجلس  انتخاب  بعد 
المجلس  قــام   2016/04/11 بتاري�خ 
الــرتشــيــحــات  لــجــنــة  تشكيل  بـــإعـــادة 
يــوجــد فيها  انـــه ال  اال  والــمــكــافــآت 
ــذي  ــاء مــســتــقــلــني لــلــســبــب الـ ــضـ أعـ

ذكرناه سابقًا

الرجاء مراجعة المرفق رقم )1(.

:2-17

ــمــكــافــآت عند  يــتــعــني عــلــي لــجــنــة ال
عملها  اطار  ونشر  اعتماد  تشكليها، 
بــشــكــل يــن دورهــــا ومــســؤولــيــاتــهــا 

ملتزماالساسية

 :2-17

في  والمكافآت  الرتشيحات  للجنة 
المجموعة إطار عمل محدد وواضح 

يحدد دورها ومسؤولياتها.

 : 3-17

المكافآت  لجنة  دور  يتضمن  ان  يجب 
المكافآت  سياسة  تحديد  االساسي 
في الشركة بما في ذلك المكافآت 
اعضاء  وكــل  الرئيس  يتقاضاها  التي 

المجلس واالدارة التنفيذية العليا
ملتزم

 :3-17

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  قامت 
المقرتحة  بالمبالغ  توصيتها  برفع 
عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت 
عرضها  سيتم  والتي   ،2016 العام 
المقبلة  ــعــامــة  ال الــجــمــعــيــة  فـــي 

للمجموعة للمصادقة عليها.

التنفيذية  اإلدارة  مكافآت  أن  كما 
ــن خــــــالل لــجــنــة  ــ ــدد مـ ــحــ ــ الـــعـــلـــيـــا، ت
تقوم  التي  والمكافآت  الرتشيحات 
الذي  االدارة  مجلس  على  بعرضها 

يصدر قراره فيها.

: 4-17

ومبادئ  سياسة  عــن  االفــصــاح  يجب 
المكافآت ألعضاء مجلس االدارة في 

التقري�ر السنوي للشركة.

ملتزم

:4-17

اإلدارة  مــجــلــس  مـــكـــافـــآت  تـــعـــرض 
للمجموعة  العامة  الجمعية  على 

العتمادها.

: 5-17

بعني  المكافآت  لجنة  تــ�أخــذ  أن  يجب 
مهام  ونطاق  مسؤوليات  االعتبار 
االدارة  واعـــضـــاء  الــمــجــلــس  ــاء  أعـــضـ
التنفيذية العليا وكذلك اداء الشركة 
قسما  المكافآت  يتضمن  ان  ويــ�جــوز 
وتجدر  بـــاألداء  مرتبطا  وقسما  ثابتا 
ــى ان الــقــســم الــمــرتــبــط   االشـــــارة الـ
اداء  عــلــى  يــرتــ�كــز  ان  يــجــب  بــــــاألداء 

الشركة على المدى الطوي�ل . 

ملتزم

:5-17

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تــ�أخــذ 
ونطاق  مسؤوليات  االعتبار  بعني 
مــهــام أعـــضـــاء الــمــجــلــس واعــضــاء 
االدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء 
تحديدها  عند  السنوي  المجموعة 

للمكافآت.
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 : 1-18

لجنة  ــاء  إنـــشـ االدارة  مــجــلــس  عــلــى 

على  أعضاء  ثالثة  من  ت�ت�كون  تدقيق 

غالبيتهم  يــكــون  ان  ويــ�جــب   ، ــل  االقــ

يتضمن  ان  وي�جب   ، مستقلني  اعضاء 

ــد على  ــ لــجــنــة الــتــدقــيــق عـــضـــوا واحـ

مجال  في  مالية  بخربة  يتمتع  االقــل 

التدقيق ، وفي حالة كان عدد اعضاء 

غي  المتوفري�ن  المستقلني  المجلس 

التدقيق  لجنة  عضوية  لتشكيل  كــاف 

اعضاء  في  تعني  ان  للشركة  يجوز    ،

ان  على  المستقلني   غي  من  اللجنة 

يكون رئيس اللجنة مستقال.

غي

ملتزم

 : 1-18

التدقيق  لجنة  تشكيل  إعــادة  تم 

في المجموعة وذلك بعد انتخاب 

بالجمعية  الجديد  اإلدارة  مجلس 

2016/04/11م  بـــتـــاريـــ�خ  ــعــامــة  ال

أعضاء  التدقيق  لجنة  وت�تضمن 

في  الــمــالــيــة  بــالــخــربة  يتمتعون 

تشتمل  ال  ولــكــن  التدقيق  مــجــال 

على أعضاء مستقلني .

الرجاء مراجعة المرفق رقم )1(.

:2-18

ــجــوز ألي  ــوال ال ي ــ ــ وفـــي جــمــيــع االح

كان يعمل في  أو  حاليا  شخص يعمل 

الخارجي�ني  المدققني  لــدى  الــســابــق 

ان  الماضتني،  السنتني  خــالل  للشركة 

يكون عضوا في لجنة التدقيق. 

ملتزم

 : 2-18

جــمــيــع أعــضــاء لــجــنــة الــتــدقــيــق ال 

يعملون  يــكــونــوا   ولــم  يعملون 

فـــي الــســنــتــني الــمــاضــيــتــني لــدى 

الــمــدقــقــني الــخــارجــيــ�ني الــخــارجــني 

للمجموعة.

:3-18

يجوز للجنة التدقيق ان تستشر على 

مستشار  او  خبي  أي  الشركة  نفقة 

مستقل

ملتزم

:3-18

طلب  فــي  الحق  التدقيق  للجنة 

حسب  ــربة  ــخـ الـ أو  االســـتـــشـــارات 

ــلــــى نــفــقــة  ــة وذلــــــــك عــ ــاجــ ــ ــح ــ ال

المجموعة.

:4-18

عند  تجتمع  ان  التدقيق  لجنة  على 

االقـــتـــضـــاء وبـــصـــورة مــنــتــظــمــة مــرة 

على االقل كل ثالثة اشهر كما عليها 

تدوي�ن محاضر اجتماعاتها 

ملتزم

:4-18

الحاجة  عند  التدقيق  لجنة  تجتمع 

أشهر،  ثــالثــة  كــل  مــرة  وبانتظام 

وجميع محاضر اجتماعاتها مدونة 

وفقا ً لألصول ويتم عرضها على 

وقد  للمناقشة،  اإلدارة  مجلس 

اجتمعت خالل العام الماضي عدد 

)7( اجتماعات.

:5-18

ــارض بني  ــعـ تـ فـــي حـــالـــة حـــصـــول أي 

تــوصــيــات لــجــنــة الــتــدقــيــق وقـــــرارات 

عندما  ذلــك  في  بما  االدارة،  مجلس 

اللجنة  توصيات  اتباع  المجلس  يرفض 

ــالــمــدقــق الــخــارجــي  فــيــمــا يــتــعــلــق ب

يتعني علي المجلس ان يضمن تقري�ر 

هذه  بــوضــوح  يفصل  بيانا  الحوكمة 

وراء  االسباب  او  والسبب  التوصيات 

قرار مجلس االدارة عدم التقيد بها

ملتزم

: 5-18

قــرارًا  المجلس  اتخذ  أن  يحدث  لم 

مخالفًا لتوصيات لجنة التدقيق. 
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 :6-18

اعتماد  تشكليها  عند  التدقيق  لجنة  علي  يتعني 
ونشر اطار عملها بشكل يبني دورها ومسؤوليتها 
االســاســيــة عــلــى شــكــل مــيــثــاق لــلــجــنــة الــتــدقــيــق 

وت�تضمن هذه المسؤوليات بصورة خاصة ما يلي:

المدققني أ.  مــع  للتعاقد  ســيــاســة  اعــتــمــاد 
االدارة  مجلس  الي  ترفع  ان  عل  الخارجي�ني 
اللجنة  بــراي  ت�تطلب  التي  المسائل  جميع 
حول  توصيات  واعطاء  معينة  تدابي  اتخاذ 

التدابي او الخطوات الواجب   اتخاذها

المدققني ب.  استقالل  متابعة  على  االشــراف 
الـــخـــارجـــني ومــوضــعــيــتــهــم ومــنــاقــشــتــهــم 
ونطاقه  وفعاليته  التدقيق  طبيعة  حــول 
والمعاي�ي  الدولية  التدقيق  لمعاي�ي  وفقا 

الدولية إلعداد التقاري�ر المالية

االشراف على دقة وصحة البيانات المالية ج. 
ــ�ر الــســنــويــة والــنــصــف ســنــويــة و  والــتــقــاري
والتقاري�ر  البيانات  تلك  ومراجعة  الربعية 
، وفــي هــذا الــصــدد الــرتكــيــز بــصــورة خاصة 

على:

1 ./ والتطبيقات  السياسات  في  تغي�يات  أي 
الممارسات المتعلقة بالمحاسبة 

بواسطة . 2 تقديرية  ألحكام  الخاضعة  النواحي 
االدارة التنفيذية العليا

التعديالت االساسية الناتجة عن التدقيق. 3

اســتــمــرار الــشــركــة فــي الــوجــود ومــواصــلــة . 4
النشاط بنجاح

التقيد بمعاي�ي المحاسبة حيث تضعها الهيئة. 5

التقيد بقواعد االدراج في السوق. 6

 التقيد بقواعد االفصاح والمتطلبات األخرى . 7
المتعلقة بإعداد التقاري�ر المالية

واالدارة ح.  االدارة  مــجــلــس  مـــع  الــتــنــســيــق   
في  الــمــالــي  والــمــديــر  الــعــلــيــا  التنفيذية 
 ، مهامه  يتولى  الــذي  الشخص  او  الشركة 
واحد  مرة  الخارجني  بالمدققني  واالجتماع 

في السنة على االقل

عــاديــة ط.  ــة أي مــســائــل مهمة وغـــي   دارســ
الــتــقــاريــ�ر  ت�تضمنها  ــوف  سـ او  ت�تضمنها 
الــمــالــيــة والــحــســابــات والــبــحــث بــدقــة بــاي 
مسائل يثيها المدير المالي في الشركة 
او الشخص الذي يتولى مهامه او مسئول 
الــمــدقــقــون  الـــشـــركـــة او  ــي  ــال فـ ــ�ثـ ــتـ االمـ

الخارجيون

المالية والداخلية ي.  الرقابة  انظمة   مراجعة 
وادارة المخاطر

 مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع االدارة ك. 
تطوي�ر  نحو  واجباتها  االدارة  اداء  وضمان 

نظام رقابة داخلي فعال ؛

ملتزم

:6-18

بموجب  الــتــدقــيــق  لجنة  تعمل 
ــدد إطـــــــار عــمــلــهــا  ــحــ ــ ــاق ي ــثـ ــيـ مـ
ــا  ودورهـ سلطتها  يــبــني  بشكل 
كافة  ويتضمن  ومسؤوليتها 
عليها  المنصوص  المسؤوليات 
في هذه الفقرة من هذا البند 

الرجاء مراجعة المرفق رقم )٧(.
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:1-19

رقابة  نظام  تعتمد  ان  الشركة  على 
حسب  المجلس  عليه  يوافق  داخلية، 
لتقي�يم االساليب واالجــراءات  االصــول، 
وتطبيق  المخاطر  بـــإدارة  المتعلقة 
نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة 
والــتــقــيــد بــالــقــوانــني والـــلـــوائـــح ذات 
الرقابة  نظام  يضع  ان  ويــ�جــب  الصلة، 
للمسؤولية  واضحة  معاي�ي  الداخلية 
والمساءلة في اقسام الشركة كلها.

ملتزم

 يعمل مجلس اإلدارة بموجب نظام 
رقـــابـــة داخـــلـــي فـــي الــمــجــمــوعــة 
ــاء ســـيـــاســـات خــاصــة  ــشـ ــم إنـ ــد تـ وقــ
وارشــادات وضوابط وحــدود فاصلة 

للمسؤولية واألداء والمراقبة.

:2-19

تــ�تــضــمــن عــمــلــيــات الــرقــابــة  يــجــب ان 
ــاء وحـــــــدات فــعــالــة  ــشــ ــ ــة إن ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
المخاطر  وادارة  لتقي�يم  ومستقلة 
المالي  للتدقيق  ــدات  وحــ عــن  فــضــال 
والتشغيلي الداخلي وذلك باإلضافة 
أن  يجب  كما   ، الخارجي  التدقيق  الــي 
كل  أن  الداخلية  الرقابة  نظام  يضمن 
ت�تم  العالقة  ذات  االطـــراف  تعامالت 

وفقا للضوابط الخاصة بها.

:3-19
تدقيق  وحــدة  للشركة  ت�كون  أن  يجب 
محددة  ومــهــام  بــدور  ت�تمتع  داخــلــي 
يتعني  خاصة  وبــصــورة  واضــحــا،  تحديدا 

على وحدة التدقيق الداخلي أن:
الداخلية  الرقابة  نظام  في  1.تــدقــق 

وتشرف على تطبيقه
ــ�ق عــمــل كفؤ  ــريـ ــن قــبــل فـ ــدار مـ ــ ــ 2.تـ
تــدريــ�بــًا  ــدّرب  ــ ومـ تشغيليًا  ومــســتــقــل 

مناسبًا.
إما  تقاري�رها  اإلدارة  لمجلس  3.ترفع 
من  مباشرة  غــي  أو  مباشرة  بــصــورة 
للمجلس،  التابعة  التدقيق  لجنة  خالل 

وت�كون مسئولة أمامه.
كل  إلى  الوصول  إمكانية  لها  4.يكون 

انشطة الشركة.
عدم  ذلــك  في  بما  مستقلة  5.تــ�كــون 
الــقــيــام بــالــعــمــل الــيــومــي الـــعـــادي 
مثاًل  استقاللها  تعزي�ز  وي�جب  للشركة 
من خالل تحديد مكافآت أعضاء الوحدة 

من قبل المجلس مباشرة.

:4-19

من  الداخلي  التدقيق  وحــدة  ت�ت�كون 
يعّينه  األقــــل  عــلــى  داخـــلـــي  مــدقــق 
الــمــدقــق  ويـــكـــون  اإلدارة،  مــجــلــس 

الداخلي مسئواًل أمام المجلس.
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:5-19 

يعد  أن  الداخلي  المدقق  يتعنّي على 
ومجلس  التدقيق  لجنة  إلــى  ويــ�رفــع 
ت�تضمن  داخلية  تدقيق  تقاري�ر  اإلدارة 
مــراجــعــة وتــقــيــ�يــمــًا لــنــظــام الــرقــابــة 
نطاق  ويحدد  الشركة.  في  الداخلية 
)بناء  المجلس  بني  باالتفاق  التقاري�ر 
على توصية لجنة التدقيق( والمدقق 
التقاري�ر  ت�تضمن  أن  على  الــداخــلــي، 

بصورة خاصة ما يلي:

إجـــــراءات الــرقــابــة واإلشـــــراف على 	 
ــ�ثــمــارات  الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالســت

وإدارة المخاطر.

مــقــارنــة تـــطـــّور عـــوامـــل الــمــخــاطــر 	 
الموجودة  واألنظمة  الشركة  في 
أو غي  الجذرية  التغي�يات  لمواجهة 

المتوقعة في السوق.

واإلدارة 	  الــمــجــلــس  أداء  ــ�يــم  تــقــي
الــرقــابــة  نــظــام  تطبيق  فــي  العليا 
عدد  تحديد  ذلــك  فــي  بما  الداخلية 
المجلس  فيها  أخطر  التي  الــمــّرات 
بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة 
بها  عالج  التي  والطريقة  المخاطر( 

المجلس هذه المسائل.

ــيــق الـــرقـــابـــة 	  ــطــب ــي ت ــاق فــ ــ ــفـ ــ اإلخـ
الــداخــلــيــة أو مــواطــن الــضــعــف في 
التي  الطوارئ  حاالت  أو  تطبيقاتها 
أثرت أو قد تؤثر على األداء المالي 
للشركة، واإلجراء الي اتبعته الشركة 
تطبيق  فــي  اإلخــفــاق  معالجة  فــي 
المشاكل  )السيما  الداخلية  الرقابة 
المفصح عنها في التقاري�ر السنوية 

للشركة وبياناتها المالية(.

والــشــروط 	  بالقواعد  الشركة  تقّيد 
في  واإلدراج  اإلفــصــاح  تحكم  التي 

السوق.

ــة 	  ــرقــاب ــد الـــشـــركـــة بــأنــظــمــة ال ــقــّي ت
ــيـــة عـــنـــد تـــحـــديـــد الــمــخــاطــر  ــلـ الـــداخـ

وإدارتها.

التي 	  الــصــلــة  ذات  الــمــعــلــومــات  كــل 
في  المخاطر  إدارة  عمليات  تصف 

الشركة.

ملتزم

:5-19

يــقــوم مــكــتــب الــتــدقــيــق الــداخــلــي 
الرقابة  ألنظمة  شاملة  بمراجعة 
وي�رفع  االنحرافات  وتحديد  الداخلية 

تقاري�ره للجنة التدقيق.

بتطبيق  الــمــجــمــوعــة  قــامــت  وقـــد 
مت�كامل  مــؤســســي  مــالــي  بــرنــامــج 
الممنوحة  الصالحيات  مع  يتوافق 
يعترب  والـــذي  المخولني  لــألشــخــاص 

من أكفأ الربمجيات وأكرثها أمنًا.

:6-19

الداخلي كّل ثالثة  التدقيق  يعد تقري�ر 
ملتزمشهور.

:6-19

يــقــوم مــكــتــب الــتــدقــيــق الــداخــلــي 
التدقيق  لجنة  الى  تقري�ره  بتقديم 
منه  طلب  وكلما  شــهــور  ثــالثــة  كــل 

ذلك.
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ــب حـــســـابـــات )مـــدقـــق  ــراقــ يـــقـــوم مــ
خــــارجــــي( مــســتــقــل ومــــؤهــــل ويــتــم 
تعي�ينه بناء على توصية لجنة التدقيق 
المرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى 
بإجراء  للشركة،  العامة  الجمعية  قرار 
ــي مــســتــقــل ســنــوي  ــارجــ تـــدقـــيـــق خــ
للبيانات  سنوية  نصف  مراجعة  وإجراء 
ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد 
بت�أكيد  والمساهمني  اإلدارة  مجلس 
تعد  المالية  البيانات  أّن  موضوعي 
وفقًا لنظام الحوكمة هذا وللقوانني 
ــ�ي  ــمــعــاي وال ــة  ــصــل ال ذات  والـــلـــوائـــح 
الدولية التي تحكم إعداد المعلومات 
ــمــامــًا مــركــز  الــمــالــيــة وأنـــهـــا تــمــّثــل ت
جميع  مــن  ــا  وأداءهــ المالي  الشركة 

النواحي الجوهرية.

ملتزم

: 1-20

يونغ  آنـــد  ارنــســت  تــعــيــ�ني مكتب  تــم 
من   2016 لعام  الخارجي  للتدقيق 
ــة  ــعــادي ــل الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة ال قــب
الــســنــويــة لــلــمــجــمــوعــة بـــنـــاًء على 

توصية من قبل مجلس اإلدارة.

يــقــوم  مــكــتــب الــتــدقــيــق الــخــارجــي 
الحوكمة  لــنــظــام  وفــقــًا  بــمــهــامــه 
الصلة  ذات  والــلــوائــح  ولــلــقــوانــني 
الــتــي تحكم  الـــدولـــيـــة  والــمــعــايــ�ي 
وأنها  المالية  المعلومات  ــداد  إعـ
ــز الــمــجــمــوعــة  ــركـ تــمــّثــل تـــمـــامـــًا مـ
المالي وأداءها من جميع النواحي 

الجوهرية.

:2-20

يــتــعــني عــلــى الــمــدقــقــني الــخــارجــيــ�ني 
المهنية،  الــمــعــايــ�ي  بــأفــضــل  الــتــقــّيــد 
معهم  ت�تعاقد  أن  للشركة  يجوز  وال 
خــدمــات  أو  اســـتـــشـــارة  أي  لــتــقــديــم 
للشركة،  المالي  التدقيق  إجــراء  غي 
الخارجيون  المدققون  يكون  أن  وي�جب 
الشركة ومجلس  تمامًا عن  مستقلني 
لــديــهــم  ــون  ــكـ يـ أال  ــ�جــــب  ــ ــا وي ــ ــهـ ــ إدارتـ
في  المصالح  في  تضارب  أي  إطالقًا 

عالقاتهم بالشركة.

ملتزم

:2-20

للمجموعة  الــخــارجــي  الــمــدقــق  ان 
يتقيد بأفضل المعاي�ي المهنية، وال 
لتقديم  المجموعة  مــعــه  تــ�تــعــاقــد 
ســوى  ــات  ــدمـ خـ أو  اســـتـــشـــارة  أي 
للمجموعة،  المالي  التدقيق  إجراء 
وهو مستقل تمامًا عن المجموعة 
ــيـــس هــنــاك  ومــجــلــس إدارتــــهــــا ولـ
عالقاته  فــي  المصالح  فــي  تــضــارب 

بالمجموعة.

:3-20

يــتــعــني عــلــى الــمــدقــقــني الــخــارجــيــ�ني 
لــلــشــركــة حـــضـــور الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــقــدمــون  الـــعـــاديـــة لــلــشــركــة حـــيـــث ي
ــنـــوي والـــــــرد عــلــى  ــسـ ــ�رهـــم الـ ــريـ ــقـ تـ

االستفسارات.

ملتزم

:3-20

ــي لــلــمــجــمــوعــة  ــارجـ ــخـ الـــمـــدقـــق الـ
ــغ  ــونـ الــــــــســــــــادة/ ارنــــــســــــت انــــــــد يـ
الــعــاديــة  الــعــامــة  الجمعية  حــضــروا 
وقــدمــوا   2016 لــعــام  للمجموعة 
على  وردوا  الــســنــوي  تــقــريــ�رهــم 

جميع االستفسارات.

:4-20

يكون المدققون الخارجيون مسئولني 
للشركة  ويدينون  المساهمني  أمــام 
بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة 
عند القيام بالتدقيق كما يتوجب على 
المدققني الخارجي�ني إبالغ الهيئة وأي 
أخـــرى فــي حــال عدم  هيئات رقــابــيــة 
المناسب فيما  اإلجــراء  المجلس  اتخاذ 
للشبهة  الــمــثــية  بالمسائل  يتعلق 

التي أثارها المدققون أو حّددوها.

ملتزم

:4-20

الخارجي  المدقق  أثــار  أن  يحدث  لم 
خــالل  للشبهة  مــثــية  مــســألــة  اي 

العام 2016.

:5-20

المدرجة  الشركات  جميع  على  يتعنّي 
أسهمها في السوق تغي�ي مدققيها 
ــّل خــمــس ســـنـــوات كحد  الــخــارجــيــ�ني كــ

أقصى.

ملتزم

:5-20

المدقق  بتغي�ي  ملتزمة  المجموعة 
الخارجي كل خمس سنوات.
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متطلبات  بجميع  التقيد  الشركة  على 
اإلفصاح بما في ذلك تقديم التقاري�ر 
الــمــالــيــة واإلفـــصـــاح عــن عـــدد أسهم 
والمسؤولني  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
الــتــنــفــيــذيــ�ني وكــبــار الــمــســاهــمــني أو 
يتعني  كما  المسيطري�ن،  المساهمني 
معلومات  عن  اإلفصاح  الشركة  على 
ت�تعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في 
منهم  واحد  لكّل  الذاتية  السية  ذلك 
ومهنته  التعليمي  مــســتــواه  تــبــنّي 
وعضوّيته في مجالس إدارة أخرى )إن 
اإلفصاح عن أسماء  يجب  وجــدت(، كما 
من  المشّكلة  المختلفة  اللجان  أعضاء 
مع   )3/5( للمادة  وفقًا  المجلس  قبل 

تبيان تشكيلها.

ملتزم

: 1-21

متطلبات  بجميع  المجموعة  ت�تقيد 
المالية  الــتــقــاريــ�ر  ونــشــر  اإلفـــصـــاح 
حــســب الــقــوانــني والـــلـــوائـــح وهــي 
منشورة على موقعها االلكرتوني، 
أسهم  عدد  عن  لإفصاح  وبالنسبة 
بصفتهم  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
ــصــفــتــهــم مــمــثــلــني  ــة وب ــشــخــصــي ال
ألشــخــاص اعــتــبــاريــ�ن والــمــســؤولــني 
أو  المساهمني  وكــبــار  التنفيذي�ني 
فريجى  المسيطري�ن  المساهمني 
مــراجــعــة الــمــرفــق رقــم )4(، أمــا عن 
مجلس  ألعـــضـــاء  ــيـــة  ــذاتـ الـ الـــســـية 
اإلدارة فريجى مراجعة المرفق رقم 
فإنه  المشكلة  للجان  وبالنسبة   ،)3(

يرجى مراجعة المرفق رقم )1(.

:2-21

جميع  أن  ــ�أكــد  ــت ي أن  الــمــجــلــس  عــلــى 
ــتــي تــقــوم بها  عــمــلــيــات اإلفـــصـــاح ال
الـــشـــركـــة تـــ�تـــيـــح مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 

وصحيحة وغي مضللة.

ملتزم

: 2-21

ــاح تــوفــر  ــ ــصـ ــ جــمــيــع عـــمـــلـــيـــات االفـ
وغــي  وصحيحة  دقــيــقــة  مــعــلــومــات 

مضللة.

:3-21

يجب أن ت�كون التقاري�ر المالية للشركة 
مطابقة لمعاي�ي المحاسبة والتدقيق 
ومتطلباتها،   ISA و   IFRS/IAS الدولية 
المدققني  تــقــريــ�ر  يتضمن  أن  ــ�جــب  وي
الــخــارجــيــ�ني إشـــــارة صــريــحــة عــّمــا إذا 
كانوا قد حصلوا على كّل المعلومات 
التقري�ر  يذكر هذا  ان  الضرورية، وي�جب 
بمعاي�ي  ت�تقيد  الــشــركــة  كــانــت  إذا  مــا 
قد  التدقيق  كــان  إذا  ومــا   IFRS/IAS
اأجري وفقًا لمعاي�ي التدقيق الدولية 

.ISA

:3-21

للمجموعة  المالية  التقاري�ر  جميع 
IFRS/ لمعاي�ي  طبقًا  اعــدادهــا  يتم 
وفقًا  يتم  التدقيق  وإن   ISAو  IAS

.ISA لمعاي�ي التدقيق الدولية

    

:4-21

المدققة  المالية  التقاري�ر  يجب توزيع 
للشركة على جميع المساهمني.

: 4-21

جميع  بــنــشــر  ــمــجــمــوعــة  ال ــقـــوم  تـ
عــلــى موقعها  الــمــالــيــة  تــقــاريــ�رهــا 
البورصة  الى  وارسالها  اإللكرتوني 
ــحــــددة بـــالـــقـــانـــون  ــمــ ــ بـــــاألوقـــــات ال
ــتــــم تــــوزيــــع نــســخــة  ــ والــــلــــوائــــح وي
ــن الـــتـــقـــاريـــ�ر الــمــالــيــة  مــطــبــوعــة مـ
المساهمني  جميع  على  المدققة 
ــاع الــجــمــعــيــة  ــمـ ــتـ ــالل اجـ ــ ــًا خـ ــويـ ــنـ سـ

العمومية للمجموعة. 

رقم 
المادة

رقــــــــــــــم الــبــنــد

م
تزا

الل
ا

م 
عد

م
تزا

الل
ا

ال 
ق

طب
ين

تطبيقات الحوكمة

�ر 
ربي

ت
م 

عد
م

تزا
الل

ا

:)2
2(

دة
ما

ال
ة:

سي
سا

األ
ة 

كي
مل

 ال
صر

نا
وع

ني 
م

ه
سا

م
لل

ة 
ام

لع
ق ا

قو
لح

ا

الحقوق  بجميع  المساهمون  يتمتع 

الــمــمــنــوحــة لــهــم بــمــوجــب الــقــوانــني 

هذا  فيها  بما  الصلة  ذات  والــلــوائــح 

الــنــظــام ونــظــام الــشــركــة األســاســي، 

يضمن  أن  الــمــجــلــس  عــلــى  ــتــعــني  وي

احرتام حقوق المساهمني بما يحقق 

العدالة والمساواة.

ملتزم

جميع  بــاحــرتام  ملتزمة  المجموعة 

ــوق الــمــســاهــمــني الــمــكــرســة  ــقـ حـ

واللوائح  واألنظمة  القوانني  فــي 

ونــظــامــهــا األســـاســـي وبــمــا يحقق 

العدالة والمساواة.
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 :1-23

يتعني على الشركة أن تحتفظ بسجالت 

صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية 

األسهم.

:2-23

سجل  على  االطـــالع  للمساهم  يحق 

والوصول  الشركة  في  المساهمني 

ــات الــعــمــل  ــاعــ ــالل ســ ــ ــًا خـ ــانـ ــجـ ــه مـ ــيـ إلـ

هو  لما  وفــقــًا  أو  للشركة  الرسمية 

مـــحـــّدد فـــي إجــــــراءات الــحــصــول على 

المعلومات التي تضعها الشركة.

:3-23

نسخة  على  الحصول  للمساهم  يحق 

أعضاء  سجل  التالية:  المستندات  من 

الت�أسيسي  والعقد  اإلدارة،  مجلس 

ــــي  ــاسـ ــ ــا األسـ ــهــ ــامــ ــظــ ــ لـــلـــشـــركـــة ون

أو  امتيازات  ترتب  التي  والمستندات 

وعقود  الشركة  أصــول  على  حقوق 

مستند  وأّي  الــعــالقــة  ذات  ــراف  األطــ

آلخر  وقــت  من  الهيئة  عليه  تنص  أخــر 

وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده 

الهيئة.

ملتزم

االطــالع  طلب  مساهم  أي  بــإمــكــان 

ــاهـــمـــني فــي  عـــلـــى ســـجـــل الـــمـــسـ

مجانًا  إلــيــه  والــوصــول  المجموعة 

ــات الـــعـــمـــل الــرســمــيــة  ــاعــ ــالل ســ ــ خـ

مع  بالتنسيق  وذلـــك  للمجموعة، 

إدارة شؤون المساهمني.

بنود  بتطبيق  ملتزمة  والمجموعة 

ومكرسة  كامل  بشكل  المادة  هذه 

نــظــامــهــا  ــن  مــ  )11( ــادة  ــ ــمـ ــ الـ ــي  فــ

على  المنشور  المعدل  األســاســي 

للمجموعة  اإللــكــرتونــي  الــمــوقــع 

سجلها  مــن  نسخة  الـــى  بــاإلضــافــة 

الدورية  المالية  والتقاري�ر  التجاري 

ــتــي تهم  وغـــيهـــا مـــن الــبــيــانــات ال

المساهمني.
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عــقــدهــا  ــضــمــن  ت ان  ــة  ــركـ ــشـ الـ عـــلـــى 

الت�أسيس ونظامها األساسي إجراءات 

الــمــعــلــومــات بشكل  عــلــى  ــحــصــول  ال

الحصول  في  المساهمني  حق  يحفظ 

والمعلومات  الــشــركــة  وثــائــق  عــلــى 

المناسب  الوقت  في  بها  المتعلقة 

ــ�كــون  ت ــب أن  ــ�جـ وبــشــكــل مــنــتــظــم. ويـ

المعلومات  على  الــحــصــول  إجــــراءات 

واضحة ومفّصلة على أن ت�تضمن:

ــات الــــشــــركــــة الـــتـــي 1 )) ــــومــ ــل ــعــ  مــ

ــول عـــلـــيـــهـــا بــمــا  ــصــ ــحــ ــ يـــمـــكـــن ال

ــوع الــمــعــلــومــات الــتــي  ــ فــيــهــا ن

ــتـــاح الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــصــورة  يـ

مستمرة للمساهمني األفراد أو 

للمساهمني الذين يمّثلون نسبة 

مئوية دنيا من رأس مال الشركة.

 اإلجراء الواضح والصري�ح للحصول 1 ))

على هذه المعلومات.

ملتزم

: 1-24

ــام االســـــــاســـــــي الـــمـــعـــدل  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ

المساهمني  حق  يحفظ  للمجموعة 

ــلـــومـــات  ــعـ ــلــــى الـــمـ ــحــــصــــول عــ ــ ــال ــ ب

وإجراءات الحصول عليها.

:2-24

لــهــا موقع  يــكــون  أن  الــشــركــة  عــلــى 

إلكرتوني تنشر فيه جميع اإلفصاحات 

والمعلومات ذات الصلة والمعلومات 

المعلومات  هــذه  وت�تضمن  الــعــامــة، 

اإلعــالن  يجب  التي  المعلومات  كافة 

وبموجب  النظام  هــذا  بموجب  عنها 

أي قوانني ولوائح ذات صلة.

ملتزم

 :2-24

تنشر  إلكرتوني  موقع  للمجموعة 

فيه جميع اإلفصاحات والمعلومات 

العامة  والــمــعــلــومــات  الصلة  ذات 

ــي تـــهـــم الــمــســاهــمــني ويــتــم  ــتـ الـ

الــعــودة  ويمكن  باستمرار  تحديثه 

ــذا الــمــوقــع عــلــى الــعــنــوان  الـــى هـ

www.ezdanholding.qa :التالي
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الت�أسيسي  العقد  يتضمن  أن  يجب 

أحكامًا  األساسي  ونظامها  للشركة 

الفعلي في  المساهمني  تضمن حق 

وعقدها  عامة  جمعية  إلى  الدعوة 

بنود  إدراج  وحق  مناسب،  وقت  في 

على جدول األعمال ومناقشة البنود 

وطرح  األعمال  جدول  على  المدرجة 

وحّق  عليها،  األجوبة  وتلقي  أسئلة 

تام  اطالع  على  وهم  قرارات  اتخاذ 

بالمسائل المطروحة.

ملتزم

األساسي  النظام  من   )43( المادة 

حق  ت�تضمن  للمجموعة  المعدل 

من   10% يملكون  الذين  المساهمني 

بنود  ادراج  بطلب  المجموعة  رأسمال 

على جدول أعمال الجمعية العامة.

النظام  من   )46( المادة  أن  كما 

المساهمني  حق  على  تنص  المذكور 

وطرح  االعمال  جدول  بنود  بمناقشة 

واتخاذ  عليها  أجوبة  وتلقي  أسئلة 

القرارات.
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:1-26

ذاتها  الفئة  من  األسهم  لكّل  يكون 

الحقوق عينها المتعلقة بها.

ملتزم

 :1-26

من  جميعها  المجموعة  أسهم 

القيمة  متساوية  الفئة  نفس 

والحقوق.

:2-26

وفقًا  به  مسموح  بالوكالة  التصويت 

للقوانني واللوائح ذات الصلة.

ملتزم

:2-26

النظام  من   )42( المادة  إن 

األساسي المعدل للمجموعة نصت 

الحضور  في  النيابة  شروط  على 

للقانون  وفقا  بالوكالة  والتصويت 

واللوائح ذات الصلة.
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:1-27

ــة  ــركـ ــشـ الـ ــد  ــقــ عــ يـــتـــضـــمـــن  أن  ــجــــب  ــ ي

ــظــامــهــا األســـاســـي  ــ�أســيــســي ون ــت ال

المساهمني  إعــطــاء  تــضــمــن  أحــكــامــًا 

معلومات عن المرشحني إلى عضوية 

بما  اإلنــتــخــابــات،  قبل  اإلدارة  مجلس 

فــي ذلــك وصــف مــهــارات المرشحني 

ــة وخـــربتـــهـــم  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــنـــيـــة والـ الـــمـــهـ

ومؤهالتهم األخرى.

ملتزم

 :1-27

الرتشح  بــاب  قفل  بعد 

واالفصاح  اإلعــالن  يتم 

ــاء  ــمــ ــن جـــمـــيـــع أســ ــ عــ

المرشحني وبياناتهم.

:2-27

لــلــمــســاهــمــني الــحــق  يـــكـــون  يــجــب ان 

عن  اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  بــانــتــخــاب 

طري�ق التصويت الرتاكمي.

ال
ينطبق
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إلى  يقدم  أن  اإلدارة  مجلس  على 

الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم 

هذا  يتضمن  ان  وي�جب  األرباح،  توزيع 

السياسة  هذه  عن  شرحًا  التقديم 

الشركة  مصلحة  خدمة  من  انطالقًا 

والمساهمني على حّد سواء.

ملتزم

أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  يوصي 

وتختلف  ويشرحها  أسبابها  وي�بني 

نسبة األرباح الموزعة من سنة الى 

تحققها  التي  األرباح  حسب  أخرى 

المجموعة.
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:1-29

يجب اإلفصاح عن هيكل رأس المال، 

نوع  تحديد  الشركات  على  ويتعني 

يجب  الــتــي  المساهمني  اتــفــاقــات 

اإلفصاح عنها.

ملتزم 

:1-29

الــمــجــمــوعــة مــلــتــزمــة 

ــذا الــبــنــد  بــمــضــمــون هــ

القوانني  حسب  وذلــك 

واالنـــظـــمـــة والــلــوائــح 

ذات الصلة.

:2-29

على  الــشــركــات  تــقــوم  أن  ينبغي 

و/أو  الت�أسيسي  عقدها  تضمني 

لحماية  أحكاما  األساسي  نظامها 

ــال  مـــســـاهـــمـــي األقـــلـــيـــة فــــي حـ

الــمــوافــقــة عــلــى صــفــقــات كــبــية 

صوتوا  قد  األقلية  مساهمو  كــان 

ضدها.

 
ال

ينطبق

:3-29

على  الــشــركــات  تــقــوم  أن  ينبغي 

ــ�أســيــســي و/ ــت تــضــمــني عــقــدهــا ال

تضمن  آلية  األســاســي  نظامها  أو 

إطـــــالق عــــرض بــيــع لــلــجــمــهــور أو 

المساواة  حقوق  ممارسة  تضمن 

حدوث  حــال  في  األسهم  بيع  في 

الشركة  رأسمال  ملكية  في  تغي�ي 

يــتــخــطــى نــســبــة مـــئـــويـــة مـــحـــددة 

في  تـــ�أخـــذ  ان  ويـــ�جـــب  ــقـــف(  ــسـ )الـ

سقف  تحديدها  لــدى  االعتبار  عــني 

ثالث  طــرف  يملكها  التي  االسهم 

المساهم  ســيــطــرة  تــحــت  ولــكــنــهــا 

ــا فـــيـــهـــا األســـهـــم  ــفـــصـــح، بـــمـ الـــمـ

الــمــعــيــنــة بــاتــفــاقــات مــســاهــمــني 

والتي يجب أيضًا اإلفصاح عنها.

ال

ينطبق
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:1-30

ــشــركــة احـــــرتام حــقــوق  يــجــب عــلــى ال
ــي الـــحـــاالت  ــ ــالـــح، وفـ ــاب الـــمـــصـ ــحــ أصــ
المصالح  أصــحــاب  فيها  يــشــارك  الــتــي 
من  يتمكنوا  أن  يجب  الحوكمة،  فــي 
بها  موثوق  معلومات  على  الحصول 
وكافية وذات صلة وذلك في الوقت 

المناسب وبشكل منتظم.

:2-30

على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة 
ــًا لــمــبــادئ الــعــدل  ــقـ الــمــوظــفــني وفـ
على  تمي�يز  أي  وبـــدون  والــمــســاواة 

أساس العرق أو الجنس أو الدين.

:3-30

يـــضـــع ســيــاســة  ان  الـــمـــجـــلـــس  عـــلـــى 
للعاملني  حـــوافـــز  لــمــنــح  لــلــمــكــافــآت 
بما  دائـــمـــًا  للعمل  الــشــركــة  وإلدارة 
ت�أخذ  أن  وي�جب  الشركة،  مصلحة  يخدم 
ــار أداء  ــب ــذه الــســيــاســة بــعــني االعــت هـ

الشركة على المدى الطوي�ل.

:4-30

عــلــى الــمــجــلــس اعــتــمــاد آلــيــة تسمح 
المجلس  إبــــالغ  بــالــشــركــة  لــلــعــامــلــني 
بــالــتــصــرفــات الـــمـــثـــية لــلــريــ�بــة في 
التصرفات  هذه  ت�كون  عندما  الشركة 
أو مضرة  أو غي قانونية  غي قويمة 
يضمن  أن  المجلس  وعلى  بالشركة، 
المجلس  إلـــى  يــتــوجــه  الـــذي  للعامل 
السرّية والحماية من أّي أذى أو ردة 
أو  آخــريــ�ن  موظفني  مــن  سلبية  فعل 

من رؤسائه.

:5-30

بأحكام  التام  االلتزام  الشركات  على 
هذه المادة، فهي مست�ثناة من مبدأ 

التقيد أو تعليل عدم التقيد.

جميع ملتزم بتطبيق  ملتزمة  المجموعة 

ــذه الـــمـــادة بــشــكــل كــامــل  بـــنـــود هــ

ذات  القوانني  ألحكام  وفقًا  وذلــك 

الصلة.
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:1-31

سنوي  تــقــريــ�ر  ــداد  إعــ المجلس  عــلــى  يتعني 
يوقعه الرئيس.

ملتزم

:1-31

تــعــد الــمــجــمــوعــة فــي كــل عــام 
المجموعة  عــن  ســنــويــًا  تــقــريــ�رًا 
موقعًا من رئيس مجلس اإلدارة.

:2-31

سنويًا  الهيئة  إلى  الحوكمة  تقري�ر  رفع  يجب 
الهيئة، ويكون مرفقا  وفي أي وقت تطلبه 
التزامًا  الشركة  تعده  الذي  السنوي  بالتقري�ر 

بواجب اإلفصاح الدوري.
ملتزم

:2-31

من  بنسخة  الهيئة  تــزويــد  يتم 
وكلما  ســنــويــًا  الحوكمة  تــقــريــ�ر 
طلب منها ذلك مرفقًا به نسخة 
من التقري�ر السنوي الذي تعده 
اعتماده  بعد  وذلك  المجموعة 
ــبـــل الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة  مــــن قـ

مباشرة.

:3-31

يجب تضمني بند تقري�ر الحوكمة بجدول أعمال 
وتــوزيــع  للشركة  الــعــاديــة  الــعــامــة  الجمعية 

ملتزمنسخة منه للمساهمني خالل االجتماع.

:3-31

ت�تضمن جميع اجتماعات الجمعية 
العامة السنوية للمجموعة بند 
خـــاص بــتــقــريــ�ر الــحــوكــمــة ففي 
اجتماع الجمعية العامة العادية 
كـــان من   2016 لــعــام  الــســنــويــة 
خاص  بند  اعمالها  جــدول  ضمن 
ــ�ر الــحــوكــمــة  ــريـ ــقـ ــاقــشــة تـ ــمــن ب

واعتماده.

الرجاء مراجعة المرفق رقم )5(.

:4-31

يجب أن يتضمن تقري�ر الحوكمة كل المعلومات 
النظام، وعلى  أحكام هذا  بتطبيق  المتعلقة 

سبيل المثال ال الحصر:

بهذا . 1 الشركة  اتبعتها  التي  اإلجــــراءات 
الخصوص.

ــت . 2 ــب ــ�ك ارت ــفــات  ــاح عـــن أي مــخــال ــصــ اإلفــ
أسبابها  ــيــان  وب الــمــالــيــة  الــســنــة  خـــالل 
وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في 

المستقبل.

اإلفصاح عن األعضاء الذين يت�ألف منهم . 3
ومسؤولياتهم  ولجانه  اإلدارة  مجلس 
لفئات  وفقًا  السنة،  خالل  ونشاطاتهم 
عن  فضال  وصالحياتهم،  األعضاء  هؤالء 
المجلس  أعضاء  مكافآت  تحديد  طريقة 

واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة.

الداخلية . 4 الرقابة  إجـــراءات  عن  اإلفصاح 
الشؤون  اإلشـــراف على  ذلــك  بما فــي 

المالية واالست�ثمارات وإدارة المخاطر.

ت�تبعها . 5 الــتــي  اإلجـــــراءات  عــن  اإلفــصــاح 
التي  الكبية  المخاطر  لتحديد  الشركة 
وادارتها  تقي�يمها  وطرق  تواجهها  قد 
التي  المخاطر  لعوامل  مقارن  وتحليل 
األنظمة  ومناقشة  الشركة،  تواجهها 
الجذرية  التغي�يات  المعتمدة لمواجهة 

أو غي المتوقعة في السوق.

ملتزم

:4-31

ــحــوكــمــة  ــم اعـــــــداد تـــقـــريـــ�ر ال ــ ت
نظام  ألحكام  وفقًا  للمجموعة 
حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة 
ووفـــق الــنــمــوذج االســرتشــادي 
واضح  بشكل  الهيئة  عن  الصادر 
ومفصل كما سبق بيان ذلك في 
المواد السابقة من هذا التقري�ر 
المجموعة  أن  كما  ومرفقاته 
ــ�كــب أي مــخــالــفــات خــالل  لـــم تــرت

العام 2016.

رقم 
المادة
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أداء . 6  ــ�يـــم  ــيـ ــقـ تـ ــن  ــ عـ اإلفـــــصـــــاح 
في  العليا  واإلدارة  المجلس 
الداخلية  الرقابة  نظام  تطبيق 
بما في ذلك تحديد عدد المرات 
ــر فــيــهــا الــمــجــلــس  ــطـ ــتـــي أخـ الـ
ذلك  في  )بما  رقابية  بمسائل 
والــطــريــقــة  الـــمـــخـــاطـــر(  إدارة 
هذه  المجلس  بها  عــالــج  الــتــي 

المسائل.

اإلفــــــصــــــاح عـــــن اإلخــــــــــالل فــي . 7
تطبيق الرقابة الداخلية كليًا أو 
في  الضعف  مــواطــن  أو  جــزئــيــًا 
حاالت  عن  اإلفصاح  أو  تطبيقها 
الطوارئ التي أّثرت أو قد تؤّثر 
للشركة،  الــمــالــي  األداء  عــلــى 
واإلجــــــــــــراءات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا 
اإلخفاق  معالجة  فــي  الشركة 
الداخلية  الــرقــابــة  تطبيق  فــي 
ــمــشــاكــل الــمــفــصــح  )الســـيـــمـــا ال
السنوية  الــتــقــاريــ�ر  فــي  عنها 

للشركة وبياناتها المالية(.

ــشــركــة . 8 ــد ال ــقــي ــن ت اإلفــــصــــاح عــ
التي تحكم  بالقواعد والشروط 

اإلفصاح واإلدراج في السوق.

ــشــركــة . 9 ــد ال ــقــي ــن ت اإلفــــصــــاح عــ
بأنظمة الرقابة الداخلية ع
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المرفقات

اللجان التي قام مجلس االدارة بتشكيلها والتي ت�تبع له بشكل مباشر

المرفق رقم  )1(

 عمل اللجنة

ترشيحهم  ــادة  وإعـ اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  تعي�ني  بــاقــرتاح  والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تقوم 
لالنتخابات بواسطة الجمعية العامة، كما تقوم بإجراء تقي�يم ذاتي سنوي ألداء مجلس اإلدارة، 
المجلس  أعضاء  مكافآت  يخص  بما  االدارة  لمجلس  توصيتها  اللجنة  ترفق  ذلك  الى  وباالضافة 
والذي يقوم بدوره برفعها الى الجمعية العامة التخاذ القرار بشأنها، وذلك فضاًل عن أن لجنة 

الرتشيحات والمكافآت تحدد سياسة المكافآت في المجموعة بشكل عام. 

أ- لجنة الرتشيحات و المكافآت 
ت�ت�ألف لجنة الرتشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء وهم:

السيد/ يوسف محمد كمالي جاهوئي. 1
            ممثاًل عن شركة سراج الدوحة للتجارة 

رئيسًا

السيد/ هشام مصطفى السحرتي. 2
عضوًا            ممثاًل عن شركة مطابع الوراق

الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثاني. 3
عضوًا            ممثاًل عن شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري

بعد عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التي جرت بتاري�خ 2016/04/11 قام مجلس ادارة مجموعة 
ازدان القابضة بإعادة تشكيل اللجان التابعة له بشكل مباشر وهي على الشكل التالي:
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ب-  لجنة التدقيق  
ت�ت�ألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء وهم

ج-  اللجنة التنفيذية  
ت�ت�ألف اللجنة التنفيذية من أصحاب السعادة التالية أسماؤهم:

 عمل اللجنة

تقوم لجنة التدقيق برفع توصياتها وتقاري�رها لمجلس اإلدارة، وقد تم اعتماد ونشر إطار عملها 
التقري�ر  بهذا  المرفق  التدقيق  لجنة  ميثاق  في  األساسية  ومسؤولياتها  دورهــا  يبني  بشكل 
وتقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعاتها بانتظام، ونظرًا للطابع العائلي للمجموعة فإنه ال يوجد 
باستشارة وتعي�ني  اإلدارة  المجموعة، وقد قام مجلس  المستقلني في  عدد كاف من األعضاء 

شركة تدقيق داخلي هي مكتب PKF على نفقة المجموعة تمارس دورها بشكل مستقل كليًا.

السيد/ وليد احمد السعدي. 1
            ممثاًل عن شركة دار العرب

رئيسًا

السيد/ علي عبدالرحمن الهاشمي. 2
            ممثاًل عن وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني

عضوًا

الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني. 3
            ممثاًل عن شركة الصرح لألعمال

عضوًا

سعادة الشيخ/ خالد بن ثاني آل ثاني. 1
            ممثاًل عن شركة النرباس لألعمال والعقارات

رئيسًا

سعادة الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني آل ثاني. 2
            ممثاًل عن شركة الوفاق للهندسة المقاوالت

عضوًا

سعادة الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني. 3
            ممثاًل عن شركة دار الشرق

عضوًا

سعادة الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني. 4
            ممثاًل عن شركة أزيان لتجارة مواد البناء

عضوًا

أمني سر مجلس اإلدارة:

إن السيد/ عادل مسعود كامل هو أمني سر مجلس اإلدارة، حاصل على ليسانس في الحقوق 
من جامعة القاهرة عام 1989، عمل كمحام في شركة التطوي�ر للهندسة والتجارة)ذ.م.م( من 
بن عبد  ثاني  القانونية في مجموعة  الشؤون  إدارة  سنة 1992وحتى2003، كما عمل كمدير 
تاري�خ2007،  العام 2003 وحتى  اإلدارة من  )ذ م م( وأمني سر لمجلس  ثاني لإسكان  آل  اهلل 
كما عمل مديرا إلدارة الشؤون القانونية في مجموعة ازدان القابضة حتى تاري�خ 2012/9/30، 

وكأمني سر لمجلس اإلدارة منذ العام 2007 وحتى تاريخه. 

 مهام أمني سر مجلس اإلدارة

يقوم امني سر مجلس االدارة، من ضمن أعمال أخرى بالمهام التالية: 

بصورة  مرقم  خــاص  سجل  فــي  وقــراراتــه  االدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر  تــدويــ�ن  يتولى 
مسلسلة وبيان االعضاء الحاضري�ن وأي تحفظات يبدونها.

من  ترفع  التي  والتقاري�ر  ودفاتره  وسجالته  المجلس  اجتماعات  محاضر  جميع  حفظ  يتولى 
المجلس وإليه 

فيما  وينسق  االعمال  وجــدول  والمعلومات  والوثائق  االجتماع  عمل  أوراق  بتوزيع  يقوم 
بني اعضاء المجلس وبني المجلس وأصحاب المصالح االخري�ن بالشركة بما فيهم المساهمني 

واإلدارة والموظفني.

اجتماعات  محاضر  كل  الى  وسريع  كامل  بشكل  الوصول  على  االدارة  مجلس  أعضاء  يساعد 
المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة.

يقدم خدماته لجميع أعضاء مجلس اإلدارة.

المرفق رقم  )2(

نبذة عن أمني سر مجلس اإلدارة
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شركة الصرح لألعمال ويمثلها:

الشيخ خليفة بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة : عضو مجلس اإلدارة	 

شركة أزيان لتجارة مواد البناء ويمثلها:

الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال	 

المناصب الحالية:	 
 عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
 عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
 عضو مجلس إدارة الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني.	 

شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري ويمثلها:

الشيخ عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: إدارة أعمال.	 

المناصب الحالية:	 
 عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
 عضو مجلس إدارة الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني	 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

المرفق رقم  )3(المرفق رقم  )3(

شركة النرباس لألعمال والعقارات ويمثلها:

الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
الصفة : رئيس مجلس االدارة	 
المؤهل العلمي: بكالوري�وس في االدارة والت�كنولوجيا للمصانع – الواليات المتحدة األمريكية	 
المناصب الحالية:	 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
 عضو مجلس اإلدارة – المجموعة للرعاية الطبية.	 

شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت ويمثلها:

الشيخ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
الصفة: نائب رئيس مجلس االدارة	 

المؤهل العلمي:  بكالوري�وس إدارة أعمال	 

المناصب الحالية:	 
 رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
 رئيس مجلس إدارة الشركة االسالمية القطرية للت�أمني.	 

شركة دار الشرق ويمثلها:

الشيخ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طيان.	 

المناصب الحالية:	 
 عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
 عضو مجلس إدارة الشركة االسالمية القطرية للت�أمني	 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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شركة دار العرب ويمثلها:

السيد/ وليد أحمد ابراهيم السعدي
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي:  بكالوري�وس محاسبة ومالية	 

المناصب الحالية:	 
 عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
 عضومجلس إدارة القطرية العامة للت�أمني وإعادة الت�أمني.	 

وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني -  ويمثله:

السيد/ علي عبدالرحمن الهاشمي
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: ماجيستي إدارة األعمال – جامعة ليدز ميرتوبوليتان 	 

المناصب الحالية:	 
 عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 

شركة سراج الدوحة للتجارة ويمثلها:

الشيخ حسن بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

شركة مطابع الوراق ويمثلها:

السيد/ هشام مصطفى محمد السحرتي
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس الهندسة المعمارية – جامعة األزهر	 

المناصب الحالية:	 
 عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
 عضو مجلس إدارة شركة اإلسالمية القطرية للت�أمني.	 

شركة فسيل لألعمال والعقارات ويمثلها:

السيد/ جابر سالم الحرمي
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إعالم	 

الرئيس التنفيذي للمجموعة

السيد/ علي محمد العبيدلي
المؤهل العلمي: ماجستي إدارة مالية – جامعة أوكالهما.	 

المناصب الحالية:	 
رئيس مجلس اإلدارة – شركة ودام الغذائية.	 
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذينبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

المرفق رقم  )3(المرفق رقم  )3(



تقري�ر الحوكمة لعام 2016

4647

عدد األسهم التي يملكونهاصفاتهمأسماء المسؤولني التنفيذي�نيم

-الرئيس التنفيذي للمجموعةالسيد/ علي محمد العبيدلي1

عدد األسهم 
التي يملكها 

العضو بصفته 
الشخصية

عدد االسم 
المملوكة 

لعضو اإلدارة 
بصفته كممثل

صفاتهم اسم الممثل للشخص االعتباري أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

- 10,000 رئيس 
المجلس  الشيخ/ د.خالد بن ثاني آل ثاني شركة النرباس لألعمال والعقارات 1

- 10,000 نائب الرئيس  الشيخ/ عبداهلل بن ثاني آل ثاني شركة الوفاق للهندسة المقاوالت 2

- 10,000 عضوًا السيد/ وليد احمد السعدي شركة دار العرب 3

- 10,000 عضوًا الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني شركة دار الشرق 4

- 605,066,037 عضوًا السيد/ علي عبدالرحمن الهاشمي وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني 5

- 10,000 عضوًا الشيخ/ خليفة بن ثاني عبداهلل آل ثاني شركة الصرح لألعمال 6

- 10,000 عضوًا الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثاني شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري 7

- 10,000 عضوًا الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني شركة أزيان لتجارة مواد البناء 8

- 10,000 عضوًا الشيخ/ حسن بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني شركة سراج الدوحة للتجارة 9

- 10,000 عضوًا السيد/ هشام مصطفى السحرتي شركة مطابع الوراق 10

- 10,000 عضوًا السيد/ جابر سالم خلفي الحرمي شركة فسيل لألعمال والعقارات 11

أّوالً: عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية وبصفتهم كممثلني ألشخاص 

معنوي�ني حتى تاري�خ 2016/12/31 م  

ثانيًا: عدد األسهم المملوكة للمسؤولني التنفيذي�ني حتى تاري�خ 2016/12/31 م

ثالثًا:  عدد األسهم المملوكة لكبار المساهمني أو المساهمني المسيطري�ن حتى تاري�خ 2016/12/31 م 

نسبة التملك عدد األسهم التي يملكونها أسماء كبار المساهمني أو المساهمني المسيطري�ن م

54.19% 1,437,302,904 مجموعة التداول للتجاره 1

22.81% 605,066,037 وقف الشيخ ثانى عبداهلل ثانى جاسم ال ثانى 2

17.15% 454,999,816 شركة امتال ك  للتجاره والمقاوال ت واال ست�ثمار العقارى 3

0.47% 12,393,458 شركة شاسع للتجاره واالست�ثمار العقارى 4

0.37% 9,888,470 GOVERNMENT OF THR REPUBLIC OF SINGAPORE 5

0.20% 5,281,133 .THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LTD 6

0.20% 5,229,041 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 7

0.19% 4,990,435 على حسني الساده 8

0.14% 3,661,926 HSBC BANK PLC 9

0.12% 3,213,606 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 10

المرفق رقم  )4(

القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغري العادية لمجموعة ازدان القابضة واللتان انعقدتا يوم االثنني 
الموافق 11/4/2016م:

أوالً: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية:
في . 1 المنتهية  المالية  للسنة  المالي  ومركزها  المجموعة  نشاط  عن  االدارة  مجلس  تقري�ر  على  الموافقة   

31/12/2015م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016م.
الموافقة على تقري�ر مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015م.. 2
في . 3 المنتهية  المالية  للسنة  والخسائر  االربــاح  وحساب  للمجموعة  السنوية  العامة  الميزانية  على  المصادقة   

31/12/2015م والمصادقة عليها.
المصادقة على توصية مجلس االدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة )%5( اي بواقع )50 درهمًا لكل سهم(.. 4
31/12/2015م وتحديد . 5 المنتهية في  المالية  السنة  االدارة عن  أعضاء مجلس  السادة  إبراء ذمة   المصادقة على 

مكافآتهم.
المصادقة على تقري�ر الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015م واعتماده.. 6
الموافقة على تعي�ني السادة/ مكتب ارنست آند يونغ، لتدقيق حسابات المجموعة عن عام 2016م وتحديد أتعابه بـ . 7

)1,100,000 ريال قطري( مليون ومائة ألف ريال قطري.
انتخاب أعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات قادمة عن الفرتة الممتدة من العام 2016 وحتى العام 2019م وقد . 8

أسفرت نتيجة التصويت عن فوز كال من السادة:
شركة النرباس لألعمال والعقارات -ويمثلها الشيخ: د.خالد ثاني عبداهلل آل ثاني.. 1
شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت -ويمثلها الشيخ: عبداهلل ثاني عبداهلل آل ثاني.. 2
شركة دار الشرق -ويمثلها الشيخ: محمد ثاني عبداهلل آل ثاني.. 3
شركة الصرح لألعمال -ويمثلها الشيخ: خليفة ثاني عبداهلل آل ثاني.. 4
شركة أزيان لتجارة مواد البناء -ويمثلها الشيخ: تركي خالد ثاني آل ثاني.. 5
شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري -ويمثلها الشيخ: عبداهلل خالد ثاني آل ثاني.. 6
شركة دار العرب -ويمثلها السيد: وليد احمد السعدي.. 7
وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني - ويمثله السيد: علي عبدالرحمن الهاشمي.. 8
شركة سراج الدوحة للتجارة -ويمثلها الشيخ: حسن ثاني عبداهلل آل ثاني.. 9
شركة مطابع الوراق -ويمثلها السيد: هشام مصطفى السحرتي.. 10
شركة فسيل لألعمال والعقارات -ويمثلها السيد: جابر سالم خلفي الحرمي.. 11

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بمبلغ )ملياري دوالر . 9
أمريكي( أو ما يعادل ذلك من العمالت األخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خالل إصدار واحد أو سلسلة من 
اإلصدارات، في األوقات والمدد والرتتيبات واألحكام التي يقررها مجلس اإلدارة، وتفويض مجلس إدارة المجموعة 
التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة وإبرام 

جميع االتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أية وثائق ذات الصلة.

ثانيًا: قرارات اجتماع الجمعية العامة غري العادية:
الموافقة على تعديل النظام األساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا ألحكام قانون الشركات الجديد رقم 
11 لسنة 2015، وتفويض رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام 

األساسي المعدل واست�كمال اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.

المرفق رقم  )5(

قرارات الجمعية العامة العادية وغري العادية خالل العام 2016م
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اسم ممثل الشخص االعتبارياسم العضو
عدد مّرات الحضور من 

أصل )4( اجتماعات

4الشيخ / د.خالد بن ثاني آل ثاني مجموعة تداول القابضة 

  شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار 
العقاري 

4الشيخ / عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

4الشيخ / محمد بن ثاني آل ثاني  شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري 

4الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني المجموعة الدولية االولى لالست�ثمار

4السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي شركة عمل للتطوي�ر العقاري 

4السيد/ محمد حسني العبد اهلل شركة التقى للعقارات 

4السيد/ د. يوسف أحمد النعمة شركة الصوان للتجارة والمقاوالت 

4السيد/ وليد أحمد السعدي الشركة األهلية القطرية للتجارة والمقاوالت 

4السيد / عبد الباسط أحمد الشيبي الشركة االسالمية الدولية القابضة 

4السيد / جمال عبد اهلل الجمال  شركة سند الدوحة لالست�ثمار العقاري

اسم ممثل الشخص االعتبارياسم العضو
عدد مّرات الحضور من 

أصل)8( اجتماعات

8الشيخ/ د.خالد بن ثاني آل ثانيشركة النرباس لألعمال والعقارات

8الشيخ/ عبداهلل بن ثاني آل ثانيشركة الوفاق للهندسة المقاوالت

7السيد/ وليد احمد السعديشركة دار العرب

6الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثانيشركة دار الشرق

6السيد/ علي عبدالرحمن الهاشميوقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني

6الشيخ/ خليفة بن ثاني عبداهلل آل ثانيشركة الصرح لألعمال

6الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثانيشركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري

7الشيخ/ تركي بن خالد آل ثانيشركة أزيان لتجارة مواد البناء

5الشيخ/ حسن بن ثاني بن عبداهلل آل ثانيشركة سراج الدوحة للتجارة

7السيد/ هشام مصطفى السحرتيشركة مطابع الوراق

6السيد/ جابر سالم خلفي الحرميشركة فسيل لألعمال والعقارات

اجتماعات في عهد  أربعة   )4( اجتماعًا، منها  اثنا عشر   )12( العام 2016  القابضة خالل  ازدان  إدارة مجموعة  عقد مجلس 
مجلس اإلدارة السابق للمجموعة ومنها )8( ثمانية اجتماعات في عهد مجلس اإلدارة الحالي المنتخب بتاري�خ 11/04/2016 

وذلك وفق الجدولني التالي�ني:
اوالً: جدول اجتماعات مجلس اإلدارة السابق خالل العام 2016م وعدد مرات حضور كل عضو من األعضاء:

ثانيًا: جدول اجتماعات مجلس اإلدارة الحالي خالل العام 2016م وعدد مرات حضور كل عضو من األعضاء:

المرفق رقم  )6(

اجتماعات مجلس االدارة

التعريف والعضوية  . )

ت�ت�ألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء على األقل يشكلها مجلس اإلدارة وت�كون غالبية أعضائها 
مجال  في  مالية  بخربة  يتمتع  األقــل  على  واحــدا  عضوا  اللجنة  ت�تضمن  أن  على  المستقلني  من 
التدقيق ، وعند عدم توفر العدد الكافي من األعضاء المستقلني فيجوز  لمجلس اإلدارة  تعي�ني 

أعضاء في اللجنة من غي المستقلني شرط أن يكون رئيس اللجنة مستقال .

صالحيات اللجنة. )

وليس  الداخلي  التدقيق  مهام  على   ــراف  اإلشـ مجال  فــي  واســعــة  بصالحيات  اللجنة  ت�تمتع 
مسؤولياته  إتمام  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة  عليها  كما   ، األحــوال  من  حال  بأي  استبدالها 
فيما يتعلق بمراجعة التقاري�ر المالية ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، ويمكنها في 
أو  الخربة  ذوي  األشخاص  من  أي  ودعــوة  معلومات  أي  على  الحصول  عملها  ممارسة  سبيل 

االختصاص لحضور االجتماعات لالستفادة من آرائهم

 كما يمكنها دعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماعاتها ، كما يمكن دعوة مدير 
التدقيق الداخلي لحضور اجتماعاتها ايضًا، 

ومن صالحياتها أيضًا : . 3

اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققني الخارجي�ني على أن ترفع الى مجلس اإلدارة جميع . 1
أو  التدابي  حول  توصيات  وإعطاء  معينة  تدابي  اتخاذ  اللجنة  برأي  ت�تطلب  التي  المسائل 

الخطوات الواجب اتخاذها 

متابعة استقالل المدققني الخارجي�ني وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق . 2
التقاري�ر  إلعــداد  الدولية  والمعاي�ي  الدولية  التدقيق  لمعاي�ي  وفقا  ونطاقه  وفعاليته 

المالية 

اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقاري�ر السنوية والنصف سنوية والربعية ، . 3
ومراجعة تلك البيانات والتقاري�ر وفي هذا الصدد الرتكيز بصورة خاصة على: 

أي تغي�يات في السياسات والتطبيقات / الممارسات المتعلقة بالمحاسبة . 4

النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة االدارة التنفيذية العليا . 5

التعديالت األساسية الناتجة عن التدقيق . 6

استمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح . 7

التقيد بمعاي�ي المحاسبة حيث تضعها الهيئة . 8

المرفق رقم  )7(

ميثاق لجنة التدقيق
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التقيد بقواعد االدراج في السوق . 9

التقيد بقواعد االفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد التقاري�ر المالية  . 10

الشركة . 11 فــي  الــمــالــي  والــمــديــر  العليا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مــع  التنسيق 
واإلجتماع بالمدققني الخارجي�ني مرة واحدة في السنة على األقل. 

دراسة أي مسائل مهمة ت�تضمنها التقاري�ر المالية والحسابات والبحث بأي وسائل مهمة . 12
قد يثيها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسؤول االمت�ثال 

في الشركة أو المدققون الخارجيون .

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر. . 13

مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة وضمان أداء اإلدارة واجباتها نحو تطوي�ر نظام . 14
رقابة داخلي فعال .

من . 15 اليها  الموكلة  الداخلية  الرقابة  مسائل  في  األساسية  التحقيقات  نتائج  في  النظر 
مجلس االدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة  مجلس اإلدارة.

الضرورية . 16 الــمــوارد  وتوفر  الخارجي  والمدقق  الداخلي�ني  المدققني  بني  التنسيق  ضمان 
والتحقق من فعالية هيئة الرقابة الداخلية واالشراف عليها .

مراجعة السياسات  واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة. . 17

الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات مهمة يطلبها من . 18 المدقق  تعي�ني  مراجعة خطاب 
اإلدارة العليا في الشركة وت�تعلق بسجالت المحاسبة والحسابات المالية أو أنظمة الرقابة 

وكذلك ردود االدارة التنفيذية .

رسائل . 19 ت�تضمنها  التي  والمسائل  اإلستفسارات  على  اإلدارة  لمجلس  السريع  الــرد  ت�أمني 
المدققني الخارجي�ني أو تقاري�رهم. 

أي . 20 حــول  شكوكهم  بسرية  يبلغوا  أن  بالشركة  العاملون  خاللها  من  يتمكن  قواعد  وضــع 
ت�ثي الري�بة في التقاري�ر المالية أو الرقابية الداخلية او حول اي مسائل  مسائل يحتمل أن 
حول  وعــادل  مستقل  تحقيق  باجراء  تسمح  التي  المناسبة  الرتتيبات  وجــود  وضمان  اخــرى 
ضرر  أو  سلبي  فعل  رد  أي  من  الحماية  و  السرية  العامل  منح  ضمان  مع  المسائل  هــذه 

واقرتاح تلك القواعد على مجلس االدارة العتمادها.

االشراف على تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.. 21

مجلس . 22 بها  فوضها  كما  والصالحيات  المهام  بهذه  المتعلقة  العمل  قواعد  أن  من  الت�أكد 
االدارة تطبق بالطريقة المناسبة.

رفع تقري�ر الى مجلس االدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة.  . 23

دراسة اي مسائل اخرى يحددها مجلس اإلدارة.. 24

3. ميثاق اللجنة
يعد هذا الميثاق صالح ونافذ من تاري�خ الموافقة عليه وتصديقه من قبل مجلس االدارة ، وي�بقى 

ساري المفعول ما لم يطرأ عليه أي تعديل.

4. االجتماعات 
على لجنة التدقيق أن تجتمع عند االقتضاء وبصورة منتظمة مرة على األقل كل ثالثة أشهر 	 

كما عليها تدوي�ن محاضر  اجتماعاتها .

يكتمل النصاب بحضور أكرثية أعضاء اللجنة ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع إلى يوم 	 
عمل آخر. 

من 	  الرئيس  ينتدبه  من  يرتأسها  غيابه  حال  وفي  التدقيق  لجنة  رئيس  االجتماعات  يــرتأس 
األعضاء.

ت�تخذ القرارات بأغلبية األصوات ، وفي حال تعادل األصوات ، يعترب صوت الرئيس مرجحا.	 

5. العضوية 
يمنع على رئيس مجلس اإلدارة أن يرأس لجنة التدقيق	 

ال يجوز ألي شخص يعمل حاليا أو كان يعمل لدى المدققني الخارجي�ني للشركة خالل السنتني 	 
الماضيتني ، أن يكون عضوا في لجنة التدقيق 

مدة 	  انتهاء  حتى  أو  سنوات  ثالث  ت�تعدى  ال  لوالية  مهامهم  التدقيق  لجنة  أعضاء  يتولى 
واليتهم أو انتهاء مدة والية مجلس اإلدارة إذا كانت أقل من ثالث سنوات 

6. في حال التعارض بني توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة 
التدقيق وقــرارات مجلس اإلدارة بما في ذلك عندما  عند حصول أي تعارض بني توصيات لجنة 
، يتعني على مجلس  الخارجي  بالمدقق  اللجنة فيما يتعلق  اتباع توصيات  يرفض مجلس اإلدارة 
اإلدارة أن يضمن تقري�ر الحوكمة ، بيانا يفصل فيه بوضوح هذه التوصيات أو األسباب وراء قرار 

مجلس اإلدارة عدم التقيد بها . 
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 واهلل الموفق

تم االنتهاء من وضع هذا التقري�ر بتاري�خ  2017/1/1.

رئيس مجلس اإلدارة
د. خالد بن  ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

ختامًا

الحوكمة  التجارية ونظام  الشركات  لقانون  المثالي  التطبيق  الى  دائما  المجموعة تسعى  إن 
لما في ذلك من مصلحة للمجموعة والمساهمني على حد سواء ، كما تسعى الى المحافظة 
على حقوق المساهمني بما فيهم مساهمي األقلية وذلك للوصول الى اكرب قدر من الربحية 

المشروعة وفق تحقيق أكرب قدر من الشفافية.


