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تقرير الحوكمة ٢٠١٧

مقدمـــة . ١
السادة المساهمون الكرام،،، تحية طيبة

 إن أمــر نظــم وقواعــد الحوكمــة  لــم يعــد مجــرد نظــم وقواعــد إرشــادية كمــا كان فى بــادىء ا<مــر بل أصبــح قانونًا ملزمــًا وواجــب التطبيق 
ــت  ــه وتربع ــل وج ــى أفض ــة عل ــد الحوكم ــر وقواع ــق معايي ــزام بتطبي ــها ا<لت ــذ تأسيس ــة من ــدة للتنمي ــركة المتح ــت الش ــد دأب ــه لق . علي
علــى  القمــة بيــن الشــركات القطريــة  فــي تطويــر نظــم الشــفافية والرقابــة الداخليــة وا�فصــاح تلبيــًة لمتطلبــات نظــم وقواعــد  حوكمــة 
الشــركات المدرجــة فــي ا<ســواق التــي تخضــع لرقابــة هيئــة قطــر ل�ســوق الماليــة، والصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة بتاريــخ ٢٧ ينايــر ٢٠٠٩، 
وتعديالتــه الالحقــه والصــادرة بموجــب قــرارات  مجلــس إدارة هيئــة قطــر ل�ســواق الماليــة وقــد كان آخرهــا التعديــل الصــادر بموجــب قــرار 
مجلــس إدارة الهيئــة رقــم (٥) لســنة ٢٠١٦ (الــذى تــم نشــره فــى العــام ٢٠١٧)  وكان هــذا التعديــل أكثــر شــموًال لقواعــد ونظــم الحوكمــة 

وقــد ألــزم مجلــس ا�دارة بوضــع العديــد مــن السياســات التــى ترمــى إلــى مصلحــة وحمايــة المســاهمين . 

ــة  ــع رؤي ــواِز م ــِط مت ــى خ ــير ف ــى تس ــتراتيجيتها والت ــن اس ــزأ  م ــزأ ال يتج ــة ج ــم الحوكم ــر ونظ ــة أن معايي ــدة للتنمي ــركة المتح ــر الش تعتب
وإســترتيجية الدولــة الســاعية إلــى تطويــر القطــاع ا�قتصــادى واالســتثماري والنهــوض بــه إلــى مســتويات تضاهــي أحــدث اقتصــادات العالــم، 
وعملــت الشــركة المتحــدة للتنميــة علــى تطويــر أداءهــا فــي مجــال الحوكمــة بشــكل متواصــل خــالل الســنوات الماضيــة, وتعتبــر اليــوم 
وبشــهادة هيئــة قطــر لالســواق الماليــة مــن أكثــر الشــركات بالدولــة التزامــًا بمتطلبــات الحوكمــة، وهــي تعيــد  ا<ن ومــن خــالل هــذا التقرير 
التأكيــد علــى التزامهــا بمعاييــر الشــفافية والرقابــة وا�دارة الرشــيدة، واضعــًة نصــب عينهــا هــدف حمايــة مســاهمي الشــركة والعامليــن 

فيهــا، وتعزيــز ســمعتها كإحــدى أبــرز شــركات المســاهمة العامــة فــي دولــة قطــر.  

الســادة المســاهمون إننــا علــي إدراك تــام  بــأن التطبيــق الســليم لقواعــد الحوكمــة يســهم بشــكل مباشــر فــي تطويــر العمليــة ا�داريــة 
فــي الشــركة بشــكل عــام، ومــن ثــم يــؤدى إلــى تعزيــز ربحيتهــا وزيــادة عوائدهــا، ولذلــك نولــي هــذه القواعــد اهتمامــًا بالغــًا وتعتبرهــا جــزءاً ال 

يتجــزأ مــن اســتراتيجية عمــل الشــركة، وأداًة إداريــًة ال تقــل أهميــة عــن أي أداة أخــرى نوظفهــا فــي خدمــة وتطويــر ونمــو الشــركة.  

ونظــراَ <ن تطبيــق نظــم الحوكمــة يعتبــر عمليــة تطويــر متواصلــة، فإننــا نعتــز  بالمســتوى الــذي حققتــه المتحــدة للتنميــة حتــى ا�ن، مــع 
 .Tإدراكنــا أيضــًا بأننــا قــادرون علــى تطويــر أدائنــا وملتزمــون بتحســينه خــالل الســنوات القادمــة بــإذن ا

يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧، والذي نعرض من خالله خالصة أدائنا في مجال الحوكمة.  

ونتوجــه بشــكرنا الجزيــل للســادة المســاهمين علــى ثقتهــم المتواصلــة بــإدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة، وكذلــك للســادة فــي هيئــة 
قطــر ل�ســواق الماليــة علــى توجيهاتهــم وجهودهــم الحثيثــة في تطويــر قوانيــن الحوكمة وتشــجيع الشــركات القطرية على االلتــزام بها، 
والنشــاطات والورشــات والمؤتمــرات التــي تنظمهــا الهيئــة  بشــكل مســتمربهدف الوصــول تدريجيًا إلى تطبيــق أفضل لهذه الممارســات.  

وتفضلوا بقبول فائق التقدير وا�حترام،،،

تركي محمد خالد الخاطر  
رئيـــس مجلس ا5دارة
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التعريفات: . ٢
الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.  الشركة    

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع. ق.  مجلس ا5دارة  أو المجلس 

نظام حوكمة الشركات المدرجة في ا<سواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر ل�سواق المالية    نظام الحوكمة أو النظام  
والصادر وفقًا قرار مجلس إدارة هيئة قطر ل�سواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ والذى تم نشره      

فى مايو ٢٠١٧.       

النظام ا<ساسي للشركة المتحدة للتنمية النظام اgساسي   

هم أعضاء فريق التنفيذيين بالشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال المدراء التنفيذيون  
ا�دارة اليومية للشركة أو خططها االستراتيجية، أو أدائها المالي أو ا�داري.       

االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية. ٣
علــى الرغــم مــن أن نظــام وقواعــد الحوكمــة قــد كان إرشــاديًا فــى الســابق إال أن الشــركة المتحــدة للتنميــة  تعاملــت مــع أمــر تطبيقــه 
وكانمــا هــو إلزاميــًا واصبــح أمــراً  ذو أهميــة حيويــة وجــزءاً أساســيًا مــن نشــاطها وأعمالهــا، وتواظــب الشــركة علــى اعتمــاد معاييــر وقواعد 
ــركة  ــي إدارة  الش ــا ف ــن ثقافته ــزأ م ــزءاً ال يتج ــا ج ــة باعتباره ــد الحوكم ــق قواع ــى تطبي ــة، وعل ــة تام ــؤولية ونزاه ــفافية ومس ــل بش العم

واســتراتيجيتها تجــاه مراقبــة أنشــطتها وأعمالهــا اليوميــة.

ــان  ــس واللج ــاء المجل ــؤوليات أعض ــدد مس ــه تح ــة عن ــان المنبثق ــس ا�دارة واللج ــة لمجل ــق خاص ــابقًا،  مواثي ــركة س ــدت الش ــد اعتم وق
وأطرعملهــم، با�ضافــة إلــى قواعــد ا<خــالق والســلوك المهنــي لمــا فيــه منفعــة وعائد إلــى الشــركة ومســاهميها.  وبصدور نظــم وقواعد 
الحوكمــة بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر ل�ســواق الماليــة  رقــم (٥) لســنة ٢٠١٦ والــذى أضفــى إلــى تلــك النظــم والقواعــد صفــة 
القانــون وا�لــزام فــى التطبيــق، كان البــد لمجلــس ا�دارة مــن أتخــاذ القــرارت الالزمــة لتعديل ميثــاق مجلــس ا�دارة ومواثيق لجــان الحوكمة 
ــة  ــق لجــان الحوكمــة المختلف ــل ميثــاق مجلــس ا�دارة ومواثي ــخ ٢٠١٨/٢/٧ تعدي ــه بتاري ــر مجلــس ا�دارة فــي إجتماع ــة  حيــث أق المختلف
للتوافــق مــع ذلــك النظــام والقواعــد.  ومايجــدر ذكــره أن مجلــس ا�دارة قــد أصدرقــرار وفــى مرحلــة مبكــرة بعــد تأســيس الشــركة قــرار 
بتشــكيل لجنــة تنفيذيــة مــن أعضــاء مجلــس ا�دارة لتعيــن المجلــس فــى أداء دوره، وقــد أصبــح امــر تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة ا�ن مــن 
متطلبــات نظــم وقواعــد الحوكمــة، ا<مــر الــذى يــدل علــى أن الشــركة المتحــدة ٌ قــد التزمــت بتطبيق نظــم وقواعــد الحوكمة قبــل أن تأخذ 
صفتهــا ا�لزاميــة فــى التطبيــق. ومايــدل أيضــًا علــى التــزام الشــركة بتطبيــق نظــم وقواعــد الحوكمــة مــن قبــل أن تكــون ملزمــة هــو ضــم 
لجنــة للحوكمــة ولجنــة المكافــآت والترشــيحات تحــت لجنــة واحــدة فــى مرحلــة مبكــرة وصــار ذلــك ا<مــرا�ن متوافقــًا تمامــًا مــن النظــم 
والقواعــد التــى صــدرت مؤخــراً فــى العــام ٢٠١٧ وقــد تــم اعتمــاد  ميثاقــًا خاصــًا بتلــك اللجنــة مــن قبــل مجلــس ا�دارة تــم تعديلــه مؤخــراً 
لتبنــى المســؤوليات والصالحيــات التــى نــص عليــه النظــام الجديــد الصــادر فــى ســنة ٢٠١٧. وتضطلــع هــذه اللجنــة اليــوم بمســؤولياتها فــي 
إعانــة مجلــس ا�دارة علــى القيــام بواجباتــه فيمــا يتعلــق بترشــيح وتعييــن أعضــاء مجلــس ا�دارة، والمــدراء التنفيذييــن، وتقييــم أدائهــم، 
واقتــراح سياســة ا<جــور والمكافــآت والحوافــز الخاصــة بالشــركة بمــا يتماشــى مــع رؤيتهــا وأهدافهــا، با�ضافــة إلــى ا�شــراف علــى  تطبيــق 
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الشــركة لنظــام الحوكمــة وتطويــر آليــات تطبيــق هــذا النظــام. كمــا أقــر المجلــس فــي ٢٠١٨/٢/٧ تعديــل ميثــاق لجنــة للتدقيــق لتتضمــن 
صالحياتهــا المختلفــه والتــى ينــص عليهــا نظــام وقواعــد الحوكمــة الصــادر فــى عــام ٢٠١٧. 

 وقــد أســهم انتخــاب أعضــاء مجلــس ا�دارة الجديــد  مــن قبــل الجمعيــة العامــة والتــي انعقــدت بتاريــخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨ فــي دخــول بعــض ا<عضاء 
مــن المســتقلين، وهــو مــا كان لــه أثــر فــي تعزيــز التــزام الشــركة بمبــادئ الحوكمــة، ورفــع الكفــاءة وتعزيــز االســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار، 
ورفــد المجلــس بالخبــرات التــي يحتاجهــا <داء عملــه. وممــا يجــدر ذكــره أيضــًا  أنــه ســيعقد إجتماعــًا للجميعــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 
ــركات  ــزم الش ــذى يل ــام ٢٠١٧ وال ــى ع ــادر ف ــة الص ــد الحوكم ــم  وقواع ــع نظ ــق م ــا يتواف ــركة بم ــى للش ــام ا<ساس ــل النظ ٢٠١٨/٠٣/٢١ لتعدي

بتضميــن قواعــد الحوكمــة فــى بنــود النظــام ا<ساســى للشــركة. 

مــن جانــب آخــر، فــإن الشــركة تعمــل بشــكل متواصــل علــى تطويــر السياســات المختلفــة وعلــى ســبيل المثــال سياســة المــوارد البشــرية 
فيهــا لتحقيــق أعلــى درجــة ممكنــة مــن االلتــزام بقوانيــن الحوكمــة، علــى نحــو يســهم فــي تحديــد سياســة ا<جــور وتطبيــق برنامــج خــاص 
بتخطيط تعاقب الموظفين، با�ضافة إلى ذلك لقد اعتمد مجلس ا�دارة عدداً من السياســات ذات الصلة بقواعد الحوكمة  مثل سياســة  
ا�بــالغ عــن العمليــات والتصرفــات التــي تتســم بحالــة فســاد، سياســة  التدوال فى أســهم الشــركة بالنســبة للموظفيــن والعامليــن فيها.  
وفيمــا يتعلــق بحقــوق بمســاهمي  الشــركة  قــد إعتمــد مجلس ا�دارة سياســة شــاملة لعالقات المســاهمين وتشــمل سياســة ا�تصال 
والتواصــل، سياســة تلقى شــكاوى المســاهمين، السياســات المتعلقــة بالجمعيــة العمومية، سياســة الحصول على المعلومات، سياســة 
توزيــع ا<ربــاح، سياســة التعامــل مــع الشــائعات، وسياســة التــداول بالنســبة ل�شــخاص المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة، وسياســة 
المســاواة  بيــن المســاهمين وسياســة حمايــة ا<قليــة مــن المســاهمين، وفــى هــذا الصــدد ننــوه  بإن سياســة الشــركة تأخذ بعيــن االعتبار 
رأي مســاهمي ا<قليــة خــالل اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتســجله فــي محاضــر هــذه االجتماعــات.  كمــا تضمــن حقــوق المســاواة فــي 
بيــع ا<ســهم مــن خــالل طــرح ا<ســهم للتــداول فــي بورصــة قطــر، فيمــا يبقــى لمســاهمى ا<قليــة حــق الشــراء الجماعــى <ى صفقــة بيــع 
أســهم كبيــره وتــم تعديــل النظــام ا<ساســي لتضميــن تلــك السياســات وســوف يعــرض ذلــك التعديــل �جتمــاع الجمعيــة العموميــة 

الغيــر عاديــة بتاريــخ ٢٠١٨/٠٣/٢١ �جازتهــا. 

ــي  ــر الت ــركة وا<ط ــات الش ــى سياس ــوء عل ــلط الض ــة، وتس ــام الحوكم ــات نظ ــركة بمتطلب ــزام الش ــن الت ــًا ع ــة ملخص ــذه الوثيق ــر ه توف
اعتمدتهــا فــي قيــاس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخليــة، با�ضافــة إلــى معلومــات عــن مجلــس ا�دارة واجتماعاتــه واللجــان المنبثقــة 
عنــه والمعلومــات ا<خــرى المطلوبــة مــن الهيئــة. ويمكــن االطــالع علــى تقريــر مفصــل حــول التــزام الشــركة ببنــود نظــام الحوكمــة علــى 

موقــع الشــركة ا�لكترونــي والــذي يمكــن الوصــول إليــه علــى الرابــط التالــي: 

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

نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية . ٤
تعتبــر الشــركة المتحــدة للتنميــة ش. م. ع. ق. إحــدى شــركات المســاهمة الرائــدة فــي دولــة قطــر، وتتمثــل رســالتها فــي تحديد المشــاريع 
طويلــة ا<جــل للمســاهمة فــي نمــو الدولــة مــن جهــة، وتحقيــق الفائــدة والقيمــة العالية للمســاهمين مــن جهة أخرى. تأسســت الشــركة 
فــي عــام ١٩٩٩، وتــم إدراجهــا فــي بورصــة قطــر فــي يونيــو ٢٠٠٣.  وســعت منــذ اليــوم ا<ول مــن تأسيســها، <ن تصبــح أحــد رمــوز النهضــة 

التنمويــة التــي تشــهدها دولــة قطــر والمنطقــة.  

تقرير الحوكمة ٢٠١٧
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تشــمل نشــاطات الشــركة المتحــدة للتنميــة عــدداً مــن القطاعــات االســتثمارية الحيوية، مــن ضمنها مشــاريع البنيــة التحتيــة، والعقارات، 
ــة،  ــة العمراني ــاريع التنمي ــة، ومش ــات البحري ــة والصناع ــة بالبيئ ــاريع المرتبط ــات، والمش ــة والهيدروكربون ــة بالطاق ــات المرتبط والصناع

والمرافــق العامــة، والضيافــة، وقطــاع التجزئــة وا<زيــاء، وتقنيــة المعلومــات، 

تــؤدي الشــركة المتحــدة للتنميــة منــذ اليــوم ا<ول لتأسيســها دوراً فعــاًال فــي مســيرة التنميــة التــي تشــهدها دولــة قطــر، وقــد تمكنــت 
الشــركة مــن شــق طريقهــا حتــى غــدت مــن أهــم شــركات المســاهمة القطريــة، كمــا نجحــت فــي تأســيس مجموعــة مــن االســتثمارات 

وشــركات مملوكــة لهــا بالكامــل وكذلــك شــراكات مــع الغيــر أثبتــت وجودهــا علــى مســتوى المنطقــة. 

ويعتبــر مؤسســو الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن أكثــر المســتثمرين نجاحــًا فــي دولــة قطــر.  ويملــك المســاهمون القطريــون 
أكثــر مــن ٨٢,٨٣ بالمائــة مــن أســهم الشــركة، بينمــا تتــوزع النســبة المتبقيــة مــن ا<ســهم علــى مســاهمين مــن مختلــف دول العالــم.

الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية . ٥
تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:-

إسم الشركة
جنسية 
رأس مال الشركةالشركة

نسبة 
المساهمة

١٠٪أربعون مليون ريال قطريقطريةشركة الخليج للفورمالدهيد
٢٠٪بليون ريال قطريقطريةشركة السيف المحدودة

٣٢٪خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةالمتحدة للخرسانة الجاهزة
٤٥٫٩٪خمسمائة وستون مليون ريال قطريقطريةشركة الشرق ا<وسط للجرف

٥١٪ثالثمائة مليون ريال قطريقطريةالشركة القطرية لتبريد المناطق
١٠٠٪مائة مليون ريال قطريقطريةشركة رونوتيكا الشرق ا<وسط

١٠٠٪ثمانون مليون ريالقطريةالشركة المتحدة للموضة وا<زياء 
١٠٠٪خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةشركة اللؤلؤة-قطر

١٠٠٪مليون ريال قطريقطريةشركة مدينة سنترال 
١٠٠٪مليون ريال قطريقطريةشركة أبراج المتحدة

١٠٠٪خمسون مليون ريال قطريةشركة تنمية الضيافة
١٠٠٪خمسة ماليين ريال قطريقطريةالشركة المتحدة �دارة المرافق
١٠٠٪خمسة ماليين ريال قطريةشركة سكوب (تحت التصفية)

١٠٠٪خمسون ألف دوالر أمريكيجزر كيمانالشركة المتحدة لتنمية االستثمار
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تقرير الحوكمة ٢٠١٧

إسم الشركة
جنسية 
رأس مال الشركةالشركة

نسبة 
المساهمة

١٠٠٪مليون ريال قطريقطريةشركة مدينا إينوفا
١٠٠٪عشرة ماليين ريال قطريقطريةشركة إنشور بلس

١٠٠٪مليون ريال قطريقطريةشركة جليتر
١٠٠٪مليون ريال قطريقطريةشركة مالك اللؤلؤة

١٠٠٪مليونا ريال قطريقطريةالشركة المتحدة لحلول المرافق
١٠٠٪مليون ريال قطريقطريةشركة المنتجعات والمرافق الترفيهية

١٠٠٪خمسة ماليين ريال قطريقطريةشركة براغماتك 
١٠٠٪خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية ١

١٠٠٪خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية ٢

مجلس ا5دارة. ٦
هيكلية مجلس ا5دارة أ. 

تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للشــركة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة الــذي عقــد بتاريــخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨ ويتألــف المجلــس من تســعة أعضاء 
وفقــًا للنظــام ا<ساســي الــذي يوضــح عــدد ا<عضــاء والمنصــب الــذي يشــغله كل عضــو بالمجلــس.  ووفقــًا للتشــكيلة الحاليــة للمجلــس، 
فــإن جميــع ا<عضــاء هــم مــن غيــر التنفيذييــن كمــا يوجــد عضوييــن مســتقلين بالمجلــس وبالتالــى تكــون تشــكيلة المجلــس متوافقــة 
تمامــًا مــع متطلبــات قواعــد الحوكمــة.  ويوضــح الجــدول التالــي هيكليــة المجلــس ومناصــب أعضائــه وعضويتهــم فــي اللجــان المنبثقــة 

عــن المجلــس، كمــا يحــدد ا<عضــاء المســتقلين ضمــن المجلــس: 

االسم 
مجلس 

اللجانا5دارة
تنفيذي/

االستقالليةغير تنفيذي
الحوكمةالتدقيقالتنفيذية

غير مستقلغير تنفيذي--رئيسالرئيسسعادة السيد / تركي محمد خالد الخاطر 
نائب السيد / عبدالرحمن عبداT عبدالغني ال عبدالغني 

الرئيس
نائب 

الرئيس
غير مستقلغير تنفيذي--

Tعلي عبدالرحمن العبدا Tغير مستقلغير تنفيذيعضو-عضو السيد / عبدا
غير مستقلغير تنفيذيعضوعضوعضو السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع 

غير مستقلغير تنفيذيعضوعضوعضو السيد / ناصر جاراT سعيد جاراT المرى
غير مستقلغير تنفيذيعضوعضوعضو السيد / على حسين إبراهيم الفردان

مستقلغير تنفيذيرئيس-عضو السيد / نواف إبراهيم الحمد المانع
مستقلغير تنفيذيرئيس--عضو السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشترى
غير مستقلغير تنفيذيعضو-عضو السيد / محمد يوسف حسين كمال 

جدول (١): أعضاء مجلس ا�دارة ومناصبهم وطبيعة عضويتهم، إضافة إلى عضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس.
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ــدة  ــركة المتح ــي الش ــخصية ف ــة ش ــا بصف ــي يملكونه ــس ا�دارة أو الت ــاء مجل ــا أعض ــي يمثله ــهم الت ــدد ا<س ــي ع ــدول التال ــح الج ويوض
للتنميــة وذلــك بتاريــخ  ٢٠١٧/١٢/١٤م

ممثًال عن عضو مجلس ا5دارة  
اgسهم التي يمثلها 

أسهم يملكها بصفة 
شخصية 

النسبة العدد  النسبة العدد  
سعادة السيد/ تركي محمد 

خالد الخاطر 
الهيئة العامة للتقاعد 

والتأمينات االجتماعية، 
الصندوق المدني

٢٣٫٧٥٩٧٪٨٤,١٢٩,٧٩٠--

 Tالسيد / عبدالرحمن عبدا
عبدالغني ال عبدالغني 

٠٫٠٦١٤٪٢١٧,٣٦٣- -عن نفسه

السيد / عبداT علي 
Tعبدالرحمن العبدا

٠٫١٦٩٣٪٥٩٩,٥٠٠--عن نفسه 

السيد / عبدالعزيز محمد 
حمد المانع 

٠٫٠٤٤٥٪١٥٧,٥٠٠--عن نفسه

السيد / ناصر جاراT سعيد 
جاراT المرى

محفظة إستثمارات القوات 
المسلحة 

٠٫٥٦٤٨٪٢,٠٠٠,٠٠٠--

السيد / على حسين إبراهيم 
الفردان

--٢٫٦٢٦٨٪٩,٣٠١,٠١١مجموعة الفردان القابضة

السيد / نواف إبراهيم الحمد 
المانع

٠٫٠٢٩٧٪١٠٥,٠٠٠--عن نفسه

السيد/ عبدالرحمن سعد زيد 
الشترى

٠٫٠٢٩٠٪١٠٢,٦٣٩--عن نفسه

السيد / محمد يوسف 
حسين كمال

الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية – 

الصندوق العسكري

١١٫٠١٢٧٪٣٨,٩٩٤,٣٤٠--

جدول (٢) عدد ا<سهم التي يمثلها أعضاء مجلس ا�دارة أو التي يملكونها بصفة شخصية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤م
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أعضاء مجلس ا5دارةب. 

يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من ا<عضاء التالية أسماءهم:

سعادة السيد/ تركي محمد خالد الخاطر
رئيس مجلس ا5دارة: 

عضو غير مستقل، ممثًال عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات ا5جتماعية – الصندوق المدني 
قطــري الجنســية مــن مواليــد ١٩٥٨، يحمــل درجــة بكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم االجتماعية مــن جامعة بورتالنــد – الواليــات المتحدة 
ا<مريكيــة، ويشــغل حاليــًا منصــب رئيــس الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة. شــغل  ســعادة الســيد تركــي محمــد الخاطــر 
عــدداً مــن المناصــب المرموقــة فــي عــدة مؤسســات قطريــة أبرزهــا منصــب مديــر عــام مؤسســة حمــد الطبيــة، ووكيــل وزارة الصحــة 

العامــة، كمــا يشــغل حاليــًا عضويــة مجلــس إدارة «أوريــدو» (كيوتــل)، وعضويــة مجلــس إدارة مصــرف الريــان.  

السيد/ عبد الرحمن عبد ا� عبد الغني آل عبد الغني 
نائب رئيس المجلس، عضو غير مستقل 

قطــري الجنســية مــن مواليــد ١٩٦١، يحمــل شــهادة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف فــي االقتصــاد مــن جامعــة بوســطن بالواليــات المتحــدة 
ا<مريكيــة. يشــغل الســيد عبــد الرحمــن عبــد اT عبــد الغنــي آل عبــد الغنــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة عبــد اT عبــد الغنــي 
ناصــر وأوالده، ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة القطريــة البلجيكيــة ل�لومنيــوم، ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة العامــة لصناعــة التغليــف، 
ورئيــس مجلــس إدارة شــركة «ثــورن ل�ضــاءة»، با�ضافــة إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المختــار للمقــاوالت والتجــارة، وعضويــة 

مجلــس إدارة مصــرف قطــر ا�ســالمي.  

السيد / عبدا� علي عبدالرحمن العبدا� 
عضو غير مستقل 

قطــري الجنســية مــن مواليــد ١٩٥٥، يحمــل شــهادة فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة برادلــي بالواليــات المتحــدة ا<مريكيــة. شــغل 
الســيد العبــداT عــدداً مــن  المناصــب فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، منهــا منصــب مديــر الشــؤون الصناعيــة بــوزارة الصناعــة، وكذلك 
ــا  ــة، كم ــات التحويلي ــة للصناع ــركة القطري ــذي للش ــر التنفي ــة، والمدي ــارات الصناعي ــج لالستش ــة الخلي ــاعد لمنظم ــام المس ــن الع ا<مي
أنــه يشــغل حاليــًا عــدداً مــن المناصــب الرياديــة فــي مجموعــة مــن الشــركات والمؤسســات وكذلــك عضويــة العديــد مــن مجالــس إدارة 
الشــركات العامــة ومنهــا عضويــة مجلــس إدارة الشــركة القطريــة للصناعــات التحويليــة، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة قطــر للمنتجــات 
البالســتيكية، با�ضافــة إلــى عضويتــه فــي مجلــس إدارة  شــركة «غــزال» للغــاز  (GAZAL)،  وشركـــة قطــر وعمـــــان لالستثمـــار، وشــركة 

المدينــة لالســتثمار بســلطنة عمــان.

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع 
عضو غير مستقل    

ــا ا<مريكيــة.  ــة كاليفورني قطــري الجنســية، مــن مواليــد ١٩٨٠ يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة ســكرمنتو بوالي
يشــغل الســيد عبــد العزيــز حمــد المانــع حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة محمــد حمــد المانــع، بعــد أن شــغل منصــب مديــر 
تطويــر ا<عمــال فــي مجموعــة محمــد حمــد المانــع لمــدة عشــر ســنوات، كمــا يشــغل حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك بروة، 

وعضــو مجلــس إدارة نــادي الســد الرياضــي، وعضــو مجلــس إدارة الشــركة القطريــة ل�لبــان (غديــر). 

تقرير الحوكمة ٢٠١٧
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السيد / ناصر جارا� سعيد جارا� المرى
عضو غير مستقل، ممثًال عن محفظة إستثمارات القوات المسلحة

قطــري الجنســية، مــن مواليــد ١٩٧٩  يحمــل شــهادة الماجســتيرفي العلــوم الماليــة والمحاســبية مــن جامعــة ثــاوث آمبتــون (المملكــة 
المتحــدة)، بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة قطــر.  يشــغل الســيد ناصــر جــار اT المــرى حاليــًا منصــب  رئيــس هيئــة الشــؤون الماليــة 
بالوكالــة بــوزارة الدفــاع، وقــد شــغل منصــب  رئيــس القطــاع المالــى بشــركة مرافــق قطــر/ مجموعــة الديــار القطريــه ومنصــب مديــر إدارة 
تنميــة ا<عمــال وترويــج ا�ســتثمار بــوزارة ا�قتصــاد والتجــارة، مديــر الشــؤون الماليــة وا�داريــة باللجنــة الوطنيــة لحقــوق ا�نســان، مراجــع 

قانونــى بديــوان المحاســبة ومدقــق داخلــى ببنــك قطــر الوطنــى. 

السيد /  علي حسين إبراهيم الفردان
عضو غير مستقل :ممثًال عن مجموعة الفردان القابضة 

ــد ســتيت. يشــغل الســيد  قطــري الجنســية، مــن مواليــد ١٩٥٩ يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة بورتالن
علــى حســين الفــردان حاليــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الفــردان، شــريك ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مدرســة الشــويفات 
الدوليــه، رئيــس مجلــس إدارة شــركة دانــة قطــر، الرئيــس التنفيــذى لمؤسســة مجوهــرات الفــردان، الرئيــس التنفيــذى لشــركة مجوهــرات 

غــادة، الرئيــس التنفيــذى لشــركة المنــارة التجاريــه. 

السيد /  نواف إبراهيم الحمد المانع 
عضو مستقل 

قطــري الجنســية، مــن مواليــد ١٩٧٠  جامعــى يحمــل شــهادة الماجســتير فــي الهندســة وا�دارة مــن جامعــة  شــيفيلد بالممكلــة المتحــدة 
يشــغل الســيد نــواف إبراهيــم المانــع حاليــًا منصــب مديــر إدارة المواصفــات والمقاييــس بالهيئــة العامــة القطريــة للمواصفــات والتقييــس 

وعضــو مجلــس إدارة فــى شــركة ودام. 

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثرى
عضو مستقل

قطــري الجنســية، مــن مواليــد ١٩٧٥ جامعــى يحمــل شــهادة بكالوريوس كليــة التربية تخصــص فى علــوم ا<حياء من جامعة قطر يشــغل 
الســيد عبدالرحمــن ســعد الشــثرى حاليــًا منصــب  رئيــس  ا�تحــاد ا<ســيوى للجمبــاز،  رئيــس نــادى مســيمير الرياضــى، رئيــس مجلــس إدارة 
بــالك أرو للخدمــات وا<نظمــه ا<منيــة، رئيــس مجلــس إدارة الميــال ل�ستشــارات والتصميــم، رئيــس مجلــس إدارة فايركو <نظمــة الحريق، 

رئيــس مجلــس إدارة ايــه اس ايــه للتجــارة والنقليــات وعضــو مجلــس إدارة فى شــركة وقود. 

السيد / محمد يوسف حسين كمال 
عضو غير مستقل: ممثال عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية – الصندوق العسكري

قطــرى الجنســية مــن مواليــد ١٩٨٦، جامعــى يحمل شــهادة بكالوريــوس فى إدارة ا<عمــال تخصص مالية مــن الواليات المتحــدة ا<مريكية. 
 Credit Suisse Analyst Program and Morgan Stanley Investment) تلقــى دوارت  وبرامــج متعــددة فــى أدارة ا<عمــال  والماليــة
Management Program).  يعمــل حاليــًا فــى جهــاز قطــر ل�ســتثمار كمحلــل إســتثمار وشــارك فــى العديــد مــن عمليــات ا�ســتحواذ 
العقــارى لجهــاز قطــر ل�ســتثمار. يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــى كل مــن شــركة المناعــى وشــركة هاينــس بوركروفيســكى. 
عضــو اللجنــة ا�ستشــارية لشــركة بورتــا نوفــا ميــالن اكبــر شــركات المجمعــات العقاريــة فــى إيطاليــا. وعضــواً فــى لجنــة تمويــل المبانــى 

التجاريــة المميــزة فــى أســتراليا.
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ميثاق مجلس ا5دارةج. 

ــس  ــل مجل ــن قب ــاق م ــذا الميث ــل ه ــم تعدي ــخ ٢٠١٠/٦/١٠م، وت ــس ا�دارة بتاري ــاق مجل ــة ميث ــدة للتنمي ــركة المتح ــس إدارة الش ــدر مجل أص
ا�دارة بتاريــخ ٢٠١٨/٢/٧ لتضميــن بنــود نظــم وقواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر ل�ســواق الماليــة فــى العــام ٢٠١٧، والتــى كانــت 
اكثــر شــموًال وتفصيــًال فــى البنــود المتعلقــة بالوظائــف والمهــام الرئيســية للمجلــس، مســؤوليات المجلــس، تفويــض المهــام، واجبــات 
رئيــس مجلــس ا�دارة وإلتزامــات أعضــاء مجلــس ا�دارة.  وأوضــح  ميثــاق مجلــس ا�دارة وعلــى نحــو جلــى أطــر نشــاط المجلــس، كمــا مــد 
أعضــاء المجلــس بالمؤشــرات الالزمــة التــى  تعينهــم علــى القيــام بواجباتهــم ممــا يــؤدى الــى نشــر ثقافــة الحوكمــة، بــدءاً مــن الهيــكل 
ا�داري ا<علــى للشــركة ووصــوًال إلــى جميــع العامليــن فيهــا.  وقــد تبنــى ميثــاق مجلــس ا�دارة المــواد ١٢,١١,١٠,٩,٨ الــواردة فــى نظــام الحوكمــة 

الصــادر فــى عــام ٢٠١٧ وذلــك علــى النحــو التالــى:  

الوظائف والمهام الرئيسية  لمجلس ا5دارة  •
وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تتمثــل فــى إعتمــاد الخطــة ا�ســترتيجية وا<هــداف الرئيســية للشــركة وا�شــراف علــى تنفيذهــا، وضــع 
خطــة العمــل للشــركة وسياســة إدارة المخاطــر، تحديــد الهيــكل المالــى للشــركة وإقرارالميزانيــة الســنوية، المراجعــة الدوريــة للهيــكل 
التنظيمــى بمــا يضمــن التوزيــع المحكــم للوظائــف والمهــام والمســؤليات، وضــع سياســات مكتوبــه للحوكمة تتعلــق بتعــارض المصالح 
وا<طــراف ذوى العالقــة ونظــم ا�فصــاح بمــا يحقــق العدالــة والشــفافية والتأكــد مــن ســالمة ا<نظمــة الماليــة وإعــداد التقاريــر وإعتمــاد 
الترشــيحات الخاصــة فــى وظائــف ا�دارة التنفيذيــة العليــا وإعتماد سياســات مكتوبة تحدد أســس وطريقة منح مكافــآت أعضاء المجلس 

وحوافــز ومكافــآت ا�دارة التنفيذيــة العليــا والعامليــن بالشــركة.

مسؤوليات المجلس  •
وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تتمثــل فــى أنــه يجــب علــى المجلــس أن يــؤدى مهامــه بمســؤولية وحســن نيــة وجديــة واهتمــام، وأن 
يلتــزم عضــو المجلــس بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ال مصلحــة مــن يمثلــه مــن المســاهمين، وعلــى المجلــس تحديــد الصالحيــات التــى 
يفوضهــا لــ�دارة التنفيذيــة وتحديــد مــدة ذلــك التفويــض، وعــدم إبــرام عقــود القــروض التــى تتجاوزآجالها ثــالث ســنوات وأال يقــوم المجلس 

بإجــراء أى مــن التصرفــات التــى تتطلــب موافقــة الجمعيــة العموميــة إال بعــد أخــذ تلــك الموافقــة.

تفويض المهام •
بمــا اليخــل إختصاصــات الجمعيــة العموميــة  يتولــى المجلــس جميــع الصالحيــات والســلطات، ويجــوز لــه تفويــض لجانــه ممارســة بعــض 

الصالحيــات وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة للمجلــس. 

واجبات رئيس مجلس ا5دارة  •
رئيــس مجلــس ا�دارة هــو رئيــس الشــركة ويمثلهــا لــدى الغيــر والقضــاء وهــو المســؤول ا<ول عــن حســن إدارة الشــركة بطريقــة فاعلــه. 
ــب،  ــت المناس ــى الوق ــائل ف ــة كل المس ــس بمناقش ــام المجل ــن قي ــد م ــال التأك ــبيل المث ــى س ــس عل ــس المجل ــات رئي ــمل واجب وتش
والموافقــة علــى جــدول أعمــال إجتمــاع المجلــس وا<خــذ بعيــن ا�عتبــار أى مســألة يطرحهــا أى مــن ا<عضــاء، وتشــجيع ا<عضــاء بشــكل 
جماعــى بتصريــف شــؤون المجلــس، توفيــر كافــة البيانــات والمســتندات <عضــاء المجلــس ولجانــه، إفســاح مجــال المشــاركة الفعالــة 
ل�عضــاء غيــر التنفيذييــن.  يحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه ويجــوز للرئيــس أن يفــوض غيــره مــن أعضــاء المجلــس فــى 

بعــض صالحيتــه.
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إلتزامات أعضاء المجلس  •
تتمثــل إلتزامــات المجلــس وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر فــى ا�نتظــام فــى حضــور إجتماعــات المجلــس، إعــالء مصلحــة الشــركة 
والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى المصلحــة الخاصة، مراقبــة أداء الشــركة فى تحقيــق أهدافها وأغراضها، ا�شــراف 
ــى  ــة ف ــاركة الفعال ــة، المش ــة فعال ــركة بطريق ــى إدارة الش ــة ف ــم المتنوع ــم وخبراته ــتغالل مهاراته ــة، إس ــد الحوكم ــر قواع ــى تطوي عل
الجمعيــة العموميــة للشــركة، عــدم ا�دالء بايــة تصريحــات أو بيــان إال بــإذن كتابــى مســبق مــن الرئيــس، ا�فصــاح عــن العالقــات الماليــة 
والتجاريــة والدعــاوى القضائيــة التــى تؤثــر ســلبًا عــل القيــام بمهامهــم، فــى حالــة تقاعــد عضــو مجلــس إدرة أو تركــه لمقعــده <ى ســبب 
عليــه إعــادة كل ا<وراق والمســتندات الخاصــة بالشــركة وإعــادة تلــك ا<وراق اليعفــى مــن المحافظــة علــى ســرية المعلومــات التــى إتصلــت 
بعلمــه أثنــاء المجلــس.  ويتعيــن علــى أعضــاء مجلــس ا�دارة العمــل فــى نطــاق الصالحيــات الممنوحــة لهــم بموجــب النظــام ا<ساســى 

للشــركة وتوجيهــات رئيــس مجلــس ا�دارة وقــرارات المســاهمين والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة.

اجتماعات مجلس ا5دارةد. 

التــزم مجلــس إدارة المتحــدة للتنميــة فــي عــام ٢٠١٧ بعــدد االجتماعــات المنصــوص عليــه بالمــادة  ١٤مــن نظــام الحوكمة، والمــادة ١٠٤من 
قانــون الشــركات، ويبيــن الجــدول (٢) أدنــاه ســجل حضــور أعضــاء المجلــس في هــذه االجتماعات خــالل فترة شــغلهم لعضويــة المجلس.

الحضوراالجتماعاتالمنصب االسم 
٨٨رئيس مجلس ا�دارةسعادة/ تركي محمد خالد الخاطر ١

٨٨نائب رئيس مجلس ا�دارةالسيد / عبدالرحمن عبدا� عبدالغني آل عبدالغني٢
٨٦عضو السيد / عبدا� علي عبدالرحمن العبدا�٣
٨٤عضو السيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع ٤
٨٨عضو السيد / ناصر جار ا� سعيد المرى٥
٨٧عضو السيد / على حسين الفردان٦
٨٨عضو السيد / نواف إبراهيم حمد المانع ٧
٨٥عضوالسيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثرى ٨
٨٧عضو  السيد / محمد يوسف حسين كمال ٩

جدول (٣): عدد االجتماعات التي عقدها المجلس وسجل حضور ا<عضاء.

عقــدت جميــع اجتماعــات المجلــس بدعــوات مــن رئيــس مجلــس ا�دارة تــم إرســالها ل�عضــاء فــي فتــرة زمنيــة  قــدرت فــى متوســطها 
بحوالــي ١٥ يومــًا قبــل عقــد االجتماعــات، وتضمنــت أصــوًال جــدول أعمــال االجتمــاع كمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام الحوكمــة.  يصــادق 
رئيــس مجلــس ا�دارة علــى محضــر جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن االجتماعــات أعاله فــي بدايــة كل اجتماع الحــق، كما يطلع علــى المحضر 

ويوقــع عليــه جميــع ا<عضــاء بالمجلــس.

١١٥ التقرير السنوي ٢٠١٧    |   



أمين سر المجلسه. 

يتولى المستشار القانونى العام للشركة مهام أمين سر المجلس وفقًا لما نص عليه فى المادة ١٦ من نظام الحوكمة  وتتضمن 
مهام أمين سر مجلس ا�دارة في الشركة المتحدة للتنمية وفقًا لم هو منصوص عليه فى المادة ١٧ من نظام الحوكمة وه كما يلي: 

تحريــر وحفــظ محاضــر اجتماعــات مجلــس ا�دارة واللجــان المنبثقــة عنــه وتدويــن أعضــاء المجلــس الحاضريــن والغائبيــن والقــرارات التى  •
أتخذهــا المجلــس فــى ا�جتمــاع وا�عتراضــات إن وجــدت، وحفــظ والكتــب والتقاريــر المحالــة مــن وإلــى المجلــس؛

قيد قرارات المجلس فى السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها. •
حفظ محاضر إجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت المجلس ومكاتباته فى سجالت ورقية وإلكترونية. •
إرســال الدعــوة <عضــاء مجلــس ا�دارة والمشــاركين فــى ا�جتمــاع (إن وجــدوا) مرفقــًا بهــا جــدول ا<عمــال قبــل التاريــخ المحــدد �نعقــاد  •

ا�جتمــاع بإســبوعين علــى ا<قــل، وكذلــك إســتالم طلبــات ا<عضــاء بإضافــة بند أوأكثــر لجدول ا<عمــال وإثبات تاريــخ تقديم تلــك الطلبات .  
التنســيق بيــن  الرئيــس وأعضــاء المجلــس وبيــن مختلــف أعضــاء المجلــس، فضــًال عــن التنســيق بيــن المجلــس وأصحــاب المصالــح  •

ا�خريــن، بمــا فــي ذلــك المســاهمون وا�دارة والموظفــون؛
مساعدة رئيس مجلس ا�دارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء المجلس؛ •
توفير االستشارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة والقضايا القانونيه بطبيعة الحال . •

لجان مجلس ا5دارةو. 

أوًال:  اللجنة التنفيذية:-
أقــر المجلــس تشــكيل لجنــة تنفيذيــة منبثقــة عنــه لغــرض تســهيل النشــاطات ا�داريــة وإكســابها المرونــة الالزمــة، وخــول هــذه اللجنــة 
كافــة الصالحيــات الالزمــة لتســيير وإدارة وتنفيــذ أعمــال الشــركة بمــا فيهــا ا<عمــال ا�داريــة والماليــة والتعاقديــة، ويتمحــور عمــل اللجنــة 

التنفيذيــة  فــى مســاعدة المجلــس فــي القضايــا االســتراتيجية، وا<مــور المتعلقــة بالموازنــة والمشــتريات. 

يتــرأس اللجنــة التفيذيــة  ســعادة الســيد/ تركــي محمــد خالــد الخاطــر ويشــارك فــي عضويتهــا كل مــن الســيد/عبد الرحمــن عبــد اT عبــد 
الغنــي (نائــب رئيــس اللجنــة)، والســيد/ علــي حســين الفــردان  والســيد/ عبــد العزيــز المانــع والســيد/ ناصــر جــاراT المــرى. 

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة (٨) اجتماعــات خــالل العــام ٢٠١٧م، وقامــت مــن خاللهــا مراجعــة العمليــات المختلفــة للشــركة وإقامــة كافــة 
التوصيــات المتعلقــة بالمشــاريع المختلفــة بمــا فيهــا مشــاريع التطويــر العقــاري فــي جزيــرة اللؤلــؤة.

ثانيًا: الحوكمة والمكافآت والترشيحات:-
أقــر مجلــس ا�دارة فــي ٢٠١٣/٠٩/١٨ تشــكيل لجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات بهــدف الوفــاء بمتطلبــات الحوكمة، وتفعيل نشــاط 
الشــركة وتعزيــز التخصصيــة وتوزيــع الصالحيــات. وقــد اعتمــد ميثــاق هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس ا�دارة فــي ١٢/١٧/ ٢٠١٣ وتــم تعديلــه من 
قبــل مجلــس ا�دارة بتاريــخ ٢٠١٨/٢/٧م للتوافــق مــع نظــم  وقواعــد الحوكمــة الصــادرة فــى عــام ٢٠١٧.  يتــرأس لجنــة الحوكمــة والمكافــآت 
والترشــيحات الســيد/عبدالرحمن ســعد الشــثرى  ويشــغل عضويتها كل من الســيد/ على حســين الفردان، والســيد/عبدالعزيز محمد حمد 
المانــع، والســيد/محمد يوســف حســين كمــال .  وقــد حــدد الميثــاق مســؤولية اللجنــة  وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام الحوكمــة الصــادر فــى 
العــام ٢٠١٧، وتتضمــن مســؤولياتها علــى ســبيل المثــال وليــس الحصروضــع أســس ومعاييــر معينــة تســتعين بهــا الجمعيــة العموميــة 
فــى انتخابــات أعضــاء مجلــس ا�دارة، ترشــيح مــن تــراه مناســبًا لعضويــة المجلــس فــى حــال خلــو مقعــد بالمجلــس، وضــع مشــروع خطــة 
التعاقــب علــى إدارة الشــركة،  تلقــى طلبــات الترشــيح لعضوية مجلــس ا�دارة ورفع قائمة المرشــحين مع توصياتها الى المجلس ونســخة 
إلــى الهيئــة، ترشــيح وتعييــن  شــاغلي الوظائــف التنفيذيــة في الشــركة، وتقييم أدائهــم وأداء مجلــس ا�دارة ســنويًا، واقتراح سياســة ا<جور 

والمكافــآت والحوافــز الخاصــة بالشــركة ومتابعــة ا�شــراف علــى تطبيــق الشــركة لنظــام الحوكمــة وتطويــر آليــات تطبيــق هــذا النظام. 

تقرير الحوكمة ٢٠١٧
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عقــدت لجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات  (٥) اجتماعــات خــالل العــام ٢٠١٧م، وقامــت اللجنــة مــن خــالل تلــك ا�جتماعــات بإقــرار 
والمصادقــة علــى التوصيــات المتعلقــة بسياســة المــوارد البشــرية وكذلــك مكافــأة مجلــس ا�دارة والعامليــن فــي الشــركة با�ضافــة إلــى 

المصادقــة علــى تقريــر الحوكمــة. 

ثالثًا: لجنة التدقيق:-
أقــر مجلــس ا�دارة فــي عــام ٢٠١٣ تشــكيل لجنــة التدقيــق بهــدف الوفــاء بمتطلبــات الحوكمــة، وتفعيــل نشــاط الشــركة  وقــد اعتمــد 
ميثــاق هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس ا�دارة فــي ذات الســنة وتــم تعديلــه مــن قبــل مجلــس ا�دارة بتاريــخ ٢٠١٨/٢/٧م للتوافــق مــع نظــم  

وقواعــد الحوكمــة الصــادرة فــى عــام ٢٠١٧

 ،Tعلــي عبدالرحمــن العبدا Tشــكل مجلــس ا�دارة لجنــة للتدقيــق برئاســة الســيد/ نــواف إبراهيــم المانــع، وعضويــة كل من الســيد/ عبدا
والســيد/ ناصــر جــار اT المــرى، ويجــدر بالذكــر أن معظــم أعضــاء اللجنــة هــم ممــن يتمتعــون بخبــرة جيــدة فــى شــؤون التدقيق . 

للجنــة التدقيــق ميثاقــًا يحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام الحوكمة، وتتضمــن مســؤولياتها ترشــيح المدققيــن الخارجيين 
وا�شــراف عليهــم والنظــر فــي اســتقالليتهم، وا�شــراف علــى صحــة البيانــات والتقاريــر الماليــة ومراجعتهــا.  وتجــدر ا�شــارة إلــى أن لجنــة 
التدقيــق لــم تتضمــن أي عضــو يعمــل حاليــًا أو عمــل ســابقًا لــدى المدققيــن الخارجييــن، وقــد عقــدت لجنــة التدقيــق (٤) اجتماعــات خــالل 
العــام ٢٠١٧م، وقــد تــم خــالل تلــك ا�جتماعــات مناقشــة خطــة التدقيــق للعــام ٢٠١٧ وتحديــد نســبة ا�نجــاز با�ضافــة إلــى مهــام التدقيــق 

المختلفــة الخارجــة عــن نطــاق الخطــة، با�ضافــة إلــى مهــام التدقيــق التــي يــوكل بهــا الرئيــس التنفيــذي ومــدراء ا�دارات.

رابعًا: إتاحة مواثيق المجلس واللجان للعموم:-
تمــت ا�شــارة إلــى ميثــاق مجلــس ا�دارة وميثــاق لجنــة التدقيــق ولجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات فــي تقريــر الحوكمــة، كمــا أن 
هــذه المواثيــق، با�ضافــة إلــى تقريــر الحوكمــة المفصــل، متاحــة للمســاهمين  بموقــع الشــركة علــى شــبكة ا�نترنــت، ويمكــن الوصــول 

إليهــا علــى الرابــط التالــي: 

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

انتخاب أعضاء مجلس ا5دارة:ز. 

تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للشــركة المتحــدة للتنميــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة الــذي عقــد بتاريــخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨ وهــو يتألــف حاليــًا 
مــن تســعة أعضــاء وهــو مــا يتوافــق مــع النظــام ا<ساســي للشــركة كمــا أن المجلــس قــد ضــم عضويــن مســتقلين ويعــد ذلــك إنســجام 
تــام مــع متطلبــات الحوكمــة.  وفــي هــذا الســياق نذكــر بــأن الشــركة قامــت، وفقــًا  لنظــام الحوكمــة، بتزويــد المســاهمين بمعلومــات 
وافيــة عــن المرشــحين قبــل االنتخابــات المذكــورة أعــاله.  وقــد تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس ا�دارة بحســب ا�جــراءات المتبعــة مــن قبــل 

وزارة االقتصــاد والتجــارة ووفقــًا لنظــام الحوكمــة.

تعامالت اgشخاص المطلعين على معلومات الشركة. ٧
لقــد أعتمــد مجلــس ا�دارة وثيقــة سياســة ا<شــخاص المطلعيــن علــى معلومــات وتعد تلك السياســات من أهم السياســات التــى فرضها 
نظــام الحوكمــة الصــادر فــى عــام ٢٠١٧.   ووقــع أعضــاء مجلــس ا�دارة علــى تعهــد بالمحافظــة علــى الســرية وعــدم تضــارب المصالــح، إقراراً 
منهــم بااللتــزام با�جــراءات التــي تحكــم دخولهــم فــي صفقــات مــع الشــركة، وتحــدد وسياســة ا<طــراف ذوى العالقــة ا�جــراءات الالزمــة، 
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وتفــرض علــى ا<عضــاء ا�فصــاح عــن الصفقــات التــي تحتمــل تضــارب المصالــح، واالمتنــاع عــن التصويــت أو عــن الحضــور عنــد عرض مســائل 
مــن هــذا النــوع علــى مجلــس ا�دارة للتصويــت عليهــا.  فضــًال عــن ذلــك، تفــرض تلــك السياســات علــى كل عضــو بمجلــس ا�دارة الوفــاء 
تجــاه الشــركة ومســاهميها، وتغليــب مصالــح الشــركة ومســاهميها علــى مصالحهــم الشــخصية والعمــل دائمــًا بحســن نيــة لمصلحــة 

الشــركة والمســاهمين كافة.  

ونشــير هنــا أيضــًا إلــى المــادة (٥٠) مــن النظــام ا<ساســي  تنــص علــى أن يضــع مجلــس ا�دارة ســنويًا تحــت تصــرف المســاهمين والطالعهــم 
الخــاص قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة التــي تدعــى للنظــر فــي ميزانيــة الشــركة وتقريــر مجلــس ا�دارة بإســبوع علــى ا<قــل كشــفًا تفصيليــًا 
يتضمــن العمليــات التــي يكــون فيهــا <حــد أعضــاء مجلــس ا�دارة أو المديريــن مصلحــة تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة.  ويتــم ا�فصــاح 

ســنويًا عــن عــدد ا<ســهم التــي يملكهــا أعضــاء المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة كمــا هــو وارداً فــى أعلــى هــذا التقريــر. 

با�ضافــة إلــى ذلــك فقــد فرضــت الشــركة علــى موظفيهــا كافــًة التوقيــع علــى إقــرار  وتعهــد بالمحافظــة علــى الســرية وعــدم إفشــاء أي 
معلومــات تتعلــق بحقــوق الشــركة وصفقاتهــا، وااللتــزام بسياســات الشــركة ومواثيــق قواعد ا<خــالق والســلوك المهني المعتمــدة لديها.

ــد  ــخ ٢٠١٨/٢/٧م فق ــس بتاري ــا المجل ــى إعتمده ــركة والت ــات الش ــى معلوم ــن عل ــخاص المطلعي ــة ا<ش ــة سياس ــق بوثيق ــا يتعل ــا فيم أم
عرفــت تلــك الوثيقــة مــن هــم ا<شــخاص المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة التــى لــم يتــم ا�فصــاح عنهــا ووضعــت قيــود صارمــة علــى 
ا<شــخاص المطلعيــن تصــل فــى بعــض ا<حيــان إلــى منــع التــدوال مــن قبــل بعــض ا<شــخاص، كمــا فرضــت تلــك الوثيقــة تقديــم إفصــاح 
مكتــوب (كل ثالثــة أشــهر) يبيــن تعامــالت ا<شــخاص المطلعيــن فــى أســهم الشــركة كمــا وضعــت أيضــًا آليــة صارمــة لمراقبــة حســابات 

ا<شــخاص المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة. 

الرقابة الداخلية. ٨
إن مهمــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة تشــهد أيضــًا تتطــوراً مضطــرداً  بمــا يكفــل لهــا االســتجابة بفاعليــة لتوســع 
حجــم أعمــال الشــركة، والنهــوض بالتزاماتهــا فــي مجــال التدقيــق الداخلــي، وتقديــم التوصيــات الالزمــة فيمــا يتعلــق بالتغييــرات الواجــب 

إجراؤهــا  لتعزيــز الحوكمــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة.

فالشــركة تتمّيــز بتبنيهــا لمجموعــة مــن السياســات واللوائــح الداخليــة والقــرارات والتعميمــات وغيرهــا من ا�جــراءات الرقابيــة المكتوبة 
التــي صمّمــت للحــرص علــى تنظيــم ســير ا<عمــال داخــل مختلــف إدارات الشــركة وضمــان تنفيــذ توجيهــات ا�دارة، والتأكد مــن الفصل بين 
الواجبــات، وتطويــر الموظفيــن وتحفيزهــم وتنميــة ســلوكهم المهنــي، وتســهيل تبــادل المعلومــات بشــكل يمّكــن أصحــاب العالقة من 

القيــام بواجباتهــم علــى الوجــه ا<كمــل ممــا يســاهم فــي تســيير ومراقبة العمــل بالشــكل ا<مثل. 

وتقــع مســؤولية تقييــم مــدى فعاليــة إجراءات الرقابــة الداخلية للشــركة المتحدة للتنميــة على عاتــق إدارة التدقيق الداخلــي التى تضم عدد 
مــن المدققيــن مــن ذوى الخبــرة والكفــاءة، تقــوم إدارة التدقيق الداخلــى بمراجعة و تدقيق جميع إدارات الشــركة وأعمالها ومشــاريعها من 

خــالل خطــط تدقيــق ســنوية معتمــدة من لجنة التدقيــق لتقييم جــودة ا<داء وتحديــد المخاطر ورفع التوصيات، وســّيما فيمــا يتعلق بـــ :

تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي الشــركة ومــدى مالئمتــه للمعاييــر القياســيه وتحقيقــه <هــداف ا�دارة العليــا المرجــوة،  •
مــع تقديــم االقتراحــات والتوصيــات التــي ترفــع مــن كفــاءة تلــك النظــم.

تقييم مدى التزام جميع ا�دارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة. •
ا�خفاق في االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشل . •

تقرير الحوكمة ٢٠١٧
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تجدرا�شــارة إلــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة هــى قســٌم قائــم مســتقل بذاتــه يتألــف مــن فريــق عمــل مــن 
خلفيــات مهنيــة وفنيــة مختلفــة، تــم تدريبهــم بشــكل مناســب وواٍف للعمــل باســتقاللية وموضوعيــة، وهــو مضطلــع بجميــع مهــام 
التدقيــق الداخلــي للشــركة، ولــه حريــة الوصــول فــي أي وقــت إلــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة والوثائــق العائــدة لهــا كــي يقــوم بمهــام 

التدقيــق علــى أكمــل وجــه.  

ــي  ــاركة ف ــي المش ــق الداخل ــق إدارة التدقي ــراد فري ــى أف ــع عل ــا، يُمن ــوم بمراقبته ــي يق ــطة الت ــاده إزاء ا<نش ــتقالليته وحي ــى اس ــًا عل وحفاظ
ــركة.  ــام الش ــة �دارات وأقس ــام اليومي المه

وقــد فــوض مجلــس ا�دارة فــي الشــركة جميــع المســائل المتعلقــة بالتدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة التدقيــق، بمــا فــي ذلــك تعييــن رئيــس 
إدارة التدقيــق الداخلــي . ويقــوم رئيــس إدارة التدقيــق  برفــع تقاريــره المتعلقــة بمســائل التدقيــق الداخلــي إلــي لجنــة التدقيــق. وننــوه إلــى أن 

وحــدة التدقيــق الداخلــي ترفــع تقاريرهــا الفصليــة الجتماعــات لجنــة التدقيــق. 

إدارة المخاطر. ٩
تهتــم الشــركة المتحــدة للتنميــة اهتمامــا بالغــًا بتطبيــق منظومــة متكاملــة مــن الممارســات ا�داريــة التــي تهــدف إلــى تقييــم وإدارة 
كافــة المخاطــر التــي ترتبــط بنشــاطات الشــركة وأعمالهــا لــدى ســعيها لتحقيــق أهدافهــا وخططهــا المســتقبلية.  إن الهــدف ا<ساســي 
مــن إدارة المخاطــر هــو حمايــة الشــركة مــن ا<حــداث التــي تعــوق تحقيــق ا<هــداف التشــغيلية و الماليــة بصــورة مســتدامة، حيــث تــدرك 

إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة ا<هميــة القصــوى والملحــة  لتطبيــق أنظمــة إدارة مخاطــر تتســم بالفعاليــة والكفــاءة.

وتضطلــع إدارة المخاطــر بالشــركة بمهــام تنفيــذ وإدارة نظــام المخاطــر حســب معاييــر ISO ٣١٠٠;٢٠٠٩، وقــد أطلقــت ا�دارة في هذا الســياق 
برنامجــًا �دارة المخاطــر للشــركة والشــركات الفرعيــة، وقامــت بتطبيــق البرنامــج بشــكل مبدئــي علــى الشــركة المتحــدة ل�زياء، الشــركة 
المتحــدة للضيافــة، وشــركة رونوتيــكا الشــرق ا<وســط التابعــة للشــركة المتحــدة للتنمية. ويتمثــل دور هــذه ا�دارة في مســاعدة المدراء 
ــدرء المخاطــر، ومــن ثــم متابعــة تنفيــذ الخطــط  ــد المخاطــر، ووضــع الخطــط المتعلقــة ب ــركات التابعــة لهــا فــي تحدي التنفيذييــن والش
وفاعليتهــا لــدرء أو تفــادي المخاطــر.  كمــا ترفــع إدارة المخاطــر تقاريرهــا فــي هــذا الشــأن إلــى ا�دارة التنفيذيــة وتتابــع مســتوى االســتجابة 
تجاههــا.  وتتطلــع الشــركة المتحــدة للتنميــة إلــى االنتهــاء مــن تطبيــق نظــام إدارة المخاطــر على جميــع إدارات الشــركة المتحــدة للتنمية 

خــالل الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠١٧م.

الرقابة الخارجية. ١٠
يتــم اتخــاذ قــرار تعييــن المدققيــن الخارجييــن، بمــا في ذلــك تحديد أتعــاب المدقــق الخارجي، خــالل اجتماع الجمعيــة العمومية الــذي يمكن 

لكافــة المســاهمين المشــاركة فيــه. ويحضــر المدقــق الخارجي هذا االجتمــاع لتقديم تقريره وا�جابة عن استفســارات المســاهمين.

وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة المتحــدة للتنميــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة ا<خيــر بتاريــخ ٢٠١٧/٣/١٣م تعييــن الســادة 
«K.B.M.G» مدققــًا خارجيــًا لمراجعــة بيانــات الشــركة وتقديــم خدمــات التدقيــق للشــركة عــن الســنة الماليــة ٢٠١٧،  والهــدف مــن تعييــن 
المدقــق الخارجــي هــو التأكيــد لمجلــس ا�دارة والمســاهمين علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفقــًا لكافــة القوانين والتشــريعات 
المعنيــة والمعاييــر الدوليــة �عــداد التقاريــر الماليــة، با�ضافــة إلــى الحــرص علــى أن هــذه البيانــات الماليــة تمثــل المركــز المالــي للشــركة 
وتعكــس أداءهــا فــي مختلــف نشــاطاتها. مــع العلــم أن دور المدقــق الخارجــي قــد اقتصــر علــى تقديــم خدمــات التدقيــق للشــركة فقــط، 

حيــث يمتنــع علــى الشــركة التعاقــد معــه لتقديــم أي خدمــات أخــرى.
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وبالتوافــق مــع مبــادئ التدقيــق، ُفــِرض علــى المدقــق الخارجــي العمــل بــكل موضوعيــة واســتقاللية عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا، وبعيــداً 
عــن أي تضــارب للمصالــح. وهــو يحضــر بشــكل دائــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة لتقديــم تقريــره وا�جابــة عن استفســارات المســاهمين. 
ومايجــدر ا�شــاره إليــه أن المــادة٢٤ مــن نظــام الحوكمــة الصــادر فــى عــام ٢٠١٧ قد ألــزم المدقق الخارجــى بمد هيئــة قطر ل�ســواق المالية 

بكافــة التقاريــر ومــا يتكشــف لــه مــن مخالفات.

ا5فصاح . ١١
تتخــذ الشــركة المتحــدة للتنميــة مــن مبــدأ الشــفافية وا�فصــاح الكامــل مرتكــزاً لهــا عنــد االتصــال مــع المســاهمين أو الجهــات الرقابيــة 

أو أي جهــات أخــرى مــن أصحــاب المصالــح، أو فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة. 

وتقــوم الشــركة با�فصــاح لبورصــة قطــر وهيئــة قطــر ل�ســواق الماليــة بشــأن المســائل المشــار إليهــا فــي نظــام الحوكمــة وا�فصــاح 
ــا  ــركة لنتائجه ــاح الش ــن إفص ــًال ع ــذا فض ــر، ه ــذا التقري ــن ه ــور ضم ــة والمذك ــات المختلف ــا سياس ــى تفرضه ــائل الت ــن كل المس ــًا ع أيض
الماليــة ربــع الســنوية ونصــف الســنوية والختاميــة خــالل الفتــرة المحــددة فــي الئحــة بورصــة قطــر، كما تقــوم با�فصــاح عن أســماء أعضاء 
اللجــان وتشــكيلتها والســيرة الذاتيــة لــكل عضــو وعــدد ا<ســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس ا�دارة علــى موقــع الشــركة ا�لكترونــي، 
وضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي، با�ضافــة إلــى كافــة التطــورات التــي تؤثــر علــى أداء ســعر ســهم الشــركة المــدرج فــي البورصــة.  كمــا 
ترتبــط الشــركة بقنــوات اتصــال مباشــرة بمســاهميها حيــث تتيــح لهــم إمكانيــة االطــالع علــى المعلومــات فــي الحــدود المنصــوص عليها 
قانونــًا. ويعتمــد القســم المالــي بالشــركة المعاييــر الدوليــة �عــداد التقاريــر الماليــة، ويصــرح المدقــق الخارجــي بشــكل صريــح 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 �عــداد التقاريــر الماليــة.  

يتــم إرســال التقاريــر الماليــة المدققــة إلــى جميــع المســاهمين بشــكل ســنوي مرفقــة مع الدعــوة للجمعيــة العامــة وهي متاحــة للعموم 
علــى موقــع الشــركة ا�لكترونــي وكذلــك موقع بورصــة قطر.

حقوق المساهمين . ١٢
لقــد اعتمــد مجلــس ا�دارة وثيقــة سياســة عالقــة المســاهمين التــى يفرضهــا نظــام الحوكمــة الصــادر فــى عــام ٢٠١٧ وقــد صيغــت تلــك 
الوثيقــة لتكــون أكثــر شــموًال وتفصيــًال لحقــوق المســاهمين وتبنــت تلــك الوثيقــة عــدة محــاور وهــى سياســة الشــركة تجاه المســاهمين، 
سياســة ا�تصــال والتواصــل مــع المســاهمين، سياســة تلقــى الشــكاوى وتظلمــات المســاهمين والتعامــل معهــا، سياســة حقــوق 
المســاهمين فــى إجتمــاع الجمعيــة العموميــة، سياســة المســاواة فــى التعامــل مــع جميــع المســاهمين وحمايــة مســاهمى ا<قليــة، 
سياســة تلقــى ا�ستفســارات والحصــول علــى المعلومــات، وسياســة التنســيق مــع الجهــات التنظيميــة، ورأينا أنه مــن الضرورة القــاء الضوء 

علــى بعــض محــاور تلــك الوثيقــة وعلــى النحــو التالــى:

سياسة الشركة تجاه المساهمينأ. 
تتســم سياســة الشــركة المتحــدة للتنميــة بالشــفافية والوضــوح فيمــا يتعلــق بعالقتهــا مــع جميع مســاهميها ويلتــزم مجلــس إدارتها 

بضمــان حقــوق المســاهمين واطالعهــم علــى كافــة المعلومــات التــي يقرهــا نظــام الحوكمــة بما يضمــن العدالــة والمســاواة بينهم.   

حق  المساهمين فى طلب المعلومات ب. 
تنــص المــادة ١٤ مــن النظــام ا<ساســي للشــركة علــى مــا يلــي: «تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص يطلــق عليــه ســجل المســاهمين يقيــد 
فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم ومواطنهــم ومــا يمتلكــه كل منهــم والقــدر المدفــوع مــن قيمــة الســهم الــخ».  ويجــوز لــكل 
مســاهم االطــالع علــى هــذا الســجل مجانــًا ولــكل ذي شــأن الحــق فــي طلــب تصحيــح البيانــات الــواردة بالســجل وبخاصــة إذا قيــد شــخص 

فيــه أو حــذف منــه دون مبــرر».

تقرير الحوكمة ٢٠١٧
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وتحتفــظ الشــركة، وفقــًا للمــادة ٣١مــن نظــام الحوكمــة لســنة ٢٠١٧، بســجالت صحيحــة توضــح ملكيــة ا<ســهم يتــم تحديثهــا شــهريًا 
مــن بورصــة قطــر، وهــي متاحــة لالطــالع <ي مســاهم خــالل ســاعات العمــل، كمــا تتيــح للمســاهمين االطــالع علــى الســير الذاتيــة <عضاء 
مجلــس ا�دارة وتشــكيالت اللجــان ومواثيقهــا والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا ا<ساســي، با�ضافــة إلــى المعلومــات الوافيــة عــن 
نشــاطات الشــركة والفــرص االســتثمارية، وجميــع ا�فصاحــات والمعلومــات والتقاريــر الماليــة وكافــة المعلومــات التــي يتوجــب ا�عــالن 

عنهــا بموجــب نظــام الحوكمــة، وهــي جميعهــا متاحــة علــى الموقــع ا�لكترونــي للشــركة وضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي.

الحق فى طلب الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العموميةج. 
وفيمــا يتعلــق بالمــادة ٣٢ مــن نظــام الحوكمــة يمنــح نظــام الشــركة ا<ساســي المســاهمين حاملــي نســبة معينــة مــن ا<ســهم الحــق 
فــي الدعــوة لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة وهــو ينــص علــى مــا يلــي: «ولمجلــس ا�دارة دعــوة الجمعيــة كلمــا دعــت 
الحاجــة لذلــك، كمــا وعليــه دعــوة الجمعيــة العامــة خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ طلــب مراقــب الحســابات أو مــن تاريــخ طلــب 
مســاهم أو مســاهمين يملكــون مــا ال يقــل عــن (٪١٠) مــن رأس مــال الشــركة و<ســباب جديــة». كمــا أن التصويــت بالوكالــة مســموح بــه 
وفقــًا للمــادة (٥٩) مــن النظــام ا<ساســي، ووفقــًا للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة. كمــا تبنــت وثيقــة سياســة عالقــة المســاهمين كافــة 

حقــوق المســاهمين المتصلــة بالجمعيــة العموميــة. 

سياسة توزيع اgرباح د. 
ــع  ــث يرف ــس ا�دارة حي ــن مجل ــة م ــى توصي ــاء عل ــة بن ــة العام ــاع الجمعي ــالل اجتم ــة خ ــدة للتنمي ــركة المتح ــاح الش ــع أرب ــرار توزي ــم إق يت
المجلــس هــذه التوصيــة للجمعيــة العامــة بعــد النظــر فــي التقريرالمالــي وتقريرالمدقــق الخارجــي والتشــاور مــع ا�دارة الماليــة با�ضافــة 
إلــى النظــر فــي أداء الشــركة واســتراتيجيتها. عمومــًا يتــم توزيــع ا<ربــاح وفقــًا لآلليــة التــى نــص عليهــا قانــون الشــركات ونظــام الحوكمــة 

لســنة ٢٠١٧، ولقــد تبنــت وثيقــة سياســة عالقــة المســاهمين ذات ا�ليــة فــى توزيــع ا<ربــاح علــى المســاهمين. 

حماية حقوق مساهمي اgقليةه. 
وفيمــا يتعلــق بالمــادة ٣٧ مــن نظــام الحوكمة لســنة ٢٠١٧، نشــير هنا إلــى أن وثيقة عالقة المســاهمين  تأخــذ بعين االعتبار رأي مســاهمي 
ا<قليــة فــى الصفقــات الكبــرى خــالل اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتدوينــه فــي محاضــر هــذه االجتماعــات. ومــا يجــدر ا�شــاره بــه أن وثيقــة 
عالقــة المســاهمين قــد أقــرت مبــدأ أحقيــة أقليــة المســاهمين فــى الشــراء الجماعــى للصفقــات الكبيــرة فــى حال عــزم أحد المســاهمين 

أو مجموعــة مــن المســاهمين بيــع أســهمهم فــى الشــركة، وقــد تبنــى النظــام ا<ساســى للشــركة هــذا المبــدأ وأفــرد نصــُا واضحــُا لذلك. 

حقوق أصحاب المصالح اvخرين. ١٣
تعمــل الشــركة بشــكل متواصــل علــى تطوير سياســة الموارد البشــرية فيهــا لتحقيق أعلى درجــة ممكنة مــن االلتزام بقوانيــن الحوكمة، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق بتطويــر نظــام الدرجــات الوظيفيــة علــى نحــو يســهم فــي تحديــد سياســة ا<جــور وتطبيــق برنامــج خــاص بخطــط 
ــى  ــرص عل ــركة للح ــي الش ــن ف ــلوك الموظفي ــم س ــم وينظ ــلوك يحك ــد الس ــًا لقواع ــركة ميثاق ــت الش ــد وضع ــن. وق ــب الموظفي تعاق
ضمــان نزاهــة وشــفافية وحيــاد وموضوعيــة وكفــاءة الموظفيــن المهنيــة فــي العمــل. وتطلــب الشــركة مــن جميــع موظفيهــا التوقيــع 
علــى نمــوذج تضــارب مصالــح مخصــص ل�فصــاح عــن أي حــاالت تضــارب واقعــة أو مســتقبلية، كمــا يطلــب مــن الموظفيــن التوقيــع علــى 

اتفاقيــة عــدم إفشــاء ا<مورالســرية المتعلقــة بالشــركة.  

وتعتمــد الشــركة آليــة تســمح لموظفيهــا باتخــاذ كافــة ا�جــراءات للتبليــغ عــن العمليــات والتصرفــات المشــبوهة وفقــًا لسياســة ا<بواب 
المفتوحــة التــي تتبعهــا (Whistle Blowing Policy )، وعمــًال بهــذه ا�ليــة، يفتــرض علــى الموظــف طلــب المشــورة أوا�بــالغ عــن أي حالة 
فســاد، أوتضــارب مصالــح، أوعــدم مســاواة، أوعــدم التــزام بسياســات الشــركة، قــد تتطلــب اهتمــام ا�دارة. ونشــير هنــا إلــى المــادة (٥-١) 
مــن ميثــاق لجنــة التدقيــق التــي نصــت علــى وضــع نظــم تمكــن موظفــي الشــركة مــن ا�بــالغ بشــكل ســري عــن أي شــكوك تراودهــم تجــاه 
أي مســائل مثيــرة للشــك أو الشــبهة فــي التقاريــر الماليــة أو إجــراءات الرقابــة الداخليــة أو أي مســألة أخــرى، وضمــان وجــود ترتيبــات مناســبة 

تســمح بإجــراء تحقيقــات نزيهــة ومســتقلة حــول هــذه القضايــا. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب المصالــح ا�خريــن مــن الدائنيــن، العمــالء والمورديــن فــإن الشــركة تمــارس مبــدأ الشــفافية لعمالئهــا ومــوردى 
الخدمــات وتقــوم با�ختيــار علــى أســاس الجــودة ثــم الســعر وقــد أعتمــد مجلــس ا�دارة كافــة السياســات المتعلقــة بالمشــتريات وطــرح 

ــاءات والمزايدات.  العط

نزاعات وخصومة الشركة. ١٤
إن أمــر حــدوث النزاعــات والخصومــات هــي أمــر يرســى شــيما أن الشــركة المتحــدة للتنميــة تمــارس عــدد مــن النشــاطات وأهمهــا نشــاط 
التطويــر العقــاري وبنيــة الحــال هنالــك عــدد مــن القضايــا المختلفــة مــن رصــد المقاوليــن وكذلــك مطــوري الباطــن وهنــاك عــدد مقــدر قــد 
فصــل فيــه لصالــح الشــركة، وتــم التدقيــق مــن قبــل المرفــق الخارجــي عــل قضايــا الشــركة وبمنتهــى الشــفافية وتنــاول التقريــر المالــي 

الســنوي للشــركة بيانــًا مفصــًال لتلــك القضايــا.

موقع الشركة على شبكة ا5نترنت. ١٥
يوفــر موقــع الشــركة علــى شــبكة ا�نترنــت، والمشــار إليــه أدنــاه، معلومــات وافيــة عن نشــاطات الشــركة والفــرص االســتثمارية، ويتضمن 
قســمًا خاصــًا بعالقــات المســتثمرين باللغتيــن العربيــة وا�نجليزيــة يحتــوي علــى التقاريــر الســنوية والتقاريــر الماليــة ربــع الســنوية للســنة 
الحاليــة وللســنوات الســابقة يمكــن تحميلهــا مباشــرة مــن الموقــع، وعناوين االتصــال بمســؤول عالقات المســاهمين، وتقريــر الحوكمة، 
وميثــاق مجلــس ا�دارة، ومواثيــق اللجــان المنبثقــة عنــه، با�ضافــة إلــى أخبــار الشــركة التــي يتــم تحديثها مباشــرة بعــد ا�فصاح عنهــا أصوًال. 
يتضمــن الموقــع أيضــًا معلومــات وافيــة عــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ونســبة المســاهمة فيهــا ومعلومــات االتصــال بهــا وغيرهــا مــن 

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

المخالفات. ١٦
حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، لــم يتــم رصــد أي مخالفــات ماليــة ارتكبــت مــن قبــل الشــركة ســواء بواســطة إدارة التدقيــق الداخليــة أو 
المدقــق الخارجــي، وقــد ثبــت أن الشــركة تقــوم باتخــاذ كافــة ا�جــراءات المطلوبــة وفقــًا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة. وتجــدر ا�شــارة إلــى 
أن الشــركة تقــوم بــإدارة المخاطــر مــن خــالل التنســيق والتعــاون المســتمر بيــن إداراتهــا المختصــة بالشــؤون الماليــة والقانونيــة والتدقيق 
الداخلــي، وبإشــراف مباشــر مــن مجلــس ا�دارة ولجانــه المتخصصــة، وخصوصــًا لجنــة التدقيــق التــي تقــوم بمهامها اســتناداً لنــص ميثاقها 

المنشــور وفقــًا لتعليمــات هيئــة قطــر ل�ســواق الماليــة.

تقرير الحوكمة. ١٧
التزامــًا منهــا بقواعــد ومبــادئ الحوكمــة، أصــدرت الشــركة المتحــدة للتنميــة تقريــر الحوكمــة هــذا موقعــًا مــن رئيــس مجلــس ا�دارة. 
وتوفــر هــذه الوثيقــة ملخصــًا عــن التــزام الشــركة بمتطلبــات نظــام الحوكمــة، وتســلط الضــوء علــى سياســات الشــركة التــى يفرضهــا 
نظــام الحوكمــة وا<طــر التــي اعتمدتهــا فــي قيــاس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخليــة، با�ضافــة إلــى معلومــات عــن مجلــس ا�دارة 
واجتماعاتــه واللجــان المنبثقــة عنــه والمعلومــات ا<خــرى المطلوبــة مــن الهيئــة ويؤكــد هــذا التقريــر إلتــزام الشــركة التــام بتطبيــق كافــة 
متطلبــات الحوكمــة خــالل العــام ٢٠١٧. ويمكــن االطــالع علــى تقريــر مفصــل حــول التــزام الشــركة ببنــود نظــام الحوكمــة وا�طــالع علــى 

كافــة سياســات الحوكمــة علــى موقــع الشــركة ا�لكترونــي والــذي يمكــن الوصــول إليــه علــى الرابــط التالــي: 

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

تقرير الحوكمة ٢٠١٧
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االلتزام بالمسؤولية االجتماعية . ١٨
تضــع الشــركة المتحــدة للتنميــة  فــى أولوياتها جميع المســائل المتعلقة بمســؤوليتها االجتماعيــة وتتعامل معها بجدية بالغة، وتســعى 
التخــاذ القــرارات الســليمة التــي تدعــم نهــج النمــو المســتدام فــي الشــركة، وتلبيــة متطلبــات المســاهمين والعمــالء فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
الشــفافية وااللتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة. تضــع الشــركة على رأس أولوياتهــا توفير منتجات تقلل من اســتهالك الطاقة، واالســتخدام 

الســليم للمــوارد، والحــد مــن النفايــات، ووضــع معاييــر عاليــة للعمــل مع شــبكة المورديــن، ودعــم المجتمــع، با�ضافة إلى مــا يلي:  

تنمية قدرتها على توفير الطاقة والحفاظ على الموارد لدى تطويرها لمنتجاتها   •
تطبيق معايير عالية فيما يتعلق بحقوق العمال والمسائل البيئية  •
دعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها موظفوها  •
التعريف بمستوى أداء الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية.  •
المساهمة في صندوق دعم ا<نشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية. •

 

رئيس مجلس االدارة
تركي محمد خالد الخاطر
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