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المقدمة

تلتــزم شــركة داللــة للوســاطة واإلســتثمار القابضــة )المشــار إليهــا فيمــا بعــد بإســم”داللة القابضــة«، »الشــركة«( 
ــات  ــركات و الكيان ــة الش ــام حوكم ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــركات والمنص ــة للش ــادات الحوكم ــد و إرش ــق قواع بتطبي
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )“النظــام”( الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )“QFMA”(. و يأتــي 
تطويــر معاييــر حوكمــة الشــركات لتحقيــق أفضــل ممارســات الحوكمــة الرشــيدة مــن أولويــات مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة العليــا لداللــة القابضــة. تقــوم الشــركة بشــكل مســتمر بتعزيــز وتحســين مبــادىء وهيــكل الحوكمــة الخــاص 
ــركات  ــة الش ــكل حوكم ــن هي ــن. يتضم ــن والمحتملي ــح الحاليي ــاب المصال ــاهميها وأصح ــة مس ــل مصلح ــن أج ــا م به
ــع  ــا م ــة العلي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــن مجل ــة بي ــة طيب ــى عالق ــة عل ــة المحافظ ــة القابض ــركة دالل ــي لش الحال

المســاهمين وأصحــاب المصالــح  والمجتمــع. 

لضمان التعزيز والتحسين المستمر لهيكل حوكمة الشركات تم التأكد من تنفيذ ما يلي: 

المعاملة العادلة و المساواة  بين المساهمين. 	 

تعزيز الشفافية واإلفصاح عن األمور الجوهرية المتعلقة بالشركة. 	 

اإللتزام بقواعد القوانين واللوائح المطبقة ذات الصلة الصادرة عن السلطات. 	 

حظر جمع المناصب بين رئيس مجلس اإلدارة و المناصب التنفيذية. 	 

تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــًا لنظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وأخــذ فــي اإلعتبــار 
جهــود شــركة داللــة القابضــة لإللتــزام بنظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة والهيئــات 

األخــرى ذات الصلــة. 
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نظرة عامة . ١

قامــت شــركة داللــة القابضــة بتطويــر ميثــاق حوكمــة الشــركات، الــذي يتــم مراجعتــه بشــكل منتظــم لضمــان األلتــزام بنظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر 
لألســواق الماليــة و تــم نشــرة علــى الموقــع األليكترونــي للشــركة. و يتضمــن هــذا الميثــاق تعريــف لهيــكل حوكمــة الشــركات ومســؤوليات مجلــس اإلدارة واللجنــة 
التنفيذيــة العليــا. و يتــم إســتخدامه مــن قبــل المســتخدمين الخارجييــن مثــل المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصلحــة األخريــن لفهــم تطبيــق عمليــات حوكمــة 

الشــركات. 

على مدار السنوات العديدة الماضية، قامت داللة القابضة بتولي التعزيزات والتحسينات التالية لضمان اإللتزام الكامل بمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية: 

تطوير مستندات سياسة الحوكمة

في 2018، قامت الشركة بتطوير سياسات الحوكمة التالية: 

سياسة معامالت األطراف ذات العالقة.. 1

سياسة اإلفصاح .. 2

سياسة التداول لألشخاص المطلعين.. 3

سياسة توزيع األرباح.. 4

سياسة التوجيه والتدريب المستمر ألعضاء المجلس.. 5

سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 6

سياسة المكافآت.. 7

سياسة الترشيحات.. 8

قام مجلس اإلدارة بإعتماد السياسات المذكورة أعاله في يناير 2019  لتحقيق ممارسات حوكمة الشركات بصوره فعالة داخل الشركة. 

التعاقد مع إستشاري خارجي لضمان فاعلية الرقابة داخلية المتعلقة بالقوائم المالية

كمــا هــو موضــح  بالقســم 5 )نظــام الرقابــة الداخليــة( مــن هــذا التقريــر، قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع إستشــاري خارجــي للمســاعدة فــي تطبيــق الرقابــة الداخليــة 
للشــركة المتعلقــة بالقوائــم الماليــة. وذلــك لضمــان األلتــزام بأحــكام المــادة رقــم ) 20( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة. 

خاتمة . ١. ١

قامــت داللــة القابضــة ممثلــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بالتركيــز علــى تعزيــز مماراســات حوكمــة الشــركات بشــكل مســتمر. يتــم تحقيــق 
ممارســات الحوكمــة الرشــيدة مــن خــالل وضــع مبــادىء الشــفافية  واإلقــرار بالمســؤولية والعدالــة والمســاواة وفقــًا لالئحــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.  

كمــا هــو وارد مــن خــالل هــذه التقريــر، تتعهــد الشــركة بإجــراءات تعزيــز نظــام الحوكمــة تســتمر إدارة الشــركة كذلــك فــي تحديــث السياســات واإلجــراءات الداخليــة 
لضمــان إلتزامهــا بتطبيــق متطلبــات الحوكمــة فــي أنشــطة العمــل. 
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النتيجــة، تؤكــد شــركة داللــة القابضــة علــى إلتزامهــا بمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة، للمحافظــة علــى إســتقرار ونمــو 
الشــركة ولكســب ثقــة مســاهميها وأصحــاب المصالــح األخريــن. ســتقوم الشــركة أيضــًا باإلســتمرار فــي تعزيــز إلتزامهــا بنظــام حوكمــة الشــركات.

مجلس اإلدارة . ٢

لتطبيــق نظــام حوكمــة الشــركات بشــكل فعــال يجــب أن يكــون هنــاك فهــم واضــح لمســؤوليات كاًل مــن مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين وعالقتهــم مــع 
بعضهــم البعــض و كذلــك عالقتهــم بأصحــاب المصالــح األخريــن و يركــز هــذا القســم مــن التقريــر علــى مجلــس اإلدارة.

تشكيل المجلس . ١. ٢

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء )9( يتــم إنتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين كل ثــالث ســنوات علــى أن يكــون مــن 
بينهــم ثالثــة أعضــاء يمثلــون المؤسســين و يتــم إنتخــاب باقــي أعضــاء المجلــس مــن المســاهمين األخريــن.

علــى أن يكــون ثلــت أعضــاء المجلــس علــى األقــل مــن المســتقلين ، وأن تكــون أغلبيــة األعضــاء بالمجلــس مــن غيــر التنفيذييــن و يجــوز تخصيــص مقعــد أو أكثــر مــن 
مقاعــد المجلــس لتمثيــل األقليــة ، و أخــر لتمثيــل العامليــن بالشــركة.

خالل الجميعة العمومية في 3 أبريل 2017، تم إنتخاب تسعة )9( أعضاء والذين يتكونون مما يلي: 

ستة )6( ممثلين من المساهمين. 	 

ثالثة )3( ممثلين من المؤسسين التاليين: 	 

- واحد )1( ممثل عن صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد و التأمينات اإلجتماعية.

- إثنان)2 ( ممثلين عن جهاز قطر لإلستثمار. 

فــي 18 أبريــل 2018 قــام مجلــس اإلدارة بإنتخــاب الســيد/ جابــر هجــاج الشــهواني كرئيــس لمجلــس اإلدارة، والســيد/ وليــد رســالن العبداللــه كنائــب لرئيــس مجلــس 
اإلدارة. بعــد ذلــك فــي نوفمبــر 2018 قــام جهــاز قطــر لإلســتثمار بتعييــن الســيدة/ إبتســام صالــح المناعــي كبديــل للســيد/ وليــد رســالن العبداللــه، وعليــه، قــام 
مجلــس اإلدارة بإعــادة إنتخــاب والتصويــت لســعادة الشــيخ/ ســحيم بــن خالــد آل ثانــي كنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي 12 ديســمبر 2018. و فيمــا يلــى ملخــص 

بعمليــات التبديــل التــى تمــت علــى أعضــاء المجلــس خــالل عــام 2018:

البديل عضو مجلس اإلدارة المالك 

السيدة/ إبتسام صالح المناعيالسيد/ وليد رسالن العبداللهجهاز قطر لإلستثمار

السيد/ فايز محمد البوعينين السيد/ خالد العبدلله السويدي جهاز قطر لإلستثمار 

السيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي السيد/ محمد الخاطر  محفظة إستثمار القوات المسلحة
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باإلضافــة إلــى مــا تقــدم أعــاله، قــام مجلــس اإلدارة فــي 11 فبرايــر 2019 بقبــول إســتقالة الســيد/ جابــر هجــاج الشــهواني، وإنتخــاب ســعادة الشــيخ/ ســحيم بــن 
خالــد آل ثانــي كرئيــس مجلــس اإلدارة. 

يلخص الجدول التالي الهيكل الحالي لمجلس إدارة شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة كما في 31 ديسمبر 2018: 

مستقل غير تنفيذي الوظيفة عضو مجلس اإلدارة م
نسبة التملك 

بصفة شخصية 

نسبة األسهم 

المملوكة للجهة التي 

يمثلها

-PP%0.25رئيس مجلي اإلدارة السيد/ جابر هجاج الشهواني 1

سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني 2
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة/ العضو المنتدب 
OO %4.47-

-PP%0.23عضوسعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني 3

-PO%5عضوالسيد/ على حسين الساده 4

-PP%0.18عضوالسيد/ أحمد  محمد األصمخ 5

6

السيدة/ موزة محمد السليطي  

)ممثلة صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة 

للتقاعد و التأمينات اإلجتماعية( 

PP-%4.85عضو

7
السيد/ فايز محمد البوعينين 

 )ممثل محفظة إستثمار القوات المسلحة(
PP%0.0006%1.72عضو

8
السيدة/ إبتسام صالح المناعي 

)ممثل جهاز قطر لإلستثمار( 
PP-%1.72عضو

9
السيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي

)ممثل محفظة إستثمار القوات المسلحة(
PO-%5عضو
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و فيما يلي ملخص للسيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة: 

السيد/ جابر هجاج الشهواني 

)رئيس مجلس اإلدارة(

• حصــل علــى بكالوريــوس العلــوم العســكرية مــن الكويــت فــي عــام 1985، بكالوريــوس إدارة أعمــال ســنة 2000 جامعــة عيــن شــمس - مصــر، كمــا حصــل علــى 	
الماجســتير مــن األكاديميــة العربيــة فــي 2012. 

• شغل العديد من المراكز في الوزارات الحكومية، وعمل كمدير مكتب وزير الصحة، ومدير مكتب وزير الدولة للشؤون البلدية والزراعة. 	

• عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ 2013. 	

• يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني 

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

• حصل على ليسانس إدارة األعمال من جامعة بليموث، المملكة المتحدة. 	

• عمل في بنك إتش أس بي سي والبنك األلماني. 	

• حصل على عدد من الدورات في العمليات البنكية والتمويل. 	

• عضو في اللجنة التنفيذية لشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني 

)عضو مجلس إدارة(

• عمل سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني كنائب رئيس مجلس اإلدارة من 2014 حتى أكتوبر 2016.  	

• عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة لشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

السيد/ على حسين الساده 

)عضو مجلس إدارة(

• حصل على بكالوريوس في العلوم اإلسالمية من جامعة قطر. 	

• يمتلك خبرة واسعة النطاق في القطاع المالي. 	

• يدير السيد / على الساده بصفتة رجل أعمال مجموعة واسعة من اإلستثمارات الخاصة.	
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• عضــو مجلــس إدارة و عضــو اللجنــة التنفيذيــة لبنــك قطــر الوطنــي منــذ 1998. عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة قطــر للمالحــة )مالحــة(، وعضــو مجلــس إدارة 	
ــن  ــارات والبحري ــر باإلم ــة قط ــارج دول ــركات خ ــن الش ــد م ــس إدارة للعدي ــو مجل ــة ، وعض ــل مالح ــن قب ــل م ــة بالكام ــة، المملوك ــات البحري ــول للخدم ــركة حال ش

وســوريا. 

• عضو اللجنة التنفيذية لشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

السيد/ أحمد محمد األصمخ 

) عضو مجلس إدارة (

• حصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة قطر في 2002.  	

• ســكرتير ثانــي بــوزارة الخارجيــة مــن 2003 حتــى 2015. لديــه خبــرة واســعة فــي القطــاع المالــي، ومعرفــة شــاملة فــي مجــال إســتثمار األوراق الماليــة فــي 	
األســواق الماليــة المحليــة والعالميــة.  

• عمل كعضو منتدب من 2011 حتى فبراير 2016. 	

• عضو لجنة التدقيق بشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

السيدة/ موزة محمد السليطي 

)عضو مجلس إدارة(

• حاصلة على الماجستير في العلوم المصرفية والمالية من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة. 	

• بكالوريوس علوم في اإلقتصاد واإلدارة )تخصص محاسبة( من جامعة قطر. 	

• ــًا مديــر وحــدة التخطيــط والبحــث/ مديــر مكتــب حســابات الصناديــق باإلنابــة بالهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات اإلجتماعيــة  	 الســيدة/ مــوزة الســليطي حالي
منــذ 2009. قبــل ذلــك، عملــت بديــوان المحاســبة منــذ 1993 وشــاركت فــي العديــد مــن المنتديــات والمؤتمــرات اإلقتصاديــة واإلســتثمارية فــي دولــة قطــر.  

• تترأس لجنة التدقيق في شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

السيد/ فايز محمد البوعينين 

)عضو مجلس إدارة( 

• حصل على بكالوريوس فى  علوم الحاسوب والرياضيات من جامعة باثيفيك لوثرين في واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية. 	

• لديه خبرواسعة في مجال تقنية المعلومات، وشغل مناصب إدارية بإدارة تقنية المعلومات لقطر للبترول منذ 1988. 	

• عضو لجنة التدقيق بشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	
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السيدة/ إبتسام صالح المناعي 

)عضو مجلس إدارة (

• حاصلة على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة قطر في 2009. 	

• بكالوريوس العلوم اإلقتصادية واإلدارية تخصص محاسبة. 	

• المدير المالي باإلنابة لجهاز قطر لإلستثمار وتعمل معهم منذ 2007. 	

• تترأس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة.	

السيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي 

)عضو مجلس إدارة(

• حاصل على بكالوريوس العلوم في اإلدارة بجامعة تيمبل، فيالدلفيا، الواليات المتحدة األمريكية. 	

• شــغل مناصــب كمديــر للمحفظــة اإلســتثمارية ببــرزان القابضــة، رئيــس اإلســتثمار اإلســتراتيجي بــوزارة الدفــاع، رئيــس باإلنابــة إلدارة المخاطــر بمصــرف قطــر 	
المركــزي.  

• هو عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.	

المدة الزمنية لمجلس اإلدارة والتجديد . ٢. ٢

خــالل إجتمــاع الجميعــة العموميــة المنعقــدة فــي 3 أبريــل 2017، تــم إنتخــاب تســعة )9( أعضــاء، ثالثــة منهــم مــن المؤسســين. ســتنتهي المــدة الزمنيــة لمجلــس 
اإلدارة الحالــي  بنهايــة الســنة الماليــة 2019. لــم تكــن هنــاك أى تعيينــات جديــدة علــى مجلــس اإلدارة فــي 2018 بإســتثناء إســتبدال أعضــاء مجلــس اإلدارة التابعيــن 

للجهــات التــى يمثلونهــا بنــاًء علــى رغبــة تلــك الجهــات و بموجــب خطابــات مرســلة مــن طرفهــا.

 سيتم عقد إنتخاب مجلس اإلدارة القادم في بداية عام 2020. 

إجتماعات مجلس اإلدارة . 2. ٢

وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015، قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 2016، والنظــام األساســي للشــركة، يجتمــع 
مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيســة أو نائــب الرئيــس فــي حالــة غيابــة ، و علــى الرئيــس أن يدعــو المجلــس لألجتمــاع إذا طلــب ذلــك عضــوان مــن أعضائــة علــى 
األقــل. و يجــب أال يقــل عــدد األجتماعــات عــن ســتة إجتماعــات كحــد أدنــى خــالل الســنة الماليــة الواحــدة . وال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــا إال إذا حضــره نصــف 
عــدد األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس ، وال يجــوز أن ينقضــي ثالثــة أشــهر دون عقــد اجتمــاع المجلــس ، و يجتمــع مجلــس اإلدارة فــى 

مركــز الشــركة و يجــوز أن يجتمــع خــارج مركزهــا.

و يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــة فــي الحضــور و التصويــت ، و فــي هــذه الحالــة يكــون لهــذا العضــو صوتــان ، وال يجــوز 
أن ينــوب عضــو المجلــس عــن أكثــر مــن عضــو واحــد .
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و يجــب إرســال الدعــوة إلجتمــاع المجلــس لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس قبــل إســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ األجتمــاع مــع جــدول أعمــال األجتمــاع علمــًا بأنــه 
يحــق لــكل عضــو فــى مجلــس اإلدارة إضافــة أى بنــد علــى جــدول األعمــال كمــا ســتحضر اإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة إجتماعــات المجلــس حســبما هــو مطلــوب 

لتقديــم التقاريــر الخاصــة بمســؤولياتها أو تســعى للحصــول علــى الموافقــة بشــأنها

خــالل الســنة الماليــة 2018 إجتمــع مجلــس اإلدارة ســتة )6( مــرات لضمــان إســتيفائه بشــكل مالئــم ألدواره ومســؤولياته. يلخــص الجــدول التالــي إجتماعــات مجلــس 
اإلدارة المنعقــدة: 

اإلجتماع عضو مجلس اإلدارة م
رقم ١

اإلجتماع 
رقم ٢

اإلجتماع 
رقم 2 

اإلجتماع 
رقم 4

اإلجتماع 
رقم 5

PPPPPالسيد/ جابر هجاج الشهواني 1

PPPOPسعادة الشيخ/ سحيم  خالد آل ثاني 2

OOOOOسعادة الشيخ/ عبدالرحمن حمد آل ثاني 3

PPPOPالسيد/ علي حسين الساده 4

PPPPOالسيد/ أحمد محمد األصمخ 5

6
السيدة/ موزة محمد السليطي )ممثلة صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد 

PPPPPو التأمينات اإلجتماعية( 

QQQPPالسيد/ فايز محمد البوعينين )ممثل محفظة استثمار القوات المسلحة( 7

QQQQQالسيدة/ إبتسام صالح المناعي )ممثلة جهاز قطر لإلستثمار(8

QQQQQالسيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي )ممثل محفظة إستثمار القوات المسلحة القطرية( 9

POPWWالسيد/ خالد  العبدلله السويدي )ممثل جهاز قطر لإلستثمار( 10

PPPOPالسيد/ محمد الخاطر 11

PPPOOالسيد/ وليد  رسالن العبدلله )ممثل جهاز قطر لإلستثمار(12

وسيلة اإليضاح: 

P حاضر

O غائب

Q ليس عضوًا بعد

Wتم إستبداله بطلب من الجهة التابع لها
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مكافآت مجلس اإلدارة  . 4. ٢

قامــت الشــركة بتطويــر سياســة مكافــآت وتــم إعتمادهــا  مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 2019، والتــي تلخــص كيفيــة تحديــد وتخصيــص مكافــآت مجلــس اإلدارة. 
وفقــًا للقوانيــن واللوائــح المطبقــة مثــل قانــون الشــركات التجاريــة ومتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، قامــت الشــركة بتبنــي سياســة المكافــآت مجلــس 

اإلدارة وفقــًا للوائــح ســالفة الذكــر. 

يتم الرجوع الى البيانات المالية فيما يخص البدالت التي تم منحها ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018 .

حظر الجمع بين المناصب. 5. ٢

ــون حوكمــة  ــه لمــدة عــام. وفقــًا للمــادة رقــم 7 مــن قان ــه رئيــس المجلــس ونائب ــن أعضائ عقــب إنتخــاب مجلــس اإلدارة، يجتمــع مجلــس اإلدارة وينتخــب مــن بي
الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ال يجــوز ألحــد بشــخصة أو صفتــه أن يكــون رئيســًا للمجلــس أو نائبــًا للرئيــس فــى أكثــر مــن شــركتين يقــع مركزيهمــا 
الرئيســي فــى الدولــة ، وال أن يكــون عضــوا فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن ثــالث شــركات تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة ، وال أن يكــون عضــوا منتدبــا لــإلدارة 

فــي أكثــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيــس فــي الدولــة ، وال أن يجمــع بيــن عضويــة مجلســي إدارة شــركتين تمارســان نشــاطت متجانســًا.

و يحظــر الجمــع بيــن رئاســة المجلــس و أى منصــب تنفيــذي بالشــركة ، وال يجــوز للرئيــس أن يكــون عضــوًا فــي أى مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا النظــام. 

للســنة الماليــة 2018، قــدم كاًل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة واألعضــاء إقــرار بعــدم جمــع أيــًا منهــم للمناصــب المحظورعليهــم الجمــع بينهــا وفقــًا للقانــون و أحــكام 
هــذا النظــام، وتقــوم الشــركة بالحصــول علــى اإلقــرار ســنويًا. و يقــوم أميــن ســر المجلــس باإلحتفــاظ بهــذا اإلقــرارات داخــل الملفــات. 

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة. 2. ٢

هــو رئيــس الشــركة الــذي يمثــل الشــركة و يمثلهــا لــدى الغيــر و أمــام القضــاء ، وهــو المســؤول األول عــن حســن إدارة الشــركة  بطريقــة فعالــة و منتجــة و العمــل 
علــى تحقيــق مصلحــة الشــركة و الشــركاء و المســاهمين و ســائر أصحــاب المصالــح و تتضمــن مهــام و مســؤولياته مــا يأتي: 

التأكد من قيام المجلس مناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.. 1

الموافقة على جدول أعمال اجتماعته مع األخذ بعين االعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.. 2

تشــجيع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة بشــكل جماعــي وفعــال فــي تصريــف شــؤون المجلــس، لضمــان قيــام المجلــس بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة . 3
الشــركة .

إتاحة كافة البيانات و المعلومات و الوثائق و المستندات و السجالت الخاصة بالشركة و بالمجلس و لجانة ألعضاء المجلس.. 4

إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين و العمل على إيصال أرائهم إلى المجلس.. 5

ــر . 6 ــن و غي ــن أعضــاء المجلــس التنفيذيي ــاءة بي ــة و تشــجيع العالقــات البن ــن بصــورة خاصــة ، بالمشــاركة الفعال ــر التنفيذيي إفســاح المجــال ألعضــاء المجلــس غي
ــن. التنفيذيي

إبقاء األعضاء على أطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.. 7
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مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة. 2. ٢

قــام مجلــس اإلدارة بإعــداد ميثــاق المجلــس الــذي يلخــص مســؤولياته وواجباتــه ومهامــه. كمــا يشــمل الميثاق مســؤوليات رئيــس مجلــس اإلدارة والبنــود األخرى 
ذات الصلــة التــي تتطلبهــا هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، التــي يتــم نشــرها علــى موقــع الشــركة األليكترونــى. يهــدف الميثــاق إلــى عمــل نظــام حوكمة شــركات 

للشــركة أكثــر شــفافية وفهمــًا ويمكــن الوصــول إليــه مــن قبــل المســاهمين. 

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة كما هو منصوص عليه في الميثاق على سبيل المثل وليس الحصر: 

ــك . 1 ــذ اإلدارة لتل ــة تنفي ــتراتيجية( ورقاب ــط اإلس ــتراتيجيات والخط ــداف واإلس ــالة واأله ــة والرس ــداف والرؤي ــك األه ــي ذل ــا ف ــركة )بم ــتراتيجية الش ــع إس وض
اإلســتراتيجية.

تعيين واقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد مدة خدمته و راتبه و ومكافآه ورقابة أداءه مقارنة باألهداف الموضوعة.. 2

التصديق على تعين واقالة أمين سر المجلس واألعضاء التنفيذيين الكبار )حسب الطلب(.. 3

ــات التشــريعات األخــرى ذات الصــة بمــا فــي . 4 ــة للشــركة ووفقــا لمتطمب ــح الداخلي التأكــد مــن تشــكيل المجلــس وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي اللوائ
ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )وتشــمل تلــك المتطلبــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أن يكــون بالمجلــس أعضــاء 
مســتقلين وغيــر تنفيذييــن وأن يكــون ثلــث المجلــس علــى األقــل مكونــا مــن أعضــاء مســتقلين علــى أن تكــون أغلبيــة أعضــاء المجمــس مشــكلة مــن أعضــاء 
غيــر تنفيذييــن، كمــا يجــب أن تتــم عمميــات الترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــا للمبــادئ اإلرشــادية للمــالءة الماليــة والمالئمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة 
الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، هــذا باإلضافــة إلــى إدراج البنــود والشــروط التــي تضمــن أن المســاهمين ســيحصلون علــى المعمومــات 
قبــل عمليــة التصويــت فيمــا يتعمــق بالمرشــحين ليكونــوا أعضــاء مجلــس إدارة، وعمليــة التصويــت النتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واجــراءات إقالــة أعضــاء 
ــة  ــراح للجمعي ــدم باقت ــروري أن يتق ــن الض ــه م ــس أن ــرى المجل ــا ي ــس. عندم ــات المجل ــور اجتماع ــي حض ــاق ف ــاالت اإلخف ــك ح ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة بم مجل

العموميــة غيــر العاديــة للمســاىمين لتعديــل النظــام األساســي لمشــركة.

تحديد استقاللية األعضاء غير التنفيذيين على أساس منتظم ووفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.. 5

تحديد السلطات والواجبات والمسؤوليات المفوضة ألعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي.. 6

وضع سياسة المكافئات وفترات الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة.. 7

إعــداد برنامــج التدريــب ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد لضمــان أنهــم عنــد إنتخابيــم فإنهــم ســيكونون علــى درايــة كاملــة بمســؤولياتهم ولديهــم الفــم الســليم . 8
ــركة. لطريقة إدارة الش

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام و اإلشراف العام عليه و مراقبة مدى فاعليته و تعديله عند الحاجة. . 9

إطالع األعضاء على آخر التطورات في جوانب حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في مجال الشركة.. 10

تعيين اللجان التي يراها المجلس مناسبة لمساعدتهم على القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم وتحديد مسؤولياتهم.. 11
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الموافقة على السياسة المتعلقة بتغير سياسة حالية وممارسة حالية مقدمة من خالل اللجان أو من قبل اإلدارة.. 12

رقابة األداء المالي للشركة.. 13

ــال . 14 ــط األعم ــرة وخط ــال الكبي ــات رأس الم ــك مصروف ــي ذل ــا ف ــنوية بم ــات الس ــى الموازن ــة عل ــة الموافق ــر وخاص ــة التقاري ــة ونزاه ــج المالي ــة النتائ رقاب
ــد. ــة األم ــتراتيجيات طويل واإلس

التأكد من أن نزاهىة التقارير المالية للشركة والتقارير األخرى لها من خالل الموافقة والرقابة.. 15

رقابة أداء الشركة ومقارنته بالموازنات والخطط.. 16

وضع حدود معينة لصالحيات اإلدارة التنفيذية العليا بناء على قرار مجلس اإلدارة.. 17

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم و حفظ حقوقهم.. 18

إدارة المخاطــر واإلشــراف علــى الضوابــط الداخليــة. التأكــد مــن التدقيــق الفعــال وادارة المخاطــر ونظــم االلتــزام وتطبيقهــا لحمايــة أصــول الشــركة والحــد . 19
مــن احتماليــة تشــغيل الشــركة بــأي طــرق مخالفــة للمتطلبــات القانونيــة أو معاييــر المخاطــر المقبولــة. مراجعــة تطبيــق وفعاليــة إدارة المخاطــر ونظــام 

الرقابــة الداخليــة.

التغيرات الجوهرية في اإلجراءات والسياسات المحاسبية وادارة المخاطر.. 20

األمور التي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة والتزاماتها واستراتيجية المستقبلية أو سمعتها.. 21

رقابة االلتزام بالعقود والقوانين والتشريعات وااللتزامات التشريعية والمعايير األخالقية.. 22

وضع المعايير الخاصة بالسلوك المهني وضمان االلتزام بها.. 23

اقتراح التغيرات على النظام التأسيسي والتشريعات الداخلية بالشركة .. 24

القيام بالمراجعة على أساس منتظم لخطة تعاقب اإلدارة العليا والتطوير.. 25

التأكد من وجود الموارد المناسبة بالشركة وذلك بغرض تنفيذ اإلستراتيجيات بنجاح وفعالية الخاصة بالشركة والعمليات اليومية للشركة.. 26

التأكد من أن الشركة بها غٍطاء تأميني كاٍف للمنتجات والمطلوبات العامة ومسؤوليات األعضاء والموظفين في حالة وجود مطالبة على الشركة.. 27

سياسات الشركة فيما يخص التوظيف والمكافئات.. 28

إدارة المشكالت والسمعة اإلدارية.. 29

توجيــه الدعــوة إلــى جميــع المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بالطريــق الــذى رســمه القانــون ، ويجــب أن تشــمل الدعــوة و األعــالن علــى ملخــص . 30
واف عــن جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة متضمنــا البنــد الخــاص بمناقشــة تقريــر الحوكمــة و إعتمــاده.
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ــد الحاجــة شــريطة أن يتــم التصديــق علــى أي توصيــه مقدمــة للمجلــس مــن قبــل . 31 ــات للمدقــق الخارجــي وتعييــن مدقــق خارجــي جديــد عن تقديــم التوصي
ــر المدقــق الخارجــي. ــزام بتشــريعات تدوي ــة الســنوية للشــركة. االلت ــة العمومي المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعي

القيــام بالعنايــة الواجبــة حــول أي أمــور ومالحظــات يقدمهــا المدققــون الخارجيــون. التأكــد مــن الــرد فــي الوقــت المناســب مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى . 32
أيــة استفســارات وأمــور واردة فــي مكاتبــات أو تقاريــر المدققيــن الخارجييــن.

تعيين المدقق الداخلي والتأكد من استقالليته على أن يتم دعم تلك االستقاللية بأن يقوم مجلس اإلدارة بتحديد رواتب ومكافآت التدقيق الداخلي.. 33

المتابعة مع اإلدارة التنفيذية العليا بغرض تنفيذ أي مهام محددة من قبل المدقق الخارجي أو الداخلي.. 34

التنسيق بين المدقق الخارجى و المدقق الداخلي و لجنة التدقيق.. 35

التأكد من حضور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة والمدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية.. 36

التأكــد مــن أن الشــركة ملتزمــة بالقوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة باإلضافــة إلــى النظــام األساســي والالئحــة الداخليــة. المجلــس مســئول أيضــا عــن حمايــة . 37
الشــركة ضــد إجــراءات وممارســات غيــر قانونيــة أو مخلــة أو غيــر مالئمــة. يجــب علــى المجلــس مراجعــة و تحديــث سياســات الحوكمــة والمراجعــة المســتمرة 
لهــا. يجــب علــى المجلــس مراجعــة وتحديــث بانتظــام قواعــد الســلوك المهنــي فيمــا يتعلــق بقيــم الشــركة والسياســات والعمــل علــى اإلجــراءات الداخليــة 

األخــرى والتأكــد مــن التــزام جميــع أعضــاء المجلــس وموظفــي الشــركة بهــا باإلضافــة إلــى مستشــاري الشــركة أيضــا.

مراجعة مبادئ السلوك المهني بانتظام حتى يتأكد من أنها توضح أفضل الممارسات وأنها تفي بحاجات الشركة.. 38

اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا ، و خطة التعاقب على إدارتها.. 39

يكــون للمجلــس حــق الوصــول الكامــل و الفــورى للمعلومــات و المســتندات و الســجالت الخاصــة بالشــركة. يجــب علــى اإلدارة العليــا للشــركة أن تــزود المجلــس . 40
و لجانــه بكافــة المســتندات و المعلومــات التــى يطلبونهــا.

وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة ، وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها. . 41

تقييمات مجلس اإلدارة . ٨. ٢

خــالل الســنة الماليــة 2018 قامــت الشــركة بتطويــر سياســة حــول تقييــم األداء لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا وتــم إعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
فــي 2019. ســيتم إجــراء تقييــم األداء علــى أســاس ســنوي مــن قبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة، بالتعــاون مــع رئيــس مجلــس اإلدارة. يســمح التقييــم 

لمجلــس اإلدارة بضمــان عمــل المجلــس بكفــاءة ولتحديــد مــا ان كان هنــاك مناطــق تحتــاج إلــى تغيــر و مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج أفضــل. 

أمين سر مجلس اإلدارة . 2. ٢

قــام مجلــس اإلدارة بتعييــن الســيد/ محمــد الصــادي كأميــن ســر المجلــس. يقــوم أميــن ســر المجلــس بمســاعدة الرئيــس و كافــة أعضــاء المجلــس فيمــا يقومــون 
بــه مــن مهــام ، و يلتــزم بتســيير كافــة أعمــال المجلــس و منهــا: 
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تحريــر محاضــر اجتماعــات المجلــس يحــدد بهــا أســماء األعضــاء الحاضريــن و الغائبيــن ، ويبيــن فيهــا مــا دار باإلجتمــاع و يثبــت بهــا إعتراضــات األعضــاء علــى أى 	 
قــرار أصــدرة المجلــس

قيد قرارات المجلس فى السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.	 

قيــد األجتماعــات التــى يعقدهــا المجلــس فــي الســجل المعــد لهــذا الغــرض مسلســلة و مرتبــة وفقــا لتاريــخ انعقادهــا موضحــا فيهــا  األعضــاء الحاضريــن و 	 
ــن و القــرارات التــى أتخذهــا المجلــس فــى اإلجتماعــات ، واإلعتراضــات إن وجــدت. الغائبي

حفظ محاضر إجتماعات المجلس و قراراته و تقاريرة و كافة سجالت و مراسالت المجلس و مكاتباته فى سجالت ورقية إلكترونية.	 

إرســال الدعــوة ألعضــاء المجلــس و المشــاركين – إن وجــدوا – مرفقــا بهــا جــدول األعمــال قبــل التاريــخ المحــدد ألنعقــاد األجتمــاع بأســبوعين علــى األقل و إســتالم 	 
طلبــات األعضــاء بإضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــال و إثبــات تاريــخ تقديمهــا.

التنســيق الكامــل بيــن الرئيــس و أعضــاء المجلــس و بيــن األعضــاء فيمــا بينهــم و بيــن المجلــس و الجهــات المعنيــة و أصحــاب المصالــح بمــا فيهــم المســاهمين 	 
و اإلدارة و الموظفيــن.

تمكين الرئيس و األعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق و مستندات الشركة ، وكذلك المعلومات و البيانات الخاصة بها.	 

حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون و أحكام هذا النظام. 	 

الســيد/ محمــد الصــادى حاصــل علىــى ماجســتير  إدارة األعمــال - تخصــص التخطيــط اإلســتراتيجي 2011 مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة وحصــل علــى ليســانس 	 
األداب - قســم إعــالم- عــام 1998. هــو حاليــًا يشــغل منصــب مديــر التســويق واإلتصــال  بشــركة داللــة للوســاطة واإلســتثمار القابضــة وهــو يعمــل بالشــركة أعتبــارًا 

مــن 2005. 

المتحدثون الرسميون . ١٠. ٢

كجزء من متطلبات هيئة قطر لألسواق المالية، قامت الشركة بتعيين األشخاص التالية أسمائهم كمتحدثين رسميين: 

د/ عبدالعزيز علي الحمادي – الرئيس التنفيذي .- 1

السيد/ محمد الصادى – مدير التسويق واإلتصال.- 2
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لجان مجلس اإلدارة . 2

يجــوز للمجلــس تفويــض لجانــه فــي ممارســة بعــض صالحياتــه ، ولــه تشــكيل لجنــة خاصــة أو أكثــر للقيــام بمهــام محــددة علــى أن ينــص فــي قــرار تشــكيلها علــى 
طبيعــة تلــك المهــام.

 اللجان التي تم تأسيسها من قبل مجلس اإلدارة هي: 

لجنة التدقيق 	 

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	 

اللجنة التنفيذية	 

علــى الرغــم مــن أن مجلــس اإلدارة قــام بتفويــض بعــض مــن صالحياتــه إلــى اللجــان المذكــورة أعــاله، إال أن تظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس و إن 
شــكل لجانــا أو فــوض جهــات أو أشــخاصا أخريــن للقيــام ببعــض أعمالــه ، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة أو غيــر محــددة المــدة.

 مســئوليات كل لجنــة محــددة وموثقــة فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة  المعتمــد مــن قبــل المجلــس. باإلضافــة إلــى أن المجلــس يقــوم علــى أســاس دوري بإجــراء تقييــم 
أداء إلنجــازات اللجــان لضمــان أن أعضــاء اللجــان لديهــم أدوار واضحــة ومفهومــة مــن قبــل كل عضــو. وفقــًا للمــادة 19 مــن قانــون حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة، يتعيــن علــى كل لجنــة تقديــم تقريرهــا الســنوي إلــى مجلــس اإلدارة يتضمــن أعمالهــا وتوصياتهــا.  

لجنة التدقيق . ١. 2

إن مسؤوليات لجنة التدقيق هي مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بـ على سبيل المثال وليس الحصر: 

إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة و عرضه على المجلس ، و القيام بمراجعات دورية كلما تطلب األمر.. 1

تقديــم تقريــر لمجلــس اإلدارة بشــأن الموضوعــات الخاصــة باللجنــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي )نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق . 2
الماليــة(.

النظر في أية موضوعات أخرى على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة.. 3

رصد عوامل الخطر الخاصة بشركة داللة وتوصية مجلس اإلدارة بالعمل على تخفيف هذه العوامل.. 4

تدقيق الرقابة المالية والداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.. 5

مناقشة أنظمة المراقبة الداخلية مع اإلدارة لضمان قيام اإلدارة بواجباتها تجاه تطوير نظم رقابة داخلية تتسم بالكفاءة.. 6

النظــر فــي نتائــج التحقيقــات الرئيســية فــي مســائل الرقابــة الداخليــة بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة، أو تقــوم اللجنــة بذلــك مــن تلقــاء نفســها بموافقــة . 7
مجلــس اإلدارة.
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استعراض السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية لشركة داللة.. 8

مراقبــة دقــة وصحــة القوائــم الماليــة والتقاريــر الســنوية ونصــف الســنوية والربــع ســنوية وتدقيــق مثــل هــذه البيانــات والتقاريــر، مــع التركيــز بشــكل خــاص . 9
علــى االتــي:

	 أية تغييرات في السياسات واألعمال المحاسبية.

	 المسائل التي تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية العليا.

	 التعديالت الرئيسية الناتجة عن تدقيق الحسابات.

	 استمرار داللة كمنشأة قائمة بالفعل.

	 االلتزام بالمعايير المحاسبية -معايير التقارير المالية الدولية.

	 االلتزام بالقواعد المعمول بها في بورصة قطر.

	 االلتزام بقواعد اإلفصاح وأية متطلبات أخرى تتعلق بإعداد التقارير المالية.

النظر في أية مسائل هامة وغير عادية يمكن أن توجد في التقارير المالية وحسابات داللة.. 10

اإلشــراف علــى اســتقاللية وموضوعيــة المدقــق الخارجــي ومتابعتهــا لتحديــد طبيعــة ونطــاق وفاعليــة التدقيــق الخارجيــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة المعمــول . 11
بهــا فــي التدقيــق ووفًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

التأكــد مــن أن المدقــق الخارجــي يقــوم بأعمــال تدقيــق ســنوية ونصــف ســنوية مســتقلة بغــرض توفيــر ضمانــات موضوعيــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين . 12
بــأن القوائــم الماليــة يتــم إعدادهــا وفًقــا للقوانيــن واللوائــح والمعاييــر الدوليــة لكتابــة التقاريــر، وأنهــا تمثــل الوضــع المالــي وأداء شــركة داللــة بدقــة فــي 

جميــع النواحــي الماديــة.

االجتماع مع مدققي الحسابات الخارجيين مرة على األقل في السنة.. 13

االهتمام بأية موضوعات يطرحها المدققين الخارجيين.. 14

التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على االستفسارات والمسائل المشمولة في خطابات وتقارير المدققين الخارجيين.. 15

التأكد من حضور المدقق الخارجي الجمعية العمومية وتسليم التقرير السنوي والرد على أية تساؤالت أو استفسارات في هذا الصدد.. 16

توصية مجلس اإلدارة بشأن تعيين مدققي حسابات خارجيين، وذلك باتباع المبادئ اإلرشادية اآلتية:. 17

أن يكــون مدققــي الحســابات الخارجييــن مســتقلين وليــس لهــم اهتمامــات أخــرى فــي داللــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا ســوى تدقيــق الحســابات. يلــزم 	 
عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح فــي عالقــة المدقــق الخارجــي مــع داللــة.
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ــى 	  ــتناًدا إل ــة اس ــركات المدرج ــة للش ــم المالي ــق القوائ ــي مدق ــة ف ــرة تخصصي ــم خب ــة ولديه ــن ذوي مهني ــابات الخارجيي ــي الحس ــون مدقق ــب أن يك يج
ــة. ــر المالي ــة التقاري ــة لكتاب ــر الدولي ــق والمعايي ــة للتدقي المعاييرالدولي

متابعة القواعد واللوائح المعمول بها بخصوص مناوبة المدقق.	 

ــبية . 18 ــجالت المحاس ــوص الس ــا بخص ــن اإلدارة العلي ــق م ــا المدق ــة يطلبه ــتيضاحات هام ــة اس ــه وأي ــة أعمال ــي وخط ــق الخارج ــن المدق ــاب تعيي ــة خط مراجع
ــا. ــة العلي ــك رد اإلدارة التنفيذي ــة، وكذل ــة الرقاب ــة أو أنظم ــابات المالي والحس

تقييم أداء المدقق الخارجي.. 19

اإلشراف على سير عمل التدقيق الداخلي، وعلى وجه الخصوص ضمان أن التدقيق الداخلي ُتعني بالمهام اآلتية:-. 20

 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف على تنفيذها.	 

 عمل التدقيق الداخلي كعملية مستقلة، ومن قبل فريق عمل مدرب ومؤهل.	 

 أن التدقيق الداخلي سيقدم تقريًرا إلى مجلس اإلدارة من خالل اللجنة.	 

 أن التدقيق الداخلي يشمل جميع أنشطة شركة داللة.	 

 أن التدقيــق الداخلــي مســتقل عــن األداء الوظيفــي اليومــي فــي داللــة. يتــم فــرض االســتقاللية مــن خــالل تعويــض مدفــوع للمدقــق الداخلــي يحــدده 	 
مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة مــن اللجنــة.

 أن يحضر المدقق الداخلي اجتماع الجمعية العمومية.	 

التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن مدقق داخلي واحد على األقل يتم تعيينه بواسطة مجلس اإلدارة.. 21

توصية مجلس اإلدارة بخصوص اعتماد نطاق التدقيق الداخلي وأن تشمل – على وجه الخصوص اآلتي: -. 22

مراقبة إجراءات الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر واإلشراف عليها.	 

تقييم مقارن لتطور عوامل المخاطر والنظم المستخدمة لالستجابة للتغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	 

تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك عــدد المــرات التــي تــم إبــالغ مجلــس اإلدارة بموضوعــات تتعلــق 	 
بالرقابــة )بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر( والطريقــة التــي يتعامــل بهــا مجلــس اإلدارة مــع مثــل هــذه الموضوعــات.

إخفــاق الرقابــة الداخليــة وضعفهــا أو الطــوارئ التــي أثــرت أو قــد تؤثــر علــى األداء المالــي لشــركة داللــة واإلجــراء المتبــع مــن قبــل الشــركة لتصحيــح 	 
إخفاقــات الرقابــة الداخليــة )وخاصــة المشــكالت المدرجــة فــي تقاريــر داللــة الســنوية والقوائــم الماليــة الخاصــة بهــا(.

التزام شركة داللة بالقواعد والمتطلبات النظامية المعمول بخصوص قوائم السوق واإلفصاح.	 
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التزام شركة داللة بنظم الرقابة الداخلية في تحديد وإدارة المخاطر.	 

كل المعلومات التي تصف عمليات المخاطر لشركة داللة.	 

 التأكد من أن إعداد تقرير التدقيق الداخلي يتم كل ثالثة أشهر وتقديمة إلى اللجنة ومجلس اإلدارة.. 23

اإلشراف على مراقبة األنشطة المالية واإلدارية والفنية للتدقيق الداخلي ومراقبتها.. 24

تقييم أداء المدقق الداخلي.. 25

التأكــد مــن أن المدققيــن الخارجييــن والداخلييــن كيانــات نظاميــة منفصلــة وضمــان أن جميــع المتطلبــات األخــرى لتعييــن مدقــق خارجــي يتــم تطبيقهــا علــى . 26
تعييــن المدقــق الداخلــي بمــا فــي ذلــك تنــاوب المدقــق )عندمــا يقــرر مجلــس اإلدارة إســناد مهمــة المدقــق الداخلــي الستشــاري خارجــي(.

التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والمدير المالي لشركة داللة أو الشخص المتطلع بمسؤوليات المدير المالي.. 27

التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وتوافر الموارد الالزمة وفاعلية الضوابط الداخلية.. 28

ــت . 29 ــي الوق ــرف ف ــة والتص ــراءات المتابع ــاذ إج ــة التخ ــى االدارات المعني ــا إل ــة وإحالته ــة للجن ــر المقدم ــن التقاري ــا م ــن أي ــة م ــات المطروح ــق المالحظ تدقي
ــب. المناس

وضــع قواعــد يســتطيع مــن خاللهــا موظفــي شــركة داللــة اإلبــاغ ســرًيا عــن أيــة مخــاوف حــول المســائل الــواردة فــي التقاريــر الماليــة أو الضوابــط الداخليــة . 30
أوأيــة أمــور أخــرى تثيــر الشــكوك، حيــث تعتبــر مثــل هــذه المســائل غيــر أخالقيــة أو غيــر نظاميــة وتضــر بشــركة داللــة. 

ضمــان توفــر الترتيبــات المناســبة التــي تســمح بالتحقيــق النزيــه المســتقل فــي هــذه المســائل فــي حيــن التأكــد ممــا ســبق ذكــره وضمــان ســرية المبلــغ . 31
وكذلــك حمايتــه مــن االنتقــام.

النظر في المسائل التي يثيرها المدير المالي لشركة داللة أو الشخص المنوط به مسؤولية االلتزام أو المدققين الداخليين أو المدققين الخارجيين.. 32

اإلشراف على التزام داللة بقواعد السلوك المهني.. 33

ضمان االلتزام على النحو الواجب بجميع القوانين والتعليمات المتعلقة بأنشطة داللة.. 34

ضمان تطبيق القواعد اإلجرائية الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة بشكل سليم؛. 35

حضور الجمعية العمومية.. 36

التشاور – على حساب شركة داللة -مع أي خبير أو استشاري مستقل بموافقة مسبقة من مجلس اإلدارة.. 37

التوصية بخصوص كافة األنشطة الخاصة بتدريب وترقية وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها.. 38

تفويض المسؤوليات للجنة فرعية تضم واحًدا أو أكثر من أعضاء اللجنة أو للرئيس التنفيذي لشركة داللة.. 39
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تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء يرأسهم عضو مستقل، ويتمتع غالبية األعضاء بمعرفة واسعة بالشؤون المالية. كما في 31 ديسمبر 2018 يتكون أعضاء اللجنة من 
ما يلي: 

الحالة الوظيفة عضو مجلس اإلدارة م

مستقلالرئيسالسيدة/ موزة محمد السليطي  1

مستقلعضوالسيد/ أحمد محمد األصمخ 2

مستقلعضوالسيد/ فايز محمد البوعينين3

خالل السنة المالية 2018 جرت إستبداالت العضوية التالية في لجنة التدقيق: 

الربع2عضو مجلس اإلدارة م
٢٠١٨

الربع4
٢٠١٨

Oالسيد/ محمد الخاطر 1

Oالسيد/ وليد  رسالن العبدلله 2

Oالسيد/ خالد العبدالله السويدي 3

وسيلة اإليضاح: 

O  تم إستبداله

عقدت لجنة التدقيق ستة )6( إجتماعات خالل السنة المالية 2018 وتم تلخيص تفاصيل الحضور أدناه: 

اإلجتماع عضو مجلس اإلدارة م
رقم ١

اإلجتماع 
رقم ٢

اإلجتماع 
رقم 2

اإلجتماع 
رقم 4

اإلجتماع 
رقم 5

اإلجتماع 
رقم 2

PPPPPPالسيدة/ موزة  محمد السليطي 1

QQQOOOالسيد/ أحمد محمد األصمخ 2
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اإلجتماع عضو مجلس اإلدارة م
رقم ١

اإلجتماع 
رقم ٢

اإلجتماع 
رقم 2

اإلجتماع 
رقم 4

اإلجتماع 
رقم 5

اإلجتماع 
رقم 2

QQPPPPالسيد/ فايز محمد البوعينين3

OOOWWWالسيد/ محمد الخاطر 4

OPPWWWالسيد/ وليد رسالن العبدالله 5

PPWWWWالسيد/ خالد العبدالله السويدي 6

وسيلة اإليضاح: 

P حاضرO غائب

Q ليس عضوًا بعدWتم إستبداله بطلب من الجهة التابع لها

ــوص  ــس اإلدارة بخص ــى مجل ــة إل ــن اللجن ــاب م ــوى الخط ــا. كان محت ــالن توصياته ــس اإلدارة مفص ــى مجل ــن إل ــم خطابي ــق بتقدي ــة التدقي ــت لجن ــي 2018 قام ف
ما يلــي: 

إعتماد البيانات المالية لتقدم إلى الجميعة العمومية. 	 

تعيين المدقيين الخارجيين إرنست آند يونغ للسنة المالية 2018. 	 

 	 .)ICOFR( تعيين أحد المكاتب اإلستشارية المتخصصة لتقديم الخدمات المتعلقة بالرقابة الداخلية المتعلقة بالقوائم المالية

ــاطة 	  ــة للوس ــركة دالل ــة لش ــاطة التابع ــة للوس ــركة دالل ــي ش ــة ف ــم المالي ــة بالقوائ ــة المتعلق ــة الداخلي ــام الرقاب ــق نظ ــاريين لتطبي ــن إستش ــة بتعيي التوصي
ــة.  ــتثمار القابض واإلس

للســنة الماليــة 2019 ســتقوم لجنــة التدقيــق بتقديــم تقريــر ســنوي يشــمل أنشــطتها وتوصياتهــا خــالل الســنة. باإلضافــة إلــى أن لجنــة التدقيــق لــم تتلقــى أيــة 
بــدالت مــن الشــركة عــن حضــور إجتماعــات اللجنــة. 

2 .٢ .)NRGC( لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

ــيحات  ــة الترش ــة. لجن ــاق الحوكم ــة نط ــع إضاف ــدة م ــة واح ــي لجن ــآت ف ــيحات والمكاف ــان الترش ــج لج ــم دم ــة ت ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــات هيئ ــًا لمتطلب وفق
والمكافــآت والحوكمــة مســؤولة بشــكل مبدئــي عــن ضمــان أن الترشــيحات وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يتــم وفقــًا إلجــراءات رســمية وصارمــة وشــفافة وفقــًا 
لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015، النظــام األساســي للشــركة واللوائــح المطبقــة. تشــمل مســؤوليات 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة مــا يلــي: 
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وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في إنتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوبة المجلس.  . 1

ترشيح من تراه مناسبًا لعضوبة المجلس حال خلو أى من مقاعده. . 2

إعــداد و تقديــم خطــة تعاقــب اإلدارة و برنامــج التدريــب التوجيهــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد و كذلــك عمليــة التدريــب و خطــة عمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة . 3
و تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي الــى مجلــس اإلدارة العتمــاده بنــاًء علــى نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. 

ترشيح من تراه مناسبًا لشغل أي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليا. . 4

تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس . . 5

رفع قائمة المرشحين إلى  المجلس متضمنة توصياتها فى هذا الشأن ، على أن ترسل نسخة منها إلى الهيئة. . 6

رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليال شامال ألداء المجلس محددا  نقاط القوة والضعف واقتراحاتها فى هذا الشأن. . 7

ــأة . 8 ــد المكاف ــى أال تزي ــس ، عل ــاء المجل ــس و أعض ــات رئي ــد مكآف ــة تحدي ــا طريق ــا فيه ــنويا ، بم ــركة س ــى الش ــأت ف ــح المكاف ــة لمن ــة العام ــد السياس تحدي
ــاهمين.  ــى المس ــة عل ــة و العيني ــاح النقدي ــع األرب ــة و توزي ــتقطاعات القانوني ــات و األس ــم األحتياطي ــد خص ــركة بع ــى للش ــح الصاف ــن الرب ــس 5% م ــنوية للمجل الس

تحديد أسس منح البدالت و الحوافز بالشركة و منها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.. 9

تقتــرح علــى مجلــس اإلدارة تعديــل النظــام األساســي للشــركة و اعتمــاده فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين ، فــي حــال رأت اللجنــة . 10
أن مثــل هــذه التعديــالت ضروريــة.

يتكون أعضاء اللجنة مما يلي: 

الوظيفة عضو مجلس اإلدارة م

الرئيسالسيدة/ إبتسام صالح المناعي 1

عضوالسيد/ يوسف عبدالرحمن الخليفي 2

عضوسعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني 3

ــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة، كان الســيد/ علــي حســين الســاده الرئيــس، وكان الســيد/ أحمــد محمــد األصمــخ عضــوًا. الحقــًا،  خــالل إنتخــاب أعضــاء لجن
ــح المناعــي والســيد/ يوســف عبدالرحمــن الخليفــي.  ــم إســتبدالهم بالســيدة/ إبتســام صال ــع مــن 2018 ت ــع الراب بالرب
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اللجنة التنفيذية . 2. 2

المسؤوليات الرئيسية للجنة التنفيذية هي: 

وضع السياسة العامة للشركة واعتماد السياسات واالجراءات الداخلية.. 1

مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.. 2

مراقبة واالشراف على االداء المالي للشركة.. 3

مراجعة الموازنة السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة لالعتماد والموافقة.. 4

وضع السياسة االستثمارية للشركة.. 5

وضع سياسة االستثمار الخاصة بمحفظة الشركة لألوراق المالية وطريقة ادارتها.. 6

الموافقة على أية مشروعات استثمارية.. 7

مراجعة والموافقة على بيع أي أصول خاصة بالشركة باستثناء العقارات واالسهم المخصصة لالستثمار.. 8

الموافقة على االتفاقيات وااللتزامات التي تتعد صالحية الرئيس التنفيذي. 9

الموافقة على القروض التي تطلبها الشركة.. 10

اعتماد خطط االعمال الخاصة بشركة داللة القابضة والشركات التابعة قبل تقديمها لمجلس اإلدارة.. 11

مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتغيير رأس المال وهيكل الشركة.. 12

مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بإصدار سندات أو اوراق مالية.. 13

تعيين وانهاء خدمات الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وتحديد راتبيهما.. . 14

تتكون اللجنة التنفيذية من ما يلي: 

الوظيفة عضو مجلس اإلدارة م

الرئيسالسيد/ جابر بن هجاج الشهواني 1

عضوسعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني 2

عضوالسيد/ على بن حسين الساده 3

باإلضافــة إلــى أنــه خــالل اإلنتخــاب كان الســيد/ وليــد رســالن العبدللــه عضــوًا فــي اللجنــة التنفيذيــة، وبعــد ذلــك تــم إســتبداله بالســيد/ علــى  حســين الســاده 
للمقعــد الشــاغر فــي اللجنــة. 
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اإلدارة التنفيذية العليا. 4

اإلدارة التنفيذيــة العليــا مســؤولة عــن دعــم ومســاعدة الرئيــس التنفيــذي وذلــك لتطبيــق ســريان العمليــات العامــة واألعمــال الماليــة لشــركة داللــة القابضــة وفقــًا 
ــا مــن:  للســلطة المفوضــة لمجلــس اإلدارة. تتكــون اإلدارة التنفيذيــة العلي

الملفات التعريفية للموظفين الرئيسيين لإلدارة التنفيذية العليا هي كما يلي: 

مالحظات الوظيفة   

•الرئيس التنفيذي  تم تعيين د/ عبدالعزيز علي الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة ويشغل المنصب منذ عام 2016. 	

• حاصل على بكالوريوس فى اإلدارة و األقتصاد  )تخصص محاسبة(.- جامعة قطر 1994	

• شغل مركز خبير أول بمكتب سعادة الوزير في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية	

•  المدير العام في شركة عقار للتطوير واإلستثمار العقاري . 	

• مدقق مالي بنادى السباق و الفروسية	

مدير التدقيق 

الداخلي 

• السيد/ حمزة محمد شكري هو مدير التدقيق الداخلي لشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة منذ 2012. 	

• حصل على بكالوريوس التجارة ) شعبة محاسبة( فى عام  1999 جامعة المنوفية – مصر. 	

• عمل بمكتب تدقيق برايس ووتر هاوس كوبرز قبل اإللتحاق بشركة داللة القابضة بوظيفة مدقق أول. 	

مدير الشؤون 

القانونية 

• السيد/ طارق عوض الكريم هو مدير الشؤون القانونية للشركة ويعمل بداللة القابضة منذ 2008. 	

• عمل كمحقق جنائي لدى وزارة الداخلية القطرية – إدارة أمن العاصمة.	

• حاصل على بكالوريوس القانون جامعة الزقازيق – مصر1998	
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مالحظات الوظيفة   

مدير التسويق 

و اإلتصال

• السيد/ محمد الصادي يعمل في الشركة منذ 2005. 	

• يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال )تخصص تخطيط إستراتيجي( منذ 2011 من الجامعة األمريكية بالقاهرة.	

•  حاصل على ليسانس األداب )تخصص إعالم(جامعة الزقازيق – مصر 1998. 	

• عمل بوظيفة مترجم أول في الشركة القطرية الدولية للتجارة.	

• عمل بوظيفة صحفي أول فى وكالة أنباء الشرق األوسط.	

•المدير المالي  السيد/ سوجيوا تشادراكومارا هو المدير المالي الحالي للشركة و يعمل  بالشركة منذ 2014. 	

• هو محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين بسريالنكا. 	

• لديه معرفه متعمقة في المالية والحسابات ولديه أكثر من عقد خبرة من مكاتب التدقيق مثل كى بي أم جي )سريالنكا( وإرنست آند يونغ . 	

مدير الموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية 

• السيد/ عبدالله محمد حمدي السويدي هو مديرالموارد البشرية و الشؤون اإلدارية لداللة القابضة منذ 2012 وهو يعمل بالشركة منذ2011. 	

• حاصل على دبلوم عسكرى من الكلية العسكرية الكويتية. 	

• حاصل على العديد من الدورات التدريبية فى المهارات اإلشرافية و إدارة األعمال.	

•مدير اإللتزام  السيدة/ كارولين شاداريفيان هي مدير اإللتزام للشركة منذ 2013. 	

• تخرجت في 2007 وحصلت على بكالوريوس العلوم في محاسبة األعمال.  	

• عملت في مكتب التدقيق برايس ووتر هاوس كوبرز قبل اإللتحاق بداللة القابضة. 	

•مدير نظم المعلومات  السيد/ محمد نورالدين هو مدير نظم المعلومات للشركة منذ أغسطس 2010 و يعمل بالشركة منذ عام 2007.  	

• هو حاصل على ليسانس العلوم في إتصاالت الحاسوب في 2003 من لبنان. 	

ال يمتلك أحد من الموظفين الرئيسيين أسهم بالشركة.

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بوضع سياسة محددة لمكافآت اإلدارة التنفيذية قبل عرضها على مجلس اإلدارة في 2019.

ــق  ــالل تحقي ــن خ ــن. م ــتوى اإلدارة و الموظفيي ــى مس ــود واألداء عل ــر بالمجه ــكل مباش ــة بش ــآت مرتبط ــون المكاف ــث تك ــة  بحي ــة المتبع ــة اآللي ــذه السياس ــح ه توض
األهــداف واألغــراض الموكلــة وفقــًا للربحيــة، تقييــم المخاطــر واألداء العــام للشــركة. ســوف يقــوم مجلــس اإلدارة فــي 2019 بتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي 

تنفيــذ الضوابــط الداخليــة وإدارة المخاطــر.
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ــر،  ــراءات إدارة المخاط ــاليب و اج ــم أس ــس، لتقيي ــل المجل ــن قب ــدة م ــة، المعتم ــة الداخلي ــم الرقاب ــاد نظ ــركة اعتم ــى الش ــب عل ــركات يج ــة الش ــاق الحوكم ــا لميث وفق
ــة الخطــوط الواضحــة للمســؤولية  ــة الداخلي ــة. ويتعيــن أن تحــدد نظــم الرقاب ــح ذات الصل ــال للقوانيــن واللوائ وتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات فــي الشــركة واالمتث

ــركة. ــام الش ــة أقس ــي كاف ــاءلة ف والمس

تشــتمل نظــم المراقبــة الداخليــة علــى إجــراءات تقييــم فعالــة ومســتقلة للمخاطــر والوظائــف اإلداريــة، فضــال عــن وظائــف المراجعــة الداخليــة الماليــة والتشــغيلية 
ــات  ــة وفقــا للمتطلب ــع معامــالت األطــراف ذات الصل ــم التعامــل مــع جمي ــة أيضــا التأكــد مــن أن يت ــة الداخلي ــة. وتضمــن نظــم الرقاب باإلضافــة إلــى المراجعــة الخارجي

المتعلقــة بهــا.

يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية كاملــة عــن نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة. تقــوم لجنــة التدقيــق بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن مــن خــالل مراجعــة 
نظــام الضوابــط الداخليــة للشــركة. تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بتســليم تقريــر ربــع ســنوي إلــى لجنــة التدقيــق فــي هــذا الخصــوص. باإلضافــة إلــى أن مجلــس 

اإلدارة قــد أصــدر قــرارًا فــي 2018 لتعييــن مدقــق داخلــي لتقييــم الضوابــط  للشــركات التابعــة لهــا.  

فــي 2018، قــام المجلــس بتعييــن أحــد المكاتــب اإلستشــارية المتخصصــة لتنفيــذ الخدمــات فيمــا يتعلــق بتطبيــق الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بالقوائــم الماليــة. إســتنادًا 
إلــى التعييــن، ســيقوم اإلستشــاري بالتركيــز علــى المناطــق التاليــة، بمــا فــي ذلــك شــركتها التابعــة )داللــة لوســاطة(: 

الوساطة – العمليات )المكاتب األمامية والخلفية( 	 

المالية 	 

الموارد البشرية واإلدارة 	 

اإلستثمار 	 

بيئة نظم المعلومات 	 

اإللتزام 	 

الضوابط على مستوى الشركة	 

جــزء مــن نطــاق عمــل اإلستشــاري هــو توثيــق العمليــات الرئيســية والنظــم والمناطــق المذكــورة عاليــه. ســيقوم اإلستشــاري بإختبــار الضوابــط الرئيســية والتقريــر 
حــول فاعليــة التصميــم. باإلضافــة إلــى انهــم ســوف يقومــون أيضــًا بتطويــر وتقديــم التوصيــات أليــة نقــاط ضعــف يتــم مالحظتهــا خــالل المراجعــة. 

بمــا أن اإلتفاقيــة مــع اإلستشــاري مــا زالــت جاريــة، يكــون علــى اإلدارة بعــد تقييــم مــدى مالئمــة الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بالقوائــم الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018. فــور إنجــاز اإلتفــاق، ســتقوم الشــركة بتقييــم مــدى فاعليــة التصميــم وتطبيــق الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بالقوائــم الماليــة. ســيقوم مجلــس اإلدارة بشــكل 

منتظــم بمراجعــة ذلــك وســيقومون بالتأكيــد علــى أنــه قــد تــم المحافظــة علــى الرقابــة الداخليــة الفعالــة حــول التقريــر المالــي.
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الهــدف مــن عمليــة إدارة المخاطــر هــو تحديــد المخاطــر الرئيســية التــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى الشــركة، تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر، تطويــر آليــات 
تحديــد المخاطــر، وتطبيــق برامــج توعيــة وطــرق التخفيــف منهــا. تشــمل هــذه العمليــة علــى األقــل الخطــوات التاليــة: 

تحديد المخاطر لدى األنشطة القائمة والجديدة بالشركة. 	 

تحديد إحتمالية وأثر كل مخاطرة طبقًا لمعايير تقييم المخاطر. 	 

تقييم المخاطر من خالل مقارنتها باإلقبال على المخاطر لتحديد ما إن كانت المخاطرة مقبولة أو أن األمر يتطلب إجراءات إضافية. 	 

تحديد كيفية تخفيف أو تجنب المخاطر )مثل خفض المخاطر، المشاركة مع طرف أخر، أو تجنب المخاطرة(. 	 

مراقبة المخاطر وتحديد ما إن كان تم تطبيق خطط العمل بطريقة سليمة. 	 

مجلــس اإلدارة مســؤول مســؤولية كاملــة عــن مراجعــة نظــم إدارة المخاطــر بالشــركة، بالتعــاون الوثيــق مــع اإلدارة التنفيذيــة العليــا. يعــرض الجــدول التالــي المخاطــر 
المعهــودة مــن قبــل مجلــس اإلدارة لــكل إدارة: 

مسؤولة عن اإلدارة 

التدقيق الداخلي 

• مراقبة وتقريرعدم إلتزام اإلدارة حول السياسات الداخلية واإلجراءات للشركة إلى لجنة التدقيق. 	

• إعداد وتنفيذ برامج تدقيق داخلي لمراقبة وتقييم وتقديم التوصيات وتأكيد مستقل على التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط لتخفيف/ 	

معالجة المخاطر مثل اإللتزام التشغيلي واإلستراتيجي والمالي. 

اإللتزام 
• إدارة ورصد وتقرير مخاطر اإللتزام إلى الرئيس التنفيذي وتقرير إلى مجلس اإلدارة. 	

• تصميم نظم رقابة داخلية لرصد اإللتزام بالقوانين واللوائح. 	

•اإلدارة القانونية  إدارة ومراقبة وتقرير المخاطر القانونية إلى الرئيس التنفيذي وتقرير إلى مجلس اإلدارة. 	

المالية 
• إدارة ومراقبة وتقرير المخاطر المالية إلى الرئيس التنفيذي وتقرير إلى مجلس اإلدارة. 	

• تصميم نظم رقابة داخلية لرصد اإللتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير األخرى ذات الصلة. 	

فــي داللــة القابضــة  يكــون الموظفــون المعنيــون مســؤولين عــن تحديــد المخاطــر وتجميعهــا واإلبــالغ عنهــا والتواصــل بشــأنها. عــالوة علــى ذلــك لــدى الشــركة إدارة 
تدقيــق داخلــي توفــر لمجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ضماًنــا مســتقاًل حــول فعاليــة إدارة المخاطــر والتحكــم فيهــا . تقوم هـــذه اإلدارة بتقدیم تقاریر مباشرة إلی لجنة 

التدقیق ، وبالنسبة للمخاطــر الرئیسیة التي یتم تحدیدهـــا و یتم تسلیمهـــا الحقًا إلی المجلس.

في 2019، تخطط الشركة لتبني هيكل إدارة مخاطر مطبق كي تستوفي أهداف الشركة بخصوص إدارة المخاطر. 
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لــدى الشــركة إدارة تدقيــق داخلــي يرأســها مديــر التدقيــق الداخلــي األســتاذ / حمــزة شــكري  الــذي إلتحــق للعمــل بالشــركة فــي مــارس 2012. إدارة التدقيــق الداخلــي 
هــي إدارة مســتقلة وتقــدم خدمــات ضمــان وخدمــات إستشــارية داخــل الشــركة. أنهــا تهــدف إلــى إضافــة قيمــة إلــى عمليــات الشــركة، تحســين أدائهــم، بمــا فــي 

ذلــك مســاعدة الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل جلــب نهــج منظــم ومنضبــط  لتقييــم وتحســين فعاليــة إدارة المخاطــر وعمليــات الرقابــة والحوكمــة. 

بوجه خاص يتعين على إدارة التدقيق الداخلي:  

مراجعة نظم الرقابة الداخلية ومراقبة تطبيقهم.	 

أن يتم تنفيذها من خالل موظفين أكفاء ومدربين بالشكل الالئق ومستقلين عمليًا.	 

تقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق والتي تشمل مراجعة وتقييم لنظام الرقابة الداخلي للشركة.	 

أن تكون قادرة على الوصول إلى كافة أنشطة الشركة. 	 

أن تكــون مســتقلة بمــا فــي ذلــك اإلســتقاللية عــن عمليــات الشــركة اليوميــة. يجــب تعزيــز إســتقالليتها علــى ســبيل المثــال مــن خــالل جعــل مجلــس اإلدارة يحــدد 	 
تعويضــًا لموظفيهــا. 

مدير التدقيق الداخلي المعين يقدم تقاريره بشكل مباشر إلى لجنة التدقيق وتقوم اللجنة بتحديد مكافآته وذلك لتحسين الموضوعية واإلستقاللية. 

المدقق الخارجي . ٨

مراجــع الحســابات الخارجــي هــو كيــان مســتقل، ومؤهــل، ويتــم تعيينــه بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة التدقيــق لمجلــس اإلدارة وبقــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة، 
ويتعيــن إجــراء مراجعــة ســنوية ونصــف ســنوية مســتقلة. والغــرض مــن المراجعــة هــو تقديــم ضمانــات موضوعيــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين علــى أنــه يتــم إعــداد 
البيانــات الماليــة وفقــا ألحــكام هــذا الميثــاق والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، ومعاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة وتعــرض بدقــة الوضــع المالــي وأداء الشــركة 
فــي جميــع النواحــي الماديــة. يجــب علــى المراجــع الخارجــي أن يكــون متوافقــا مــع أعلــى المعاييــر المهنيــة وأنــه ال يجــوز التعاقــد معــه مــن قبــل الشــركة لتقديــم أي 
مشــورة أو الخدمــات األخــرى المتعلقــة بتنفيــذ أعمــال التدقيــق للشــركة. ويجــب أن يكــون المراجــع الخارجــي مســتقل تمامــا عــن الشــركة وأعضــاء مجلــس اإلدارة، ويجــب 

أال يوجــد أي تعــارض فــي المصالــح فــي عالقتــه بالشــركة.

مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة يجــب أن يحضــر الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة حيــث يتعيــن عليــه تقديــم تقريــره الســنوي واإلجابــة علــى أيــة استفســارات فــي 
ــة فــي ســير أعمــال مراجعــة  ــة الواجب ــة المهني ــن للشــركة لممارســة العناي هــذا الصــدد. يخضــع مراجــع الحســابات الخارجــي للمســاءلة أمــام المســاهمين والمديني
الحســابات. ومراجــع الحســابات الخارجــي هــو مســؤول أيضــا عــن إبــالغ الهيئــة وأي هيئــة تنظيميــة أخــرى فــي حالــة إخفــاق المجلــس فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة 

بشــأن الشــبهات التــي أثيــرت أو التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل مراجعــي الحســابات الخارجــي.

كشركة مساهمة عامة تقوم شركة داللة بتغيير المراجع الخارجي كل ثالث سنوات كحد أقصى.

كجــزء مــن مهمــة المدققيــن الخارجييــن، يتعيــن عليهــم إفــادة مجلــس اإلدارة كتابيــًا عــن أيــة مخاطــر تتعــرض لهــا الشــركة أو مــن المتوقــع أن تتعــرض لهــا، وعــن جميــع 
المخالفــات فــور تحديدهــا، باإلضافــة إلــى إرســال نســخة مــن هــذا اإلخطــار إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. فــي هــذه الحالــة، يكــون للمدقــق الخارجــي الحــق فــي 

دعــوة الجمعيــة العموميــة لإلنعقــاد وفقــًا ألحــكام القانــون فــي هــذا الخصــوص، شــريطة إفــادة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بذلــك. 
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اإلفصاح والشفافية . 2

تؤكــد داللــة القابضــة علــى القيــام باإلفصــاح الفــوري والدقيــق لكافــة األمــور الماديــة، والتــي تشــمل مركزهــا المالــي وأدائهــا المالــي، الملكيــة والحوكمــة. كمــا 
تؤكــد علــى إلتزامهــا بمتطلبــات اإلفصــاح وتقــوم بتقديــم كافــة البيانــات الماليــة وتقاريــر التدقيــق.  

كما في 31 ديسمبر 2018، لدى داللة القابضة ما يزيد عن تسعة أالف )9,000( مساهم وفيما يلى المساهمين الرئيسيين مع نسبة الملكية: 

نسبة الملكيةالمساهم م

5%علي حسين الساده 1

5%محفظة استثمار القوات المسلحة القطرية 2

5%شهد علي حسين الساده 3

5%صندوق وادي السيل 4

خالل القسم 2 و3 من هذا التقرير، قامت داللة القابضة باإلفصاح عن الخبرات العلمية والعملية لمجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين باإلدارة التنفيذية العليا. 

لم تقم الشركة بإبرام أية معامالت مع أطراف ذات عالقة والتي من الممكن أن تتعارض مع مصلحة الشركة خالل 2018. 

كمــا قامــت الشــركة بتطويــر سياســة التــداول لألشــخاص المطلعيــن التــي تؤكــد علــى أنــه يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والمطلعيــن وأزواجهــم 
وأطفالهــم القصــر اإلفصــاح عــن أيــة تــداول أو معاملــة يقومــوا بتنفيذهــا تشــمل أســهم الشــركة وأيــة أوراق ماليــة أخــرى. 

و فيما يلى بيان بالقضايا القانونية خالل السنة المالية 2018 :

عدد القضايا الوصف 

4قضايا مرفوعة من قبل شركة داللة وشركاتها التابعة ضد أطراف اخرى 

1قضايا مرفوعة ضد شركة داللة وشركاتها التابعة من قبل أطراف أخرى 

5المجموع 

وضــع القضايــا القانونيــة أعــاله هــو أن كلهــا ســارية ويتــم التعامــل معهــا مــن قبــل المستشــاريين القانونييــن. باإلضافــة إلــى أنــه كان هنــاك أيضــًا أربعــة )4( تحقيقــات 
منفــذة مــن قبــل هيئــة قطــر للألســواق الماليــة علــى الشــركة فــي 2018 ونتــج عــن إثنــان )2( منهــم مــا يلــي: 

غرامة قدرها 50,000 ريال قطري وذلك لإلفصاح عن موعد إنعقاد إجتماع مجلس اإلدارة لمناقشة البيانات المالية خالل جلسة التداول. 	 

وقــف جميــع العمليــات التمويليــة مــن الشــركة لعمالئهــا لحيــن تصحيــح األوضــاع الماليــة والحصــول علــى موافقــة الهيئــة مجــددًا لمباشــرة عمليــات التمويــل و كذلــك 	 
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منــع أعضــاء مجلــس اإلدارة و أعضــاء اإلدارة العليــا و األفــراد المعتمديــن و جميــع األطــراف ذوي العالقــة بهــم مــن الشــراء عــن طريــق الشــركة لحيــن إخطــار الهيئــة 
بتصحيــح وضعهــا المالــي و الحصــول علــى موافقــة الهيئــة للســماح لهــم بمباشــرة عمليــات الشــراء مــن خاللهــا وذلــك نتيجــة إســتمرار إنخفــاض نســبة األصــول 

النقديــة إلــى اإللتزامــات قصيــرة األجــل.

إســتنادًا علــى المــادة 4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الخــاص بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة، قامــت داللــة القابضــة باإلفصــاح عــن مــا يلــي باألقســام ذات الصلــة مــن 
هــذا التقريــر: 

القسم اإلفصاح م

القسم 1: نظرة عامة اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق هذا النظام.  1

2
اإلفصاح عن المخالفات التي إرُتكبت خالل السنة ومن بينها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادىء 

وأحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها بالمستقبل. 
القسم 1: نظرة عامة و

األقسام ذات الصلة من التقرير 

3
اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجانه، واإلدارة التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خالل 

السنة، ومكافآتهم. 

 القسم 2: مجلس اإلدارة 
 القسم 3: لجان مجلس اإلدارة 

القسم 4: اإلدارة التنفيذية العليا

4
اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها اإلشراف على الشؤون المالية واإلستثمارات، وما يتصل بها 

من معلومات. 
 القسم 5: نظام الرقابة الداخلية 

القسم 6: إدارة المخاطر

القسم 3: لجان مجلس اإلدارة أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما إنتهت إليه من توصيات. 5

6
اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر 

التي تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرّية او غير المتوقعة في السوق. 
القسم 6: إدارة المخاطر

7
اإلفصاح عن تقييم اداء المجلس ومدى إلتزام اعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان، وحضور إجتماعات المجلس ولجانه، 

واإلفصاح عن تقييم أداء اإلدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، 
والشكاوي، والمقترحات، والبالغات، والطريقة التي عالج بها المجلس الوسائل الرقابية. 

 القسم 2: مجلس اإلدارة 
 القسم 3: لجان مجلس اإلدارة 

القسم 4: اإلدارة التنفيذية العليا 

8
اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كليًا او جزئيًا أو مواطن الضعف في تطبيقه، واإلفصاح عن حاالت الطوارىء التي 
أّثرت أو قد تؤثر على األداء المالي للشركة، واإلجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة حاالت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية 

)ال سيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية(. 

القسم 3: لجان مجلس اإلدارة )لجنة 
 التدقيق(

القسم 5: نظام الرقابة الداخلية 

اإلفصاح عن مدى إلتزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق. 9
القسم 1: نظرة عامة 

واألقسام ذات الصلة من التقرير 

القسم 9: اإلفصاح والشفافية اإلفصاح عن أي نزاع او خصومة تكون الشركة طرفًا فيها بما فيها التحكيم والدعاوي القضائية. 10

القسم 9: اإلفصاح والشفافيةاإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي “طرف ذي عالقة”. 11
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حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. ١٠

ــز حقــوق المســاهمين وأصحــاب  ــي لتعزي ــى الشــركة النهــج التال ــق أداء أفضــل. وتتبن ــك  لتحقي ــح وذل ــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصال ــزم الشــركة بحماي تلت
ــركة:  ــح بالش المصال

حقوق المساهمين في إجتماعات الجمعية ومشاركتهم . ١. ١٠

يتضّمن النظام األساسي للشركة على مايلي :

 حــق المســاهمين الذيــن يملكــون 10 % مــن رأس مــال المجموعــة بطلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد، وحــق المســاهمين الذيــن يمثلــون 25 % مــن رأس . 1
مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالنعقــاد وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة رقــم 11 لســنة 2015.

الحــق بطلــب ادراج أي بنــد علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامة.كمــا أن المــادة) 49 (مــن النظــام األساســي للشــركة تنــص علــى حــق المســاهمين بمناقشــة . 2
بنــود جــدول األعمــال وطــرح األســئلة وتلقــي األجوبــة عليهــا واتخــاذ القــرارات.

كذلك تنص المادة ) 45 ( من النظام األساسي  للشركة على شروط النيابة في الحضور والتصويت بالوكالة وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة.. 3

ــت كاف  ــل وق ــركة قب ــر الش ــبة، وتوّف ــات مناس ــة وبأوق ــة الدوح ــب العاصم ــن بقل ــي اماك ــا ف ــات جمعيته ــد اجتماع ــة تعق ــة القابض ــى ان دالل ــارة ال ــدر اإلش وتج
للمســاهمين والمطلعيــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بجــدول األعمــال لتمكينهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم، ويتــم اإلفصــاح عــن نتائــج الجمعيــة العامــة فــور انتهائهــا 
الــى الجهــات المختصــة كمــا يتــم نشــرها علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة، ويتــم إيــداع نســخة مــن محضــر االجتمــاع لــدى الهيئــة فــور اعتمــاده مــن قبــل 

الجهــة المختصــة بــوزارة االقتصــاد والتجــارة.

توزيع األرباح وحقوق أقلية المساهمين . ٢. ١٠

ــم  ــد خص ــة بع ــاح الصافي ــن األرب ــاهمين م ــى المس ــا عل ــب توزيعه ــي يج ــة الت ــاح الصافي ــن األرب ــى م ــد األدن ــبة الح ــى نس ــركة عل ــي للش ــام األساس ــص النظ ين
االحتياطــي القانونــي واالحتياطــي االختيــاري، ويســتحق المســاهم حصتــه مــن األربــاح وفقــًا للنظــم والضوابــط المعمــول بهــا لــدى الهيئــة والســوق المالــي 
المدرجــة فيهــا األســهم، حيــث يوصــي مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة للشــركة بتوزيــع األربــاح، وتختلــف نســبة األربــاح الموزعــة مــن ســنة الــى أخــرى حســب 

ــاح. ــاح التــي تحققهــا الشــركة.باإلضافة إلــى ذلــك قامــت الشــركة بإعــداد سياســة لتوزيــع األرب األرب

ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى أن يتمتــع المســاهمون بصفــة عامــة و األقليــة بصفــة خاصــة بجميــع الحقــوق المضمونــة لهــم ،بموجــب قانــون الشــركات 
التجاريــة النافــذ ، و نظــام حوكمــة الشــركات و الكيانــات القانونيــة المدرجــة فــى الســوق الرئيســية رقــم )5( لســنة 2016 الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

و النظــام األساســي.

حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين . 2. ١٠

تلتــزم الشــركة بالمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح و إحترامهــا. و يجــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة طلــب المعلومــات ذات الصلــة بمصلحتــه. تلتــزم 
الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــى الوقــت المناســب و بالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح األخريــن أو يضــر بمصالحهــا.

 يجب مالحظة أن السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة تشمل ما يلي: 
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احتــرام حقــوق أصحــاب المصلحــة حيــث يشــارك أصحــاب المصلحــة فــي ترتيبــات حوكمــة الشــركات بحيــث يجــوز لهــم الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة، 	 
وتكــون كافيــة وموثــوق بهــا فــي الوقــت المناســب وبصــورة منتظمــة.

ــز مــن أي نــوع 	  يجــب علــى مجلــس اإلدارة الحــرص علــى أن العامليــن لــدى الشــركة يتــم التعامــل معهــم وفقــا لمبــادئ العدالــة واإلنصــاف ودون أي تميي
علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن.

يتولــى المجلــس وضــع سياســة األجــور والفئــات التــي توفــر الحوافــز للموظفيــن وادارة الشــركة علــى االســتمرار فــي األداء الــذي يصــب فــي أفضــل مصالــح 	 
الشــركة.وهذه السياســة يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار األداء طويــل األجــل للشــركة.

علــى المجلــس اعتمــاد آليــة تمكــن موظفــي الشــركة مــن إبــالغ المجلــس عــن الســلوك المشــبوه، عندمــا يكــون هــذا الســموك غيــر أخالقــي وغيــر قانونــي، 	 
أو ضــار للشــركة. ويكفــل المجلــس أن الموظــف الــذي يقصــد المجلــس فــي هــذا الصــدد ســوف يوفــر لــه الســرية والحمايــة مــن أي ضــرر أو رد فعــل ســلبي 

مــن قبــل موظفيــن آخريــن أو رؤســاء الموظــف.

اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية للشركة . ١١

جامعة قطر تكرم »داللة« بجائزة القيادة المسؤولة

كرمت جامعة قطر شركة داللة بجائزة القيادة المسؤولة تقديرًا لدورها الرائد في هذا المجال وذلك في حفل رفيع إستضافته الجامعة. 

ســلم الجائــزة ســعادة الدكتــور حســن راشــد الدرهــم رئيــس جامعــة قطــر للدكتــور عبدالعزيــز الحمــادي الرئيــس التنفيــذي والــذي أكــد فــي كلمــة لــه فــي التقريــر 
“تســعى شــركة داللــة للوســاطة واإلســتثمار القابضــة كشــركة رائــدة ليــس فقــط فــي مجــال الوســاطة الماليــة واالســتثمارية بــل فــي مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة 
أيضــًا. لذلــك لــم تدخــر الشــركة جهــدًا فــي دعمهــا لمشــاريع المســؤولية اإلجتماعيــة رغبــة منهــا فــي إحــداث تأثيــر إجتماعــي إيجابــي فــي المجتمــع القطــري يســاهم 

فــي تعزيــز التنميــة وتحقيــق الرفاهيــة للمجتمــع«. 

ــل  ــم لتحم ــة وتهيئته ــاة العملي ــى الحي ــالب عل ــب الط ــل تدري ــن أج ــك م ــا، وذل ــس إدارته ــاع مجل ــور إجتم ــر لحض ــة قط ــن جامع ــالب م ــة ط ــة القابض ــركة دالل ــت ش دع
المســؤولية، والــذي يأتــي ضمــن رؤيــة قطــر 2030 التــي أطلقهــا ســمو أميــر البــالد المفــدى الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، والتــي ترتكــز بشــكل أساســي علــى 

ــفافية.  ــباب والش ــم الش ــرية ودع ــة البش التنمي

الشراكة مع جامعة قطر 

وقعــت شــركة داللــة للوســاطة واإلســتثمار القابضــة مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة قطــر فــى العديــد مــن المجــاالت. وتشــمل المذكــرة تعــاون الطرفيــن فــي تنظيــم 
ــود األخــرى.  ــة مشــتركة، بمــا يحقــق األهــداف المشــتركة للمؤسســتين باإلضافــة للبن ــدوات وورش عمــل تخصصي وإقامــة مؤتمــرات ون

وتوفــر المذكــرة فــرص التدريــب لطــالب جامعــة قطــر وتعريفهــم بأنظمــة التــداول والمســاهمة فــي إجــراء البحــوث العلميــة ورعايــة الطــالب المتميزيــن والمبدعيــن 
ــم  ــن يت ــن الذي ــالب المتميزي ــف الط ــى توظي ــركة إل ــع الش ــا تتطل ــر 2030. كم ــة قط ــًا لرؤي ــركة تحقيق ــا الش ــي تتبناه ــة الت ــؤولية اإلجتماعي ــة المس ــى خط ــة إل باإلضاف

تدريبهــم لديهــا فــي إطــار هــذه الشــراكة. 
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طالب من جامعة قطر يحضرون اجتماع مجلس اإلدارة

فــي بــادرة أولــى تشــهدها الشــركات المســاهمة القطريــة اســتضافت الشــركة طالبيــن مــن الجامعــة لحضــور إجتمــاع مجلــس اإلدارة وذلــك فــي إطــار دور المســؤولية 
اإلجتماعيــة الــذي تضطلــع بــه الشــركة مــن اجــل دعــم الكــوادر القطريــة الشــابة. 

وتشــكل دعــوة عــدد مــن الطلبــة لحضــور اجتمــاع مجلــس اإلدارة وهــو المــكان الــذي يمثــل محــور قيــادة الشــركة فرصــة جيــدة لطلبــة الجامعــة للتعــرف علــى هــذه 
األجــواء بشــكل عملــي وواقعــي بالتــوازن مــع مــا يتلقونــه فــي الجامعــة مــن الدراســات النظريــة. وقــد أعــرب الطالبــان عــن امتنانهمــا لتلــك المبــادرة حيــث أتيــح لهمــا 
التعــرف علــى قانــون الحوكمــة الجديــد الــذي أصدرتــه هيئــة قطــر لألســواق الماليــة باإلضافــة إلــى المناقشــات حــول النتائــج الماليــة للشــركة وتلــك التــي تتعلــق بســير 

العمــل داخــل الشــركة. 

رؤية قطر ٢٠2٠

إيمانــًا منهــا فــي إظهــار الصــورة الحضاريــة لدولــة قطــر ورؤيتهــا الوطنيــة 2030، تســعى شــركة داللــة القابضــة إلــى المســاهمة فــي اســتراتيجية الدولــة الهادفــة 
لتدريــب القيــادات الشــابة علــى تحمــل المســؤولية والمســاهمة فــي بنــاء الوطــن، وتقــوم بتدريبهــم علــى أفضــل الطــرق الخاصــة بالتــداول فــي األســهم والعقــارات، 

وعملــت ألن تكــون جــزءًا مــن منظومــة التطــور والتقــدم فــي قطــر. 


