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   مقدمة

 

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية   ق األوسط. يقع مقرها  الشر ي الشر
ي مجال األجهزة الطبية ف 

كة الرائدة ف  هي الشر
ي الدوحة ، قطر.  

 الرئيسي ف 
ي صناعة األجهزة الطبية ، حيث تعتمد أسواق الرعاية   دمتختس 

 ف 
ً
مصنعها  األكثر حداثة و تطور، مما جعل منها منافًسا قويا

كة الصحية المتقدمة عىل منتجات  ي تركز أولوياتها عىل   الشر
  . المرض   ذات  الجودة عالية و الت 

 
كة و ممار  كة القطرية  كما  سات الحوكمة الرئيسية .  يحدد هذا التقرير مالمح اطار الحوكمة الخاص بالشر ي الشر

نواصل ف 
ي اطار يسىع لالمتثال التام لل

 متطلبات الرقابية .  األلمانية للمستلزمات الطبية تبت 
 

ي يحكم و يدير بها مجلس ال تبت  مجلس ا
كات يتعلق بالطريقة الت  الدارة  دارة ولجانه وفريق ل دارة إطارا لحوكمة الشر

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية التنفيذية شؤون ُ كات لتحقيق أفضل   الشر ي تطوير معايثر حوكمة الشر
، و يأت 

كة بشكل   ممارسات الحوكمة كة القطرية األلمانية. تقوم الشر الرشيدة من أولويات مجلس الدارة والدارة التنفيذية العليا للشر
حاليير   بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح ال مستمر بتعزيز وتحسير  مبادىء وهيكل الحوكمة الخاص

 .  والمحتملير  
 
 

 

 

   االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات
 

ي نظام  
كات والمنصوص عليها ف  كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  بتطبيق قواعد و إرشادات الحوكمة للشر م الشر تلث  

كات و الكيانات القانونية المدر  ي السوق الرئيسيةحوكمة الشر
  . هيئة قطر لألسواق المالية"النظام" الصادر عن  جة ف 

 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في 
 

عت كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية طورت وشر ي تنفيذ مبادرات عدة للتوافق مع متطلبات القانون الجديدة   الشر
ف 

ي أصدرتها هيئ
ي التطورات التنظيمية الجديدة وتنفيذها الت 

ي ذلك دون حرص ة قطر أللسواق المالية فيما يتصل بتبت 
 :، بما ف 

 

 .متثال بالقانون الصادر عن الهيئة ال ساسي لأل تعديل النظام ا •

ي تطوير إطار الحوك •
كة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة المواصلة ف   مة للشر

 ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون  الدارةلس عادة هيكلة مج إ •

 ألفضل معايثر  •
ً
كة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقا  ممارسات الحوكمة لدى الشر

 

 

  



 

4 

 

 

 مجلس اإلدارة 
  

 أعضاء مجلس االدارة
 

ة  7يتكون مجلس الدارة حالًيا  • ي األصل للفث 
، حيث يمكن إعادة انتخاب  ٢٠٢١-  ٢٠١٨أعضاء تم انتخابهم ف 

ا للنظام األساسي األ 
ً
كة من خالل التصويت الشي للجمعية العامة  عضاء وفق  .للشر

 
كة )المادة • ا للنظام األساسي للشر

ً
ي  7( ، يتألف مجلس الدارة من  ٢4وفق

ي  أعضاء ، ولكن ف 
حالة وجود شاغر ف 

ي ما لم يقل هذا العدد عن 
ا للمادة )  5المجلس ، يستمر المجلس بالعدد المتبق 

ً
 (. 9٢أعضاء وفق

 

ا  •
ً
كة وفق  للمساواة بير  حقوق المساهمير  بدون تفضيل (  ٢4)المادةللنظام األساسي للشر

ً
و إذا  تم تعديلها تحقيقا

ي  
ي إنتخاب أعضاء مجلس الدارة إنتداب ممثلير  عنها ف 

اك ف   من الشث 
ً
كة جاز لها بدال ي الشر

ساهمت الدولة ف 
ل عددهم من  .مجموع أعضاء مجلس الدارة المجلس بنسبة ما تملكه من أسهم و يستث  

 
 بالمادة  مجلس الدارةثلث  أكثر من تقلون يمثل األعضاء المس  •

ً
من نظام    6، وجميعهم أعضاء غثر تنفيذيير  امتثاال

 .الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية
 

 : (١2٢٠ - ٢٠١٨)يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الدارة الحاليير   •

 

 

 : س اإلدارةالسيرة الذاتية لعضاء مجل

 

 الخبرة و العضوية في مجالس أخرى اسم العضو 

 صالح ماجد الخليفي السيد /  

 
 تقلد مؤخرا منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة و الصناعة  •

 مدير تنفيذي لخدمات توطين األعمال في بنك قطر للتنمية  •

 مدير تطوير األعمال في بنك قطر للتنمية •

 "مركز "بدايةام في مدير ع •

كعضو اللجنة التوجيهية في المجلس األعلى لصندوق اإلستثمار في مجال المعلومات  عمل  •

 واإلتصاالت والتكنولوجيا 

 غير تنفيذي  /تنفيذي الصفة  ن ممثل ع م االس

ي السيد / 
 صالح ماجد الخليق 

 
 غثر تنفيذي رئيس  بنك قطر للتنمية 

 تنفيذيغثر  نائب رئيس  نفسه  محمد عبد المنعم السيدالسيد / 

ي السيد / 
 تنفيذي منتدب    عضو  نفسه      عيس خالد المسلمات 

 نفسه  عىلي حسن ابراهيم العماديالسيد / 
غثر   عضو 

 مساهم تقل مس 
 تنفيذيغثر 

 غثر تنفيذي عضو مستقل  نفسه  الكواري  خميس مبارك خميس زاملالسيد / 

 غثر تنفيذي عضو مستقل  نفسه  صالح جوهر المحمد السيد/ 

 ابراهيم عبدهللا المالكي  السيد / 
 

 مؤسسة الهالل األحمر القطري 
غثر عضو 

 مساهم  مستقل
 غثر تنفيذي
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 كما عمل كنائب رئيس اإلتصاالت في جامعة كارنيجي ميلون في قطر •

نولوجيا  حائز على درجة بكالوريوس علوم في إدارة األعمال وشهادة الماجستير في ريادة التك  •

 الجامعية في لندن من الكلية 

 

  

 

 

 محمد عبد المنعم السيد السيد /  

 

 يعمل في إدارة اإلستثمار وتطوير اآلعمال بشركة برزان القابضة  •

 عضو مجلس إدارة في شركة إنماء القابضة  •

 شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة داللة للوساطة  •

 وإدارة الخزانة رة المالية عمل في الخطوط الجوية القطرية في قسم اإلدا •

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة والمالية من جامعة نوتنغهام ترنت  •

 المملكة المتحدة  –

  –كما حاز الحقاً على شهادة الماجستير في اإلدارة والتجارة الدولية من جامعة نوتنغهام ترنت  •

 المملكة المتحدة 

 

 مسلماني السيد / عيسى خالد ال 

ل السيد / عيسى المسلماني شهادة البكالوريوس في الهندسة ، باإلضافة إلى بكالوريوس إدارة  يحم •

 . األعمال و دبلوما في إدارة المشاريع

، حيث شغل، على التدرج، منصب مهندس  1983بدأ العمل في كيوتيل )أوريدو حالياً( منذ العام  •

ة ومدير البداالت الوطنية والتركيبات ثم  الت الشمالي في البداالت اإللكترونية ورئيس قسم البدا

 مدير لقطاع إدارة الشبكات 

 هو عضو في اللجنة الدائمة )خبير في اإلتصاالت(  •

ويعمل المسلماني حالياً في إدارة شركات متعددة في مجال المقاوالت، الخدمات، التجارة   •

 والمطاعم 

وإعادة هيكلتها لتنهض من جديد، و في  ثرة يتمتع بخبرة واسعة في شراء وإدارة الشركات المتع •

إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة وإيجاد الحلول المناسبة ، في مفاوضة العقود الدقيقة والمعقّدة  

 وفي تطوير عدد كبير من المهندسين القطريين 

 

 خميس مبارك خميس زامل الكواريالسيد /  

 

دير ) جيد جداً ( من جامعة قطر ( بتق محاسبةحاصل بكالوريوس إدارة واقتصاد ) تخصص /  •

1990 

 2013جامعة )بالماوث( لندن  –كما حصل على ماجستير المحاسبة  •

 . حاصل على البرنامج التأهيلي لزمالة المحاسبين القانونيين األمريكية •

 . حاصل على رخصة مدقق ومراجع حسابات معتمد من قبل وزارة األعمال والتجارة القطرية •

زارة الدفاع ) هيئة الشئون المالية / مديرية المالية ( برتبة عميد : و يشغل اصب بوي المنتدرج ف •

 اآلن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق قروض العاملين 

 عضو مجلس إدارة كيو انفست  •

 عضو مجلس إدارة شركة مكين •

 صالح جوهر المحمد السيد /  

 

 

 .مية المجتمعللعلوم ونتمؤسسة قطر  –أمالك القابضة  -الرئيس التنفيذي للعمليات  •

 .شركة معلوماتية –مدير الشؤون اإلدارية  •

 .شركة الخليج العالمية للحفر –مدير الشؤون اإلدارية  •

 .شبكة الجزيرة –مدير قطاع الموارد البشرية  •

 .شركة الكهرباء و الماء القطرية –رئيس قسم التدريب و التطوير  •

 .ولقطر للبتر –موظف اإلدارة الفنية  •

 .رة شركة رتاج للتسويق و إدارة المشاريعلس إداعضو مج •

 .عضو مجلس إدارة الفرقان للتطوير العقاري •

 .عضو مجلس إدارة األمراء للعقارات و التجارة •

 .هذا باإلضافة إلى خبرته في إدارة العديد من المشاريع التجارية األخرى •

 .2018خريج مركز قطر للقيادات  •

 2017-تنفيذية(اإلدارة الاألعمال ) خريج مركز قطر للمال و •

 2011انجلترا -جانعة هال  -حاصل على ماجيستير إدارة األعمال  •

 2000جامعة الخرطوم.  –حاصل على بكالريوس إدارة األعمال )إمتياز( •

 أكاديمية السادات –حاصل على بكالريوس إدارة الحاسب اآللي ونظم المعلومات  •

 1998للعلوم اإلدارية. 

 

 عماديبراهيم العلي حسن االسيد / 

 مصنع ليبرتي للتغليف -يشغل السيد / علي العمادي حالياً منصب الرئيس التنفيذي  •

 شركة مواصالت كروه –مدير اداره المبيعات و تطوير األعمال   •

 شركة مواصالت كروه  –مدير مكتب ادارة سيارات األجرة  •
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 القابضة ) ش . م . ق( شركة اإلجارة  -مدير إدارة العمليات  •

 د العالمي للنقل العام التحا عضو ا •

 المملكة المتحدة  –حاصل على شهادة الدبلوم من جامعه سوانزي  •

المملكة  –حاصل على شهادة البكالوريوس في اداره االعمال من جامعه لندن ساوث بانك  •

 المتحدة 

 إبراهيم عبد هللا المالكي السيد/ 

 

 ألحمر القطريالهالل ا  -المدير التنفيذي  •

 .معية المهندسين القطريةجلس إدارة جنائب رئيس م · •

 .عضو لجنة تسجيل المهندسين وتصنيفهم بوزارة البلدية والبيئة •

 مؤسسة عفيف الخيرية  -مدير العمليات  •

 إيالن قطر ) المعروفة سابقا باسم قطر ميديا ( -مدير العمليات و نائب الرئيس التنفيذي   •

 الدوحة بلدية  -مدير  •

 ء والماء سة العامة القطرية للكهرباالمؤس -رئيس إدارة المياه  •

 وزارة البلدية والتخطيط العمراني  -رئيس المجلس المحلي  •

 وزارة البلدية والتخطيط العمراني  -مدير المشروعات  •

 .عضو سابق في مجلس إدارة في شركة قطر لتجارة اللحوم والمواشي )مواشي(  •

 واليات المتحدة األمريكيةهندسة المدنية من جامعة واشنطن الحاصل على بكالوريوس ال •

(1986) 

 

 

 اجتماعات مجلس االدارة
 

  ٢٠٢٠اجتماعات خالل عام   8عقد مجلس الدارة  •
ً
األدت  من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن   للحد ، امتثاًل

كة )المادة  النظام األساسي  ( و٤١هيئة قطر لألسواق المالية )المادة   .(  3١ للشر
 

ي ذلك رئيس مجلس الدارة ، امتثاال  مجلس الدارة من قبل غاتم حضور جميع اجتماعات  •
لبية األعضاء بما ف 

كة ) )المادة  لنظام األساسي ل  اال بحضور نصف   ( الذي ينص عىل أن اجتماع مجلس الدارة3١ للشر
ً
ال يكون صحيحا

ط اال   .أعضاء 3يقل عدد الحضور عن  األعضاء عىل الألقل, بشر
 

م أعضاء مجلس  • جتهاد وبذل العناية الواجبة والتعبثر عن آرائهم برصاحة والحفاظ عىل  الترصف بحسن نية واال  الدارةيلث  

كةوا  كة .لئهم للشر ي الشر
م أعضاء    .و اتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكون عىل دراية تامة بالمشاكل المحتملة ف  كما يلث  

 .هماليتل مدة و بتكريس الوقت والجهد المطلوب ألداء واجباتهم طوا الدارة مجلس 

ي     •
 : ٢٠٢٠يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الدارة المنعقدة ف 

 اجتماعات مجلس االدارة 

ين عدد االعضاء  التاري    خ  اجتماع المجلس #  ر  الحاضر  عدد االعضاء الغائبي 

 ١ 6 ٢٠٢٠يناير  ٢3   ١اجتماع   ١

 ١ 6 ٢٠٢٠مارس  ٢9 ٢اجتماع  ٢

 ١ 4 ٢٠٢٠أبريل  ٢٢ 3اجتماع  3

 صفر  5 ٢٠٢٠مايو  ١٢ 4 اجتماع  4

 صفر  7 ٢٠٢٠يونيو   ٢١ 5اجتماع   5

 ١ 6 ٢٠٢٠يوليو  ٢٨ 6اجتماع   6

 ١ 6 ٢٠٢٠أغسطس  9 7اجتماع   7

 صفر  7 ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٢ ٨اجتماع   ٨
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 ٢٠٢٠الل العام دارة خإلالتغييرات في عضوية مجلس ا
 

 ٢٠٢٠مارس   ٢9يتاري    خ   –بصفتة رئيس مجلس الدارة  – الكبيسي  يسخمقبول استقالة السيد / حمد  •

ي لم •
 ٢٠٢٠مارس  ٢9بتاري    خ   – رئيس مجلس الدارة  نصبانتخاب السيد / صالح ماجد الخليق 

 ٢٠٢٠مارس  ٢9، بتاري    خ الدارة مجلس عضوية استقالة السيد/ محمد عبد السالم العمادي من قبول  •

 ٢٠٢٠مايو  3١بتاري    خ   –كعضو مجلس إدارة   –د  انتخاب السيد / صالح جوهر المحم •

نائب رئيس مجلس الدارة و ممثل عن الهالل األحمر   نصبمن م –استقالة السيد / طالل صباح العبدهللا قبول  •

 ٢٠٢٠أغسطس   3٠ بتاري    خ  –القطري

 ٢٠٢٠  سبتمث   9بتاري    خ  – تعيير  السيد / عبدهللا ابراهيم المالكي كممثل للهالل األحمر القطري  قبول   •

 ٢٠٢٠أكتوبر   ٢٢بتاري    خ   –نائب رئيس مجلس الدارة  نصب لم  –محمد عبدالمنعم السيد  انتخاب السيد /  •

 

    غير التنفيذيين اإلدارةأعضاء مجلس 
 

ي الدارة كانت أغلبية أعضاء مجلس 
كة التعريف    ٢٠٢٠ديسمث   ١٣أعضاًء غثر تنفيذيير  طوال السنة المنتهية ف  طبقت الشر

 ُالدارة و مجلس المحدد لعض
ً
ي  يؤدهو الذي ال  يغثر التنفيذ الدارةمجلس  عضو "وهو     للنظام غثر التتنفيذي طبقا

كة،الدارة واجبات  ي الشر
كة و المشاركة يك  ون متفرغ  ا ال  و التنفيذية ف  مكافأة  وال يتسلم .ف ي أعم ال الش ركة اليومي ةلدارة الشر

 .  "شهرية 
 

     ستقالليةاإل
 

كات هناك عىل شر التقر  ي وسعها  ل ثلث أعضاء مجلس ا األقلكة أنه وفقا لقواعد حوكمة الشر
، وتبذل أفضل ما ف  دارة مستقلير 

   الدارة . ية ثلث أعضاء مجلس  الللتحقيق استق
 

 حاليا   ألي 
كة بطريقة حياديال يخضع أعضاء مجلس الدارة المستقلير  ة  عوامل قد تحد من قدرتهم عىل تداول شؤون الشر

 .  وموضوعية بناًء عىل حقائق معلومة وموجودة 
  

 حظر الجمع بين المناصب  
 

 للمادة )  يمتنع أعضاء مجلس الدارة 
ً
 من القانون الصادر عن الهيئة .  (٧من الجمع بير  المناصب المحظورة امتثاال

ويد أمير  ش مجلس الدارة  الدارة يقوم أعضاء مجلس   
إذا   وتضارب المصالح لإلفصاح عن ما إقرارا ً سنويا باألستقاللية   بث 

   .كانوا يشغلون أي مناصب محظورة قانونا أم ال
 

   اإلدارةدور مجلس 
 

كة بهدف خلق قيمة مستدامة بما يصب  يتحمل مجلس الدارة اف بشكل مستقل عىل أنشطة الشر ي  مسؤولية الشر
ف 

كة، مع مراعاة مصالح المساهمير  وموظفيها وأصحاب المصلحة   .اآلخرين مصلحة الشر

كة،   يجب أن يترصف أعضاء مجلس الدارة ي مصلحة الشر
بحسن نية وباألسلوب الذي يعتقدون بشكل معقول أنه يصب ف 

  :بما يىلي  ومن المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الدارة
 

كاالمتثال لجميع  • امات الشية والسياسات المؤسسية األخرى للشر   .ةالقوانير  واللوائح المعمول بها ، والث  

 

كةل مراعاة جميع السياسات وا •   .جراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشر
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ي يمثلها أو   •
ي مصلحة المجموعة الت 

كة وليس ف  ي مصلحة الشر
اهة وحسن نية وعىل النحو الذي يصب ف  الترصف بث  

ي صوت
 .ت لصالحهالت 

 

م أعضاء مجلس   ب المصلحة دون تميثر  بينهم عىل أساس  بالمتثال لمبادئ العدالة والمساواة بير  أصحا الدارة يلث  

ام بالشفافية .   العرق أو  عن االلث  
ً
 الجنس أو الدين، فضاال

  دارةإلواجبات مجلس ا
 

كة باستقاللية مع هدف إنشاء قيم  الدارة يدير مجلس  • ،  الشر ، والموظفير  دائمة ووضع مصالح المساهمير 

ي االعتبارأل وأصحاب المصالح ا 
  .خرى ف 

 

كة ويضمن تنفيذها ارة الديعد مجلس  • اتيجية الشر   .اسث 

 

كة الداخلية، ويعمل عىل تحقيق امتثال   الدارةيضمن مجلس  • االمتثال لجميع أحكام القانون وسياسات الشر

كة لتلك ا   .حكام والسياساتأل أعضاء مجلس إدارة الشر

 

 إدارة المخاطر إدارة ً مناسبة فض الدارةيضمن مجلس  •
ً
كةعن مراقبة المخاطر ض ل  .  من الشر

 

اك مجلس  ير  ُلالتنفيذية و للمدراء العام لإلدارة النصح بانتظام  الدارةمجلس  يقدم • ف عليهم، كما يجب إشر و يشر

 
ُ
كة ذات ا الدارة ي قرارات الشر
 .  البالغةهمية أل ف 

 

 .مسؤولية إصدار ونشر ميثاق المجلس وفقا لمتطلبات القانون الدارةيتحمل مجلس  •

 

  .كفاءة أنشطته عىل أساس منتظم  الدارةيقييم مجلس  •

 

ي  ال أن يترصفوا بحسن نية وأن يمارسوا نفس العناية وا - عند أداء واجباتهم-يجب عىل أعضاء المجلس   •
جتهاد الت 

ي ظل ظروف مماثلة، والعمل بشكل معقول عىل  يمارسها شخص عادي 
وحريص عند العناية بأمواله الخاصة ف 

ي المصلحة العامة 
كةنحو يصب ف    .للشر

 
اتخاذ خطوات معقولة ليكونوا عىل دراية تامة بجميع المسائل ذات الصلة، بما   الدارة يجب عىل أعضاء مجلس  •

ي ذلك ااال
كة، كما یتطلب   ام بالعناية الواجبة، واتخاذ قراراتلث   ف  ة ومستقلة عند التصويت عىل أمور الشر مستنثر

کةواجب العناية أیضا من أعضاء المجلس إتخاذ خطوا  .ت معقولة لمراقبة الدارة التنفیذیة والمالية للشر

 

 :اإلدارة مهام أعضاء مجلس 
 

م جميع أعضاء مجلس    :بالمهام اآلتية الدارةيلث  
 

  .واللجان بإنتظام وعدم ااالنسحاب من المجلسحضور اجتماعات المجلس  •

كة ومصالح المساهمير  وتغليبها عىل مص •   .الدارة الح أعضاء مجلس التأكد من إعطاء األولوية للشر

، والموارد،   • كة ، وسياسة تنفيذ المشاري    ع، ونظم مساءلة الموظفير  اتيجية للشر تقديم الرأي بشأن األمور األسث 

  .الرئيسية ومعايثر التشغيلوالتعيينات 
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ي ذلك ت •
ي تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ومراجعة تقارير أدائها بما ف 

كة ف  كة السنوية  مراقبة أداء الشر قارير الشر

  .ونصف السنوية و الربعية

اف عىل تطوير القواعد ا • كةجرائية لحوكمة ل األشر   .ات الهيئةللتأكد من تنفيذها بطريقة مثىل وفقا لمتطلب الشر

كة،   • اتهم المتنوعة بالتخصصات والمؤهالت المتنوعة من خالل إدارة فعالة ومثمرة للشر استخدام مهاراتهم وخث 

هم من أصحاب المصلحةوالعمل ع كاء والمساهمير  وغثر كة والشر   .ىل تحقيق مصالح الشر

كة، وتحقيق مطالب أعضائها بط • ي الجمعيات العمومية للشر
  .ريقة متوازنة وعادلةالمشاركة الفعالة ف 

ي قد تؤثر سلبا عىلالفصاح عن العلا •
ي ذلك الخصوم القضائية، والت 

 تنفيذ  قات المالية والتجارية، والخصوم، بما ف 

 .المهام الموكلة إليهم

كة الخاصة– الدارةعضاء مجلس أل يجوز  ي مستقل بصدد المسائل  -عىل نفقة الشر المتعلقة طلب الرأي من مستشار خارج 
كة  .بأي من أمور الشر

 
 

 :  تقييم مجلس اإلدارة

 

ي سنوي لعام
 الستبيانألداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفق ٢٠٢٠ تم إجراء عملية تقييم ذات 

ً
محدد وضعه المجلس.   ا

ي االعتبار 
ي :   أخذت عملية التقييم ف 

 األت 

ي  لتشكيلالمكّونات الرئيسية 
 ذلك تركيبة المجلس، وسهولة الوصول إل المعلومات المجلس ومسؤولياته بما ف 

 ، والعالقة مع الدارة التنفيذية و ألعضاء المجلس والمهام الرئيسية وجودتها،والمسؤوليات
ً
المنبثقة عن  أداء اللجان أيضا

 المجلس. 

 بتقييم  
ٌ
 خاصا

ً
 من حيث توافرها و فاعليتها .  العامةالسلطات والمعلومات كما تضمن أيضا جزءا

ام األعضاء .    اخر عن وضوح البيانات و آلية االجتماعات و مالءمتها و الث  
ً
 و جزءا

شيحات بمراجعة نتائج التقييم ورفعت  كما   بها إل مجلس الدارة يقّيم األداء العام للمجلس تقري  قامت لجنة الث 
ً
ولجانه   را

 
ً
ة وفقا كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. وأظهر  لمتطلبات نظام حوكمةللسنة المالية األخثر   الشر

ّ
التقييم أن

وال وجود ألّي   حمجلس الدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحي االجراءات واآلليات المعمول بها عىل مستوى

ي هذا الصدد. 
 مسائل تثثر القلق ف 

  معّينة من أداء المجلس وعمله، وذلك من أجل تحسير   مع مراعاة تعزيز جوانبمجلس الدارة التقرير ووافق عليه  اعتمد 

 . فعالية المجلس وممارسات الحوكمة

 

  المكافآت
 ال يوجد مكافأت

 االدارةرئيس مجلس 
 

 المسؤوليات 
 

مناقشة مسؤولية ضمان األداء السليم للمجلس بطريقة مناسبة وفعالة من خالل ضمان  الدارةجلس يتحمل رئيس م

ي الوقت المناسب والموافقة عىل جدول أعمال كل اجتماع للمجلس مع مراعاة 
المجلس لجميع المسائل المطروحة عليه ف 

حة  األمور المقث 
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 الواجبات
أس رئيس مجلس  • ويتناول شؤون مجلس   الدارة وينسق العمل ضمن مجلس   الدارةس اجتماعات مجل الدارةيث 

    .خارجيا الدارة

 عن طلب انعقاد اجتماعات مجلس   الدارةرئيس مجلس يكون  •
ً
واعتماد جداول أعماله، ويجوز   الدارةمسؤوال

سؤولية رئيس  ولكن تظل تلك األمور م  الدارةألي من أعضاء مجلس  لنائبة أو  تفويض ذلك الدارة لرئيس مجلس 

ي النهاية  الدارةمجلس  
 .ف 

اتيجية، وتطوير األعمال، وإدارة   الدارة عىل التواصل مع مجلس   الدارةيواظب رئيس مجلس  • ويتشاور معهم بصدد األسث 

كة. و يخطر رئيس مجلس  دون تأخثر بأي حاالت مهمة و حيوية لتقييم الموقف وتطوير   الدارة مجلس   الدارةمخاطر الشر

كة أيضا إدارة   .الشر

 

 دارةاإلأمين سر مجلس 
 

ي  يساعد أمير  ش مجلس  
ي تنفيذ مهامهم، ويتمثل دوره/ دورها الرئيسي ف 

الدارة رئيس مجلس الدارة وجميع أعضائه ف 

ي من المحتمل أن تؤثر عىل عمليات  
تقديم االستشارات لمجلس الدارة ورئيس مجلس الدارة بشأن مسائل الحوكمة الت 

كة أثن ي  الشر هة وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس  اء تحسير  أداء مجلس الدارة من خالل تقديم االستشارة الث  

ي أفصل الممارسات العالمية
كات إضافة إل التطويرات ف    .الدارة ، والمتطلبات القانونية، والمجاالت األخرى لحوكمة الشر

بجانب كونها مسؤول عالقات    الدارةصب أمير  ش مجلس من  باروديالمي  / السيدة ،شغلت   ٢٠٢٠ل العام الخ

ة أكثر من ب  تتمتعو  ،  المستثمرين ي عشر سنوات خث 
كات المساهمة القطريةف  و حاصلة عىل شهادة معتمدة من   الشر

يطانية لعالقات المستثمرين.   الجمعية الث 

  لجان مجلس االدارة
 

ات كافية، وتعمل اللج فعالية عمل مجلس الدارة والتعامل مع المشكالت  ان عىل زيادة يشكل مجلس الدارة لجان بخث 
 .لمجلس الدارة  بشأن عمل لجانهم  -بانتظام-المعقدة، ويرفع ً رؤساء اللجان المعينة تقاريرا  

 
 

 اللجنة التنفيذية  
 

ام بالحد األدت  من متطلبات نظام الحوك 3حالًيا من  اللجنة التنفيذيةتتكون  • مة الصادر عن هيئة أعضاء ، مع االلث  

ة ١٨قطر لألسواق المالية )المادة  ي ينتخبها مجلس الدارة للفث 
    ٢٠٢١-   ٢٠١٨  ( ، الت 

ي نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية   اللجنة التنفيذيةيرأس  •
عضو مستقل كما هو موضح ف 

 ( ١٨دة )الما

 

 (: ٢٠٢١-  ٢٠١٨الحاليير  ) فيذيةاللجنة التنيعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء  •

 

 بالحد األدت  ٢٠٢٠اجتماعات خالل عام  ٨ ذيةاللجنة التنفيعقدت  •
ً
متطلبات نظام الحوكمة الصادر من ، امتثاًل

 (١9)المادة  عن هيئة قطر لألسواق المالية

 الصفة  ن ممثل ع االسم 
غير  /تنفيذي 

 تنفيذي 

 غثر تنفيذي رئيس اللجنة  نفسه  عىلي حسن ابراهيم العماديالسيد / 

 غثر تنفيذي  عضو نفسه  السيد /  خميس مبارك خميس زامل الكواري 

ي السيد / 
 تنفيذي عضو  نفسه  عيس خالد المسلمات 
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ي   اللجنة التنفيذيةيعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات  •
 :  ٢٠٢٠المنعقدة ف 

 

 

 

 

 لجنة التدقيق 
 

ام بالحد األدت  من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة  3تتكون لجنة التدقيق حالًيا من  • أعضاء ، مع االلث  

ة 8١قطر لألسواق المالية )المادة  ي ينتخبها مجلس الدارة للفث 
   ١٢٢٠ - 8٢٠١  ( ، الت 

 

ي نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )المادة  يرأس لجن •
ة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح ف 

8١ ) 

 

 (: ١٢٢٠ -  8٢٠١يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق الحاليير  ) •

 

نظام الحوكمة الصادر عن هيئة   متطلباتمن بالحد األدنى ، امتثااًل ٢٠٢٠اجتماعات خالل عام   6 عقدت لجنة التدقيق •

 ( ١9)المادة  قطر لألسواق المالية

 

 :  ٢٠٢٠يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في  •

 اللجنة التنفيذية  اجتماعات 

 عدد االعضاء الغائبين االعضاء الحاضرينعدد  التاريخ  اجتماع اللجنة  #

 صفر 3 2020 يونيو  ١4 ١اجتماع  ١

 صفر 3 ٢٠٢٠يونيو  ٢3   ٢اجتماع  2

 صفر 3 ٢٠٢٠يونيو  ٢٨ 3اجتماع  3

 صفر 3 ٢٠٢٠يونيو  3٠ 4اجتماع  4

 صفر 3 ٢٠٢٠يوليو   7  5اجتماع  5

 صفر 3   ٢٠٢٠يوليو 9   6اجتماع  6

 صفر 3   2020 أغسطس٢9    ٧ اجتماع  7

 صفر 3 ٢٠٢٠أكتوبر ١٨ 8اجتماع  8

 الصفة  ن ممثل ع االسم 
غير   /تنفيذي
 تنفيذي 

 غثر تنفيذي اللجنة رئيس  نفسه  محمد عبد المنعم السيد السيد /  

 غثر تنفيذي  عضو نفسه  صالح جوهر المحمد  السيد /  

 غثر تنفيذي عضو  نفسه  خميس مبارك خميس زامل الكواري  السيد /  
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  لجنة الترشيحات والمكافآت
 

كة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية تضم  • شيح ولجنة  الشر ي لجنة واحدة تسىم "لجنة  لجنة الث 
المكافآت ف 

شيحات والمكافآت  ."الث 

 

 :والمكافآت الحاليير   شيحاتول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الث  يعرض الجد

 
شيحات والمكافآت  •    ٢٠٢٠اجتماعات خالل عام  7عقدت لجنة الث 

 
ي  •

شيحات والمكافآت المنعقدة ف      ٢٠٢٠يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الث 
 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 التاريخ  اجتماع اللجنة  #
عدد االعضاء  

 الحاضرين 
د االعضاء  عد

 ين الغائب

 صفر 3 ٢٠٢٠مارس١5 ١اجتماع  ١

 صفر 3 ٢٠٢٠مايو3 ٢اجتماع  ٢

 صفر 3 ٢٠٢٠مايو ١7 3اجتماع  3

 صفر 3 ٢٠٢٠أغسطس ٢6 4اجتماع  4

 اجتماعات لجنة التدقيق 

 التاريخ  اجتماع اللجنة  #
عدد االعضاء  

 الحاضرين 
 عدد االعضاء الغائبين 

 ٢ ٢ ٢٠٢٠يناير ٢9  ١اجتماع  ١

 ١ 3 ٢٠٢٠مارس  ١٨ ٢اجتماع  ٢

 صفر 3 ٢٠٢٠مارس ٢9 3اجتماع  3

 ١ ٢ ٢٠٢٠أبريل  ٢٢ 4اجتماع  4

 صفر 3 ٢٠٢٠مايو١٢  5اجتماع  5

 صفر 3 ٢٠٢٠أغسطس 6  6اجتماع  6

 غير تنفيذي  /تنفيذي الصفة  ن ممثل ع االسم 

 غثر تنفيذي رئيس اللجنة  نفسه  خميس مبارك خميس زامل الكواري  السيد /  

 عىلي حسن ابراهيم العمادي السيد /  
 

 غثر تنفيذي  عضو  نفسه 

ي السيد / 
 تنفيذي  عضو ه نفس  عيس خالد المسلمات 
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 صفر 3 ٢٠٢٠سبتمث  9 5اجتماع  5

 صفر 3 ٢٠٢٠أكتوبر7 6اجتماع  6

 7اجتماع  7
 ٢٠٢٠أكتوبر ١٨
 

 صفر 3

 

 و إدارة المخاطرنظمة الرقابة الداخلية أ
 

كة بخصوص الفعالية التشغيلية تم  ي ضمان تنفيذ أغراض الشر
كة وتساعد ف  ثل الرقابة الداخلية جزءا ال يتجزأ من أنشطة الشر

 والنتائج، وموثوقية التقارير المالية، واألمتثال للقوانير  واللوائح ذات الصلة 
مسؤولية تطوير أنظمة الرقابة الداخلية  هم يتحمل كل من مجلس الدارة، الدارة التنفيذية، والموظفير  اآلخرين جميع .

  .السليمة والبقاء عليها
 

 إدارة المخاطر 
كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ، سمعة تعتمد  كة  قدرة عىل  الشر   متعددة آليات خالل  من المخاطر  تقليل عىل الشر

 .ومعالجتها  لتقييمها 
كةال تدير    شر

ً
 يركزن  وموظفيها  ومسؤوليها،  و  التنفيذية الدارة و  لجانه و  الدارة مجلس  أن ضمان طريق عن المخاطر  أوال

 .لهم المحددة  والمسؤوليات األدوار  عىل كامل  بشكل
  السليمة واألنظمة والجراءات، السياسات، تنفيذ  لضمان المعقولة التدابثر  جميع  والدارة  الدارة مجلس أعضاء من كل  ينفذ 

 والمخاطر  السيولة، ومخاطر  االئتمان، ومخاطر  السوق، مخاطر : وخاصة وتقريرها   ها،ومراقبت وقياسها، المخاطر، لتحديد 
 التشغيلية 

كة تؤمن ي  المخاطر  إدارة ثقافة لغرس للجميع الزمة المخاطر  باطار إدارة والوعي  التدريب  بأن  الشر
كة، ف   كل  أن ولضمان الشر

   مهامها،/ مهامه تنفيذ   عن المحتملة المخاطر  إدارة من  يتمكن موظف أو  مدير، أو  تنفيذي، مدير  أو  إدارة،  مجلس  عضو 
تم ادراج بعض الموظفير  لدورة تدريب عىل إدارة المخاطر ، و الذين بدورهم اخذوا مبادرة تحسير  آلية    ٢٠٢٠خالل عام 

كة .   ي الشر
 إدارة المخاطر ف 

 

 

 التدقيق الداخلي 
 

وري من الضمان المعقول فيما يتعلق بأنظمة الرقابة  مهمة للرقابة الدارية تمنح مستيعد التدقيق الداخىلي أداة  وى ض 
  .الداخلية

كة يتم التدقيق الداخىلي من قبل ،  ب و يتمتع موظفيها  ، جراند ثوزنتون شر ات ذات الصلة بالتدقيق المالي المؤهالت والخث 
كة القطرية األلمانية مبدأ الشفافية و وتقييم األداء، وإدارة المخاطر،   كة  كما اعتمدت الشر ي الشر

حق الوصول   اعطت لمدقق 
كة   .إل جميع إدارات الشر
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 ي  خارجالتدقيق ال
 

كات ولوائح هيئة قطر ل كة مدققا ً خارجيا بناًء عىل توصية لجنة  لالمالية تعير  الجمعية العامة لسواق أل وفقا ً لقانون الشر شر
ي لمدة سنة واحدة قابالدارة التدقيق لمجلس  تزيد عىل خمسة سنوات   ال لة للتجديد لمدة مماثلة ، ويعير  المدقق الخارج 

  .متتالية
 

ي قائمة هيئة قطر  
ي المعير  ف  ، ويجب أن يمتثل لأل يسجل المدقق الخارج  عىل معايثر  أل سواق المالية للمدققير  الخارجير 

كة، وأعضاء مجلس إدارتها، و  ي مستقل ً تماما عن الشر ي المصالح  يكون لديه ال  للمهنية، ويكون ً المدقق الخارج 
أي تضارب ف 

ي ع
كةالقتها/ عالف    .قته مع الشر
 

ي للجمعية العامة ، ويجب عىل المدقق أو وكيله/ وكيلها قراءة التقرير أمام  يقدم  ي تقرير التدقيق الخارج  المدقق الخارج 
  .جابة عىل أسئلة المساهمير  أل الجمعية العامة وا

 
كاه مؤسسة طالل أبو غزالة  األلمانية للمستلزمات الطبية  القطرية كةللشر الجمعية العمومية العادية  اختارت ي    و شر

ف 
ي ال لتدقيق حسابات  ٢٠٢٠مايو  ١٢المنعقد بتاري    خ  ها اجتماع

كة للسنة المنتهية ف  و للسنة الثانية عىل   ٢٠٢٠ديسمث   3١شر
 التوالي . 

 

 حقوق المساهمين 
 

كات و القانون الصادر من    .ساسي و ميثاق مجلس الدارة حقوق المساهمير  الهيئة والنظام األ يحىمي قانون الشر
 

كة المستندات التالية للمساهمير  عند الطلب ي النظام األساسي توفر الشر
  :وفقا لإلجراءات المبينة ف 

 
 سجل المساهمير   •

ي ألل معلومات عن أعضاء مجلس الدارة ) متاحة عىل الموقع ا  •
وت    )كث 

 النظام األساسي  •

 مقدما للجمعية العامة وي لمجلس الدارة تقرير سن •

 أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة •

ي سياسة الحوكمة. 
كة ألية لحقوق المساهمير  ف  كة خّصصت كما  وقد وضعت الشر ي صفحة الشر

وت   عىل موقعها اللكث 
كةوأصحاب المصلحة اآلخرين  ل »عالقات المستثمرين «، توفر من خاللها للمساهمير    .المعلومات المتعلقة بالشر

 المساهمير  عىل أحدث المعلومات.  تم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول وي

 تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين 
 

كة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  تتبع  لالشر
ّ
 من إطار سياسة الحوكمة سياسة تضارب مصالح راسخة تشك

ً
 جزءا

 
ات أخرى أو قبولها   - اءا عىل عملهمبن– ألعضاء مجلس الدارة والموظفير  ال يجوز  • طلب دفعات من الغثر أو أي ممثر 

  .لصالحهم أو لصالح أي شخص آخر أو منح مزايا غثر قانونية للغثر 

كة ، وال يجوز ألي من أعضاء مجلس الدارة متابعة مصالحه  • م أعضاء مجلس الدارة بتحقيق مصالح الشر يلث  

ي قراراته/ قراراتها أو استخدالشخ
كة لصالحه/ صالحهاصية ف    .ام فرص العمل المقصودة للشر

كة دون تأخثر ما لم   • ي الشر
يجب عىل مجلس الدارة األفصاح عن المعلومات الخاصة بتداول األشخاص المطلعير  ف 

ي الحاالت الفردية
ط الفصاح ف    .تستثت  من شر
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يهم حق الوصول للنتائج المالية  دارة التنفيذية واألشخاص الذين لديحظر عىل جميع أعضاء مجلس الدارة ال  •

كة بمقتض  المادة  ي أسهم الشر
كة من التداول ف  كة والحصول عىل المكافآت من الشر من الالئحة    ١73الخاصة بالشر

ات حظر التداول ي تنظم فث 
  .الداخلية لبورصة قطر الت 

 

ات حظر التعامل •  فيما يىلي فث 

o حت  تاري    خ األفصاح عن البيانات المالية لثالث: أسبوع واحد قبل نهاية الرب  ع الرب  ع األول وا.  

o ة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الدارة وتاري    خ الفصاح ي ونهاية السنة: بير  فث 
 الرب  ع الثات 

  

  يوقع أعضاء مجلس الدارة عىل إقرار سنوي لالستقاللية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم  •

كة أعمال واصاح للمجلس بوجود أي ً تضارب لفا ي المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائما مع شر
فصاح لف 

كة إضافة إل تداول أزواجهم/ زوجاتهم وأبنائهم الصغار.  ي أسهم الشر
 عن تداولهم ف 

 ٢٠٢٠وتضارب المصالح للعام  االستقالليةو قد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار  •

 

 االدارة  س مجل عضاءل السهمقائمة بملكية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

نسبة السهم  

 المملوكة 

 االسم  المنصب ممثل عن 

ي السيد /  رئيس  بنك قطر للتنمية ٢5%.0
  صالح ماجد الخليق 

 محمد عبد المنعم السيدالسيد /  نائب رئيس  نفسه  اليملك  

ي عيس خالد السيد /  مستقلعضو   نفسه ال يملك 
     المسلمات 

غير مستقل عضو  نفسه 0.25%

 )مساهم( 
 عىلي حسن ابراهيم العماديد / السي

 الكواري  السيد / خميس مبارك خميس زامل مستقل عضو  نفسه ال يملك 

 صالح جوهر المحمد السيد/  عضو مستقل  نفسه ال يملك  

  ابراهيم عبدهللا المالكي  السيد /  مستقلغير عضو  جمعية الهالل األحمر القطري  0.25%
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 ةللشركاالجتماعية   المسؤولية
 

كة تكثيف دعمها للمجتمع المحىلي .  البسبب حالة الوباء  ي أثرت عىل العالم بأشه. كان عىل الشر
 غثر المتوقعة الت 

 

مات الطبية من تزويد الهالل  كة القطرية األلمانية للمسث   ي  و عليه ، تمكنت  الشر
األحمر القطري بأقنعة الوجه الت 

ي حمال 
 ت التوعية العامة. استخدمها المتطوعون المشاركون ف 

ي  أكتوبر   -
كة كراٍع ألسبوع مؤسسة حمد الطبية لمكافحة العدوى ،ف  . كمساهمة خاصة ٢٠٢٠كما شاركت الشر

ي تبذلها مؤسسة حمد الطبية للسيطرة عىل انتشار جائحة كوفيد  
ودعم فرق الرعاية   ١9-لتقدير الجهود الت 

ي مكافحتها لهذا الوباء. 
 الصحية ف 

ي دراساتهم و    ٢٠٢٠ن عام عىل الرغم من أ -
كة واصلت دعمها لطالب جامعة قطر ف    ، إال أن الشر

ً
كان عاًما استثنائيا

ي مشاري    ع التخرج . 
 دعمهم ف 

ي التصنيع  
كة القطرية األلمانية تهتم بمسؤوليتها البيئية ، حيث يتم اعادة استخدام زوائد البالستيك الخام ف  الشر

 مره أخرى تحت ضوابط مراقبة الجودة  

 

  النزاعات والخالفات
 

  "Bureau Veritas Qatar"بخصوص فاتورة معلقه لصالح   8٢٠١ال تزال قضية قائمة منذ عام 

   8٢٠١معلومات القضية مذكورة بتقرير الحوكمة لسنة *

 

 رأس مال الشركة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية 
 

ريال قطري، ويبلغ سعر السهم الواحد     ١١5،5٠٠٬٠٠٠: هو مل الرأس المال الحالي المصدر و المدفوع بالكا ةإن قيم
كة وكذلك عىل موقع بورصة قطر والموقع  (١) ي البيانات المالية للشر

كة ف  ريال قطري. يتم االفصاح عن هيكل رأس المال الشر
كة ي الخاص بالشر

وت   .اللكث 

 للنظام ال
ً
كة هو حالي وفقا ي الشر

كة، فإن سقف تملك األسهم ف  كة    % من إجمالي عدد األسهم. تحصل ٢5 للشر الشر
كة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية فما يتعلق بسجل األسهم.  كشف شهري من عىل   باستمرار   شر

ي تم الحصول عليها من
 للمعلومات الت 

ً
كة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ب وفقا , فإنه ال  ٢٠٢٠ديسمث   3١تاري    خ شر

و ال تزيد عن إجمالي تصل إل ل تملك األجانب بة نس و تم رفع  %  ٢5اوز سقف المحدد لتملك نسبة يوجد أي مساهم تج
49٪ . 

 
 

 صالح ماجد الخليفي 

 

 

 رئيس مجلس الدارة 

 الشركة القطرية اللمانية للمستلزمات الطبية

 

 


