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مقدمـــة
السادة المساهمون الكرام،،،
في إطار سعينا المتواصل لاللتزام بمتطلبا ت الحوكمة وفق الرؤية المنهجية التي وضعتها هيئة قطر

لألسواق المالية ،يسرنا أن نتقدم لكم بتقرير الحوكمة لعام  ،2112ونتمنى أن تجدوا فيه ما يشير إلى
تطور أدائنا في هذا السياق ،نظ اًر ألهمية الحوكمة ودورها في رفع سوية األداء العام للشركات

المساهمة المدرجة في األ سواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية ،والتعريف بسقف
المسؤوليات وااللتزامات التي تقع على عاتقنا تجاه المساهمين.
لقد أعطت إدارة الشركة المتحدة للتنمية اهتماماً كبي اًر لقوانين الحوكمة ،وأخذت بعين االعتبار جميع
متطلباتها في كافة نشاطاتها خالل العام الماضي ،وشاركت في ورشات العمل التي وفرتها الهيئة

واطلعت بشكل تفصيلي على تعديالت قوانين الحوكمة التي أصدرتها الهيئة مؤخ اًر ،وذلك إيماناً منها
بأهمية هذه القوانين في تطوير أدائها وهيكليتها وتعزيز الثقة بينها وبين مساهميها.

وبهذه المناسبة نوجه شكرنا الجزيل للسادة المساهمين على ثقتهم المتواصلة بإدارة المتحدة للتنمية ،كما
نتوجه بشكر مو ٍاز ل لسادة في هيئة قطر لألسواق المالية على جهودهم الحثيثة في تطوير ممارسات

الحوكمة ومراقبة الشركات في قطر ،فضالً عن النشاطات العديدة التي وفرتها الهيئة في هذا السياق
بهدف الوصول تدريجياً إلى تطبيق أفضل لهذه الممارسات.

وان كانت هذه المعايير تقع على قائمة أولوياتنا إال أننا ما زلنا نعتبر التزامنا بها عملية تخضع للتقييم
والتطوير المتواصلين ،وعلى الرغم من أننا لم نبل غ جميع أهدافنا في هذا السياق بعد ،إال أن ما تحقق

إلى اليوم يظهر سعينا الحثيث لتحقيق هذه األهداف و سيرنا في االتجاه الصحيح.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام،،،

حسين إبراهيم الفردان
رئيـــس مجلس اإلدارة

 .1مفاهيم:
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الشركة

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق

نظام الحوكمة أو النظام

نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة
قطر أللسواق المالية والصادر عن الهيئة في عام .2119

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة المتحدة للتنمية

المدراء التنفيذيون

المدراء التنفيذيون في الشركة المتحدة للتنمية والذين يتولون مناصبهم

ومسؤولياتهم اإلدارية اليومية في مختلف أقسام الشركة وشركاتها

الزميلة والتابعة.
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 .2لمحة عن الشركة المتحدة للتنمية

تأسست الشركة في عام  ،1999وتم إدراجها في سوق الدوحة لألوراق المالية في يونيو  .2113وسعت

منذ اليوم األول من تأسيسها ،ألن تصبح أحد رموز النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر والمنطقة،
واضعةً في مقدمة أهدافها تحقيق أفضل العوائد للشركاء والمساهمين وااللتزام بالقوانين واللوائح السارية
والحفاظ على البيئة.

انتقلت الشركة منذ تأسيسها في عام  1999من مرحلة دراسات ال جدوى إلى مرحلة التطوير واإلنتاج
والتشغيل ،وقد أسهمت هذه الدراسات في تأسيس مجموعة من الشركات التي تحتل مرك اًز مرموقاً في

قطاعاتها المختلفة .وتفخر المتحدة للتنمية اليوم بقدرتها على استقطاب أهم الفرص االستثمارية ،حيث

نجحت في تأسيس مجموعة من الشركات واالستثمارات الجديدة التي أثبتت فاعليتها ووجودها على

مستوى المنطقة.

تشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات االستثمارية الحيوية ،من ضمنها مشاريع

البنى التحتية والصناعات المرتبطة بالطاقة والهيدروكاربونات ،والعقارات ،والمشاريع المرتبطة بالبيئة
والصناعات البحرية ،ومشاريع تطوير المدن والمرافق العامة ،وتقنية المعلومات ،واألزياء ،والتسويق

واإلعالن ،والتأمين ،وادارة العقارات ،وخدمات الحماية ،باإلضافة إلى قطاع الضيافة والترفيه وعدد من

القطاعات األخرى.

ويعتبر مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أكثر المستثمرين نجاحاً في دولة قطر .ويملك

المساهمون القطريون أكثر من  85بالمائة من أسهم الشركة ،بينما تتوزع الـ  15بالمائة المتبقية من
األسهم على مساهمين من مختلف دول العالم.

 .3الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية:
تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية- :

إسم الشركة

جنسية الشركة

رأس مال الشركة

نسبة المساهمة

شركة الخليج للفورمالدهيد

قطرية

أربعون مليون لاير قطري

%01

شركة السيف المحدودة

قطرية

بليون لاير قطري

%01

شركة أستيكو قطر

قطرية

خمسة ماليين لاير قطري

%01

المتحدة للخرسانة الجاهزة

قطرية

خمس ـ ـ ــة وعش ـ ـ ــرون ملي ـ ـ ــون لاير %00

شركة الشرق األوسط للجرف

قطرية

قطري
خمسـ ـ ــمائة وسـ ـ ــتون مليـ ـ ــون لاير %9.54
قطري
الشركة القطرية لتبريد المناطق

قطرية

ثالثمائة مليون لاير قطري

%.0

شركة ميلينيا

تركية

مائة ألف ليرة تركية

%4454
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إسم الشركة

جنسية الشركة

رأس مال الشركة

نسبة المساهمة

شركة رونوتيكا الشرق األوسط

قطرية

مائة مليون لاير قطري

%011

الشركة المتحدة للموضة واألزياء

قطرية

ثمانون مليون لاير

%011

شركة اللؤلؤة-قطر

قطرية

خمس ـ ـ ــة وعش ـ ـ ــرون ملي ـ ـ ــون لاير %011

شركة مدينة سنترال

قطرية

مليون لاير قطري

%011

شركة أبراج كارتير

قطرية

مليون لاير قطري

%011

شركة تنمية الضيافة

قطرية

خمسون مليون لاير

%011

الشركة المتحدة إلدارة المرافق

قطرية

خمسة ماليين لاير قطري

%011

شركة سكوب

قطرية

خمسة ماليين لاير

%011

الشركة المتحدة لإلستثمار والتطوير

مؤسسـ ـ ــة بجـ ـ ــزر خمسون ألف دوالر أمريكي

قطري

%011

كيمان
شركة جيكو

قطرية

مليونان وستمائة ألف لاير

%.1

شركة مدينا إينوفا

قطرية

مليون لاير قطري

%011

شركة إنشور بلس

قطرية

عشرة ماليين لاير قطري

%011

شركة جليتر

قطرية

مليون لاير قطري

%011

شركة مالك اللؤلؤة

قطرية

مائتا ألف لاير قطري

%011

ش ــركة اللؤلـ ــؤة قط ــر العقاريـ ــة ش ـ ـريك مؤسس ـ ـ ـة بجـ ـ ــزر خمسون ألف دوالر أمريكي

%011

عام المحدودة (التـي تملـك  %.0مـن كيمان
شركة صندوق اللؤلؤة قطر العقاريـة -
المتوا فقـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـريعة -شـ ـ ـ ــركة
محــدودة المؤسســة مؤسســة فــي جــزر
الكيمان)
الشركة المتحدة لحلول المرافق

قطرية

مليونا لاير قطري

%011

شركة المنتجعات والمرافق الترفيهية

قطرية

مليون لاير قطري

%011

شركو براغماتك للتكنولوجيا

قطرية

خمسة ماليين لاير قطري

%011

شركة انترابرايز العقارية للتنمية

تركية

أربعمائة ألف ليرة تركية

%44

شـ ــركة محـ ــالت التجزئـ ــة فـ ــي بورتـ ــو مؤسسـ ـ ــة بجـ ـ ــزر خمسون الف دوالر أميركي
عربية 0

كيمان

شـ ــركة محـ ــالت التجزئـ ــة فـ ــي بورتـ ــو مؤسسـ ـ ــة بجـ ـ ــزر خمسون الف دوالر أميركس
عربية 0

%011

كيمان

 .4االلتزام بالحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية
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%011

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية مسائل الحوكمة ذات أهمية حيوية وجزءاً أساسياً من أعمالها ،حيث تواظب

الشركة على اعتماد معايير وقواعد عمل بشفافية ومسؤولية ونزاهة تامة ،وعلى تطبيق معظم قواعد

الحوكمة باعتبارها جزءاً ال يتج أز من ثقافتها في إدارة استراتيجيتها ومراقبة أنشطتها وأعمالها اليومية.

وفي إطار ممارستها ألعمالها اليومية ،سعت الشركة المتحدة للتنمية دائماً ،من خالل مجلس إدارتها

وادارتها التنفيذية ،للعمل على اإللتزام بالممارسات الراسخة للحوكمة ومبادىء الحكم الصالح التي تضع

أسس واضحة لحقوق ومسؤوليات حملة األسهم فيها ،ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لممارسة رقابة وادارة
فعالة للشركة على نحو يعزز من ثقة المساهمين والمعنيين ،ويؤمن مزيداً من اإلستقرار والطمأنينة
لموظفيها ،وتدفق أفضل للمعلومات وقيادة فعالة ،حيث عمدت الشركة الى وضع وتنفيذ مجموعة

متكاملة من السياسات واإلجراءات والمواثيق ،أبرزها وضع هيكل تنظيمي ديناميكي ومرن للشركة واضح
المعالم مع إعداد وصف وظيفي يحدد الصالحيات والمسؤوليات ومتطلبات رفع التقارير الداخلية

والخارجية ذات الصلة بأعمال التدقيق ،وضع ميثاق لمجلس اإلدارة واللجان يحدد مسؤولياتهم وأطر

عملهم ،باإلضافة الى وضع مواثيق قواعد األخالق والسلوك المهني لما فيه منفعة وخير الشركة

ومساهميها.
تغطي هذه الوثيقة المحاور األساسية لنظام الحوكمة ،كما تسلط الضوء على المحاور التي ال تلبي فيها

الشركة متطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة وذلك انطالق ًا من إيمان الشركة بأهمية الشفافية فيما
يتعلق بااللتزام بهذه القواعد.

هذه الوثيقة متوفرة للعموم على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت ويمكن الوصول إليها من الرابط
التالي:

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

 .5مجلس اإلدارة

آ .هيكلية مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من تسعة أعضاء ويشمل نظامه التأسيسي بنداً يوضح هذا

العدد والمنصب الذي يشغله كل عضو من األعضاء بالمجلس .ال يوجد في المجلس الحالي أي عضو
تنفيذي وجميع أعضائه غير تنفيذيين ،كما

يتضمن مجلس اإلدارة عضواً مستقالً واحداً وهو سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني ممثالً
لمجموعة ناصر بن فالح آل ثاني ،وهو بذلك غير متوافق مع متطلبات نظام الحوكمة التي تفرض
وجود ممثلين تنفيذين ووجود ثلث أعضاء المجلس من المستقلين ،ويعزى ذلك إلى أن معظم األعضاء
الحالييين يشغلون مناصبهم في المجلس منذ تأسيسه .والجدير بالذكر أن الشركة فتحت باب الترشيح
لعضوية مجلس إدارتها إبتداء من  ،2113/1/15كما أقرت جمعيتها العمومية التي انعقدت بتاريخ 11
نوفمبر  2112قرار تعديل البند الثالث من المادة  29من النظام األساسي للشركة والمتعلق بعدد أسهم
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الضمان التي يجب أن تخصص من قبل عضو مجلس االدارة لضمان حقوق الشركة والمساهمين
والدائنين والغير ،ليصبح عدد هذه األسهم مائة الف سهم ،بعد أن كان النظام ينص على ملكية %1
(واحد بالمئة) من أسهم الشركة ،ومن شأن هذه اإلجراءات أن تشجع انضمام أعضاء جدد إلى عضوية
المجلس ،والوفاء مستقبالً بمتطلبات الحوكمة.
يوضح الجدول التالي هيكلية المجلس ومناصب أعضائه وعضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس:

االسم

المنصب

الجان

الترشيحات

المكافآت

نوع العضوية

االستقاللية

التدقيق

السيد/حسين ابراهيم

رئيس مجلس

-

-

-

غير تنفيذي

غير مستقل

سعادة/عبداهلل بن خليفة

نائب رئيس

-

-

-

غير تنفيذي

غير مستقل

سعادة/عبدالرحمن بن

عضو

-

عضو

رئيس

غير تنفيذي

غير مستقل

سعادة الشيخ/أحمد بن

عضو

رئيس

-

-

غير تنفيذي

مستقل

السيد/خليفة بن عبداهلل

عضو

عضو

-

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد/محمد حمد عبد اهلل

عضو

-

رئيس

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد/عبدالرحمن عبداهلل

عضو

عضو

عضو

-

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد عمر حسين

عضو

عضو

عضو

-

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد/خليل الشولي

عضو

-

-

-

غير تنفيذي

غير مستقل

الفردان
العطية

حمد العطية

ناصر بن فالح آل ثاني
تركي السبيعي
المانع

عبدالغني
الفردان

اإلدارة

المجلس

عدد األسهم

16,065,154
4,408,145
3,372,287
3,461,640
3,448,166
10,778,250
3,372,250
3,474,450
5,431,360

جدول ( :)2أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبهم وطبيعة عضويتهم ،إضافة إلى عضويتهم في اللجان المنبثقة عن
المجلس.

ب .أعضاء مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من األعضاء اآلتي أسماءهم- :

السيد  /حسين اب ارهيم الفردان،

رئيس مجلس اإلدارة ،عضو غير مستقل ،ممثالً عن شركة الفردان القابضة

قطــرى الجنســية مــن مواليــد  ،1933علــم نفســه تعليمــا ذاتي ـاً .الســيد /حســين إب ـراهيم الفــردان هــو مؤســس
ورئـيس مجلـس إدارة مجموعـة الفـردان القابضـة والتـى تضـم شـركات المجـوهرات (بفرعيهـا فـى دولـة قطـر

والمملك ــة العربي ــة الس ــعودية) ،وش ــركات الف ــردان للس ــيارات بفروعه ــا (ف ــى دول ــة قط ــر وس ــلطنة عم ــان)،
وشــركات العقــارت (فــى دولــة قطــر وســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية) ،وشــركة الفــردان للتجــارة
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وشــركة الفــردان للخــدمات البحريــة ( بفرعيهــا فــى دولــة قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة) ،وشــركة الفــردان
للضيافة وشركة الفردان للصـرافة باإلضـافة إلـى شـركة تطـوير المنتجعـات المالـك لفنـدق سـانت ريجـيس

الدوحــة ،وأيضــا فنــدق كمبنســكى الدوحــة .كمــا يشــغل عــدة مناصــب أخــرى منهــا منصــب عضــو مجلــس
اإلدارة المنتــدب للبنــك التجــارى ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر للتــأمين ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة

الخلـيج للطباعـة والنشـر (جريـدة ال اريـة والجلـف تـايمز) ،وعضـو مجلـس إدارة بنـك إنفسـت كـورب بمملكـة
البحرين.
سعادة  /عبداهلل بن خليفة العطية،

نائب رئيس مجلس اإلدارة ،عضو غير مستقل

قطري الجنسية من مواليد عام  .1949يحمل سعادته شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من
جامعة ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية ،ويشغل عدة مناصب حكومية وخاصة منها منصب وزير
دولة ،ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري ،ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للطباعة والنشر،

كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتأمين.
سعادة  /عبدالرحمن بن حمد العطية،

عضو غير مستقل بمجلس اإلدارة

قطري الجنسية من مواليد  ،1951يحمل سعادته درجة في العلوم السياسية من جامعة ميامي بالواليات

المتحدة األمريكية .وقد شغل في السابق عدة مناصب منها سفير دولة قطر في األمم المتحدة ،جنيف،

السعودية ،فرنسا ،إيطاليا ،اليونان ،سويسرا ،وسفير دولة قطر في ال يونيسكو ،باإلضافة إلى منصب
وكيل و ازرة الخارجية ،واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعضوية مجلس إدارة شركة قطر لتبريد

المناطق .يشغل سعادته حالياً منصب وزير دولة.

سعادة الشيخ /أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني،

عضو مستقل بمجلس اإلدارة ،ممثالً عن مجموعة ناصر بن فالح آل ثاني

مــن مواليــد قط ــر عــام  1962ويحمــل س ــعادته درجــة الماجس ــتير فــي اإلدارة الهندســية م ــن كليــة س ــانت
مارتين بواشنطن الواليات المتحدة اإلمريكية منذ عام  .1987شغل سعادته عدة مناصب هامة في عـدد

م ــن المؤسس ــات منه ــا منص ــب وزي ــر االتص ــاالت والنق ــل ،ورئاس ــة مجل ــس إدارة ك ــل م ــن مؤسس ــة قط ــر
لالتصــاالت ،ومطــار الدوحــة الــدولي ،وكليــة قطــر لعلــوم الطي ـران ،وطي ـران الخلــيج ،وأول رئــيس مجلــس
إدارة لشــركة كيوتــل ،باإلض ــافة إلــى عض ــويته فــي مجلــس إدارة المؤسس ــة العامــة لتحلي ــة الميــاه ،ولجن ــة
الط ـوارف فــي دولــة قطــر ،ولجنــة تخص ـ يص الميــاه والكهربــاء ،ولجنــة تخصــيص االتصــاالت ،وعــدد مــن

المناصـب الهامـة األخــرى .يشـغل حالي ـاً منصـب رئــيس مجموعـة ناصـر بــن فـالح آل ثــاني ،وهـو عضــو
مجلس إدارة البنك التجاري القطري وأحد كبار المساهمين فيه.
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السيد  /خليفة بن عبداهلل تركي السبيعي،

عضو غير مستقل بمجلس اإلدارة ،ممثالً عن شركة قطر للتأمين

قطــري الجنســية مــن مواليــد الدوحــة  ،1957يحمــل شــهادة البكــالوريوس فــي التجــارة وادارة األعمــال مــن
جامعـة ميتشــجان بالواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ عــام  .1981تــولى الســيد /خليفــة بــن عبــداك تركــي

السـبيعي منصـب رئـيس قسـم التـأمين بشـركة قطـر للبتـرول بـين األعـوام  1986 - 1982ويشـغل حالي ـاً
منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين.

السيد  /محمد حمد عبد اهلل المانع،

عضو غير مستقل بمجلس اإلدارة

قطـري الجنسـية مــن مواليـد عـام  ،1935يحمــل درجـة البكـالوريوس فــي اإلدارة منـذ عـام  .1961ويشــغل

السـيد/محمــد بـن حمــد المـانع منصــب رئــيس مجلـس إدارة مجموعــة شـركات محمــد الحمـد المــانع والفــروع
التابعة لها ،وقد شغل عضوية مجلس إدارة شركة المالحة القطرية لمدة  18سنة حتى عام  .2111كمـا
أسس مع سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني ،والشـيخ عبـد الـرحمن بـن عبـد اك ،والسـيد عبـد الـرحمن

المناعي مصرف قطر اإلسالمي ،وعمل في إدارته لمـدة  12سـنة .هـو أحـد مؤسسـي المستشـفى األهلـى
مع كل من السيد /عبد الرحمن المناعي والسيد/غـانم سـلطان الهـديفي الكـواري .يشـغل السـيد /محمـد بـن

حمد المانع عضوية مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمين واعادة التأمين ،كما انتخـب عضـواً فـي مجلـس

إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر لمدة  21سنة .حصـل السـيد/محمـد بـن حمـد المـانع علـى لقـب المـواطن
المثالي بدولة قطر في عام .1993

السيد /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني،

عضو غير مستقل بمجلس اإلدارة

قطـري الجنسـية مـن مواليـد  ،1961يحمــل شـهادة البكـالوريوس بمرتبـة الشــرف فـي االقتصـاد مـن جامعــة
بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية .وقد شغل في السابق منصب عضو مجلس إدارة شركة الصناعات

التحويليــة .يشــغل الســيد عبــدالرحمن عبــداك عبــدالغني منصــب رئــيس مجلــس إدارة شــركة عبــداك عبــد
الغن ــي واخوانـ ــه (تويوت ــا) ،ورئـ ــيس مجلـ ــس إدارة مجموع ــة عبـ ــد اك عبـ ــد الغن ــي وأوالده ،باإلضـ ــافة إلـ ــى
عضويته في مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي.

السيد  /عمر حسين الفردان،

عضو غير مستقل بمجلس اإلدارة ممثالً عن شركة تنمية االدخار

قطـري الجنسـية مــن مواليـد  ,1967يحمـل شــهادة البكـالوريوس فـي ادارة األعمــال ودرجـة الماجسـتير فــي

المالي ــة .ويش ــغل الس ــيد عم ــر الف ــردان منص ــب الـ ـرئيس التنفي ــذي لمجموع ــة الف ــردان القابض ــة ول ــبعض
الشــركات التابع ــة له ــا ،كم ــا يش ــغل ع ــدة مناص ــب أ خــرى منه ــا منص ــب رئ ــيس مجل ــس إدارة بن ــك عم ــان
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الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لتبريـد المنـاطق ونائـب رئـيس مجلـس إدارة البنـك العربـي المتحـد
في الشارقة ونائـب رئـيس مجلـس إدارة شـركة الشـرق األوسـط للجـرف والحفريـات (ميـدكو) ورئيسـاً لشـركة
تطوير المنتجعات (فندق سانت ريجيس الدوحة) وهـو عضـو فـي مجلـس إدارة البنـك التجـاري القطـري و

مرسى آرابيا قطـر و جمعيـة الهـالل األحمـر القطـري باإلضـافة الـى عضـويته فـي مجلـس أمنـاء الجامعـة

األمريكية ببيروت.

السيد  /خليل الشولي،

عضو غير مستقل بمجلس اإلدارة ممثالً عن شركة اإلنشاءات اإلنمائية

لبناني الجنسية من مواليد الدوحة  .1959يحمل السيد خليل الشولي شهادة في الهندسة المدنية من

جامعة إيفانسفيل بوالية إنديانا ،الواليات المتحدة ،ويشغل حالياً منصب رئيس شركة اإلنشاءات

اإلنمائية.

جـ .ميثاق مجلس اإلدارة
أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ميثاق مجلس اإلدارة بتاريخ 2111/6/11م ،والذي صاغ
أهم قواعد الحوكمة وقواعد السلوك ومعايير نظم المسؤولية والشفافية ووضع أطر نشاط المجلس ،كما

مد أعضاء المجلس بمؤشرات تعينهم على القيام ب واجباتهم ،وهو ما يعكس سعيه لنشر ثقافة الحوكمة،
بدءاً من الهيكلية اإلدارية للشركة ووصوالً إلى جميع العاملين فيها.

ويحدد ميثاق مجلس اإلدارة في المادة ( )8منه الواجبات االستئمانية ألعضاء المجلس بما فيها

التصرف بحسن نية وتوخي الحرص والعناية والعمل لمصلحة الشركة واإللمام التام بجميع المسائل ذات
الصلة والتأكد من اإللتزام بجميع القوانين واللوائح والعقود التي تلتزم بها الشركة ،بهدف تحقيق مصالح

جميع المساهمين بجدية ،فضالً عن االطالع على هيكل الشركة وادارتها وكل المعلومات التي تمكن
عضو مجلس اإلدارة من االضطالع بمسئولياته.

د .مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
أوالً  -يضطلع مجلس اإلدارة بالمهام الواردة بميثاقه باإلضافة إلى الموافقة على األهداف اإلستراتيجية
للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء اإلدارة وضمان التخطيط /التعاقب

على إدارة الشركة ،وكذل ك ضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيسي للشركة
وبنظامها األساسي ،كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من األعمال والممارسات غير القانونية

أو التعسفية أو غير المناسبة.
11

ثانياً – ينص ميثاق مجلس اإلدارة على ضرورة إطالع أعضاء المجلس على جميع الوثائق
والمعلومات التي تمكنهم من االضطالع بمسؤولياتهم ،وينص أيضاً على ضرورة حضور األعضاء
اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات جمعيات المساهمين وأن يشارك فيها بفعالية مع عدم التغيب إال

لظروف قاهرة أو أسباب مقبولة .وفي هذا السياق ،تؤكد الشركة حضور أعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق ،باإلضافة إلى المدراء التنفيذيين بالشركة والمدققين

الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين في جميع اجتماعات الجمعية العامة التي تم عقدها سابقاً.
ثالثاً  -توفر الشركة لموظفيها البرامج التدريبية المالئمة ،إال أنها لم تضع بعد برامج مخصصة

ألعضاء مجلس اإلدارة ،ولكنها عمدت خالل بداية السنة المنصرمة على تنظيم دورة تدريبية لكافة

مدراء الشركة متعلقة بمكافحة الغش .أما فيما يتعلق بإنماء المعرفة المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة
فكما أشرنا سابقاً فإن الشركة شهدت انضمام عضو جديد واحد فقط منذ تأسيسها ،وقد جرى إطالعه

بشكل كامل بمجرد انضمامه على كافة عمليات الشركة وأنشطتها وهيكليتها ،علماً بأنه يتمتع بخبرات

واسعة وتجارب ممتازة ،وهو يعتبر اليوم عضواً فعاالً من أعضاء المجلس.

والجدير بالذكر أن الشركة تنظر حالياً في قرار تعيين مدير لشؤون التدريب والتطوير والذي سيضطع

بمهمة تحديد المعلومات التي يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة الحصول عليها لدى انضمامهم،

وتنتظر الشركة الحصول على تقرير استشاري من شركة ماكنزي قبل البت في هذا القرار.
رابعاً  -تنص المادة  4- 14من نظام الحوكمة على ضرورة إط الع أعضاء مجلس اإلدارة على كافة
التطورات في مجال الحوكمة  ،ولهذا الغرض يقوم المدقق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية ،خالل

اجتماع لجنة التدقيق ،ووفقا لنص ميثاق لجنة التدقيق ،بمساعدة المجلس على تحمل مسؤولياته
وااللتزام بأفضل الممارسات وقوانين اإلفصاح والشفافية واالمتثال للقوانين واللوائح وقواعد أخالقيات

المهن باإلضافة إلى إطالع أعضاء المجلس على كافة المستجدات المتعلقة بجميع الممارسات
المنصوص عليها في هذا السياق.
خامساً .وفيما يتعلق بالمادة  5- 14من نظام الحوكمة والتي تنص على وجود أحكام في النظام

األساسي للشركة ت حدد إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حال تغيبهم عن اجتماعات
المجلس ،نشير في هذا السياق إلى المادة  39من النظام األساسي والتي تنص على ذلك صراحة" :إذا
تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير

متتالية دون عذر يقبله المجلس ،اعتبر مستقيالً".
هـ .الفصل بين منصبي الرئيس والمدير العام
تقيد مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بالفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام ،وفي
هذا السياق أقر المجلس في  11أبريل  2112قرار الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس

التنفيذي ،وقام بتعيين السيد /إبراهيم مبارك السليطي رئيساً تنفيذياً للشركة المتحدة للتنمية يرفع تقاريره
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أصوالً للجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة ويكون مسؤوالً أمامها .ويعتبر جميع أعضاء مجلس

إدارة الشركة من غير التنفيذيين ،وهم يمارسون عملهم في إدارة المجلس من خالل لجان الحوكمة

المختلفة التي كونها مجلس اإلدارة.
و .واجبات رئيس مجلس اإلدارة

باإلضافة لواجباته الواردة بميثاق المجلس ،التزم السيد /رئيس مجلس اإلدارة بالدعوة لعقد اجتماعات
المجلس والموافقة على جدول أعمالها ،وأشرف على مناقشة المجلس لجميع المسائل األساسية ،مع
األخذ باإلعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من األعضاء ،كما لعب دو ًار هاماً في تشجيع األعضاء

على المشاركة بشكل فعال في تصريف شؤون المجلس ،وضمان التواصل مع المساهمين ،والسماح

ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقة البناءة بينهم وبين

األعضاء التنفيذيين ،باإلضافة إلى إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.
ز .اجتماعات مجلس اإلدارة

التزم مجلس إدارة المتحدة للتنمية في عام  2112بعدد االجتماعات المنصوص عليه بالمادة 1- 11

من نظام الحوكمة ،باإلضافة إلى عقده الجتماعين إضافيين ،حيث بلغ عددها اإلجمالي في العام
 2112ثمانية اجتماعات .ويبين الجدول ( )2أدناه حضور أعضاء المجلس في هذه االجتماعات.
الحضور

االسم

المنصب

السيد/حسين ابراهيم الفردان

رئيس مجلس اإلدارة

8/8

سعادة/عبداهلل بن خليفة العطية

نائب رئيس مجلس اإلدارة

8/6

سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية

عضو

8/7

سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني عضو

8/8

السيد/محمد حمد عبد اهلل المانع

عضو

8/.

السيد/عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني

عضو

8/6

السيد/خليفة بن عبداهلل تركي السبيعي

عضو

8/0

السيد عمر حسين الفردان

عضو

8/7

السيد/خليل الشولي

عضو

8/6

جدول ( :)1عدد االجتماعات التي عقدها المجلس وسجل حضور األعضاء .

عقدت جميع اجتماعات المجلس بدعوات من رئيس مجلس اإلدارة تم إرسالها لألعضاء في فترة وسطية

قدرت بحوالي  15يوم قبل عقد االجتماعات ،وتضمنت أصوالً جدول أعمال االجتماع كما هو

منصوص عليه في نظام الحوكمة .صادق رئيس مجلس اإلدارة على محضر جدول أعمال كل اجتماع
من االجتماعات أعاله في بداية كل اجتماع الحق ،كما اطلع ووقع عليه جميع األعضاء بالمجلس.

ح .أمين سر المجلس
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بتاريخ أغسطس  ،2112أقر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية تعيين مستشارة الشركات
تم إخطار
األستاذة/مريانا طنوس ،في منصب أمانة سر المجلس واللجان الفرعي المنبثقة عنه ،وقد ّ
بورصة قطر بذلك .وتحمل األستاذة طنوس إجازة في الحقوق من جامعة معترف بها ،وهي تعمل في
الشركة المتحدة للتنمية منذ العام  2118وتتضمن مهامها كأمين سر للمجلس ما يلي:
 تسجيل وح فظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ،والمحفوظات والكتبوالتقارير المحالة من والى المجلس؛

 التنسيق بين مختلف أعضاء المجلس ،فضالً عن التنسيق بين المجلس وأصحاب المصالحاآلخرين ،بما في ذلك المساهمون واإلدارة والموظفون؛

 مساعدة رئيس مجلس اإلدارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضاءالمجلس؛

 توفير االستشارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة.طـ .لجان مجلس اإلدارة
أوالً :لجنة الترشيحات-:
شكل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية لجنة للترشيحات برئاسة عضو مستقل وهو سعادة

الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني ،وعضوية السيد /خليفة بن عبداك تركي السبيعي،
السيد /عبدالرحمن عبداك عبدالغني ،والسيد /عمر حسين الفردان.

وال تتوافق هيكلية اللجنة الحالية مع نص المادة  2- 15من نظام الحوكمة كون بقية أعضائها ،بخالف
رئيسها ،هم من غير المستقلين لما جاء ذكره سابقاً ،إال أن أعضاءها يضطلعون بالتزاماتهم تجاه نظام

الحوكمة حيث أقر المجلس ونشر ميثاقاً يحدد مسؤوليات وصالحيات أعضاء اللجنة ،بما في ذلك
ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات رسمية صارمة وشفافة ،وذلك بما يتوافق والمادة

 1- 15من نظام الحوكمة.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خالل العام  2112وذلك بتاريخ  16أبريل  ،2112بحضور ثالثة من

أصل أربعة أعضاء ،باإلضافة إلى عضوين من مجلس اإلدارة حضروا بتكليف من رئيس مجلس

اإلدارة .قابلت اللجنة خالل هذا االجتماع المرشح آنذاك لمنصب الرئيس التنفيذي السيد/إبراهيم مبارك
السليطي ،وتداولت سيرته الذاتيه ،وأعطته فرصة ا لحديث عن خبرته ومؤهالته ،فيما أكد رئيس اللجنة
استعداد أعضاء المجلس لتوفير الدعم والمساندة للرئيس التنفيذي .وقد تداولت لجنة الترشيحات
وأعضاء مجلس اإلدارة المكلفين بالحضور وأقروا رفع توصية لمجلس اإلدارة بتعيين السيد السليطي

رئيساً تنفيذياً للشركة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن ميثاق لجنة الترشيحات ينص صراحة على أن إحدى مهام اللجنة هي "إجراء
تقييم سنوي ألداء المجلس" ما يتوافق والمادة  5- 15من نظام الحوكمة .وسوف يتم انتخاب أعضاء

مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العامة المزمع عقده في فبراير .2113
ثانياً :لجنة المكافآت-:

شكل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية لجنة للمكافآت برئاسة السيد/محمد حمد عبد اك المانع

وعضوية سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية ،السيد /عبدالرحمن عبداك عبدالغني ،السيد /عمر حسين

الفردان ،وال تتوافق هيكلية اللجنة الحالية مع المادة  1- 16من نظام الحوكمة كون جميع أعضائها من
غير المستقلين.

إال أن اللجنة تملك ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وصالحياتها في إطار نظام الحوكمة ،ويتضمن هذا الميثاق
عدداً من البنود تم وضعها بالتوافق مع نظام الحوكمة بما في ذلك ما ينص عليه الميثاق من أن

مسؤولية اللجنة "مراجعة سياسة تحديد األجور والمكافآت والموافقة عليها ،ورفع توصية إلى مجلس

اإلدارة العتماد أجور المدراء التنفيذيين ،والسياسات المتبعة لتحديد المكافآت والحوافز" .وأيضاً "النظر
سنويا في المكافآت اإلجمالية الخاصة بكل عضو تنفيذي ،والموافقة على هذه المكافآت ،ورفع توصيات
بشأنها إلى مجلس اإلدارة".

عقدت لجنة المكافآت اجتماعاً واحداً خالل العام  0100بتاريخ  00فبراير  ،0100بحضور اثنين من
أعضاء اللجنة وحضور أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،وتغيب اثنين .تداولت اللجنة خالل االجتماع آلية

تقييم الموظفين بالشرك ة والزيادة السنوية لمرتباتهم ،كما أقرت الزيادات والمكافآت المخصصة للمدراء
التنفيذين باألقسام المختلفة في الشركة كما أقرت مكافأة للعضو التنفيذي آنذاك السيد/خليل الشولي.
ثالثاً :لجنة التدقيق-:

شكل مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق برئاسة سعادة/عبدالرحمن بن حمد العطية ،وعضوية كل من السيد/

خليفة بن عبداك تركي السبيعي ،والسيد /محمد حمد عبد اك المانع وسعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن
فالح آل ثاني .وال تتوافق هيكلية اللجنة الحالية مع المادة  1- 17من نظام الحوكمة كون فقط واحد من

أعضائها هو سعادة الشيخ/أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني من المستقلين وجميع أعضائها اآلخرين

من غير المستقلين.
تملك اللجنة ميثاقاً يحدد مسؤولياتها وصالحياتها في إطار نظام الحوكمة ،ويتضمن ترشيح المدققين
الخارجيين واإلشراف على ومتابعة استقالليتهم ،واإلشراف على ومتابعة صحة البيانات والتقارير المالية

ومراجعتها .وعلى الرغم من أن أياً من أعضاء لجنة التدقيق ال يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق،

إال أن أحد أعضاء اللجنة ،وهو والسيد /محمد حمد عبد اك المانع ،يتمتع بخبرة مالية واسعة كونه أحد

المؤسسين لبنك قطر اإلسالمي .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن لجنة التدقيق لم تتضمن أي عضو يعمل
حالياً أو عمل سابقاً لدى المدققين الخارجيين.
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عقدت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خالل العام 2112م ،وذلك في أشهر فبراير ،مايو ،أغسطس،
وأكتوبر ،وهي بذلك تلبي متطلبات المادة  4- 17من نظام الحوكمة التي تنص على انعقاد اجتمعات
اللجنة مرة على األقل كل ثالثة أشهر.

ي .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:
نشير في هذا الصدد إلى أنه لم تحصل أي انتخابات خالل العام  ،2112كما نشير إلى أن النظام
األساسي للشركة ال يحتوي على أحكام تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية

مجلس اإلدارة قبل االنتخابات ،خالفاً لما تنص عليه المادة ( )26من نظام حوكمة الشركات ،أما فيما
يتعلق بنظام التصويت التراكمي فإن الشركة ما زالت قيد التواصل والتعاون مع هيئة قطر لألوراق

المالية للحصول على آليات واجراءات التصويت التراكمي المطلوبة لتنفيذها في االنتخابات المقبلة
تحت إشراف الهيئة.

رابعاً :إتاحة مواثيق المجلس للعموم

وتجدر اإلشارة إلى أن ميثـاق مجلـس اإلدارة وميثـاق لجنـة المكافـآت وميثـاق لجنـة التـدقيق وميثـاق لجنـة

الترشيحات قد تمت اإلشارة إليها بتقريـر الحوكمـة للعـام الماضـي وارفـاق نسـخ منهـا بـالتقرير عنـد إرسـاله
للمســاهمين والبورصــة وهيئــة قطــر لألس ـواق الماليــة ،وهــي متاحــة للجمهــور بموقــع الشــركة علــى شــبكة

اإلنترنـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــاللغتي ن العربيـ ـ ـ ـ ــة واإلنجليزيـ ـ ـ ـ ــة ،ويمكـ ـ ـ ـ ــن الوصـ ـ ـ ـ ــول إليهـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـرابط التـ ـ ـ ـ ــالي:
http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernanceCharters.aspx

 .6تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنيين

تنص الشركة المتحدة للتنمية بعد على أي قواعد واجراءات خطيـة تحكـم عـدم دخـول أعضـاء مجلـس
لم ّ
إدارته ــا أو األطـ ـراف ذات الص ــلة ف ــي ص ــفقات م ــع الش ــركة ،األم ــر ال ــذي ال يتواف ــق م ــع أحك ــام نظ ــام
الحوكمة في هذا المجال .غير أنه تجدر اإلشارة الى انه وبالرغم من انعدام وجود إجراءات مكتوبة بهـذا

ـإن مجلــس إدارة الشــركة المتح ــدة للتنميــة قــد واظــب دائمـ ـاً علــى العمــل بسياســته العام ــة
الخصــوص ،فـ ّ
المتمثلــة فــي عــدم دخــول أعضــائه أو األطـراف ذات الصــلة فــي صــفقات مــع الشــركة ،مــع إتخــاذ كافــة
اإلجــراءات الالزم ــة لع ــدم مش ــاركة العض ــو المعن ــي ف ــي المناقش ــة أو التص ــويت ف ــي ح ــال ح ــدوث ذل ــك،

باإلضــافة إلــى عــرض األمــر علــى الجمعيــة العامــة .فض ـالً عــن ذلــك ،فــإن ميثــاق مجلــس إدارة الشــركة
يفرض على كل عضو بمجلس اإلدارة باإللتزام بواجبات العنايـ ة واإلخـالص والتقيـد بالسـلطة المؤسسـية،

وبــأن يعم ــل دائمـ ـاً عل ــى أس ــاس معلوم ــات واضــحة وبحس ــن ني ــة ،لمص ــلحة الش ــركة والمس ــاهمين كاف ــة،
بفاعلية لإللتزام بواجباته تجاه الشركة.
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فضالً عن ذلك ،والتزاماً منها بمبادىء الشفافية واإلدارة الرشيدة ولضمان الشفافية واإلنصـاف تجـاه حملـة
األسهم وحمايةً لمصالح الشركة ومساهميها من أية سلوكيات غير الئقة ،فرضت الشـركة المتحـدة للتنميـة

على موظفيها كافـةً التوقيـع علـى إقـرار وتعهـد بالمحافظـة علـى السـرية وعـدم إفشـاء أي معلومـات تتعلـق
بحقوق الشركة وصفقاتها ،واإللتـزام بسياسـات الشـركة ومواثيـق قواعـد األخـالق والسـلوك المهنـي المعتمـدة

لديها.

 .7الرقابة الداخلية

تنفك مهمة التدقيق الداخلي في الشركة المتحدة للتنمية تتطور بما يكفل لها اإلستجابة بفاعلية لتوسع
ال ّ
حج ــم أعم ــال الشـ ــركة ،والنه ــوض بالتزاماتهـ ــا ف ــي مجـ ــال الت ــدقيق الـ ــداخلي ،س ــيما مـ ــن أج ــل التوصـ ــية
بالتغييرات الواجب إدخالها لتعزيز الحوكمة وادارة المخاطر في الشركة.

تتميــز بمجموعــة مــن السياسـات والل ـوائح الداخليــة والق ـ اررات والتعميمـات وغيرهــا مــن اإلج ـراءات
فالشـركة ّ
ـممت خصيصـ ـاً للح ــرص عل ــى تنظ ــيم س ــير األعم ــال داخ ــل مختل ــف إدارات
الرقابي ــة المكتوب ــة الت ــي ص ـ ّ
الشركة وضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة ،والت أكد مـن الفصـل بـين الواجبـات ،وتطـوير المـوظفين وتحفيـزهم

وتنميــة ســلوكهم المهنــي ،وتســهيل تبــادل المعلومــات بشــكل يم ّكــن أصــحاب العالقــة مــن القيــام بواجبــاتهم
ويساهم في تسيير ومراقبة العمل بالشكل األنسب.
وتقع مسؤولية صياغة وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية للشركة المتحدة للتنمية لضمان التزامها بسياسات

الحوكمة الخاصـة علـى عـاتق وحـدة تـدقيق داخلـي تقـوم بمراجعـة ومراقبـة جميـع إدارات الشـركة واعمالهـا
وسيما فيما يتعلق بـ :
ومشاريعها ،لتقويم جودة أدائها ،وتحديد المخاطر ورفع التوصياتّ ،
 تقويم نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة ومدى تحقيقها ألهداف اإلدارة العليا المرجوة،مع تقديم االقتراحات والتوصيات التي ترفع من كفاءة تلك النظم.

 تقويم مدى التزام جميع اإلدارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة. -فشل اإللتزام بسياسات الشركة واجراءاتها وأسباب هذا الفشل.

مـع اإلشــارة الـى ان وحــدة التــدقيق الـداخلي فــي الشــركة المتحـدة للتنميــة قس تـم قــائم بحــد ذاتـه ويتــألف مــن
فري ــق عم ــل مـ ــن خلفي ــات مهني ــة وفنيـ ــة مختلف ــة ،تـ ــم ت ــدريبهم بش ــكل مناسـ ــب وو ٍ
اف للعم ــل باسـ ــتقاللية
وموضوعية ،وهو بالتالي قادر على النهوض بنفسه بجميع مهام التـدقيق الـداخلي للشـركة .ولهـذا الفريـق

ح ريــة الوصــول فــي أي وقــت الــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة والوثــائق العائــدة لهــا كــي يقــوم بمهــام
التدقيق على أكمل وجه.
وحفاظاً علـى اسـتقالليته وحيـاده إزاء األنشـطة التـي يقـوم بمراقبتهـا ،يمنـع علـى أفـراد فريـق وحـدة التـدقيق

الداخلي المشاركة في المهام اليومية إلدارات وأقسام الشركة.
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فـوض مجلــس االدارة فــي الشــركة جميــع المســائل المتعلقــة بالتـدقيق الــداخلي ،بمــا فــي ذلــك تعيــين رئــيس
وحدة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق .غير أن رئيس وحدة التدقيق الداخلي الحالي للشـركة تـم تعيينـه

سيما وانّه بدأ مهامه في الشركة قبل تشكيل لجنة التدقيق.
من قبل اإلدارة التنفيذية السابقة ّ

يرفــع ال ـرئيس المــذكور التقــارير المتعلقــة بمســائل التــدقيق الــداخلي الــى لجنــة التــدقيق وقــد فـ ّـوض مجلــس
اإلدارة لجنة التدقيق مهمة اإلشراف على كافة المسائل المتصلة بالتدقيق الداخلي.

وننوه إلى أن وحدة التدقيق الداخلي تقدم تقاريرها الفصلية خـال ل اجتماعـات لجنـة التـدقيق ،وخـالل العـام
 0100عقدت لجنة التدقيق أربع اجتماعات وهو ما يتوافق ومتطلبات نظام الحوكمة.

 .8إدارة المخاطر

بالغا بتطبيق منظومة متكاملة من الممارسات اإلدارية لضمان توفير نظام فاعل
تهتم الشركة
إهتماما ً
ً
إلدارة وتقدير كافة المخاطر التي ترتبط بعمل الشركة والتي من شأن حسن إدارتها تحقيق أهداف الشركة
وخططها المستقبلية ،والهدف األساسي من إطار إدارة المخاطر هو حماية مساهمي الشركة من األحداث

التي تعوق تحقيق مجموعة من أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة  ،هذا وتدرك اإلدارة العليا للشركة
المتحدة للتنمية األهمية الحرجة المتالك أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.

تأسيساً على ما تقدم ،قامت الشركة المتحدة للتنمية بتأسيس شركة تابعة لها ،مملوكة بالكامل منها ،هي

شركة إنشور بلوس  Insure Plusتتضمن وحدة خاصة إلدارة المخاطر تقوم بتحليل وتقييم كافة

المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها الشركة المتحدة للتنمية والشركات التابعة لها ،وتحديد أسس
إدارتها ومعالجتها والضوابط المناسبة لها.

 .9الرقابة الخارجية

يتم اتخاذ قرار تعيين المدقيين الخارجيين ،بما في ذلك تحديد أتعاب المدقق الخارجي ،خالل اجتماع

الجمعية العمومية الذي يمكن لكافة المساهمين المشاركة فيه .ويحضر المدقق الخارجي هذا االجتماع
لتقديم تقريره واإلجابة عن استفسارات المساهمين.

بتاريخ  2112/2/29قامت الجمعية العامة للشركة المتحدة للتنمية بتعيين أحد أكبر المكاتب العالمية

في المحاسبة والتدقيق ،السادة "أرنست أند يونغ" مدققاً خارجياً لمراجعة بيانات الشركة وتقديم خدمات

التدقيق للشركة عن السنة المالية  ،2112ويتوافق هذا التعيين مع المادة  5- 19من نظام الحوكمة التي
تنص على أن تقوم الشركة المدرجة في البورصة بتغيير المدقق الخارجي كل ثالث سنوات .والهدف من

تعيين المدقق الخارجي هو للتأكيد لمجلس اإلدارة والمساهمين على أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفق ًا

لكافة القوانين والتشريعات المعنية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،باإلضافة إلى الحرص على أن
هذه البيانات المالية تمثل المركز المالي وأداء الشركة في كافة الجوانب.
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مع العلم أن دور المدقق الخارجي قد اقتصر على تقديم خدمات التدقيق للشركة فقط ،حيث يمتنع عليه
القيام بأي عمل أو نشاط آخر.

وتوافقاً مع مبادىء التدقيق ،ف ِرض على المدقق الخارجي العمل بكل موضوعية واستقالية عن الشركة

ومجلس إدارتها ،وبعيداً عن أي تضارب للمصالح.

 .11اإلفصاح

تتخذ الشركة المتحدة للتنمية من مبدأ الشفافية واإلفصاح الكامل كحجر أساس لها عند اإلتصال سواء

مع الجهات الرقابية أو أي جهات أخرى من أصحاب المصالح ،وفي إجتماعات الجمعية العمومية.

وبالفعل ،فالشركة تلتزم التزاماً تام ًا بكافة متطلبات اإلفصاح ،حيث تقوم باإلفصاح لبورصة قطر وهيئة

قطر لألسواق المالية بشأن المسائل المشار اليها في نظام الحوكمة بما فيها أسماء أعضاء اللجان
تم تفصيل كامل المعلومات المتعلقة باللجان في الميثاق
المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتشكيلها حيث ّ
العائد لكل منها والذي يتم نشره على موقع الشركة اإللكتروني المشار اليه ادناه ،وعدد أسهم أعضاء

مجلس اإلدارة المتاح لكافة المساهمين ،فضالً عن نتائجها المالية ربع السنوية ونصف السنوية والختامية

خالل الفترة المحددة في الئحة بورصة قطر ،باإلضافة الى كافة التطورات التي تؤثر على أداء سعر
سهم الشركة المدرج في البورصة .كما ترتبط الشركة بقنوات اتصال مباشرة وسهلة على درجة عالية من

الشفافية بمساهميها حيث تتيح لهم إمكانية االطالع على المعلومات في الحدود المنصوص عليها

قانوناً.

وتؤكد الشركة المتحدة للتنمية في هذا السياق على ان كافة التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير
المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.
أضف الى ذلك ،فإن نظام الشركة األساسي يمنح المساهمين حاملي نسبة معينة من األسهم الحق في

الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .وبكل تأكيد يضمن المجلس احترام حقوق

المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة ،ويحتفظ ،وفقاً للمادة  0- 00من نظام الحوكمة ،بسجالت

صحيحة توضح ملكية األسهم يتم تحديثها أسبوعياً من بورصة قطر ،وهي متاحة لالطالع عليها ألي

مساهم خالل ساعات العمل دون امكانية االستحصال على نسخ منها لقاء دفع رسم تحدده الهيئة وفقاً
لما نص عليه نظام الحوكمة.

ونشير في هذا السياق الى أنه ال يوجد في النظام األساسي أحكام لحماية مساهمي األقلية في حال
الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو األقلية قد صوتوا ضدها ،كما ال توجد نصوص تشتمل على

آلية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع األسهم ،في حال
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حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة (السقف) ،األمر الذي ال يتوافق مع
أحكام نظام الحوكمة في هذا المجال.

 .11حقوق المساهمين

آ .سياسة الشركة تجاه المساهمين
تتسم سياسة الشركة المتحدة للتنمية بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بعالقتها مع جميع مساهميها ويلتزم

مجلس إدارتها بضمان حقوق المساهمين واطالعهم على كافة المعلومات التي يقرها نظام الحوكمة بما
يضمن العدالة والمساواة بينهم.
ب .عالقات المساهمين

تحتفظ الشركة بسجالت صحيحة ودقيقة توضح ملكية األسهم يتم تحديثها أسبوعياً من بورصة قطر،

وهي متاحة لالطالع ألي مساهم خالل ساعات العمل ،علماً بأن لكل األسهم الحقوق عينها ،وأن
التصويت بالوكالة مسموح به .وفي هذا السياق تنص المادة  11من النظام األساسي على ما يلي:

" تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم
ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم .ويجوز لكل مساهم االطالع على هذا

السجل مجاناً ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص

فيه أو حذف منه دون مبرر".

أما فيما يتعلق باالحكام المتعلقة بانتخاب االعضاء ،فيجدر الذكر بأنه لم تحصل أي انتخابات خالل

العام .2112

يمنح نظام الشركة األساسي المساهمين حاملي نسبة معينة من األسهم الحق في الدعوة لعقد إجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة وهو ينص على ما يلي" :ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت
الحاجة لذلك ،كما وعليه دعوة الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراقب

الحسابات أو من تاريخ طلب مساهم أو مساهمين يملكون ما ال يقل عن ( )%11من رأس مال الشركة

وألسباب جدية".

جـ .سياسة توزيع األرباح

نشير هنا إلى غياب سياسة محددة في الشركة المتحدة للتنمية فيما يتعلق بتوزيع األرباح للمساهمين،

وقبل نهاي ة السنة المالية يتم النظر في تقرير المدقق الخارجي والتشاور مع اإلدارة المالية للشركة ،ثم
يقترح مجلس اإلدارة على الجمعية العمومية طبيعة هذه األرباح للحصول على موافقة المساهمين

بشأنها.
د .حماية حقوق مساهمي األقلية
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بخصوص المادة  3- 28من نظام الحوكمة ،نشير الى أنه ال يوجد في النظام األساسي أحكام لحماية
مساهمي األقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو األقلية قد صوتوا ضدها ،كما ال
توجد نصوص تشتمل على آلية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة

في بيع األسهم ،في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة (السقف).
غير انه بالرغم مما تقدم ،فإن الشركة المتحدة للتنمية تضمن حقوق المساواة في بيع األسهم من خالل

وضع األسهم في التداول في سوق الدوحة لألوراق المالية ،غير انه يبقى للمساهمين الحاليين حق

األفضلية في شراء هذه األسهم.

هـ .موقع الشركة على شبكة اإلنترنت:

يوفر موقع الشركة على شبكة اإلنترنت والمشار إليه أدناه معلومات وافية عن نشاطات الشركة والفرص

االستثمارية ،ويتضمن قسماً خاصاً بعالقات المستثمرين باللغتين العربية واإلنجليزية يحتوي على

التقارير السنوية والتقارير المالية الربعية للسنة الحالية وللسنوات السابقة يمكن تحميلها مباشرة من
الموقع ،وعناوين االتصال بمسؤول عالقات المساهمين ،وتقرير الحوكمة ،وميثاق مجلس اإلدارة،
ومواثيق اللجان المنبثقة عنه ،باإلضافة إلى أخبار الشركة التي يتم تحديثها مباشرة بعد اإلفصاح عنها

أصوالً .يتضمن الموقع أيضاً معلومات وافية عن الشركات الزميلة والتابعة ونسبة المساهمة فيها
ومعلومات االتصال بها وغيرها من المعلومات الهامة.

http://www.udcqatar.com

 .12حقوق أصحاب المصالح اآلخرين

تتبع الشركة نظام درجات وظيفية مرتبط بالمكافآت التي يتم اعتمادها لتعويض الموظفين عن الخدمات

التي يؤدونها للشركة ،لكن هذا النظام ما زال قيد التطوير ليصبح نظاماً شامالً يشمل جميع أقسام
الشركة ،ولهذا الغرض تنظر الشركة حالياً في عدد من العروض من شركات استشارية عالمية حول
استشارات متعلقة بتطوير نظام الدرجات الوظيفية والحوافز والمكافآت في الشركة.
كما وضعت الشركة ميثاق لقواعد السلوك لكي يحكم وينظم سلوك الموظفين في الشركة للحرص على
ضمان نزاهة وشفافية وحياد وموضوعية وكفاءة هؤالء المهنية في العمل .وتطلب الشركة من جميع
موظفيها التوقيع على نموذج تضارب مصالح مخصص لإلفصاح عن أي حاالت تضارب واقعة أو
مستقبلية ،كما يطلب من الموظفين التوقيع على اتفاقية السرية.
تعتمد الشركة في ميثاق قواعد السلوك المشار اليه آلية تسمح لموظفيها بإتخاذ كافة اإلجراءات للتبليغ
عن العمليات والتصرفات المشبوهة تحت حماية مجلس اإلدارة وفقاً لسياسة األبواب المفتوحة التي
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تتبعها ،وعمالً بهذه اآللية ،يفترض على الموظف طلب المشورة أو اإلبالغ عن أي حالة فساد ،أو
تضارب مصالح ،أو عدم مساواة ،أو عدم التزام بسياسات الشركة ،قد تتطلب اهتمام اإلدارة.

 .13المخالفات

حتى تاريخ هذا التقرير ،لم يتم رصد أي مخالفات مالية إرتكبت من قبل الشركة سواء بواسطة إدارة

التدقيق الداخلية أو المدقق الخارجي ،حيث ثبت أن الشركة تقوم بإتخاذ كافة اإلجراءات المطلوبة وفقاً
للمعايير المحاسبية الدولية .وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تدير المخاطر عبر تنسيق و تعاون مثمر
بين إداراتها المختصة بالشؤون المالية والقانونية والتدقيق الداخلي ،باإلضافة إلى وحدة التأمين وادارة
المخاطر ،وبإشراف مباشر من مجلس اإلدارة ولجانه المتخصصة ،وخصوصاً لجنة التدقيق التي تقوم
بمهامها إستناداً لنص ميثاقها المنشور وفقاً لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية.

 .14تقرير الحوكمة

التزاماً منها بقواعد ومبادىء الحوكمة ،أصدرت الشركة المتحدة للتنمية سنوياً تقارير حوكمة الشركات

موقعة من رئيس مجلس اإلدارة .شملت هذه التقارير على المعلومات المطلوبة من هيئة قطر لألسواق
المالية ،بما في ذلك معلومات عن أعضاء مجلس وهيكل الشركة من حيث ادارتها واللجان وأدوارهم
ومسؤولياتهم ،كنا وضحت تفصيالً مدى امتثال الشركة للقانون ونظم الحوكمة والحاالت التي لم توفق
فيها بتطبيقها ،كما أوضحت األطر التي اعتمدتها ا لشركة في قياس مخاطرها وتقييم الضوابط الداخلية،
باإلضافة الى اإلفصاح عن المعلومات األخرى المطلوبة من الهيئة الكريمة.

 .15االلتزام بالمسؤولية االجتماعية

تنظر الشركة المتحدة للتنمية بجدية بالغة إلى جميع المسائل المتعلقة بمسؤولياتها االجتماعية وتسعى

ال تخاذ الق اررات السليمة التي تدعم نهج االستدامة في الشركة ،وتلبية متطلبات المساهمين والعمالء فيما
يتعلق بتعزيز الشفافية تجاه المسؤولية االجتماعية .تضع الشركة على رأس أولوياتها توفير منتجات
تقلل من استهالك الطاقة ،واالستخدام السليم للموارد ،والحد من النفايات ،ووضع معايير عالية للعمل

مع شبكة الموردين ،ودعم المجتمع ،باإلضافة إلى ما يلي:

 تنمية قدرتها على توفير الطاقة والحفاظ على الموارد لدى تطويرها لمنتجاتها
 تطبيق معايير عالية فيما يتعلق بحقوق العمال والمسائل البيئية
 دعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها موظفوها

 التعريف بمستوى أداء الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية.
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رئيس مجلس االدارة

حسين إبراهيم الفردان
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