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تقرير الحوكمة

1. مقدمـــة

السادة المساهمون الكرام،،، 

تحية طيبة،

 إن أمــر نظــم وقواعــد الحوكمــة لــم يعــد مجــرد نظــم وقواعــد 
إرشــادية كمــا كان فــي بــادىء األمــر بــل أصبــح قانونــًا ملزمــًا 
وواجــب التطبيــق. عليــه لقــد دأبــت الشــركة المتحــدة للتنميــة 
منــذ تأسيســها اإللتــزام بتطبيق معاييــر وقواعــد الحوكمة على 
أفضــل وجــه وتربعــت علــى القمة بيــن الشــركات القطرية في 
ــًة  ــاح تلبي ــة واإلفص ــة الداخلي ــفافية والرقاب ــم الش ــر نظ تطوي
ــد حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي  ــات نظــم وقواع لمتطلب
ــة،  ــة قطــر لألســواق المالي ــة هيئ األســواق التــي تخضــع لرقاب
والصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة بتاريــخ ٢7 ينايــر ٢٠٠٩م، 
وتعديالتــه الالحقــه والصــادرة بموجــب قــرارات مجلــس إدارة 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقــد كان آخرهــا التعديــل الصادر 
ــنة ٢٠١٦ م  ــم )٥( لس ــة رق ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــب ق بموج
)الــذي تــم نشــره فــي العــام ٢٠١7م( وكان هــذا التعديــل 
أكثــر شــمواًل لقواعــد ونظــم الحوكمــة وقــد ألــزم مجلــس 
اإلدارة بوضــع العديــد مــن السياســات التي ترمي إلــى مصلحة 
وحمايــة المســاهمين وبالفعــل قــد تــم إعــداد جميــع سياســات 
الحوكمــة التــي فرضهــا نظــام حوكمــة الشــركات المشــار إليــه 

أعــاله وتــم إعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

تعتبــر الشــركة المتحــدة للتنميــة أن معايير ونظــم الحوكمة جزأ 
ال يتجــزأ مــن إســتراتيجيتها والتــي تســير في خِط متــواِز مع رؤية 
واســتراتيجية الدولــة الســاعية إلــى تطويــر القطــاع اإلقتصادي 
واإلســتثماري والنهــوض بــه إلــى مســتويات تضاهــي أحــدث 
ــة علــى  ــت الشــركة المتحــدة للتنمي ــم، وعمل إقتصــادات العال
تطويــر أداءهــا فــي مجــال الحوكمــة بشــكل متواصــل خــالل 
الســنوات الماضية، وتعتبر اليوم وبشــهادة هيئة قطر لالســواق 
المالية من أكثر الشــركات بالدولــة إلتزامًا بمتطلبات الحوكمة، 
وهــي تعيــد اآلن ومــن خالل هــذا التقريــر التأكيد علــى إلتزامها 
بمعاييــر الشــفافية والرقابــة واإلدارة الرشــيدة، واضعــًة نصــب 
ــا،  ــن فيه ــركة والعاملي ــاهمي الش ــة مس ــدف حماي ــا ه عينه
ــة  ــاهمة العام ــركات المس ــرز ش ــدى أب ــمعتها كإح ــز س وتعزي

فــي دولــة قطــر. 

الســادة المســاهمون، إننــا علــى إدراك تام بأن التطبيق الســليم 
لقواعــد الحوكمــة يســهم بشــكل مباشــر فــي تطويــر العمليــة 
اإلداريــة فــي الشــركة بشــكل عــام، ومــن ثم يــؤدي إلــى تعزيز 
ربحيتهــا وزيــادة عوائدهــا، ولذلــك نولي هــذه القواعــد اهتمامًا 
بالغــًا وتعتبرهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن إســتراتيجية عمــل الشــركة، 
وأداًة إداريــًة ال تقــل أهميــة عــن أي أداة أخــرى نوظفهــا فــي 

خدمــة وتطويــر ونمــو الشــركة. 

ونظــرًا ألن تطبيــق نظم الحوكمة يعتبر عمليــة تطوير متواصلة، 
فإننــا نعتــز بالمســتوى الــذي حققتــه الشــركة المتحــدة للتنمية 
حتــى اآلن، مــع إدراكنــا أيضــًا بأننــا قــادرون علــى تطويــر أدائنــا 

وملتزمــون بتحســينه خــالل الســنوات القادمــة بإذن اهلل. 

ــام ٢٠٢٠م،  ــة لع ــر الحوكم ــم تقري ــن أيديك ــع بي ــرنا أن نض يس
والــذي نعــرض مــن خاللــه خالصــة أدائنــا فــي مجــال الحوكمة. 

ــم  ــى ثقته ــاهمين عل ــادة المس ــل للس ــكرنا الجزي ــه بش ونتوج
المتواصلــة بــإدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة، وكذلــك للســادة 
فــي هيئة قطر لألســواق الماليــة على توجيهاتهــم وجهودهم 
ــركات  ــجيع الش ــة وتش ــن الحوكم ــر قواني ــي تطوي ــة ف الحثيث
القطرية على االلتزام بها، والنشــاطات والورشات والمؤتمرات 
التــي تنظمهــا الهيئــة بشــكل مســتمر بهــدف الوصــول تدريجيــًا 

إلــى تطبيــق أفضــل لهــذه الممارســات. 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام،،،

تركي محمد خالد الخاطر
رئيـــس مجلس اإلدارة
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٢. التعريفات

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق. الشركة
مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق. مجلس اإلدارة أو المجلس
نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي األســواق التــي تخضــع لرقابــة هيئــة قطــر لألســواق نظام الحوكمة أو النظام

ــنة  ــم )٥( لس ــة رق ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــس إدارة هيئ ــرار مجل ــًاًً لق ــادر وفق ــة والص المالي
٢٠١٦م والــذي تــم نشــره فــي مايــو ٢٠١7م. 

النظام األساسي للشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.النظام األساسي
هــم أعضــاء فريــق التنفيذييــن بالشــركة، والذيــن يقومــون بــأي عمــل تنفيــذي جوهــري يؤثــر المدراء التنفيذيون

علــى أعمــال اإلدارة اليوميــة للشــركة أو خططها اإلســتراتيجية، أو أدائها المالــي أو اإلداري.
هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي يتمتــع باإلســتقاللية التامــة، وممــا ينافــي اإلســتقاللية علــى العضو المستقل

ســبيل المثــال ال الحصــر، أيــًا مــن اآلتــي:

أن يكون مالكًا )١%( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.. ١

ــك )٥%( علــى األقــل مــن أســهم الشــركة أو أي . ٢ ــاري يمل ــاًل لشــخص اعتب أن يكــون ممث
شــركة مــن مجموعتهــا.

أن يكــون بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا خــالل الســنة . ٣
الســابقة علــى انتخابــات المجلــس.

ــى مــع أي مــن أعضــاء المجلــس أو اإلدارة . ٤ ــة مــن الدرجــة األول ــة قراب ــه صل أن تكــون ل
ــا. ــن مجموعته ــركة م ــركة، أو أي ش ــا بالش ــة العلي التنفيذي

أن يكــون عضــو مجلــس إدارة فــي أي شــركة ضمــن مجموعــة الشــركة المرشــح لعضويــة . ٥
مجلــس إدراتهــا.

أن يكــون موظفــًا خــالل الســنتين الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس لــدى أي مــن . ٦
األطــراف المرتبطــة بالشــركة أو بــأي شــركة مــن مجموعتهــا كالمحاســبين القانونييــن، 
وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكًا لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــالل 

ــات المجلــس. الســنتين الســابقتين علــى انتخاب

أن تكــون لــه تعامــالت مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتها . 7
خــالل الســنتين الســابقتين علــى انتخابــات المجلس. 
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	.  االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية

علــى الرغــم مــن أن نظــام وقواعــد الحوكمــة قــد كان إرشــاديًا 
فــي الســابق إال أن الشــركة تعاملــت مــع أمــر تطبيقــه وكأنمــا 
هــو إلزاميــًا وأصبــح أمــرًا ذو أهميــة حيويــة وجــزءًا أساســيًا مــن 
ــر  ــاد معايي ــى إعتم ــركة عل ــب الش ــا، وتواظ ــاطها وأعماله نش
وقواعــد العمــل بشــفافية ومســؤولية ونزاهــة تامــة، وعلــى 
تطبيــق قواعــد الحوكمــة بإعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن ثقافتهــا 
فــي إدارة الشــركة وإســتراتيجيتها تجــاه مراقبــة أنشــطتها 

وأعمالهــا اليوميــة.

وقــد إعتمــدت الشــركة ســابقًا، مواثيــق خاصــة لمجلــس اإلدارة 
واللجــان المنبثقــة عنــه تحــدد مســؤوليات أعضــاء المجلــس 
واللجان وأطر عملهم، باإلضافة إلى قواعد األخالق والســلوك 
المهنــي لمــا فيــه منفعــة وعائــد إلــى الشــركة ومســاهميها. 
وبصــدور نظــم وقواعــد الحوكمــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )٥( لســنة ٢٠١٦م والــذي 
ــزام  ــون واإلل ــك النظــم والقواعــد صفــة القان ــى تل أضفــى إل
ــد لمجلــس اإلدارة مــن اتخــاذ القــرارت  فــي التطبيــق، كان الب
الالزمــة إلعتمــاد سياســات الحوكمــة المختلفــة للتوافــق مــع 
نظــام وقواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة والمشــار إليهــا في صدر هذا التقريــر. وما يجدر ذكره أن 
مجلــس اإلدارة قــد أصدر قــرار، وفي مرحلة مبكرة بعد تأســيس 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــة م ــة تنفيذي ــكيل لجن ــركة بتش الش
لتعيــن المجلــس فــي أداء دوره، وقــد أصبــح امــر تشــكيل اللجنة 
التنفيذيــة اآلن مــن نظــم وقواعــد الحوكمــة، األمــر الــذي يــدل 
علــى أن الشــركة قــد إلتزمــت بتطبيــق نظــم وقواعــد الحوكمة 
ــدل أيضــًا  ــة فــي التطبيــق. وماي ــل أن تأخــذ صفتهــا اإللزامي قب
علــى إلتــزام الشــركة بتطبيــق نظــم وقواعد الحوكمــة من قبل 

أن تكــون ملزمــة هــو ضــم لجنــة للحوكمــة ولجنــة المكافــآت 
والترشــيحات تحــت لجنــة واحــدة فــي مرحلــة مبكرة وصــار ذلك 
األمــر اآلن متوافقــًا تمامــًا مــن النظــم والقواعــد التــي صــدرت 
مؤخــرًا. وتضطلــع هــذه اللجنــة اليــوم بمســؤولياتها فــي إعانــة 
مجلــس اإلدارة علــى القيــام بواجباتــه فيمــا يتعلــق بترشــيح 
وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، والمــدراء التنفيذييــن، وتقييــم 
أدائهــم، وإقتراح سياســة األجــور والمكافــآت والحوافز الخاصة 
بالشــركة بمــا يتماشــى مــع رؤيتهــا وأهدافهــا، باإلضافــة إلــى 
اإلشــراف علــى تطبيق الشــركة لنظام الحوكمــة وتطوير آليات 

تطبيــق هــذا النظــام. 

 وقــد أســهم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي مــن قبــل 
الجمعيــة العامــة والتــي إنعقــدت بتاريــخ ٢٠١٩/٢/٢٦ م فــي 
دخــول بعــض األعضــاء مــن المســتقلين، وهــو مــا كان لــه أثــر 
فــي تعزيــز إلتــزام الشــركة بمبــادئ الحوكمــة، ورفــع الكفــاءة 
وتعزيــز اإلســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار، ورفد المجلــس بالخبرات 
التــي يحتاجهــا ألداء عملــه. ودون شــك ســوف يولــي مجلــس 
اإلدارة المنتخــب كل اإلهتمــام بأمــر نظــام وقواعــد حوكمــة 

الشــركات والكيانــات القانونيــة. 

ــى  ــب آخــر، فــإن الشــركة تعمــل بشــكل متواصــل عل مــن جان
تطويــر السياســات المختلفــة وعلــى ســبيل المثــال سياســة 
المــوارد البشــرية فيهــا لتحقيــق أعلى درجة ممكنــة من اإللتزام 
بقوانيــن الحوكمــة، على نحو يســهم في تحديد سياســة األجور 
وتطبيــق برنامــج خــاص بتخطيــط تعاقــب الموظفيــن، باإلضافــة 
إلــى ذلــك لقــد إعتمد مجلــس اإلدارة عددًا من السياســات ذات 

الصلــة بقواعــد الحوكمــة مثــل:   

سياسة التعامل مع الشائعات سياسة عالقة المساهمين
سياسة األشخاص ذوي العالقةسياسة التداول الداخلي في أسهم الشركة

سياسة تضارب المصالح سياسة اإلبالغ عن المخالفات 
سياسة إدارة أصحاب المصلحةسياسة المسؤولية االجتماعية 

سياسة تعريف وتدريب أعضاء مجلس اإلدارةسياسة قواعد السلوك المهني ألعضاء المجلس 
سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارةسياسة توزيع األرباح

سياسة االمتثال التنظيميسياسة المكافآت
سياسة التواصل واإلفصاحاختصاصات أمين سر مجلس اإلدارة

سياسة الرقابة الداخلية 

تقرير الحوكمة
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وفيمــا يتعلــق بحقــوق بمســاهمي الشــركة قــد إعتمــد مجلــس 
اإلدارة سياســة شــاملة لعالقات المســاهمين وتشــمل سياســة 
اإلتصــال والتواصــل، سياســة تلقــي شــكاوى المســاهمين، 
السياســات المتعلقــة بالجمعيــة العموميــة، سياســة الحصــول 
علــى المعلومــات، سياســة توزيــع األربــاح، سياســة التعامل مع 
ــن  ــداول بالنســبة لألشــخاص المطلعي الشــائعات، وسياســة الت
على معلومات الشــركة، وسياســة المســاواة بين المســاهمين 
وسياســة حمايــة األقليــة مــن المســاهمين، وفــي هــذا الصــدد 
ننــوه بــإن سياســة الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار رأي مســاهمي 
األقليــة خــالل اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتســجله فــي 
محاضــر هــذه االجتماعــات. كمــا تضمــن حقــوق المســاواة في 
بيــع األســهم مــن خــالل طــرح األســهم للتــداول فــي بورصــة 
قطــر، فيمــا يبقــى لمســاهمي األقليــة حــق الشــراء الجماعــي 
ألي صفقــة بيــع أســهم كبيــرة وتــم تعديــل النظــام األساســي 
ــة  ــة العمومي ــاع الجمعي ــي إجتم ــات ف ــك السياس ــن تل لتضمي
الغيــر عاديــة بتاريــخ ٢٠١٩/٢/٢٦م وتمــت إجازتهــا ومــن ثــم تــم 
ــك. كمــا  ــًاًً لذل ــل النظــام األساســي للشــركة وفق إجــراء تعدي
شــمل تعديــل النظــام مــا تتطلبــه الهيئــة بشــأن تجزئــة األســهم.

توفــر هــذه الوثيقــة ملخصًا عن إلتــزام الشــركة بمتطلبات نظام 
الحوكمة، وتســلط الضوء على سياســات الشــركة واألطر التي 
إعتمدتهــا فــي قيــاس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخليــة، 
باإلضافــة إلــى معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة وإجتماعات 
المجلس واللجان المنبثقة عنه والمعلومات األخرى المطلوبة 
مــن الهيئــة. ويمكــن اإلطــالع علــى تقريــر مفصــل حــول إلتــزام 
الشــركة ببنود نظام الحوكمة على موقع الشركة اإللكتروني 

والــذي يمكــن الوصــول إليه علــى الرابــط التالي: 

http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/
CorporateGovernance.aspx

	. نبذة عن الشركة 

تعتبــر الشــركة إحــدى شــركات المســاهمة الرائــدة فــي دولــة 
ــة األجــل  ــد المشــاريع طويل ــل رســالتها فــي تحدي قطــر، وتتمث
ــدة  ــق الفائ ــة، وتحقي ــن جه ــة م ــو الدول ــي نم ــاهمة ف للمس
والقيمة العالية للمســاهمين من جهة أخرى. تأسســت الشركة 
فــي عــام ١٩٩٩م، وتــم إدراجهــا فــي بورصــة قطــر فــي يونيو 
٢٠٠٣م. وســعت منذ اليوم األول من تأسيســها، ألن تصبح أحد 
رمــوز النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها دولــة قطــر والمنطقــة. 

تشــمل نشــاطات الشــركة المتحدة للتنمية عددًا من القطاعات 
االســتثمارية الحيويــة، مــن ضمنهــا مشــاريع البنيــة التحتيــة، 
والعقــارات، والصناعــات المرتبطــة بالطاقــة والهيدروكربونات، 
ــاريع  ــة، ومش ــات البحري ــة والصناع ــة بالبيئ ــاريع المرتبط والمش
التنميــة العمرانيــة، والمرافق العامة، والضيافة، وقطاع التجزئة 

واألزيــاء، وتقنيــة المعلومــات. 

تــؤدي الشــركة منــذ اليــوم األول لتأسيســها دورًا فعــااًل فــي 
مســيرة التنمية التي تشــهدها دولة قطر، وقد تمكنت الشــركة 
مــن شــق طريقهــا حتــى غــدت مــن أهــم شــركات المســاهمة 
القطريــة، كمــا نجحــت في تأســيس مجموعة من اإلســتثمارات 
وشــركات مملوكــة لهــا بالكامــل وكذلــك شــراكات مــع الغيــر 

أثبتــت وجودهــا علــى مســتوى المنطقة. 

ــر  ــر مؤسســو الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن أكث ويعتب
ــاهمون  ــك المس ــر. ويمل ــة قط ــي دول ــًا ف ــتثمرين نجاح المس
ــة مــن أســهم الشــركة، بينمــا  ــر مــن ٨٤ بالمائ ــون أكث القطري
ــن  ــاهمين م ــى مس ــهم عل ــن األس ــة م ــبة المتبقي ــوزع النس تت

ــم. ــف دول العال مختل
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5. الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الشركة المتحدة للتنمية 

تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:-

جنسية إسم الشركة
نسبة رأس مال الشركةالشركة

المساهمة
٣٢%خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةالمتحدة للخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م.

٥١%*خمسمائة وستون مليون ريال قطريقطريةشركة الشرق األوسط للجرف ش.م.ح.ق.
٥١%ثالثمائة مليون ريال قطريقطريةالشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ح.ق.
١٠٠%مائة مليون ريال قطريقطريةشركة رونوتيكا الشرق األوسط ش.ذ.م.م.

١٠٠%ثمانون مليون ريال قطريقطريةالشركة المتحدة للموضة واألزياء ش.ذ.م.م.
١٠٠%خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةشركة اللؤلؤة-قطر ش.ذ.م.م.
١٠٠%مليون ريال قطريقطريةشركة مدينة سنترال ش.ذ.م.م.
١٠٠%مليون ريال قطريقطريةشركة أبراج المتحدة ش.ذ.م.م.

١٠٠%خمسون مليون ريال قطري قطريةشركة تنمية الضيافة ش.ذ.م.م.
١٠٠%خمسة ماليين ريال قطريقطريةالشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.ذ.م.م.

١٠٠%خمسة ماليين ريال قطري قطريةشركة سكوب ش.ذ.م.م.
١٠٠%خمسون ألف دوالر أمريكيجزر كيمانالشركة المتحدة لتنمية االستثمار ش.ذ.م.م.

١٠٠%مليون ريال قطريقطريةشركة مدينا إينوفا ش.ذ.م.م.
١٠٠%عشرة ماليين ريال قطريقطريةشركة إنشور بلس ش.ذ.م.م. 

١٠٠%مليون ريال قطريقطريةشركة جليتر ش.ذ.م.م.
١٠٠%مليون ريال قطريقطريةشركة مالك اللؤلؤة ش.ذ.م.م.

١٠٠%مليونا ريال قطريقطريةالشركة المتحدة لحلول المرافق ش.ذ.م.م.
١٠٠%مليون ريال قطريقطريةشركة المنتجعات والمرافق الترفيهية ش.ذ.م.م.

١٠٠%خمسة ماليين ريال قطريقطريةشركة براغماتك ش.ذ.م.م. 
١٠٠%خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية ١
١٠٠%خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية ٢

٥١%مليون ريال قطري قطريةيونايتد اديوكاشن ش.ذ.م.م.

*تــم تعديــل النظــام األساســي بتاريــخ ٢٠١٨/٩/٥م حيــث تملــك الشــركة فئــة ســهم )ب( التــي تخولهــا حــق الحصــول علــى ٥% 
مــن األربــاح و٠% مــن الخســائر. 

تقرير الحوكمة
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6. مجلس اإلدارة

 أ. إنتخاب وهيكلية مجلس اإلدارة

تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي للشــركة خــالل إجتماع الجمعيــة العامة الــذي عقد بتاريــخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦م ويتألــف المجلس من 
تســعة أعضــاء وفقــًاًً للنظــام األساســي الــذي يوضــح عــدد األعضــاء والمنصــب الذي يشــغله كل عضــو بالمجلــس. ووفقًاًً للتشــكيلة 
الحاليــة للمجلــس، فيوجــد عضــو تنفيــذي واحــد كمــا يوجــد ثالثــة أعضــاء مســتقلين بالمجلــس وبالتالــي تكــون تشــكيلة المجلــس 
متوافقــة تمامــًا مــع متطلبــات قواعــد الحوكمــة. ويوضــح الجــدول التالــي هيكليــة المجلــس ومناصــب أعضائــه وعضويتهــم فــي 

اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، كمــا يحــدد األعضــاء المســتقلين ضمــن المجلــس: 

مجلس االسم 
اإلدارة

تنفيذي/ غير اللجان
االستقالليةتنفيذي

الحوكمةالتدقيقالتنفيذية
غير مستقلغير تنفيذي--رئيسالرئيسسعادة السيد / تركي محمد خالد الخاطر 

الســيد / عبدالرحمــن عبــداهلل عبدالغني آل 
ــد الغني  عب

نائب 
الرئيس

نائب 
مستقلغير تنفيذي--الرئيس

غير مستقلغير تنفيذي--عضوعضو السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع 
غير مستقلغير تنفيذيعضوعضوعضو السيد / على حسين إبراهيم الفردان
مستقلغير تنفيذيرئيسعضو-عضو السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري

غير مستقلغير تنفيذيعضو-عضوعضو السيد / ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المري
-عضوعضوعضوسعادة السيد/ مبارك علي النعيمي

مستقلغير تنفيذي-رئيس-عضو سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني
غير مستقلتنفيذي--عضو السيد / إبراهيم جاسم العثمان فخرو
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ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم التــي يمثلها أعضــاء مجلــس اإلدارة أو التــي يملكونها بصفة شــخصية في الشــركة المتحدة 
للتنميــة وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

ممثاًل عن عضو مجلس اإلدارة 
أسهم يملكها بصفة شخصية األسهم التي يمثلها 

النسبة العدد النسبة العدد 
سعادة السيد/ تركي محمد 

خالد الخاطر 
الهيئة العامة للتقاعد 

والتأمينات االجتماعية، 
الصندوق المدني

7٨7,٣٤٤,7٢٢.٢٤%٩٠--

السيد / عبدالرحمن عبداهلل 
عبدالغني آل عبد الغني 

٠.٠٦%٢,١7٣,٦٣٠- -عن نفسه

السيد / عبدالعزيز محمد 
حمد المانع 

٠.٠٤%١,٥7٥,٠٠٠--عن نفسه

السيد / على حسين إبراهيم 
الفردان

--١.٤٤%٥١,٠٦٨,٣٦٠مجموعة الفردان 

السيد/ عبدالرحمن سعد زيد 
الشثري

٠.٠٣%١,٠٠٠,٠٠٠--عن نفسه

السيد / ناصر جاراهلل سعيد 
جاراهلل المري

الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية – 

الصندوق العسكري

٣٨٥,٣٥٣,٣7١٠.٨٨%٢--

سعادة السيد/ مبارك علي 
النعيمي

الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية، 

الصندوق المدني

7٨7,٣٤٤,7٢٢.٢٤%٩٠--

سعادة الشيخ فيصل بن 
فهد آل ثاني

٠.٤٥%١٦,٠٨٩,١٠٣--عن نفسه

السيد / إبراهيم جاسم 
العثمان فخرو

٠.٠٤%١,٣٢٠,7٠٠--عن نفسه

تقرير الحوكمة

١٣٢
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ب. أعضاء مجلس اإلدارة 

يتألف مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسماءهم:

سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر 
رئيس مجلس اإلدارة: 

عضــو غيــر مســتقل، ممثــاًل عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 
– الصنــدوق المدنــي  والتأمينــات اإلجتماعيــة 

يشــغل ســعادة الســّيد / تركــي بــن محمــد الخاطر منصــب رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة منــذ عــام ٢٠١٣، وهــو 
رئيــس الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، ونائــب 
رئيــس مجلــس إدارة مصــرف الريــان، وعضو مجلس إدارة شــركة 
Ooredoo. كما شــغل ســابقًا منصب المدير اإلداري لمؤسســة 

حمــد الطبيــة، ووكيــل وزارة الصحــة العامــة فــي دولــة قطر.

يتمتــع ســعادته بخلفيــة متنوعــة وخبــرة كبيــرة فــي األعمــال 
التجاريــة والماليــة.

حصــل الســّيد الخاطــر على شــهادة البكالوريوس فــي االقتصاد 
مــن جامعة بورتالنــد الحكومية بالواليات المتحــدة األمريكية.

السيد/ عبد الرحمن عبد اهلل عبد الغني آل عبد الغني 
عضو مستقل

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف 
فــي االقتصــاد مــن جامعــة بوســطن بالواليــات المتحــدة 
ــي  ــد الغن ــد اهلل عب ــد الرحمــن عب ــة. يشــغل الســيد عب األمريكي
آل عبــد الغنــي عــددًا مــن المناصــب المرموقــة فــي عــدة 
شــركات ومنهــا مجموعــة عبــد اهلل عبــد الغنــي ناصــر وأوالده، 
والشــركة القطريــة البلجيكيــة لأللومنيــوم، والشــركة العامــة 
ــى  ــة إل ــاءة"، باإلضاف ــورن لإلض ــركة "ث ــف، وش ــة التغلي لصناع
منصــب الرئيــس التنفيذي لشــركة المختار للمقــاوالت والتجارة، 

ــس إدارة مصــرف قطــر اإلســالمي.  ــة مجل وعضوي

 

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع 
عضو غير مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة 
ــة. يشــغل  ــا األمريكي ــة كاليفورني مــن جامعــة ســكرمنتو بوالي
الســيد عبــد العزيــز حمــد المانــع حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة محمــد حمــد المانــع، كمــا يشــغل حاليــًا منصــب 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك بــروة، عضــو مجلــس إدارة فــي 
الشــركة القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن، عضــو مجلــس إدارة 
شــركة المســتثمر األول، وعضــو مجلس إدارة الشــركة القطرية 

لأللبــان )غديــر(. 

السيد / علي حسين إبراهيم الفردان
ــو  ــردان، عض ــة الف ــن مجموع ــاًل ع ــتقل: ممث ــر مس ــو غي عض

مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة

ــوم  ــي العل ــوس ف ــهادة بكالوري ــل ش ــية، يحم ــري الجنس قط
ــى  ــد ســتيت. يشــغل الســيد عل السياســية مــن جامعــة بورتالن
حســين الفــردان حاليًا منصب نائب رئيــس مجلس إدارة مجموعة 
الفــردان، شــريك ونائــب رئيــس مجلس إدارة مدرســة الشــويفات 
الدوليــة، الرئيس التنفيذي لمؤسســة مجوهرات الفردان ومدير 

لشــركة دانــة قطــر وشــركة دانــة التعليميــة.

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري
عضو مستقل

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

ــة  ــة التربي ــوس كلي ــهادة بكالوري ــل ش ــية، يحم ــري الجنس قط
ــاء مــن جامعــة قطــر يشــغل الســيد  تخصــص فــي علــوم األحي
عبدالرحمــن ســعد الشــثري حاليًا منصب عضــو مجلس إدارة في 
شــركة وقــود، رئيــس اإلتحــاد األســيوي للجمبــاز، رئيــس نــادي 
مســيمير الرياضــي، وعددًا من المناصــب المرموقة االخرى في 
عــدة شــركات ومنهــا بــالك أرو للخدمــات واألنظمــة األمنيــة، 
ــة  ــة الرياضي ــاوالت، القري ــارة والمق ــج للتج ــزي بلدين ــركة اي ش

وايــزي كاربنتــري ألعمــال النجــارة والديكــور.

١٣٣



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

– الصنــدوق العســكري والتأمينــات االجتماعيــة 
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية 

قطري الجنســية، يحمل شــهادة الماجســتير في العلوم المالية 
والمحاســبية مــن جامعــة ســاوث آمبتــون )المملكــة المتحدة(، 
بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة قطــر. يشــغل الســيد ناصــر 
ــة  ــة الشــؤون المالي ــًا منصــب رئيــس هيئ جــار اهلل المــري حالي
بــوزارة الدفــاع، عضــو مجلــس إدارة مصــرف الريــان وفودافــون 
وقــد شــغل منصــب رئيس القطــاع المالي بشــركة مرافق قطر/ 
مجموعــة الديــار القطريــة ومنصــب مديــر إدارة تنميــة األعمــال 
وترويــج اإلســتثمار بــوزارة اإلقتصــاد والتجــارة، مديــر الشــؤون 
الماليــة واإلداريــة باللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، مراجــع 
قانوني بديوان المحاســبة ومدقق داخلي ببنك قطر الوطني. 

سعادة الشيخ فيصل فهد جاسم محمد آل ثاني 
عضو مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية 

قطري الجنسية، يحمل شهادة الدكتوراه في تمويل المشاريع 
من ليدز المملكة المتحدة وشــهادة البكالوريوس في هندســة 
البتــرول مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة يشــغل حاليــًا عضــو 
مجلــس إدارة البنــك التجــاري، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
مهندســين البتــرول القطرية، رئيس نادي الدوحــة للنفط، وعددًا 
مــن المناصــب المرموقــة فــي عــدة شــركات ومنهــا الشــركة 
الوطنيــة العالميــة القابضــة، وشــركة قطــر الوطنيــة لإلســتيراد 
والتصديــر ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة فيصل بن فهــد الخيرية. 
وشــغل الشــيخ فيصــل عــددًا مــن المناصــب أهمهــا نائــب رئيــس 

مرســك، وعضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر للبتروكيماويــات. 

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

– الصنــدوق المدنــي  والتأمينــات اإلجتماعيــة 
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطري الجنســية، يحمل شــهادة بكالوريوس في إدارة األعمال 
مــن جامعــة قطــر وشــهادة الماجســتير مــن جامعــة باليمــوث 
ــل وزارة مســاعد فــي  ــًا منصــب وكي ــة، ويشــغل حالي البريطاني
مجلــس الــوزراء وقــد شــغل منصــب مســاعد مدير مكتــب رئيس 
ــة  ــوزراء وقــد شــغل أيضــًا عــدة مناصــب فــي اللجن ــس ال مجل

األولمبيــة والتحــق بعــدة مناصــب فــي وزارة الخارجيــة. 

السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو
عضو تنفيذي غير مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية 
فــي بيــروت وشــهادة البكالوريــوس فــي هندســة البتــرول من 
ــان  ــم العثم ــم جاس ــيد/ إبراهي ــغل الس ــا. يش ــة كاليفورني جامع
منصــب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشــركة المتحدة 
للتنميــة. باإلضافــة إلــى خبرة واســعة فــي مجال صناعــة النفط 
مــع عــدد مــن الشــركات الوطنيــة والعالميــة الرائدة فــي مجال 
خدمــات النفــط والطاقــة. اختير ضمن أكثر ٥٠ شــخصية إقليمية 
ــدل  ــاز مي ــد غ ــل ان ــة "اوي ــنوي لمجل ــف الس ــي التصني ــرًا ف تأثي

ايســت " لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٥

 ج. ميثاق مجلس اإلدارة 

تم تعديل آخر نسخة من ميثاق مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ 
وأصبــح متضمنــًا لبنــود نظــم وقواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي العــام ٢٠١7، والتــي كانــت 
أكثر شــمواًل وتفصياًل في البنــود المتعلقة بالوظائف والمهام 
ــام،  ــض المه ــس، تفوي ــؤوليات المجل ــس، مس ــية للمجل الرئيس
واجبــات رئيس مجلــس اإلدارة وإلتزامات أعضاء مجلس اإلدارة. 
وأوضــح ميثــاق مجلــس اإلدارة وعلــى نحــو جلــي أطــر نشــاط 
المجلــس، كمــا مــد أعضــاء المجلــس بالمؤشــرات الالزمــة التــي 
تعينهــم علــى القيــام بواجباتهــم ممــا يــؤدي إلــى نشــر ثقافــة 
الحوكمــة، بــدءًا من الهيــكل اإلداري األعلى للشــركة ووصواًل 

إلــى جميــع العامليــن فيهــا. 

د. اجتماعات مجلس اإلدارة 

إلتزم مجلس إدارة الشــركة في عام ٢٠١٩م بعدد اإلجتماعات 
ــه بالمــادة ١٤ مــن نظــام الحوكمــة، والمــادة  المنصــوص علي
ــجل  ــاه س ــدول )٣( أدن ــن الج ــركات، ويبي ــون الش ــن قان ١٠٤م
ــرة  ــس فــي هــذه اإلجتماعــات خــالل فت حضــور أعضــاء المجل

شــغلهم لعضويــة المجلــس. 

تقرير الحوكمة
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الحضوراالجتماعاتالمنصب االسم #
٦٦رئيس مجلس اإلدارةسعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر ١
٦٥نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد / عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني آل عبدالغني٢
٦٥عضو السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع ٣
٦٦عضو السيد / على حسين الفردان٤
٦٥عضو السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثري٥
٦٥عضوالسيد / ناصر جار اهلل سعيد المري٦
٦٦عضو سعادة السيد / مبارك علي النعيمي 7
٦٦عضوسعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني ٨
٦٦عضو السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو٩

عقــدت جميــع إجتماعــات المجلــس بدعــوات مــن رئيــس مجلس 
اإلدارة تــم إرســالها لألعضــاء فــي فتــرة زمنيــة قــدرت فــي 
متوســطها بحوالــي ١٥ يومــًا قبــل عقد اإلجتماعــات، وتضمنت 
أصــواًل جــدول أعمــال اإلجتمــاع كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
نظــام الحوكمــة. يصــادق رئيــس مجلــس اإلدارة علــى محضــر 
جــدول أعمــال كل إجتمــاع مــن اإلجتماعــات أعــاله فــي بدايــة 
ــه  ــى المحضــر ويوقــع علي ــع عل كل إجتمــاع الحــق، كمــا يطل

جميــع األعضــاء بالمجلــس الحاضريــن.

ه. تقييم أداء مجلس اإلدارة 

لقد تبنت الشركة الممارسات الالزمة لتقييم أداء مجلس اإلدارة 
مــن حيــث حضــور األعضــاء إلجتماعــات المجلــس والمشــاركة 
الفعالــة لألعضــاء أثنــاء اإلجتماعــات. ووفقــًاًً لقواعــد الحوكمة 
تقــوم لجنــة الحوكمة والمكافآت والترشــيحات بإجــراء التقييم 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وقد أتيح ألعضــاء مجلس اإلدارة فرصة 
إجــراء تقييــم ذاتــي مــن خــالل إســتبيان أعــد لذلــك يقــوم عضــو 
مجلــس اإلدارة بتعبئتــه ويعــرض هــذا اإلســتبيان إلــى لجنــة 
الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت والتــي هــي بدورهــا تقــرر 

فــي أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة.

كمــا يشــمل التقييــم الذاتــي عــدة معاييــر ومنهــا مــدى إلتــزام 
المجلــس بمهامــه وتحقيــق مصالــح المســاهمين وكانــت نتائــج 
التقييــم إيجابيــة وجميعهــا ضمــن معاييــر اإلمتيــاز والجيــد جــدًا 

علــى ســنتين متتالتتيــن. 

و. مكافآت مجلس اإلدارة 

ــود  ــون وبن ــوص القان ــة ونص ــد الحوكم ــركة بقواع ــد الش تتقي
النظــام األساســي المتعلقــة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وتحديــدًا نــص المــادة ١١٩ مــن القانون رقم )١١( لســنة ٢٠١٥ 
)قانــون الشــركات التجاريــة( ونــص البنــد رقــم )٤٨( مــن النظــام 
األساســي وتطبــق الصيغــة والمعيــار الذي تنص عليــه المادتين 
الســابقتين وعمومــًا يحــال قــرار مجلــس اإلدارة المتعلــق بتلــك 

المكافــآت إلــى الجمعيــة العموميــة للموافقــه عليــه.

ز. أمين سر المجلس 

يتولــى المستشــار القانونــي العــام للشــركة مهــام أميــن ســر 
ــام  ــن نظ ــادة ١٦ م ــي الم ــه ف ــص علي ــا ن ــًاًً لم ــس وفق المجل
الحوكمــة وتتضمــن مهــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي 
الشــركة وفقــًاًً لــم هــو منصــوص عليــه فــي المــادة ١7 مــن 

ــي:  ــا يل ــو كم ــة وه ــام الحوكم نظ

ــان 	  ــس اإلدارة واللج ــات مجل ــر إجتماع ــظ محاض ــر وحف تحري
المنبثقــة عنــه وتدويــن أعضاء المجلــس الحاضريــن والغائبين 
والقرارات التي إتخذها المجلس في اإلجتماع واإلعتراضات 
ــى  ــن وإل ــة م ــر المحال ــب والتقاري ــظ الكت ــدت، وحف إن وج

المجلس؛

ــرض 	  ــذا الغ ــد له ــجل المع ــي الس ــس ف ــرارات المجل ــد ق قي
ــا. ــخ إصداره ــب تاري حس
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حفــظ محاضر إجتماعــات المجلس وقراراتــه وتقاريره وكافة 	 
ســجالت ومراســالت المجلــس ومكاتباتــه فــي ســجالت 

ورقيــة وإلكترونيــة.

إرســال الدعــوة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمشــاركين فــي 	 
اإلجتمــاع )إن وجــدوا( مرفقــًا بها جدول األعمــال قبل التاريخ 
المحــدد إلنعقــاد اإلجتمــاع بإســبوعين علــى األقــل، وكذلــك 
إســتالم طلبــات األعضــاء بإضافــة بند أوأكثر لجــدول األعمال 

وإثبــات تاريــخ تقديــم تلــك الطلبات. 

التنســيق بيــن الرئيــس وأعضــاء المجلس وبيــن مختلف أعضاء 	 
المجلس، فضاًل عن التنســيق بين المجلس وأصحاب المصالح 

اآلخرين، بما في ذلك المســاهمون واإلدارة والموظفون.

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

توفير االستشــارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة 	 
والقضايــا القانونية بطبيعة الحال.

ه. لجان مجلس اإلدارة 

أواًل: اللجنة التنفيذية: 

أقــر المجلــس تشــكيل لجنــة تنفيذيــة منبثقة عنه لغرض تســهيل 
النشــاطات اإلداريــة وإكســابها المرونــة الالزمــة، وخــول هــذه 
اللجنــة كافــة الصالحيــات الالزمــة لتســيير وإدارة وتنفيذ أعمال 
الشــركة بمــا فيهــا األعمــال اإلداريــة والماليــة والتعاقديــة، 
ويتمحــور عمــل اللجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة المجلــس فــي 
القضايا اإلســتراتيجية، واألمور المتعلقة بالموازنة والمشتريات. 

ــد  ــة التنفيذيــة ســعادة الســيد/ تركــي محمــد خال ــرأس اللجن يت
الخاطــر ويشــارك فــي عضويتهــا كل مــن الســيد/عبد الرحمــن 
عبــد اهلل عبــد الغنــي )نائــب رئيــس اللجنــة(، والســيد/ علــي 
ــد العزيــز محمــد المانــع والســيد/  حســين الفــردان والســيد/ عب
ناصــر جــاراهلل المــري وســعادة الســيد/ مبــارك علــي النعيمــي. 

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة )٦( إجتماعــات خــالل العــام ٢٠٢٠م، 
ــركة  ــة للش ــات المختلف ــة العملي ــا مراجع ــن خالله ــت م وقام
وإقامــة كافــة التوصيــات المتعلقــة بالمشــاريع المختلفــة بمــا 

فيهــا مشــاريع التطويــر العقــاري فــي جزيــرة اللؤلؤة-قطــر.

ثانيًا: الحوكمة والترشيحات والمكافآت:-

أقر مجلس اإلدارة في ٢٠١٣/٠٩/١٨ م تشكيل لجنة الحوكمة 
والترشــيحات والمكافــآت بهــدف الوفــاء بمتطلبــات الحوكمة، 
وتفعيــل نشــاط الشــركة وتعزيــز التخصصية وتوزيــع الصالحيات. 
وقــد إعتمــد ميثــاق هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 
١٢/١7/ ٢٠١٣م وتــم تعديلــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
٢٠١٨/٢/7م وتــم تعديلــه أيضــًا بتاريــخ ٢٠١٩/٤/١م للتوافــق 
مــع نظــم وقواعد الحوكمــة الصادرة في عــام ٢٠١7م. يترأس 
ــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت الســيد/عبدالرحمن  لجن
ســعد الشــثري ويشــغل عضويتهــا كل مــن الســيد/ علــي حســين 
ــاق  ــدد الميث ــد ح ــري. وق ــار اهلل الم ــيد/ناصر ج ــردان، والس الف
مســؤولية اللجنــة وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام الحوكمــة 
الصــادر فــي العــام ٢٠١7، وتتضمــن مســؤولياتها علــى ســبيل 
المثــال وليــس الحصــر: وضــع أســس ومعاييــر معينــة تســتعين 
بهــا الجمعيــة العموميــة فــي إنتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
ترشــيح مــن تــراه مناســبًا لعضويــة المجلس في حــال خلو مقعد 
بالمجلــس، وضــع مشــروع خطــة التعاقــب علــى إدارة الشــركة، 
تلقــي طلبــات الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ورفــع قائمــة 
المرشــحين مــع توصياتهــا إلــى المجلــس ونســخة إلــى الهيئــة، 
ــركة،  ــي الش ــة ف ــف التنفيذي ــاغلي الوظائ ــن ش ــيح وتعيي ترش
وتقييــم أدائهــم وأداء مجلــس اإلدارة ســنويًا، وإقتــراح سياســة 
األجــور والمكافــآت والحوافــز الخاصــة بالشــركة ومتابعــة 
اإلشــراف علــى تطبيــق الشــركة لنظــام الحوكمــة وتطويــر 

آليــات تطبيــق هــذا النظــام. 

عقــدت لجنة الحوكمة والترشــيحات والمكافآت )٨( إجتماعات 
خــالل العام ٢٠٢٠م، وقامــت اللجنة من خالل تلك اإلجتماعات 
بإقــرار والمصادقــة علــى التوصيــات المتعلقة بسياســة الموارد 
البشرية وكذلك مكافأة مجلس اإلدارة والعاملين في الشركة 

باإلضافــة إلى المصادقة علــى تقرير الحوكمة. 

ثالثًا: لجنة التدقيق:-

أقــر مجلــس اإلدارة فــي عــام ٢٠١٣ م تشــكيل لجنــة التدقيــق 
بهــدف الوفــاء بمتطلبــات الحوكمــة، وتفعيــل نشــاط الشــركة 
وقــد إعتمــد ميثــاق هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
فــي ذات الســنة وتــم تعديلــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
٢٠١٨/٢/7م وتــم تعديلــه أيضــًا بتاريــخ ٢٠١٩/٤/١م للتوافــق 

مــع نظــم وقواعــد الحوكمــة الصــادرة فــي عــام ٢٠١7.

ــق برئاســة ســعادة الشــيخ  ــة للتدقي ــس اإلدارة لجن شــكل مجل
فيصــل بــن فهــد آل ثانــي، وعضويــة كل مــن ســعادة الســيد/ 
ــي النعيمــي، والســيد/ عبدالرحمــن ســعد الشــثري،  ــارك عل مب
ويجــدر بالذكــر أن معظــم أعضــاء اللجنــة هــم مســتقلين وممــن 

يتمتعــون بخبــرة جيــدة فــي شــؤون التدقيــق. 

تقرير الحوكمة
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ــي  ــا ف ــؤولياتها وصالحياته ــدد مس ــًا يح ــق ميثاق ــة التدقي للجن
إطــار نظــام الحوكمــة، وتتضمن مســؤولياتها ترشــيح المدققين 
الخارجييــن واإلشــراف عليهــم والنظــر فــي إســتقالليتهم، 
واإلشــراف علــى صحــة البيانــات والتقاريــر الماليــة ومراجعتهــا. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لجنــة التدقيــق لــم تتضمــن أي عضــو 
يعمــل حاليــًا أو عمــل ســابقًا لــدى المدققيــن الخارجييــن، وقــد 
عقــدت لجنــة التدقيــق )7( إجتماعــات خــالل العــام ٢٠٢٠م، 
وقــد تــم خالل تلــك اإلجتماعــات مناقشــة خطة التدقيــق للعام 
٢٠٢٠م وتحديــد نســبة اإلنجــاز باإلضافــة إلــى مهــام التدقيــق 
المختلفــة الخارجــة عــن نطــاق الخطــة، باإلضافــة إلــى مهــام 
التدقيــق التــي يــوكل بهــا الرئيــس التنفيــذي ومــدراء اإلدارات.

رابعًا: إتاحة مواثيق المجلس واللجان للعموم

تمــت اإلشــارة إلى ميثــاق مجلس اإلدارة وميثــاق لجنة التدقيق 
ولجنة الحوكمة والترشــيحات والمكافآت في تقرير الحوكمة، 
كمــا أن هــذه المواثيق، باإلضافة إلى تقرير الحوكمة المفصل، 
ــت،  متاحــة للمســاهمين بموقــع الشــركة علــى شــبكة اإلنترن

ويمكــن الوصــول إليهــا على الرابــط التالي: 

http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/
Pages/CorporateGovernanceCharters.aspx

خامسًا: بدل حضور أعضاء لجان مجلس اإلدارة

دون شك أن عمل أعضاء مجلس اإلدارة ضمن اللجان المختلفة 
يشــكل جهــدًا وعمــاًل إضافيًا لألعضــاء لذلــك رأى مجلس اإلدارة 
ضــرورة تقديــم بدل حضور لكل عضو مجلس اإلدارة الذي يعمل 
ضمــن تلــك اللجــان حيــث قــرر مجلــس اإلدارة فــي إجتماعه رقم 
)٦( بتاريــخ ٢٠٢٠/١٢/١٦م بــأن يمنــح كل مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واللجــان المنبثقــة مــن المجلــس مبلــغ وقــدره ٢٥ ألــف 

ريــال قطــري عــن حضــور كل اجتماع.
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7. المدراء التنفيذيون

يتولــى الســيد ابراهيــم جاســم العثمــان فخــرو منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة منــذ ١٤ يونيــو ٢٠١٥م ويديــر كافــة عمليــات 
الشــركة اليوميــة تحــت إشــراف وبالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة. 

أ .  فــي العــام ٢٠١٥م أجــرى الرئيــس التنفيــذي للشــركة وبموافقــة مجلــس اإلدارة إعــادة للهيــكل اإلداري للشــركة حتــى تتــم 
عمليــات الشــركة بسالســة دون أن يكــون هنالــك تداخــل فــي أعمــال اإلدارات المختلفــة وتــم تنظيــم أعمــال الشــركة مــن خــالل 
١٢ إدارة تقــوم بأدوارهــا المختلفــة ويتــرأس كل إ دارة مديــر تنفيــذي يكــون مســوؤل مباشــرة أمــام الرئيــس التنفيــذي وتقــع 
علــى عاتقهــم مســوؤلية تنفيــذ سياســات الشــركة وفقــًاًً لتوجيهــات الرئيــس التنفيــذي ومجلــس اإلدارة. وأن الهيــكل التنظيمــي 

القائــم لســنة ٢٠٢٠ علــى النحــو التالــي:

President & Chief Executive Officer
الرئيس التنفيذي

Mr. Ibrahim J. Al Othman

Audit Committee
لجنة التدقيق

Manager-Internal Audit
مدير التدقيق الداخلي

Mr. Karim Samaha

Manager-President & CEO Office
مدير مكتب الرئيس التنفيذي

Ms. Ruby Lucas

General Legal Counsel
المستشار القانوني العام

Serge Sarkis

Executive Director Financial
Planning

المدير التنفيذي للتخطيط المالي
Mr. Maher Naim

Executive Director Human Capital
المدير التنفيذي للموارد البشرية

Mr. Nasser Al Harmi

Executive Director Finance
المدير التنفيذي للمالية

VACANT

Accounting Director
مدير إدارة المحاسبة

Mr. Narayan Ravi

Engineering Manager
مدير الهندسة

Mr. Mostafa Soliman

Engineering & Construction Director
مدير إدارة الهندسة والبناء

Mr. Sulaiman Al-Hail
)Acting(

Project Director-Gewan Island
مدير مشروع جزيرة جيوان

Irodion Rachiotis

Residential Property Director
مدير إدارة الوحدات السكنية
Mr. Mohammed Al-Kaabi

)Acting(

Residential Leasing Manager
مدير تأجير الوحدات السكنية

Mr. Fisal Ridah

Community Services Director
مدير إدارة خدمات اللؤلؤة

Mr. Ateeq Al Khulaifi

Retail & Office Leasing Director
 مدير إدارة تأجير المكاتب والوحدات

التجارية
Mr. Rayamarrakkar Yoosaf

RME-General Manager
 المدير العام-شركة رونوتيكا الشرق

األوسط
Mr. Adel Al Muhannadi

HDC-General Manager
المدير العام-الشركة المتحدة

للضيافة
Mr. Philippe Eric Tradieu

Residential Sales Director
مدير إدارة مبيعات الوحدات

السكنية
Mr. Bassel Bahout

Marketing & Communications 
Director

مدير إدارة التسويق واإلتصال
Mr. Roy Frederik Khattar

Retail & Office Management 
Director

مدير إدارة المكاتب والوحدات التجارية
Mr. Adel Khozestani

TPOC Manager
مدير إتحاد الماّلك

Mr. Farhan Al Shammari

Facilities Maintenance Manager
مدير الصيانة

Mr. Mohamed Aden

HSSE Director
 مدير إدارة األمن والسالمة والصحة

والبيئة

Mr. Abdulaziz Al Saey

Procurement Manager
مدير المشتريات

Mr. Ayman Amer

Contracts Manager
مدير العقود

Mr. Derek Killian

Design & Architecture Manager
مدير التصميم والعمارة

Mr. Walid Ramadan

MEP Manager
مدير الميكانيكا، والكهرباء، والسباكة

Mr. Nasser Hatem

Financial & Business 
Planning Director
مدير إدارة التخطيط

المالي واألعمال
Mr. Karim Farhat

Admin Services Director
مدير إدارة الخدمات

اإلدارية
Mr. Ahmad Al Fadala

IT Manager
مدير تكنولوجيا

المعلومات
Mr. Sam Hakim
)Designated(

Assets Management 
Director

مدير إدارة األصول

Mr. Anil Welinkar

Human Resources 
Director

مدير إدارة الموارد البشرية

Mr. Saleh Al Jraidi

Head of Budget
رئيس قسم الميزانية

Mr. Babar Rais

Executive Director Development
المدير التنفيذي للتطوير

Mr. Mohamed Eid

Executive Director Operations
المدير التنفيذي للعمليات

Mr. Talal Jondi

Executive Director Public Services
المدير التنفيذي للخدمات العامة

Mr. Abdullatif Al Yafei

Executive Director Commercial
المدير التنفيذي للعمليات التجارية

Mr. Hussein Al-Baker

Executive Director Property 
Management

المدير التنفيذي إلدارة العقارات
Mr. Abdulla Al Hamadi

Executive Director Portfolios 
Investment

المدير التنفيذي للمحافظ اإلستثمارية
Mr. Faisal Al-Emadi

Registry Manager
مدير السجل

Mr. Mohamed
Al Remaihi

تقرير الحوكمة
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ب.  يتــّم تقييــم أداء اإلدارات التنفيذيــة والمــدراء التنفيذييــن وفقــًاًً آلليــات محــددة ومعاييــر دقيقــة مــن أجل الوصول إلى مؤشــرات 
األداء الرئيســية ويتــّم هــذا التقييــم تحــت اإلشــراف المباشــر للرئيــس التنفيــذي للشــركة ويتــّم عــرض مقتــرح مكافــآت المــدراء 
ــن لســنة ٢٠١٩ تحســن األداء فــي تحقيــق مؤشــرات األداء  ــه. وتبي ــه أو تعديل ــن إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــه علي التنفيذيي
)KPI( مــن قبــل المــدراء التنفيذييــن. أمــا بالنســبة لمكافــآت المــدراء التنفيذييــن الشــاملة للرواتــب والعــالوات والبــدالت فيتــّم 

التصريــح عنهــا ســنويًا فــي البيانــات الماليــة وباألحــرى فــي اإليضــاح رقــم ٢٩.

ت.  المــدارء التنفيذيــن الذيــن يملكــون أســهم فــي الشــركة: ويوضــح الجدول التالــي عدد األســهم التي يملكهــا المــدراء التنفيذيين 
في الشــركة وذلك بتاريــخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

رقم المساهم عدد األسهم الوظيفة اإلسم 

١,٣٢٠,7٠٠٦٣٨7٥الرئيس التنفيذيابراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو

8. تعامالت األشخاص المطلعين على معلومات الشركة 

لقــد إعتمــد مجلس اإلدارة وثيقة سياســة األشــخاص المطلعين 
علــى معلومــات، وتعــد تلــك السياســات مــن أهــم السياســات 
التــي فرضهــا نظــام الحوكمة الصــادر في عــام ٢٠١7م. ووّقع 
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى تعهــد بالمحافظــة علــى الســرية 
وعــدم تضــارب المصالــح، إقرارًا منهــم باإللتزام باإلجــراءات التي 
تحكــم دخولهــم فــي صفقــات مــع الشــركة، وتحــدد سياســة 
األطــراف ذوي العالقــة اإلجــراءات الالزمــة، وتفــرض علــى 
األعضــاء اإلفصــاح عــن الصفقــات التي تحتمل تضــارب المصالح، 
واإلمتنــاع عــن التصويــت أو عــن الحضــور عنــد عــرض مســائل من 
هــذا النــوع علــى مجلــس اإلدارة للتصويــت عليهــا. فضــاًل عــن 
ذلــك، تفــرض تلــك السياســات علــى كل عضــو بمجلــس اإلدارة 
الوفــاء تجــاه الشــركة ومســاهميها، وتغليــب مصالــح الشــركة 
ومســاهميها علــى مصالحهــم الشــخصية والعمــل دائمًا بحســن 

نيــة لمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة. 

ــي  ــام األساس ــن النظ ــادة )٥٠( م ــى الم ــًا إل ــا أيض ــير هن ونش
التــي تنــص علــى أن يضــع مجلــس اإلدارة ســنويًا تحــت تصــرف 
المســاهمين وإلطالعهــم الخاص قبــل إنعقاد الجمعيــة العامة 
التــي تدعــى للنظر فــي ميزانية الشــركة وتقرير مجلــس اإلدارة 
بإســبوع علــى األقــل كشــفًا تفصيليــًا يتضمــن العمليــات التــي 
يكــون فيهــا ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديريــن مصلحــة 
تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. ويتــّم اإلفصــاح ســنويًا عــن عــدد 
األســهم التــي يملكهــا أعضــاء المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمة 

كمــا هــو وارد فــي أعلــى هــذا التقريــر. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد فرضــت الشــركة علــى موظفيهــا 
كافــًة التوقيــع علــى إقــرار وتعهــد بالمحافظــة علــى الســرية 
وعدم إفشــاء أي معلومات تتعلق بحقوق الشــركة وصفقاتها، 
واإللتزام بسياسات الشركة ومواثيق قواعد األخالق والسلوك 

المهنــي المعتمــدة لديها.

أمــا فيمــا يتعلــق بوثيقــة سياســة األشــخاص المطلعيــن علــى 
معلومات الشركة والتي إعتمدها المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٢/7م 
فقــد عّرفــت تلــك الوثيقــة مــن هــم األشــخاص المطلعيــن على 
معلومــات الشــركة التــي لم يتــّم اإلفصاح عنهــا ووضعت قيود 
صارمــة علــى األشــخاص المطلعيــن تصــل فــي بعــض األحيــان 
إلــى منــع التــدوال مــن قبل بعــض األشــخاص، كمــا فرضت تلك 
الوثيقــة تقديــم إفصاح مكتوب )كل ثالثة أشــهر( يبين تعامالت 
األشــخاص المطلعيــن فــي أســهم الشــركة كمــا وضعــت أيضــًا 
آليــة صارمــة لمراقبــة حســابات األشــخاص المطلعيــن علــى 

معلومات الشــركة. 
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9. بيان أسهم كبار المساهمين 

ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها كبار المساهمين في الشركة وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

النسبة % عدد األسهمالمساهم 

٢٢.٢٤%7٨7,٣٤٤,7٩٠صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد

١٠.٨٨%٣٨٥,٣٥٣,٣7٢صندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد

٩.٢٩%٣٢٩,٠٢٣,٥٣٠ابراهيم حسن ابراهيم األصمخ

٣.٩٦%١٤٠,٣٢٨,7٨٠صندوق وادي السيل ٩ 

٣.٣٤%١١٨,٢٤٣,١٢٠شركة المستثمر األول

٣.٢٠%١١٣,١7١,٦٢٠المانع كابيتال القابضه

٣.٠٣%١٠7,٣٨٣,٥٠٠صندوق وادي السيل ٨ 

٢.٨٦%١٠١,١٥١,٠٠٠خالد جمعه الماجد عبداهلل

١.٤٤%٥١,٠٦٨,٣٦٠مجموعه الفردان القابضة

١.٢٨%٤٥,٣77,٦٦٠محمد عبد الرحمن البحر

تقرير الحوكمة
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الرقابة الداخلية  .1٠

إن مهمــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة تشــهد أيضــًا تطــورًا 
مضطــردًا بمــا يكفل لها االســتجابة بفاعلية لتوســع حجم أعمال 
الشــركة، والنهــوض بإلتزاماتهــا فــي مجــال التدقيــق الداخلــي، 
وتقديــم التوصيــات الالزمــة فيمــا يتعلــق بالتغييــرات الواجــب 

إجراؤهــا لتعزيــز الحوكمــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة.

ــح  ــة مــن السياســات واللوائ ــا لمجموع ــز بتبنيه فالشــركة تتمّي
الداخلية والقرارات والتعميمات وغيرها من اإلجراءات الرقابية 
المكتوبة التي صمّمت للحرص على تنظيم ســير األعمال داخل 
مختلف إدارات الشركة وضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة، والتأكد 
ــن وتحفيزهــم  ــر الموظفي ــات، وتطوي ــن الواجب مــن الفصــل بي
وتنمية ســلوكهم المهني، وتســهيل تبادل المعلومات بشــكل 
يمّكــن أصحــاب العالقــة مــن القيــام بواجباتهــم علــى الوجــه 
ــة العمــل بالشــكل  األكمــل ممــا يســاهم فــي تســيير ومراقب

األمثل. 

كمــا تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي التــي تضــم عــدد مــن 
المدققيــن مــن ذوي الخبرة والكفــاءة، بمراجعة وتدقيق جميع 
إدارات الشــركة وأعمالهــا ومشــاريعها مــن خالل خطــط تدقيق 
ســنوية معتمــدة من لجنة التدقيق لتقييم جــودة األداء وتحديد 

المخاطــر ورفــع التوصيــات، وســّيما فيمــا يتعلــق بـ:

تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي الشــركة 	 
ومــدى مالئمتــه للمعاييــر القياســية وتحقيقــه ألهــداف 
اإلدارة العليــا المرجــوة، مــع تقديــم اإلقتراحــات والتوصيــات 

التــي ترفــع مــن كفــاءة تلــك النظــم.

تقييــم مــدى إلتــزام جميــع اإلدارات بتطبيــق نظــم الرقابــة 	 
الداخليــة المعمــول بــه فــي الشــركة.

اإلخفاق في اإللتزام بسياســات الشركة وإجراءاتها وأسباب 	 
هذا الفشل.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة 
هــي قســٌم قائــم مســتقل بذاتــه يتألــف مــن فريــق عمــل مــن 
خلفيــات مهنيــة وفنيــة مختلفــة، تــم تدريبهــم بشــكل مناســب 
وواٍف للعمــل بإســتقاللية وموضوعيــة، وهــو مضطلــع بجميــع 
مهــام التدقيــق الداخلــي للشــركة، ولــه حرية الوصــول في أي 

وقــت إلــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة والوثائــق العائــدة 
لهــا كــي يقــوم بمهــام التدقيــق علــى أكمــل وجــه. 

وقــد فــّوض مجلــس اإلدارة فــي الشــركة جميــع المســائل 
ــق، بمــا فــي  ــة التدقي ــى لجن ــي إل ــق الداخل المتعلقــة بالتدقي
ذلــك تعييــن رئيــس إدارة التدقيــق الداخلي. ويقــوم رئيس إدارة 
التدقيــق برفــع تقاريره المتعلقة بمســائل التدقيق الداخلي إلى 
لجنــة التدقيــق. وننــوه إلــى أن وحــدة التدقيــق الداخلــي ترفــع 

تقاريرهــا الفصليــة إلجتماعــات لجنــة التدقيــق.

11.  الصفقات المرتبطة باألطراف ذو 
العالقة

ــي  ــة ف ــراف ذو العالق ــة باألط ــات المتعلق ــد الصفق ــّم رص يت
التقريــر المالــي واإلشــارة إليهــا بشــكل منفصــل فــي البيانــات 

ــّم عرضهــا علــى المســاهمين. ــة الســنوية التــي يت المالي

إدارة المخاطر  .1٢

تهتــم الشــركة إهتمامــًا بالغــًا بتطبيــق منظومــة متكاملــة مــن 
ــة التــي تهــدف إلــى تقييــم وإدارة كافــة  الممارســات اإلداري
المخاطــر التي ترتبط بنشــاطات الشــركة وأعمالها لدى ســعيها 
لتحقيــق أهدافهــا وخططها المســتقبلية. إن الهدف األساســي 
من إدارة المخاطر هو حماية الشــركة من األحداث التي تعوق 
تحقيــق األهــداف التشــغيلية والماليــة بصــورة مســتدامة، حيث 
تدرك إدارة الشركة المتحدة للتنمية األهمية القصوى والملحة 

لتطبيــق أنظمــة إدارة مخاطر تتســم بالفعاليــة والكفاءة.

وقد أطلقت الشــركة في هذا الســياق برنامجًا إلدارة المخاطر. 
ويتمثــل دور هــذا فــي المســاعدة فــي تحديــد المخاطــر، ووضع 
الخطــط المتعلقــة بدرء المخاطر، ومن ثــم متابعة تنفيذ الخطط 
ــى  ــركة إل ــع الش ــر. وتتطل ــادي المخاط ــدرء أو تف ــا ل وفاعليته
االنتهــاء مــن تطبيــق نظــام إدارة المخاطــر علــى جميــع إدارات 

الشــركة خــالل الربــع الثانــي من عــام ٢٠٢٠م.

١٤١



الرقابة الخارجية  .1	

يتــّم إتخاذ قــرار تعيين المدققين الخارجييــن، بما في ذلك تحديد 
أتعــاب المدقــق الخارجــي، خــالل إجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
الــذي يمكــن لكافــة المســاهمين المشــاركة فيــه. ويحضــر 
المدقــق الخارجــي هــذا اإلجتمــاع لتقديــم تقريــره واإلجابــة عن 

إستفســارات المســاهمين.

وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة خــالل إجتمــاع الجمعيــة 
 "K.P.M.G" ــن الســادة ــخ ٢٠٢٠/٣/٣م تعيي ــر بتاري العامــة األخي
مدققــًا خارجيــًا لمراجعــة بيانــات الشــركة وتقديــم خدمــات 
التدقيق للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠م، والهدف من تعيين 
المدقــق الخارجــي هــو التأكيــد لمجلــس اإلدارة والمســاهمين 
علــى أن البيانــات الماليــة قد تم إعدادها وفقــًاًً لكافة القوانين 
والتشــريعات المتصلة والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
باإلضافــة إلــى الحــرص علــى أن هــذه البيانــات الماليــة تمثــل 
المركز المالي للشركة وتعكس أداءها في مختلف نشاطاتها. 
مــع العلــم أن دور المدقــق الخارجــي قــد اقتصــر علــى تقديــم 
خدمــات التدقيــق للشــركة فقــط، حيــث يمتنــع علــى الشــركة 

التعاقــد معــه لتقديــم أي خدمــات أخــرى.

ــي  ــق الخارج ــوم المدق ــق، يق ــادئ التدقي ــع مب ــق م وبالتواف
ــس  ــة وإســتقاللية عــن الشــركة ومجل ــكل موضوعي بالعمــل ب
إدارتهــا، وبعيــدًا عــن أي تضــارب للمصالــح. وهــو يحضــر بشــكل 
دائــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة لتقديــم تقريــره واإلجابــة عن 
ــادة  ــه أن الم ــارة إلي ــدر اإلش ــاهمين. ومايج ــارات المس إستفس
٢٤ مــن نظــام الحوكمــة الصــادر فــي عــام ٢٠١7م قــد ألــزم 
المدقــق الخارجــي بمــد هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بكافــة 

التقاريــر ومــا يتكشــف لــه مــن مخالفــات.

اإلفصاح   .1	

تتخــذ الشــركة مــن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح الكامــل مرتكــزًا 
لهــا عنــد اإلتصــال مــع المســاهمين أو الجهــات الرقابيــة أو 
ــح، أو فــي إجتماعــات  أي جهــات أخــرى مــن أصحــاب المصال

ــة.  ــة العمومي الجمعي

وتقــوم الشــركة باإلفصــاح لبورصــة قطــر وهيئة قطر لألســواق 
ــة بشــأن المســائل المشــار إليهــا فــي نظــام الحوكمــة  المالي
ــي تفرضهــا السياســات  واإلفصــاح أيضــًا عــن كل المســائل الت
المختلفــة والمذكــورة ضمــن هذا التقرير، هــذا فضاًل عن إفصاح 
الشركة لنتائجها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختامية 
خــالل الفتــرة المحــددة فــي الئحــة بورصــة قطــر، كمــا تقــوم 
باإلفصاح عن أســماء أعضاء اللجان وتشــكيلتها والســيرة الذاتية 
لــكل عضــو وعــدد األســهم التي يملكهــا أعضاء مجلــس اإلدارة 

ــة  ــر الحوكم ــن تقري ــي، وضم ــركة اإللكترون ــع الش ــى موق عل
ــى  ــر عل ــي تؤث ــى كافــة التطــورات الت الســنوي، باإلضافــة إل
ــط  أداء ســعر ســهم الشــركة المــدرج فــي البورصــة. كمــا ترتب
الشــركة بقنــوات إتصــال مباشــرة بمســاهميها حيــث تتيــح لهــم 
إمكانيــة اإلطــالع علــى المعلومــات فــي الحــدود المنصــوص 
عليها قانونًا. ويعتمد القســم المالي بالشــركة المعايير الدولية 
إلعــداد التقاريــر المالية، ويصــرح المدقق الخارجي بشــكل صريح 
فــي تقريــره علــى أنــه حصــل علــى كّل المعلومــات الضرورّيــة، 
ويذكــر فــي تقريــره بأنــه يتقّيــد بمعاييــر التدقيــق الدوليــة وبــأن 
التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن الشــركة متوافقــة مــع المعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. 

يتــّم إرســال التقاريــر الماليــة المدققــة إلــى جميــع المســاهمين 
بشــكل ســنوي مرفقــة مــع الدعــوة للجمعيــة العامــة وهــي 
ــك  ــي وكذل ــركة اإللكترون ــع الش ــى موق ــوم عل ــة للعم متاح

موقــع بورصــة قطــر.

حقوق المساهمين   .15

لقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة وثيقــة سياســة عالقــة المســاهمين 
التــى يفرضهــا نظــام الحوكمــة الصــادر فــي عــام ٢٠١7 م وقد 
ــاًل لحقــوق  ــر شــمواًل وتفصي صيغــت تلــك الوثيقــة لتكــون أكث
المســاهمين وتبنــت تلــك الوثيقــة عــدة محــاور وهــي سياســة 
الشــركة تجــاه المســاهمين، سياســة اإلتصــال والتواصــل مــع 
المســاهمين، سياســة تلقي الشــكاوى وتظلمات المســاهمين 
ــا، سياســة حقــوق المســاهمين فــي إجتمــاع  والتعامــل معه
الجمعيــة العموميــة، سياســة المســاواة فــي التعامــل مــع 
جميــع المســاهمين وحمايــة مســاهمي األقلية، سياســة تلقي 
اإلستفســارات والحصــول علــى المعلومات، وسياســة التنســيق 

مــع الجهــات التنظيميــة.

حقوق أصحاب المصالح اآلخرين  .16

تعمــل الشــركة بشــكل متواصــل علــى تطويــر سياســة المــوارد 
البشــرية فيهــا لتحقيــق أعلى درجة ممكنة مــن اإللتزام بقوانين 
الحوكمة، ال سيما فيما يتعلق بتطوير نظام الدرجات الوظيفية 
علــى نحــو يســهم فــي تحديــد سياســة األجــور وتطبيــق برنامــج 
خــاص بخطــط تعاقــب الموظفيــن. وقــد وضعــت الشــركة 
ــن  ــلوك الموظفي ــم س ــم وينظ ــلوك يحك ــد الس ــًا لقواع ميثاق
ــاد  ــى ضمــان نزاهــة وشــفافية وحي فــي الشــركة للحــرص عل
وموضوعيــة وكفــاءة الموظفيــن المهنية فــي العمل. وتطلب 
الشــركة مــن جميــع موظفيهــا التوقيــع علــى نمــوذج تضــارب 
مصالــح مخصــص لإلفصــاح عــن أي حــاالت تضــارب واقعــة أو 
مســتقبلية، كمــا يطلــب مــن الموظفيــن التوقيــع علــى إتفاقية 

عــدم إفشــاء األمــور الســرية المتعلقــة بالشــركة. 

تقرير الحوكمة

١٤٢
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وتعتمد الشــركة آلية تســمح لموظفيها بإتخاذ كافة اإلجراءات 
للتبليــغ عــن العمليــات والتصرفــات المشــبوهة وفقــًاًً لسياســة 
 ،)Whistle Blowing Policy( األبــواب المفتوحــة التــي تتبعهــا
وعمــاًل بهــذه اآلليــة، يفتــرض علــى الموظــف طلــب المشــورة 
أواإلبالغ عن أي حالة فساد، أوتضارب مصالح، أوعدم مساواة، 
أوعــدم إلتــزام بسياســات الشــركة، قــد تتطلــب إهتمــام اإلدارة. 
ونشــير هنــا إلــى المــادة )٥-١( مــن ميثــاق لجنــة التدقيــق التــي 
نصــت علــى وضــع نظــم تمكــن موظفــي الشــركة مــن اإلبــالغ 
بشــكل ســري عن أي شــكوك تراودهم تجاه أي مســائل مثيرة 
ــة  ــراءات الرقاب ــة أو إج ــر المالي ــي التقاري ــبهة ف ــك أو الش للش
الداخليــة أو أي مســألة أخــرى، وضمــان وجــود ترتيبات مناســبة 
تســمح بإجــراء تحقيقــات نزيهــة ومســتقلة حــول هــذه القضايــا. 

أمــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب المصالــح اآلخريــن مــن الدائنيــن، 
ــفافية  ــدأ الش ــارس مب ــركة تم ــإن الش ــن ف ــالء والموردي العم
ــار علــى أســاس  لعمالئهــا ومــوردي الخدمــات وتقــوم باإلختي
الجــودة ثم الســعر وقد إعتمــد مجلس اإلدارة كافة السياســات 
المتعلقــة بالمشــتريات وطــرح العطاءات والمزايــدات والتعامل 

مــع أصحــاب المصالــح. 

نزاعات وخصومة الشركة  .17

إن أمــر حــدوث النزاعــات والخصومــات هــي أمــر طبيعي ســيما 
أن الشــركة تمــارس أعمالهــا التجاريــة خالل عدد من النشــاطات 
وأهمهــا نشــاط التطويــر العقــاري وبطبيعــة الحــال هنالك عدد 
مــن القضايــا المختلفــة مــن وضــد المقاوليــن وكذلــك مطــوري 
الباطــن وهنــاك عــدد مقــدر قد فصــل فيــه لصالح الشــركة، وتم 
ــركة  ــا الش ــى قضاي ــي عل ــق الخارج ــل المدق ــن قب ــق م التدقي
وبمنتهــى الشــفافية وتنــاول التقريــر المالي الســنوي للشــركة 

بيانــًا مفصــاًل لتلــك القضايا.

موقع الشركة على شبكة اإلنترنت  .18

ــه  ــار إلي ــت، والمش ــبكة اإلنترن ــى ش ــركة عل ــع الش ــر موق يوف
أدنــاه، معلومــات وافيــة عــن نشــاطات الشــركة والفــرص 
االســتثمارية، ويتضمــن قســمًا خاصــًا بعالقــات المســتثمرين 
ــر الســنوية  ــة يحتــوي علــى التقاري ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغتي
والتقارير المالية ربع السنوية للسنة الحالية وللسنوات السابقة 
يمكن تحميلها مباشرة من الموقع، وعناوين االتصال بمسؤول 
عالقات المســاهمين، وتقرير الحوكمة، وميثاق مجلس اإلدارة، 
ومواثيــق اللجــان المنبثقــة عنــه، باإلضافــة إلــى أخبــار الشــركة 
التــي يتــّم تحديثهــا مباشــرة بعــد اإلفصــاح عنهــا أصــواًل. يتضمــن 
الموقــع أيضــًا معلومــات وافية عن الشــركات الزميلــة والتابعة 
ونســبة المســاهمة فيهــا ومعلومــات اإلتصــال بهــا وغيرها من 

http://www.udcqatar.com .المعلومــات الهامــة

المخالفات  .19

حتــى تاريــخ إعداد هذا التقرير، لم يتّم رصد أي مخالفات إرتكبت 
مــن قبل الشــركة. وتجدر اإلشــارة إلى أن الشــركة تقــوم بإدارة 
المخاطــر مــن خــالل التنســيق والتعــاون المســتمر بيــن إداراتهــا 
ــي،  ــق الداخل ــة والتدقي ــة والقانوني المختصــة بالشــؤون المالي
وبإشــراف مباشــر مــن مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة، 
التدقيــق ولجنــة الحوكمــة والترشــيحات  وخصوصــًا لجنــة 
ــة  ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــات هيئ ــًاًً لتعليم ــآت وفق والمكاف
 Price waterhouse والحوكمــة. كمــا قامــت الشــركة بتعييــن
coopers الذين يقومون بتطبيق نظام إدارة المخاطر والضوابط 

الداخليــة حاليــًا. بنــاءًا علــى السياســات ذات الصلــة بهمــا.

سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة  .٢٠

إن الشــركة المتحــدة للتنمية لديهــا إلتزام بأن تدعم المجتمعات 
التــي تعمــل فيهــا. تعتبــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركة جــزء 
ــم دعمــًا  ــزم الشــركة بتقدي ال يتجــزء مــن اســتراتجيتنا، حيــث تلت
ــة  ــة والرياضي ــدوق دعــم األنشــطة االجتماعي ــًا ســنويًا لصن مالي
)دعــم( وفقــًاًً للقانــون ١٣ لســنة ٢٠٠٨. إن المبلــغ المخصــص 
لصنــدوق دعــم األنشــطة اإلجتماعيــة والرياضيــة للعــام ٢٠٢٠ 

هــو ٥,7 مليــون ريــال قطــري. 

تقرير الحوكمة  .٢1

إلتزامــًا منهــا بقواعد ومبــادئ الحوكمة، أصدرت الشــركة تقرير 
الحوكمــة هــذا موقعــًا مــن رئيــس مجلــس اإلدارة. وتوفــر هذه 
الوثيقــة ملخصــًا عــن إلتزام الشــركة بمتطلبات نظــام الحوكمة، 
وتســلط الضــوء علــى سياســات الشــركة التــى يفرضهــا نظــام 
الحوكمــة واألطــر التي إعتمدتها في قيــاس مخاطرها وتقييم 
الضوابــط الداخليــة، باإلضافة إلى معلومات عن مجلس اإلدارة 
وإجتماعاتــه واللجــان المنبثقــة عنــه والمعلومــات األخــرى 
ــركة  ــزام الش ــر إلت ــذا التقري ــد ه ــة ويؤك ــن الهيئ ــة م المطلوب
التــام بتطبيــق كافــة متطلبــات الحوكمــة خالل العــام ٢٠١٨م. 
ويمكــن اإلطــالع علــى تقريــر مفصل حــول إلتزام الشــركة ببنود 
نظــام الحوكمــة واإلطــالع علــى كافــة سياســات الحوكمــة 
علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي والــذي يمكن الوصــول إليه 

علــى الرابــط التالــي: 

http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/
Pages/CorporateGovernance.aspx

رئيس مجلس االدارة
تركي محمد خالد الخاطر

١٤٣
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