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 مقدمـــة  .1

 السادة املساهمون الكرام،،،

ة وكانت من بين الشركات القطريعلى أفضل وجه  تطبيق معايير الحوكمةلسعت الشركة املتحدة للتنمية منذ تأسيسها 

 ملتطلبات نظام حوكمة الشركات املدرجة في األسواق اإلفصاح و تطوير نظم الشفافية والرقابة الداخلية في السباقة 
ً
تلبية

، وكذلك تعديالته 2009يناير  27التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسوق املالية، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 

 . 2014( لسنة 4الية رقم  قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالصادرة بموجب 

 مع رؤية الدولة الساعية إلى تطوير القطاع االستثماري والنهوض به إلى مستويات تضاهي أحدث اقتصادات العالم، 
ً
وتماشيا

 وهي تعتبر اليوم من أكثر قد طورت املتحدة للتنمية أداءها في مجال الحوكمة بشكل متواصل خالل السنوات املاضية، ف

 بمتطلباتها،شركات الدولة 
ً
اإلدارة و  وهي تعيد من خالل هذا التقرير التأكيد على التزامها بمعايير الشفافية والرقابة التزاما

 نصب عينها هدف حماية مساهمي الشركة والعاملين فيها، وتعزيز سمعتها كإحدى أبرز شركات املساهمة الرشيدة
ً
، واضعة

 العامة في دولة قطر.  

الحوكمة يسهم بشكل مباشر في تطوير العملية اإلدارية في الشركة بشكل عام، لقواعد إننا ندرك بأن التطبيق السليم 

 وتعتبرها القواعد وبالتالي تعزيز ربحيتها وزيادة عوائدها، ولهذا فإن الشركة تولي هذه 
ً
 بالغا

ً
 ال يتجزأ ماهتماما

ً
ن جزءا

 ال 
ً
 إدارية

ً
  تقل أهمية عن أي أداة أخرى توففها في خدمة تطورها ونموها.  استراتيجية عملها، وأداة

وبالنظر إلى أن تطبيق نظم الحوكمة يعتبر عملية تطوير متواصلة، فإننا نعتز  باملستوى الذي حققته املتحدة للتنمية حتى 

 سنوات القادمة بإذن هللا. تحسينه خالل الملتزمون بتطوير أدائنا و على في اآلن ذاته بأننا قادرون مع إدراكنا اآلن، 

وجه تنو  والذي نعرض من خالله لخالصة أدائنا في مجال الحوكمة. ، 2015تقرير الحوكمة لعام نضع بين أيديكم أن يسرنا 

ة قطر لألسواق للسادة في هيئوكذلك املتحدة للتنمية، الشركة شكرنا الجزيل للسادة املساهمين على ثقتهم املتواصلة بإدارة ب

لنشاطات االقطرية على االلتزام بها، و الشركات وتشجيع الحوكمة قوانين جهودهم الحثيثة في تطوير توجيهاتهم و املالية على 

 إلى تطبيق أفضل لهذه املمارساتنظمتها التي والورشات واملؤتمرات 
ً
 .  الهيئة بهدف الوصول تدريجيا

 دير واإلحترام،،،وتفضلوا بقبول فائق التق

 

   تركي محمد خالد الخاطر

 رئيـــس مجلس اإلدارة
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 : التعريفات .2

 

  .ق.ش.م.عالشركة املتحدة للتنمية    الشركة  

  . ق.ش.م.عمجلس إدارة الشركة املتحدة للتنمية  أو املجلس مجلس اإلدارة 

ة سواق املاليلأل نظام حوكمة الشركات املدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر  النظام نظام الحوكمة أو

 والصادر 
ً
 . 2014( لسنة 4قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم  وفقا

 ش.م.ع.ق.  النظام األساس ي للشركة املتحدة للتنمية النظام األساس ي

التنفيذيين بالشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر هم أعضاء فريق  املدراء التنفيذيون 

  على أعمال اإلدارة اليومية للشركة أو خططها االستراتيجية، أو أدائها املالي أو اإلداري.
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 االلتزام بالحوكمة في الشركة املتحدة للتنمية .3

  أهمية حيوية وذ الحوكمة أن أمر تطبيق قواعدتبر الشركة املتحدة للتنمية تع
ً
  وجزءا

ً
توافب و أعمالها، نشاطها و  من أساسيا

 ال 
ً
الشركة على اعتماد معايير وقواعد العمل بشفافية ومسؤولية ونزاهة تامة، وعلى تطبيق قواعد الحوكمة باعتبارها جزءا

 اليومية.مراقبة أنشطتها وأعمالها تجاه استراتيجيتها الشركة و  يتجزأ من ثقافتها في إدارة 

 حددتجلس اإلدارة واللجان املنثثقة عنه مواثيق خاصة مل( من نظام الحوكمة، 4بالتوافق مع املادة  وقد اعتمدت الشركة، 

لشركة إلى ا عائدملا فيه منفعة و  والسلوك املنهي األخالق لى قواعدإمسؤوليات أعضاء املجلس واللجان وأطر عملهم، باإلضافة 

 ميثاق اعتمدو  تشكيل لجنة للحوكمة واملكافآت والترشيحات 18/09/2013في مجلس اإلدارة أقر  ، حيثومساهميها
ً
 خاصا

ً
ا

عضاء أالقيام بواجباته فيما يتعلق بترشيح وتعيين على مجلس اإلدارة بمسؤولياتها في إعانة هذه اللجنة اليوم تضطلع و  .بها

واقتراح سياسة األجور واملكافآت والحوافز الخاصة بالشركة بما يتماش ى  ،وتقييم أدائهمواملدراء التنفيذيين، ، مجلس اإلدارة

ما أقر كتطبيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظام.   مع رؤيتها وأهدافها، باإلضافة إلى اإلشراف على

ي ن واإلشراف عليهم والنظر فترشيح املدققين الخارجييصالحياتها تتضمن تشكيل لجنة للتدقيق  5/3/2013في املجلس 

 .  ابيةوغيرها من الصالحيات الرق استقالليتهم، واإلشراف على صحة البيانات والتقارير املالية ومراجعتها

لسادة ل، فقد أوفت الشركة بتعدها بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذيبالفصل وفيما يتعلق 

قليلة  خالل أشهر  بتعيين رئيس تنفيذي للشركة 9/3/2015خالل اجتماع الجمعية العامة السابق الذي عقد املساهمين 

  31-05-2015في املتحدة للتنمية ، حيث أعلنت لالجتماعالحقة 
ً
 تنفيذيا

ً
عن تعيين السيد/إبراهيم جاسم العثمان رئيسا

من  فيهملا وجد  االختيار وتم  عدد من املرشحين لهذا املنصب،  وذلك بعد فحص دقيق وتمعن لخبرات ومؤهالت للشركة 

    واستثماراتها. كفاءة وخبرة وقدرة على إدارة شؤون الشركة 

سياسة املوارد الثشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من  من جانب آخر، فإن الشركة تعمل بشكل متواصل على تطوير 

وهي ، ينتعاقب املوفف األجور وتطبيق برنامج خاص بتخطيط سياسة سهم في تحديدااللتزام بقوانين الحوكمة، على نحو ي

ارب مصالح، حالة فساد، أو تضتتسم ب يالتعن العمليات والتصرفات باإلبالغ تعتمد آلية تسمح ملوففيها باإلضافة إلى ذلك 

 منها بسياسة الباب املفتوح أمام جميع املوففين والعاملين فيها.  أو عدم مساواة، أو عدم التزام بسياسات الشركة، 
ً
 إيمانا

 لنظام الحوكمة، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار رأي مساهمي األقلية خالل 
ً
وفيما يتعلق بحقوق مساهمي األقلية وفقا

رح طة في بيع األسهم من خالل تضمن حقوق املساوااجتماعات الجمعية العامة وتسجله في محاضر هذه االجتماعات. كما 

واعد . ولم تحصل الشركة على قشراءاليبقى للمساهمين الحاليين حق األفضلية في فيما ، بورصة قطرلتداول في لاألسهم 

 املالية بهذا الصدد، وسيتم تضمين هذه لألسواق إرشادية من هيئة قطر 
ً
هيئة إلفادة الالقواعد في النظام األساس ي وفقا

جمعية عامة غير عادية، فإن اإلدارة  انعقادللشركة يتطلب  األساس يحول ذلك. وحيث أن  تضمين هذه األحكام  في النظام 
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النظام األساس ي بحيث يتوافق مع ب جمعية غير عادية لتضمين تلك القواعد النعقادسانحة فرصة  يستغالل أا تترقب

 أحكام نظام الحوكمة.

 عن التز توفر هذه ال
ً
ر التي األطسياسات الشركة و وتسلط الضوء على ، ام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمةوثيقة ملخصا

معلومات عن مجلس اإلدارة واجتماعاته واللجان لى إاعتمدتها في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، باإلضافة 

ظام نويمكن االطالع على تقرير مفصل حول التزام الشركة بثنود املعلومات األخرى املطلوبة من الهيئة. املنثثقة عنه و 

  الحوكمة على موقع الشركة اإللكتروني والذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي:

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

 عن الشركة املتحدة للتنمية  نبذة .4

شركات املساهمة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد املشاريع الإحدى  . ق.عش. م. تعتبر الشركة املتحدة للتنمية 

وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين من جهة أخرى. تأسست  ،الدولة من جهةنمو طويلة األجل للمساهمة في 

. وسعت منذ اليوم األول من تأسيسها، ألن تصبح أحد 2003في يونيو بورصة قطر ، وتم إدراجها في 1999الشركة في عام 

 رموز النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر واملنطقة.  

 من القطاعات االستثمارية الحيوية، 
ً
، يةالتحت ىمن ضمنها مشاريع البنتشمل نشاطات الشركة املتحدة للتنمية عددا

لتنمية اواملشاريع املرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية، ومشاريع ، والصناعات املرتبطة بالطاقة والهيدروكربونات والعقارات،

 ووكاالت التأمين. ، وتقنية املعلوماتواألزياء، فة، وقطاع التجزئة واملرافق العامة، والضيا، العمرانية

 في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر، وقد تمكنت 
ً
 فاعال

ً
تؤدي الشركة املتحدة للتنمية منذ اليوم األول لتأسيسها دورا

س مجموعة من االستثمارات شركات املساهمة القطرية، كما نجحت في تأسيالالشركة من شق طريقها حتى غدت من أهم 

والشركات الجديدة التي أثبتت وجودها على مستوى املنطقة، ومن بين الشركات التي تملكها ملكية كاملة: املتحدة لألزياء، 

 شركة تنمية الضيافة، رونوتيكا الشرق األوسط، وشركة مدينا إينوفا، واملتحدة للحلول التقنية وغيرها من الشركات. 

 في دولة قطر. ويملك املساهمون القطريون أكثر ويعتبر مؤسسو 
ً
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أكثر املستثمرين نجاحا

  باملائة من أسهم الشركة، بينما تتوزع النسبة املتبقية من األسهم على مساهمين من مختلف دول العالم. 80من 

 الشركات التي تملكها أو تساهم فيها املتحدة للتنمية:   .5

 -تملك الشركة املتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:  

جــــــــــ ســــــــــــــــــــيــــــــــة  إسم الشركة

 الشركة

نســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــة  رأس مال الشركة

 املساهمة

 %10 أربعون مليون ريال قطري  قطرية شركة الخليج للفورمالدهيد

 %20 بليون ريال قطري  قطرية شركة السيف املحدودة

 %30 خمسة ماليين ريال قطري  قطرية (تحت التصفية  شركة أستيكو قطر 

 %32 خمسة وعشرون مليون ريال قطري  قطرية املتحدة للخرسانة الجاهزة

http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx
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جــــــــــ ســــــــــــــــــــيــــــــــة  إسم الشركة

 الشركة

نســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــة  رأس مال الشركة

 املساهمة

 %45.9 خمسمائة وستون مليون ريال قطري  قطرية شركة الشرق األوسط للجرف

 %51 ثالثمائة مليون ريال قطري  قطرية الشركة القطرية لتبريد املناطق

 %100 مائة مليون ريال قطري  قطرية شركة رونوتيكا الشرق األوسط

 %100 ثمانون مليون ريال قطرية الشركة املتحدة للموضة واألزياء 

 %100 خمسة وعشرون مليون ريال قطري  قطرية قطر-شركة اللؤلؤة

 %100 مليون ريال قطري  قطرية شركة مدينة سنترال 

 %100 مليون ريال قطري  قطرية شركة أبراج كارتير 

 %100 خمسون مليون ريال  قطرية تنمية الضيافةشركة 

 %100 خمسة ماليين ريال قطري  قطرية الشركة املتحدة إلدارة املرافق

 %100 خمسة ماليين ريال  قطرية شركة سكوب 

 %100 خمسون ألف دوالر أمريكي جزر كيمان لتنمية االستثمارالشركة املتحدة 

 %100 قطري مليون ريال  قطرية شركة مدينا إينوفا

 %100 عشرة ماليين ريال قطري  قطرية شركة إنشور بلس

 %100 مليون ريال قطري  قطرية شركة جليتر

 %100 مليون ريال قطري  قطرية شركة مالك اللؤلؤة

 %100 مليونا ريال قطري  قطرية الشركة املتحدة لحلول املرافق

 %100 قطري مليون ريال  قطرية شركة املنتجعات واملرافق الترفيهية

 %100 خمسة ماليين ريال قطري  قطرية شركة براغماتك 

 %99 أربعمائة ألف ليرة تركية تركية التصفية(تحت   تنمية املشاريعشركة 

 %100 لف دوالر أميركيأخمسون  جزر كيمان (1بورتو أرابيا للتأجير   شركة 
 

 مجلس اإلدارة .6

 آ. هيكلية مجلس اإلدارة 

  24/02/2013بتاريخ  الذي عقدتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة خالل اجتماع الجمعية العامة 
ً
وهو يتألف حاليا

 للنظام األساس ي الذي يوضح عدد اإلعضاء واملنصب الذي يشغله كل عضو باملجلس. 
ً
  من تسعة أعضاء وفقا

ً
ووفقا

يكلية يوضح الجدول التالي هو من غير التنفيذيين. و فإن جميع األعضاء هم من غير املستقلين  ،للتشكيلة الحالية للمجلس

 ، كما يحدد األعضاء املستقلين ضمن املجلس: املجلس ومناصب أعضائه وعضويتهم في اللجان املنثثقة عن املجلس

 /تنفيذي اللجان املنصب  االسم 

 غير تنفيذي

 االستقاللية

 الحوكمة التدقيق التنفيذية

 مستقلغير  غير تنفيذي - - رئيس الرئيس  تركي محمد خالد الخاطر السيد/

عبدالرحمن عبدهللا عبدالغني ال  السيد /

  عبدالغني

نائب 

 الرئيس

نائب 

 الرئيس

 مستقلغير  غير تنفيذي - -
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 /تنفيذي اللجان املنصب  االسم 

 غير تنفيذي

 االستقاللية

 الحوكمة التدقيق التنفيذية

 مستقلغير  غير تنفيذي عضو عضو - عضو   /علي حسن سالم الخلف السيد

 مستقلغير  غير تنفيذي - رئيس - عضو   مفتاح جاسم محمد املفتاح /السيد 

 مستقلغير  غير تنفيذي عضو - عضو عضو   عبدالعزيز محمد حمد املانع السيد /

عبدالرحمن شاهين ال الشيخ  ثاني / الدكتور 

  الكواري 

 مستقلغير  غير تنفيذي عضو  عضو عضو 

 مستقلغير  غير تنفيذي رئيس - - عضو   املعضاديراشد حمد أرشيد الفرهود  السيد /

 مستقلغير  غير تنفيذي - - - عضو  السيد/ عمر حسين الفردان

 مستقلغير  غير تنفيذي  - عضو - عضو  عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل/  السيد

 اللجان املنبثقة عن املجلس.(: أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبهم وطبيعة عضويتهم، إضافة إلى عضويتهم في 1جدول )

يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية في الشركة املتحدة التي ويوضح الجدول التالي عدد األسهم 

 :  06/12/2015بتاريخ للتنمية وذلك 

 عن   عضو مجلس اإلدارة 
ً
يملكها بصفة أسهم  األسهم التي يمثلها  ممثال

  شخصية

 ال سبة   العدد  ال سبة   العدد 

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات   تركي محمد خالد الخاطر السيد/

 الصندوق املدنياالجتماعية، 
83,100,001 23.4689% 

 

- - 

عبدالرحمن عبدهللا عبدالغني  السيد /

  ال عبدالغني

-  - -  217,363 0.0614% 

 

 %3.4362 12,167,237 (3) صندوق قطر الوطني  /علي حسن سالم الخلف السيد

 

  

 %1.2745 4,513,000 (5صندوق قطر الوطني )  مفتاح جاسم محمد املفتاح السيد /

 

20,000 0.0056% 

  - -  -  عبدالعزيز محمد حمد املانع السيد /

 

157,500 0.0445% 

 

الرحمن شاهين ال  عبد ثاني / الدكتور 

  الشيخ الكواري 

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 

 الصندوق العسكري  – االجتماعية
38,784,799 10.9535% 

 

- - 

راشد حمد أرشيد الفرهود  السيد /

  املعضادي

 %3.0908 10,944,011 (4صندوق قطر الوطني )

 

- - 

 %0.0020 7,199 %0.0297 105,138 شركة تنمية االدخار السيد/ عمر حسين الفردان

 %0.0565 200,000    - عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل/  السيد

 06/12/2015بتاريخ التي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية عدد األسهم ( 2جدول )

 

 ب. أعضاء مجلس اإلدارة 

 أسماءهم: التاليةيتألف مجلس إدارة الشركة املتحدة للتنمية من األعضاء 
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 السيد / تركي محمد خالد الخاطر 

 : رئيس مجلس اإلدارة

 عنغير عضو 
ً

 الصندوق املدني  –الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية  مستقل، ممثال

 الواليات –، يحمل درجة بكالوريوس في االقتصاد والعلوم االجتماعية من جامعة بورتالند 1958الجنسية من مواليد  ي قطر 

 منصب رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية. شغل السيد تركي محمد 
ً
املتحدة األمريكية، ويشغل حاليا

 من املناصب املرموقة في عدة مؤسس
ً
ات قطرية أبرزها منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية، ووكيل وزارة الخاطر عددا

 عضوية مجلس إدارة 
ً
 .  عضوية مجلس إدارة مصرف الريانو  كيوتل(، " وريدو"أالصحة العامة، كما يشغل حاليا

 

  آل عبد الغني الغني هللا عبد الرحمن عبد السيد/ عبد

 نائب رئيس املجلس، عضو غير مستقل 

، يحمل شـــهادة البكالوريوس بمرتبة الشـــرف في االقتصـــاد من جامعة بوســـطن بالواليات 1961من مواليد قطري الجنســـية 

منصــــب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد آل عبد الغني الغني  هللا عبد الرحمن عبد املتحدة األمريكية. يشــــغل الســــيد عبد

ورئيس مجلس إدارة الشـــــــــركة القطرية البلجيكية لأللومنيوم، ورئيس مجلس إدارة الشـــــــــركة وأوالده، ناصـــــــــر هللا عبد الغني 

منصــــــب الرئيس التنفيذي لشــــــركة باإلضــــــافة إلى العامة لصــــــناعة التغليف، ورئيس مجلس إدارة شــــــركة "ثورن ل ضــــــاءة"، 

 .  مصرف قطر اإلسالمية مجلس إدارة عضوياملختار للمقاوالت والتجارة، و 

 

   ي حسن سالم الخلف/عل السيد

 عن صندوق قطر الوطني )غير عضو 
ً

 (3مستقل بمجلس اإلدارة، ممثال

. يحمل السيد علي حسن الخلف درجة في الهندسة من جامعة برادفورد إلكلي في 1967قطري الجنسية من مواليد عام 

س يو ر باململكة املتحدة، وحصل على بكالو اململكة املتحدة، وقد أكمل دراسته العليا في االختصاص ذاته في جامعة هدرسفيلد 

 منصب 
ً
هيئة لااملعلومات في  نظم مدير إدارةعلوم في هندسة البرمجيات من جامعة إسيكس باململكة املتحدة. يشغل حاليا

 العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
ً
من املناصب الهامة بما فيها منصب رئيس قسم دعم  ، كما شغل فيما مض ى عددا

 البر 
ً
 .   كيوتل( "أوريدو"قسم  الدمج ودعم الفواتير في ل امج، ورئيسا

 

  مفتاح جاسم محمد املفتاح السيد /

 عن صندوق قطر الوطني )غير عضو 
ً

 (5مستقل بمجلس اإلدارة، ممثال

قطري الجنسية، يحمل شهادة بكالوريوس علوم في اإلدارة واالقتصاد من جامعة أوكالند من ميشيغان، الواليات املتحدة 

 منصب 
ً
ي وزارة املالية عليا فمناصب . شغل السيد املفتاح عدة مستشار في وزارة املاليةاألمريكية. يتولى السيد املفتاح حاليا

 في لجان رفيعة في دولة 
ً
وركز على التدقيق وضريبة الدخل واإليرادات العامة والدين العام، وهو يضطلع بدور فعال جدا

 منصب رئيس لجنتي اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي واإلعفاء الضريبي في وزارة املالية وقد شارك 
ً
قطر، حيث يشغل حاليا

اتفاقية. يشغل السيد املفتاح عضوية مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،  60مفاوضات متعلقة بأكثر من بهذه الصفة في 

عة باإلضافة إلى عضويته في هيئة املحاسبة واملراجوشركة الديار  القطرية لالستثمار العقاري، البحرين، قطر و ومؤسسة جسر 

 لدول مجلس التعاون الخليجي وجمعية الضرائب الدولية. 
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  العزيز محمد حمد املانع عبد سيد /ال

   مستقل بمجلس اإلدارة غير عضو 

. كيةاألمريجامعة سكرمنتو بوالية كاليفورنيا يحمل شهادة بكالوريوس في املحاسبة من  1980قطري الجنسية، من مواليد 

 منصب الرئيس التنفيذي عبد العزيز حمد املانع يشغل السيد 
ً
ر شغل منصب مديبعد أن ، املانعملجموعة محمد حمد حاليا

 منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك ملدة عشر سنوات املانعمحمد حمد تطوير األعمال في مجموعة 
ً
، كما يشغل حاليا

 بروة، وعضو مجلس إدارة نادي السد الرياض ي، وعضو مجلس إدارة الشركة القطرية لأللبان  غدير(. 

 

  شيخ الكواري الرحمن شاهين آل  عبد ثاني / الدكتور 

 عنغير عضو 
ً

 الصندوق العسكري.  –الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية  مستقل، ممثال

فرنسا(، ودرجة –، يحمل شهادة الدكتوراه في إدارة املشاريع من جامعة ليل  سنكما1963قطري الجنسية من مواليد 

اليات املتحدة األمريكية، وزمالة  أم آر آي س ي أس( من املعهد امللكي البكالوريوس في الهندسة املعمارية من جامعة ميامي بالو 

باململكة املتحدة وعضو زمالة املحكمين بمعهد زمالة املحكمين باململكة املتحدة، باإلضافة إلى عدد من املؤهالت األكاديمية 

 منصب أمين عام اللجنة األوملبية ا يشغل  األخرى.
ً
 منصب مدير اللجنة ،لقطريةالدكتور ثاني الكواري حاليا

ً
 كما شغل أيضا

 منصب مساعدهو . و 2015املنظمة لكأس العالم لكرة اليد 
ً
للشؤون املالية ومدير  وزير الدولة لشؤون الدفاع يشغل أيضا

  محفظة استثمارات القوات املسلحة.

ورئيس لجنة املناقصات  ،يشمين السر واملدير التنفيذي لنادي الجأتدرج في العديد من الوفائف حيث شغل منصب  

 عدة مناصب  واملزايدات ورئيس مجلس إدارة صندوق العاملين بوزارة الدفاع.
ً
خرى كاملنتدب الخاص أكما شغل أيضا

وعضو في لجنة استثمار أموال صندوقي املعاشات املدني والعسكري،  ،للمشاريع بالديوان األميري  املكتب الهندس ي الخاص(

ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، ورئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مكين، باإلضافة إلى 

  عضويته ضمن قائمة املحكمين بغرفة تجارة وصناعة قطر.

 

   راشد حمد أرشيد الفرهود املعضادي السيد /

 عن صندوق قطر الوطني )غير عضو 
ً

 ( 4مستقل، ممثال

قطري الجنسية، يحمل شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربية، وقد عزز خبرته األكاديمية من خالل حضور 

، وعضو في 1995القطري منذ عام  ىمجلس الشور  عدد من الدورات واملؤتمرات وورش العمل في املجال القانوني. عضو في

 
ً
االتحاد البرملاني الدولي، واتحاد الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي ممثال ملجلس الشورى القطري. وهو يتبوأ حاليا

 من املناصب املرموقة بما فيها منصب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة املالية، ونائب رئيس لجنة املطالبات
ً
 عددا

والتعويضات. خالل مسيرته املهنية، شغل السيد املعضادي عضوية عدد من املجالس بما فيها مجلس إدارة الهيئة العامة 

، ومجلس إدارة معهد التنمية اإلدارية، ومجلس إدارة البنك التونس ي هيئة قطر لألسواق املاليةللجمارك، ولجنة تحكيم 

 القطري في تونس. 
 

 ان السيد / عمر حسين الفرد
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 عن شركة تنمية االدخار غير عضو 
ً

 مستقل، ممثال

، ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال ودرجة املاجستير في العلوم املالية من 1967قطري الجنسية من مواليد عام 

نفيذي ب الرئيس التجامعة "ويثستر" السويسرية.  يتبّوأ الفردان العديد من املناصب القيادية واإلدارية املرموقة منها منص

 إلى 
ً
ـــــ "مجموعة الفردان"، والرئيس التنفيذي لكل من شركات "الفردان للفنادق واملنتجعات" و"الفردان للضيافة"، إضافة لـ

 في مجالس إدارة الشـــــــــــركات األخرى 
ً
مان. وهو عضـــــــــــو أيضـــــــــــا "الفردان العقارية" و"الفردان للســـــــــــيارات" في قطر وســـــــــــلطنة ع 

عــة الفردان"، بمــا فيهــا "الفردان للمجوهرات" و"الفردان ل ســــــــــــتثمــار" و"الفردان للخــدمــات املنضــــــــــــويــة تحــت مظلــة "مجمو 

 البحرية".

كما يشــــغل الســــيد الفردان منصــــب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس في "البنك العربي املتحد" 

القطري"، و نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في دولة اإلمارات، وعضــو مجلس اإلدارة في "البنك التجاري 

 منصـــــــب رئيس مجلس إدارة الشـــــــركة القطرية لتبريد املناطق 
ً
للمجلس في "بنك ألترناتيف" في تركيا. ويشـــــــغل الفردان أيضـــــــا

 عن عضوية مجلس إدارة "جمعية الهالل األحمر القطري"
ً
 ."قطر كوول"، ومدير شركة "مرس ى أرابيا"، فضال

 

 السيد / عبدهللا علي عبدالرحمن العبدهللا 

 بمجلس اإلدارة  مستقلغير عضو 

, يحمل شــــــــــهادة في الهندســــــــــة الصــــــــــناعية من جامعة برادلي بالواليات املتحدة األمريكية. 1955قطري الجنســــــــــية من مواليد 

 من
ً
مدير الشـــــؤون الصـــــناعية بوزارة منها منصـــــب  املناصـــــب في القطاعين الحكومي والخاص،  شـــــغل الســـــيد العبدهللا عددا

الصـــــــــــناعية، واملدير التنفيذي للشـــــــــــركة القطرية  لالســـــــــــتشـــــــــــاراتوكذلك األمين العام املســـــــــــاعد ملنظمة الخليج  ،الصـــــــــــناعة

 من املناصـــــــب الريادية في مجموعة من الشـــــــركات واملؤســـــــســـــــات وكذلك 
ً
 عددا

ً
للصـــــــناعات التحويلية، كما أنه يشـــــــغل حاليا

مجلس إدارة الشــــــــــــركــــة القطريــــة للصــــــــــــنــــاعــــات  يــــةإدارة الشــــــــــــركــــات العــــامــــة ومنهــــا عضــــــــــــو عضــــــــــــويــــة العــــديــــد من مجــــالس 

ة "غزال" شـــرك  ورئيس مجلس إدارة شـــركة قطر للمنتجات البالســـتيكية، باإلضـــافة إلى عضـــويته في مجلس إدارة التحويلية،

 مان.بسلطنة ع وشركـة قطر وعمـــان لالستثمـار ، وشركة املدينة لالستثمار  (،GAZAL  للغاز 

 

 جـ. ميثاق مجلس اإلدارة

م، والذي صاغ أهم قواعد الحوكمة 10/6/2010أصدر مجلس إدارة الشركة املتحدة للتنمية ميثاق مجلس اإلدارة بتاريخ 

وقواعد السلوك ومعايير نظم املسؤولية والشفافية، ووضح أطر نشاط املجلس، كما مد أعضاء املجلس بمؤشرات تعينهم 

 إلى جميع على القيام بواجباتهم، وهو ما يعكس سعيه لنشر ثقا
ً
 من الهيكلية اإلدارية للشركة ووصوال

ً
فة الحوكمة، بدءا

 العاملين فيها.  

( منه الواجبات االستئمانية ألعضاء املجلس بما فيها التصرف بحسن نية وتوخي 8ويحدد ميثاق مجلس اإلدارة في املادة  

ين بجميع القوان االلتزامت الصلة والتأكد من الحرص والعناية والعمل ملصلحة الشركة واإلملام التام بجميع املسائل ذا

 عن االطالع على هيكل الشركة 
ً
واللوائح والعقود التي تلتزم بها الشركة، بهدف تحقيق مصالح جميع املساهمين بجدية، فضال
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( من نظام 6وإدارتها وكل املعلومات التي تمكن عضو مجلس اإلدارة  من االضطالع بمسئولياته. ما يضمن التزامه باملادة  

 الحوكمة. 

 د. مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة 

 
ً
تعيين املدراء ة و للشرك االستراتيجيةيضطلع مجلس اإلدارة باملهام الواردة بميثاقه باإلضافة إلى املوافقة على األهداف  -أوال

واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء اإلدارة وضمان التخطيط/التعاقب على إدارة الشركة، وكذلك ضمان تقيد 

الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيس ي للشركة وبنظامها األساس ي، كما يتحمل املجلس مسؤولية حماية 

 ات غير القانونية أو التعسفية أو غير املناسبة. الشركة من األعمال واملمارس

 
ً
ينص ميثاق مجلس اإلدارة على ضرورة إطالع أعضاء املجلس على جميع الوثائق واملعلومات التي تمكنهم من االضطالع  – ثانيا

 على ضرورة حضور األعضاء اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات جمعيات املساهمين 
ً
وأن بمسؤولياتهم، وينص أيضا

الشركة حضور أعضاء  يشارك فيها بفعالية مع عدم التغيب إال لظروف قاهرة أو أسباب مقبولة. وفي هذا السياق، تؤكد

في جميع  ،، باإلضافة إلى املدراء التنفيذيين بالشركة واملدققين الداخليين وممثلين عن املدققين الخارجيينمجلس اإلدارة

. اجتماعات الجمعية العامة التي تم عق
ً
 دها سابقا

 
ً
من نظام الحوكمة على ضرورة إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على كافة التطورات في مجال الحوكمة،  4-14تنص املادة  - ثالثا

 مليثاق لجنة التدقيق، 
 
ولهذا الغرض يقوم املدقق الداخلي في الشركة املتحدة للتنمية، خالل اجتماعات لجنة التدقيق، ووفقا

ى تحمل مسؤولياته وااللتزام بأفضل املمارسات وقوانين اإلفصاح والشفافية واالمتثال للقوانين واللوائح بمساعدة املجلس عل

باإلضافة إلى إطالع أعضاء املجلس على كافة املستجدات املتعلقة بجميع املمارسات املنصوص  ،وقواعد أخالقيات املهن

 عليها في هذا السياق. 

 
ً
من نظام الحوكمة والتي تنص على وجود أحكام في النظام األساس ي للشركة تحدد إجراءات  5-14وفيما يتعلق باملادة  -رابعا

من النظام  39واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حال تغيبهم عن اجتماعات املجلس، نشير في هذا السياق إلى املادة 

حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس أو األساس ي والتي تنص على ذلك صراحة: "إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن 

"
ً
 .خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله املجلس، اعتبر مستقيال

 . واجبات رئيس مجلس اإلدارة ــه

( من نظام الحوكمة، والتي تحدد واجبات رئيس 8باإلضافة لواجباته الواردة بميثاق املجلس، وفيما يتعلق بثنود املادة  

ول أعمالها، وأشرف على ااإلدارة، التزم رئيس مجلس اإلدارة بالدعوة لعقد اجتماعات املجلس واملوافقة على جدمجلس 

عتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من األعضاء، كما لعب دوره في مناقشة املجلس لجميع املسائل األساسية، مع األخذ باال 

لم يشغل رئيس مجلس اإلدارة رئاسة لجان التدقيق و ؤون املجلس. تشجيع األعضاء على املشاركة بشكل فعال في تصريف ش

  والحوكمة، وإنما فقط رئاسة اللجنة التنفيذية. 

 . اجتماعات مجلس اإلدارة و
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من نظام الحوكمة،  1-11بعدد االجتماعات املنصوص عليه باملادة  2015التزم مجلس إدارة املتحدة للتنمية في عام 

( أدناه 2ويبين الجدول  ، ( اجتماعات7 سبعة  2015، حيث بلغ عددها اإلجمالي في العام الجتماع إضافيباإلضافة إلى عقده 

  شغلهم لعضوية املجلس. ةسجل حضور أعضاء املجلس في هذه االجتماعات خالل فتر 

 الحضور  االجتماعات املنصب  االسم  #

 7 7 رئيس مجلس اإلدارة  تركي محمد خالد الخاطر السيد/ 1

 1 7 نائب رئيس مجلس اإلدارة ل عبدالغنيآعبدالرحمن عبدهللا عبدالغني  السيد / 2

 5 7 عضو   /علي حسن سالم الخلف السيد 3

 6 7 عضو   مفتاح جاسم محمد املفتاح السيد / 4

 4 7 عضو   عبدالعزيز محمد حمد املانع السيد / 5

 3 7 عضو   عبدالرحمن شاهين الكواري  ثاني / الدكتور  6

 7 7 عضو   راشد حمد أرشيد الفرهود املعضادي السيد / 7

 7 7 عضو السيد/ عمر حسين الفردان  8

 7 7  عضو  عبدهللا علي عبدالرحمن العبدهللاالسيد /  9

 (: عدد االجتماعات التي عقدها املجلس وسجل حضور األعضاء.3جدول )

 15اإلدارة تم إرسالها لألعضاء في فترة وسطية قدرت بحوالي عقدت جميع اجتماعات املجلس بدعوات من رئيس مجلس 

 يوم
ً
 جدول أعمال االجتماع كما هو منصوص عليه في نظام الحوكمة. صادق رئيس  ا

ً
قبل عقد االجتماعات، وتضمنت أصوال

مجلس اإلدارة على محضر جدول أعمال كل اجتماع من االجتماعات أعاله في بداية كل اجتماع الحق، كما اطلع ووقع عليه 

 جميع األعضاء باملجلس. 

 . أمين سر املجلس ز

 هام أمين سر مجلس اإلدارة في الشركة املتحدة للتنمية ما يلي: تتضمن م

ت والكتب والتقارير املحالة من تسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنثثقة عنه، واملحفوفا -

 لى املجلس؛ إو 

 عن التنسيق بين املجلس وأصحاب املصالح  -
ً
ك اآلخرين، بما في ذلالتنسيق بين مختلف أعضاء املجلس، فضال

 املساهمون واإلدارة واملوففون؛

 املجلس؛ أعضاء إلى الصلة ذات كافة املعلومات وصول  تسهيل على اإلدارة مجلس رئيس مساعدة -

 بالحوكمة. املتعلقة القضايا في للمجلس االستشارة توفير -

 

 . لجان مجلس اإلدارة ح

  :
ً
 : اللجنة التنفيذيةأوال

ل هذه اللجنة خو و  ،غرض تسهيل النشاطات اإلدارية وإكسابها املرونة الالزمةلمنثثقة عنه تشكيل لجنة تنفيذية املجلس أقر 

 عملها كزيرتو كافة الصالحيات الالزمة لتسيير وإدارة وتنفيذ أعمال الشركة بما فيها األعمال اإلدارية واملالية والتعاقدية، 

 . واملشتريات باملوازنة املتعلقة واألمور  ،االستراتيجية في القضايا املجلس مساعدة على
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نائب   يترأس اللجنة السيد/تركي محمد خالد الخاطر ويشارك في عضويتها كل من السيد/عبد الرحمن عبد هللا عبد الغني

 والسيد عبد العزيز املانع. ، السيد/ثاني بن عبدالرحمن الكواري و ، رئيس اللجنة(

 . م2015( اجتماعات خالل العام 6ستة  عقدت اللجنة التنفيذية 

 

 
ً
 -: الحوكمة واملكافآت والترشيحات:ثانيا

عيل بات الحوكمة، وتفللحوكمة واملكافآت والترشيحات بهدف الوفاء بمتطاتشكيل لجنة  18/09/2013في مجلس اإلدارة أقر 

في من قبل مجلس اإلدارة ميثاق هذه اللجنة اعتمد نشاط الشركة وتعزيز التخصصية وتوزيع الصالحيات. وقد 

راشد حمد الفرهود املعضادي ويشغل عضويتها كل من /يترأس لجنة الحوكمة واملكافآت والترشيحات السيد. 17/12/2013

 جنةتملك الل. /علي حسن الخلفالسيدو عبدالعزيز محمد حمد املانع، /ثاني عبدالرحمن شاهين الكواري، والسيد/ الدكتور 

 يحدد مسؤولياتها وصالحياتها في إطار نظام الحوكمة، وتتضمن مسؤولياتها ترشيح وتعيين أعضاء املجلس وشاغلي 
ً
ميثاقا

، واقتراح سياسة األجور واملكافآت والحوافز 
ً
الوفائف التنفيذية في الشركة، وتقييم أدائهم وأداء مجلس اإلدارة سنويا

 . بيق الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات تطبيق هذا النظامالخاصة بالشركة ومتابعة اإلشراف على تط

  . م2015 خالل العام اجتماعات( 4  أربعةوالترشيحات لحوكمة واملكافآت اعقدت لجنة 

 
ً
 -: لجنة التدقيق:ثالثا

ف، / علي حسن الخلمفتاح جاسم محمد املفتاح، وعضوية كل من السيد /شكل مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق برئاسة السيد

رئيس اللجنة السيد مفتاح جاسم محمد املفتاح يتمتع بخبرة طويلة ويذكر أن ، عبدهللا علي عبدالرحمن العبدهللاوالسيد/

 شؤون التدقيق وضريبة الدخل واإليرادات العامة والدين العام. في وعلى وجه الخصوص في وزارة املالية 

 يحدد مسؤولياتها
ً
وصالحياتها في إطار نظام الحوكمة، وتتضمن مسؤولياتها ترشيح املدققين الخارجيين  تملك اللجنة ميثاقا

واإلشراف عليهم والنظر في استقالليتهم، واإلشراف على صحة البيانات والتقارير املالية ومراجعتها. وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة 

 لدى املدقق
ً
 أو عمل سابقا

ً
( 9  تسعةعقدت لجنة التدقيق وقد ، ين الخارجيينالتدقيق لم تتضمن أي عضو يعمل حاليا

 . م2015 خالل العام اجتماعات

 . انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة: ط

وهو  24/02/2013بتاريخ الذي عقد خالل اجتماع الجمعية العامة املتحدة للتنمية تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة 

 من تسعة أعضاء و 
ً
  ،الشركة قامتنذكر بأن وفي هذا السياق  للشركة.لنظام األساس ي هو ما يتوافق مع ايتألف حاليا

ً
وفقا

مع  .بتزويد املساهمين بمعلومات وافية عن املرشحين قبل االنتخابات املذكورة أعاله ( من نظام الحوكمة،1-27للمادة  

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بحسب اإلجراءات  .عدم وجود بند في النظام األساس ي للشركة يشير إلى ذلكاإلشارة إلى 

 املتبعة من قبل وزارة االقتصاد والتجارة.
 

: إتاحة مواثيق املجلس 
ً
 للعمومواللجان رابعا



 
 2015تقرير الحوكمة املتحدة للتنمية،   – 39 من 15 صفحة

، كما وكمةالحفي تقرير والترشيحات الحوكمة واملكافآت التدقيق ولجنة ميثاق مجلس اإلدارة وميثاق لجنة تمت اإلشارة إلى 

متاحة للجمهور بموقع الشــــــــــــركة على شــــــــــــبكة اإلنترنت، ويمكن  ، باإلضــــــــــــافة إلى تقرير الحوكمة املفصــــــــــــل،املواثيقهذه أن 

 الوصول إليها على الرابط التالي: 
com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernanceCharters.aspxhttp://www.udcqatar. 

 تضارب املصالح وتعامالت األشخاص الباطنيين .7

 منهم بااللتزام عدم املحافظة على السرية و بعلى تعهد وقع أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
لتي اباإلجراءات تضارب املصالح، إقرارا

وتفرض على األعضاء اإلفصاح  ،هذه اإلجراءاتجلس املميثاق ( من 9، وتحدد املادة  تحكم دخولهم في صفقات مع الشركة

عن الصفقات التي تحتمل تضارب املصالح، واالمتناع عن التصويت أو عن الحضور عند عرض مسائل من هذا النوع على 

 عن ذلك، فإن ميثاق مجلس إدارة الشركة يفرض على مجلس اإلدارة للتصويت عليها.
ً
لوفاء اكل عضو بمجلس اإلدارة  فضال

 بحسن نية 
ً
صلحة ملتجاه الشركة ومساهميها، وتغليب مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائما

  الشركة واملساهمين كافة. 

 إلى املادة  
ً
 تحت تصرف43ونشير هنا أيضا

ً
املساهمين  ( من النظام األساس ي التي تنص على أن يضع مجلس اإلدارة سنويا

والطالعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس اإلدارة بثالثة أيام على 

 يتضمن العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة 
ً
 تفصيليا

ً
األقل كشفا

 الشركة.

 التوقيع على إقرار فقد  باإلضافة إلى ذلك
ً
 وتعهد باملحافظة على السرية وعدم إفشاء أي فرضت الشركة على موففيها كافة

والسلوك املنهي املعتمدة  األخالق قواعد لتزام بسياسات الشركة ومواثيقمعلومات تتعلق بحقوق الشركة وصفقاتها، واال

 لديها.

 عن عدد األسهم التي يملكها أعضاء املجلس ضمن تقرير الحوكمة. ونشير هنا إلى أن الشركة لم تحصل 
ً
ويتم اإلفصاح سنويا

على قواعد إرشادية من بورصة قطر تحكم تداول املوففين ألسهمها، وهي على استعداد تام لتطبيق هذه القواعد فور 

لس فإن بورصة قطر تضع قوانين واضحة تحكم تداوالت األعضاء خالل فترات فيما يتعلق بتداوالت أعضاء املجأما إقرارها، 

 الحظر.

 الرقابة الداخلية .8

مال ستجابة بفاعلية لتوسع حجم أعال تنفّك مهمة التدقيق الداخلي في الشركة املتحدة للتنمية تتطور بما يكفل لها اال 

لتعزيز  جراؤها إبالتغييرات الواجب وتقديم التوصيات فيما يتعلق الشركة، والنهوض بالتزاماتها في مجال التدقيق الداخلي، 

 الحوكمة وإدارة املخاطر في الشركة.

فالشركة تتمّيز بمجموعة من السياسات واللوائح الداخلية والقرارات والتعميمات وغيرها من اإلجراءات الرقابية املكتوبة 

إدارات الشركة وضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة، والتأكد من  التي صمّمت للحرص على تنظيم سير األعمال داخل مختلف

http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernanceCharters.aspx
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ن أصحاب 
ّ
الفصل بين الواجبات، وتطوير املوففين وتحفيزهم وتنمية سلوكهم املنهي، وتسهيل تبادل املعلومات بشكل يمك

  العالقة من القيام بواجباتهم ويساهم في تسيير ومراقبة العمل بالشكل األنسب.

قوم وحدة تدقيق داخلي تدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة املتحدة للتنمية على عاتق وتقع مسؤولية تقييم م

 معتمدة من لجنة التدقيق من خالل خطط تدقيق سنوية عمالها ومشاريعهاأجميع إدارات الشركة و  تدقيق بمراجعة و 

 : ــبـ وتحديد املخاطر ورفع التوصيات، وسّيما فيما يتعلق يم جودة أدائهايلتق

 تقديم مع املرجوة، اإلدارة العليا ألهداف تحقيقها ومدى الشركة في بها املعمول  الداخلية الرقابة نظم تقييم -

 تلك النظم. كفاءة من ترفع التي والتوصيات االقتراحات

 في الشركة. بها املعمول  الداخلية الرقابة نظم بتطبيق اإلدارات جميع التزام مدى تقييم -

 . لتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشلاالاإلخفاق في  -

 

ن وحدة التدقيق الداخلي في الشركة املتحدة للتنمية قسٌم قائم بحد ذاته يتألف من فريق عمل من خلفيات ألى إمع اإلشارة 

لتدقيق مهام ابجميع مضطلع مهنية وفنية مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب وواٍف للعمل باستقاللية وموضوعية، وهو 

لى جميع إدارات وأنشطة الشركة والوثائق العائدة لها كي يقوم بمهام إحرية الوصول في أي وقت وله  ،الداخلي للشركة

  التدقيق على أكمل وجه. 

منع على أفراد فريق وحدة التدقيق الداخلي املشار   على استقالليته وحياده إزاء األنشطة التي يقوم بمراقبتها، ي 
ً
ة كوحفافا

 في املهام اليومية إلدارات وأقسام الشركة. 

بما في ذلك تعيين رئيس وحدة التدقيق دارة في الشركة جميع املسائل املتعلقة بالتدقيق الداخلي، فوض مجلس اإل وقد 

 رفعيهذه اللجنة وهو رئيس وحدة التدقيق الداخلي الحالي للشركة من قبل حيث تم تعيين الداخلي إلى لجنة التدقيق. 

  إليها.املتعلقة بمسائل التدقيق الداخلي  هتقارير 

عقدت  2015تقاريرها الفصلية خالل اجتماعات لجنة التدقيق، وخالل العام ترفع وننوه إلى أن وحدة التدقيق الداخلي 

 هو ما يتوافق ومتطلبات نظام الحوكمة. ، و ت( اجتماعا9  تسعةلجنة التدقيق 

 املخاطر إدارة .9

 بتطبيق اهتمامااملتحدة للتنمية  الشركة تهتم
ً
 التي تهدف إلى تقييم وإدارة كافة اإلدارية املمارسات من متكاملة منظومة بالغا

 بنشاطات الشركة وأعمالها لدى سعيها لتحقيق أهدافها وخططها املستقبلية. إن الهدف األساس ي من ترتبط التي املخاطر

 مستدامة، حيث تدرك بصورة املالية التشغيلية و األهداف تحقيق تعوق  لتياألحداث ا من الشركة حماية هو املخاطر إدارة

 .والكفاءة بالفعالية تتسم مخاطر إدارة أنظمة لتطبيق األهمية الحرجة الشركة املتحدة للتنمية إدارة

، وقد أطلقت اإلدارة في ISO 3100;2009وتضطلع إدارة املخاطر بالشركة بمهام تنفيذ و إدارة نظام املخاطر حسب معايير 

 إلدارة املخاطر للشركة والشركات الفرعية، وقامت بتطبيق 
ً
تحدة بشكل مبدئي على الشركة املالبرنامج هذا السياق برنامجا

تيكا الشرق األوسط التابعة للشركة املتحدة للتنمية. ويتمثل دور هذه اإلدارة و لألزياء، الشركة املتحدة للضيافة، وشركة رون
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من ثم و  اعدة املدراء التنفيذيين والشركات التابعة لها في تحديد املخاطر ، ووضع الخطط املتعلقة بدرء املخاطر،في مس

و تفادي املخاطر. كما ترفع إدارة املخاطر تقاريرها في هذا الشأن إلى اإلدارة التنفيذية أمتابعة تنفيذ الخطط وفاعليتها لدرء 

ع نتهاء من تطبيق نظام إدارة املخاطر على جميإلى اال تتطلع الشركة املتحدة للتنمية  و  وتتابع مستوى االستجابة تجاهها.

 م.2017إدارات الشركة املتحدة للتنمية خالل الربع الثاني من عام 

 

 الرقابة الخارجية .10

 الذي العمومية الجمعية اجتماع خالل الخارجي، أتعاب املدقق تحديد ذلك في بما الخارجيين، ينقاملدق تعيين قرار اتخاذ يتم

 استفسارات عن واإلجابة تقريره االجتماع لتقديم هذا الخارجي املدقق فيه. ويحضر املشاركة لكافة املساهمين يمكن

 .املساهمين

نغ" ند يو آوقد أقرت الجمعية العامة للشركة املتحدة للتنمية خالل اجتماع الجمعية العامة األخير تعيين السادة "أرنست 

 
ً
 ملراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق للشركة عن السنة املالية مدققا

ً
حيث تستعين الشركة ، 2015خارجيا

 تقوم أن الحوكمة التي تنص على نظام من 5-20يتوافق مع املادة فقط، وهو ما  2012بخدمات "أرنست آند يونغ" منذ عام 

 هو الخارجي املدقق تعيين من . والهدفخمس سنوات كحد أقص ى لك الخارجي املدقق بتغيير البورصة في املدرجة الشركة

  إعدادها تم قد املالية البيانات أن على اإلدارة واملساهمين ملجلس التأكيد
ً
 واملعايير املعنية القوانين والتشريعات لكافة وفقا

في للشركة وتعكس أداءها  املالي املركز تمثل املالية البيانات هذه أن على إلى الحرص باإلضافة املالية، التقارير إلعداد الدولية

 ىمع العلم أن دور املدقق الخارجي قد اقتصر على تقديم خدمات التدقيق للشركة فقط، حيث يمتنع عل .مختلف نشاطاتها

 .الشركة التعاقد معه لتقديم أي خدمات أخرى 

ِرض على املدقق الخارجي العمل بكل موضوعية واستقال ئمع مباد وبالتوافق
 
ية عن الشركة ومجلس إدارتها، لالتدقيق، ف

 عن أي تضارب للمصالح. 
ً
 استفسارات عن واإلجابة تقريره لتقديمات الجمعية العامة اجتماعبشكل دائم  يحضروهو وبعيدا

 .املساهمين
 

 اإلفصاح  .11

لجهات امع املساهمين أو تصال شفافية واإلفصاح الكامل حجر أساس لها عند االتتخذ الشركة املتحدة للتنمية من مبدأ ال

 جتماعات الجمعية العمومية. افي  و أالرقابية أو أي جهات أخرى من أصحاب املصالح، 

ا فيهليها في نظام الحوكمة بما إلألسواق املالية بشأن املسائل املشار  قطر وهيئة باإلفصاح لبورصة قطرالشركة تقوم و 

عن  باإلفصاحكما تقوم  بورصة قطر، الئحة في املحددة الفترة خالل السنوية والختامية ونصف السنوية ربع املالية نتائجها

على موقع  أعضاء مجلس اإلدارةالتي يملكها سهم األ عدد والسيرة الذاتية لكل عضو و ها تأسماء أعضاء اللجان وتشكيل

كافة التطورات التي تؤثر على أداء سعر سهم الشركة باإلضافة إلى  وضمن تقرير الحوكمة السنوي، الشركة اإللكتروني،

بمساهميها حيث تتيح لهم إمكانية االطالع على املعلومات في  مباشرة اتصال الشركة بقنوات املدرج في البورصة. كما ترتبط

.
ً
ويصرح املدقق الخارجي  املالية، التقارير إلعداد الدولية املعاييركة ويعتمد القسم املالي بالشر  الحدود املنصوص عليها قانونا
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تدقيق الدولية التقّيد بمعايير في تقريره بأنه ييذكر و كّل املعلومات الضرورّية، بشكل صريح في تقريره على أنه حصل على 

 ة.  املالي تقاريرال إلعداد الدولية املعاييروبأن التقارير املالية الصادرة عن الشركة متوافقة مع 

يتم إرسال التقارير املالية املدققة إلى جميع املساهمين بشكل سنوي رفقة الدعوة للجمعية العامة وهي متاحة للعموم على 

 موقع الشركة اإللكتروني وكذلك موقع بورصة قطر.

 حقوق املساهمين .12

 آ. سياسة الشركة تجاه املساهمين

تتسم سياسة الشركة املتحدة للتنمية بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بعالقتها مع جميع مساهميها ويلتزم مجلس إدارتها 

 بضمان حقوق املساهمين واطالعهم على كافة املعلومات التي يقرها نظام الحوكمة بما يضمن العدالة واملساواة بينهم.   

 ب. عالقات املساهمين 

على ما يلي: "تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل املساهمين يقيد للشركة النظام األساس ي  من 11تنص املادة 

فيه أسماء املساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر املدفوع من قيمة السهم. ويجوز لكل مساهم االطالع 

 ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانا
ً
ت الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو على هذا السجل مجانا

 حذف منه دون مبرر".

 للمادة 
ً
 كل أسبوعينمن نظام الحوكمة، بسجالت صحيحة توضح ملكية األسهم يتم تحديثها  1-23وتحتفظ الشركة، وفقا

السير الذاتية  كما تتيح للمساهمين االطالع على ،من بورصة قطر، وهي متاحة لالطالع ألي مساهم خالل ساعات العمل

ات وافية معلومألعضاء مجلس اإلدارة وتشكيالت اللجان ومواثيقها والعقد التأسيس ي للشركة ونظامها األساس ي، باإلضافة 

 املالية وكافة املعلومات التي يتوجبالتقارير و جميع اإلفصاحات واملعلومات و عن نشاطات الشركة والفرص االستثمارية، 

 وهي جميعها متاحة على املوقع اإللكتروني للشركة وضمن تقرير الحوكمة السنوي.  ،الحوكمة اإلعالن عنها بموجب نظام

جتماع الجمعية العامة ايمنح نظام الشركة األساس ي املساهمين حاملي نسبة معينة من األسهم الحق في الدعوة لعقد و 

كلما دعت الحاجة لذلك، كما وعليه دعوة الجمعية العادية للشركة وهو ينص على ما يلي: "وملجلس اإلدارة دعوة الجمعية 

 من تاريخ طلب مراقب الحسابات أو من تاريخ طلب مساهم أو مساهمين يملكون ما ال يقل 
ً
العامة خالل خمسة عشر يوما

 للمادة  التصويت بالوكالة مسموح به كما أن  ( من رأس مال الشركة وألسباب جدية".%10عن  
ً
( من النظام 47وفقا

 للقوانين واللوائح ذات الصلةساس ي، و األ 
ً
 .وفقا

 جـ. سياسة توزيع األرباح 

يتم إقرار توزيع أرباح الشركة املتحدة للتنمية خالل اجتماع الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس اإلدارة حيث يرفع 

اإلضافة لخارجي والتشاور مع اإلدارة املالية باملجلس هذه التوصية للجمعية العامة بعد النظر في التقرير املالي وتقرير املدقق ا

 .واستراتيجيتهاأداء الشركة النظر في إلى 

 د. حماية حقوق مساهمي األقلية
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نشير هنا إلى أن الشركة تأخذ بعين االعتبار رأي مساهمي األقلية ( من نظام الحوكمة، 3-29( و 2-29املادتين  وفيما يتعلق ب

تضمن حقوق املساواة في بيع األسهم من خالل خالل اجتماعات الجمعية العامة وتسجله في محاضر هذه االجتماعات. كما 

كة على تحصل الشر . ولم شراءاليبقى للمساهمين الحاليين حق األفضلية في فيما ، بورصة قطرلتداول في لاألسهم طرح 

 إلفادة لألسواق قواعد إرشادية من هيئة قطر 
ً
املالية بهذا الصدد، وسيتم تضمين هذه األحكام في النظام األساس ي وفقا

جمعية عامة غير عادية، فإن  انعقادللشركة يتطلب  األساس يالهيئة حول ذلك. وحيث أن  تضمين هذه األحكام  في النظام 

 جمعية غير عادية إلجراء تلك التعديالت على النظام األساس ي بحيث يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة.نعقاد ااإلدارة تترقب 
 

 حقوق أصحاب املصالح اآلخرين .13

سياسة املوارد الثشرية فيها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من االلتزام بقوانين  تعمل الشركة بشكل متواصل على تطوير 

رنامج األجور وتطبيق ب سياسة الوفيفية على نحو يسهم في تحديد الدرجات نظام ر الحوكمة، ال سيما فيما يتعلق بتطوي

 ضعت الشركة ميثاققد و تعاقب املوففين.  خاص بتخطيط
ً
لقواعد السلوك يحكم وينظم سلوك املوففين في الشركة  ا

فيها الشركة من جميع موفاملهنية في العمل. وتطلب املوففين للحرص على ضمان نزاهة وشفافية وحياد وموضوعية وكفاءة 

التوقيع على نموذج تضارب مصالح مخصص ل فصاح عن أي حاالت تضارب واقعة أو مستقبلية، كما يطلب من املوففين 

 التوقيع على اتفاقية السرية.  
 

 لسياسة األبواب اتعتمد الشركة آلية تسمح ملوففيها بو 
ً
تخاذ كافة اإلجراءات للتبليغ عن العمليات والتصرفات املشبوهة وفقا

 بهذه اآللية، يفترض على املوفف طلب املشورة أو اإلبالغ عن أي حالة فساد، أو تضارب مصالح، 
ً
املفتوحة التي تتبعها، وعمال

من ميثاق لجنة  (1-5  ونشير هنا إلى املادةاإلدارة. أو عدم مساواة، أو عدم التزام بسياسات الشركة، قد تتطلب اهتمام 

ائل مسأي شكوك تراودهم تجاه أي عن التدقيق التي نصت على وضع نظم تمكن موففي الشركة من اإلبالغ بشكل سري 

اسبة منالرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، وضمان وجود ترتيبات إجراءات  و أفي التقارير املالية  أو الشبهة شكمثيرة لل

 .  حول هذه القضاياتحقيقات نزيهة ومستقلة تسمح بإجراء 
 

 هـ. موقع الشركة على شبكة اإلنترنت: 

معلومات وافية عن نشاطات الشركة والفرص االستثمارية،  ،واملشار إليه أدناه ،يوفر موقع الشركة على شبكة اإلنترنت

 بعالقات املستثمرين باللغتين العربية واإلنجليزية يحتوي على التقارير السنوية والتقارير املالية الربعية 
ً
 خاصا

ً
ويتضمن قسما

تقرير عالقات املساهمين، و  للسنة الحالية وللسنوات السابقة يمكن تحميلها مباشرة من املوقع، وعناوين االتصال بمسؤول

الحوكمة، وميثاق مجلس اإلدارة، ومواثيق اللجان املنثثقة عنه، باإلضافة إلى أخبار الشركة التي يتم تحديثها مباشرة بعد 

 معلومات وافية عن الشركات الزميلة والتابعة ونسبة املساهمة فيها ومعلومات 
ً
. يتضمن املوقع أيضا

ً
اإلفصاح عنها أصوال

 ل بها وغيرها من املعلومات الهامة. االتصا

http://www.udcqatar.com 

 املخالفات .14

رتكبت من قبل الشركة سواء بواسطة إدارة التدقيق اهذا التقرير، لم يتم رصد أي مخالفات مالية إعداد حتى تاريخ 

 للمعايير املحاسثية الدولية. االشركة تقوم بثثت أن وقد الداخلية أو املدقق الخارجي، 
ً
تخاذ كافة اإلجراءات املطلوبة وفقا

http://www.udcqatar.com/
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ة ثمر بين إداراتها املختصة بالشؤون املالياملتعاون التنسيق و من خالل الاملخاطر تقوم بإدارة وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة 

 لجنة التدقيق التي تقوم والقانونية والتدقيق الداخلي، وبإشراف مباشر من مجلس اإلدارة ولج
ً
انه املتخصصة، وخصوصا

 لتعليمات هيئة قطر لألسواق املالية.ابمهامها 
ً
 لنص ميثاقها املنشور وفقا

ً
 ستنادا

 تقرير الحوكمة .15

 منها بقواعد ومباد
ً
 حوكمة موقعتقرير الالحوكمة، أصدرت الشركة املتحدة للتنمية  ئالتزاما

ً
توفر و من رئيس مجلس اإلدارة.  ا

 عن التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة، وتسلط الضوء على سياسات الشركة و هذه 
ً
اعتمدتها  األطر التيالوثيقة ملخصا

معلومات عن مجلس اإلدارة واجتماعاته واللجان املنثثقة عنه لى إفي قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية، باإلضافة 

مكن االطالع على تقرير مفصل حول التزام الشركة بثنود نظام الحوكمة على موقع وياملعلومات األخرى املطلوبة من الهيئة. و 

 الشركة اإللكتروني والذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي: 

nvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspxhttp://udcqatar.com/Arabic/I 
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تنظر الشركة املتحدة للتنمية بجدية بالغة إلى جميع املسائل املتعلقة بمسؤولياتها االجتماعية وتسعى التخاذ القرارات 

في الشركة، وتلبية متطلبات املساهمين والعمالء فيما يتعلق بتعزيز الشفافية النمو  املستدام السليمة التي تدعم نهج 

املسؤولية االجتماعية. تضع الشركة على رأس أولوياتها توفير منتجات تقلل من استهالك الطاقة، واالستخدام وااللتزام ب

 ن، ودعم املجتمع، باإلضافة إلى ما يلي:  السليم للموارد، والحد من النفايات، ووضع معايير عالية للعمل مع شبكة املوردي

   تنمية قدرتها على توفير الطاقة والحفاظ على املوارد لدى تطويرها ملنتجاتها 

  تطبيق معايير عالية فيما يتعلق بحقوق العمال واملسائل البيئية 

  دعم املجتمعات التي يعيش ويعمل فيها موففوها 

 باملسؤولية االجتماعية. التعريف بمستوى أداء الشركة فيما يتعلق  

 .املساهمة في صندوق دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية 

  

 

 

 

 رئيس مجلس االدارة

 تركي محمد خالد الخاطر

  

http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx
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 تقرير مفصل عن التزام الشركة بقوانين الحوكمة:  ملحق:  .17
 

عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

 (: 3مادة )

وجوب التزام 

الشركة 

بمبادئ 

َمة
َ
 الَحْوك

: على املجلس التأكد من التزام الشركة باملبادئ 3-1

 املنصوص عليها في هذا النظام، 
    17/12/2013اعتمد مجلس اإلدارة في  

 للجنة 
ً
للحوكمة واملكافآت ميثاقا

  والترشيحات
ً
املنثثقة عنه يتضمن بنودا

اإلشراف على تطبيق تؤكد التزام املجلس ب

الشركة لنظام الحوكمة وتطوير آليات 

 تطبيق هذا النظام.  

 

: على املجلس أن يراجع ويحّدث تطبيقات 3-1

َمة التي يعتمدها وأن يراجعها بصورة 
َ
الَحْوك

 منتظمة.

    

باستمرار، على املجلس أن يراجع ويطور :  3-2

قواعد السلوك املنهّي التي تجسد قيم الشركة، 

والسياسات واإلجراءات الداخلّية األخرى والتي يجب 

على أعضاء مجلس اإلدارة وموففي ومستشاري 

الشركة االلتزام بها  يجوز أن تتضّمن قواعد 

السلوك املنهّي املشار إليه أعاله هذه، على سثيل 

اإلدارة، مواثيق لجنة املثال ال الحصر ميثاق مجلس 

التدقيق، أنظمة الشركة، سياسة تعامالت األطراف 

ذات العالقة وقواعد تداول األشخاص الباطنيين(، 

وعلى املجلس أن يراجع مبادئ السلوك املنهّي 

بصورة دورّية للتأكد من أّنها تعكس أفضل 

 املمارسات وتلّبي حاجات الشركة

    أصدر مجلس إدارة الشركة املتحدة للتنمية

م، 10/6/2010ميثاق مجلس اإلدارة بتاريخ 

املنهي والذي صاغ أهم قواعد السلوك 

ا كمومعايير نظم املسؤولية والشفافية، 

لحوكمة شكل لجنة التدقيق ولجنة ا

كل مواثيق لواعتمد  ،واملكافآت والترشيحات

منهما صاغت أبرز قواعد السلوك املنهي 

جراءات الداخلية التي يلتزم السياسات واإل و 

وموففي الشركة بها أعضاء مجلس اإلدارة 

 للنظام.  
ً
 وفقا

 

  (:4)املادة 

ميثاق 

 املجلس

 ملجلسه ويسمى ميثاق 
ً
على املجلس أن يعتمد ميثاقا

أعضاء مجلس اإلدارة، يحّدد امليثاق بالتفصيل 

ه التي ئمهام املجلس ومسؤولّياته وواجبات أعضا

صاغ  ، ويجب أن ي 
ً
 تاما

ً
يجب أن يتقّيدوا بها تقّيدا

امليثاق املذكور وفقا ألحكام هذا النظام وطبقا 

املرفق بهذا النظام، وأن يؤخذ  للنموذج االسترشادي

العتبار عند مراجعة امليثاق التعديالت التي بعين ا

كما يجب  .يمكن أن تجريها الهيئة من وقت آلخر

نشر ميثاق مجلس اإلدارة على موقع الشركة 

 اإللكتروني وجعله متوافرا للجمهور 

   م، 10/6/2010جلس بتاريخ اعتمد امل

 ملجلس اإلدارة حدد فيه 
ً
واجبات ميثاقا

ومسؤولياتهم  االستئمانيةأعضاء املجلس 

 ألحكام نظام 
ً
وقواعد وآليات العمل وفقا

وقد تمت إتاحة امليثاق للعموم  .الحوكمة

 عبر املوقع اإللكتروني للشركة. 

 

  (5) املادة

مهّمة 

املجلس 

 ومسؤولّيته

يتولى املجلس إدارة الشركة بشكل فّعال، : 5-1

وال مسؤولّية جماعّية عن اإلشراف على ؤ ويكون مس

 . الشركة بالطريقة املناسبةإدارة 

    يتولى املجلس إدارة الشركة بشكل فعال

من خالل اللجنة التنفيذية املنثثقة عنه 

لحوكمة وكذلك لجنة التدقيق ولجنة ا

 واملكافآت والترشيحات

 

باإلضافة إلى مهام املجلس ومسؤولّياته : 5-2

املنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، 

 :املجلس املهام التاليةيتولى 

   
 

املوافقة على األهداف االستراتيجية :  5-2-1

للشركة، تعيين املدراء، تحديد مكافآتهم وكيفية 

استبدالهم، مراجعة أداء اإلدارة، وضمان وضع 

 successionخطط التعاقب على إدارة الشركة  

planning) 

    اقه ميثفي جلس باملهام الواردة امليضطلع

املوافقة على األهداف وتتضمن 

للشركة وتعيين املدراء  االستراتيجية

واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة 

التعاقب /التخطيط أداء اإلدارة وضمان

 

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12249&language=ar
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عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

التأكد من تقّيد الشركة بالقوانين واللوائح :  5-2-2

التأسيس ي للشركة وبنظامها ذات الصلة، وبالعقد 

األساس ي، كما يتحمل املجلس مسؤولية حماية 

الشركة من األعمال واملمارسات غير القانونية أو 

 التعسفية أو غير املناسبة

    ،تقيد الشركة و على إدارة الشركة

بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد 

التأسيس ي للشركة وبنظامها األساس ي، كما 

لية حماية الشركة يتحمل املجلس مسؤو 

من األعمال واملمارسات غير القانونية أو 

 التعسفية أو غير املناسبة. 

وتعمل الشركة على وضع سياسة خاصة 

 في طور 
ً
بتخطيط التعاقب وهي حاليا

  املراجعة األخيرة من قبل املجلس.

 

 

يحّق للمجلس تفويض بعض من صالحياته إلى : 5-3

لجان خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان 

محددة، وتمارس عملها خاصة بهدف إجراء عملّيات 

وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة 

 وال ؤ املهمة، وفي جميع األحوال، يبقى املجلس مس

عن جميع الصالحيات أو السلطات التي فّوضها 

 وعن أعمال تلك اللجان.

   شكل املجلس لجان 
ً
واعتمد  ،منثثقة عنه ا

مواثيق خطية لكل لجنة بحيث تكون 

متوافقة مع نظام الحوكمة، كما شكل 

لجنة تنفيذية خاصة من خالل قراره رقم 

وتم منحها بموجب القرار  2012/ 35

 صالحيات محددة. 

 

  (:6)املادة 

واجبات 

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

 االستئمانية

يمثل مجلس اإلدارة كافة املساهمين، وعليه : 6-1

ل العناية الالزمة في إدارة الشركة والتقّيد بذ

بالسلطة املؤسسّية، كما هي محّددة في القوانين 

واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق 

 املجلس

   م10/6/2010جلس بتاريخ اعتمد امل  
ً
ميثاقا

واجبات أعضاء ملجلس اإلدارة حدد فيه 

التصرف بحسن نية بما فيها املجلس 

وتوخي الحرص والعمل ملصلحة الشركة 

واإلملام بجميع املسائل ذات الصلة والتأكد 

القوانين واللوائح والعقود التي ب االلتزاممن 

بهدف تحقيق مصالح تلتزم بها الشركة، 

 عن االطالع على جميع املساهمين
ً
، فضال

هيكل الشركة وإدارتها وكل املعلومات التي 

مجلس اإلدارة من االضطالع تمكن عضو 

 .ولياتهؤ بمس

 

6-2 : 
ً
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائما

على أساس معلومات واضحة وبحسن نّية، بالعناية 

واالهتمام الالزمين، وملصلحة الشركة واملساهمين 

 كافة

    

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل :  6-3

 بمسؤولياتهم تجاه الشركة.بفاعلية لاللتزام 
    

  (:7)املادة 

فصل 

منصبّي 

رئيس 

مجلس 

اإلدارة 

والرئيس 

 التنفيذي

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس : 7-1

اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب 

 تنفيذي آخر في الشركة

     31-05-2015أعلنت املتحدة للتنمية في 

عن تعيين السيد/إبراهيم جاسم العثمان 

 للشركة، وهي بذلك ملتزمة 
ً
 تنفيذيا

ً
رئيسا

منصب رئيس مجلس اإلدارة بالفصل بين 

 .ومنصب الرئيس التنفيذي

 

 يكون لشخص : 7-2
ّ
في جميع األحوال، يجب أال

 واحد في الشركة، سلطة مطلقة التخاذ القرارات.
    يتخذ املجلس قراراته بإجماع أعضائه وقد

فوض صالحياته للجنة تنفيذية خاصة 

وللجان الحوكمة وبالتالي ال سلطة مطلقة 

 لشخص واحد التخاذ القرارات. 

 

  (8)املادة 

واجبات 

رئيس 

 ؤ يكون رئيس مجلس اإلدارة مس: 8-1
ً
عن حسن  وال

سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفّعالة، 

بما في ذلك حصول أعضاء مجلس اإلدارة على 

 املعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت املناسب
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عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

مجلس 

 اإلدارة

8-2 : 
ً
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا

في أّي لجنة من لجان املجلس املنصوص عليه في 

 هذا النظام

    يشغل رئيس مجلس اإلدارة عضوية ال

لحوكمة وإنما لجنة التدقيق أو لجنة ا

  فقط رئاسة اللجنة التنفيذية 

 

 

تتضّمن واجبات ومسؤولّيات رئيس مجلس : 8-3

 عن تلك التي ينّص عليها ميثاق 
ً
اإلدارة، فضال

 :املجلس، على سثيل الذكر ال الحصر، ما يلي

   
  

بمناقشة جميع املسائل . التأكد من قيام املجلس 1

 األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت املناسب؛
   مثثت في محاضر اجتماعات املجلس  

. املوافقة على جدول أعمال كّل اجتماع من 2

اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أّي 

مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، 

ذه املهّمة إلى أي عضو ويجوز أن يفّوض الرئيس ه

 وال عن أفعالؤ املجلس، غير أّن الرئيس يبقى مس في

 قيام العضو املفوض بهذه املهّمة؛

   جلس على جدول أعمال املصادق رئيس ي

ويتم تمرير الجدول على بقية كل اجتماع 

األعضاء قبل أسبوع على األقل من موعد 

كل اجتماع للحصول على مقترحاتهم. في 

 
ً
كل األحوال يتضمن جدول األعمال دائما

 
ً
 بـ  ما يستجد من أمور(  تبندا

ً
جري معنونا

أي مسائل خارج بنود مناقشة من خالله 

 جدول األعمال. 

 

 

املجلس على املشاركة . تشجيع جميع أعضاء 3

بشكل جماعي وفّعال في تصريف شؤون املجلس، 

لضمان قيام املجلس بمسؤولياته بما يحقق فيه 

 مصلحة الشركة؛

   مثثت في محاضر اجتماعات املجلس  

. ضمان وجود قنوات التواصل الفعلّي مع 4

 املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة؛
    تتضمن مهامهللشركة مسؤول للمساهمين 

إيصال آراء املساهمين ومقترحاتهم إلى 

 مجلس اإلدارة. 

 

. إفساح املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين، 5

بصورة خاصة، باملشاركة الفّعالة وتشجيع 

العالقات البّناءة بين أعضاء املجلس التنفيذيين 

 وغير التنفيذيين

    اجتماعات املجلسمثثت في محاضر  

 . ضمان إجراء تقييم سنوّي ألداء املجلس.6
    يتضمن ميثاق لجنة الحوكمة واملكافآت

 يمنح اللجنة صالحية 
ً
والترشيحات بندا

"إجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء املجلس"، 

وقد أجرت لجنة الحوكمة واملكافآت 

والترشيحات تقييمها السنوي ألداء أعضاء 

 املجلس.   

 

  (:9)املادة 

تشكيل 

مجلس 

 اإلدارة

حّدد تشكيل املجلس في نظام الشركة : 9-1 ي 

األساس ي، ويجب أن يتضّمن املجلس أعضاء 

تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، 

وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو 

 مجموعة صغيرة من األشخاص في قرارات املجلس

    تشكيلة املجلس املؤلفة من تسع أعضاء

 محددة في النظام األساس ي. 

 ال يوجد أي عضو مستقل في

 .  ونشير إلىتشكيلة املجلس

أن املجلس الحالي قد تم 

انتخابه قبل صدور  

التعديالت الجديدة لنظام 

والتي  ،2014الحوكمة في 

 
ً
 جديدا

ً
وضعت تعريفا



 
 2015تقرير الحوكمة املتحدة للتنمية،   – 39 من 24 صفحة

عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

 لعضو مجلس 
ً
ومحددا

   اإلدارة املستقل.

وبالتالى فإنه يستعص ي 

تطبيق ذلك في الدورة 

 الحالية للمجلس. 

  

يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على : 9-2

ين ويجب أن تكون أكثرّية 
ّ
األقّل أعضاء مستقل

 األعضاء أعضاء غير تنفيذيين

     )أنظر التبرير أعاله  

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهال، : 9-3

بقدر كاف من املعرفة باألمور اإلدارية ويتمتع 

والخبرة املناسبة لتأدية مهامه بصورة فّعالة ملا فيه 

مصلحة الشركة، كما يتعّين عليه تخصيص الوقت 

الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق 

 مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها

    جميع أعضاء املجلس يتمتعون بقدر كبير

من الخبرة لتوليهم ملناصب عليا في شركات 

ومؤسسات كبرى. يمكن االطالع على السيرة 

  .تقرير الحوكمةالذاتية لكل عضو  ضمن 

 

يجب على املترشح ملنصب عضو مجلس اإلدارة : 9-4

املستقل أن ال تزيد نسبة تملكه من رأس مال 

هم املطلوبة لضمان عضويته الشركة عن عدد االس

 في مجلس ادارة الشركة.

     )أنظر التبرير أعاله  

  (:10)املادة 

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة غير 

 التنفيذيين

تتضّمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير  10-1

 التنفيذيين على سثيل املثال ال الحصر، ما يلي
   

  

اإلدارة، املشاركة في اجتماعات مجلس  10-1-1

وإعطاء رأي مستقّل حول املسائل االستراتيجية، 

السياسة، األداء، املساءلة، املوارد، التعيينات 

 األساسّية ومعايير العمل؛

    يحدد ميثاق مجلس اإلدارة واجبات أعضاء

ضرورة حضور األعضاء املجلس وتتضمن 

والجمعيات اجتماعات مجلس اإلدارة 

في إدارة بفعالية العمومية واملشاركة 

الشركة، وإبداء الرأي في املواضيع املطروحة 

والعمل ملصلحة الشركة بهدف ستقاللية، اب

   .تحقيق مصالح جميع املساهمين بجدية
 

 

ضمان إعطاء األولوّية ملصالح الشركة  10-1-2

 واملساهمين في حال حصول أّي تضارب للمصالح؛
    

 التدقيق في الشركة؛املشاركة في لجنة  10-1-3
    مراقبة أداء بمهمة لجنة التدقيق تضطلع

ر التقاريدقة سالمة و اإلشراف على الشركة و 

 . من ميثاق لجنة التدقيق( 4-1 مادة  املالية

 

مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها  10-1-4

وأهدافها املتفق عليها، مراجعة التقارير الخاصة 

التقارير السنوّية ونصف السنوّية بأدائها بما فيها 

 والربعّية؛

    

اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية  10-1-5

الخاصة بحوكمة الشركة، ل شراف على تطبيقها 

 بشكل يتوافق مع تلك القواعد؛

    واملكافآت  لجنة الحوكمةتضطلع

على بمسؤولية اإلشراف  والترشيحات

 التقيد بمبادئ الحوكمة. 

 

 

إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم  10-1-6

املتنّوعة ومؤّهالتهم ملجلس اإلدارة أو لجانه املختلفة 

من خالل حضورهم املنتظم الجتماعات املجلس، 

     من ميثاق مجلس اإلدارة إلى 2تشير املادة )

ضرورة تمتع عضو مجلس اإلدارة باملعرفة 

واملهارات واملعلومات الضرورية إلدارة 

 



 
 2015تقرير الحوكمة املتحدة للتنمية،   – 39 من 25 صفحة

عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة
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ال 
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 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

ومشاركتهم الفّعالة في الجمعّيات العمومّية، وفهمهم 

 ألراء املساهمين بشكل متوازن وعادل

الشركة، وأن يوفف خبرته ملصلحة 

 الشركة. 

 

يجوز ألكثرّية أعضاء املجلس غير التنفيذيين  10-2

طلب رأي مستشار خارجي مستقّل على نفقة 

 يتعلق بأّية مسألة تخص الشركةالشركة، فيما 

    ار مستشاالستعانة بعضاء املجلس أل يجوز

 للمادة  خارجي مستقل 
ً
( من ميثاق 8وفقا

 املجلس

 

  (:11)املادة 

اجتماعات 

 املجلس

 

يجب أن يعقد املجلس اجتماعات بشكل : 11-1

منتظم بما يؤّمن القيام بمهام املجلس بصورة 

املجلس سّت اجتماعات في فّعالة، ويجب أن يعقد 

السنة الواحدة على األقّل، وما ال يقل عن اجتماع 

 واحد كل شهران

    اجتماعات خالل 7 سبعة عقد املجلس )

بعقد اجتماع واحد على  والتزم 2015عام 

 األقل كل شهرين.

 

يجتمع املجلس بناء على دعوة رئيسه أو بناء : 11-2

أعضائه، ويجب على طلب يقّدمه عضوان من 

إرسال الدعوة الجتماع املجلس لكّل عضو من 

أعضاء املجلس قبل أسبوع على األقّل من تاريخ 

 أنه يحّق 
ً
االجتماع مع جدول أعمال االجتماع، علما

لكّل عضو في مجلس اإلدارة إضافة أّي بند على 

 جدول األعمال.

    عقدت جميع اجتماعات املجلس بدعوات

م إرسالها لألعضاء في جلس تاملمن رئيس 

 يوم 15فترة قدرت بحوالي 
ً
قبل عقد  ا

جدول الدعوة االجتماعات، وتضمنت 

  .أعمال االجتماع

 

  (:12)املادة 

أمين سّر 

 املجلس

يعّين املجلس أمين سّر املجلس يتولى تدوين  12-1

محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم 

الحاضرين وأي بصورة مسلسلة وبيان األعضاء 

تحفظات يبدونها، كما يتولى حفظ جميع محاضر 

اجتماعات املجلس وسجالته ودفاتره والتقارير التي 

رفع من املجلس وإليه، ويجب على أمين سّر 
 
ت

املجلس وتحت إشراف الرئيس تأمين حسن إيصال 

وتوزيع أوراق عمل االجتماع والوثائق واملعلومات 

ا بين أعضاء وجدول األعمال، والتنسيق فيم

املجلس وبين املجلس وأصحاب املصالح اآلخرين 

 بالشركة بما فيهم املساهمين واإلدارة واملوففين

    تتضمن مهام أمين سر مجلس اإلدارة في

 الشركة املتحدة للتنمية ما يلي: 

تسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس 

اإلدارة واللجان املنثثقة عنه، واملحفوفات 

والكتب والتقارير املحالة من والى املجلس؛ 

التنسيق بين مختلف أعضاء املجلس، و 

 عن التنسيق بين املجلس وأصحاب 
ً
فضال

املصالح اآلخرين، بما في ذلك املساهمون 

 رئيس مساعدةو  واملوففون؛ يون واإلدار 

كافة إيصال  تسهيل على اإلدارة مجلس

 املجلس؛ أعضاء إلى الصلة ذات املعلومات

 القضايا في للمجلس االستشارة توفيرو 

 بالحوكمة. املتعلقة

 

 

د من أّن   12-2
ّ
على أمين سّر املجلس أن يتأك

أعضاء املجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع 

 إلى كّل محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات

 والوثائق والسجالت املتعلقة بالشركة

    

ن جميع أعضاء مجلس اإلدارة  12-3
ّ
يجب أن يتمك

من االستفادة من خدمات أمين سّر املجلس 

 ومشورته

    

12-4  
ّ
ال يجوز تعيين أمين سّر املجلس أو فصله إال

 بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة
    

 في  12-5
ً
يفّضل أن يكون أمين سّر املجلس عضوا

 في 
ً
هيئة محاسبين محترفين معترف بها أو عضوا
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 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

( Charteredهيئة أمناء سّر شركات معتمدة  

 أو يحمل شهادة من جامعة 
ً
معترف بها أو محامّيا

معترف بها، أو ما يعادلها، وأن تكون له خبرة ثالث 

ي شؤون شركة 
ّ
عامة سنوات على األقّل في تول

 مدرجة أسهمها في السوق.

  (:13)املادة 

تضارب 

 املصالح

وتعامالت 

األشخاص 

 الباطنيين

على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها  13-1

وإجراءاتها العامة التي تتعلق بإبرام الشركة ألّية 

صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي عالقة  وهو 

فيما يتعلق ما يعرف بسياسة الشركة العامة 

باألطراف ذات العالقة(، وفي جميع األحوال، ال 

يجوز للشركة إبرام أّية صفقة تجارية مع طرف ذي 

عالقة إال مع املراعاة التامة لسياسة الشركة 

املتعلقة باألطراف ذات العالقة، ويجب أن تضّمن 

تلك السياسة مبادئ الشفافّية واإلنصاف 

ى أّية صفقة مع واإلفصاح، وأن تتطلب املوافقة عل

 طرف ذي عالقة من قبل الجمعية العامة للشركة

    على تعهد املحافظة وقع أعضاء املجلس

 عدم على السرية و 
ً
تضارب املصالح، إقرارا

 القوانين التي تحكم دخولهمبمنهم بااللتزام 

( 9تحدد املادة   في صفقات مع الشركة.

هذه اإلجراءات و تفرض جلس املميثاق من 

على األعضاء التقيد باإلجراءات واملبادئ 

املتعلقة بتعامالت األطراف ذوي العالقة 

واإلفصاح عن الصفقات التي تحتمل 

( 43تضارب املصالح. ونشير هنا إلى املادة  

أن التي تنص على من النظام األساس ي 

 تحت تصرف 
ً
يضع مجلس اإلدارة سنويا

الخاص قبل انعقاد  املساهمين والطالعهم

الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية 

الشركة وتقرير مجلس اإلدارة بثالثة أيام 

 يتضمن
ً
 تفصيليا

ً
 :على األقل كشفا

العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء 

مجلس اإلدارة أو املديرين مصلحة تتعارض 

 مع مصلحة الشركة.

 

 

بتضارب  في حال طرح أية مسألة تتعلق 13-2

مصالح أو أّي صفقة تجارية بين الشركة وأحد 

أعضاء مجلس إدارتها أو أّي طرف ذي عالقة له 

بأعضاء مجلس اإلدارة، خالل اجتماع املجلس، 

فإنه يجب مناقشة املوضوع في غياب العضو املعنّي 

 املشاركة في التصويت على 
ً
الذي ال يحّق له مطلقا

 الصفقة، وبأي حال يجب أن تتّم ال
ً
صفقة، وفقا

ألسعار السوق وعلى أساس تجارّي بحت، ويجب أال 

 تخالف مصلحة الشركة
ً
 تتضّمن شروطا

     للمادة 
ً
( من ميثاق املجلس، يتعين 9وفقا

على عضو مجلس اإلدارة اإلفصاح عن 

تضارب املصالح واالمتناع عن التصويت أو 

تحتمل الحضور عند عرض مسائل 

إلدارة على مجلس اتضارب املصالح 

 للتصويت عليها.

 

في جميع األحوال، يجب اإلفصاح عن هذه   13-3

الصفقات في التقرير السنوّي للشركة، ويجب أن 

شار إليها بالتحديد في الجمعّية العامة التي تلي هذه  ي 

 الصفقات التجارية

    لم تكن هنالك صفقات بعينها لكي يتم

االفصاح عنها وسيتم اإلفصاح متى تحقق 

 ذلك. 

 

يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء املجلس في  13-4

أسهم الشركة وبأوراقها املالّية األخرى، ويجب أن 

تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تنظم 

تداول أعضاء مجلس اإلدارة واملوففين في أسهم 

 الشركة.

    عن عدد األسهم التي 
ً
يتم اإلفصاح سنويا

يملكها أعضاء املجلس ضمن تقرير 

ونشير هنا إلى أن الشركة لم الحوكمة. 

تحصل على قواعد إرشادية من بورصة 

ي ، وههاقطر تحكم تداول املوففين ألسهم
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 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

على استعداد تام لتطبيق هذه القواعد 

اء أعضفيما يتعلق بتداوالت و فور إقرارها، 

املجلس فإن بورصة قطر تضع قوانين 

واضحة تحكم تداوالت األعضاء خالل 

 .وتتقيد الشركة بذلك تماما فترات الحظر 

  (:14)املادة 

مهّمات 

املجلس 

وواجباته 

 األخرى 

يجب أن توفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة  14-1

كافة املعلومات والبيانات والوثائق والسجالت 

بما يمكنهم من القيام بأعمالهم  الخاصة بالشركة،

واإلملام بكافة الجوانب املتعلقة بعمل الشركة، 

ويجب على اإلدارة التنفيذية للشركة تزويد املجلس 

 ولجانه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة

     من ميثاق مجلس 8مشار إليه في املادة )

 اإلدارة

 

 على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور  14-2

أعضاء لجان التعيينات، املكافآت، التدقيق، 

لين عن املدققين الخارجيين اجتماع الجمعّية 
ّ
وممث

 العمومية

    توثق محاضر الجمعية العمومية حضور

أعضاء هذه اللجان وممثلي املدقق الخارجي 

 االجتماعات.  في هذه

 

على املجلس أن يضع برنامج تدريبي ألعضاء  14-3

، لضمان تمّتع مجلس اإلدارة 
ً
املنضمين حديثا

أعضاء املجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير 

عمل الشركة، وعملّياتها، وإدراكهم ملسؤولّياتهم 

 تمام اإلدراك

     يتم إعداد برنامج تدريبي

اإلدارة  مجلسخاص بأعضاء 

 
ً
وتنسق  املنضمين حديثا

 مع 
ً
املوارد إدارة اإلدارة حاليا

نامجين الثشرية إلعداد بر 

ألعضاء املجلس: األول تعريفي 

مخصص لألعضاء الجدد، 

والثاني تدريبي لتطوير أداء 

 أعضاء املجلس
 

على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجيد  14-4

لدورهم وواجباتهم، وأن يثقفوا أنفسهم في املسائل 

املالّية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة 

يجب على املجلس اعتماد أو وعملها، ولهذه الغاية، 

إتباع دورات تدريثّية مناسبة ورسمّية تهدف إلى 

 تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم

    )أنظر التبرير أعاله  

 

ه على ءعلى مجلس اإلدارة أن يبقي أعضا 14-5

الدوام مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة 

ويجوز  وأفضل املمارسات في هذا الخصوص،

للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة 

 الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة

    ينص ميثاق لجنة التدقيق على ضرورة رفع

تقارير من لجنة التدقيق إلى مجلس اإلدارة 

 فيواملمارسات التطورات فيما يتعلق ب

وقد تم رفع تقارير بهذا ، مجال الحوكمة

اإلدارة في عام الخصوص إلى مجلس 

2015.   

 

 

يجب أن يتضّمن نظام الشركة األساس ّي  14-6

إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في 

 حالة تغّيبهم عن اجتماعات املجلس.

   إلى من النظام األساس ي  (39 ملادة تشير ا

 ذلك بوضوح. 
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 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

  (15)املادة 

لجان 

مجلس 

 اإلدارة

بتقييم مزايا إنشاء لجان يقوم مجلس اإلدارة 

مخصصة تابعة له ل شراف على سير الوفائف 

املهمة، وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها 

االختيار، يأخذ مجلس اإلدارة اللجان املذكورة في 

 هذا النظام بعين االعتبار.

   أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار متطلبات 

قانون الحوكمة لدى تأسيس اللجان. 

وأجرت لجنة الحوكمة واملكافآت 

  والترشيحات تقييمها ملزايا إنشاء اللجان

 

  (16)املادة 

تعيين 

أعضاء 

مجلس 

لجنة -اإلدارة

 الترشيحات

يجب أن يتّم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس  1 -16

 إلجراءات رسمّية وصارمة وشفافة
ً
 اإلدارة وفقا

    إجراءات ترشيح وتعيين األعضاء بنود تتبع

ميثاق لجنة الحوكمة واملكافآت 

 والترشيحات

 

ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة  16-2

ترشيحات يرأسها عضو مستقّل من أعضاء 

املجلس، وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء 

املجلس يقترحون تعيين أعضاء املجلس وإعادة 

بواسطة الجمعية العامة  إلزالة ترشيحهم لالنتخاب 

االلتباس، ال يعني الترشيح بواسطة اللجنة حرمان 

أي مساهم في الشركة من حقه في أن يرشح أو 

 يترشح(

    18/09/2013مجلس اإلدارة في شكل 

لحوكمة واملكافآت والترشيحات الجنة 

 من أعضاء تتألفها لكنها ال ميثاقاعتمد و 

 مستقلبن.

جلس الحالي نشير إلى أن امل

قد تم انتخابه قبل صدور  

التعديالت الجديدة لنظام 

والتي  2014الحوكمة في 

 
ً
 جديدا

ً
وضعت تعريفا

 لعضو مجلس 
ً
ومحددا

ه وبالتالي فإن اإلدارة املستقل

 فييستعص ي تطبيق ذلك 

 الدورة الحالية للمجلس

يجب أن تأخذ الترشيحات بعين االعتبار، من  16-3

قدرة املرشحين على إعطاء الوقت بين أمور أخرى، 

الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في املجلس، 

باإلضافة إلى مهاراتهم، معرفتهم، خبرتهم، مؤّهالتهم 

املهنّية والتقنّية واألكاديمّية وشخصّيتهم، ويمكن أن 

املبادئ اإلرشادية املناسبة لترشيح ترتكز على "

" املرفقة بهذا النظام والتي قد أعضاء مجلس اإلدارة

 تعّدلها الهيئة من وقت آلخر

     من ميثاق مجلس اإلدارة 2تنص املادة )

على ضرورة تمتع عضو مجلس اإلدارة 

باملعرفة واملهارات واملعلومات الضرورية 

دارة الشركة، وأن يوفف خبرته ملصلحة إل 

 الشركة. 

 

 

يتعّين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها،   16-4

 اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبّين سلطتها ودورها
    الحوكمة واملكافآت والترشيحات تملك لجنة

 
ً
مسؤولياتها يبين إطار عملها و ميثاقا

ركة الشبموقع للعموم متاح وهو وصالحياتها 

 على اإلنترنت

 

يجب أن يتضّمن دور لجنة الترشيحات إجراء  16-5

 تقييم ذاتّي سنوّي ألداء املجلس
    يتضمن ميثاق لجنة الحوكمة واملكافآت

 يمنح اللجنة صالحية 
ً
والترشيحات بندا

"إجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء املجلس"، 

وقد أجرت اللجنة تقييمها السنوي ألداء 

 .املجلس

 

على املصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي  16-6

شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو 

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة صادرة من مصرف 

 قطر املركزي أو أية سلطة أخرى.

     

  (:17)املادة 

مكافأة 

أعضاء 

مجلس 

مكافآت  على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة 17-1

ف من ثالثة أعضاء على األقل غير تنفيذيين 
ّ
تتأل

 تكون غالبيتهم من املستقلين

    18/09/2013مجلس اإلدارة في شكل 

 لحوكمة واملكافآت والترشيحاتالجنة 

 ال  ها.ميثاقاعتمد و  مؤلفة من أربعة أعضاء

 تتضمن اللجنة أعضاء مستقلبن.

نشير إلى أن املجلس الحالي 

قد تم انتخابه قبل صدور  

التعديالت الجديدة لنظام 

والتي  2014الحوكمة في 

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=12248&language=ar
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عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

لجنة -اإلدارة

 املكافآت

  
ً
 جديدا

ً
وضعت تعريفا

 لعضو مجلس 
ً
ومحددا

ه وبالتالي فإن اإلدارة املستقل

يستعص ي تطبيق ذلك في 

 الدورة الحالية للمجلس 

يتعّين على لجنة املكافآت عند تشكيلها،  17-2

اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبّين دورها 

 ومسؤولّياتها األساسّية

    الحوكمة واملكافآت تملك لجنة

 والترشيحات 
ً
يبين إطار عملها ميثاقا

 مسؤولياتها وصالحياتهاو 

 

يجب أن يتضّمن دور لجنة املكافآت األساس ي  17-3

تحديد سياسة املكافآت في الشركة، بما في ذلك 

التي يتقاضاها الرئيس وكّل أعضاء املجلس املكافأة 

  واإلدارة التنفيذية العليا

    ينص ميثاق لجنة الحوكمة واملكافآت

والترشيحات على أن اللجنة "مسؤولة عن 

اقتراح سياسة األجور واملكافآت والحوافز 

"، باإلضافة إلى "رفع الخاصة بالشركة

توصيات إلى مجلس اإلدارة حول قيمة 

 ". األعضاءاملكافآت التي يحصل عليها 

 

يجب اإلفصاح عن سياسة ومبادئ املكافآت  17-4

 ألعضاء مجلس اإلدارة في التقرير السنوي للشركة
    يتضمن التقرير السنوي للشركة لعام

إشارة لسياسات الشركة فيما يتعلق  2015

 بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

 

يجب أن تأخذ لجنة املكافآت بعين االعتبار  17-5

مسؤولّيات ونطاق مهام أعضاء املجلس وأعضاء 

اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة، ويجوز 

 مرتبطا 
ً
 وقسما

ً
 ثابتا

ً
أن تتضّمن املكافآت قسما

تجدر اإلشارة إلى أّن القسم املرتبط باألداء باألداء، و 

 يجب أن يرتكز على أداء الشركة على املدى الطويل.

     من ميثاق لجنة 5تتضمن املادة )

 
ً
الحوكمة واملكافآت والترشيحات بنودا

تؤطر نظام املكافآت بما فيها أخذ تقييم 

األداء بعين االعتبار أو االعتماد على 

املكافآت الثابتة، باإلضافة إلى ربط سياسة 

 األجور باألداء العام للشركة. 

 

  (:18)املادة 

لجنة 

 التدقيق

اإلدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون على مجلس  18-1

من ثالثة أعضاء على األقل، ويجب أن يكون 

غالبيتهم أعضاء مستقلين، ويجب أن تتضمن لجنة 

 على األقل يتمتع بخبرة مالية 
ً
 واحدا

ً
التدقيق عضوا

في مجال التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء 

املجلس املستقلين املتوفرين غير كاف لتشكيل 

لتدقيق، يجوز للشركة أن تعين عضوية لجنة ا

أعضاء في اللجنة من غير األعضاء املستقلين على 

 
ً
 أن يكون رئيس اللجنة مستقال

   تتألف لجنة التدقيق من ثالث أعضاء، 

م جاسالسيد مفتاح  /رئيس اللجنةويتمتع 

بخبرة طويلة في وزارة املالية املفتاح محمد 

شؤون التدقيق في وعلى وجه الخصوص 

وضريبة الدخل واإليرادات العامة والدين 

 العام.

لجنة التدقيق جميع أعضاء 

ير نشهم من غير املستقلين، و 

إلى أن املجلس الحالي قد تم 

انتخابه قبل صدور  

التعديالت الجديدة لنظام 

والتي  2014الحوكمة في 

 
ً
 جديدا

ً
وضعت تعريفا

 لعضو مجلس 
ً
ومحددا

ه وبالتالي فإن اإلدارة املستقل

ستعص ي تطبيق ذلك في ي

 الدورة الحالية للمجلس

في جميع األحوال، ال يجوز ألّي شخص يعمل  18-2

 أو كان يعمل في السابق لدى املدققين 
ً
حالّيا

الخارجيين للشركة خالل السنتين املاضيتين أن 

 في لجنة التدقيق
ً
 يكون عضوا

    
ً
ال تتضمن اللجنة أي عضو عمل سابقا

 الخارجي للشركةلدى املدقق 

 

يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة  18-3

 الشركة أّي خبير أو مستشار مستقّل 
    مليثاقها 

ً
تتضمن صالحيات اللجنة وفقا

استشاري أو خبير  خدمات الحصول على 

 . مستقل على نفقة الشركة

 



 
 2015تقرير الحوكمة املتحدة للتنمية،   – 39 من 30 صفحة

عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

على لجنة التدقيق أن تجتمع عند االقتضاء  18-4

مّرة على األقّل كّل ثالثة أشهر، وبصورة منتظمة 

 كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها

    خالل  ت( اجتماعا9  تسعةعقدت اللجنة

وتم تدوين حميع محاضر هذه  2015عام 

 االجتماعات. 

 

في حالة حصول أّي تعارض بين توصيات  18-5

لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، بما في ذلك، 

املجلس إتباع توصيات اللجنة فيما عندما يرفض 

ق باملدقق الخارجّي يتعّين على املجلس أن 
ّ
يتعل

 يفّصل بوضوح هذه 
ً
َمة بيانا

َ
يضّمن تقرير الَحْوك

التوصيات والسثب أو األسباب وراء قرار مجلس 

 اإلدارة عدم التقّيد بها

    لم تسجل محاضر اجتماعات مجلس

من  اإلدارة أو لجنة التدقيق أي تضارب

 هذا النوع

 

يتعّين على لجنة التدقيق عند تشكيلها،   18-6

اعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبّين دورها 

ومسؤولّياتها األساسّية على شكل ميثاق للجنة 

التدقيق، وتتضّمن هذه املسؤولّيات بصورة خاصة 

 ما يلي

    يحدد مسؤولياتها 
ً
تملك اللجنة ميثاقا

 وصالحياتها في إطار نظام الحوكمة، 

 

أ. اعتماد سياسة للتعاقد مع املدققين الخارجيين، 

على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة جميع املسائل التي 

تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة، وإعطاء 

توصيات حول التدابير أو الخطوات الواجب 

 ا؛اتخاذه

    مليثاقها تتضمن 
ً
صالحيات اللجنة وفقا

الحسابات مدقق اعتماد سياسة لتعيين 

رير إلى مجلس اإلدارة اتقورفع  ،الخارجي

تتطلب تدخل املجلس  أي مسألةحول 

والنظر في على املدقق الخارجي واإلشراف 

 استقالليته 

 

 

ب. اإلشراف على ومتابعة استقالل املدققين 

وموضوعّيتهم، مناقشتهم حول طبيعة الخارجيين 

 ملعايير التدقيق 
ً
التدقيق وفعالّيته ونطاقه وفقا

 الدولّية واملعايير الدولّية إلعداد التقارير املالّية؛

    

ج. اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالّية 

والتقارير السنوّية والنصف سنوّية والربعّية، 

والتقارير، وفي هذا الصدد ومراجعة تلك البيانات 

 : التركيز بصورة خاصة على

    مليثاقها 
ً
تتضمن صالحيات اللجنة وفقا

اإلشراف على صحة البيانات والتقارير 

 املالية ومراجعتها

 

. أّي تغييرات في السياسات 1

قة باملحاسبة؛
ّ
 والتطبيقات/املمارسات املتعل

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة  .2

 اإلدارة التنفيذية العليا؛
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

 . التعديالت األساسّية الناتجة عن التدقيق؛3
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

. استمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط 4

 بنجاح؛
    لجنة التدقيقمدرجة في ميثاق  

 . التقّيد بمعايير املحاسبة حيث تضعها الهيئة؛5
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

 . التقّيد بقواعد اإلدراج في السوق؛6
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  



 
 2015تقرير الحوكمة املتحدة للتنمية،   – 39 من 31 صفحة

عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

بات األخرى 7
ّ
. التقّيد بقواعد اإلفصاح واملتطل

قة بإعداد التقارير املالّية؛
ّ
 املتعل

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

. التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أ

العليا واملدير املالي في الشركة أو الشخص الذي 

يتولى مهامه، واالجتماع باملدققين الخارجيين مّرة 

 واحدة في السنة على األقّل؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

مسائل مهّمة وغير عادّية تتضّمنها أو . دراسة أية ب 

سوف تتضّمنها التقارير املالّية والحسابات، والبحث 

بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي في الشركة أو 

الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئول االمتثال في 

 الشركة أو املدققون الخارجّيون؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

مراجعة أنظمة الرقابة املالّية والداخلّية وإدارة . ج

 املخاطر؛
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

. مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة، د

وضمان أداء اإلدارة واجباتها نحو تطوير نظام رقابة 

 داخلّي فّعال؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

التحقيقات األساسّية في مسائل . النظر في نتائج و

الرقابة الداخلّية املوكلة إليها من مجلس اإلدارة أو 

 املنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة املجلس؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

. ضمان التنسيق بين املدققين الداخليين واملدقق ز

ر املوارد الضرورّية والتحقق من 
ّ
الخارجي، توف

 فعالّية هيئة الرقابة الداخلّية واإلشراف عليها؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

. مراجعة السياسات واإلجراءات املالّية ح

 واملحاسثّية للشركة؛
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

ة ط
ّ
. مراجعة خطاب تعيين املدقق الخارجي وخط

من اإلدارة عمله، وأية استفسارات مهّمة يطلبها 

العليا في الشركة تتعلق بسجالت املحاسبة 

والحسابات املالّية أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود 

 اإلدارة التنفيذّية؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

. تأمين الرّد السريع ملجلس اإلدارة على ك

االستفسارات واملسائل التي تتضمّنها رسائل 

 تقاريرهم؛ املدققين الخارجيين أو 

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

ن من خاللها العاملون ل
ّ
. وضع قواعد يتمك

بالشركة أن يبلغوا بسرّية شكوكهم حول أية مسائل 

حتمل أن تثير الريبة في التقارير املالية أو الرقابة  ي 

الداخلّية أو حول أية مسائل أخرى، وضمان وجود 

الترتيبات املناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق 

ضمان منح مستقّل وعادل حول هذه املسائل، مع 

العامل السرّية والحماية من أية رد فعل سلبي أو 

     من ميثاق لجنة التدقيق إلى 5تشير املادة )

وضع نظم تمكن موففي الشركة من 

أي شكوك تراودهم عن اإلبالغ بشكل سري 

ي ف أو الشبهة شكمثيرة للمسائل تجاه أي 

الرقابة الداخلية إجراءات  و أالتقارير املالية 

أو أي مسألة أخرى، وضمان وجود ترتيبات 
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عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

ضرر، واقتراح تلك القواعد على مجلس اإلدارة 

 العتمادها؛

تحقيقات نزيهة مناسبة تسمح بإجراء 

 .  حول هذه القضاياومستقلة 

 

ن. اإلشراف على تقّيد الشركة بقواعد السلوك 

 املنهّي؛
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

قة بهذه املهام س. التأكد من أّن 
ّ
قواعد العمل املتعل

طبق 
 
والصالحّيات كما فّوضها بها مجلس اإلدارة ت

 بالطريقة املناسبة؛

   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

ع. رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة حول املسائل 

 املنصوص عليها في هذه املادة؛
     من ميثاق لجنة التدقيق 6تنص املادة )

مسؤولية اللجنة عن رفع تقاريرها  على

 بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة.  

 

 ف. دراسة أية مسائل أخرى يحّددها مجلس اإلدارة.
   مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق  

  (:19)املادة 

التقّيد 

باألنظمة 

والرقابة 

الداخلّية 

واملدقق 

 الداخلي

داخلّية، على الشركة أن تعتمد نظام رقابة  19-1

يوافق عليه املجلس حسب األصول، لتقييم 

األساليب واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر 

َمة الذي تعتمده الشركة، 
َ
وتطبيق نظام الَحْوك

والتقّيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، ويجب أن 

يضع نظام الرقابة الداخلّية معايير واضحة 

 ة كلهاللمسؤولّية واملساءلة في أقسام الشرك

    مجموعة من السياسات تملك الشركة

واللوائح الداخلية والقرارات والتعميمات 

وغيرها من اإلجراءات الرقابية املكتوبة التي 

صمّمت للحرص على تنظيم سير األعمال 

داخل مختلف إدارات الشركة وضمان 

تنفيذ توجيهات اإلدارة، والتأكد من الفصل 

هم ففين وتحفيز بين الواجبات، وتطوير املو 

وتنمية سلوكهم املنهي، وتسهيل تبادل 

ن أصحاب العالقة 
ّ
املعلومات بشكل يمك

من القيام بواجباتهم ويساهم في تسيير 

  ومراقبة العمل بالشكل األنسب.

 

يجب أن تتضّمن عملّيات الرقابة الداخلّية  19-2

إنشاء وحدات فّعالة ومستقلة لتقييم وإدارة 

 عن 
ً
وحدات للتدقيق املالي والتشغيلي املخاطر فضال

الداخلي، باإلضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب 

أن يضمن نظام الرقابة الداخلّية أن كّل تعامالت 

األطراف ذات العالقة تتّم وفقا للضوابط الخاصة 

 بها

    

يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلّي  19-3

 
ً
، وبصورة  تتمّتع بدور ومهام محددة تحديدا

ً
واضحا

 خاصة يتعّين على وحدة التدقيق الداخلي أن

    تملك الشركة وحدة تدقيق داخلي وهي

 يتألف منفي الشركة قسٌم قائم بحد ذاته 

فريق عمل من خلفيات مهنية وفنية 

مختلفة، تم تدريبهم بشكل مناسب وواٍف 

للعمل باستقاللية وموضوعية، وهو 

الداخلي بجميع مهام التدقيق مضطلع 

ى لإوله حرية الوصول في أي وقت  ،للشركة

جميع إدارات وأنشطة الشركة والوثائق 

العائدة لها كي يقوم بمهام التدقيق على 

منع على أفراد فريق وحدة و أكمل وجه.  ي 

التدقيق الداخلي املشاركة في املهام اليومية 

  إلدارات وأقسام الشركة.

 

 

لّية وتشرف على . تدقق في نظام الرقابة الداخ1

 تطبيقه؛ 
    

2 ،
ً
. تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقّل تشغيلّيا

؛ 
ً
 مناسبا

ً
 ومدّرب تدريبا

    

. ترفع ملجلس اإلدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة 3

أو غير مباشرة، من خالل لجنة التدقيق التابعة 

 للمجلس، وتكون مسئولة أمامه؛ 

    

. يكون لها إمكانّية الوصول إلى كل أنشطة 4

 الشركة؛ 
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ة بما في ذلك عدم القيام بالعمل 5
ّ
. تكون مستقل

اليومي العادي للشركة، ويجب تعزيز استقاللها مثال 

من خالل تحديد مكافآت أعضاء الوحدة من قبل 

 املجلس مباشرة

    

مدقق تتكون وحدة التدقيق الداخلي من  19-4

داخلي على األقل يعّينه مجلس اإلدارة، ويكون 

 املدقق الداخلي مسئوال أمام املجلس

    دارة جميع املسائل فوض مجلس اإل

املتعلقة بالتدقيق الداخلي، بما في ذلك 

تعيين رئيس وحدة التدقيق الداخلي إلى 

رئيس وحدة تم تعيين و لجنة التدقيق. 

التدقيق الداخلي الحالي للشركة من قبل 

 إليها.  هيرفع تقارير هذه اللجنة وهو 

 

 

يتعّين على املدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى  19-5

لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة تقرير تدقيق داخلّي، 

 لنظام الرقابة الداخلية في 
ً
يتضّمن مراجعة وتقييما

التقرير باالتفاق بين املجلس الشركة، ويحّدد نطاق 

 بناء على توصية لجنة التدقيق( واملدقق الداخلي، 

 : على أن يتضّمن التقرير بصورة خاصة ما يلي

    ير التقار الداخلي يرفع رئيس وحدة التدقيق

لى إمسائل التدقيق الداخلي كافة املتعلقة ب

 لجنة التدقيق 

 

 

الشؤون املالّية إجراءات الرقابة واإلشراف على  -

 واالستثمارات وإدارة املخاطر
    

مقارنة تطّور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة  -

املوجودة، ملواجهة التغييرات الجذرّية، أو غير 

 املتوقعة في السوق 

    

تقييم أداء املجلس واإلدارة العليا في تطبيق نظام  -

تحديد عدد املّرات الرقابة الداخلّية، بما في ذلك 

التي أخطر فيها املجلس بمسائل رقابّية  بما في ذلك 

إدارة املخاطر( والطريقة التي عالج بها املجلس هذه 

 املسائل

    

اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلّية أو مواطن  -

رت أو 
ّ
الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أث

ر على األداء املالي 
ّ
للشركة، واإلجراء الذي قد تؤث

اتبعته الشركة في معالجة اإلخفاق في تطبيق 

الرقابة الداخلّية  ال سّيما املشاكل املفصح عنها في 

 التقارير السنوّية للشركة وبياناتها املالّية(

    

تقّيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم  -

 اإلفصاح واإلدراج في السوق 
    

الشركة بأنظمة الرقابة الداخلّية عند تقّيد  -

 تحديد املخاطر وإدارتها
     

كّل املعلومات ذات الصلة التي تصف عملّيات  -

 إدارة املخاطر في الشركة
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 يعد تقرير التدقيق الداخلي كّل ثالثة شهور.  19-6
    وحدة التدقيق الداخلي تقاريرها ترفع

لجنة التدقيق،  الفصلية خالل اجتماعات

عقدت لجنة التدقيق  2015وخالل العام 

 . ت( اجتماعا8 ثمانية 

 

  (:20)املادة 

املدقق 

 الخارجي

يقوم مراقب حسابات  مدقق خارجي(  20-1

مستقّل ومؤهل، ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة 

التدقيق املرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى قرار 

بإجراء تدقيًق خارجي الجمعّية العامة للشركة 

مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف سنوية 

للبيانات، ويهدف التدقيق املذكور إلى تزويد مجلس 

اإلدارة واملساهمين بتأكيد موضوعّي أّن البيانات 

َمة هذا وللقوانين 
َ
 لنظام الَحْوك

ّ
املالّية تعد وفقا

واللوائح ذات الصلة، واملعايير الدولّية التي تحكم 

ل تماما مركز إعداد ا
ّ
ملعلومات املالّية، وأّنها تمث

 الشركة املالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية

   الخارجيين ينقاملدق تعيين قرار اتخاذ يتم 

توصية لجنة من خالل  همأتعاب تحديدو 

 والذيالتدقيق املرفوعة إلى مجلس اإلدارة 

الجمعّية العامة. يطلب بشأنه موافقة 

االجتماع  هذا الخارجي قاملدق ويحضر

 استفسارات عن واإلجابة تقريره لتقديم

  .املساهمين

 

 

يتعّين على املدققين الخارجيين التقّيد  20-2

بأفضل املعايير املهنّية، وال يجوز للشركة أن تتعاقد 

معهم لتقديم أّي استشارة أو خدمات غير إجراء 

 التدقيق املالي للشركة، ويجب أن يكون املدققون 

 عن الشركة ومجلس 
ً
الخارجّيون مستقلين تماما

 أّي تضارب في 
ً
 يكون لديهم إطالقا

ّ
إدارتها، ويجب أال

 املصالح في عالقاتهم بالشركة

    أقرت الجمعية العامة تعيين السادة

 ملراجعة 
ً
 خارجيا

ً
"أرنست أند يونغ" مدققا

بيانات الشركة وتقديم خدمات التدقيق 

وال  ،2015املالية للشركة عن السنة 

تتعاقد الشركة مع السادة "آرنست أند 

يونغ "إال لتقديم خدمات التدقيق املالي 

 للشركة. 

 

يتعّين على املدققين الخارجيين للشركة  20-3

حضور الجمعّية العامة العادّية للشركة، حيث 

 يقّدمون تقريرهم السنوّي والرد على االستفسارات

   بشكل دائم  الخارجي املدقق يحضر

 تقريره لتقديمات الجمعية العامة اجتماع

 .املساهمين استفسارات عن واإلجابة

 

يكون املدققون الخارجّيون مسئولين أمام  20-4

املساهمين ويدينون للشركة بواجب بذل العناية 

توّجب  املهنّية املطلوبة عند القيام بالتدقيق، كما ي 

إبالغ الهيئة وأية هيئات على املدققين الخارجّيين 

رقابّية أخرى في حال عدم اتخاذ املجلس اإلجراء 

املناسب فيما يتعلق باملسائل املثيرة للشبهة التي 

 أثارها املدققون أو حّددوها

     

يتعّين على جميع الشركات املدرجة أسهمها في  20-5

قيها الخارجيين كّل خمس سنوات 
ّ
السوق تغيير مدق

 كحد أقص ى.

    أرنست أند يونغ"عينت املتحدة للتنمية" 

 2012منذ عام 

 

  (: 21)املادة 

 اإلفصاح

على الشركة التقّيد بجميع متطلبات  21-1

اإلفصاح بما في ذلك تقديم التقارير املالّية، 

واإلفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة 

واملسئولين التنفيذيين وكبار املساهمين أو 

املساهمين املسيطرين، كما على الشركة أن تفصح 

عن املعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها، 

    املالية باإلفصاح عن نتائجهاالشركة تقوم 

 السنوية والختامية ونصف السنوية ربع

 بورصة قطر، الئحة في املحددة الفترة خالل

أسماء أعضاء فصاح عن ما تقوم باإل ك

والسيرة الذاتية لكل اللجان وتشكيلها 

وعدد األسهم التي يملكونها وذلك عضو 
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ك السيرة الذاتية لكّل واحد منهم تبّين بما في ذل

مستواه التعليمي، مهنته وعضوّيته في مجالس إدارة 

أخرى  إن وجدت(، كما يجب اإلفصاح عن أسماء 

أعضاء اللجان املختلفة املشكلة من قبل املجلس 

 للمادة رقم  
ً
 ( مع بيان تشكيلها3/ البند 5وفقا

وضمن  الشركة اإللكتروني،على موقع 

  . تقرير الحوكمة السنوي 

على املجلس أن يتأكد أن جميع عملّيات  21-2

اإلفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات 

 وصحيحة وغير مضللةدقيقة 

     

يجب أن تكون التقارير املالّية للشركة  21-3

مطابقة ملعايير املحاسبة والتدقيق الدولية 

 IFRS/IAS و )ISA ومتطلباتها، ويجب أن يتضّمن )

تقرير املدققين الخارجيين إشارة صريحة عّما إذا 

كانوا قد حصلوا على كّل املعلومات الضرورّية، 

يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة ويجب أن 

(، وما إذا كان التدقيق قد IFRS/IASتتقّيد بمعايير  

 ملعايير التدقيق الدولية  
ً
جري وفقا

 
 (ISAأ

    املعاييريعتمد القسم املالي بالشركة 

ويذكر  املالية، التقارير إلعداد الدولية

املدقق الخارجي بشكل صريح في تقريره 

املعلومات الضرورّية،  كّل على حصوله 

 تقّيد بمعايير في تقريره بأنه ييذكر و 

التدقيق الدولية وبأن التقارير املالية 

 املعاييرالصادرة عن الشركة متوافقة مع 

 . املالية التقارير إلعداد الدولية

 

يجب توزيع التقارير املالّية املدققة للشركة  21-4

 على جميع املساهمين.
    يتم إرسال التقارير املالية املدققة إلى جميع

املساهمين بشكل سنوي رفقة الدعوة 

للجمعية العامة وهي متاحة للعموم على 

ع موقعلى موقع الشركة اإللكتروني وكذلك 

 بورصة قطر. 

 

  (: 22)املادة 

الحقوق 

العامة 

للمساهمين 

وعناصر 

امللكّية 

 األساسّية

الحقوق املمنوحة لهم يتمّتع املساهمون بجميع 

بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة، بما فيها هذا 

النظام ونظام الشركة األساس ّي، ويتعّين على 

املجلس أن يضمن احترام حقوق املساهمين بما 

 يحقق العدالة واملساواة

     

  (:23)املادة 

ت 
ّ
سجال

 امللكّية

يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجالت  23-1

 ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهم صحيحة
   بسجالت توضح ملكية  تحتفظ الشركة

من كل أسبوعين األسهم يتم تحديثها 

  .بورصة قطر

 

يحّق للمساهم االطالع على سجّل املساهمين  23-2

 خالل ساعات 
ً
في الشركة والوصول إليه مجانا

 ملا هو محّدد في 
ً
العمل الرسمّية للشركة، أو وفقا

إجراءات الحصول على املعلومات التي تضعها 

 الشركة

   على سجل الطالع ق للمساهم احي

وفي هذا . خالل ساعات العملاملساهمين 

من النظام  11السياق تنص املادة 

األساس ي على ما يلي: "تحتفظ الشركة 

بسجل خاص يطلق عليه سجل املساهمين 

يقيد فيه أسماء املساهمين وجنسياتهم 

ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر 

املدفوع من قيمة السهم. ويجوز لكل 

 
ً
 مساهم االطالع على هذا السجل مجانا

 

للمساهم الحصول على نسخة من  يحّق  23-3

املستندات التالية: سجل أعضاء مجلس اإلدارة، 
   أعضاء مجلس اإلدارة عن  املعلومات

وتشكيالت اللجان ومواثيقها والعقد 

 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=67151&LawID=6214&language=ar
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العقد التأسيس ي للشركة ونظامها األساس ي، 

املستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على أصول 

الشركة، عقود األطراف ذات العالقة، وأي مستند 

آخر تنص عليه الهيئة من وقت آلخر وذلك مقابل 

 ي تحدده الهيئة.دفع الرسم الذ

التأسيس ي للشركة ونظامها األساس ي 

جميعها متاحة على املوقع اإللكتروني 

 للشركة. 

  24املادة 

الحصول 

على 

 املعلومات

 

على الشركة أن تضّمن عقدها التأسيس ي  24-1

إجراءات الحصول على املعلومات ونظامها األساس ي 

بشكل يحفظ حق املساهمين في الحصول على 

وثائق الشركة واملعلومات املتعلقة بها في الوقت 

املناسب وبشكل منتظم، ويجب أن تكون إجراءات 

الحصول على املعلومات واضحة ومفّصلة على أن 

 :تتضّمن

     من النظام األساس ي إلى حق 9تشير املادة )

 هم في االطالع على سجل املساهمين. املسا

 

. معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها، بما 1

تاح الحصول عليها بصورة  فيها نوع املعلومات التي ي 

مستمّرة للمساهمين األفراد أو للمساهمين الذين 

لون نسبة مئوّية دنيا من رأس مال الشركة
ّ
 يمث

     

للحصول على هذه . اإلجراء الواضح والصريح 2

 املعلومات
     

على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني  24-2

تنشر فيه جميع اإلفصاحات واملعلومات ذات 

الصلة واملعلومات العامة، وتتضّمن هذه املعلومات 

كافة املعلومات التي يجب اإلعالن عنها بموجب هذا 

 النظام وبموجب أية قوانين ولوائح ذات صلة.

    معلومات اإللكتروني يوفر موقع الشركة

وافية عن نشاطات الشركة والفرص 

جميع اإلفصاحات و االستثمارية، 

 املالية ومواثيق مجلسالتقارير و واملعلومات 

اإلدارة واللجان وكافة املعلومات التي 

يتوجب اإلعالن عنها بموجب نظام 

 الحوكمة. 

 

  :(25)املادة 

حقوق 

املساهمين 

ق فيما 
ّ
يتعل

بجمعّيات 

 املساهمين

يجب أن يتضّمن العقد التأسيس ي للشركة ونظامها 

 تضمن حق املساهمين الفعلّي في 
ً
األساس ّي أحكاما

الدعوة إلى جمعّية عامة وعقدها في وقت مناسب، 

وحق إدراج بنود على جدول األعمال، ومناقشة 

البنود املدرجة على جدول األعمال، وطرح أسئلة 

بة عليها وحّق اتخاذ قرارات وهم على وتلقي األجو 

 اطالع تاّم باملسائل املطروحة.

    أن علىالنظام األساس ي للشركة ينص :

كلما العامة "ملجلس اإلدارة دعوة الجمعية 

دعت الحاجة لذلك، كما وعليه دعوة 

 
ً
الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما

من تاريخ طلب مراقب الحسابات أو من 

مساهم أو مساهمين يملكون ما تاريخ طلب 

ن رأس مال الشركة ( م%10ال يقل عن  

 وألسباب جدية".

 

  :(26)املادة 

املعاملة 

املنصفة 

للمساهمين 

وممارسة 

حّق 

 التصويت

 

يكون لكّل األسهم من الفئة ذاتها الحقوق  26-1

قة بها
ّ
 عينها املتعل

     

26-2  
ً
ن للقوانيالتصويت بالوكالة مسموح به وفقا

 واللوائح ذات الصلة.
     للمادة 

ً
( من النظام 47مسموح به وفقا

 األساس ي
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 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

  (:27)املادة 

حقوق 

املساهمين 

ق 
ّ
فيما يتعل

بانتخاب 

أعضاء 

مجلس 

 اإلدارة

يجب أن يتضّمن عقد الشركة التأسيس ي   27-1

 تضمن إعطاء املساهمين 
ً
ونظامها األساس ي أحكاما

حين 
ّ

إلى عضوية مجلس اإلدارة معلومات عن املرش

قبل االنتخابات، بما في ذلك وصف مهارات 

حين املهنّية، التقنّية، خبرتهم ومؤّهالتهم 
ّ

املرش

 األخرى 

    تتقيد الشركة بتزويد املساهمين بمعلومات

وافية عن املرشحين قبل االنتخابات. لكن 

ال يوجد في النظام األساس ي أحكام تشير إلى 

حيث أن تضمين هذه األحكام  في و  ذلك.

 انعقادللشركة يتطلب  األساس يالنظام 

جمعية عامة غير عادية، فإن اإلدارة تترقب 

جمعية غير عادية إلجراء تلك  انعقاد

التعديالت على النظام األساس ي بحيث 

 يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة.

 

يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب  27-2

 اإلدارة عن طريق التصويت التراكمّي.أعضاء مجلس 
    يتم االنتخاب بحسب اإلجراءات املحددة

 من قبل وزارة االقتصاد والتجارة. 

 

  (28)املادة 

حقوق 

املساهمين 

ق 
ّ
فيما يتعل

بتوزيع 

 األرباح

على مجلس اإلدارة أن يقّدم إلى الجمعّية العامة 

 سياسة واضحة تنظم وتوضح طريقة توزيع األرباح،

ويجب أن يتضّمن هذا التقديم شرحا عن هذه 

السياسة انطالقا من خدمة مصلحة الشركة 

  واملساهمين على حّد سواء.

    توزيع أرباح الشركة املتحدة  يتم إقرار

للتنمية خالل اجتماع الجمعية العامة بناء 

يرفع و على توصية من مجلس اإلدارة 

املجلس التوصية للجمعية العامة بعد 

النظر في التقرير املالي وتقرير املدقق 

أداء و الخارجي والتشاور مع اإلدارة املالية 

 واستراتيجيتهاالشركة 

 

  (29)املادة 

هيكل رأس 

املال 

وحقوق 

املساهمين 

والصفقات 

 الكبرى 

يجب اإلفصاح عن هيكل رأس املال، ويتعّين  29-1

الشركات تحديد نوع اتفاقات املساهمين التي على 

 يجب اإلفصاح عنها

     

ضمن عقدها  29-2
 
يجب على الشركة أن ت

التأسيس ّي و/أو نظامها األساس ي أحكاما لحماية 

مساهمي األقلّية في حال املوافقة على صفقات 

 كبيرة كان مساهمو األقلّية قد صّوتوا ضّدها

    بعين االعتبار رأي مساهمي الشركة تأخذ

األقلية خالل اجتماعات الجمعية العامة 

ولم وتسجله في محاضر هذه االجتماعات. 

تحصل الشركة على قواعد إرشادية من 

املالية بهذا الصدد، لألسواق هيئة قطر 

وسيتم تضمين هذه األحكام في النظام 

 إلفادة الهيئة حول ذلك.
ً
 األساس ي وفقا

 

ضمن عقدها يجب على ا 29-3
 
لشركة أن ت

التأسيس ّي و/أو نظامها األساس ي آلّية تضمن إطالق 

عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق 

املساواة في بيع األسهم، في حال حدوث تغيير في 

ملكّية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوّية محددة 

 السقف(، ويجب أن تأخذ بعين االعتبار لدى 

تي يملكها طرف ثالث تحديدها لسقف األسهم ال

ولكّنها تحت سيطرة املساهم املفصح، بما فيها 

األسهم املعنية باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا 

 اإلفصاح عنها.

    حقوق املساواة في بيع الشركة تضمن

لتداول في لاألسهم طرح األسهم من خالل 

يبقى للمساهمين فيما ، بورصة قطر

ولم  شراء.الالحاليين حق األفضلية في 

تحصل الشركة على قواعد إرشادية من 

املالية بهذا الصدد، لألسواق هيئة قطر 

وسيتم تضمين هذه األحكام في النظام 

 إلفادة الهيئة حول ذلك. 
ً
 األساس ي وفقا

 

  (:30)املادة 

حقوق 

أصحاب 

يجب على الشركة احترام حقوق املصالح،  30-1

رك فيها أصحاب املصالح في وفي الحاالت التي يشا

َمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على 
َ
الَحْوك
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 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

املصالح 

 اآلخرين

معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في 

 الوقت املناسب وبشكل منتظم

على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة  30-2

 ملبادئ العدل واملساواة وبدون أّي 
ً
فين وفقا

ّ
املوف

 الجنس أو الدينتمييز على أساس العرق أو 

     

على املجلس أن يضع سياسة للمكافآت ملنح  30-3

 بما 
ً
حوافز للعاملين وإلدارة الشركة للعمل دائما

يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن تأخذ هذه 

السياسة بعين االعتبار أداء الشركة على املدى 

 الطويل

     من ميثاق لجنة 5تتضمن املادة )

 
ً
الحوكمة واملكافآت والترشيحات بنودا

تؤطر نظام املكافآت وتربطه بأداء الشركة 

وتعتمد الشركة سياسة لتوزيع  وماليتها،

املكافآت للعاملين وفق معايير تتعلق 

بأدائهم وهي سياسة يتم تطويرها باستمرار 

 ألداء ومتطلبات 
ً
من سنة ألخرى وفقا

  ة.الشرك

 

على املجلس اعتماد آلّية تسمح للعاملين  30-4

بالشركة إبالغ املجلس بالتصّرفات املثيرة للريبة في 

الشركة عندما تكون هذه التصّرفات غير قويمة أو 

غير قانونّية أو مضرة بالشركة، وعلى املجلس أن 

يضمن للعامل الذي يتوّجه إلى املجلس السرّية 

رّدة فعل سلبّية من والحماية من أّي أذى أو 

 موففين آخرين أو من رؤسائه

    ل -6-18أنظر املادة 

 

 

على الشركات االلتزام التام بأحكام هذه  30-5

املادة، فهي مستثناة من مبدأ "التقيد أو تعليل عدم 

 التقيد".

     

  (31)املادة 

تقرير 

َمة
َ
 الَحْوك

ع يتعّين على املجلس إعداد تقرير سنوّي  31-1
ّ
ه يوق

 الرئيس
    تلبي الشركة متطلبات النظام فيما يتعلق

 بإصدار التقارير سنوي
ً
 . ا

 

يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويا، أو  31-2

في أي وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير 

السنوي الذي تعده الشركة التزاما بواجب اإلفصاح 

 الدوري

    حوكمة الالشركة تقرير تصدر 
ً
من موقعا

 بالتقرير رئيس مجلس اإلدارة
ً
، ويكون مرفقا

، كما يتضمن جدول للشركة السنوي 

 ملناقشة تقرير 
ً
أعمال الجمعية بندا

 . الحوكمة

املعلومات تقرير الحوكمة يتضمن و 

املطلوبة من هيئة قطر لألسواق املالية، بما 

في ذلك معلومات عن أعضاء املجلس 

مجلس دارتها ولجان إو وهيكل الشركة 

ويوضح وأدوارهم ومسؤولياتهم، اإلدارة 

نظم الحوكمة لمدى امتثال الشركة 

ر األطو ، متطلباتها والحاالت التي لم توف

التي اعتمدتها الشركة في قياس مخاطرها 

لى إوتقييم الضوابط الداخلية، باإلضافة 

اإلفصاح عن املعلومات األخرى املطلوبة 

 من الهيئة. 

 

يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول  31-3

أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وتوزيع 

 نسخة منه للمساهمين خالل االجتماع

    

يجب أن يتضّمن تقرير الحوكمة كّل  31-4

قة بتطبيق أحكام هذا النظام، 
ّ
املعلومات املتعل

 وعلى سثيل املثال ال الحصر

    

 التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛ . اإلجراءات1
    

كبت خالل السنة 2
 
. اإلفصاح عن أية مخالفات ارت

املالّية، بيان أسبابها، طريقة معالجتها وسبل تفاديها 

 في املستقبل؛

    



 
 2015تقرير الحوكمة املتحدة للتنمية،   – 39 من 39 صفحة

عدم  االلتزام رقم البند رقم املادة

 االلتزام

ال 

 ينطبق
 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

ف منهم مجلس 3
ّ
. اإلفصاح عن األعضاء الذين يتأل

اإلدارة ولجانه، مسؤولياتهم ونشاطاتهم خالل 

السنة، وفقا لفئات هؤالء األعضاء وصالحّياتهم، 

فضال عن طريقة تحديد مكافآت أعضاء املجلس 

 واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة

    

 

 

. اإلفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلّية بما في 4

ذلك اإلشراف على الشؤون املالّية واالستثمارات 

 وإدارة املخاطر

    

اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة . 5

لتحديد املخاطر الكبيرة التي قد تواجهها وطرق 

تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل املخاطر 

التي تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة املعتمدة 

عة في 
ّ
ملناقشة التغييرات الجذرّية أو غير املتوق

 السوق 

    

تقييم أداء املجلس واإلدارة العليا . اإلفصاح عن 6

في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية، بما في ذلك 

تحديد عدد املّرات التي أخطر فيها املجلس بمسائل 

رقابّية  بما في ذلك إدارة املخاطر( والطريقة التي 

 عالج بها املجلس هذه املسائل

    

. اإلفصاح عن اإلخالل في تطبيق نظام الرقابة 7

الداخلّية كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في 

رت 
ّ
تطبيقها، واإلفصاح عن حاالت الطوارئ التي أث

ر على األداء املالي للشركة، واإلجراءات 
ّ
ؤث

 
أو قد ت

الذي اتبعته الشركة في معالجة اإلخفاق في تطبيق 

نظام الرقابة الداخلّية  ال سّيما املشاكل املفصح 

 (ة للشركة وبياناتها املالّيةعنها في التقارير السنويّ 

    

. اإلفصاح عن تقّيد الشركة بالقواعد والشروط 8

 التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق 
    

. اإلفصاح عن تقّيد الشركة بأنظمة الرقابة 9

 الداخلّية عند تحديد املخاطر وإدارتها
    

التي  . اإلفصاح عن كّل املعلومات ذات الصلة10

تصف عملّيات إدارة املخاطر وإجراءات الرقابة 

 الداخلّية في الشركة

    

على الشركات االلتزام التام بأحكام هذه  31-5

املادة، فهي مستثناه من مبدأ "التقيد أو تعليل عدم 

 التقيد".

    

 

 


