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المقدمة

ــام  ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــركات المنص ــة للش ــادات الحوكم ــد وإرش ــة بقواع ــة القابض ــزم دالل تلت
حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية، ويأتــي تطويــر معاييــر 
ــات مجلــس اإلدارة  حوكمــة الشــركات للوصــول ألفضــل ممارســات الحوكمــة الرشــيدة مــن أولي
ــتويات  ــي مس ــين ف ــة والتحس ــالل المراجع ــن خ ــك م ــة، وذل ــة القابض ــي دالل ــا ف واإلدارة العلي
اإلشــراف والرقابــة فــي عمــوم عمليــات المجموعــة، تعزيــزًا لممارســات الحوكمــة المؤسســية 
ــز تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا، وعلــى رأســها  ــة القابضــة وتعزي الرشــيدة لتحصيــن نجــاح دالل
ــن  ــاًل ع ــح، فض ــراف ذوي المصال ــة األط ــن، وكاف ــن والمحتملي ــاهمينا الحاليي ــة مس ــاب ثق اكتس
إرســاء أفضــل ممارســات اإلدارة الداعمــة لمبــادئ المحاســبة والمســاءلة القائمــة علــى أســس 
النزاهــة والشــفافية، والتزامــًا بكافــة متطلبــات اإلفصــاح والشــفافية بمــا يضمــن حمايــة حقــوق 
ــاه  ــات تج ــوق والواجب ــي الحق ــة ف ــة والمنصف ــة العادل ــاهمين، والمعامل ــات المس ــف فئ مختل
جميــع المســاهمين ويوضــح القواعــد واإلجــراءات الخاصــة باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون 
داللــة القابضــة ومــدى تقّيدهــا بأحــكام هــذا النظــام، وذلــك موّضــح ضمــن هــذا التقريــر بشــكل 
يتمكــن معــه المســاهمون والجمهــور علــى حــّد ســواء مــن تقييــم التــزام داللــة القابضــة بنظــام 

وبمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة بصــورة عامــة.
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الفصل األول :

تعاريف

شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش.م.ع.ق )داللة القابضة(الشركة

مجلس إدارة داللة القابضةالمجلس

الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولّياته وواجبات رئيسه وأعضائهميثاق المجلس

رئيس مجلس إدارة داللة القابضةالرئيس

ــاب الحوكمة ــف أصح ــن مختل ــؤوليات بي ــوق والمس ــع الحق ــادئ توزي ــس ومب ــدد أس ــا، ويح ــم به ــركة والتحك ــه إدارة الش ــن خالل ــم م ــذي يت ــام ال النظ
المصالــح فــي الشــركة، مثــل أعضــاء المجلــس، والمــدراء، والمســاهمين وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، وتوضــح القواعــد واإلجــراءات الخاصــة 

ــركة ــؤون الش ــة بش ــرارات المتعلق ــاذ الق باتخ

الشركة المرخص لها من الهيئة للقيام بمهام اإليداع والتسجيل لكل ما يتعلق باألوراق المالية المتداولة في األسواق الماليةجهة اإليداع

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى أجرا منهاالعضو غير التنفيذي

هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي االستقاللية على سبيل المثال ال الحصر، أيًا من اآلتيالعضو المستقل

1. أن يكون مالكا )%1( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها

2. أن يكون ممثال لشخص اعتباري يملك )%5( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها

3. أن يكون باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خالل السنة السابقة على انتخابات المجلس

4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها

5. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها

ــن  ــركة م ــأي ش ــركة أو ب ــة بالش ــراف المرتبط ــن األط ــدى أي م ــس ل ــات المجل ــى انتخاب ــابقتين عل ــنتين الس ــالل الس ــا خ ــون موظف 6. أن يك
ــنتين  ــالل الس ــراف خ ــك األط ــن تل ــدى أي م ــيطرة ل ــص س ــكا لحص ــون مال ــن، أو أن يك ــار الموردي ــن، وكب ــبين القانونيي ــا كالمحاس مجموعته

ــس ــات المجل ــى انتخاب ــابقتين عل الس

7. أن تكون له تعامالت مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خالل السنتين السابقتين على انتخابات المجلس



٢ ٠ ١ التقرير ال�سنـــــــــــوي ٧

التقرير السنـــــــوي
٢٠١٦

84

المسؤول التنفيذي األول والمسؤولين التنفيذيين اآلخرين المسؤولين مباشرة أمامه، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركةاإلدارة التنفيذية العليا

الشــخص المرخــص لــه وفقــا ألحــكام القانــون والمســجل بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئــة للقيــام بأعمــال مراجعــة وتدقيــق البيانــات مراقب الحسابات
والتقاريــر الماليــة وإبــداء الــرأي فيهــا، وفقــا ألصــول المهنــة وطبقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق أو معاييــر التدقيــق المتعلقــة بالمؤسســات 

الماليــة اإلســالمية، والحصــول علــى تأكيــد مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، وكــذا أعمــال التصفيــات

ــار أعضــاء المجلــس يمنــح كل مســاهم قــدرة تصويتيــة بعــدد األســهم التــي يملكهــا؛ بحيــث يحــق لــه التصويــت بهــا التصويت التراكمي أســلوب تصويــت الختي
لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن يختارهــم مــن المرشــحين دون وجــود أي تكــرار لهــذه األصــوات

ــول صفقة كبيرة ــات( بأص ــاء الضمان ــتثناء إنش ــّرف )باس ــة أو التص ــر أو مبادل ــع أو تأجي ــالك أو بي ــى امت ــدف إل ــة ته ــات متصل ــة صفق ــة أو مجموع أّي صفق
الشــركة أو األصــول التــي ستكتســبها الشــركة أو تلــك الصفقــات التــي مــن شــأنها تغييــر الطبيعــة األساســّية لعمــل الشــركة أو التــي تتجــاوز 
قيمتهــا اإلجماليــة )%10( مــن القيمــة األقــل بيــن القيمــة الســوقية للشــركة أو قيمــة صافــي أصــول الشــركة وفقــا آلخــر بيانــات ماليــة معلنــة

كل من له مصلحة مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، والموردين وغيرهمأصحاب المصالح

ــا طرف ذو عالقة ــة العلي ــاإلدارة التنفيذي ــا، أو ب ــن مجموعته ــركة م ــركة أو أي ش ــس إدارة الش ــي مجل ــو ف ــركة إذا كان عض ــة بالش ــخص ذو عالق ــر الش يعتب
للشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا، أو كان مالــكا )%5( علــى األقــل مــن أســهم الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا، أو كان مــن أقــارب 
أي مــن الســابقين حتــى الدرجــة الثانيــة، وكل شــخص اعتبــاري مســيطر عليــه مــن عضــو بمجلــس إدارة الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا 
أو بإدارتهــا التنفيذيــة العليــا وأقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة، أو المشــتركة فــي مشــروع أو شــراكة مــن أي نــوع مــع الشــركة أو أي شــركة 

مــن مجموعتهــا

المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة في الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليهااألقلية

ــن التعامالت ــر م ــدة، أو أكث ــنة الواح ــالل الس ــركة خ ــالت الش ــم تعام ــن حج ــا )%10( م ــغ قيمته ــي تبل ــوع الت ــن ذات الن ــة م ــة أو المالي ــالت التجاري التعام
ــنوات ــالث س ــر ث ــالل آخ ــركة خ ــالت الش ــوع تعام ــط مجم متوس

السنة المالية للشركةالسنة
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الفصل الثاني:

نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

إن داللــة تولــي أهميــة خاصــة لمبــادئ الحوكمــة، خاصــة لناحيــة حمايــة حقــوق المســاهمين ال ســيما حقــوق األقليــة وأصحــاب المصالــح األخريــن، وهــي تســعى إلــى 
ايجــاد عالقــة وثيقــة بينهــم وبيــن مجلــس اإلدارة وجميــع األطــراف األخــرى ذات الصلــة، وتحــدد هــذه العالقــة اإلطــار العــام لالســتراتيجية التــي تتبعهــا الشــركة والوســائل 
ــع المعلومــات المهمــة حــول  ــة حصولهــم علــى جمي ــات ، وإمكاني ــع المســاهمين فــي الحقــوق والواجب ــن جمي ــة والمســاواة بي الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا، والعدال
الشــركة، وتقديــم المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة، وقيــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بمســؤولياتهم نحــو الشــركة والمســاهمين 

بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص.

كمــا يقــوم المجلــس بمراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة فــي داللــة مــن وقــت الــى آخــر لتتوافــق مــع أفضــل ممارســات نظــام الحوكمــة، وذلــك علــى ضــوء التقاريــر 
الدوريــة التــي ترفــع إليــه مــن قبــل لجنــة التدقيــق الداخلــي، ويعمــل المجلــس علــى تطويــر قواعــد الســلوك المهنــي بشــكل دائــم واســتحداث مــا يلــزم منهــا مــن 

وقــت آلخــر مثــال علــى ذلــك تحديــث ميثــاق مجلــس إدارة داللــة وميثــاق الحوكمــة لداللــه.

الفصل الثالث:

المجلس
أواًل: تشكيل المجلس:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة منتخــب مــن قبــل الجمعيــة العامــة، وفــق النظــام األساســي للشــركة الــذي يحــدد طريقــة تكوينــه وعــدد أعضائــه ومــدة العضويــة 
ــة إلدارة  ــلطات الكافي ــس بالس ــع المجل ــنوات، ويتمت ــالث س ــه ث ــة في ــدة العضوي ــين، وم ــون المؤسس ــم يمثل ــة منه ــاء 3 ثالث ــع أعض ــه 9 تس ــدد أعضائ ــث أّن ع ــه، حي في
الشــركة، ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه علــى أن يبقــى مســؤواًل عنهــا، وتتــم عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي داللــة وفــق مبــدأ العدالــة والمســاواة بيــن 

جميــع المرشــحين، وتعزيــز الشــفافية واالفصــاح، حيــث أن عمليــة انتخــاب المجلــس األخيــرة بتاريــخ 2017/04/03م تمــت علــى الشــكل التالــي:

تــم االعــالن عــن فتــح بــاب الترّشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة الجديــد لمــدة أســبوعين خــالل الفتــرة مــن تاريــخ 2017/02/26 حتــى تاريــخ 2017/03/09 وذلــك لعــدد ســتة مقاعــد 
وقــد تقــدم بالترشــح عــدد 6 مرشــحين حيــث تأكــدت ّلجنــة الترشــيحات مــن اســتيفائهم لجميــع الشــروط القانونيــة المطلوبــة واعتمــدت أوراق ترّشــحهم علــى عــدد ســتة 
ــاب الترشــح تــم اإلعــالن عــن أســماء المرشــحين علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة وبورصــة قطــر كمــا تــم ابــالغ وزارة  ــاح اليــوم التالــي لقفــل ب مقاعــد، وفــي صب

االقتصــاد والتجــارة وهيئــة قطــر ألســواق الماليــة والبورصــة بقائمــة المرّشــحين.
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وبتاريــخ 2017/04/03م انعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة لشــركة داللــة القابضــة بحضــور وإشــراف ممثلــي وزارة االقتصــاد والتجــارة ومدقــق الحســابات الخارجــي ومقــرر 
االجتمــاع حيــث صادقــت باإلجمــاع علــى انتخــاب المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة بالتزكيــة ونتــج عنــه انتخــاب األعضــاء التاليــة أســماؤهم وهــم:

1. سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني.

2. سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني.

3. السيد/ علي حسين السادة.

4. السيد/ جابر بن هجاج الشهواني.

5. السيد/ أحمد محمد االصمخ.

6. السيد/ محمد مبارك الخاطر، ممثال عن محفظة استثمارات القوات المسلحة.

باإلضافة إلى ثالثة أعضاء عن المؤسسين وهم كالتالي:

7. صندوق المعاشات المدني – ويمثله السيدة/ موزة محمد السليطي

8. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – ويمثله السيد/ وليد رسالن العبدالله

9. جهاز قطر لالستثمار – ويمثله السيد/ خالد عبدالله السويدي

ثانيًا: نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي:

رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي، مستقل.سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن خالد آل ثاني. 1

نائب رئيس مجلس اإلدارة -غير تنفيذي، مستقل.السيد / جابر هجاج منصور الشهواني . 2

عضو مجلس االدارة -غير تنفيذي، مستقل.السيد/ أحمد محمد علي إبراهيم األصمخ. 3

عضو مجلس اإلدارة -غير تنفيذي، مستقل. )ممثل عن جهاز قطر لالستثمار )مؤسس((السيد/ خالد عبد الله السويدي. 4

عضو مجلس االدارة -غير تنفيذي، غير مستقل.سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني. 5
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السيدة/ موزة محمد جمعه الفضالة السليطي. 6
عضو مجلس االدارة -غير تنفيذي، مستقل. )ممثل عن صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية )مؤسس((

عضو مجلس اإلدارة -غير تنفيذي، غير مستقل.السيد/ علي حسين علي السادة. 7

عضو مجلس اإلدارة -غير تنفيذي، مستقل. )ممثل عن جهاز قطر لالستثمار )مؤسس((السيد/ وليد رسالن وليد ياقوت العبد الله               . 8

عضو مجلس االدارة -غير تنفيذي، غير مستقل. )ممثل عن محفظة استثمارات القوات المسلحة(السيد / محمد مبارك علي عيسي الخاطر. 9

)رئيس مجلس اإلدارة( سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن خالد آل ثاني 

شــغل ســعادة الشــيخ/ عبــد الرحمــن بــن حمــد آل ثانــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 2014 وحتــى شــهر أكتوبــر مــن عــام 2016 حيــث تــم انتخابــه رئيســًا 
لمجلــس اإلدارة.

كما يترأس سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني أيضا اللجنة التنفيذية في الشركة.

)نائب رئيس مجلس إدارة( السيد/جابر بن حجاج الشهواني  

حصل السيد/ جابر الشهواني على بكالوريوس العلوم العسكرية.

شغل السيد/ جابر الشهواني العديد من المناصب في الوزارات الحكومية وعمل مديرا لمكتب وزير الصحة ومديرا لمكتب وزير الدولة للشؤون البلدية والزراعة.

وقد تم انتخاب السيد/ جابر الشهواني عضوا بمجلس اإلدارة منذ عام 2013 .

ويترأس السيد/ جابر الشهواني حاليا لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة.

)عضو مجلس إدارة( السيدة/ موزة محمد جمعة الفضالة السليطي 

حصلت السيدة / موزه السليطي على ماجستير العلوم المصرفية والمالية من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة.

ــات  ــد والتأمين ــة للتقاع ــة العام ــة بالهيئ ــق باإلناب ــابات الصنادي ــب حس ــر مكت ــوث / مدي ــط والبح ــدة التخطي ــر وح ــب مدي ــًا منص ــليطي حالي ــوزه الس ــيدة / م ــغل الس تش
االجتماعيــة منــذ عــام 2009، وقبــل ذلــك كانــت تعمــل بديــوان المحاســبة منــذ عــام 1993، كمــا شــاركت فــي العديــد مــن المنتديــات والمؤتمــرات االســتثمارية واالقتصادية 

فــي دولــة قطــر.

وهي رئيس لجنة التدقيق في شركة داللة.
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)عضو مجلس إدارة( سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني 

حصل سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة باليومث في بريطانيا.

كما عمل سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني في بنك HSBC  و دوتشة بنك.

كما حصل على عدد من الدورات التدريبة في االعمال المالية والمصرفية.

وهو عضو اللجنة التنفيذية لشركة داللة.

)عضو مجلس إدارة( السيد/ احمد محمد علي إبراهيم األصمخ 

حصل السيد / أحمد األصمخ على بكالوريوس في التاريخ من جامعة قطر عام 2002.

شــغل الســيد / أحمــد األصمــخ وظيفــة ســكرتير ثانــي بــوزارة الخارجيــة منــذ عــام 2003م كمــا لديــه خبــرة واســعة النطــاق فــي القطــاع المالــي ، ولديــه معرفــة واســعة 
فــي مجــال االســتثمار فــي األوراق الماليــة فــي األســواق الماليــة المحليــة والعالميــة.

شغل السيد/ أحمد االصمخ منصب العضو المنتدب منذ عام 2011 وحتى شهر فبراير من عام 2016.

إلى جانب ذلك فهو عضو لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة في شركة داللة.

)عضو مجلس إدارة( السيد/ علي حسين علي السادة 

يحوز السيد / علي السادة على خبرة واسعة النطاق في القطاع المالي.  

ــر  ــك قط ــي بن ــة ف ــة التنفيذي ــو اللجن ــس إدارة وعض ــو مجل ــو عض ــة وه ــتثمارات الخاص ــن االس ــعة م ــة واس ــال مجموع ــل اعم ــه رج ــادة بصفت ــي الس ــيد / عل ــر الس يدي
الوطنــي منــذ عــام 1998، وعضــو مجلــس إدارة شــركة المالحــة القطريــة )ش.م.ق( وعضــو مجلــس إدارة شــركة حالــول للخدمــات البحريــة )ذ.م.م( والمملوكــة بالكامــل 

لشــركة المالحــة القطريــة، وايضــًا فهــو عضــو مجلــس إدارة شــركات عديــدة خــارج دولــة قطــر باإلمــارات والبحريــن وســوريا.

وهو عضو بلجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة.

)عضو مجلس االدارة( السيد/ وليد رسالن العبدالله 

حصــل الســيد/ وليــد العبــد اللــه علــى درجــة الماجســتير فــي ادارة االعمــال مــن جامعــة جالمورجــان فــي المملكــة المتحــدة، كمــا حضــر وشــارك فــي دورات واختبــارات 
CPA فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

ــر  ــب المدي ــة المجتمــع، كمــا عمــل ايضــا كنائ ــة والعلــوم وتنمي ــب الرئيــس المالــي فــي مؤسســة قطــر للتربي ــا فــي وظيفــة نائ ــه حالي ــد العبدالل يعمــل الســيد/ ولي
ــالت(. ــالت )مواص ــر للمواص ــركة قط ــي ش ــرية ف ــوارد البش ــة والم ــؤون المالي ــام للش ــر الع ــب المدي ــذي ونائ التنفي

وهو عضو لجنة التدقيق.
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)عضو مجلس اإلدارة( السيد/ خالد عبد الله السويدي 

تم تعيين السيد/ خالد السويدي عضوا بمجلس إدارة شركة داللة القابضة ممثال عن محفظة التعليم والصحة التابعة لوزارة المالية في عام 2014.

ويعمل السيد/ خالد السويدي حاليا مديرا إلدارة الشؤون اإلدارية بجهاز قطر لالستثمار.

وهو عضو بلجنة التدقيق واللجنة التنفيذية.

)عضو مجلس اإلدارة( السيد/ محمد مبارك الخاطر 

تم تعيين السيد/ محمد الخاطر عضوا بمجلس إدارة شركة داللة القابضة ممثال عن محفظة استثمارات القوات المسلحة في مارس 2017.

يشغل السيد/ محمد الخاطر منصب نائب رئيس إدارة االستثمار بوزارة الدفاع القطرية.

وحصل على الماجستير في إدارة االعمال في مايو 2016 من باريس.

ثالثًا: حظر الجمع بين المناصب

عقــب انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة اجتمــع المجلــس وانتخــب مــن بيــن أعضائــه ســعادة الشــيخ/ عبدالرحمــن بــن حمــد آل ثانــي )رئيســًا لمجلــس إدارة الشــركة( والســيد 
/ جابــر بــن هجــاج الشــهواني )نائــب لرئيــس مجلــس اإلدارة( لمــدة عــام واحــد  وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، آخــذًا بعيــن االعتبــار المــواد ارقــام )6 ،7( مــن نظــام 
حوكمــة الشــركات بحيــث ال يشــغل أيــا منهــم منصــب رئيــس المجلــس أو نائــب الرئيــس فــي أكثــر مــن شــركتين يقــع مركزيهمــا الرئيســي فــي الدولــة، كمــا أنهــم ليــس 
ــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيســي  ــة، وال اعضــاء منتدبيــن إلدارة فــي أكث ــر مــن ثــالث شــركات تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي الدول اعضــاء فــي مجلــس إدارة أكث
فــي الدولــة، وال يجمعــوا بيــن عضويــة مجلســي إدارة شــركتين تمارســان نشــاطا متجانســًا، كمــا أّن رئيــس مجلــس اإلدارة ليــس مشــاركًا بــأي لجنــة مــن لجــان المجلــس 
المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة وال يشــغل منصــب تنفيــذي فــي الشــركة، وذلــك لضمــان التــوازن فــي النفــوذ والســلطة، وذلــك لضمــان عــدم تمتــع فــرد واحــد 

بالســلطة المطلقــة فــي إصــدار القــرارات.

رابعًا: الواجبات الرئيسية لمجلس اإلدارة

ــن،  ــار التنفيذيي ــن كب ــة، وتعي يلعــب مجلــس إدارة الشــركة دورًا رئيســيًا فــي الحوكمــة، فمــن مســؤولياته اعتمــاد اســتراتيجية المجموعــة، ووضــع السياســة التوجيهي
واإلشــراف عليهــم، ومتابعــة أدائهــم متابعــة دقيقــة ومســاءلتهم ومتابعــة تطبيــق الخطــط التــي يضعونهــا لســير عمــل داللــة متابعــة دقيقــة، وتقديــر مــا يتقاضونــه 

مــن أمــوال، وضمــان مصداقيــة داللــة أمــام مســاهميها وأمــام الجهــات الحكوميــة ألن التســاهل فــي ذلــك قــد يــؤدي إلــى الســلوك غيــر القويــم.

إن المجلــس أقــر ميثاقــه الــذي يتضمــن مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضائــه، وقــد تــم إعــداده وفقــًا للنمــوذج االسترشــادي الصــادر عــن الهيئــة وتــم نشــره 
www.dlalaholding.com علــى الموقع اإللكترونــي لداللــة
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ويعكــف مجلــس اإلدارة علــى مراجعــة ميثاقــه لتحديثــه علــى ضــوء أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم 5 لســنة 2016 
بإصــدار نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية

خامسًا: مسؤوليات مجلس اإلدارة:

يكون المجلس مسئوال عما يلي:  •

وضع إستراتيجية الشركة )بما في ذلك األهداف والرؤية والرسالة واألهداف واإلستراتيجيات والخطط اإلستراتيجية( ورقابة تنفيذ اإلدارة لتلك اإلستراتيجية.   •

تعيين وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد مدة خدمته وراتبه ومكافآته ورقابة أداءه مقارنة باألهداف الموضوعة.   •

التصديق على تعين وإقالة أمين سر المجلس واألعضاء التنفيذيين الكبار )حسب الطلب(.   •

يتولــى المجلــس مســئولية التأكــد مــن تشــكيل المجلــس وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي اللوائــح الداخليــة للشــركة ووفقــا للمتطلبــات التشــريعات األخــرى   •
ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة )وتشــمل تلــك المتطلبــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أن يكــون 
بالمجلــس أعضــاء مســتقلين وغيــر تنفيذييــن وأن يكــون ثلــث المجلــس علــى األقــل مكونــا مــن أعضــاء مســتقلين علــى أن تكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس مشــكلة 
مــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن، كمــا يجــب أن تتــم عمليــات الترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــا للمبــادئ اإلرشــادية للمــالءة الماليــة والمالئمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة 
الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة، هــذا باإلضافــة إلــى إدراج البنــود والشــروط التــي تضمــن أن المســاهمين ســيحصلون علــى المعلومــات قبــل 
عمليــة التصويــت فيمــا يتعلــق بالمرشــحين ليكونــوا أعضــاء مجلــس إجــارة، وعمليــة التصويــت النتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وإجــراءات إقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــر العاديــة  ــة غي ــة العمومي ــراح للجمعي ــه مــن الضــروري أن يتقــدم باقت بمــا فــي ذلــك حــاالت اإلخفــاق فــي حضــور اجتماعــات المجلــس. عندمــا يــرى المجلــس أن

للمســاهمين لتعديــل النظــام األساســي للشــركة. 

تحديد استقاللية األعضاء غير التنفيذيين على أساس منتظم ووفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأسواق المالية   •

السلطات والواجبات والمسئوليات المفوضة ألعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والرئيس التنفيذي.   •

سياسة المكافئات وفترات الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة، بمعاونة لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.  •

برنامــج التدريــب ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد لضمــان أنهــم عنــد انتخابهــم فإنهــم ســيكونون علــى درايــة كاملــة بمســئولياتهم ولديهــم الفهــم الســليم لطريقــة   •
إدارة الشــركة. 

التدريــب لتحســين مهــارات أعضــاء المجلــس ومعرفتهــم لتدريــب أعضــاء المجلــس علــى المجــاالت الماليــة والتجاريــة والممارســات الصناعيــة باإلضافــة إلــى عمليــات   •
الشــركة وتشــغيلها. 

إطالع األعضاء على آخر التطورات في جوانب حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في مجال الشركة.   •
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تعيين اللجان التي يراها المجلس مناسبة لمساعدتهم على القيام بأعمالهم ومسئولياتهم وتحديد مسئولياتهم.   •

الموافقة على السياسة المتعلقة بتغير سياسة حالية وممارسة حالية مقدمة من خالل اللجان أو من قبل اإلدارة.   •

رقابة األداء المالي للشركة   •

رقابــة النتائــج الماليــة ونزاهــة التقاريــر وخاصــة الموافقــة علــى الموازنــات الســنوية بمــا فــي ذلــك مصروفــات رأس المــال الكبيــرة وخطــط األعمــال واإلســتراتيجيات   •
طويلــة األمــد. 

التأكد من نزاهة التقارير المالية للشركة والتقارير األخرى لها من خالل الموافقة والرقابة )بمساعدة لجنة التدقيق(.   •

الرقابة على أداء الشركة ومقارنته بالموازنات والخطط.   •

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

تغيرات حدود السلطة لإلدارة التنفيذية العليا   •

إدارة المخاطــر واإلشــراف علــى الضوابــط الداخليــة. التأكــد مــن التدقيــق الفعــال وإدارة المخاطــر ونظــم االلتــزام وتطبيقهــا لحمايــة أصــول الشــركة والحــد مــن   •
ــة  ــام الرقاب ــر ونظ ــة إدارة المخاط ــق وفعالي ــة تطبي ــة. مراجع ــر المقبول ــر المخاط ــة أو معايي ــات القانوني ــة للمتطلب ــرق مخالف ــأي ط ــركة ب ــغيل الش ــة تش احتمالي

ــة.  الداخلي

التغيرات الجوهرية في اإلجراءات والسياسات المحاسبية وإدارة المخاطر.   •

األمور التي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة والتزاماتها وإستراتيجية المستقبلية أو سمعتها.   •

رقابة االلتزام بالعقود والقوانين والتشريعات وااللتزامات التشريعية والمعايير األخالقية.   •

وضع المعايير الخاصة بالسلوك المهني وضمان االلتزام بها   •

اقتراح التغيرات على النظام التأسيسي والتشريعات الداخلية بالشركة .    •

القيام بالمراجعة على أساس منتظم لخطة تعاقب اإلدارة العليا والتطوير   •

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

التأكد من أن الشركة بها غطاء تأميني كاٍف للمنتجات والمطلوبات العامة ومسئوليات األعضاء والموظفين في حالة وجود مطالبة على الشركة.   •

سياسات الشركة فيما يخص التوظيف والمكافئات.   •

إدارة المشكالت والسمعة اإلدارية.   •
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ــات  ــاء بحاج ــب للوف ــكل مناس ــئوليات بش ــع المس ــان توزي ــركة لض ــئوليات بالش ــزان المس ــة لمي ــات الدوري ــك المراجع ــي ذل ــا ف ــركة بم ــة للش ــة الكلي ــم الحوكم تقدي  •
ــركة.  الش

تعييــن المدقــق الخارجــي بناءعلــى توصيــة لجنــة التدقيــق، علــى أن يتــم التصديــق علــى التوصيــه المقدمــة للمجلــس مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة   •
العامــة العاديــة للشــركة. وااللتــزام بالنصــوص الخاصــة بتدويــر المدقــق الخارجــي.

القيــام بالعنايــة الواجبــة حــول أي أمــور ومالحظــات يقدمهــا المدققــون الخارجيــون. التأكــد مــن الــرد فــي الوقــت المناســب مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى أيــة   •
ــن.  ــن الخارجيي ــر المدققي ــات أو تقاري ــي مكاتب ــور واردة ف ــارات وأم استفس

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

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

التنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ولجنة التدقيق.   •

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

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

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

مبادئ السلوك المهني بانتظام حتى يتأكد من أنها توضح أفضل الممارسات وأنها تفي بحاجات الشركة.  يجب على المجلس مراجعة   •

يكــون للمجلــس حــق الوصــول الكامــل والفــوري للمعلومــات والمســتندات والســجالت الخاصــة بالشــركة. يجــب علــى اإلدارة العليــا للشــركة أن تــزود المجلــس ولجانــه   •
بكافــة المســتندات والمعلومــات التــي يطلبونهــا.

سادسًا: واجبات أعضاء مجلس اإلدارة اإلستئمانية:

يديــن ّكل عضــو فــي مجلــس االدارة للشــركة بواجبــات العنايــة واإلخــالص والتقّيــد بالســلطة المؤسســّية كمــا هــي محــّددة فــي القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا   •
فيهــا هــذا النظــام وميثــاق المجلــس.

يتعين على اعضاء مجلس االدارة العمل دائمًا على أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية واالهتمام الالزمين ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة .  •

يتعين على اعضاء مجلس االدارة العمل بفاعلية لاللتزام بمسؤوليتهم تجاه الشركة.  •
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سابعًا: واجبات رئيس مجلس اإلدارة: 

يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســئواًل عــن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة بطريقــة مناســبة وفعالــة بمــا فــي ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات   1
الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت المناســب. 

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــوًا فــي أي لجنــة مــن لجــان المجلــس المنصــوص عنهــا فــي نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة   2
أي منصــب آخــر يتقلــده الرئيــس ســواء داخــل الشــركة أو خارجهــا يجــب أال يتعــارض مــع أدائــه بشــكل فعــال لواجباتــه كرئيــس لمجلــس اإلدارة الشــركة. 

تتضمن واجبات ومسئوليات رئيس مجلس اإلدارة، فضاًل عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:  3

رئاســة اجتماعــات الشــركة والجمعيــة العموميــة والتأكــد مــن أن تلــك االجتماعــات تتــم بشــكل ســليم وفعــال وأن األعضــاء لديهــم الفرصــة المناســبة إلبــداء أرائهــم   •
والحصــول علــى اإلجابــات الخاصــة باستفســاراتهم. 

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

الموافقــة علــى جــدول أعمــال اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أي مســألة يطرحهــا أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ويجــوز أن   •
يفــوض الرئيــس هــذه المهمــة إلــى أي عضــو فــي المجلــس غيــر أن الرئيــس يبقــى مســئوالً عــن قيــام عضــو المجلــس المذكــور بهــذه المهمــة بطريقــة مناســبة 

تشــجيع جميــع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة بشــكل كلــي وفعــال فــي تصريــف شــؤون المجلــس وتشــجيع إبــداء اآلراء ومناقشــة األفــكار وإنشــاء اآلراء الجماعيــة   •
والحكمــة الضروريــة بمــا فيــه مصلحــة الشــركة 

ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.   •

الســماح ألعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن، بصــورة خاصــة، بالمشــاركة الفعالــة وتشــجيع العالقــات البنــاءة بيــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن وبيــن   •
المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا. 

ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس وأداء الرئيس التنفيذي.   •

التأكد من إطالع األعضاء الجدد وإعطائهم إمكانية الوصول إلى المعلومات حول كل جوانب عمليات الشركة.   •

أن يكون ممثل المجلس في التعامالت مع اإلدارة مع ضمان أن أراء المجلس يتم إيصالها بشكل واضح ودقيق.   •

التصرف كمستشار أولي للرئيس التنفيذي.   •

عرض أراء المجلس على الجمهور والهيئات الحكومية وفي المناسبات.   •
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 ثامنًا: التزامات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

تتضمن التزامات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:  •

ــر  ــات األساســية ومعايي المشــاركة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة وإعطــاء رأي مســتقل حــول المســائل اإلســتراتيجية والسياســية والمســاءلة والمــوارد والتعيين  •
العمــل.

ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح  •

المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة.  •

مراقبــة أداء الشــركة فــي تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا المتفــق عليهــا ومراجعــة التقاريــر الخاصــة بأدائهــا بمــا فيهــا التقاريــر الســنوية ونصــف الســنوية والربــع   •
ــنوية س

اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق وتلك القواعد  •

إتاحــة مهاراتهــم وخبراتهــم واختصاصاتهــم المتنوعــة ومؤهالتهــم لمجلــس اإلدارة أو لجانــه المختلفــة مــن خــالل حضورهــم المنتظــم الجتماعــات المجلــس   •
ومشــاركتهم الفعالــة فــي الجمعيــات العموميــة وفهمهــم آلراء المســاهمين بشــكل متــوازن وعــادل

يجوز ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.  •

عــدم اإلدالء بأيــة تصريحــات أو بيانــات أو معلومــات دون إذن كتابــي مســبق مــن الرئيــس أو مــن يفوضــه فــي ذلــك، وعلــى المجلــس تســمية المتحــدث الرســمي   •
باســم الشــركة. وقــد قــرر المجلــس تعييــن متحدثيــن اثنيــن باســم المجلــس همــا كال مــن:

الدكتور عبدالعزيز علي الحمادي – الرئيس التنفيذي.

السيد/ محمد الصادي – مدير التسويق واالتصال وامين سر مجلس اإلدارة.

تاسعًا: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة الحالي خالل العام 2017 م

يجتمــع مجلــس إدارة الشــركة بدعــوة مــن رئيســه بشــكل منتظــم وفعــال وكّلمــا دعــت الحاجــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات رقــم )11( لســنة 2015، 
وهــو يجتمــع 6 مــرات علــى األقــل فــي الســنة، وقــد بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس إدارة داللــة القابضــة لعــام 2017 م عــدد )6( اجتماعــات.

كمــا أن الرئيــس يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب ذلــك اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل، وتوجــه الدعــوة لــكل عضــو مصحوبــة بجــدول األعمــال قبــل التاريــخ 
المحــدد النعقــاده بأســبوع علــى األقــل، ويجــوز ألي عضــو طلــب إضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــال.
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إن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة داللــة القابضــة منتظمــون بحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة باســتثناء بعــض الحــاالت الخارجــة عــن إرادتهــم، ويكــّرس األعضــاء خبراتهــم 
ومؤهالتهــم لمجلــس اإلدارة ولجانــه المختلفــة مــن خــالل الحضــور والمشــاركة بفعاليــة فــي المجلــس واللجــان والجمعيــات.

عاشرًا: لجان مجلس اإلدارة

يفــوض المجلــس بعــض صالحياتــه إلــى لجــان خاّصــة ويقــوم حســب الحاجــة بتشــكيل لجــان خاّصــة بهــدف إجــراء عمليــات محــّددة، حيــث تمــارس عملهــا وفقــًا لتعليمــات 
ــة  ــه )لجن ــة ل ــالث التابع ــان الث ــكيل اللج ــادة تش ــس اإلدارة، بإع ــام مجل ــد ق ــا، وق ــي فّوضه ــلطات الت ــات أو الس ــع الصالحي ــن جمي ــؤوال ع ــس مس ــى المجل ــة ويبق خطي
التدقيــق واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة( بشــكل مباشــر بعــد عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة التــي جــرت بتاريــخ 2017/04/03م والتــي 

تمــت وفقــًا إلجــراءات رســمية وشــفافة وهــي علــى الشــكل التالــي:

لجنة التدقيق: 

ــا لخطــة العمــل التــي يوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة فــي وقــت  هــي اللجنــة المســؤولة عــن اإلشــراف واالطــالع بكافــة أنشــطة التدقيــق الداخلــي والخارجيــة وفًق
ســابق. تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى أن تتفــق عضويــة اللجنــة مــع فتــرة عضويــة مجلــس اإلدارة.     ويتوافــر لــكل أعضــاء لجنــة التدقيــق 

خبــرة ماليــة ومحاســبية. 

أعضاء اللجنة هم:

رئيسًاالسيدة/ موزة السليطي. 1

عضوًاالسيد/ خالد عبدالله السويدي. 2

عضوًاالسيد/ وليد رسالن العبدالله. 3

عضوًاالسيد/ محمد مبارك الخاطر. 4

ــكل دوري  ــس اإلدارة بش ــى مجل ــا عل ــرض تقاريره ــم ع ــول ويت ــًا لأص ــة وفق ــا مدون ــر اجتماعاته ــع محاض ــة، وجمي ــت الحاج ــا دع ــام وكّلم ــق بانتظ ــة التدقي ــع لجن تجتم
ــات. ــة اجتماع ــام 2017 اربع ــالل الع ــت خ ــد اجتمع ــة، وق ــنة مالي ــة كل س ــي نهاي ــس ف ــنوي للمجل ــر س ــع تقري ــم رف ــا يت ــتها، كم لمناقش

مسؤوليات اللجنة بعد تحديث اختصاصاتها كاآلتي:

تتفــق عضويــة اللجنــة مــع عضويــة مجلــس االدارة، ويتــم تعييــن وعــزل اعضــاء اللجنــة عــن طريــق قــرار صــادرة مــن مجلــس االدارة، وفيمــا يلــي مســؤوليات وواجبــات 
اللجنــة:
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تقديم أية موضوعات تحتاج إلى إجراء بواسطة مجلس اإلدارة وتوصية بإجراءات متابعة، بناًء على ما تراه اللجنة.  .1

تقديم تقرير لمجلس اإلدارة بشأن الموضوعات الخاصة باللجنة كما هو منصوص عليه في )نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأسواق المالية(.   .2

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

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

تدقيق الرقابة المالية والداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.   .5

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

النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية بناًء على طلب مجلس اإلدارة، أو تقوم اللجنة بذلك من تلقاء نفسها بموافقة مجلس اإلدارة.   .7

استعراض السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية لشركة داللة.  .8

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

أية تغييرات في السياسات واألعمال المحاسبية؛   •

المسائل التي تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية العليا؛  •

التعديالت الرئيسية الناتجة عن تدقيق الحسابات؛   •

استمرار داللة كمنشأة قائمة بالفعل؛  •

االلتزام بالمعايير المحاسبية -معايير التقارير المالية الدولية.  •

االلتزام بالقواعد المعمول بها في بورصة قطر.  •

االلتزام بقواعد اإلفصاح وأية متطلبات أخرى تتعلق بإعداد التقارير المالية.  •

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

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

ــأن  التأكــد مــن أن المدقــق الخارجــي يقــوم بأعمــال تدقيــق ســنوية ونصــف ســنوية مســتقلة بغــرض توفيــر ضمانــات موضوعيــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين ب  .12
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ــة التقاريــر، وأنهــا تمثــل الوضــع المالــي وأداء شــركة داللــة بدقــة فــي جميــع  ــر الدوليــة لكتاب ــا للقوانيــن واللوائــح والمعايي القوائــم الماليــة يتــم إعدادهــا وفًق
ــة. النواحــي المادي

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

االهتمام بأية موضوعات يطرحها المدققين الخارجيين.   .14

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

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

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

أن يكــون مدققــي الحســابات الخارجييــن مســتقلين وليــس لهــم اهتمامــات أخــرى فــي داللــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا ســوى تدقيــق الحســابات. يلــزم عــدم   .1
وجــود أي تعــارض مصالــح فــي عالقــة المدقــق الخارجــي مــع داللــة. 

يجــب أن يكــون مدققــي الحســابات الخارجييــن ذوي مهنيــة ولديهــم خبــرة تخصصيــة فــي مدقــق القوائــم الماليــة للشــركات المدرجــة اســتناًدا إلــى المعاييــر   .2
ــر الدوليــة لكتابــة التقاريــر الماليــة.  الدوليــة للتدقيــق والمعايي

متابعة القواعد واللوائح المعمول بها بخصوص مناوبة المدقق.  .3

مراجعــة خطــاب تعييــن المدقــق الخارجــي وخطــة أعمالــه وأيــة اســتيضاحات هامــة يطلبهــا المدقــق مــن اإلدارة العليــا بخصــوص الســجالت المحاســبية والحســابات   .18
الماليــة أو أنظمــة الرقابــة، وكذلــك رد اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

تقييم أداء المدقق الخارجي.  .19

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

مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف على تنفيذها.   .1

عمل التدقيق الداخلي كعملية مستقلة، ومن قبل فريق عمل مدرب ومؤهل.   .2

أن التدقيق الداخلي سيقدم تقريًرا إلى مجلس اإلدارة من خالل اللجنة.   .3

أن التدقيق الداخلي يشمل جميع أنشطة شركة داللة.   .4

أن التدقيــق الداخلــي مســتقل عــن األداء الوظيفــي اليومــي فــي داللــة. يتــم فــرض االســتقاللية مــن خــالل تعويــض مدفــوع للمدقــق الداخلــي يحــدده مجلــس   .5
اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة مــن اللجنــة. 

أن يحضر المدقق الداخلي اجتماع الجمعية العمومية.  .6
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التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن مدقق داخلي واحد على األقل يتم تعيينه بواسطة مجلس اإلدارة.  .21

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

مراقبة إجراءات الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر واإلشراف عليها.  .1

تقييم مقارن لتطور عوامل المخاطر والنظم المستخدمة لالستجابة للتغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.   .2

تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك عــدد المــرات التــي تــم إبــالغ مجلــس اإلدارة بموضوعــات تتعلــق   .3
ــات.  ــذه الموضوع ــل ه ــع مث ــس اإلدارة م ــا مجل ــل به ــي يتعام ــة الت ــر( والطريق ــك إدارة المخاط ــي ذل ــا ف ــة )بم بالرقاب

إخفــاق الرقابــة الداخليــة وضعفهــا أو الطــوارئ التــي أثــرت أو قــد تؤثــر علــى األداء المالــي لشــركة داللــة واإلجــراء المتبــع مــن قبــل الشــركة لتصحيــح إخفاقــات   .4
الرقابــة الداخليــة )وخاصــة المشــكالت المدرجــة فــي تقاريــر داللــة الســنوية والقوائــم الماليــة الخاصــة بهــا(.

التزام شركة داللة بالقواعد والمتطلبات النظامية المعمول بخصوص قوائم السوق واإلفصاح.   .5

التزام شركة داللة بنظم الرقابة الداخلية في تحديد وإدارة المخاطر.   .6

كل المعلومات التي تصف عمليات المخاطر لشركة داللة.   .7

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

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

تقييم أداء المدقق الداخلي.  .25

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

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

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

تدقيق المالحظات المطروحة من أيا من التقارير المقدمة للجنة وإحالتها إلى االدارات المعنية التخاذ إجراءات المتابعة والتصرف في الوقت المناسب.  .29

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

بالتحقيــق النزيــه المســتقل فــي هــذه المســائل فــي حيــن التأكــد ممــا ســبق ذكــره وضمــان ســرية المبلــغ وكذلــك حمايتــه مــن االنتقــام.
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النظر في المسائل التي يثيرها المدير المالي لشركة داللة أو الشخص المنوط به مسؤولية االلتزام أو المدققين الداخليين أو المدققين الخارجيين.  .31

اإلشراف على التزام داللة بقواعد السلوك المهني.  .32

ضمان االلتزام على النحو الواجب بجميع القوانين والتعليمات المتعلقة بأنشطة داللة.  .33

ضمان تطبيق القواعد اإلجرائية الخاصة بصالحيات مجلس اإلدارة بشكل سليم؛  .34

حضور الجمعية العمومية.  .35

التشاور – على حساب شركة داللة -مع أي خبير أو استشاري مستقل بموافقة مسبقة من مجلس اإلدارة.  .36

التوصية بخصوص كافة األنشطة الخاصة بتدريب وترقية وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها.  .37

تفويض المسؤوليات للجنة فرعية تضم واحًدا أو أكثر من أعضاء اللجنة أو للرئيس التنفيذي لشركة داللة.  .38

توصيات لجنة التدقيق والمخاطر خالل العام 2017:

رفعت لجنة التدقيق توصية إلى مجلس اإلدارة للموافقة على البيانات المالية السنوية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة للمجموعة.

كمــا رفعــت توصيــة أخــرى إلــى مجلــس اإلدارة إلختيــار المدقــق الخارجــي شــركة رودل آنــد بارتنــر لتدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن عــام 2017 م لمــا لــه مــن خبــرة 
فــي هــذا المجــال ونظــرًا للســعر المنافــس المقــدم منهــم.

2- اللجنة التنفيذية 

تضم اللجنة التنفيذية ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة ويرأسها رئيس مجلس اإلدارة. وتتفق عضوية اللجنة مع فترة عضوية مجلس اإلدارة.

أعضاء اللجنة هم:

رئيسًا1- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد خالد آل ثاني

عضوًا2- سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني

عضوًا3- السيد/ خالد عبدالله السويدي
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مسؤوليات اللجنة التنفيذية:

1. وضع السياسة العامة للشركة واعتماد السياسات واالجراءات الداخلية.

2. مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.

3. مراقبة واالشراف على االداء المالي للشركة.

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

5. وضع السياسة االستثمارية للشركة.

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

7. الموافقة على أية مشروعات استثمارية.

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

9. الموافقة على االتفاقيات وااللتزامات التي تتعد صالحية الرئيس التنفيذي

10. الموافقة على القروض التي تطلبها الشركة.

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

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

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

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

3. لجنة المكافآت والترشيحات 

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة وتتفق عضوية اللجنة مع فترة عضوية مجلس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة هم:

رئيسًا1. السيد/ جابر بن هجاج الشهواني

عضوًا2. السيد/ أحمد محمد االصمخ

عضوًا3. السيد/ علي حسين السادة
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وتشمل مسؤوليات اللجنة وفًقا الختصاصاتها اآلتي: 

تقديم تقرير لمجلس اإلدارة بأية مسائل تحتاج تصرف من رأي اللجنة كما توصي بمتابعة العمل فيها.  .1

تقديم تقرير لمجلس اإلدارة بشأن المسائل المتعلقة باللجنة كما تم تحديدها في )نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأسواق المالية(.   .2

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

مسؤولة عن عملية الترشيح لمجلس اإلدارة واإلشراف على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.  .4

مســؤولة عــن وضــع ونشــر إجــراءات رســمية وصارمــة وشــفافة فيمــا يتعلــق بترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى متطلبــات الالئحــة الداخليــة لشــركة داللــة   .5
القابضــة )بمــا فــي ذلــك النظــام األساســي( ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة وقانــون الشــركات التجاريــة والســلطات األخــرى 

ــة.  ذات الصل

تقتــرح علــى مجلــس اإلدارة تعديــل النظــام األساســي واعتمــاده فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين، فــي حــال رأت اللجنــة أن مثــل هــذه   .6
التعديــالت ضروريــة.

وضــع ونشــر )بعــد اعتمــاد المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة( سياســة األجــور التــي تحكــم أجــور رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي   .7
اإلدارة التنفيذيــة علــى أســاس لوائــح شــركة داللــة )بمــا فــي ذلــك النظــام األساســي( ووفًقــا لنظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة 

ونظــام الشــركات التجاريــة واألنظمــة المســتخدمة األخــرى وأفضــل الممارســات الدوليــة المطبقــة األخــرى المعمــول بهــا فــي قطــر.

تحديــد وتنفيــذ سياســة األطــراف ذات الصلــة للرقابــة علــى المعامــالت التجاريــة مــع األطــراف ذات الصلــة والرقابــة علــى تضــارب المصالــح المحتمــل، مــع اإلشــارة   .8
إلــى تعريــف األطــراف المتضامنــة كمــا هــو وارد فــي نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة. وتشــمل هــذه السياســة المتطلبــات علــى 

النحــو المحــدد فــي نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة.

ضمان القيام بإجراء التقييم السنوي آلداء مجلس اإلدارة، بالتعاون مع رئيس مجلس اإلدارة.  .9

إعــداد وتقديــم خطــة تعاقــب اإلدارة وبرنامــج التدريــب التوجيهــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد وكذلــك عمليــة التدريــب وخطــة عمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقريــر   .10
حوكمــة الشــركات الســنوي إلــى مجلــس اإلدارة العتمــاده بنــاًء علــى نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر هيئــة قطــر لأســواق الماليــة.

حضور الجمعية العمومية. )المادة 14.2 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأسواق المالية(  .11

التشاور – على حساب شركة داللة – مع أي خبير أو استشاري مستقل شريطة الحصول على اعتماد مسبق من مجلس اإلدارة.  .12

13. تفويض المسؤوليات إلى لجنة فرعية تضم واحًدا أو أكثر من أعضاء اللجنة أو إلى الرئيس التنفيذي لشركة داللة.

تعريف مجلس اإلدارة بشكل دائم بآخر التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل التطبيقات المعمول بها في المجال.  .14
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حادي عشر: أمين سر مجلس اإلدارة

يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بــدور رئيســي فــي ضمــان اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة فــي مجلــس اإلدارة ومراجعتهــا بشــكل منتظــم، كمــا أنــه يعــاون ويســاعد جميــع 
أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الحصــول علــى المشــورة والمعلومــات والوثائــق التــي تمّكنهــم مــن القيــام بمهامهــم دون عنــاء، حيــث يقــع عليــه عــبء تحضيــر وتحريــر 
محاضــر اجتماعــات المجلــس والّلجــان وفقــًا لأصــول وحفظهــا وارســال الدعــوات ألعضــاء المجلــس والمشــاركين مــع جــدول األعمــال والتنســيق بيــن األعضــاء والرئيــس 
وفيمــا بينهــم وأصحــاب المصالــح، وقــد عّيــن المجلــس لهــذه الغايــة أميــن ســر يتولــى مســؤولية إضافيــة وهــي مديــر التســويق والعالقــات العامــة، علمــا بأنــه حاصــل 

علــى شــهادة البكالوريــوس فــي مجــال االعــالم ولديــه خبــرة أكثــر مــن 13 ســنة كأميــن ســر مجلــس ادارة فــي دولــة قطــر.

الفصل الرابع:

أعمال الرقابة بالشركة
أوال: التدقيق الداخلي

ــا، والوصــف الوظيفــي والسياســات  تقــع المســؤولية علــى عاتــق مجلــس اإلدارة فــي نظــام المراقبــة الداخليــة للشــركة. وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة هيــكال تنظيمًي
واإلجــراءات وتفويــض الســلطات مالًيــا وعملًيــا بمــا يحكــم تنظيــم عمليــات الشــركة. وقــد أكــد المجلــس – مــن خــالل تفويــض الســلطات الحاليــة – أنــه ال يوجــد فــرد يتمتــع 

بســلطات مطلقــة. 

عهــدت مســؤولية مراقبــة واالبــالغ عــن االخطــاء االداريــة إلــى ادارة التدقيــق الداخلــي التــي تقــوم بتقديــم تقاريرهــا إلــى لجنــة التدقيــق، وقــد قامــت االدارة بتصميــم 
برنامــج تدقيــق لمراقبــة العمليــات واالمــور االســتراتيجية والماليــة وااللتــزام.

ــذه اإلدارة  ــت ه ــد قام ــذي. وق ــس التنفي ــى الرئي ــر إل ــم تقاري ــوم بتقدي ــث تق ــزام حي ــى إدارة االلت ــزام إل ــر االلت ــن مخاط ــالغ ع ــة واإلب ــؤولية إدارة ومراقب ــدت مس وُعه
ــح.  ــن واللوائ ــزام بالقواني ــد االلت ــة لرص ــة داخلي ــول رقاب ــم بروتوك ــم نظ بتصمي

وقد عهدت مسؤولية ادارة ومراقبة واالبالغ عن المخاطر القانونية إلى ادارة الشؤون القانونية تقوم بتقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي مباشرة. 

وكذلك ُعهد مسؤولية الشؤون المالية إلدارة مالية مخصصة تقوم بتقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي لشركة داللة. 

وقد وضعت اإلدارة المالية نظم الرقابة الداخلية للشروع في التسجيل واعتماد وتقرير المعامالت وفًقا للمعايير الدولية لكتابة التقارير المالية.

المدقق الداخلي

قامــت شــركة داللــة بتعييــن مدقــق داخلــي فــي الشــركة حيــث التحــق للعمــل بالشــركة بتاريــخ 18 مــارس 2012. ويقــوم المدقــق الداخلــي بتقديــم تقاريــر إلــى مجلــس 
اإلدارة مــن خــالل لجنــة التدقيــق.
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يجتمع المدقق الداخلي بلجنة التدقيق بصورة ربع سنوية، يقوم خاللها بعرص موجز ألهم النقاط التالية:

1. متابعة توصيات التدقيق الداخلي المذكورة في التقارير السابقة.

2. تسجيل المالحظات الجديدة خالل فترة 3 أشهر – بشكل دوري على مدار السنة.

3. متابعة التحقيقات الخاصة والعالقة خالل الفترة، بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية.

4. متابعــة عمــل مراقــب الحســابات فــي مراجعــة القوائــم الماليــة وعــرض أهــم المالحظــات خــالل فتــرة المراجعــة، كمــا يقــوم بتســوية أي نقــاط عالقــة مــع اإلدارات 
األخــرى.

ثانيًا: الرقابة الخارجية

مراقب الحسابات الخارجي

صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة داللــة القابضــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2017/04/03م علــى تعيــن الســادة/ مكتــب رودل آنــد بارتنــر للقيــام بأعمــال 
مراقــب الحســابات لعــام 2017 م ألن لــه خبــرة كبيــرة فــي مجــال التدقيــق واألفضــل ســعرًا، وقــد تــّم ذلــك بنــاًء علــى توصيــة لجنــة التدقيــق إلــى المجلــس باختيــار عــرض 

الســادة مكتــب رودل آنــد بارتنــر للقيــام بمهــام التدقيــق الخارجــي للشــركة باعتبــاره األقــل ســعرًا.

مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات

قــدم مراقــب حســابات الشــركة الســادة/ مكتــب رودل آنــد بارتنــر تقريــره للجمعيــة العامــة وتــاله عليهــا، والــذي أوضــح فيــه مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي 
ــا  ــة والتزامهم ــر المالي ــداد التقاري ــق وإع ــي التدقي ــة ف ــم العالمي ــل النظ ــق أفض ــركة بتطبي ــه والش ــدى التزام ــة، وم ــة ذات الصل ــريعات الهيئ ــون وتش ــكام القان وأح
بمعاييــر المحاســبة والتدقيــق الدوليــة ومتطلباتهــا وقــد تــم مناقشــة تقريــره بالجمعيــة العامــة العاديــة مــن قبــل الســادة المســاهمين وتــم إيضــاح المســائل الــواردة 
ــق  ــر المدق ــم يث ــه ول ــام أعمال ــة إلتم ــات الالزم ــى المعلوم ــول إل ــن الوص ــه م ــي تمكين ــركة ف ــاون الش ــدى تع ــن م ــا  بي ــارات، كم ــع االستفس ــى جمي ــرّد عل ــه، وال في

الخارجــي أي مســألة مثيــرة للشــبهة علــى الشــركة خــالل العــام 2017.
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الفصل الخامس:

اإلفصاح والشفافية
أواًل: اإلفصاح

تتقيــد الشــركة بجميــع متطلبــات االفصــاح بمــا فــي ذلــك تقديــم التقاريــر الماليــة واالفصاح عن عــدد أســهم اعضــاء مجلــس االدارة والمســئولين التنفيذين والمســاهمين 
الكبــار او المســاهمين المســيطرين. كمــا تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن معلومــات تتعلــق بأعضــاء مجلــس ادارتهــا بمــا فــي ذلــك الســيرة الذاتيــة لــكل واحــد منهــم تبيــن 

مســتواه التعليمــي ومهنتــه وعضويتــه فــي مجالــس ادراة اخــرى )إن وجــدت(. وكذلــك عــن اســماء اعضــاء اللجــان المختلفــة المشــكلة مــن قبــل المجلس.

يتأكد المجلس من ان جميع عمليات االفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقه وصحيحة وغير مضّللة.

تقــدم الشــركة تقاريــر ماليــة مطابقــة لمعاييــر المحاســبة والتدقيــق الدوليــة IAS/IFRS  وISA ومتطلباتهــا. ويتضمــن تقريــر المدققيــن الخارجييــن اشــارة صريحــة عمــا اذا 
كانــوا قــد حصلــوا علــى كل المعلومــات الضروريــة، ويجــب ان يذكــر هــذا التقريــر مــا اذا كانــت الشــركة تتقيــد بمعاييــر IAS/ IFRS  ومــا اذا كان التدقيــق قــد اجــرى وفقــًا 

 . IAS لمعاييــر التدقيــق الدوليــة

يتم نشر التقارير المالية الدورية للشركة في الصحف القطرية وكذلك على موقع الشركة وموقع بورصة قطر.

ثانيًا: عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية وبصفتهم كممثلين ألشخاص معنويين حتى تاريخ 31 / 12 / 2017 م:

المنصبعضو مجلس اإلدارة
عدد األسهم/ 

نسبة التملك

عدد األسهم 

المملوكة للجهة 

التي يمثلها

ال يوجد64000 -%0.23رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن خالد آل ثاني

ال يوجد71040 – %0.25نائب رئيس مجلس اإلدارة.السيد / جابر هجاج منصور الشهواني
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ال يوجد1269094– %4.47عضو مجلس االدارة.سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني

ال يوجد1420800 - %5.00عضو مجلس اإلدارة.السيد/ علي حسين علي السادة

ال يوجد50000 – %0.18عضو مجلس االدارة.السيد/ أحمد محمد علي إبراهيم األصمخ

489021– %1.72ال يوجدعضو مجلس اإلدارة -ممثل جهاز قطر لالستثمار )مؤسس(السيد/ خالد عبد الله السويدي

السيدة/ موزة محمد جمعه الفضالة السليطي
التابــع  المعاشــات  االدارة -ممثــل صنــدوق  عضــو مجلــس 

ــس( ــة )مؤس ــات االجتماعي ــد والتأمين ــة للتقاع ــة العام للهيئ
1378176 – %4.85ال يوجد

489021– %1.72ال يوجدعضو مجلس اإلدارة - ممثل جهاز قطر لالستثمار )مؤسس(السيد/ وليد رسالن وليد ياقوت العبد الله               

السيد / محمد مبارك علي الخاطر
ــوات  ــتثمارات الق ــة اس ــل محفظ ــس االدارة -ممث ــو مجل عض

ــلحة المس
1420800 – %5.00ال يوجد

ثالثُا: عدد األسهم المملوكة إلدارة التنفيذية حتى تاريخ 2017/12/31م.

عدد األسهم التي يملكونهاصفاتهمأسماء المسؤولين التنفيذيينم

ال يوجدالرئيس التنفيذيالسيد الدكتور / عبدالعزيز علي الحمادي1
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رابعا: اإلفصاح عن المخالفات التي ارتكبت خالل عام 2017:

لم يتم ادانة الشركة بارتكاب أية مخالفات خالل عام 2017 كما لم يتم توقيع أية عقوبات عليها من الجهات الرقابية.

خامسا: اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة مع شركة داللة القابضة والدعاوي القضائية خالل عام 2017:

فــي تاريــخ 2018/01/03 أعلنــت شــركة داللــة للوســاطة اإلســالمية احــدى الشــركات التابعــة لشــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة عــن إســتالمها منطــوق الحكــم 
الصــادر مــن المحكمــة االبتدائيــة بتاريــخ 2016/12/29 فــي الدعــوى رقــم 2016/89 جنايــات والــذي بموجبــه حكمــت المحكمــة حضوريــا بإلــزام المتهــم بــرد مبلــغ 19,511,95  

ريــال قطــري )تســعة عشــر مليــون وخمســمائة واحــدى عشــر الــف وتســعمائة وواحــد وخمســون ريــال قطــري( لشــركة داللــة للوســاطة اإلســالمية.

فــي تاريــخ 2017/11/20 أعلنــت شــركة داللــة للوســاطة اإلســالمية احــدى الشــركات التابعــة لشــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة عــن إســتالمها حكــم االســتئناف 
رقــم 96 س ن ج 2017 المــؤرخ 20.11.2017 والــذي بموجبــه حكمــت المحكمــة غيابيــًا بقبــول االســتئناف شــكاًل ورفضــه موضوعــًا وتأييــد الحكــم المســتأنف بإلــزام المتهــم 
بــرد مبلــغ 19,511,95  ريــال قطــري )تســعة عشــر مليــون وخمســمائة واحــدى عشــر الــف وتســعمائة وواحــد وخمســون ريــال قطــري( لشــركة داللــة للوســاطة اإلســالمية.

سادسا تضارب المصالح والشفافية:

إن مجلــس إدارة داللــة القابضــة ملتــزم باإلفصــاح عــن العمليــات والصفقــات التــي تبرمهــا الشــركة مــع أي طــرف ذي عالقــة، وفــي حالــة وجــود أي مســألة تتعلــق 
بتضــارب المصالــح أو صفقــة تجاريــة مــع أي طــرف مــن ذوي العالقــة، فإنهــا ال تتــّم إال بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة عليهــا، كمــا يتــم ذلــك وفقــًا لمبــادئ 

الشــفافية واإلنصــاف واالفصــاح ووفقــًا للقوانيــن ذات الصلــة.

وتجــدر اإلشــارة الــى ان الشــركة قامــت بأعــداد سياســة تحكــم المعامــالت التجاريــة مــع االطــراف ذات الصلــة وعمليــات تضــارب المصالــح المحتملــة واالفصــاح عنهــا وقــد 
قــام مجلــس االدارة باعتمــاد السياســة بتاريــخ 9 اكتوبــر 2012.

سابعا: اإلفصاح عن عمليات التداول:

إن مجلــس إدارة داللــة القابضــة واإلدارة التنفيذيــة العليــا وجميــع األشــخاص المطلعيــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر ملتزميــن باإلفصــاح عــن عمليــات التــداول التــي 
يقومــون بهــا علــى أســهم الشــركة.

وتجــدر اإلشــارة الــى انــه تــم تطبيــق سياســة للتــدوال بــاألوراق الماليــة واإلفصــاح )متضمنــة شــروطًا لتعامــالت األفــراد المطلعيــن( فــي ينايــر 2010 حيــث يتــم تطبيــق 
إجــراءات رقابيــة آليــه بأنظمــة الشــركة التشــغيلية لمراقبــة اإللتــزام بهــذه السياســة ويتضمــن ذلــك تقديــم التقاريــر عــن التــداول مــن خــالل شــركة داللــه للوســاطة مــن 

قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن.
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الفصل السادس

حقوق أصحاب المصالح
أواًل: المساواة بين المساهمين في الحقوق

جميع المساهمين متساوون بالحقوق المترتبة لهم على أسهم الشركة حيث أن أسهم الشركة جميعها من نفس الفئة.

وتجــدر اإلشــارة الــى أن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة يضمنــون للمســاهمين ممارســة حقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق التصــرف فــي األســهم، وحــق 
ــى  ــول إل ــق الوص ــا، وح ــى قراراته ــت عل ــا والتصوي ــي مداوالته ــتراك ف ــة واالش ــة العام ــور الجمعي ــق حض ــهم، وح ــاح األس ــن أرب ــرر م ــب المق ــى النصي ــول عل الحص

ــح الشــركة. المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصال

إن داللــة القابضــة تطلــب شــهريًا مــن شــركة قطــر لإليــداع المركــزي ألوراق الماليــة نســخة محدثــة مــن ســجل المســاهمين وبإمــكان أي مســاهم طلــب االطــالع علــى 
ــًا خــالل ســاعات العمــل الرســمية للشــركة، كمــا تنشــر الشــركة المعلومــات، والبيانــات، والوثائــق التــي تهــم  ســجل المســاهمين فــي الشــركة والوصــول إليــه مجان

المســاهمين وتقــوم بتحديثهــا علــى الــدوام، كمــا تقــوم بنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي.

ثانيًا: حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم

يتضّمــن النظــام األساســي المعــدل للشــركة حــق المســاهمين الذيــن يملكــون 10 % مــن رأســمال المجموعــة بطلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد، وحق المســاهمين 
ــون الشــركات التجاريــة رقــم 11 لســنة 2015  ــر العاديــة لالنعقــاد وفقــًا لقان ــة العامــة غي الذيــن يمثلــون 25 % مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعي

والحــق بطلــب ادراج أي بنــد علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة. 

ــة عليهــا واتخــاذ  ــود جــدول األعمــال وطــرح األســئلة وتلقــي األجوب كمــا أن المــادة( 49 )مــن النظــام األساســي للشــركة تنــص علــى حــق المســاهمين بمناقشــة بن
ــرارات. الق

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

وتجــدر اإلشــارة الــى ان داللــة القابضــة تعقــد اجتماعــات جمعيتهــا فــي اماكــن بقلــب العاصمــة الدوحــة وبأوقــات مناســبة، وتوّفــر الشــركة قبــل وقــت كاف للمســاهمين 
والمطلعيــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بجــدول األعمــال لتمكينهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم، ويتــم اإلفصــاح عــن نتائــج الجمعيــة العامــة فــور انتهائهــا الــى الجهــات 
المختصــة كمــا يتــم نشــرها علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة، ويتــم إيــداع نســخة مــن محضــر االجتمــاع لــدى الهيئــة فــور اعتمــاده مــن قبــل الجهــة المختصــة بــوزارة 

االقتصــاد والتجــارة.
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ثالثًا: توزيع األرباح وحقوق مساهمي االقلية

ينــص النظــام األساســي المعــدل للشــركة علــى نســبة الحــد األدنــى مــن األربــاح الصافيــة التــي يجــب توزيعهــا علــى المســاهمين مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم 
ــي  ــوق المال ــة والس ــدى الهيئ ــا ل ــول به ــط المعم ــم والضواب ــًا للنظ ــاح وفق ــن األرب ــه م ــاهم حصت ــتحق المس ــاري، ويس ــي االختي ــي واالحتياط ــي القانون االحتياط
المدرجــة فيهــا األســهم، حيــث يوصــي مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة للشــركة بتوزيــع األربــاح، وتختلــف نســبة األربــاح الموزعــة مــن ســنة الــى أخــرى حســب األربــاح 

التــي تحققهــا الشــركة. 

وجــاري العمــل علــى تعديــل النظــام األساســي للشــركة لتضمينــه آليــة محــددة لحمايــة حقــوق المســاهمين بصفــة عامــة واألقليــة بصفــة خاصــة حــال إبــرام الشــركة 
صفقــات كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال الشــركة وذلــك وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2017/12/05.

رابعًا: حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين 

تلتــزم الشــركة بالمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحترامهــا، ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة طلــب المعلومــات ذات الصلــة بمصلحتــه علــى أن 
يرفــق بطلبــه مــا يثبــت صفتــه، وتلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح األخريــن أو يضــر بمصالحهــا.

وتجدر اإلشارة الى ان سياسات وإجراءات الشركة الداخلية تتضمن بنود تضمن ما يلي:

ــة وذلــك فــي  ــة وذات صل ــوق بهــا وكافي ــح المشــاركة فــي الحوكمــة مــن الحصــول علــى معلومــات موث ــن أصحــاب المصال ــح وتمكي ــرام حقــوق أصحــاب المصال احت
الوقــت المناســب وبشــكل منتظــم. 

ضمان معاملة الموظفين وفقًا لمبادئ العدل والمساواة بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين

سياســة مكافــأت لمنــح حوافــز للعامليــن وإلدارة الشــركة للعمــل دائمــًا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة. ويجــب أن تأخــذ هــذه السياســة بعيــن اإلعتبــار آداء الشــركة علــى 
المــدى الطويــل.

آليــة تســمح للعامليــن بالشــركة إبــالغ المجلــس بالتصرفــات المثيــرة للريبــة فــي الشــركة عندمــا تكــون هــذه التصرفــات غيــر قويمــة أو غيــر قانونيــة أو مضــرة بالشــركة. 
وتأميــن الســرية والحمايــة مــن أي أذى أو ردة فعــل ســلبية ضــد الُمِبلــغ مــن موظفيــن آخريــن أو الرؤســاء. 

خامسًا: المسؤولية المجتمعية لدى داللة القابضة

تســعى شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة لترســيخ نفســها كشــركة رائــدة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة لذلــك لــم تدخــر الشــركة جهــدًا فــي دعمهــا 
لمشــاريع المســؤولية االجتماعيــة رغبــة منهــا فــي إحــداث تأثيــر اجتماعــي فــي المجتمــع القطــري يســاهم فــي تعزيــز وتحقيــق الرفاهيــة للمجتمــع.

وفــي داللــة علــى إيمانهــا العميــق بالمســؤولية االجتماعيــة قدمــت شــركة داللــة القابضــة مبــادرة رياديــة علــى مســتوى العالــم فــي هــذا المجــال دعــت خاللهــا 
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طــالب مــن جامعــة قطــر لحضــور اجتمــاع مجلــس إدارتهــا، وذلــك مــن أجــل تدريــب الطــالب علــى الحيــاة العمليــة وتهيئتهــم لتحمــل المســؤولية، والــذي يأتــي ضمــن 
رؤيــة قطــر 2030 التــي أطلقهــا ســمو أميــر البــالد المفــدى الشــيخ تميــم بــن حمــد أل ثانــي، والتــي ترتكــز بشــكل أساســي علــى التنميــة البشــرية ودعــم الشــباب 

والشــفافية.

الشراكة مع جامعة قطر

وقعت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة مذكرة تفاهم مع جامعة قطر بهدف تحسين وتعزيز المعرفة في مجال التعليم 

واألبحاث العلمية والتدريب التنفيذي وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات المهنية والعلماء والباحثين في مجال إدارة االعمال والمال ونظم المعلومات.

وتشــمل المذكــرة تعــاون الطرفيــن فــي تنظيــم وإقامــة مؤتمــرات ونــدوات وورش عمــل تخصصيــة مشــتركة، بمــا يحقــق األهــداف المشــتركة للمؤسســتين باإلضافــة 
للبنــود األخــرى.

وتوفــر المذكــرة فــرص التدريــب لطــالب جامعــة قطــر وتعريفهــم بأنظمــة التــداول والمســاهمة فــي إجــراء البحــوث العلميــة ورعايــة الطــالب المتميزيــن والمبدعيــن 
باإلضافــة الــى خطــة المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا الشــركة تحقيقــًا لرؤيــة قطــر 2030. كمــا تتطلــع الشــركة الــى الشــركة توظيــف الطــالب المتميزيــن الذيــن 

يتــم تدريبهــم لديهــا فــي إطــار هــذه الشــراكة.

طــالب مــن جامعــة قطــر يحضــرون اجتمــاع مجلــس اإلدارة فــي بــادرة أولــى تشــهدها الشــركات المســاهمة القطريــة وفــي إطــار اتفاقيــة التعــاون مــع جامعــة قطــر 
ــم  ــل دع ــن أج ــركة م ــه الش ــع ب ــذي تضطل ــة ال ــؤولية االجتماعي ــار دور المس ــي إط ــك ف ــس اإلدارة وذل ــاع مجل ــور اجتم ــة لحض ــن الجامع ــن م ــركة طالبي ــتضافت الش اس

الكــوادر القطريــة الشــابة وتوفيــر فــرص تدريــب لطلبــة جامعــة قطــر والمشــاركة فــي اجــراء األبحــاث معهــا.

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

داخــل الشــركة.

سياسة المكافآت

تخضــع مكافــأت مجلــس اإلدارة العتمــاد الجمعيــة العامــة بحــد أقصــى قــدره 5 % مــن صافــي األربــاح بعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن 5% مــن رأس المــال 
المدفوع.

يحــدد مجلــس اإلدارة مكافــآت اإلدارة العليــا. وتتكــون مكافــآت اإلدارة العليــا مــن راتــب وأضافــي مقابــل أداء. تقــوم شــركة داللــة باإلفصــاح عــن مكآفــات مجلــس اإلدارة 
واإلدارة العليــا كجــزء مــن إفصــاح األطــراف المختصــة فــي التقريــر المالــي للمجموعــة.
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إدارة المخاطر

يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى تطويــر اســتراتيجية المخاطــر وتطبيــق المبــادئ وأطــر العمــل والسياســات، و لمواصلــة تعزيــز 
ممارســات إدارة المخاطــر ، تــم تشــكيل لجنــة مخاطــر المســؤولة عــن إعــدادا ســجل المخاطــر الخــاص بــكل إدارة داخــل الشــركة، وتحديثــه بصــورة دوريــة. وقــد تــم وضــع 

برنامــج مراجعــة إدارات الشــركة مــن قبــل قســم التدقيــق الداخلــي اعتمــادا علــى تصنيــف المخاطــر ودرجــة خطورتهــا. 

كما يتعهد مجلس اإلدارة باإلبقاء على الرقابة شاملة ومسؤولية حوكمة إدارة المخاطر، بمساعدة لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ووظيفة إدارة المخاطر

أحكام ختامية

ــإلدارة الرشــيدة، وســبياًل  ــة القابضــة الحوكمــة نظامــًا ل ــر دالل ــث تعتب ــام بقواعــد الحوكمــة، حي ــه الت ــد علــى التزامــه وامتثال ــة القابضــة، التأكي ــود مجلــس إدارة دالل ي
للتوفيــق بيــن أصحــاب المصالــح المتعارضــة والتــوازن بينهــا، وتوزيــع الحقــوق والمســؤوليات فيمــا بينهــا ضمــن إطــار عــام مــن الشــفافية والنزاهــة فــي التعامــل 

واإلفصــاح والمســاواة فــي الفــرص. 

كمــا تنــوه داللــة القابضــة بانهــا تقــوم بتزويــد هيئــة قطــر لــأوراق الماليــة ســنويًا بنســخة مــن تقريــر الحوكمــة وكّلمــا طلــب منهــا ذلــك، مرفقــًا بــه نســخة مــن التقريــر 
الســنوي الــذي تعــّده الشــركة وذلــك بعــد اعتمــاده مــن قبــل الجمعيــة العامــة مباشــرة والــذي يتــم توزيــع نســخ مطبوعــة منــه علــى المســاهمين خــالل االجتمــاع، كمــا 

يتــم نشــره علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة.

والله الموفق والمستعان

عبد الرحمن بن حمد بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة


