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.١

مقدمـــة

السادة المساهمون الكرام ،،،تحية طيبة
إن أمــر نظــم وقواعــد الحوكمــة كمــا أوضحنــا لكــم فــى الســنة الماضيــة
لــم يعــد مجــرد نظــم وقواعــد إرشــادية كمــا كان فــى بــادىء األمــر بــل
أصبــح قانونــاً ملزمــاً وواجــب التطبيــق  .عليــه لقــد دأبــت الشــركة المتحــدة
للتنميــة منــذ تأسيســها اإللتــزام بتطبيــق معاييــر وقواعــد الحوكمــة علــى
أفضــل وجــه وتربعــت علــى القمــة بيــن الشــركات القطريــة فــي تطويــر
تلبيــة لمتطلبــات نظــم
نظــم الشــفافية والرقابــة الداخليــة واإلفصــاح
ً
وقواعــد حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي األســواق التــي تخضــع لرقابة
هيئــة قطــر لألســوق الماليــة ،والصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة بتاريــخ 27
ينايــر 2009م ،وتعديالتــه الالحقــه والصادرة بموجب قــرارات مجلس إدارة
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقــد كان آخرهــا التعديــل الصــادر بموجــب
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ( )5لســنة  2016م (الــذى تــم نشــره فــى
ـموال لقواعــد ونظم الحوكمة
العــام 2017م) وكان هــذا التعديل أكثر شـ ً
وقــد ألــزم مجلــس اإلدارة بوضــع العديــد مــن السياســات التــى ترمــى إلى
مصلحــة وحمايــة المســاهمين وبالفعــل قــد تــم فى هــذا العــام  2018م
إعــداد معظــم سياســات الحوكمــة التى فرضهــا نظام حوكمة الشــركات
المشــار إليــه أعــاه وتــم إعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
تعتبــر الشــركة المتحــدة للتنميــة أن معاييــر ونظــم الحوكمــة جــزأ ال يتجــزأ
ـواز مع رؤية وإســترتيجية الدولة
مــن إســتراتيجيتها والتى تســير فى ِ
خط متـ ِ
الســاعية إلــى تطوير القطــاع اإلقتصادى واإلســتثماري والنهوض به إلى
مســتويات تضاهــي أحــدث إقتصــادات العالــم ،وعملــت الشــركة المتحدة
للتنميــة علــى تطويــر أداءهــا فــي مجــال الحوكمــة بشــكل متواصل خالل
الســنوات الماضيــة ،وتعتبــر اليــوم وبشــهادة هيئــة قطــر لالســواق الماليــة
مــن أكثــر الشــركات بالدولــة إلتزامــاً بمتطلبــات الحوكمــة ،وهــي تعيــد
األن ومــن خــال هــذا التقريــر التأكيــد علــى إلتزامهــا بمعاييــر الشــفافية
والرقابــة واإلدارة الرشــيدة ،واضعـ ًـة نصــب عينها هدف حماية مســاهمي
الشــركة والعاملين فيها ،وتعزيز ســمعتها كإحدى أبرز شركات المساهمة
العامــة فــي دولــة قطر.

الســادة المســاهمون إننــا علــي إدراك تــام بــأن التطبيــق الســليم لقواعــد
الحوكمة يســهم بشــكل مباشــر في تطوير العملية اإلدارية في الشــركة
بشــكل عــام ،ومــن ثــم يــؤدى إلــى تعزيــز ربحيتهــا وزيــادة عوائدهــا ،ولذلك
نولــي هــذه القواعــد اهتمامــاً بالغــاً وتعتبرها جــزءاً ال يتجزأ من إســتراتيجية
وأداة إداريـ ًـة ال تقــل أهميــة عــن أي أداة أخــرى نوظفهــا
عمــل الشــركة،
ً
فــي خدمــة وتطويــر ونمو الشــركة.
ونظــراً ألن تطبيــق نظــم الحوكمــة يعتبــر عمليــة تطويــر متواصلــة ،فإننــا
نعتــز بالمســتوى الــذي حققتــه المتحــدة للتنميــة حتــى اآلن ،مــع إدراكنــا
أيضــاً بأننــا قــادرون علــى تطويــر أدائنــا وملتزمون بتحســينه خالل الســنوات
القادمــة بــإذن اهلل.
يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم تقريــر الحوكمــة لعــام 2018م ،والــذي نعرض
مــن خاللــه خالصــة أدائنــا فــي مجــال الحوكمة.
ونتوجــه بشــكرنا الجزيــل للســادة المســاهمين علــى ثقتهــم المتواصلــة
بــإدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة ،وكذلــك للســادة فــي هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة علــى توجيهاتهم وجهودهم الحثيثة فــي تطوير قوانين
الحوكمــة وتشــجيع الشــركات القطريــة علــى االلتــزام بهــا ،والنشــاطات
والورشــات والمؤتمــرات التــي تنظمهــا الهيئــة بشــكل مســتمربهدف
الوصــول تدريجيــاً إلــى تطبيــق أفضــل لهــذه الممارســات.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام،،،

تركي محمد خالد الخاطر
رئيـــس مجلس اإلدارة
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مجلـس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة المتحدة للتنمية

المدراء التنفيذيون

هــم أعضــاء فريــق التنفيذييــن بالشــركة ،والذيــن يقومــون بــأي عمــل تنفيــذي جوهــري يؤثــر علــى أعمــال اإلدارة
اليوميــة للشــركة أو خططهــا اإلســتراتيجية ،أو أدائهــا المالــي أو اإلداري.

العضو المستقل

هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي يتمتــع باإلســتقاللية التامــة ،وممــا ينافــي اإلســتقاللية علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،أيــاً مــن اآلتــي:

.5

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

.6

أن يكــون موظفــاً خــال الســنتين الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس لــدى أي مــن األطــراف المرتبطة بالشــركة
أو بــأي شــركة مــن مجموعتهــا كالمحاســبين القانونييــن ،وكبــار المورديــن ،أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة
لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــال الســنتين الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس.

.7

أن تكــون لــه تعامــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا خــال الســنتين
الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس.

أبرز الشركات التابعة

.4

أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة العليــا بالشــركة،
أو أي شــركة مــن مجموعتهــا.

أبرز الشركات الزميلة

.3

أن يكــون بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا خــال الســنة الســابقة علــى انتخابــات
المجلس.

أبرز اإلنجازات 2018

.2

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

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

.1

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

الشركة المتحدة للتنمية

نظام الحوكمة أو النظام

نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي األســواق التي تخضــع لرقابة هيئة قطــر لألســواق المالية والصــادر وفقاً
قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقم ( )5لســنة 2016م والذى تم نشــره فى مايــو 2017م.

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

مجلس اإلدارة أو المجلس

مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع .ق.

اللؤلؤة-قطر

الشركة

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

كلمة الرئيس التنفيذي

.٢

التعريفات:

البيانات المالية الموحدة
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تقرير الحوكمة 2018
	.٣االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في
الشركة المتحدة للتنمية
علــى الرغــم مــن أن نظــام وقواعــد الحوكمــة قــد كان إرشــادياً فــى
الســابق إال أن الشــركة المتحــدة للتنميــة تعاملــت مع أمــر تطبيقه وكأنما
هــو إلزاميــاً واصبــح أمــراً ذو أهميــة حيويــة وجــزءاً أساســياً مــن نشــاطها
وأعمالهــا ،وتواظــب الشــركة علــى إعتمــاد معاييــر وقواعــد العمــل
بشــفافية ومســؤولية ونزاهــة تامــة ،وعلــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة
بإعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن ثقافتهــا فــي إدارة الشــركة وإســتراتيجيتها
تجــاه مراقبــة أنشــطتها وأعمالهــا اليوميــة.
وقــد إعتمــدت الشــركة ســابقاً  ،مواثيــق خاصــة لمجلــس اإلدارة واللجــان
المنبثقــة عنــه تحــدد مســؤوليات أعضــاء المجلــس واللجــان وأطرعملهــم،
باإلضافــة إلــى قواعــد األخالق والســلوك المهنــي لما فيه منفعــة وعائد
إلــى الشــركة ومســاهميها .وبصــدور نظــم وقواعــد الحوكمــة بموجــب
قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم ( )5لســنة 2016م
والــذى أضفــى إلــى تلــك النظــم والقواعــد صفــة القانــون واإللــزام فــى
التطبيــق ،كان البــد لمجلــس اإلدارة مــن اتخــاذ القــرارت الالزمــة إلعتمــاد
سياســات الحوكمــة المختلفــة حيــث أقــر مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه
رقــم ( )1بتاريــخ 2018م إعتمــاد العديــد من سياســات الحوكمــة المختلفة
(المذكــورة بالتفصيــل فــى أســفل هــذا البنــد ) للتوافق مع نظــام وقواعد
الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والمشــار إليهــا فــى
صــدر هــذا التقريــر .ومــا يجــدر ذكــره أن مجلــس اإلدارة قــد أصدرقــرار وفى
مرحلــة مبكــرة بعــد تأســيس الشــركة قــرار بتشــكيل لجنــة تنفيذيــة مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة لتعيــن المجلــس فــى أداء دوره ،وقــد أصبــح امــر
تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة اآلن مــن متطلبــات نظــم وقواعــد الحوكمــة،
األمــر الــذى يــدل علــى أن الشــركة المتحــدة قــد إلتزمــت بتطبيــق نظــم
وقواعــد الحوكمــة قبــل أن تأخــذ صفتهــا اإللزاميــة فــى التطبيــق .ومايدل
أيضــاً علــى إلتــزام الشــركة بتطبيــق نظــم وقواعــد الحوكمــة مــن قبــل أن
تكــون ملزمــة هــو ضــم لجنــة للحوكمــة ولجنــة المكافــآت والترشــيحات
تحــت لجنــة واحــدة فــى مرحلــة مبكــرة وصــار ذلــك األمــراآلن متوافقــاً
تمامــاً مــن النظــم والقواعــد التــى صــدرت مؤخــراً فــى العــام  2017وقــد
تــم إعتمــاد ميثاقــاً خاصــاً بتلــك اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة تــم تعديله
مؤخــراً لتبنــى المســؤوليات والصالحيــات التــى نــص عليــه النظــام الجديــد
الصــادر فــى ســنة 2017م .وتضطلع هــذه اللجنة اليوم بمســؤولياتها في
إعانــة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بواجباتــه فيمــا يتعلــق بترشــيح وتعييــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والمــدراء التنفيذييــن ،وتقييــم أدائهــم ،وإقتــراح
سياســة األجــور والمكافــآت والحوافــز الخاصــة بالشــركة بمــا يتماشــى
مــع رؤيتهــا وأهدافهــا ،باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى تطبيــق الشــركة
لنظــام الحوكمــة وتطويــر آليــات تطبيــق هــذا النظــام.

وقــد أســهم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــى مــن قبــل الجمعيــة
العامــة والتــي إنعقــدت بتاريخ  2016/03/08م في دخــول بعض األعضاء
مــن المســتقلين ،وهــو مــا كان لــه أثــر فــي تعزيــز إلتــزام الشــركة بمبــادئ
الحوكمــة ،ورفــع الكفــاءة وتعزيــز اإلســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار ،ورفــد
المجلــس بالخبــرات التــي يحتاجهــا ألداء عملــه .وممــا يجــدر ذكــره أيضــاً أن
فتــرة مجلــس اإلدارة الحالــى ســوف تنتهــى بنهايــة هــذا العــام وســوف
يتــم إنتخــاب مجلس إدارة جديد فــى اإلجتماع القــادم للجمعية العمومية
والمزمــع إنعقــاده بتــارخ 2019/2/26م ودون شــك ســوف يولى مجلس
اإلدارة المنتخــب كل اإلهتمــام بأمــر نظــام و قواعــد حوكمــة الشــركات
والكيانــات القانونيــة .ويجــدر الذكــر بأنــه ســيعقد إجتماعاً للجميعــة العامة
غيــر العاديــة فى ذات التاريــخ 2019/2/26م ألجراء تعديــل طفيف للنظام
األساســى للشــركة بمــا يتوافــق مــع نظم وقواعــد الحوكمــة الصادر فى
عــام 2017م .ومــا تتطلبــه الهيئــة مــن تعديــات متعلقــة بتجزئــة األســهم.
من جانب آخر ،فإن الشــركة تعمل بشــكل متواصل على تطوير السياســات
المختلفة وعلى ســبيل المثال سياســة الموارد البشــرية فيها لتحقيق أعلى
درجــة ممكنــة مــن اإللتــزام بقوانيــن الحوكمــة ،علــى نحــو يســهم فــي
تحديــد سياســة األجــور وتطبيــق برنامج خــاص بتخطيط تعاقــب الموظفين،
باإلضافــة إلــى ذلــك لقــد إعتمد مجلــس اإلدارة عــدداً من السياســات ذات
الصلــة بقواعــد الحوكمــة مثل سياســة اإلبــاغ عن العمليــات والتصرفات
التــي تتســم بحالــة فســاد ،سياســة التــدوال فــى أســهم الشــركة بالنســبة
للموظفيــن والعامليــن فيها.
وفيمــا يتعلــق بحقــوق بمســاهمي الشــركة قــد إعتمــد مجلــس اإلدارة
سياســة شــاملة لعالقات المساهمين وتشمل سياســة اإلتصال والتواصل،
سياســة تلقــى شــكاوى المســاهمين ،السياســات المتعلقــة بالجمعيــة
العموميــة ،سياســة الحصــول علــى المعلومــات ،سياســة توزيــع األربــاح،
سياســة التعامــل مــع الشــائعات ،وسياســة التــداول بالنســبة لألشــخاص
المطلعين على معلومات الشــركة ،وسياســة المســاواة بين المساهمين
وسياســة حمايــة األقليــة مــن المســاهمين ،وفــى هــذا الصــدد ننــوه
بــإن سياســة الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار رأي مســاهمي األقليــة خــال
اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتســجله فــي محاضــر هــذه االجتماعــات.
كمــا تضمــن حقــوق المســاواة فــي بيع األســهم مــن خالل طرح األســهم
للتــداول فــي بورصــة قطــر ،فيمــا يبقــى لمســاهمى األقليــة حــق الشــراء
الجماعــى ألي صفقــة بيــع أســهم كبيــرة وتــم تعديــل النظــام األساســي
لتضميــن تلــك السياســات فــى إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الغيــر عاديــة
بتاريــخ 2018/03/21م وتمــت إجازتهــا ومــن ثــم تــم إجــراء تعديــل النظــام
األساســى للشــركة وفقــاً لذلــك.
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مجلـس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس
اإلدارة
اللؤلؤة-قطر
أبرز الشركات الزميلة

تشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات االستثمارية
الحيويــة ،مــن ضمنهــا مشــاريع البنيــة التحتيــة ،والعقــارات ،والصناعــات
المرتبطــة بالطاقــة والهيدروكربونــات ،والمشــاريع المرتبطــة بالبيئــة
والصناعــات البحريــة ،ومشــاريع التنميــة العمرانيــة ،والمرافــق العامــة،
والضيافــة ،وقطــاع التجزئــة واألزيــاء ،وتقنيــة المعلومــات،

أبرز الشركات التابعة

تعتبــر الشــركة المتحــدة للتنميــة ش .م .ع .ق .إحــدى شــركات المســاهمة
الرائــدة فــي دولــة قطــر ،وتتمثــل رســالتها فــي تحديــد المشــاريع طويلــة
األجــل للمســاهمة فــي نمــو الدولة مــن جهة ،وتحقيــق الفائــدة والقيمة
العالية للمســاهمين من جهة أخرى .تأسســت الشــركة في عام 1999م،
وتــم إدراجهــا فــي بورصــة قطــر فــي يونيــو 2003م .وســعت منــذ اليــوم
األول مــن تأسيســها ،ألن تصبــح أحــد رموز النهضــة التنموية التي تشــهدها
دولــة قطــر والمنطقة.

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

 .٤نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية

كلمة الرئيس التنفيذي

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

ويعتبــر مؤسســو الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن أكثــر المســتثمرين
نجاحــاً فــي دولــة قطــر .ويملــك المســاهمون القطريون أكثر مــن 82,83
بالمائــة مــن أســهم الشــركة ،بينمــا تتــوزع النســبة المتبقيــة مــن األســهم
علــى مســاهمين مــن مختلــف دول العالــم.

الشركة المتحدة للتنمية

توفــر هــذه الوثيقــة ملخصاً عــن إلتزام الشــركة بمتطلبات نظــام الحوكمة،
وتســلط الضــوء علــى سياســات الشــركة واألطــر التــي إعتمدتهــا فــي
قيــاس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخليــة ،باإلضافــة إلــى معلومــات
عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وإجتماعــات المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه
والمعلومــات األخــرى المطلوبــة مــن الهيئــة .ويمكــن اإلطــاع علــى
تقريــر مفصــل حــول إلتــزام الشــركة ببنــود نظــام الحوكمــة علــى موقــع
الشــركة اإللكترونــي والــذي يمكــن الوصــول إليــه علــى الرابــط التالــي:

ـاال
تــؤدي الشــركة المتحــدة للتنميــة منــذ اليــوم األول لتأسيســها دوراً فعـ ً
فــي مســيرة التنميــة التــي تشــهدها دولــة قطــر ،وقــد تمكنــت الشــركة
مــن شــق طريقهــا حتــى غــدت مــن أهــم شــركات المســاهمة القطريــة،
كمــا نجحت فــي تأســيس مجموعة من اإلســتثمارات وشــركات مملوكة
لهــا بالكامــل وكذلــك شــراكات مــع الغيــر أثبتــت وجودهــا على مســتوى
المنطقة.

أبرز اإلنجازات 2018
تقرير المسؤولية
اإلجتماعية
البيانات المالية الموحدة
تقرير الحوكمة 2018
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تقرير الحوكمة 2018
 .٥الشركات 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

المتحدة للخرسانة الجاهزة

قطرية

خمسة وعشرون مليون ريال قطري

شركة الشرق األوسط للجرف

قطرية

خمسمائة وستون مليون ريال قطري

الشركة القطرية لتبريد المناطق

قطرية

ثالثمائة مليون ريال قطري

شركة رونوتيكا الشرق األوسط

قطرية

مائة مليون ريال قطري

الشركة المتحدة للموضة واألزياء

قطرية

ثمانون مليون ريال

شركة اللؤلؤة-قطر

قطرية

خمسة وعشرون مليون ريال قطري

شركة مدينة سنترال

قطرية

مليون ريال قطري

شركة أبراج المتحدة

قطرية

مليون ريال قطري

شركة تنمية الضيافة

قطرية

خمسون مليون ريال

الشركة المتحدة إلدارة المرافق

قطرية

خمسة ماليين ريال قطري

شركة سكوب

قطرية

خمسة ماليين ريال

الشركة المتحدة لتنمية االستثمار

جزر كيمان

خمسون ألف دوالر أمريكي

شركة مدينا إينوفا

قطرية

مليون ريال قطري

شركة إنشور بلس

قطرية

عشرة ماليين ريال قطري

شركة جليتر

قطرية

مليون ريال قطري

شركة مالك اللؤلؤة

قطرية

مليون ريال قطري

الشركة المتحدة لحلول المرافق

قطرية

مليونا ريال قطري

شركة المنتجعات والمرافق الترفيهية

قطرية

مليون ريال قطري

شركة براغماتك

قطرية

خمسة ماليين ريال قطري

شركة محالت التجزئة في بورتو عربية 1

جزر كيمان

خمسون ألف دوالر أميركي

شركة محالت التجزئة في بورتو عربية 2

جزر كيمان

خمسون ألف دوالر أميركي

%32
*%51
%51
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

*تم تعديل النظام األساسي بتاريخ 2018/9/5م حيث تملك الشركة فئة سهم (ب) التي تخولها حق الحصول على  %5من األرباح و %0من الخسائر.
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مجلـس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

أ .إنتخاب وهيكلية مجلس اإلدارة

االسم

مجلس
اإلدارة

سعادة السيد  /تركي محمد خالد الخاطر

الرئيس

السيد  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني ال عبدالغني

نائب الرئيس نائب الرئيس

التنفيذية

التدقيق

الحوكمة

رئيس

-

-

غير تنفيذي

-

السيد  /ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المرى

عضو

عضو

السيد  /على حسين إبراهيم الفردان

عضو

عضو

عضو
عضو

السيد  /نواف إبراهيم الحمد المانع

عضو

-

رئيس

السيد /عبدالرحمن سعد زيد الشترى

عضو

-

-

السيد  /محمد يوسف حسين كمال

عضو

-

غير تنفيذي
غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

رئيس

غير تنفيذي

مستقل

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

أبرز اإلنجازات 2018

ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم التــي يمثلهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة أو التــي يملكونهــا بصفــة شــخصية فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة وذلــك
بتاريــخ 2018/12/31م

أبرز الشركات الزميلة

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

اللؤلؤة-قطر

السيد  /عبدالعزيز محمد حمد المانع

عضو

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل
غير مستقل

أبرز الشركات التابعة

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل

عضو

-

عضو

غير مستقل

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

اللجان

تنفيذي/
غير تنفيذي

االستقاللية

الشركة المتحدة للتنمية

تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــى للشــركة خــال إجتمــاع الجمعيــة العامــة الــذي عقــد بتاريــخ 2016/03/08م ويتألــف المجلــس مــن تســعة أعضــاء
وفقــاً للنظــام األساســي الــذي يوضــح عــدد األعضــاء والمنصــب الــذي يشــغله كل عضــو بالمجلــس .ووفقــاً للتشــكيلة الحاليــة للمجلــس ،فــإن جميــع
األعضــاء هــم مــن غيــر التنفيذييــن كمــا يوجــد ثالثــة أعضــاء مســتقلين بالمجلــس وبالتالــى تكــون تشــكيلة المجلــس متوافقــة تمامــاً مــع متطلبــات قواعد
الحوكمــة .ويوضــح الجــدول التالــي هيكليــة المجلــس ومناصــب أعضائــه وعضويتهــم فــي اللجــان المنبثقــة عن المجلــس ،كما يحــدد األعضاء المســتقلين
ضمــن المجلــس:

كلمة الرئيس التنفيذي

 .٦مجلس اإلدارة

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية
البيانات المالية الموحدة
تقرير الحوكمة 2018
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تقرير الحوكمة 2018
عضو مجلس اإلدارة

ً
ممثال عن

سعادة السيد /تركي محمد
خالد الخاطر

الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية،
الصندوق المدني

السيد  /عبدالرحمن عبداهلل
عبدالغني ال عبدالغني

عن نفسه

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن عن نفسه
العبداهلل

األسهم التي يمثلها

النسبة

العدد

أسهم يملكها بصفة شخصية
العدد

النسبة

83,935,989

%23.7050

-

-

-

-

217,363

%0.0614

-

-

670,000

%0.1892

-

-

157,500

%0.0445

%0.3107

-

-

%2.3065

-

-

-

-

105,000

%0.0297

-

-

102,639

%0.0290

38,854,291

%10.9731

-

-

السيد  /عبدالعزيز محمد حمد
المانع

عن نفسه

السيد  /ناصر جاراهلل سعيد
جاراهلل المرى

محفظة إستثمارات القوات
المسلحة

1,100,000

السيد  /على حسين إبراهيم
الفردان

مجموعة الفردان القابضة

8,166,836

السيد  /نواف إبراهيم الحمد
المانع

عن نفسه

السيد /عبدالرحمن سعد زيد
الشترى

عن نفسه

السيد  /محمد يوسف حسين
كمال

الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية –
الصندوق العسكري

جدول ( )2عدد األسهم التي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية بتاريخ 2018/12/31م.

ب .أعضاء مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة مــن األعضــاء التاليــة
أســماءهم:

سعادة السيد /تركي محمد خالد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة:
ً
ممثال عن الهيئة العامــة للتقاعد والتأمينات
عضــو غير مســتقل،
اإلجتماعية – الصندوق المدني
قطــري الجنســية مــن مواليــد 1958م ،يحمــل درجــة بكالوريــوس فــي
االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة مــن جامعــة بورتالنــد – الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،ويشــغل حاليــاً منصــب رئيس الهيئــة العامة للتقاعــد والتأمينات
االجتماعية .شــغل ســعادة الســيد تركي محمد الخاطر عدداً من المناصب
المرموقــة فــي عدة مؤسســات قطريــة أبرزها منصب مدير عام مؤسســة
حمــد الطبيــة ،ووكيــل وزارة الصحــة العامــة ،كمــا يشــغل حاليــاً عضويــة
مجلــس إدارة «أوريــدو» (كيوتــل) ،وعضويــة مجلــس إدارة مصــرف الريان.

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

قطــري الجنســية مــن مواليــد 1961م ،يحمل شــهادة البكالوريوس بمرتبة
الشــرف فــي االقتصاد من جامعة بوســطن بالواليات المتحــدة األمريكية.
يشــغل الســيد عبــد الرحمــن عبــد اهلل عبــد الغنــي آل عبــد الغنــي منصــب
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة عبــد اهلل عبــد الغنــي ناصــر وأوالده ،ورئيس
مجلس إدارة الشــركة القطرية البلجيكية لأللومنيوم ،ورئيس مجلس إدارة
الشــركة العامــة لصناعــة التغليــف ،ورئيــس مجلــس إدارة شــركة «ثــورن
لإلضــاءة» ،باإلضافــة إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المختــار
للمقــاوالت والتجــارة ،وعضويــة مجلــس إدارة مصــرف قطــر اإلســامي.
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مجلـس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس
اإلدارة
الشركة المتحدة للتنمية
البيانات المالية الموحدة
تقرير الحوكمة 2018

قطــري الجنســية ،مــن مواليــد  1959م ،يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي
العلــوم السياســية مــن جامعة بورتالند ســتيت .يشــغل الســيد على حســين
الفــردان حاليــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعة الفردان ،شــريك
ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مدرســة الشــويفات الدوليــة ،رئيــس مجلــس
إدارة شــركة دانــة قطــر ،الرئيــس التنفيــذى لمؤسســة مجوهــرات الفردان،
الرئيــس التنفيــذى لشــركة مجوهــرات غــادة ،الرئيــس التنفيــذى لشــركة
المنــارة التجاريــة.

أبرز اإلنجازات 2018

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

ج .ميثاق مجلس اإلدارة

أصــدر مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنمية ميثــاق مجلــس اإلدارة بتاريخ
2010/6/10م ،وتــم تعديــل هــذا الميثــاق مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ
 2018/2/7لتضميــن بنــود نظــم وقواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة
ـموال
قطــر لألســواق الماليــة فــى العــام  ،2017والتــى كانــت اكثــر شـ
ً
ـا فــى البنــود المتعلقــة بالوظائــف والمهــام الرئيســية للمجلــس،
وتفصيـ ً
مســؤوليات المجلــس ،تفويــض المهــام ،واجبــات رئيــس مجلــس اإلدارة
وإلتزامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة .وأوضــح ميثــاق مجلــس اإلدارة وعلــى
نحــو جلــى أطــر نشــاط المجلــس ،كمــا مــد أعضــاء المجلــس بالمؤشــرات
الالزمــة التــى تعينهــم علــى القيــام بواجباتهــم ممــا يــؤدى الــى نشــر
ـوال
ثقافــة الحوكمــة ،بــدءاً مــن الهيــكل اإلداري األعلــى للشــركة ووصـ ً
إلــى جميــع العامليــن فيهــا .وقــد تبنــى ميثــاق مجلــس اإلدارة المــواد
 12,11,10,9,8الــواردة فــى نظــام الحوكمــة الصــادر فــى عــام 2017م
وذلــك علــى النحــو التالــى:

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

قطري الجنسية ،من مواليد 1979م ،يحمل شهادة الماجستيرفي العلوم
الماليــة والمحاســبية مــن جامعــة ثــاوث آمبتــون (المملكــة المتحــدة)،
بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة قطــر .يشــغل الســيد ناصــر جــار اهلل
المــرى حاليــاً منصــب رئيــس هيئــة الشــؤون الماليــة بالوكالــة بــوزارة
الدفــاع ،وقــد شــغل منصــب رئيــس القطــاع المالــى بشــركة مرافــق قطر/
مجموعــة الديــار القطريــه ومنصــب مديــر إدارة تنميــة األعمــال وترويــج
اإلســتثمار بــوزارة اإلقتصــاد والتجــارة ،مديــر الشــؤون الماليــة واإلداريــة
باللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،مراجــع قانونــى بديــوان المحاســبة
ومدقــق داخلــى ببنــك قطــر الوطنــى.

قطرى الجنســية من مواليد 1986م ،يحمل شهادة بكالوريوس فى إدارة
األعمــال تخصــص ماليــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة .تلقــى دوارت
وبرامــج متعــددة فى أدارة األعمــال والماليــة ( Credit Suisse Analyst
.)Program and Morgan Stanley Investment Management Program
يعمــل حاليــاً فــى جهــاز قطــر لإلســتثمار كمحلــل إســتثمار وشــارك فــى
العديــد مــن عمليــات اإلســتحواذ العقــارى لجهــاز قطــر لإلســتثمار .يشــغل
منصــب عضــو مجلــس إدارة فى كل من شــركة المناعى وشــركة هاينس
بوركروفيســكى .عضــو اللجنــة اإلستشــارية لشــركة بورتــا نوفــا ميــان اكبر
شــركات المجمعــات العقاريــة فــى إيطاليــا .وعضــواً فــى لجنــة تمويــل
المبانــى التجاريــة المميــزة فــى اســتراليا.

أبرز الشركات الزميلة

السيد  /ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المرى
ً
ممثال عن محفظة إستثمارات القوات المسلحة
عضو مستقل،

السيد  /محمد يوسف حسين كمال
عضــو غيــر مســتقل :ممثال عن الهيئة العامــة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية – الصندوق العسكري

أبرز الشركات التابعة

قطــري الجنســية ،مــن مواليــد 1980م ،يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي
المحاســبة مــن جامعــة ســكرمنتو بواليــة كاليفورنيــا األمريكيــة .يشــغل
الســيد عبــد العزيــز حمــد المانــع حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعة
محمــد حمــد المانــع ،كمــا يشــغل حاليــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة
بنــك بــروة ،وعضــو مجلــس إدارة نــادي الســد الرياضــي ،وعضــو مجلــس
إدارة الشــركة القطريــة لأللبــان (غديــر) .وعضــو مجلــس إدارة في الشــركة
القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن.

قطــري الجنســية ،مــن مواليــد 1975م ،يحمــل شــهادة بكالوريــوس كليــة
التربيــة تخصــص فــى علــوم األحيــاء مــن جامعــة قطــر يشــغل الســيد
عبدالرحمــن ســعد الشــثرى حاليــاً منصب رئيــس اإلتحاد األســيوى للجمباز،
رئيــس نــادى مســيمير الرياضــى ،رئيــس مجلــس إدارة بــاك أرو للخدمــات
واألنظمــه األمنيــة ،رئيــس مجلــس إدارة الميــا لإلستشــارات والتصميــم،
رئيــس مجلــس إدارة فايركــو ألنظمــة الحريــق ،رئيــس مجلــس إدارة ايه اس
ايــه للتجــارة والنقليــات وعضــو مجلــس إدارة فــى شــركة وقــود.

اللؤلؤة-قطر

السيد  /عبد العزيز محمد حمد المانع
		
عضو غير مستقل

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثرى
عضو مستقل

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

قطــري الجنســية مــن مواليــد 1955م ،يحمــل شــهادة فــي الهندســة
الصناعيــة مــن جامعــة برادلــي بالواليــات المتحدة األمريكية .شــغل الســيد
العبــداهلل عــدداً مــن المناصــب فــي القطاعيــن الحكومــي والخاص ،منها
منصــب مديــر الشــؤون الصناعيــة بــوزارة الصناعــة ،وكذلــك األميــن العــام
المســاعد لمنظمــة الخليــج لالستشــارات الصناعيــة ،والمديــر التنفيــذي
للشــركة القطريــة للصناعــات التحويليــة ،كمــا أنــه يشــغل حاليــاً عــدداً مــن
المناصــب الرياديــة فــي مجموعــة مــن الشــركات والمؤسســات وكذلــك
عضويــة العديد من مجالس إدارة الشــركات العامــة ومنها عضوية مجلس
إدارة الشــركة القطريــة للصناعــات التحويلية ،ورئيــس مجلــس إدارة شــركة
قطــر للمنتجــات البالســتيكية ،باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي مجلــس إدارة
شــركة «غــزال» للغــاز ( ،)GAZALوشركـــة قطــر وعمـــــان لالستثمـــار،
وشــركة المدينــة لالستثمار بســلطنة عمــان.

قطــري الجنســية ،مــن مواليــد 1970م ،يحمــل شــهادة الماجســتير فــي
الهندســة واإلدارة مــن جامعــة شــيفيلد بالممكلــة المتحدة يشــغل الســيد
نــواف إبراهيــم المانــع حاليــاً منصب مســاعد رئيــس الهيئة العامــة القطرية
للمواصفــات والتقييــس وعضــو مجلــس إدارة فــى شــركة ودام.

كلمة الرئيس التنفيذي

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل
عضو غير مستقل

السيد  /نواف إبراهيم الحمد المانع
عضو مستقل
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تقرير الحوكمة 2018
• الوظائف والمهام الرئيسية لمجلس اإلدارة

	وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تتمثــل فــى إعتمــاد الخطــة
اإلســترتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا،
وضــع خطــة العمــل للشــركة وسياســة إدارة المخاطــر ،تحديــد الهيــكل
المالــى للشــركة وإقرارالميزانيــة الســنوية ،المراجعــة الدوريــة للهيــكل
التنظيمى بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤليات،
وضــع سياســات مكتوبــه للحوكمة تتعلق بتعــارض المصالح واألطراف
ذوى العالقــة ونظــم اإلفصــاح بما يحقــق العدالة والشــفافية والتأكد
مــن ســامة األنظمــة الماليــة وإعــداد التقاريــر وإعتمــاد الترشــيحات
الخاصــة فــى وظائــف اإلدارة التنفيذيــة العليــا وإعتمــاد سياســات
مكتوبــة تحــدد أســس وطريقــة منح مكافــآت أعضاء المجلــس وحوافز
ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا والعامليــن بالشــركة.

• مسؤوليات المجلس

	وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصر تتمثــل فى أنه يجب علــى المجلس
أن يــؤدى مهامــه بمســؤولية وحســن نية وجديــة واهتمــام ،وأن يلتزم
عضــو المجلــس بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ال مصلحــة مــن يمثله من
المســاهمين ،وعلى المجلــس تحديد الصالحيات التــى يفوضها لإلدارة
التنفيذيــة وتحديــد مــدة ذلــك التفويــض ،وعــدم إبــرام عقــود القــروض
التــى تتجاوزآجالهــا ثــاث ســنوات وأال يقــوم المجلــس بإجــراء أى مــن
التصرفــات التــى تتطلــب موافقــة الجمعيــة العموميــة إال بعــد أخــذ
تلــك الموافقة.

• تفويض المهام

	بمــا اليخــل إختصاصــات الجمعيــة العموميــة يتولــى المجلــس جميــع
الصالحيــات والســلطات ،ويجــوز لــه تفويــض لجانــه ممارســة بعــض
الصالحيــات وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة للمجلــس.

• واجبات رئيس مجلس اإلدارة

	رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس الشــركة ويمثلهــا لدى الغيــر والقضاء
وهو المســؤول األول عن حســن إدارة الشــركة بطريقة فاعله .وتشمل
واجبــات رئيــس المجلــس علــى ســبيل المثــال التأكد من قيــام المجلس
بمناقشــة كل المســائل فى الوقت المناسب ،والموافقة على جدول
أعمــال إجتمــاع المجلــس واألخــذ بعيــن اإلعتبــار أى مســألة يطرحهــا
أى مــن األعضــاء ،وتشــجيع األعضــاء بشــكل جماعــى بتصريــف شــؤون
المجلــس ،توفيــر كافة البيانات والمســتندات ألعضــاء المجلس ولجانه،
إفســاح مجــال المشــاركة الفعالــة لألعضــاء غيــر التنفيذييــن .يحــل نائب
الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه ويجــوز للرئيــس أن يفــوض غيــره مــن
أعضــاء المجلــس فــى بعــض صالحيته.

• إلتزامات أعضاء المجلس

	تتمثــل إلتزامــات المجلــس وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر فــى
اإلنتظــام فــى حضــور إجتماعــات المجلــس ،إعــاء مصلحــة الشــركة
والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى المصلحــة
الخاصــة ،مراقبــة أداء الشــركة فــى تحقيــق أهدافهــا وأغراضهــا،
اإلشــراف علــى تطوير قواعــد الحوكمة ،إســتغالل مهاراتهم وخبراتهم
المتنوعــة فــى إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة ،المشــاركة الفعالــة فى
الجمعيــة العموميــة للشــركة ،عــدم اإلدالء بأيــة تصريحــات أو بيــان إال
بــإذن كتابــى مســبق مــن الرئيــس ،اإلفصــاح عــن العالقــات الماليــة
والتجاريــة والدعــاوى القضائيــة التــى تؤثــر ســلباً عــل القيــام بمهامهم،
فــى حالــة تقاعــد عضــو مجلــس إدرة أو تركــه لمقعــده ألى ســبب
عليــه إعــادة كل األوراق والمســتندات الخاصــة بالشــركة وإعــادة تلــك
األوراق ال يعفــي مــن المحافظة على ســرية المعلومــات التى إتصلت
بعلمــه أثنــاء المجلــس .ويتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة العمــل
فــى نطــاق الصالحيــات الممنوحــة لهــم بموجــب النظــام األساســى
للشــركة وتوجيهــات رئيــس مجلــس اإلدارة وقــرارات المســاهمين
والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة.

• اجتماعات مجلس اإلدارة

	إلتزم مجلس إدارة المتحدة للتنمية في عام 2018م بعدد اإلجتماعات
المنصــوص عليــه بالمــادة  14مــن نظــام الحوكمــة ،والمــادة 104من
قانون الشــركات ،ويبين الجدول ( )2أدناه ســجل حضور أعضاء المجلس
فــي هــذه اإلجتماعات خــال فترة شــغلهم لعضويــة المجلس.

التقرير السنوي ٢٠١8
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4

السيد  /عبدالعزيز محمد حمد المانع

عضو

5

السيد  /ناصر جار اهلل سعيد المرى

عضو

6

السيد  /على حسين الفردان

عضو

7

السيد  /نواف إبراهيم حمد المانع

عضو

8

السيد /عبدالرحمن سعد زيد الشثرى

عضو

9

السيد  /محمد يوسف حسين كمال

عضو

جدول ( :)3عدد اإلجتماعات التي عقدها المجلس وسجل حضور األعضاء.

–	توفيــر االستشــارة للمجلس فــي القضايا المتعلقــة بالحوكمة والقضايا
القانونيــه بطبيعــة الحال.

اللؤلؤة-قطر

–	مســاعدة رئيس مجلس اإلدارة على تســهيل وصول كافة المعلومات
ذات الصلــة إلــى أعضــاء المجلس؛

أبرز اإلنجازات 2018

–	التنســيق بيــن الرئيس وأعضــاء المجلس وبين مختلــف أعضاء المجلس،
ـا عــن التنســيق بين المجلــس وأصحــاب المصالح اآلخريــن ،بما في
فضـ ً
ذلك المســاهمون واإلدارة والموظفون؛

تقرير الحوكمة 2018

تتقيــد الشــركة المتحدة للتنمية بقواعد الحوكمــة ونصوص القانون وبنود
النظــام األساســى المتعلقــة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتحديــداً
نــص المــادة  119مــن القانــون رقــم ( )11لســنة ( 2015قانــون الشــركات
التجاريــة) ونــص البنــد رقــم ( )48مــن النظــام األساســى وتطبــق الصيغــة
والمعيــار الــذى تنــص عليــه المادتين الســابقتين وعموماً يحال قــرار مجلس
اإلدارة المتعلــق بتلــك المكافــآت الجمعيــة العموميــة للموافقــه عليه.

–	إرســال الدعــوة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمشــاركين فــى اإلجتمــاع
(إن وجــدوا) مرفقــاً بهــا جــدول األعمــال قبــل التاريــخ المحــدد إلنعقــاد
اإلجتمــاع بإســبوعين علــى األقــل ،وكذلــك إســتالم طلبــات األعضــاء
بإضافــة بنــد أوأكثــر لجــدول األعمــال وإثبــات تاريــخ تقديــم تلــك الطلبــات.

البيانات المالية الموحدة

و .مكافآت مجلس اإلدارة

–	حفــظ محاضــر إجتماعــات المجلــس وقراراتــه وتقاريره وكافة ســجالت
ومراســات المجلــس ومكاتباتــه فــى ســجالت ورقيــة وإلكترونيــة.

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

كمــا يشــمل التقييــم الذاتــي عــدة معاييــر ومنهــا مــدى إلتــزام المجلــس
بمهامــه وتحقيــق مصالــح المســاهمين وكانــت نتائــج التقييــم إيجابيــة
وجميعهــا ضمــن معاييــر اإلمتيــاز والجيــد جــداً .

–	قيــد قــرارات المجلــس فــى الســجل المعــد لهــذا الغــرض حســب تاريــخ
إصدارهــا.

أبرز الشركات الزميلة

ه .تقييم أداء مجلس اإلدارة

لقــد تبنــت الشــركة المتحــدة للتنميــة الممارســات الالزمــة لتقييــم أداء
مجلــس اإلدارة من حيث حضور األعضاء إلجتماعات المجلس والمشــاركة
الفاعلــة لألعضــاء إثنــاء اإلجتماعــات  .ووفقــاً لقواعــد الحوكمــة تقــوم
لجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات بإجــراء التقييم ألعضــاء مجلس
اإلدارة ،وقــد أتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييــم ذاتــى مــن خــال
إســتبيان أعــد لذلــك يقــوم عضــو مجلــس اإلداره بتعبئتــه ويعــرض هــذا
اإلســتبيان إلــى لجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات والتــى هــى
بدورهــا تقــرر فــى أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة.

–	تحريــر وحفــظ محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة
عنــه وتدويــن أعضــاء المجلــس الحاضريــن والغائبيــن والقــرارات التــى
إتخذهــا المجلــس فــى اإلجتمــاع واإلعتراضــات إن وجــدت ،وحفــظ
الكتــب والتقاريــر المحالــة مــن وإلــى المجلــس؛

أبرز الشركات التابعة

عقــدت جميــع إجتماعــات المجلــس بدعــوات مــن رئيس مجلــس اإلدارة تم
إرســالها لألعضــاء فــي فتــرة زمنيــة قــدرت فــى متوســطها بحوالــي 15
ـوال جــدول أعمــال اإلجتمــاع
يومــاً قبــل عقــد اإلجتماعــات ،وتضمنــت أصـ ً
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام الحوكمــة .يصــادق رئيــس مجلــس
اإلدارة علــى محضــر جــدول أعمــال كل إجتمــاع مــن اإلجتماعــات أعــاه
فــي بدايــة كل إجتمــاع الحــق ،كمــا يطلــع علــى المحضــر ويوقــع عليــه
جميــع األعضــاء بالمجلــس.

ز .أمين سر المجلس

يتولــى المستشــار القانونــى العــام للشــركة مهــام أميــن ســر المجلــس
وفقــاً لمــا نــص عليــه فــى المــادة  16مــن نظــام الحوكمــة وتتضمــن
مهــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة وفقــاً لــم
هــو منصــوص عليــه فــى المــادة  17مــن نظــام الحوكمــة وه كمــا يلــي:

كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

3

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل

عضو

كلمة الرئيس التنفيذي

2

السيد  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني آل عبدالغني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشركة المتحدة للتنمية

1

سعادة /تركي محمد خالد الخاطر

رئيس مجلس اإلدارة

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
6
6
2
6
5
4
4
5

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

#

االسم

المنصب

االجتماعات

الحضور
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تقرير الحوكمة 2018
ه .لجان مجلس اإلدارة
ً
أوال :اللجنة التنفيذية:

أقــر المجلــس تشــكيل لجنــة تنفيذية منبثقة عنه لغرض تســهيل النشــاطات
اإلداريــة وإكســابها المرونة الالزمــة ،وخول هذه اللجنــة كافة الصالحيات
الالزمــة لتســيير وإدارة وتنفيــذ أعمــال الشــركة بمــا فيهــا األعمــال اإلدارية
والماليــة والتعاقديــة ،ويتمحــور عمــل اللجنــة التنفيذيــة فــى مســاعدة
المجلــس فــي القضايــا اإلســتراتيجية ،واألمــور المتعلقــة بالموازنــة
والمشــتريات.
يتــرأس اللجنــة التفيذية ســعادة الســيد /تركي محمد خالد الخاطر ويشــارك
فــي عضويتهــا كل مــن الســيد/عبد الرحمــن عبــد اهلل عبــد الغنــي (نائــب
رئيــس اللجنــة) ،والســيد /علــي حســين الفــردان والســيد /عبــد العزيــز المانع
والســيد /ناصــر جــاراهلل المرى.
عقــدت اللجنــة التنفيذيــة ( )8إجتماعات خــال العــام 2018م ،وقامت من
خاللهــا مراجعــة العمليــات المختلفــة للشــركة وإقامــة كافــة التوصيــات
المتعلقــة بالمشــاريع المختلفــة بمــا فيهــا مشــاريع التطويــر العقــاري فــي
جزيــرة اللؤلؤة.

ً
ثانيا :الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أقــر مجلــس اإلدارة فــي  2013/09/18م تشــكيل لجنــة الحوكمــة
والمكافــآت والترشــيحات بهــدف الوفــاء بمتطلبــات الحوكمــة ،وتفعيــل
نشــاط الشــركة وتعزيــز التخصصيــة وتوزيــع الصالحيــات .وقــد إعتمــد ميثاق
هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 2013 /12/17م وتــم تعديلــه
مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2018/2/7م للتوافــق مــع نظــم وقواعــد
الحوكمــة الصــادرة فــى عــام 2017م .يترأس لجنة الحوكمــة والمكافآت
والترشــيحات الســيد/عبدالرحمن ســعد الشــثرى ويشــغل عضويتها كل من
الســيد /علــى حســين الفــردان ،والســيد/عبدالعزيز محمــد حمــد المانــع،
والســيد/محمد يوســف حســين كمــال  .وقــد حــدد الميثــاق مســؤولية
اللجنــة وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام الحوكمة الصــادر فى العــام ،2017
وتتضمــن مســؤولياتها علــى ســبيل المثــال وليــس الحصروضــع أســس
ومعاييــر معينــة تســتعين بهــا الجمعيــة العموميــة فــى إنتخابــات أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،ترشــيح مــن تــراه مناســباً لعضويــة المجلــس فى حــال خلو
مقعــد بالمجلــس ،وضــع مشــروع خطــة التعاقــب علــى إدارة الشــركة،
تلقــى طلبــات الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ورفــع قائمــة المرشــحين
مــع توصياتهــا الــى المجلس ونســخة إلــى الهيئة ،ترشــيح وتعيين شــاغلي
الوظائــف التنفيذيــة فــي الشــركة ،وتقييــم أدائهــم وأداء مجلــس اإلدارة
ســنوياً  ،وإقتــراح سياســة األجــور والمكافــآت والحوافــز الخاصــة بالشــركة
ومتابعــة اإلشــراف علــى تطبيــق الشــركة لنظــام الحوكمة وتطويــر آليات
تطبيــق هــذا النظــام.
عقدت لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات ( )4إجتماعات خالل العام
2018م ،وقامــت اللجنــة مــن خــال تلــك اإلجتماعــات بإقــرار والمصادقــة
علــى التوصيــات المتعلقــة بسياســة المــوارد البشــرية وكذلــك مكافــأة
مجلــس اإلدارة والعامليــن فــي الشــركة باإلضافــة إلــى المصادقــة علــى
تقريــر الحوكمة.

ً
ثالثا :لجنة التدقيق:

أقــر مجلــس اإلدارة في عام  2013م تشــكيل لجنــة التدقيق بهدف الوفاء
بمتطلبــات الحوكمــة ،وتفعيــل نشــاط الشــركة وقــد إعتمــد ميثــاق هــذه
اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي ذات الســنة وتــم تعديلــه مــن قبــل
مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2018/2/7م للتوافــق مــع نظــم وقواعد الحوكمة
الصــادرة فى عــام 2017
شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة للتدقيق برئاســة الســيد /نواف ابراهيــم المانع،
وعضوية كل من الســيد /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل ،والســيد /ناصر
جــار اهلل المــرى ،ويجــدر بالذكــر أن معظــم أعضــاء اللجنــة هــم مســتقلين
وممــن يتمتعــون بخبــرة جيــدة فــى شــؤون التدقيق .
للجنــة التدقيــق ميثاقــاً يحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام
الحوكمــة ،وتتضمــن مســؤولياتها ترشــيح المدققين الخارجيين واإلشــراف
عليهــم والنظــر في إســتقالليتهم ،واإلشــراف على صحة البيانــات والتقارير
الماليــة ومراجعتهــا .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لجنــة التدقيــق لــم تتضمــن
أي عضــو يعمــل حاليــاً أو عمــل ســابقاً لــدى المدققيــن الخارجييــن ،وقــد
عقــدت لجنــة التدقيــق ( )7إجتماعــات خــال العــام 2018م ،وقــد تم خالل
تلــك اإلجتماعــات مناقشــة خطــة التدقيــق للعــام 2017م وتحديــد نســبة
اإلنجــاز باإلضافــة إلــى مهــام التدقيــق المختلفــة الخارجــة عــن نطــاق
الخطــة ،باإلضافــة إلــى مهــام التدقيــق التــي يوكل بهــا الرئيــس التنفيذي
ومــدراء اإلدارات.

ً
رابعا :إتاحة مواثيق المجلس واللجان للعموم

تمــت اإلشــارة إلــى ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق لجنــة التدقيــق ولجنــة
الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات فــي تقريــر الحوكمــة ،كمــا أن هــذه
المواثيــق ،باإلضافــة إلــى تقريــر الحوكمــة المفصــل ،متاحــة للمســاهمين
بموقــع الشــركة علــى شــبكة اإلنترنــت ،ويمكــن الوصــول إليهــا علــى
الرابــط التالــي:
http://www.udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/
CorporateGovernanceCharters.aspx
خامساً  :بدل حضور أعضاء لجان مجلس اإلدارة
دون شــك أن عمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــن اللجــان المختلفة يشــكل
ـا إضافيــاً لألعضــاء لذلــك رأى مجلــس اإلدارة ضــرروة تقديــم
جهــداً وعمـ ً
بــدل حضــور لــكل عضومجلــس اإلدارة الــذى يعمــل ضمــن تلــك اللجــان
حيــث قــرر مجلــس اإلدارة فــى إجتماعــه رقــم ( )1بتاريــخ 2017/1/11م
بــأن يمنــح كل مــن أعضــاء اللجــان مبلــغ وقــدره  14الــف ريــال قطــرى .
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مجلـس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

يتولــى الســيد ابراهيــم جاســم العثمــان منصــب الرئيــس التنفيذي للشــركة
منــذ  14يونيــو 2015م ويديــر كافــة عمليــات الشــركة اليوميــة تحــت
إشــراف وبالتنســيق مــع اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة.

اللؤلؤة-قطر

President & Chief Executive Officer
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

Audit Committee

Mr. Ibrahim J. Al Othman

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

P&CEO

Ms. Nouf Al Sulaiti

Ms. Ruby Lucas

IA

ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ

Mr. Maher Naim

Mr. Nasser Al Harmi

Mr. Faisal Al Emadi

HC

Financial & Business
Planning Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

Assets Management
Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ
FPA

Mr. Anil Welinkar

FPF

Mr. Karim Farhat

Registry Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

HCR

Mr. Mohamed
Al Remaihi

HCA

PI

Mr. Abdullatif Al-Yafei

CM

Executive Director
Commercial
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ
Mr. Abdulrahim
Al Ibrahim

ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎ�ﺐ
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ

Mr. Adel
Al Muhannadi

Mr. Mohammad
Yousaf

CMR

ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

Mr. Adel
Khozestani

Mr. Tarek Bou
Hassoun

Mr. Walid
Hamdy

PMC

PMR

& Marketing
Communication
Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮ�ﻖ
ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

Vacant

CMP

Mr. Nawaf
Al Fehaida

OP

& Commercial
Retail Property
Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

Mr. Bassel
Bahout

Public Relations
Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

Mr. Talal Jondi

DE

Mr. Mohamed Eid

& Engineering
Construction Director

Mr. Hussein
Al Baker

CMS

Executive Director
Operations
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

PMS

OPE

– Project Director
Gewan Island
ﻣﺪ�ﺮ ﻣﺸ�ﻭﻉ
ﺟ��ﺮﺓ ﺟﻴﻮﺍﻥ

OPG

Community
Services Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﺓ

Mr. Ateeq
Al Khulaifi

Mr. Abraham
Fattouh

OPP

ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ

DED

Contracts Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

Facilities’ Maintenance
Manager

Mr. Walid
Ramadan

MEP Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ،
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻛﺔ

ﻣﺪ�ﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤ�ﺍﻓﻖ

PMF

& Design
Architecture
Manager

Mr. Sameh
Bendary
Procurement
Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ

Mr. Mohamed
)Aden (Acting

DEE

OPC

Mr. Derek
Killian

DEM

Mr. Nasser
Hatem

FNT
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PIJ

Mr. Babar Rais

PM

Mr. Abdulla Al Hamadi

Executive Director
Development
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ

Engineering
Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

& Residential Sales
Leasing Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣ�ﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

CMM

JVs & Investments
Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺳ�ﺜﻤﺎ�ﺍﺕ

Executive Director
Property Management
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎ�ﺍﺕ

FNA

Vacant

البيانات المالية الموحدة

GM-HDC

Vacant

Mr. Saleh Al Jraidi

Residential
Property Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

HDC - General
Manager

ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ

Mr. Pradeep
Wijesinghe

ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

Mr. Farhan
Al Shammari

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

RME - General
Manager
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺷﺮﻛﺔ
�ﻭﻧﻮﺗﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸ�ﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

GM-RME

Retail & Office
Leasing Director

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻴ�ﺍﻧﻴﺔ

ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
HCH

Accounting Director

TPOC Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺇ�ﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ

أبرز اإلنجازات 2018

Executive Director
Portfolios Investment
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻹﺳ�ﺜﻤﺎ��ﺔ

Mr. Abdulaziz
Al Saey

Head of Budget

Human Resources
Director

Admin Services Director
ﻣﺪ�ﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ

FN

Mr. Richard Stearns

أبرز الشركات الزميلة

Executive Director
Financial Planning

Executive Director
Human Capital

Executive Director
Special Projects
ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ

IT Manager
ﻣﺪ�ﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
FPT

Mr. Karim Samaha

Executive Director Finance

FP

Mr. SeifAlla
El-Seddik

 ManagerInternal Audit

ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﻣﺪ�ﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

SP

أبرز الشركات التابعة

General Legal Counsel

Manager - President
& CEO Office

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

LC

الشركة المتحدة للتنمية

أ	.فــى العــام 2015م أجــرى الرئيــس التنفيــذى للشــركة وبموافقــة
مجلــس اإلدارة إعــادة للهيــكل اإلدارى للشــركة حتــى تتــم عمليــات
الشــركة بسالســة دون أن يكــون هنالــك تداخل فى أعمــال اإلدارات
المختلفــة وتــم تنظيــم أعمــال الشــركة مــن خــال  12إدارة تقــوم
بأدوارهــا المختلفــة ويتــرأس كل إ دارة مديــر تنفيذى يكون مســوؤل
مباشــرة أمــام الرئيــس التنفيذى وتقــع على عاتقهم مســوؤلية تنفيذ
سياسات الشركة وفقاً لموجهات الرئيس التنفيذى ومجلس اإلدارة.
وأن الهيــكل التنظيمــي القائــم لســنة  2018علــى النحــو التالــي:

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

ب	.يتــم تقييــم أداء اإلدارات التنفيذيــة والمــدراء التنفيذييــن وفقاً الليات
محــددة ومعاييــر دقيقــة مــن أجــل الوصــول إلــى مؤشــرات األداء
الرئيســية ويتم هذا التقييم تحت اإلشــراف المباشــر للرئيــس التنفيذى
للشــركة ويتــم عــرض مقتــرح المــدراء التنفيذييــن إلــى مجلــس اإلدارة
للموافقــه عليــه أو تعديلــه .وتبيــن لســنة  2018تحســن األداء فــي
تحقيــق مؤشــرات األداء ( )KPIمــن قبــل المــدراء التنفيذييــن بنســبة
 %10أمــا بالنســبة لمكافــآت المــدراء التنفيذييــن الشــاملة للرواتــب
والعــاوات والبــدالت فيتم التصريح عنها ســنوياً فــي البيانات المالية
وباألحــرى فــي اإليضــاح رقــم .29

كلمة الرئيس التنفيذي

 .7المدراء التنفيذيين
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تقرير الحوكمة 2018
ت .المدارء التنفيذين الذين يملكون أسم فى الشركة

ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم التــي يملكهــا المــدراء التنفيذييــن
فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة وذلــك بتاريــخ 2018/12/31م

اإلسم

الوظيفة

عدد األسهم

رقم المساهم

ابراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو

الرئيس التنفيذي

عبدالرحيم عبدالرزاق عبدالرحيم محمد االبراهيم

مدير تنفيذى

فيصل ناصر عبدالرحمن شريف العمادى

مدير تنفيذى

132070
90
70975

63875
50580
42195

.8تعامالت األشخاص المطلعين على
معلومات الشركة
لقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة وثيقــة سياســة األشــخاص المطلعيــن علــى
معلومــات وتعــد تلــك السياســات من أهــم السياســات التى فرضهــا نظام
الحوكمــة الصــادر فــى عــام 2017م .ووقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة على
تعهــد بالمحافظــة علــى الســرية وعــدم تضــارب المصالــح ،إقــراراً منهــم
باإللتــزام باإلجــراءات التــي تحكــم دخولهــم فــي صفقــات مــع الشــركة،
وتحــدد وسياســة األطراف ذوى العالقة اإلجــراءات الالزمة ،وتفرض على
األعضــاء اإلفصــاح عــن الصفقــات التي تحتمل تضــارب المصالــح ،واإلمتناع
عــن التصويــت أو عــن الحضــور عنــد عــرض مســائل مــن هــذا النــوع علــى
ـا عــن ذلــك ،تفــرض تلــك السياســات
مجلــس اإلدارة للتصويــت عليهــا .فضـ ً
على كل عضو بمجلس اإلدارة الوفاء تجاه الشــركة ومســاهميها ،وتغليب
مصالــح الشــركة ومســاهميها علــى مصالحهــم الشــخصية والعمــل دائمــاً
بحســن نيــة لمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة.
ونشــير هنــا أيضــاً إلــى المــادة ( )50مــن النظــام األساســي تنــص علــى أن
يضــع مجلــس اإلدارة ســنوياً تحت تصــرف المســاهمين وإلطالعهم الخاص
قبــل إنعقــاد الجمعيــة العامــة التــي تدعــى للنظــر فــي ميزانيــة الشــركة
وتقريــر مجلــس اإلدارة بإســبوع علــى األقــل كشــفاً تفصيليــاً يتضمــن
العمليــات التــي يكــون فيهــا ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديريــن
مصلحــة تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة .ويتــم اإلفصــاح ســنوياً عــن عــدد
األســهم التــي يملكهــا أعضــاء المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة كمــا هــو
وارداً فــى أعلــى هــذا التقريــر.

باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد فرضت الشــركة علــى موظفيها كافـ ًـة التوقيع
علــى إقــرار وتعهــد بالمحافظــة على الســرية وعدم إفشــاء أي معلومات
تتعلــق بحقوق الشــركة وصفقاتها ،واإللتزام بسياســات الشــركة ومواثيق
قواعــد األخالق والســلوك المهني المعتمــدة لديها.
أمــا فيمــا يتعلــق بوثيقــة سياســة األشــخاص المطلعيــن علــى معلومــات
الشــركة والتــى إعتمدهــا المجلــس بتاريــخ 2018/2/7م فقــد عرفــت تلــك
الوثيقــة مــن هــم األشــخاص المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة التــى
لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا ووضعت قيــود صارمة علــى األشــخاص المطلعين
تصــل فــى بعــض األحيــان إلــى منــع التــدوال مــن قبــل بعــض األشــخاص،
كمــا فرضــت تلــك الوثيقــة تقديــم إفصــاح مكتــوب (كل ثالثــة أشــهر) يبين
تعامالت األشــخاص المطلعين فى أســهم الشــركة كما وضعت أيضاً آلية
صارمــة لمراقبــة حســابات األشــخاص المطلعيــن على معلومات الشــركة.
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مجلـس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس
اإلدارة
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 . 9بيان أسهم كبار المساهمين
ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم التــي يملكهــا كبــار المســاهمين
فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة وذلــك بتاريــخ 2018/12/31م

شركة المستثمر االول
المانع كابيتال القابضه

خالد جمعه الماجد عبداهلل
مجموعه الفردان القابضة
صندوق الوطني 3
صندوق الوطني 4
محمد عبد الرحمن البحر
المالحه القطريه

–	اإلخفــاق فــي اإللتــزام بسياســات الشــركة وإجراءاتهــا وأســباب هــذا
الفشــل .

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

–	تقييــم مــدى إلتــزام جميــع اإلدارات بتطبيــق نظــم الرقابــة الداخليــة
المعمــول بــه فــي الشــركة.

البيانات المالية الموحدة

تتميــز بتبنيهــا لمجموعــة مــن السياســات واللوائــح الداخليــة
فالشــركة
ّ
والقــرارات والتعميمــات وغيرهــا مــن اإلجــراءات الرقابيــة المكتوبــة التــي
صممــت للحــرص علــى تنظيم ســير األعمال داخــل مختلف إدارات الشــركة
ّ
وضمــان تنفيــذ توجيهــات اإلدارة ،والتأكــد مــن الفصــل بيــن الواجبــات،
وتطويــر الموظفين وتحفيزهم وتنمية ســلوكهم المهني ،وتســهيل تبادل
المعلومــات بشــكل ّ
يمكــن أصحــاب العالقــة مــن القيــام بواجباتهــم على
الوجــه األكمــل ممــا يســاهم في تســيير ومراقبــة العمل بالشــكل األمثل.

–	تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي الشــركة ومــدى
مالئمتــه للمعايير القياســيه وتحقيقــه ألهــداف اإلدارة العليا المرجوة،
مــع تقديــم اإلقتراحــات والتوصيــات التــي ترفــع مــن كفــاءة تلــك النظــم.

تقرير الحوكمة 2018

إن مهمــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة تشــهد أيضــاً
تتطــوراً مضطــرداً بمــا يكفــل لهــا االســتجابة بفاعليــة لتوســع حجــم أعمال
الشــركة ،والنهــوض بإلتزاماتهــا فــي مجــال التدقيــق الداخلــي ،وتقديــم
التوصيــات الالزمــة فيمــا يتعلــق بالتغييــرات الواجــب إجراؤهــا لتعزيــز
الحوكمــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة.

كمــا تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي التــى تضــم عــدد مــن المدققيــن
مــن ذوى الخبــرة والكفــاءة ،بمراجعــة و تدقيــق جميــع إدارات الشــركة
وأعمالهــا ومشــاريعها مــن خــال خطــط تدقيــق ســنوية معتمــدة مــن
لجنــة التدقيــق لتقييــم جــودة األداء وتحديــد المخاطــر ورفــع التوصيــات،
وسـ ّـيما فيمــا يتعلــق بـــ :

أبرز اإلنجازات 2018

 .10الرقابة الداخلية

اللؤلؤة-قطر

صندوق وادي السيل8

الشركة المتحدة للتنمية

صندوق وادي السيل9

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

صندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد

أبرز الشركات التابعة

صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد

83,935,989
38,854,291
14,032,878
11,824,312
11,317,162
10,738,350
10,115,000
8,166,836
4,872,900
4,550,951
4,537,766
3,366,300

23.70
10.97
3.96
3.34
3.20
3.03
2.86
2.31
1.38
1.29
1.28
0.95

أبرز الشركات الزميلة

المساهم

عدد األسهم

النسبة %
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تجدراإلشــارة إلى أن إدارة التدقيق الداخلي في الشــركة المتحدة للتنمية
هــى قسـ ٌـم قائــم مســتقل بذاته يتألف مــن فريق عمل من خلفيــات مهنية
وواف للعمــل بإســتقاللية
وفنيــة مختلفــة ،تــم تدريبهــم بشــكل مناســب
ٍ
وموضوعيــة ،وهــو مضطلــع بجميــع مهــام التدقيــق الداخلــي للشــركة،
ولــه حريــة الوصــول فــي أي وقــت إلــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة
والوثائــق العائــدة لهــا كــي يقــوم بمهــام التدقيــق علــى أكمــل وجه.
وحفاظــاً علــى إســتقالليته وحيــاده إزاء األنشــطة التــي يقــوم بمراقبتهــا،
ُيمنــع علــى أفــراد فريــق إدارة التدقيــق الداخلــي المشــاركة فــي المهــام
اليوميــة إلدارات وأقســام الشــركة.
وقــد فــوض مجلــس اإلدارة فــي الشــركة جميــع المســائل المتعلقــة
بالتدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة التدقيــق ،بمــا فــي ذلــك تعييــن رئيــس إدارة
التدقيــق الداخلــي  .ويقــوم رئيــس إدارة التدقيــق برفــع تقاريــره المتعلقــة
بمســائل التدقيــق الداخلــي إلــي لجنــة التدقيــق .وننــوه إلــى أن وحــدة
التدقيــق الداخلــي ترفــع تقاريرهــا الفصليــة إلجتماعــات لجنــة التدقيــق.

	.11الصفقات المرتبطة باألطرف ذو
العالقة
يتــم رصــد الصفقــات المتعلقــة باألطــراف ذو العالقــة في التقريــر المالى
واإلشــارة إليهــا بشــكل منفصــل فــي البيانــات الماليــة الســنوية التــي يتــم
عرضهــا على المســاهمين.

 .12إدارة المخاطر
تهتــم الشــركة المتحــدة للتنميــة إهتماما بالغــاً بتطبيق منظومــة متكاملة
مــن الممارســات اإلداريــة التــي تهــدف إلــى تقييــم وإدارة كافــة المخاطر
التــي ترتبــط بنشــاطات الشــركة وأعمالهــا لــدى ســعيها لتحقيــق أهدافها
وخططهــا المســتقبلية .إن الهــدف األساســي مــن إدارة المخاطــر هــو
حمايــة الشــركة مــن األحــداث التــي تعــوق تحقيــق األهــداف التشــغيلية
و الماليــة بصــورة مســتدامة ،حيــث تــدرك إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة
األهميــة القصــوى والملحــة لتطبيق أنظمة إدارة مخاطر تتســم بالفعالية
والكفاءة.
وتضطلــع إدارة المخاطــر بالشــركة بمهــام تنفيــذ وإدارة نظــام المخاطــر
حســب معاييــر  ،2009;3100 ISOوقــد أطلقــت اإلدارة فــي هــذا الســياق
برنامجــاً إلدارة المخاطــر للشــركة والشــركات الفرعيــة ،وقامــت بتطبيــق
البرنامــج بشــكل مبدئــي علــى الشــركة المتحدة لألزيــاء ،الشــركة المتحدة
للضيافــة ،وشــركة رونوتيــكا الشــرق األوســط التابعــة للشــركة المتحــدة
للتنميــة .ويتمثــل دور هــذه اإلدارة فــي مســاعدة المــدراء التنفيذييــن
والشــركات التابعــة لهــا فــي تحديــد المخاطــر ،ووضــع الخطــط المتعلقــة
بــدرء المخاطــر ،ومــن ثــم متابعــة تنفيــذ الخطــط وفاعليتهــا لــدرء أو تفادي

المخاطــر .كمــا ترفــع إدارة المخاطــر تقاريرهــا في هذا الشــأن إلى اإلدارة
التنفيذيــة وتتابــع مســتوى االســتجابة تجاههــا .وتتطلع الشــركة المتحدة
للتنميــة إلــى االنتهــاء من تطبيــق نظــام إدارة المخاطر على جميــع إدارات
الشــركة المتحــدة للتنميــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2017م.

 .13الرقابة الخارجية
يتــم إتخــاذ قــرار تعييــن المدققيــن الخارجييــن ،بمــا فــي ذلــك تحديــد أتعــاب
المدقــق الخارجــي ،خــال إجتماع الجمعيــة العمومية الــذي يمكن لكافة
المســاهمين المشــاركة فيــه .ويحضــر المدقــق الخارجــي هــذا اإلجتمــاع
لتقديــم تقريــره واإلجابــة عن إستفســارات المســاهمين.
وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة المتحــدة للتنميــة خــال إجتمــاع
الجمعيــة العامــة األخيــر بتاريــخ 2018/3/21م تعييــن الســادة «»K.P.M.G
مدققــاً خارجيــاً لمراجعة بيانات الشــركة وتقديم خدمات التدقيق للشــركة
عــن الســنة الماليــة 2018م ،والهــدف مــن تعييــن المدقــق الخارجــي هــو
التأكيــد لمجلــس اإلدارة والمســاهمين علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم
إعدادهــا وفقــاً لكافــة القوانين والتشــريعات المتصلــة والمعاييــر الدولية
إلعــداد التقاريــر الماليــة ،باإلضافــة إلــى الحــرص علــى أن هــذه البيانــات
الماليــة تمثــل المركــز المالــي للشــركة وتعكــس أداءهــا فــي مختلــف
نشــاطاتها .مــع العلــم أن دور المدقــق الخارجــي قــد اقتصــر علــى تقديــم
خدمــات التدقيــق للشــركة فقــط ،حيــث يمتنع علــى الشــركة التعاقد معه
لتقديــم أي خدمــات أخــرى.
وبالتوافــق مــع مبــادئ التدقيــقُ ،فـ ِـرض علــى المدقــق الخارجــي العمــل
بــكل موضوعيــة وإســتقاللية عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا ،وبعيــداً عــن
أي تضــارب للمصالــح .وهو يحضر بشــكل دائــم اجتماعــات الجمعية العامة
لتقديــم تقريــره واإلجابــة عــن إستفســارات المســاهمين .ومايجــدر اإلشــاره
إليــه أن المــادة  24مــن نظــام الحوكمــة الصــادر فــى عــام 2017م قــد
ألــزم المدقــق الخارجــى بمــد هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بكافــة التقاريــر
ومــا يتكشــف لــه مــن مخالفــات.

 .١٤اإلفصاح
تتخــذ الشــركة المتحــدة للتنميــة مــن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح الكامــل
مرتكــزاً لهــا عند اإلتصال مع المســاهمين أو الجهات الرقابية أو أي جهات
أخــرى مــن أصحــاب المصالــح ،أو في إجتماعــات الجمعيــة العمومية.
وتقــوم الشــركة باإلفصــاح لبورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة
بشــأن المســائل المشــار إليها في نظــام الحوكمة واإلفصــاح أيضاً عن كل
المســائل التــى تفرضهــا سياســات المختلفــة والمذكــور ضمن هــذا التقرير،
ـا عــن إفصــاح الشــركة لنتائجهــا الماليــة ربــع الســنوية ونصــف
هــذا فضـ ً
الســنوية والختاميــة خــال الفتــرة المحــددة فــي الئحــة بورصة قطــر ،كما
تقوم باإلفصاح عن أســماء أعضاء اللجان وتشــكيلتها والســيرة الذاتية لكل
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وتحتفــظ الشــركة ،وفقــاً للمــادة 31مــن نظــام الحوكمــة لســنة 2017م،
بســجالت صحيحــة توضــح ملكيــة األســهم يتــم تحديثهــا شــهرياً مــن بورصة
قطــر ،وهــي متاحــة لإلطــاع ألي مســاهم خــال ســاعات العمــل ،كمــا

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

ب .حق المساهمين فى طلب المعلومات

تنــص المــادة  14مــن النظــام األساســي للشــركة علــى مــا يلــي« :تحتفظ
الشــركة بســجل خــاص يطلــق عليــه ســجل المســاهمين يقيــد فيــه أســماء
المســاهمين وجنســياتهم ومواطنهــم ومــا يمتلكــه كل منهــم والقــدر
المدفــوع مــن قيمــة الســهم الــخ» .ويجــوز لــكل مســاهم اإلطــاع علــى
هــذا الســجل مجانــاً ولــكل ذي شــأن الحــق فــي طلــب تصحيــح البيانــات
الــواردة بالســجل وبخاصــة إذا قيــد شــخص فيــه أو حــذف منــه دون مبــرر».

ه .حماية حقوق مساهمي األقلية

وفيمــا يتعلــق بالمــادة  37مــن نظــام الحوكمــة لســنة 2017م ،نشــير هنــا
إلــى أن وثيقــة عالقــة المســاهمين تأخــذ بعيــن االعتبــار رأي مســاهمي
األقليــة فــى الصفقــات الكبــرى خــال إجتماعــات الجمعيــة العامــة
وتدوينــه فــي محاضــر هــذه اإلجتماعــات .ومــا يجــدر اإلشــاره بــه أن وثيقة
عالقــة المســاهمين قــد أقــرت مبــدأ أحقيــة أقليــة المســاهمين فــى
الشــراء الجماعــى للصفقــات الكبيــرة فــى حــال عــزم أحــد المســاهمين
أو مجموعــة مــن المســاهمين بيــع أســهمهم فــى الشــركة ،وقــد تبنــى
النظــام األساســى للشــركة هــذا المبــدأ وأفــرد نصــاً واضحــاً لذلــك.

أبرز اإلنجازات 2018

أ .سياسة الشركة تجاه المساهمين

تتســم سياســة الشــركة المتحــدة للتنميــة بالشــفافية والوضــوح فيمــا
يتعلــق بعالقتهــا مــع جميــع مســاهميها ويلتــزم مجلــس إدارتهــا بضمــان
حقــوق المســاهمين وإطالعهــم علــى كافــة المعلومــات التــي يقرهــا
نظــام الحوكمــة بمــا يضمــن العدالــة والمســاواة بينهــم.

د .سياسة توزيع األرباح

يتــم إقــرار توزيــع أربــاح الشــركة المتحــدة للتنميــة خــال إجتمــاع الجمعيــة
العامــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة حيــث يرفــع المجلــس هــذه
التوصيــة للجمعيــة العامــة بعــد النظــر فــي التقريرالمالــي وتقريرالمدقــق
الخارجــي والتشــاور مــع اإلدارة الماليــة باإلضافــة إلــى النظــر فــي أداء
الشــركة واســتراتيجيتها .عمومــاً يتــم توزيــع األربــاح وفقــاً لآلليــة التــى
نــص عليهــا قانــون الشــركات ونظــام الحوكمــة لســنة 2017م ،ولقــد
تبنــت وثيقــة سياســة عالقــة المســاهمين ذات اآلليــة فــى توزيــع األربــاح
علــى المســاهمين.

أبرز الشركات الزميلة

لقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة وثيقــة سياســة عالقــة المســاهمين التــى
يفرضهــا نظــام الحوكمــة الصــادر فــى عــام  2017م وقــد صيغــت تلــك
وتفصيــا لحقــوق المســاهمين وتبنــت
شــموال
الوثيقــة لتكــون أكثــر
ً
ً
تلــك الوثيقــة عــدة محــاور وهــى سياســة الشــركة تجــاه المســاهمين،
سياســة اإلتصــال والتواصــل مــع المســاهمين ،سياســة تلقــى الشــكاوى
وتظلمات المســاهمين والتعامل معها ،سياســة حقوق المســاهمين فى
إجتمــاع الجمعيــة العموميــة ،سياســة المســاواة فــى التعامــل مــع جميع
المســاهمين وحمايــة مســاهمى األقليــة ،سياســة تلقــى اإلستفســارات
والحصــول علــى المعلومــات ،وسياســة التنســيق مــع الجهــات التنظيمية،
ورأينــا أنــه مــن الضــرورة إلقــاء الضــوء علــى بعــض محــاور تلــك الوثيقــة
وعلــى النحــو التالــى:

اللؤلؤة-قطر

 .15حقوق المساهمين

وفيمــا يتعلــق بالمــادة  32مــن نظــام الحوكمــة يمنــح نظــام الشــركة
األساســي المســاهمين حاملــي نســبة معينــة مــن األســهم الحــق فــي
الدعــوة لعقــد إجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية للشــركة وهــو ينص على
مــا يلــي« :ولمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك،
كمــا وعليــه دعــوة الجمعيــة العامــة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ
طلب مراقب الحســابات أو من تاريخ طلب مســاهم أو مساهمين يملكون
مــا ال يقــل عــن ( )10%مــن رأس مــال الشــركة وألســباب جديــة» .كمــا أن
التصويــت بالوكالــة مســموح به وفقــاً للمادة ( )59من النظام األساســي،
ووفقــاً للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة .كمــا تبنــت وثيقــة سياســة عالقــة
المســاهمين كافــة حقــوق المســاهمين المتصلــة بالجمعيــة العموميــة.

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

يتــم إرســال التقاريــر الماليــة المدققــة إلــى جميــع المســاهمين بشــكل
ســنوي مرفقــة مــع الدعــوة للجمعيــة العامــة وهــي متاحــة للعمــوم
علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي وكذلــك موقــع بورصــة قطــر.

ج .الحق فى طلب الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية

الشركة المتحدة للتنمية

عضــو وعــدد األســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى موقــع
الشــركة اإللكترونــي ،وضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي ،باإلضافــة إلــى
كافــة التطــورات التــي تؤثــر علــى أداء ســعر ســهم الشــركة المــدرج فــي
البورصــة .كمــا ترتبــط الشــركة بقنــوات إتصــال مباشــرة بمســاهميها حيث
تتيــح لهــم إمكانيــة اإلطــاع علــى المعلومــات فــي الحــدود المنصــوص
عليهــا قانونــاً  .ويعتمــد القســم المالــي بالشــركة المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة ،ويصــرح المدقــق الخارجــي بشــكل صريح فــي تقريره على
أنــه حصــل علــى ّ
يتقيد
كل المعلومــات
الضروريــة ،ويذكــر فــي تقريره بأنــه ّ
ّ
بمعاييــر التدقيــق الدوليــة وبــأن التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن الشــركة
متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

تتيــح للمســاهمين اإلطــاع علــى الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
وتشــكيالت اللجــان ومواثيقهــا والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا
األساســي ،باإلضافــة إلــى المعلومــات الوافيــة عــن نشــاطات الشــركة
والفــرص االســتثمارية ،وجميع اإلفصاحــات والمعلومــات والتقارير المالية
وكافــة المعلومــات التــي يتوجب اإلعــان عنها بموجب نظــام الحوكمة،
وهــي جميعهــا متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة وضمــن تقريــر
الحوكمــة الســنوي.
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تقرير الحوكمة 2018
 .16حقوق أصحاب المصالح اآلخرين

 .17نزاعات وخصومة الشركة

تعمل الشــركة بشــكل متواصل على تطوير سياســة الموارد البشــرية فيها
لتحقيــق أعلــى درجة ممكنة مــن اإللتزام بقوانين الحوكمة ،ال ســيما فيما
يتعلــق بتطويــر نظــام الدرجــات الوظيفيــة علــى نحــو يســهم فــي تحديــد
سياســة األجــور وتطبيــق برنامــج خــاص بخطــط تعاقــب الموظفيــن .وقــد
وضعت الشــركة ميثاقاً لقواعد الســلوك يحكم وينظم ســلوك الموظفين
فــي الشــركة للحــرص علــى ضمــان نزاهــة وشــفافية وحيــاد وموضوعيــة
وكفــاءة الموظفيــن المهنيــة فــي العمــل .وتطلــب الشــركة مــن جميــع
موظفيهــا التوقيــع علــى نمــوذج تضــارب مصالــح مخصــص لإلفصــاح عــن
أي حــاالت تضــارب واقعــة أو مســتقبلية ،كمــا يطلــب مــن الموظفيــن
التوقيــع علــى إتفاقيــة عــدم إفشــاء األمورالســرية المتعلقــة بالشــركة.

إن أمــر حــدوث النزاعــات والخصومات هي أمرطبيعى ســيما أن الشــركة
المتحــدة للتنميــة تمــارس أعمالهــا التجاريــة خــال عــدد مــن النشــاطات
وأهمهــا نشــاط التطوير العقــاري وبطبيعة الحال هنالك عــدد من القضايا
المختلفــة مــن وضــد المقاوليــن وكذلــك مطــوري الباطــن وهنــاك عــدد
مقــدر قــد فصــل فيــه لصالــح الشــركة ،وتــم التدقيــق مــن قبــل المدقــق
الخارجــي على قضايا الشــركة وبمنتهى الشــفافية وتنــاول التقرير المالي
ـا لتلــك القضايــا.
الســنوي للشــركة بيانــاً مفصـ ً

وتعتمــد الشــركة آليــة تســمح لموظفيهــا بإتخــاذ كافــة اإلجــراءات للتبليــغ
عــن العمليــات والتصرفــات المشــبوهة وفقاً لسياســة األبــواب المفتوحة
ـا بهــذه اآلليــة ،يفتــرض
التــي تتبعهــا ( ،) Whistle Blowing Policyوعمـ ً
علــى الموظــف طلــب المشــورة أواإلبــاغ عــن أي حالــة فســاد ،أوتضارب
مصالــح ،أوعــدم مســاواة ،أوعــدم إلتــزام بسياســات الشــركة ،قــد تتطلــب
إهتمــام اإلدارة .ونشــير هنــا إلــى المــادة ( )1-5مــن ميثــاق لجنــة التدقيــق
التــي نصــت علــى وضــع نظــم تمكــن موظفــي الشــركة مــن اإلبــاغ
بشــكل ســري عــن أي شــكوك تراودهــم تجــاه أي مســائل مثيرة للشــك أو
الشــبهة فــي التقاريــر الماليــة أو إجــراءات الرقابــة الداخليــة أو أي مســألة
أخــرى ،وضمــان وجــود ترتيبــات مناســبة تســمح بإجــراء تحقيقــات نزيهــة
ومســتقلة حــول هــذه القضايــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب المصالــح اآلخريــن مــن الدائنيــن ،العمــاء
والمورديــن فــإن الشــركة تمــارس مبــدأ الشــفافية لعمالئهــا ومــوردى
الخدمــات وتقــوم باإلختيــار علــى أســاس الجــودة ثــم الســعر وقــد إعتمــد
مجلــس اإلدارة كافــة السياســات المتعلقة بالمشــتريات وطــرح العطاءات
والمزايــدات.

 .18موقع الشركة على شبكة اإلنترنت
يوفر موقع الشــركة على شــبكة اإلنترنت ،والمشــار إليه أدناه ،معلومات
وافيــة عن نشــاطات الشــركة والفرص االســتثمارية ،ويتضمن قســماً خاصاً
بعالقــات المســتثمرين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة يحتــوي علــى التقارير
الســنوية والتقارير المالية ربع الســنوية للســنة الحالية وللســنوات الســابقة
يمكــن تحميلها مباشــرة من الموقــع ،وعناوين االتصال بمســؤول عالقات
المســاهمين ،وتقريــر الحوكمــة ،وميثــاق مجلــس اإلدارة ،ومواثيــق اللجان
المنبثقــة عنــه ،باإلضافــة إلــى أخبــار الشــركة التــي يتــم تحديثهــا مباشــرة
ـوال .يتضمــن الموقــع أيضــاً معلومــات وافيــة عــن
بعــد اإلفصــاح عنهــا أصـ ً
الشــركات الزميلــة والتابعــة ونســبة المســاهمة فيها ومعلومــات اإلتصال
بهــا وغيرها مــن المعلومات الهامــةhttp://www.udcqatar.com .
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مجلـس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
تركي محمد خالد الخاطر

كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

•	تطبيــق برامــج تدريــب للطــاب القطريين أو أي جنســية فــي الجامعات
بغــرض تطويــر قدراتهــم.

أبرز اإلنجازات 2018

• تطبيق قواعد داخلية تحمي حقوق المرأة األم العاملة.

كلمة الرئيس التنفيذي

•	المســاهمة فــي صنــدوق دعــم األنشــطة الرياضيــة واإلجتماعيــة
والثقافيــة.

أبرز الشركات الزميلة

•	التعريف بمستوى أداء الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية اإلجتماعية.

الشركة المتحدة للتنمية

• دعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها موظفوها

البيانات المالية الموحدة

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

•	تطبيــق سياســات صارمــة فــى التوظيــف تراعــى تمامــاً المبــادىء
األميميــة لحقــوق اإلنســان وعــدم التمييــز مــن حيــث العــرق أو الجنــس
أو الديــن.

تقرير المسؤولية
اإلجتماعية

إلتزامــاً منهــا بقواعــد ومبــادئ الحوكمــة ،أصــدرت الشــركة المتحــدة
للتنميــة تقريــر الحوكمــة هــذا موقعــاً مــن رئيــس مجلــس اإلدارة .وتوفــر
هــذه الوثيقــة ملخصــاً عــن إلتــزام الشــركة بمتطلبــات نظــام الحوكمــة،
وتســلط الضــوء علــى سياســات الشــركة التــى يفرضهــا نظــام الحوكمــة
واألطــر التــي إعتمدتهــا فــي قياس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخلية،
باإلضافــة إلى معلومات عن مجلــس اإلدارة وإجتماعاته واللجان المنبثقة
عنــه والمعلومــات األخــرى المطلوبــة مــن الهيئــة ويؤكــد هــذا التقريــر
إلتــزام الشــركة التــام بتطبيــق كافــة متطلبــات الحوكمــة خــال العــام
2018م .ويمكــن اإلطــاع علــى تقريــر مفصــل حــول إلتــزام الشــركة ببنــود
نظــام الحوكمــة واإلطــاع علــى كافــة سياســات الحوكمــة علــى موقع
الشــركة اإللكترونــي والــذي يمكــن الوصــول إليــه علــى الرابــط التالــي:

•	تطبيق معايير عالية فيما يتعلق بحقوق العمال والمسائل البيئية

جزيرة جيوان ،أحدث جزيرة
متكاملة في دولة قطر

 .20تقرير الحوكمة

•	تنميــة قدرتهــا علــى توفيــر الطاقــة والحفــاظ علــى المــوارد لــدى
تطويرهــا لمنتجاتهــا

اللؤلؤة-قطر

حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر ،لــم يتــم رصــد أي مخالفــات ماليــة إرتكبــت
مــن قبــل الشــركة ســواء بواســطة إدارة التدقيــق الداخليــة أو المدقــق
الخارجــي ،وقــد ثبــت أن الشــركة تقــوم بإتخاذ كافــة اإلجــراءات المطلوبة
وفقــاً للمعاييــر المحاســبية الدوليــة .وتجــدر اإلشــارة إلى أن الشــركة تقوم
بــإدارة المخاطــر مــن خــال التنســيق والتعــاون المســتمر بيــن إداراتهــا
المختصــة بالشــؤون الماليــة والقانونيــة والتدقيــق الداخلــي ،وبإشــراف
مباشــر مــن مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة ،وخصوصــاً لجنــة التدقيــق
التــي تقــوم بمهامها إســتناداً لنص ميثاقها المنشــور وفقــاً لتعليمات هيئة
قطــر لألســواق المالية.كمــا نجــدر اإلشــارة إلــى أن المدقــق الخارجــى قــد
رصــد أن هنــاك بعــض السياســات المتعلقــة بالحوكمــة يتــم تطبيقهــا مــن
قبــل الشــركة لكــن التوجــد لهــا وثقيــة مكتوبــة وغيرهــا لــم يتــم تطبيقهــا
بعــد وقــد أخــذت الشــركة باإلعتبــار توصيــات المدقــق الخارجــى وصيغــت
تلــك السياســات فــى وثائــق وســوف يتــم عرضهــا فــى اإلجتمــاع القــادم
لمجلــس اإلدارة إلجازتهــا ومنهــا علــى ســبيل المثال السياســات المتعلقة
تفصيال لتوزيع األرباح وأيضاً السياســة
بتقييــم مجلــس اإلدارة وسياســة أكثر
ً
العامــة المتعلقــة بالتعامــل مــع عمــاء الشــركة وسياســة تدريــب أعضــاء
مجلــس االدارة .كمــا أشــار المدقــق الخارجــي الــى بعــض الثغــرات الغيــر
الجوهريــة فــي النظــام األساســي للشــركة والتــي ســيتم تعديلهــا خــال
اجتمــاع الجمعيــة الغيــر عاديــة بتاريــخ .2019/2/26

تبنــت الشــركة المتحــدة للتنميــة جميــع المســائل المتعلقــة بمســؤوليتها
اإلجتماعيــة ووضعتهــا ضمــن أولوياتهــا وتتعامــل معهــا بجديــة بالغــة،
وتســعى إلتخــاذ القــرارات الســليمة التــي تدعــم نهــج النمــو المســتدام
فــي الشــركة ،وتلبيــة متطلبــات المســاهمين والعمــاء فيمــا يتعلــق
بتعزيــز الشــفافية واإللتــزام بالمســؤولية اإلجتماعيــة .لم تقصر المســؤولية
اإلجتماعيــة للشــركة تجــاه المجتمــع المحلــى لدولــة قطــر بــل المجتمــع
الدولــى واإللتــزام بالمواثيــق الدوليــة المرتبطــة بحقــوق اإلنســان والبيئــة
وتضــع الشــركة علــى رأس أولوياتهــا توفيــر منتجــات تقلــل مــن إســتهالك
الطاقــة ،واإلســتخدام الســليم للمــوارد ،والحــد مــن النفايــات ،ووضــع
معاييــر عاليــة للعمــل مــع شــبكة المورديــن ،ودعــم المجتمــع ،باإلضافــة
إلــى مــا يلــي:
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