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 )١مقدمـــة
السادة المساهمون الكرام،،،
تعهــدت الشــركة المتحــدة للتنميــة منــذ تأسيســها بتطبيــق معاييــر الحوكمــة علــى أفضــل وجــه وكانــت مــن بيــن الشــركات
القطريــة الســباقة فــي تطويــر نظــم الشــفافية والرقابــة الداخليــة واإلفصــاح تلبيـ ً
ـة لمتطلبــات نظام حوكمــة الشــركات المدرجة
فــي األســواق التــي تخضــع لرقابــة هيئــة قطــر لألســوق الماليــة ،والصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة بتاريــخ  27ينايــر  ،2009وتعديالتــه
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم ( )4لســنة .2014
ـط متــوا ِز مــع رؤيــة
تعتبــر الشــركة المتحــدة للتنميــة أن معاييــر الحوكمــة جــزأ ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيتها والتــى تســير فــى خـ ِ
وإســترتيجية الدولــة الســاعية إلــى تطويــر القطــاع اإلقتصــادى واالســتثماري والنهــوض بــه إلــى مســتويات تضاهــي أحــدث اقتصادات
العالــم ،فقــد دأبــت الشــركة المتحــدة للتنميــة علــى تطويــر أداءهــا فــي مجــال الحوكمــة بشــكل متواصــل خــال الســنوات
الماضيــة ،وتعتبــر اليــوم وبشــهادة هيئــة قطــر لالســواق الماليــة مــن أكثــر الشــركات بالدولــة التزامـ ًا بمتطلبــات الحوكمــة ،وهــي
تعيــد األن ومــن خــال هــذا التقريــر التأكيــد علــى التزامهــا بمعاييــر الشــفافية والرقابــة واإلدارة الرشــيدة ،واضعـ ً
ـة نصــب عينهــا
هــدف حمايــة مســاهمي الشــركة والعامليــن فيهــا ،وتعزيــز ســمعتها كإحــدى أبــرز شــركات المســاهمة العامــة فــي دولــة قطــر.
الســادة المســاهمون إننــا علــي إدراك تــام بــأن التطبيــق الســليم لقواعــد الحوكمــة يســهم بشــكل مباشــر فــي تطويــر العمليــة
اإلداريــة فــي الشــركة بشــكل عــام ،ومــن ثــم يــؤدى إلــى تعزيــز ربحيتهــا وزيــادة عوائدهــا ،ولذلــك نولــي هــذه القواعــد اهتمامـ ًا بالغـ ًا
ً
وأداة إداريـ ً
ـة ال تقــل أهميــة عــن أي أداة أخــرى نوظفهــا فــي خدمــة وتطويــر
وتعتبرهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية عمــل الشــركة،
ونمــو الشــركة.
ونظــرا َ ألن تطبيــق نظــم الحوكمــة يعتبــر عمليــة تطويــر متواصلــة ،فإننــا نعتــز بالمســتوى الــذي حققتــه المتحــدة للتنميــة حتــى
اآلن ،مــع إدراكنــا أيضـ ًا بأننــا قــادرون علــى تطويــر أدائنــا وملتزمــون بتحســينه خــال الســنوات القادمــة بــإذن اهلل.
يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لعام  ،2016والذي نعرض من خالله خالصة أدائنا في مجال الحوكمة.
ونتوجــه بشــكرنا الجزيــل للســادة المســاهمين علــى ثقتهــم المتواصلــة بــإدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة ،وكذلــك للســادة في
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى توجيهاتهــم وجهودهــم الحثيثــة فــي تطويــر قوانيــن الحوكمــة وتشــجيع الشــركات القطريــة
علــى االلتــزام بهــا ،والنشــاطات والورشــات والمؤتمــرات التــي نظمتهــا الهيئــة بهــدف الوصــول تدريجيـ ًا إلــى تطبيــق أفضــل لهــذه
الممارسات.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام،،،

تركي بن محمد الخاطر
رئيـــس مجلس اإلدارة

94

تقرير الحوكمة 2016

 )٢التعريفات:
الشركة

الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

مجلس اإلدارة أو المجلس

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

نظام الحوكمة أو النظام

نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية والصادر وفق ًا
قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم ( )4لسنة .2014

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة المتحدة للتنمية

المدراء التنفيذيون

هم أعضاء فريق التنفيذيين بالشركة ،والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال اإلدارة
اليومية للشركة أو خططها االستراتيجية ،أو أدائها المالي أو اإلداري.

 )٣االلتزام بالحوكمة في الشركة المتحدة للتنمية
تعتبــر الشــركة المتحــدة للتنميــة أن أمــر تطبيــق قواعــد الحوكمــة ذو أهميــة حيويــة وجــزءا ً أساســي ًا مــن نشــاطها وأعمالهــا،
وتواظــب الشــركة علــى اعتمــاد معاييــر وقواعــد العمــل بشــفافية ومســؤولية ونزاهــة تامــة ،وعلــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة
باعتبارهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن ثقافتهــا فــي إدارة الشــركة واســتراتيجيتها تجــاه مراقبــة أنشــطتها وأعمالهــا اليوميــة.
وقــد اعتمــدت الشــركة ،بالتوافــق مــع المــادة ( )4مــن نظــام الحوكمــة ،مواثيــق خاصــة لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه
تحــدد مســؤوليات أعضــاء المجلــس واللجــان وأطــر عملهــم ،باإلضافــة إلــى قواعــد األخــاق والســلوك المهنــي لمــا فيــه منفعــة
وعائــد إلــى الشــركة ومســاهميها ،حيــث أقــر مجلــس اإلدارة فــي  2013 / 09 / 18تشــكيل لجنــة للحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات
واعتمــد ميثاق ـ ًا خاص ـ ًا بهــا .وتضطلــع هــذه اللجنــة اليــوم بمســؤولياتها فــي إعانــة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بواجباتــه فيمــا
يتعلــق بترشــيح وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والمــدراء التنفيذييــن ،وتقييــم أدائهــم ،واقتــراح سياســة األجــور والمكافــآت
والحوافــز الخاصــة بالشــركة بمــا يتماشــى مــع رؤيتهــا وأهدافهــا ،باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى تطبيــق الشــركة لنظــام الحوكمــة
وتطويــر آليــات تطبيــق هــذا النظــام .كمــا أقــر المجلــس فــي  2013 / 3 / 5تشــكيل لجنــة للتدقيــق تتضمــن صالحياتهــا ترشــيح
المدققيــن الخارجييــن واإلشــراف عليهــم والنظــر فــي اســتقالليتهم ،واإلشــراف علــى صحــة البيانــات والتقاريــر الماليــة ومراجعتها
وغيرهــا مــن الصالحيــات الرقابيــة.
وقــد أســهم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الجديــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة والتــي أنعقــدت بتاريــخ  2016 / 03 / 08فــي دخول بعض
األعضــاء مــن المســتقلين ،وهــو مــا كان لــه أثــر في تعزيــز التزام الشــركة بمبــادئ الحوكمــة ،ورفع الكفــاءة وتعزيز االســتقاللية في
اتخــاذ القــرار ،ورفــد المجلــس بالخبــرات التــي يحتاجهــا ألداء عملــه .كمــا انعقــد أيضـ ًا إجتماعـ ًا للجميعــة العامــة غيــر العاديــة بتاريخ
 2016 /05 / 17لتعديــل النظــام األساســى للشــركة بمــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات الجديد(قانــون رقــم  11لســنة  )2015والــذى يلــزم
الشــركات بتضميــن قواعــد الحوكمــة فــى بنــود النظــام األساســى للشــركة.
مــن جانــب آخــر ،فــإن الشــركة تعمــل بشــكل متواصــل علــى تطويــر سياســة المــوارد البشــرية فيهــا لتحقيــق أعلــى درجــة
ممكنــة مــن االلتــزام بقوانيــن الحوكمــة ،علــى نحــو يســهم فــي تحديــد سياســة األجــور وتطبيــق برنامــج خــاص بتخطيــط تعاقــب
الموظفيــن ،وهــي باإلضافــة إلــى ذلــك تعتمــد آليــة تســمح لموظفيهــا باإلبــاغ عــن العمليــات والتصرفــات التــي تتســم بحالــة
فســاد ،أو تضــارب مصالــح ،أو عــدم مســاواة ،أو عــدم التــزام بسياســات الشــركة ،إيمان ـ ًا منهــا بسياســة حريــة التعبيــر لجميــع
الموظفيــن والعامليــن فيهــا.
وفيمــا يتعلــق بحقــوق مســاهمي األقليــة وفقـ ًا لنظــام الحوكمــة ،فــإن الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار رأي مســاهمي األقليــة خــال
اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتســجله فــي محاضــر هــذه االجتماعــات .كمــا تضمــن حقــوق المســاواة فــي بيــع األســهم مــن خــال
طــرح األســهم للتــداول فــي بورصــة قطــر ،فيمــا يبقــى للمســاهمين الحالييــن حــق األفضليــة فــي الشــراء .ولــم تحصــل الشــركة
علــى قواعــد إرشــادية مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بهــذا الصــدد ،وســيتم تضميــن هــذه القواعــد فــي النظــام األساســي وفقـ ًا
إلفــادة الهيئــة حــول ذلــك.
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توفــر هــذه الوثيقــة ملخص ـ ًا عــن التــزام الشــركة بمتطلبــات نظــام الحوكمــة ،وتســلط الضــوء علــى سياســات الشــركة واألطــر
التــي اعتمدتهــا فــي قيــاس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخليــة ،باإلضافــة إلــى معلومــات عــن مجلــس اإلدارة واجتماعاتــه
واللجــان المنبثقــة عنــه والمعلومــات األخــرى المطلوبــة مــن الهيئــة .ويمكــن االطــاع علــى تقريــر مفصــل حــول التــزام الشــركة
ببنــود نظــام الحوكمــة علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي والــذي يمكــن الوصــول إليــه علــى الرابــط التالــي:
http://udcqatar.com/Arabic/Investor Information/Pages/CorporateGovernance.aspx
 )٤نبذة عن الشركة المتحدة للتنمية
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 الدولــة مــن جهــة ،وتحقيــق الفائــدة والقيمــة العاليــة للمســاهمين مــن جهــة
أخــرى .تأسســت الشــركة فــي عــام  ،1999وتــم إدراجهــا فــي بورصــة قطــر فــي يونيــو  .2003وســعت منــذ اليــوم األول مــن تأسيســها،
ألن تصبــح أحــد رمــوز النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها دولــة قطــر والمنطقــة.
تشــمل نشــاطات الشــركة المتحــدة للتنميــة عــددا ً مــن القطاعــات االســتثمارية 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،
تــؤدي الشــركة المتحــدة للتنميــة منــذ اليــوم األول لتأسيســها دورا ً فاعـ ً
ا فــي مســيرة التنميــة التــي تشــهدها دولــة قطــر ،وقــد
تمكنــت الشــركة مــن شــق طريقهــا حتــى غــدت مــن أهــم شــركات المســاهمة القطريــة ،كمــا نجحــت فــي تأســيس مجموعــة
مــن االســتثمارات وشــركات مملوكــة لهــا بالكامــل وكذلــك شــراكات مــع الغيــر أثبتــت وجودهــا علــى مســتوى المنطقــة.
ويعتبــر مؤسســو الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن أكثــر المســتثمرين نجاحــ ًا فــي دولــة قطــر .ويملــك المســاهمون
القطريــون أكثــر مــن  80بالمائــة مــن أســهم الشــركة ،بينمــا تتــوزع النســبة المتبقيــة مــن األســهم علــى مســاهمين مــن
مختلــف دول العالــم.
 )٥الشركات التي تملكها أو تساهم فيها المتحدة للتنمية:
تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية-:
إسم الشركة

جنسية الشركة

رأس مال الشركة

شركة الخليج للفورمالدهيد

قطرية

أربعون مليون ريال قطري

شركة السيف المحدودة

قطرية

بليون ريال قطري

شركة أستيكو قطر (تمت تصفيتها)

قطرية

خمسة ماليين ريال قطري

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

نسبة
المساهمة

%10
%20
%30
%32
%45.9
%51
%100
%100
%100
%100
%100
%100
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نسبة
المساهمة

إسم الشركة

جنسية الشركة

رأس مال الشركة

الشركة المتحدة إلدارة المرافق

قطرية

خمسة ماليين ريال قطري

شركة سكوب (تحت التصفية)

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 انترابرايز العقارية للتنمية (تمت تصفيتها)

تركية

أربعمائة ألف ليرة تركية

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

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%99
%100
%100

 )6مجلس اإلدارة
آ) هيكلية مجلس اإلدارة
تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للشــركة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الــذي عقــد بتاريــخ  2016 / 03 / 08ويتألــف المجلــس
مــن تســعة أعضــاء وفق ـ ًا للنظــام األساســي الــذي يوضــح عــدد اإلعضــاء والمنصــب الــذي يشــغله كل عضــو بالمجلــس .ووفق ـ ًا
للتشــكيلة الحاليــة للمجلــس ،فــإن جميــع األعضــاء هــم مــن غيــر التنفيذييــن كمــا يوجــد عضوييــن مســتقلين بالمجلــس
وبالتالــى تكــون تشــكيلة المجلــس متوافقــة تمامـ ًا مــع متطلبــات قواعــد الحوكمــة .ويوضــح الجــدول التالــي هيكليــة المجلــس
ومناصــب أعضائــه وعضويتهــم فــي اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس ،كمــا يحــدد األعضــاء المســتقلين ضمــن المجلــس:
اللجان

االسم

مجلــس
اإلدارة

التنفيذية

التدقيق

الحوكمة

تنفيذي/
غير تنفيذي

االستقاللية

سعادة السيد  /تركي بن محمد الخاطر

الرئيس

رئيس

-

-

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني ال
عبدالغني

نائب
الرئيس

نائب
الرئيس

-

-

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل

عضو

-

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /عبدالعزيز محمد حمد المانع

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المري

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /علي حسين إبراهيم الفردان

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /نواف إبراهيم الحمد المانع

عضو

-

رئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد  /عبدالرحمن سعد زيد الشثري

عضو

-

-

رئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد  /محمد يوسف حسين كمال

عضو

-

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

عضو
عضو
عضو

جــدول ( :)1أعضــاء مجلــس اإلدارة ومناصبهــم وطبيعــة عضويتهــم ،إضافــة إلــى عضويتهــم فــي اللجــان المنبثقــة عــن
المجلــس.
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ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم التــي يمثلهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة أو التــي يملكونهــا بصفــة شــخصية فــي الشــركة
المتحــدة للتنميــة وذلــك بتاريــخ 2016 / 12 / 19م

ممث ً
ال عن

عضو مجلس اإلدارة

األسهم التي يمثلها

أسهم يملكها بصفة
شخصية

العدد

النسبة

العدد

النسبة

83،846،058

%23.68

-

-

-

217،363

% 0.06

200،000

% 0.06
% 0.04

سعادة السيد  /تركي بن محمد الخاطر

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية ،الصندوق المدني

السيد  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني
ال عبدالغني

عن نفسه

-

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن
العبداهلل

عن نفسه

-

-

السيد  /عبدالعزيز محمد حمد المانع

عن نفسه

-

-

157،500

السيد  /ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل
المري

محفظة إستثمارات القوات
المسلحة

2،750،000

% 0.78

-

-

السيد  /علي حسين إبراهيم الفردان

مجموعة الفردان القابضة

9،742،761

% 2.75

-

-

السيد  /نواف إبراهيم الحمد المانع

عن نفسه

-

-

105،000

% 0.03

السيد /عبدالرحمن سعد زيد الشثري

عن نفسه

-

-

102639

% 0.03

السيد  /محمد يوسف حسين كمال

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية  -الصندوق العسكري

39،053،723

% 11.03

-

-

جدول ( )2عدد األسهم التي يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة أو التي يملكونها بصفة شخصية بتاريخ 2016 / 12 / 19
ب) أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية من األعضاء التالية أسماءهم:
سعادة السيد  /تركي بن محمد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة:
ً
ممثال عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية  -الصندوق المدني
عضو غير مستقل،
قطــري الجنســية مــن مواليــد  ،1958يحمــل درجــة بكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة من جامعــة بورتالنــد  -الواليات
المتحــدة األمريكيــة ،ويشــغل حاليـ ًا منصــب رئيــس الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة .شــغل ســعادة الســيد تركــي
بــن محمــد الخاطــر عــددا ً مــن المناصــب المرموقــة فــي عــدة مؤسســات قطريــة أبرزهــا منصــب مديــر عــام مؤسســة حمــد
الطبيــة ،ووكيــل وزارة الصحــة العامــة ،كمــا يشــغل حاليـ ًا 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  ،1961يحمــل شــهادة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف فــي االقتصــاد مــن جامعــة بوســطن بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة .يشــغل الســيد عبــد الرحمــن عبــد اهلل عبــد الغنــي آل عبــد الغنــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة
عبــد اهلل عبــد الغنــي ناصــر وأوالده ،ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة القطريــة البلجيكيــة لأللومنيــوم ،ورئيــس مجلــس 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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السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل
عضو غير مستقل
قطــري الجنســية مــن مواليــد  ،1955يحمــل شــهادة فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة برادلــي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
شــغل الســيد العبــداهلل عــددا ً مــن المناصــب فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،منهــا منصــب مديــر الشــؤون الصناعيــة بــوزارة
الصناعــة ،وكذلــك األميــن العــام المســاعد لمنظمــة الخليــج لالستشــارات الصناعيــة ،والمديــر التنفيــذي للشــركة القطريــة
للصناعــات التحويليــة ،كمــا أنــه يشــغل حاليـ ًا عــددا ً مــن المناصــب الرياديــة فــي مجموعــة مــن الشــركات والمؤسســات وكذلــك
عضويــة العديــد مــن مجالــس إدارة الشــركات العامــة ومنهــا عضويــة مجلــس إدارة الشــركة القطريــة للصناعــات التحويليــة،
ورئيــس مجلــس إدارة شــركة قطــر للمنتجــات البالســتيكية ،باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي مجلــس إدارة شــركة "غــزال" للغــاز
( ،)GAZALوشركـــة قطــر وعمـــــان لالستثمـــار ،وشــركة المدينــة لالســتثمار بســلطنة عمــان.
السيد  /عبد العزيز محمد حمد المانع
		
عضو غير مستقل
قطــري الجنســية ،مــن مواليــد  1980يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة ســكرمنتو بواليــة كاليفورنيــا
األمريكيــة .يشــغل الســيد عبــد العزيــز حمــد المانــع حالي ـ ًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة محمــد حمــد المانــع ،بعــد أن
شــغل منصــب مديــر تطويــر األعمــال فــي مجموعــة محمــد حمــد المانــع لمــدة عشــر ســنوات ،كمــا يشــغل حاليـ ًا منصــب نائــب
رئيــس مجلــس إدارة بنــك بــروة ،وعضــو مجلــس إدارة نــادي الســد الرياضــي ،وعضــو مجلــس إدارة الشــركة القطريــة لأللبــان (غدير).
السيد  /ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المري
ً
ممثال عن محفظة إستثمارات القوات المسلحة
عضو غير مستقل،
قطــري الجنســية ،مــن مواليــد  1979يحمــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة والمحاســبية مــن جامعــة ثــاوث آمبتــون
(المملكــة المتحــدة) ،بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة قطــر .يشــغل الســيد ناصــر جــار اهلل المــري حالي ـ ًا منصــب رئيــس
هيئــة الشــؤون الماليــة بالوكالــة بــوزارة الدفــاع ،وقــد شــغل منصــب رئيــس القطــاع المالــى بشــركة مرافــق قطــر  /مجموعــة
الديــار القطريــه ومنصــب مديــر إدارة تنميــة األعمــال وترويــج األســتثمار بــوزارة اإلقتصــاد والتجــارة ،مديــر الشــؤون الماليــة واإلداريــة
باللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،مراجــع قانونــى بديــوان المحاســبة ومدقــق داخلــى ببنــك قطــر الوطنــى.
السيد  /علي حسين إبراهيم الفردان
ً
:ممثال عن مجموعة الفردان القابضة
عضو غير مستقل
قطــري الجنســية ،مــن مواليــد  1959يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة بورتالنــد ســتيت .يشــغل
الســيد علــي حســين الفــردان حالي ـ ًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الفــردان ،شــريك ونائــب رئيــس مجلــس إدارة
مدرسةالشــويفات الدوليه،رئيــس مجلــس إدارة شــركة دانــة قطــر ،الرئيــس التنفيــذى لمؤسســة مجوهــرات الفــردان ،الرئيــس
التنفيــذى لشــركة مجوهــرات غــادة ،الرئيــس التنفيــذى لشــركة المنــارة التجاريــه.
السيد  /نواف إبراهيم الحمد المانع
عضو مستقل
قطــري الجنســية ،مــن مواليــد  1970جامعــى يحمــل شــهادة الماجســتير فــي الهندســة واإلدارة مــن جامعــة شــيفيلد بالممكلــة
المتحــدة يشــغل الســيد نــواف إبراهيــم المانــع حاليــ ًا منصــب مديــر إدارة المواصفــات والمقاييــس بالهيئــة العامــة القطريــة
للمواصفــات والتقييــس وعضــو مجلــس إدارة فــى شــركة ودام.
السيد  /عبد الرحمن سعد زيد الشثري
عضو مستقل
قطــري الجنســية ،مــن مواليــد  1975جامعــى يحمــل شــهادة بكالوريــوس كليــة التربيــة تخصــص فــى علــوم األحيــاء مــن جامعــة
قطــر يشــغل الســيد عبدالرحمــن ســعد الشــثري حاليـ ًا منصــب رئيــس األتحــاد األســيوى للجمبــاز ،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 ايــه اس ايــه للتجــارة والنقليــات وعضــو مجلــس إدارة فــى شــركة
وقــود.
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السيد  /محمد يوسف حسين كمال
عضو غير مستقل :ممثال عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية  -الصندوق العسكري
قطــرى الجنســية مــن مواليــد  ،1986جامعــى يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــى إدارة األعمــال تخصــص ماليــة مــن الواليــات المتحدة
األمركيــة .تلقــى دوارت وبرامــج متعــددة فــى أدارة األعمــال والماليــة (Credit Suisse Analyst Program and Morgan Stanley
 .)Investment Management Programيعمــل حاليــ ًا فــى جهــاز قطــر لإلســتثمار كمحلــل إســتثمار وشــارك فــى العديــد مــن
عمليــات اإلســتحواذ العقــارى لجهــاز قطــر لإلســتثمار .يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــى كل مــن شــركة المناعــى وشــركة
هاينــس بوركروفيســكى .عضــو اللجنــة اإلستشــارية لشــركة بورتــا نوفــا ميــان اكبــر شــركات المجمعــات العقاريــة فــى إيطاليــا.
وعضــوا ً فــى لجنــة تمويــل المبانــى التجاريــة المميــزة فــى أســتراليا.
جـ) ميثاق مجلس اإلدارة
أصــدر مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة ميثــاق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2010 / 6 / 10م ،والــذي صــاغ أهــم قواعــد الحوكمــة
وقواعــد الســلوك ومعاييــر نظــم المســؤولية والشــفافية ،وأوضــح علــى نحــو جلــى أطــر نشــاط المجلــس ،كمــا مــد أعضــاء
المجلــس بالمؤشــرات الالزمــة التــى تعينهــم علــى القيــام بواجباتهــم ممــا يــؤدى الــى نشــر ثقافــة الحوكمــة ،بــدءا ً مــن الهيــكل
اإلداري األعلــى للشــركة ووصــو ًال إلــى جميــع العامليــن فيهــا.
ويحــدد ميثــاق مجلــس اإلدارة فــي المــادة ( )8منــه واجبــات أعضــاء المجلــس بمــا فيهــا التصــرف بحســن نيــة وتوخــي الحــرص
والعنايــة والعمــل لمصلحــة الشــركة واإللمــام التــام بجميــع المســائل ذات الصلــة والتأكــد مــن االلتــزام بجميــع القوانيــن
واللوائــح والعقــود التــي تلتــزم بهــا الشــركة ،بهــدف تحقيــق مصالــح جميــع المســاهمين بجديــة ،فضـ ً
ا عــن االطــاع علــى هيــكل
الشــركة وإدارتهــا وكل المعلومــات التــي تمكــن عضــو مجلــس اإلدارة مــن االضطــاع بمســئولياته .مــا يضمــن التزامــه بالمــادة
( )6مــن نظــام الحوكمــة.
د) مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
أو ً
ال  -يضطلــع مجلــس اإلدارة بالمهــام الــواردة بميثاقــه باإلضافــة إلــى الموافقــة علــى األهــداف االســتراتيجية للشــركة وتعييــن
المــدراء واســتبدالهم وتحديــد مكافآتهــم ومراجعــة أداء اإلدارة وضمــان التخطيــط  /التعاقــب علــى إدارة الشــركة ،وكذلــك
ضمــان تقيــد الشــركة بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة وبالعقــد التأسيســي للشــركة وبنظامهــا األساســي ،كمــا يتحمــل المجلــس
مســؤولية حمايــة الشــركة مــن األعمــال والممارســات غيــر القانونيــة أو التعســفية أو غيــر المناســبة.
ثانيـ ًا  -ينــص ميثــاق مجلــس اإلدارة علــى ضــرورة إطــاع أعضــاء المجلــس علــى جميــع الوثائــق والمعلومــات التــي تمكنهــم مــن
االضطــاع بمســؤولياتهم ،وينــص أيض ـ ًا علــى ضــرورة حضــور األعضــاء اجتماعــات مجلــس اإلدارة واجتماعــات الجمعيــه العامــة
للمســاهمين وأن يشــارك فيهــا بفعاليــة مــع عــدم التغيــب إال لظــروف قاهــرة أو أســباب مقبولــة .وفــي هــذا الصــدد ،تؤكد الشــركة
حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى المــدراء التنفيذييــن بالشــركة والمدققيــن الداخلييــن وممثليــن عــن المدققيــن
الخارجييــن ،فــي جميــع اجتماعــات الجمعيــة العامــة التــي تــم عقدهــا ســابق ًا.
ثالث ـ ًا  -تنــص المــادة  14-4مــن نظــام الحوكمــة علــى ضــرورة إطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى كافــة التطــورات فــي مجــال
الحوكمــة ،ولهــذا الغــرض يقــوم المدقــق الداخلــي فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة ،ومــن خــال اجتماعــات لجنــة التدقيــق،
ووفق ـ ُا لميثــاق لجنــة التدقيــق ،يقــوم بمســاعدة المجلــس علــى تحمــل مســؤولياته وااللتــزام بأفضــل الممارســات وقوانيــن
اإلفصــاح والشــفافية واالمتثــال للقوانيــن واللوائــح وقواعــد أخالقيــات المهــن ،باإلضافــة إلــى إطــاع أعضــاء المجلــس علــى كافــة
المســتجدات المتعلقــة بجميــع الممارســات فــي هــذا الســياق.
رابعـ ًا  -وفيمــا يتعلــق بالمــادة  14-5مــن نظــام الحوكمــة والتــي تنــص علــى وجــود أحــكام فــي النظــام األساســي للشــركة تحــدد
إجــراءات واضحــة إلقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حــال تغيبهــم عــن اجتماعــات المجلــس ،نشــير فــي هــذا الســياق إلــى المــادة
 43مــن النظــام األساســي والتــي تنــص علــى ذلــك صراحــة" :إذا تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة
للمجلــس أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس ،اعتبــر مســتقي ً
ال.
هـ) واجبات رئيس مجلس اإلدارة
باإلضافــة لواجباتــه الــواردة بميثــاق المجلــس ،وفيمــا يتعلــق ببنــود المــادة ( )8مــن نظــام الحوكمــة ،والتــي تحــدد واجبــات رئيــس
مجلــس اإلدارة ،التــزم الســيد  /رئيــس مجلــس اإلدارة بالدعــوة لعقــد اجتماعــات المجلــس والموافقــة علــى جــداول أعمالهــا،
وأشــرف علــى مناقشــة المجلــس لجميــع المســائل األساســية ،مــع األخــذ باالعتبــار أي مســألة يطرحهــا أي عضــو مــن األعضــاء،
كمــا لعــب دوره فــي تشــجيع األعضــاء علــى المشــاركة بشــكل فعــال فــي تصريــف شــؤون المجلــس .ولــم يشــغل رئيــس
مجلــس اإلدارة رئاســة لجــان التدقيــق والحوكمــة ،وإنمــا فقــط رئاســة اللجنــة التنفيذيــة.
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و) اجتماعات مجلس اإلدارة
التــزم مجلــس إدارة المتحــدة للتنميــة فــي عــام  2016بعــدد االجتماعــات المنصــوص عليــه بالمــادة  11-1مــن نظــام الحوكمــة،
والمــادة 104مــن قانــون الشــركات ،ويبيــن الجــدول ( )2أدنــاه ســجل حضــور أعضــاء المجلــس فــي هــذه االجتماعــات خــال فتــرة
شــغلهم لعضويــة المجلــس.
االجتماعات

الحضور

االسم

المنصب

6

1

سعادة السيد  /تركي بن محمد الخاطر

رئيس مجلس اإلدارة

6

2

السيد  /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني آل عبدالغني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

6

6

3

السيد  /عبداهلل علي عبدالرحمن العبداهلل

عضو

6

6

4

السيد  /عبدالعزيز محمد حمد المانع

عضو

6

5

5

السيد  /ناصر حمد السليطي*

عضو

6

3

6

السيد  /ناصر جار اهلل سعيد المري*

عضو

6

2

7

السيد  /علي حسين الفردان

عضو

6

4

8

السيد  /نواف إبراهيم حمد المانع

عضو

6

5

9

السيد  /عبدالرحمن سعد زيد الشثري

عضو

6

4

10

السيد  /محمد يوسف حسين كمال

عضو

6

3

جدول ( :)3عدد االجتماعات التي عقدها المجلس وسجل حضور األعضاء.
*شــغل الســيد ناصــر الســليطي منصــب عضــو مجلــس االدارة ممث ـ ً
ا عــن محفظــة إســتثمارات القــوات المســلحة مــن تاريــخ
انتخــاب المجلــس الحالــي حتــى حــل محلــه الســيد ناصــر جــاراهلل المــري بتاريــخ  2016 / 8 / 2وعليــه تــم تمثيــل محفظــة إســتثمارات
القــوات المســلحة بعــدد  5اجتماعــات.
عقــدت جميــع اجتماعــات المجلــس بدعــوات مــن رئيــس مجلــس اإلدارة تــم إرســالها لألعضــاء فــي فتــرة وســطية قــدرت بحوالــي
 15يومـ ًا قبــل عقــد االجتماعــات ،وتضمنــت أصــو ًال جــدول أعمــال االجتمــاع كمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام الحوكمــة .صــادق
رئيــس مجلــس اإلدارة علــى محضــر جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن االجتماعــات أعــاه فــي بدايــة كل اجتمــاع الحــق ،كمــا اطلــع
ووقــع عليــه جميــع األعضــاء بالمجلــس.
ز) أمين سر المجلس
يتولــى المستشــار القانونــى العــام للشــركة مهــام أميــن ســر المجلــس وتتضمــن مهــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي الشــركة
المتحــدة للتنميــة مــا يلــي:
	تدويــن وحفــظ محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ،والمحفوظــات والكتــب والتقاريــر المحالــة مــنوإلــى المجلــس؛
	التنســيق بيــن مختلــف أعضــاء المجلــس ،فضـ ًا عــن التنســيق بيــن المجلــس وأصحــاب المصالــح اآلخريــن ،بمــا فــي ذلــك
المســاهمون واإلدارة والموظفــون؛
مساعدة رئيس مجلس اإلدارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء المجلس؛
توفير االستشارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة والقضايا القانونيه بطبيعة الحال.
ح) لجان مجلس اإلدارة
أو ً
ال :اللجنة التنفيذية:
أقــر المجلــس تشــكيل لجنــة تنفيذيــة منبثقــة عنــه لغــرض تســهيل النشــاطات اإلداريــة وإكســابها المرونــة الالزمــة ،وخــول
هــذه اللجنــة كافــة الصالحيــات الالزمــة لتســيير وإدارة وتنفيــذ أعمــال الشــركة بمــا فيهــا األعمــال اإلداريــة والماليــة والتعاقديــة،
ويتمحــور عمــل اللجنــة التنفيذيــة فــى مســاعدة المجلــس فــي القضايــا االســتراتيجية ،واألمــور المتعلقــة بالموازنــة والمشــتريات.
يتــرأس اللجنــة التفيذيــة ســعادة الســيد  /تركــي بــن محمــد الخاطــر ويشــارك فــي عضويتهــا كل مــن الســيد  /عبــد الرحمــن عبــد
اهلل عبــد الغنــي (نائــب رئيــس اللجنــة) ،والســيد  /علــي حســين الفــردان والســيد  /عبــد العزيــز المانــع والســيد  /ناصــر جــاراهلل المــري.
عقدت اللجنة التنفيذية )7( .اجتماعات خالل العام 2016م.
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ثاني ًا :الحوكمة والمكافآت والترشيحات-:
أقــر مجلــس اإلدارة فــي  2013 / 09 / 18تشــكيل لجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات بهــدف الوفــاء بمتطلبــات الحوكمــة،
وتفعيــل نشــاط الشــركة وتعزيــز التخصصيــة وتوزيــع الصالحيــات .وقــد اعتمــد ميثــاق هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي
 .2013 / 12 / 17يتــرأس لجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات الســيد/عبدالرحمن ســعد الشــثرى ويشــغل عضويتهــا كل مــن
الســيد  /علــى حســين الفــردان ،والســيد  /عبدالعزيــز محمــد حمــد المانــع ،والســيد  /محمــد يوســف حســين كمــال .للجنــة الحوكمة
والمكافــآت والترشــيحات ميثاق ـ ًا يحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام الحوكمــة ،وتتضمــن مســؤولياتها ترشــيح
وتعييــن أعضــاء المجلــس وشــاغلي الوظائــف التنفيذيــة فــي الشــركة ،وتقييــم أدائهــم وأداء مجلــس اإلدارة ســنوي ًا ،واقتــراح
سياســة األجــور والمكافــآت والحوافــز الخاصــة بالشــركة ومتابعــة اإلشــراف علــى تطبيــق الشــركة لنظــام الحوكمــة وتطويــر
آليــات تطبيــق هــذا النظــام.
عقدت لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات ( )4اجتماعات خالل العام 2016م.
ثالث ًا :لجنة التدقيق-:
شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة للتدقيــق برئاســة الســيد  /نــواف إبراهيــم المانــع ،وعضويــة كل مــن الســيد  /عبــداهلل علــي عبدالرحمــن
العبــداهلل ،والســيد  /ناصــر جــار اهلل المــرى ،ويجــدر بالذكــر أن معظــم أعضــاء اللجنــة هــم ممــن يتمتعــون بخبــرة جيــدة فــى شــؤون
التدقيق.
للجنــة التدقيــق ميثاقـ ًا يحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا فــي إطــار نظــام الحوكمــة ،وتتضمــن مســؤولياتها ترشــيح المدققيــن
الخارجييــن واإلشــراف عليهــم والنظــر فــي اســتقالليتهم ،واإلشــراف علــى صحــة البيانــات والتقاريــر الماليــة ومراجعتهــا .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن لجنــة التدقيــق لــم تتضمــن أي عضــو يعمــل حاليـ ًا أو عمــل ســابق ًا لــدى المدققيــن الخارجييــن ،وقــد عقــدت لجنــة
التدقيــق ( )4اجتماعــات خــال العــام 2016م.
ط) انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:
تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد للشــركة المتحــدة للتنميــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة الــذي عقــد بتاريــخ  2016 / 03 / 08وهــو
يتألــف حاليـ ًا مــن تســعة أعضــاء وهــو مــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة كمــا أن المجلــس قــد ضــم عضويــن مســتقلين
ويعــد ذلــك إنســجام تــام مــع متطلبــات الحوكمــة .وفــي هــذا الســياق نذكــر بــأن الشــركة قامــت ،وفقـ ًا للمــادة ( )27-1مــن نظــام
الحوكمــة ،بتزويــد المســاهمين بمعلومــات وافيــة عــن المرشــحين قبــل االنتخابــات المذكــورة أعــاه .وقــد تــم انتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة بحســب اإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل وزارة االقتصــاد والتجــارة ووفقـ ًا لنظــام الحوكمــة.
رابع ًا :إتاحة مواثيق المجلس واللجان للعموم
تمــت اإلشــارة إلــى ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق لجنــة التدقيــق ولجنــة الحوكمــة والمكافــآت والترشــيحات فــي تقريــر الحوكمة،
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
 )7تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنيين
وقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى تعهــد بالمحافظــة علــى الســرية وعــدم تضــارب المصالــح ،إقــرارا ً منهــم بااللتــزام باإلجــراءات
التــي تحكــم دخولهــم فــي صفقــات مــع الشــركة ،وتحــدد المــادة ( )9مــن ميثــاق المجلــس هــذه اإلجــراءات ،وتفــرض علــى األعضــاء
اإلفصــاح عــن الصفقــات التــي تحتمــل تضــارب المصالــح ،واالمتنــاع عــن التصويــت أو عــن الحضــور عنــد عــرض مســائل مــن هــذا
النــوع علــى مجلــس اإلدارة للتصويــت عليهــا .فضـ ً
ا عــن ذلــك ،فــإن ميثــاق مجلــس إدارة الشــركة يفــرض على كل عضــو بمجلس
اإلدارة الوفــاء تجــاه الشــركة ومســاهميها ،وتغليــب مصالــح الشــركة ومســاهميها علــى مصالحهــم الشــخصية والعمــل دائمـاً
بحســن نيــة لمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة.
ونشــير هنــا أيض ـ ًا إلــى المــادة ( )50مــن النظــام األساســي تنــص علــى أن يضــع مجلــس اإلدارة ســنوي ًا تحــت تصــرف المســاهمين
والطالعهــم الخــاص قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة التــي تدعــى للنظــر فــي ميزانيــة الشــركة وتقريــر مجلــس اإلدارة بإســبوع علــى
األقــل كشــف ًا تفصيلي ـ ًا يتضمــن العمليــات التــي يكــون فيهــا ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديريــن مصلحــة تتعــارض مــع
مصلحــة الشــركة.
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد فرضــت الشــركة علــى موظفيهــا كافـ ً
ـة التوقيــع علــى إقــرار وتعهــد بالمحافظــة علــى الســرية وعــدم
إفشــاء أي معلومــات تتعلــق بحقــوق الشــركة وصفقاتهــا ،وااللتــزام بسياســات الشــركة ومواثيــق قواعــد األخــاق والســلوك
المهنــي المعتمــدة لديهــا.
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ويتــم اإلفصــاح ســنوي ًا عــن عــدد األســهم التــي يملكهــا أعضــاء المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة .ونشــير هنــا إلــى أن الشــركة
لــم تحصــل علــى قواعــد إرشــادية مــن بورصــة قطــر تحكــم تــداول الموظفيــن ألســهمها ،وهــي علــى اســتعداد تــام لتطبيــق
هــذه القواعــد فــور إقرارهــا ،أمــا فيمــا يتعلــق بتــداوالت أســهم أعضــاء المجلــس فــإن بورصــة قطــر تضــع قوانيــن واضحــة تحكــم
تــداوالت األعضــاء خــال فتــرات الحظــر وأن الشــركة تتقيــد تمام ـ ًا بتلــك القوانيــن.
 )8الرقابة الداخلية
إن مهمــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة تشــهد أيض ـ ًا تتطــورا ً مضطــردا ً بمــا يكفــل لهــا االســتجابة بفاعليــة
لتوســع حجــم أعمــال الشــركة ،والنهــوض بالتزاماتهــا فــي مجــال التدقيــق الداخلــي ،وتقديــم التوصيــات الالزمــة فيمــا يتعلــق
بالتغييــرات الواجــب إجراؤهــا لتعزيــز الحوكمــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة.
فالشــركة تتم ّيــز بتبنيهــا لمجموعــة مــن السياســات واللوائــح الداخليــة والقــرارات والتعميمــات وغيرهــا مــن اإلجــراءات الرقابيــة
صممــت للحــرص علــى تنظيــم ســير األعمــال داخــل مختلــف إدارات الشــركة وضمــان تنفيــذ توجيهــات اإلدارة،
المكتوبــة التــي
ّ
والتأكــد مــن الفصــل بيــن الواجبــات ،وتطويــر الموظفيــن وتحفيزهــم وتنميــة ســلوكهم المهنــي ،وتســهيل تبــادل المعلومــات
بشــكل ّ
يمكــن أصحــاب العالقــة مــن القيــام بواجباتهــم علــى الوجــه األكمــل ممــا يســاهم فــي تســيير ومراقبــة العمــل بالشــكل
األمثــل.
وتقــع مســؤولية تقييــم مــدى فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة المتحــدة للتنميــة علــى عاتــق إدارة التدقيــق الداخلــي
التــى تضــم عــدد مــن المدققيــن مــن ذوى الخبــرة والكفــاءة ،تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــى بمراجعــة و تدقيــق جميــع إدارات
الشــركة وأعمالهــا ومشــاريعها مــن خــال خطــط تدقيــق ســنوية معتمــدة مــن لجنــة التدقيــق لتقييــم جــودة األداء وتحديــد
المخاطــر ورفــع التوصيــات ،وس ـيّما فيمــا يتعلــق بـــــ :
	تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي الشــركة ومــدى مالئمتــه للمعاييــر القياســيه وتحقيقــه ألهــداف اإلدارةالعليــا المرجــوة ،مــع تقديــم االقتراحــات والتوصيــات التــي ترفــع مــن كفــاءة تلــك النظــم.
تقييم مدى التزام جميع اإلدارات بتطبيق نظم الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.
اإلخفاق في االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وأسباب هذا الفشل.
ـم قائــم بحــد ذاتــه يتألــف مــن فريــق عمــل مــن
مــع اإلشــارة إلــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة قسـ ٌ
وواف للعمــل باســتقاللية وموضوعيــة ،وهــو مضطلــع بجميــع
خلفيــات مهنيــة وفنيــة مختلفــة ،تــم تدريبهــم بشــكل مناســب
ٍ
مهــام التدقيــق الداخلــي للشــركة ،ولــه حريــة الوصــول فــي أي وقــت إلــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة والوثائــق العائــدة لهــا كــي
يقــوم بمهــام التدقيــق علــى أكمــل وجــه.
وحفاظـ ًا علــى اســتقالليته وحيــاده إزاء األنشــطة التــي يقــوم بمراقبتهــا ،يُمنــع 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 التدقيق.
وننــوه إلــى أن وحــدة التدقيــق الداخلــي ترفــع تقاريرهــا الفصليــة الجتماعــات لجنــة التدقيــق ،وخــال العــام  2016عقــدت لجنــة التدقيق
( )4اجتماعــات ،وهــو مــا يتوافــق ومتطلبــات نظــام الحوكمة.
 )9إدارة المخاطر
تهتــم الشــركة المتحــدة للتنميــة اهتمامــا بالغـ ًا بتطبيــق منظومــة متكاملــة مــن الممارســات اإلداريــة التــي تهــدف إلــى تقييــم
وإدارة كافــة المخاطــر التــي ترتبــط بنشــاطات الشــركة وأعمالهــا لــدى ســعيها لتحقيــق أهدافهــا 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 الحرجــة لتطبيــق أنظمــة إدارة مخاطــر تتســم بالفعاليــة
والكفــاءة.
وتضطلــع إدارة المخاطــر بالشــركة بمهــام تنفيــذ و إدارة نظــام المخاطــر حســب معاييــر  ،ISO 3100:2009وقــد أطلقــت اإلدارة
فــي هــذا الســياق برنامجـ ًا إلدارة المخاطــر للشــركة والشــركات الفرعيــة ،وقامــت بتطبيــق البرنامــج بشــكل مبدئــي علــى الشــركة
المتحــدة لألزيــاء ،الشــركة المتحــدة 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
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المخاطــر ،ومــن ثــم متابعــة تنفيــذ الخطــط وفاعليتهــا لــدرء أو تفــادي المخاطــر .كمــا ترفــع إدارة المخاطــر تقاريرهــا فــي هــذا
الشــأن إلــى اإلدارة التنفيذيــة وتتابــع مســتوى االســتجابة تجاههــا .و تتطلــع الشــركة المتحــدة للتنميــة إلــى االنتهــاء مــن تطبيــق
نظــام إدارة المخاطــر علــى جميــع إدارات الشــركة المتحــدة للتنميــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2017م.
 )10الرقابة الخارجية
يتــم اتخــاذ قــرار تعييــن المدققيــن الخارجييــن ،بمــا فــي ذلــك تحديــد أتعــاب المدقــق الخارجــي ،خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الــذي يمكــن لكافــة المســاهمين المشــاركة فيــه .ويحضــر المدقــق الخارجــي هــذا االجتمــاع لتقديــم تقريــره واإلجابــة عــن
استفســارات المســاهمين.
وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة المتحــدة للتنميــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة األخيــر تعييــن الســادة "أرنســت آنــد
يونــغ" مدقق ـ ًا خارجي ـ ًا لمراجعــة بيانــات الشــركة وتقديــم خدمــات التدقيــق للشــركة عــن الســنة الماليــة  ،2016حيــث تســتعين
الشــركة بخدمــات "أرنســت آنــد يونــغ" منــذ عــام  2012فقــط ،وهــو مــا يتوافــق مــع المــادة  20-5مــن نظــام الحوكمــة التــي تنــص
علــى أن تقــوم الشــركة المدرجــة فــي البورصــة بتغييــر المدقــق الخارجــي كل خمــس ســنوات كحــد أقصــى .والهــدف مــن تعييــن
المدقــق الخارجــي هــو التأكيــد لمجلــس اإلدارة والمســاهمين علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفق ـ ًا لكافــة القوانيــن
والتشــريعات المعنيــة والمعاييــر الدوليــة 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 يمتنــع علــى الشــركة التعاقــد معــه لتقديــم أي خدمــات أخــرى.
ــرض علــى المدقــق الخارجــي العمــل بــكل موضوعيــة واســتقاللية عــن الشــركة ومجلــس
وبالتوافــق مــع مبــادئ التدقيــقُ ،ف ِ
إدارتهــا ،وبعيــدا ً عــن أي تضــارب للمصالــح .وهــو يحضــر بشــكل دائــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة لتقديــم تقريــره واإلجابــة عــن
استفســارات المســاهمين.
 )11اإلفصاح
تتخــذ الشــركة المتحــدة للتنميــة مــن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح الكامــل مرتكــزا ً لهــا عنــد االتصــال مــع المســاهمين أو الجهــات
الرقابيــة أو أي جهــات أخــرى مــن أصحــاب المصالــح ،أو فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة.
وتقــوم الشــركة باإلفصــاح لبورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن المســائل المشــار إليهــا فــي نظــام الحوكمــة
بمــا فيهــا نتائجهــا الماليــة ربــع الســنوية ونصــف الســنوية والختاميــة خــال الفتــرة المحــددة فــي الئحــة بورصــة قطــر ،كمــا تقــوم
باإلفصــاح عــن أســماء أعضــاء اللجــان وتشــكيلتها والســيرة الذاتيــة لــكل 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 اتصــال مباشــرة بمســاهميها حيــث تتيــح لهــم إمكانيــة
االطــاع علــى المعلومــات فــي الحــدود المنصــوص عليهــا قانون ـ ًا .ويعتمــد القســم المالــي بالشــركة المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة ،ويصــرح المدقــق الخارجــي بشــكل صريــح فــي تقريــره علــى أنــه حصــل علــى ّ
كل المعلومــات الضرور ّيــة ،ويذكــر فــي
تقريــره بأنــه يتق ّيــد بمعاييــر التدقيــق الدوليــة وبــأن التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن الشــركة متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة.
يتــم إرســال التقاريــر الماليــة المدققــة إلــى جميــع المســاهمين بشــكل ســنوي رفقــة الدعــوة للجمعيــة العامــة وهــي متاحــة
للعمــوم علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي وكذلــك موقــع بورصــة قطــر.
 )12حقوق المساهمين
آ) سياسة الشركة تجاه المساهمين
تتســم سياســة الشــركة المتحــدة للتنميــة بالشــفافية والوضــوح فيمــا يتعلــق بعالقتهــا مــع جميــع مســاهميها ويلتــزم
مجلــس إدارتهــا بضمــان حقــوق المســاهمين واطالعهــم علــى كافــة المعلومــات التــي يقرهــا نظــام الحوكمــة بمــا يضمــن
العدالــة والمســاواة بينهــم.
ب) عالقات المساهمين
تنــص المــادة  14مــن النظــام األساســي للشــركة علــى مــا يلــي" :تحتفــظ 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 االطــاع علــى هــذا الســجل مجان ـ ًا ولــكل ذي شــأن الحــق فــي طلــب تصحيــح البيانــات الــواردة بالســجل
وبخاصــة إذا قيــد شــخص فيــه أو حــذف منــه دون مبــرر".
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وتحتفــظ الشــركة ،وفقــ ًا للمــادة  23-1مــن نظــام الحوكمــة ،بســجالت صحيحــة توضــح ملكيــة األســهم يتــم تحديثهــا كل
أســبوعين مــن بورصــة قطــر ،وهــي متاحــة لالطــاع ألي مســاهم خــال ســاعات العمــل ،كمــا تتيــح للمســاهمين االطــاع علــى
الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وتشــكيالت اللجــان ومواثيقهــا والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي ،باإلضافــة
إلــى المعلومــات الوافيــة عــن نشــاطات الشــركة والفــرص االســتثمارية ،وجميــع اإلفصاحــات والمعلومــات والتقاريــر الماليــة
وكافــة المعلومــات التــي يتوجــب اإلعــان عنهــا بموجــب نظــام الحوكمــة ،وهــي جميعهــا متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي
للشــركة وضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي.
ويمنــح نظــام الشــركة األساســي المســاهمين حاملــي نســبة معينــة مــن األســهم الحــق فــي الدعــوة لعقــد اجتمــاع الجمعيــة
العامــة العاديــة للشــركة وهــو ينــص علــى مــا يلــي" :ولمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك ،كمــا وعليــه
دعــوة الجمعيــة العامــة خــال خمســة عشــر يومــ ًا مــن تاريــخ طلــب مراقــب الحســابات أو مــن تاريــخ طلــب مســاهم أو
مســاهمين يملكــون مــا ال يقــل عــن ( )10٪مــن رأس مــال الشــركة وألســباب جديــة" .كمــا أن التصويــت بالوكالــة مســموح بــه
وفقــ ًا للمــادة ( )59مــن النظــام األساســي ،ووفقــ ًا للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة.
جـ) سياسة توزيع األرباح
يتــم إقــرار توزيــع أربــاح الشــركة المتحــدة للتنميــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة حيــث
يرفــع المجلــس هــذه التوصيــة للجمعيــة العامــة بعــد النظــر فــي التقريــر المالــي وتقريــر المدقــق الخارجــي والتشــاور مــع اإلدارة
الماليــة باإلضافــة إلــى النظــر فــي أداء الشــركة واســتراتيجيتها.
د) حماية حقوق مساهمي األقلية
وفيمــا يتعلــق بالمادتيــن ( )29-2و( )29-3مــن نظــام الحوكمــة ،نشــير هنــا إلــى أن الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار رأي مســاهمي
األقليــة خــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة وتدوينــه فــي محاضــر هــذه االجتماعــات .كمــا تضمــن حقــوق المســاواة فــي بيــع
األســهم مــن خــال طــرح األســهم للتــداول فــي بورصــة قطــر ،فيمــا يبقــى للمســاهمين الحالييــن حــق األفضليــة فــي الشــراء.
ولــم تحصــل الشــركة علــى قواعــد إرشــادية مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بهــذا الصــدد ،وســيتم تضميــن هــذه األحــكام فــي
النظــام األساســي وفق ـ ًا إلفــادة الهيئــة حــول ذلــك.
 )13حقوق أصحاب المصالح اآلخرين
تعمــل الشــركة بشــكل متواصــل علــى تطويــر سياســة المــوارد البشــرية فيهــا لتحقيــق أعلــى درجــة ممكنــة مــن االلتــزام
بقوانيــن الحوكمــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بتطويــر نظــام الدرجــات الوظيفيــة علــى نحــو يســهم فــي تحديــد سياســة األجــور
وتطبيــق برنامــج خــاص بخطــط تعاقــب الموظفيــن .وقــد وضعــت الشــركة ميثاق ـ ًا لقواعــد الســلوك يحكــم وينظــم ســلوك
الموظفيــن 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 اتفاقيــة عــدم إفشــاء األمورالســرية المتعلقــة بالشــركة.
وتعتمــد الشــركة آليــة تســمح لموظفيهــا باتخــاذ كافــة اإلجــراءات للتبليــغ عــن العمليــات والتصرفــات المشــبوهة وفقــ ًا
لسياســة األبــواب المفتوحــة التــي تتبعهــا ( ،)Whistle Blowing Policyوعمــ ً
ا بهــذه اآلليــة ،يفتــرض علــى الموظــف طلــب
المشــورة أو اإلبــاغ عــن أي حالــة فســاد ،أو تضــارب مصالــح ،أو عــدم مســاواة ،أو عــدم التــزام بسياســات الشــركة ،قــد تتطلــب
اهتمــام اإلدارة .ونشــير هنــا إلــى المــادة ( )5-1مــن ميثــاق لجنــة التدقيــق التــي نصــت علــى وضــع نظــم تمكــن موظفــي الشــركة
مــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن أي شــكوك تراودهــم تجــاه أي مســائل مثيــرة 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.
هـ) موقع الشركة على شبكة اإلنترنت:
يوفــر موقــع الشــركة علــى شــبكة اإلنترنــت ،والمشــار إليــه أدنــاه ،معلومــات وافيــة عــن نشــاطات الشــركة والفــرص االســتثمارية،
ويتضمــن قســم ًا خاص ـ ًا بعالقــات المســتثمرين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة يحتــوي علــى التقاريــر الســنوية والتقاريــر الماليــة
ربــع الســنوية للســنة الحاليــة وللســنوات الســابقة يمكــن تحميلهــا مباشــرة مــن الموقــع ،وعناويــن االتصــال بمســؤول عالقــات
المســاهمين ،وتقريــر الحوكمــة ،وميثــاق مجلــس اإلدارة ،ومواثيــق اللجــان المنبثقــة عنــه ،باإلضافــة إلــى أخبــار الشــركة التــي يتــم
تحديثهــا مباشــرة بعــد اإلفصــاح عنهــا أصــو ًال .يتضمــن الموقــع أيضـ ًا معلومــات وافيــة عــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ونســبة
المســاهمة فيهــا ومعلومــات االتصــال بهــا وغيرهــا مــن المعلومــات الهامــة.
http://www.udcqatar.com
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 )14المخالفات
حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر ،لــم يتــم رصــد أي مخالفات ماليــة ارتكبت مــن قبل الشــركة ســواء بواســطة إدارة التدقيــق الداخلية
أو المدقــق الخارجــي ،وقــد ثبــت أن الشــركة تقــوم باتخــاذ كافــة اإلجــراءات المطلوبــة وفقـ ًا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أن الشــركة تقــوم بــإدارة المخاطــر مــن خــال التنســيق والتعــاون المثمــر بيــن إداراتهــا المختصــة بالشــؤون الماليــة
والقانونيــة والتدقيــق الداخلــي ،وبإشــراف مباشــر مــن مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة ،وخصوص ـ ًا لجنــة التدقيــق التــي تقــوم
بمهامهــا اســتنادا ً لنــص ميثاقهــا المنشــور وفقـ ًا لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
 )15تقرير الحوكمة
التزامـ ًا منهــا بقواعــد ومبــادئ الحوكمــة ،أصــدرت الشــركة المتحــدة للتنميــة تقريــر الحوكمــة موقعـ ًا مــن رئيس مجلــس اإلدارة.
وتوفــر هــذه الوثيقــة ملخصـ ًا عــن التــزام الشــركة بمتطلبــات نظــام الحوكمــة ،وتســلط الضــوء علــى سياســات الشــركة واألطــر
التــي اعتمدتهــا فــي قيــاس مخاطرهــا وتقييــم الضوابــط الداخليــة ،باإلضافــة إلــى معلومــات عــن مجلــس اإلدارة واجتماعاتــه
واللجــان المنبثقــة عنــه والمعلومــات األخــرى المطلوبــة مــن الهيئــة .ويمكــن االطــاع علــى تقريــر مفصــل حــول التــزام الشــركة
ببنــود نظــام الحوكمــة علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي والــذي يمكــن الوصــول إليــه علــى الرابــط التالــي:
http://udcqatar.com/Arabic/InvestorInformation/Pages/CorporateGovernance.aspx
 )16االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
تضــع الشــركة المتحــدة للتنميــة فــى أولوياتهــا جميــع المســائل المتعلقــة بمســؤوليتها االجتماعيــة وتتعامــل معهــا بجديــة
بالغــة ،وتســعى التخــاذ القــرارات الســليمة التــي تدعــم نهــج النمــو المســتدام فــي الشــركة ،وتلبيــة متطلبــات المســاهمين
والعمــاء فيمــا يتعلــق بتعزيــز الشــفافية وااللتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة .تضــع الشــركة علــى رأس أولوياتهــا توفيــر منتجــات
تقلــل مــن اســتهالك الطاقــة ،واالســتخدام الســليم للمــوارد ،والحــد مــن النفايــات ،ووضــع معاييــر عاليــة للعمــل مــع شــبكة
المورديــن ،ودعــم المجتمــع ،باإلضافــة إلــى مــا يلــي:
-

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.
المساهمة في صندوق دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية.

رئيس مجلس االدارة
تركي بن محمد الخاطر
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 )17ملحق :تقرير مفصل عن التزام الشركة بقوانين الحوكمة:
رقم المادة
مادة (:)3
وجوب
التزام
الشركة
بمبادئ
الحوْ َك َمة
َ

المادة (:)4
ميثاق
المجلس

رقم البند

عدم
االلتزام
االلتزام

ال ينطبق

تطبيقات الحوكمة

 :1-3على المجلس التأكد من التزام
الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في
هذا النظام،







ويحدث
 :1-3على المجلس أن يراجع
ّ
تطبيقات الحَ ْو َك َمة التي يعتمدها وأن
يراجعها بصورة منتظمة.







اعتمد مجلس اإلدارة في
 2013 / 12 / 17ميثاق ًا للجنة للحوكمة
والمكافآت والترشيحات المنبثقة
عنه يتضمن بنودا ً تؤكد التزام
المجلس باإلشراف على تطبيق
الشركة لنظام الحوكمة وتطوير
آليات تطبيق هذا النظام.

 : 2-3على المجلس أن يراجع ويطور
المهني التي
باستمرار ،قواعد السلوك
ّ
تجسد قيم الشركة ،والسياسات
واإلجراءات الداخليّة األخرى والتي يجب
على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي
ومستشاري الشركة االلتزام بها (يجوز
المهني
تتضمن قواعد السلوك
أن
ّ
ّ
المشار إليه أعاله هذه ،على سبيل
المثال ال الحصر ميثاق مجلس اإلدارة،
مواثيق لجنة التدقيق ،أنظمة الشركة،
سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة
وقواعد تداول األشخاص الباطنيين)،
وعلى المجلس أن يراجع مبادئ السلوك
المهني بصورة دوريّة للتأكد من أ ّنها
ّ
تعكس أفضل الممارسات وتلبّي
حاجات الشركة







أصدر مجلس إدارة الشركة
المتحدة للتنمية ميثاق مجلس
اإلدارة بتاريخ 2010 / 6 / 10م ،والذي
صاغ أهم قواعد السلوك المهني
ومعايير نظم المسؤولية
والشفافية ،كما شكل لجنة
التدقيق ولجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات ،واعتمد
مواثيق لكل منهما صاغت
أبرز قواعد السلوك المهني
والسياسات واإلجراءات الداخلية
التي يلتزم بها أعضاء مجلس
اإلدارة وموظفي الشركة وفق ًا
للنظام.

على المجلس أن يعتمد ميثاق ًا
لمجلسه ويسمى ميثاق أعضاء
يحدد الميثاق بالتفصيل
مجلس اإلدارةّ ،
مهام المجلس ومسؤوليّاته وواجبات
أعضائه التي يجب أن يتقيّدوا بها تقيّدا ً
تام ًا ،ويجب أن يُصاغ الميثاق المذكور
وفقا ألحكام هذا النظام وطبقا
للنموذج االسترشادي المرفق بهذا
النظام ،وأن يؤخذ بعين االعتبار عند
مراجعة الميثاق التعديالت التي يمكن
أن تجريها الهيئة من وقت آلخر .كما
يجب نشر ميثاق مجلس اإلدارة على
موقع الشركة اإللكتروني وجعله
متوافرا للجمهور







اعتمد المجلس بتاريخ 2010 / 6 / 10م،
ميثاق ًا لمجلس اإلدارة حدد
فيه واجبات أعضاء المجلس
االستئمانية ومسؤولياتهم
وقواعد وآليات العمل وفق ًا ألحكام
نظام الحوكمة .وقد تمت إتاحة
الميثاق للعموم عبر الموقع
اإللكتروني للشركة.
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رقم المادة

رقم البند

 :1-5يتولى المجلس إدارة الشركة
المادة ()5
بشكل فعّ ال ،ويكون مسؤوال
مهمة
ّ
مسؤوليّة جماعيّة عن اإلشراف على
المجلس
ومسؤوليّته إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.

عدم
االلتزام
االلتزام




ال ينطبق


تطبيقات الحوكمة
يتولى المجلس إدارة الشركة
بشكل فعال من خالل اللجنة
التنفيذية المنبثقة عنه وكذلك
لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات

 :2-5باإلضافة إلى مهام المجلس
ومسؤوليّاته المنصوص عليها في
ميثاق مجلس إدارة الشركة ،يتولى
المجلس المهام التالية:


يضطلع المجلس بالمهام الواردة
في ميثاقه وتتضمن الموافقة
على األهداف االستراتيجية للشركة
وتعيين المدراء واستبدالهم
وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء
اإلدارة وضمان التخطيط /التعاقب
على إدارة الشركة.

 : 2-2-5التأكد من تقيّد 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







وتقيد 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 .وتعمل
الشركة على وضع سياسة خاصة
بتخطيط التعاقب وهي حالي ًا في
طور المراجعة األخيرة من قبل
المجلس.

ّ
يحق للمجلس تفويض بعض من
:3-5
صالحياته إلى لجان خاصة في الشركة،
وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف
إجراء عمليّات محددة ،وتمارس عملها
وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق
بطبيعة المهمة ،وفي جميع األحوال،
يبقى المجلس مسؤوال عن جميع
فوضها
الصالحيات أو السلطات التي ّ
وعن أعمال تلك اللجان.







شكل المجلس لجان ًا منبثقة
عنه ،واعتمد مواثيق خطية لكل
لجنة بحيث تكون متوافقة مع
نظام الحوكمة ،كما شكل لجنة
تنفيذية خاصة من خالل قراره
رقم 2016 / 15وتم منحها بموجب
القرار صالحيات محددة.

المادة ( :1-6 :)6يمثل مجلس اإلدارة كافة
واجبات
المساهمين ،وعليه بذل العناية الالزمة
أعضاء
في إدارة الشركة والتقيّد بالسلطة
مجلس
محددة في
المؤسسيّة ،كما هي
ّ
اإلدارة
القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها
االستئمانية هذا النظام وميثاق المجلس







 :2-6يجب على أعضاء مجلس اإلدارة
العمل دائم ًا على أساس معلومات
واضحة وبحسن نيّة ،بالعناية
واالهتمام الالزمين ،ولمصلحة
الشركة والمساهمين كافة







 :3-6يجب على أعضاء مجلس اإلدارة
العمل بفاعلية لاللتزام بمسؤولياتهم
تجاه الشركة.







اعتمد المجلس بتاريخ 2010 / 6 / 10م
ميثاق ًا لمجلس اإلدارة حدد
فيه واجبات أعضاء المجلس
بما فيها التصرف بحسن نية
وتوخي الحرص والعمل لمصلحة
الشركة واإللمام بجميع المسائل
ذات الصلة والتأكد من االلتزام
بالقوانين واللوائح والعقود التي
تلتزم بها الشركة ،بهدف تحقيق
مصالح جميع المساهمين ،فض ً
ال
عن االطالع على هيكل الشركة
وإدارتها وكل المعلومات التي
تمكن عضو مجلس اإلدارة من
االضطالع بمسؤولياته.

 :1-2-5الموافقة على األهداف
االستراتيجية للشركة ،تعيين المدراء،
تحديد مكافآتهم وكيفية استبدالهم،
مراجعة أداء اإلدارة ،وضمان وضع
خطط التعاقب على إدارة الشركة





()succession planning
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رقم المادة
المادة (:)7
فصل
منصبي
ّ
رئيس
مجلس
اإلدارة
والرئيس
التنفيذي

المادة ()8
واجبات
رئيس
مجلس
اإلدارة

رقم البند

عدم
االلتزام
االلتزام

ال ينطبق

تطبيقات الحوكمة

 :1-7ال يجوز الجمع بين منصب رئيس
مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس
التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في
الشركة







أعلنت المتحدة للتنمية في
 2015 / 05 / 31عن تعيين السيد /
إبراهيم جاسم العثمان رئيس ًا
تنفيذي ًا للشركة ،وهي بذلك
ملتزمة بالفصل بين منصب رئيس
مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس
التنفيذي.

 :2-7في جميع األحوال ،يجب أ ّال يكون
لشخص واحد في الشركة ،سلطة
مطلقة التخاذ القرارات.







يتخذ المجلس قراراته بإجماع
أو بأغلبية أعضائه وقد فوض
صالحياته للجنة تنفيذية خاصة
وللجان الحوكمة حيث تتخذ
القرارات بذات اآلليه وبالتالي ال
سلطة مطلقة لشخص واحد
التخاذ القرارات.

 :1-8يكون رئيس مجلس اإلدارة
مسؤو ًال عن حسن سير عمل مجلس
اإلدارة بطريقة مناسبة وفعّ الة ،بما في
ذلك حصول أعضاء مجلس اإلدارة على
المعلومات الكاملة والصحيحة في
الوقت المناسب







 :2-8ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة
أن يكون عضوا ً في أيّ لجنة من لجان
المجلس المنصوص عليه في هذا
النظام







ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة
عضوية لجنة التدقيق أو لجنة
الحوكمة وإنما فقط رئاسة اللجنة
التنفيذية

تتضمن واجبات ومسؤوليّات
:3-8
ّ
رئيس مجلس اإلدارة ،فض ً
ال عن تلك
ينص عليها ميثاق المجلس ،على
التي ّ
سبيل الذكر ال الحصر ،ما يلي:
 .1التأكد من قيام المجلس بمناقشة
جميع المسائل األساسيّة بشكل
فعّ ال وفي الوقت المناسب؛







مثبت في محاضر اجتماعات
المجلس

 .2الموافقة على جدول أعمال ّ
كل
اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة
مع األخذ بعين االعتبار أيّ مسألة
يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس
يفوض الرئيس هذه
اإلدارة ،ويجوز أن ّ
المهمة إلى أي عضو في المجلس ،غير
ّ
أن الرئيس يبقى مسؤوال عن أفعال
ّ
المهمة؛
قيام العضو المفوض بهذه
ّ







يصادق رئيس المجلس على جدول
أعمال كل اجتماع ويتم تمرير
الجدول على بقية األعضاء قبل
أسبوع على األقل من موعد كل
اجتماع للحصول على مقترحاتهم.
في كل األحوال يتضمن جدول
األعمال دائم ًا بندا ً معنون ًا بـ (ما
يستجد من أمور) تجري من خالله
مناقشة أي مسائل خارج بنود
جدول األعمال.

 .3تشجيع جميع أعضاء المجلس على
المشاركة بشكل جماعي وفعّ ال في
تصريف شؤون المجلس ،لضمان قيام
المجلس بمسؤولياته بما يحقق فيه
مصلحة الشركة؛







مثبت في محاضر اجتماعات
المجلس
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رقم المادة

المادة (:)9
تشكيل
مجلس
اإلدارة

رقم البند

عدم
االلتزام
االلتزام

ال ينطبق

تطبيقات الحوكمة

الفعلي
 .4ضمان وجود قنوات التواصل
ّ
مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى
مجلس اإلدارة؛







للشركة مسؤول عن عالقات
المساهمين تتضمن مهامه
إيصال آراء المساهمين
ومقترحاتهم إلى مجلس اإلدارة.

 .5إفساح المجال ألعضاء المجلس غير
التنفيذيين ،بصورة خاصة ،بالمشاركة
الفعّ الة وتشجيع العالقات الب ّناءة بين
أعضاء المجلس التنفيذيين وغير
التنفيذيين







مثبت في محاضر اجتماعات
المجلس واليوجد بالمجلس اى
أعضاء تنفيذيين

 .6ضمان إجراء تقييم سنويّ ألداء
المجلس.







يتضمن ميثاق لجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات بندا ً
يمنح اللجنة صالحية "إجراء تقييم
سنوي ذاتي ألداء المجلس" ،وقد
أجرت لجنة الحوكمة والمكافآت
والترشيحات تقييمها السنوي
ألداء أعضاء المجلس.

ُحدد تشكيل المجلس في نظام
 :1-9ي ّ
يتضمن
الشركة األساسي ،ويجب أن
ّ
المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير
تنفيذيين وأعضاء مستقلين ،وذلك
بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد
أو مجموعة صغيرة من األشخاص في
قرارات المجلس







تنص المادة  33من النظام
األساسى للشركة بان يتولي إدارة
الشركة مجلس يتكون من
تسعة( )9اعضاء .جميع أعضاء
المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين
كما يوجد عضويين مستقلين.

 :2-9يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس
ّ
األقل أعضاء مستق ّلين
اإلدارة على
ويجب أن تكون أكثريّة األعضاء أعضاء
غير تنفيذيين







جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم
أعضاء غير تنفيذيين كما يتضمن
المجلس عضويين مستقلين

 :3-9يجب أن يكون عضو مجلس
اإلدارة مؤهال ،ويتمتع بقدر كاف من
المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة
المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّ الة
لما فيه مصلحة الشركة ،كما يتعيّن
عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام
بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق
مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها







جميع أعضاء المجلس يتمتعون
بقدر كبير من الخبرة لتوليهم
لمناصب عليا في شركات
ومؤسسات كبرى .يمكن االطالع
على السيرة الذاتية لكل عضو
ضمن تقرير الحوكمة.

 :4-9يجب على المترشح لمنصب
عضو مجلس اإلدارة المستقل أن
ال تزيد نسبة تملكه من رأس مال
الشركة عن عدد االسهم المطلوبة
لضمان عضويته في مجلس ادارة
الشركة.







جميع االعضاء المستقلين
يتملكون عدد من االسهم
المطلوبة للحد االدنى.
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رقم المادة
المادة (:)10
أعضاء
مجلس
اإلدارة غير
التنفيذيين

المادة (:)11
اجتماعات
المجلس

رقم البند

عدم
االلتزام
االلتزام

ال ينطبق

تطبيقات الحوكمة

تتضمن واجبات أعضاء مجلس
1-10
ّ
اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل
المثال ال الحصر ،ما يلي
 1-1-10المشاركة في اجتماعات مجلس
ّ
مستقل حول
اإلدارة ،وإعطاء رأي
المسائل االستراتيجية ،السياسة ،األداء،
المساءلة ،الموارد ،التعيينات األساسيّة
ومعايير العمل؛







 2-1-10ضمان إعطاء األولويّة لمصالح
الشركة والمساهمين في حال حصول
أيّ تضارب للمصالح؛







 3-1-10المشاركة في لجنة التدقيق في
الشركة؛







 4-1-10مراقبة أداء الشركة في تحقيق
غاياتها وأهدافها المتفق عليها،
مراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما
فيها التقارير السنويّة ونصف السنويّة
والربعيّة؛







تضطلع لجنة التدقيق بمهمة
مراقبة أداء الشركة واإلشراف على
سالمة ودقة التقارير المالية (مادة
 4-1من ميثاق لجنة التدقيق).

 5-1-10اإلشراف على تطوير القواعد
اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة،
لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق
مع تلك القواعد؛







تضطلع لجنة الحوكمة والمكافآت
والترشيحات بمسؤولية اإلشراف
على التقيد بمبادئ الحوكمة.

 6-1-10إتاحة مهاراتهم وخبراتهم
المتنوعة ومؤهّ التهم
واختصاصاتهم
ّ
لمجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة من
خالل حضورهم المنتظم الجتماعات
المجلس ،ومشاركتهم الفعّ الة في
الجمعيّات العموميّة ،وفهمهم ألراء
المساهمين بشكل متوازن وعادل







تشير المادة ( )2من ميثاق
مجلس اإلدارة إلى ضرورة تمتع
عضو مجلس اإلدارة بالمعرفة
والمهارات والمعلومات الضرورية
إلدارة الشركة ،وأن يوظف خبرته
لمصلحة الشركة.

 2-10يجوز ألكثريّة أعضاء المجلس غير
التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي
ّ
مستقل على نفقة الشركة ،فيما
يتعلق بأيّة مسألة تخص الشركة







يجوز ألعضاء المجلس االستعانة
بمستشار خارجي مستقل وفق ًا
للمادة ( )8من ميثاق المجلس

 :1-11يجب أن يعقد المجلس اجتماعات
يؤمن القيام
بشكل منتظم بما ّ
بمهام المجلس بصورة فعّ الة ،ويجب
ست اجتماعات في
أن يعقد المجلس
ّ
ّ
األقل ،وما ال يقل
السنة الواحدة على
عن اجتماع واحد كل ثالث أشهر







عقد المجلس سبعة ()7
اجتماعات خالل عام  2016والتزم
المجلس بعقد إجتماعاته خالل
المدة التى حددها قانون الشركات
وقواعد الحوكمة.

 :2-11يجتمع المجلس بناء على دعوة
يقدمه عضوان
رئيسه أو بناء على طلب ّ
من أعضائه ،ويجب إرسال الدعوة
الجتماع المجلس ّ
لكل عضو من أعضاء
ّ
األقل من
المجلس قبل أسبوع على
تاريخ االجتماع مع جدول أعمال االجتماع،
يحق ّ
علم ًا أنه ّ
لكل عضو في مجلس
اإلدارة إضافة أيّ بند على جدول األعمال.







عقدت جميع اجتماعات المجلس
بدعوات من رئيس المجلس
تم إرسالها لألعضاء في فترة
قدرت بحوالي  15يوم ًا قبل عقد
االجتماعات ،وتضمنت الدعوة
جدول أعمال االجتماع.

يحدد ميثاق مجلس اإلدارة
واجبات أعضاء المجلس وتتضمن
ضرورة حضور األعضاء اجتماعات
مجلس اإلدارة والجمعيات
العمومية والمشاركة بفعالية
في إدارة الشركة ،وإبداء الرأي في
المواضيع المطروحة باستقاللية،
والعمل لمصلحة الشركة بهدف
تحقيق وتغليب مصالح جميع
المساهمين بجدية.
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يتولى المستشار القانونى العام
منصب أمين سر المجلس
وتتضمن مهام أمين سر مجلس
اإلدارة في الشركة المتحدة
للتنمية ما يلي:
تسجيل وحفظ محاضر
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه ،والمحفوظات
والكتب والتقارير المحالة من
والى المجلس؛ والتنسيق بين
مختلف أعضاء المجلس ،فض ً
ال
عن التنسيق بين المجلس
وأصحاب المصالح اآلخرين ،بما
في ذلك المساهمون واإلداريون
والموظفون؛ و مساعدة رئيس
مجلس اإلدارة على تسهيل إيصال
كافة المعلومات ذات الصلة
إلى أعضاء المجلس؛ وتوفير
االستشارة للمجلس في القضايا
المتعلقة بالحوكمة.

المادة (:)12
أمين س ّر
المجلس

 1-12يعيّن المجلس أمين س ّر المجلس
يتولى تدوين محاضر اجتماعاته
وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة
مسلسلة وبيان األعضاء الحاضرين
وأي تحفظات يبدونها ،كما يتولى حفظ
جميع محاضر اجتماعات المجلس
وسجالته ودفاتره والتقارير التي تُرفع
من المجلس وإليه ،ويجب على أمين
س ّر المجلس وتحت إشراف الرئيس
تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل
االجتماع والوثائق والمعلومات وجدول
األعمال ،والتنسيق فيما بين أعضاء
المجلس وبين المجلس وأصحاب
المصالح اآلخرين بالشركة بما فيهم
المساهمين واإلدارة والموظفين



 2-12على أمين س ّر المجلس أن ّ
يتأكد
أن أعضاء المجلس يمكنهم
من ّ
الوصول بشكل كامل وسريع إلى
ّ
كل محاضر اجتماعات المجلس
والمعلومات والوثائق والسجالت
المتعلقة بالشركة





ألمين سر المجلس دور فاعل
فى إجتماعات المجلس ويقدم
مشورته ألعضاء المجلس
ومثبت ذلك فى محاضر إجتماعات
المجلس.

ّ
يتمكن جميع أعضاء
 3-12يجب أن
مجلس اإلدارة من االستفادة من
خدمات أمين س ّر المجلس ومشورته







 4-12ال يجوز تعيين أمين س ّر المجلس
أو فصله إ ّال بموجب قرار صادر عن
مجلس اإلدارة







تم تعيين امين سر المجلس
بموجب قرار المجلس رقم .2014 / 8

ّ 5-12
يفضل أن يكون أمين س ّر المجلس
عضوا ً في هيئة محاسبين محترفين
معترف بها أو عضوا ً في هيئة أمناء س ّر
شركات معتمدة ( )Charteredمعترف
بها أو محام ّي ًا أو يحمل شهادة من
جامعة معترف بها ،أو ما يعادلها ،وأن
ّ
األقل
تكون له خبرة ثالث سنوات على
في تو ّلي شؤون شركة عامة مدرجة
أسهمها في السوق.







يشغل منصب أمين السر
المستشار القانونى العام للشركة
والحاصل على بكالوريوس القوانيين
من جامعة كارديف بالمملكة
المتحدة ودرجة الماجستير فى
قانون الشركات والحوكمة
واالقتصاد من جامعة ستانفورد
بالواليات المتحدة األمريكية.
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وقع أعضاء المجلس على تعهد
المحافظة على السرية وعدم
تضارب المصالح ،إقرارا ً منهم
بااللتزام بالقوانين التي تحكم
دخولهم في صفقات مع الشركة.
تحدد المادة ( )9من ميثاق
المجلس هذه اإلجراءات و تفرض
على األعضاء التقيد باإلجراءات
والمبادئ المتعلقة بتعامالت
األطراف ذوي العالقة واإلفصاح
عن الصفقات التي تحتمل تضارب
المصالح .ونشير هنا إلى المادة
( )50من النظام األساسي التي
تنص على أن يضع مجلس اإلدارة
سنوي ًا تحت تصرف المساهمين
والطالعهم الخاص قبل انعقاد
الجمعية العامة التي تدعى للنظر
في ميزانية الشركة وتقرير مجلس
اإلدارة بثالثة أيام على األقل كشف ًا
تفصيلي ًا يتضمن:
العمليات التي يكون فيها ألحد
أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين
مصلحة تتعارض مع مصلحة
الشركة.

المادة (:)13
تضارب
المصالح
وتعامالت
األشخاص
الباطنيين

 1-13على الشركة أن تعتمد وتعلن عن
قواعدها وإجراءاتها العامة التي تتعلق
بإبرام الشركة أليّة صفقة تجارية مع
طرف أو أطراف ذي عالقة (وهو ما
يعرف بسياسة الشركة العامة فيما
يتعلق باألطراف ذات العالقة) ،وفي
جميع األحوال ،ال يجوز للشركة إبرام
أيّة صفقة تجارية مع طرف ذي عالقة
إال مع المراعاة التامة لسياسة الشركة
المتعلقة باألطراف ذات العالقة،
تضمن تلك السياسة مبادئ
ويجب أن
ّ
الشفافيّة واإلنصاف واإلفصاح ،وأن
تتطلب الموافقة على أيّة صفقة مع
طرف ذي عالقة من قبل الجمعية
العامة للشركة





وفق ًا للمادة ( )9من ميثاق
المجلس ،يتعين على عضو
مجلس اإلدارة اإلفصاح عن تضارب
المصالح واالمتناع عن التصويت أو
الحضور عند عرض مسائل تحتمل
تضارب المصالح على مجلس
اإلدارة للتصويت عليها.

 2-13في حال طرح أية مسألة تتعلق
بتضارب مصالح أو أيّ صفقة تجارية بين
الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو
أيّ طرف ذي عالقة له بأعضاء مجلس
اإلدارة ،خالل اجتماع المجلس ،فإنه
يجب مناقشة الموضوع في غياب
ّ
يحق له مطلق ًا
المعني الذي ال
العضو
ّ
المشاركة في التصويت على الصفقة،
تتم الصفقة ،وفق ًا
وبأي حال يجب أن ّ
ألسعار السوق وعلى أساس تجاريّ
تتضمن شروط ًا تخالف
بحت ،ويجب أال
ّ
مصلحة الشركة





لم تكن هنالك صفقات بعينها
لكي يتم االفصاح عنها وسيتم
اإلفصاح متى تحقق ذلك.

 3-13في جميع األحوال ،يجب اإلفصاح
عن هذه الصفقات في التقرير السنويّ
للشركة ،ويجب أن يُشار إليها بالتحديد
في الجمعيّة العامة التي تلي هذه
الصفقات التجارية







يتم اإلفصاح سنوي ًا عن عدد
األسهم التي يملكها أعضاء
المجلس ضمن تقرير الحوكمة.
ونشير هنا إلى أن الشركة لم
تحصل على قواعد إرشادية
من بورصة قطر تحكم تداول
الموظفين ألسهمها ،وهي على
استعداد تام لتطبيق هذه القواعد
فور إقرارها ،وفيما يتعلق بتداوالت
أعضاء المجلس فإن بورصة قطر
تضع قوانين واضحة تحكم تداوالت
األعضاء خالل فترات الحظر وتتقيد
الشركة بذلك تماما.

 4-13يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء
المجلس في أسهم الشركة وبأوراقها
الماليّة األخرى ،ويجب أن تعتمد
الشركة قواعد وإجراءات واضحة
تنظم تداول أعضاء مجلس اإلدارة
والموظفين في أسهم الشركة.
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 1-14يجب أن توفر الشركة ألعضاء
مجلس اإلدارة كافة المعلومات
والبيانات والوثائق والسجالت الخاصة
بالشركة ،بما يمكنهم من القيام
بأعمالهم واإللمام بكافة الجوانب
المتعلقة بعمل الشركة ،ويجب
على اإلدارة التنفيذية للشركة تزويد
المجلس ولجانه بجميع الوثائق
والمعلومات المطلوبة







مشار إليه في المادة ( )8من
ميثاق مجلس اإلدارة كما ان اإلدارة
التفيذية بالشركة تلتزم بذلك
تمام ًا.

 2-14على أعضاء مجلس اإلدارة
ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات،
ّ
وممثلين عن
المكافآت ،التدقيق،
المدققين الخارجيين اجتماع الجمعيّة
العمومية.







يحضر أعضاء لجان الحوكمة
وممثلى المدققي الخارجى
إجتماعات الجمعية العمومية
وتوثق محاضر الجمعية العمومية
حضور أعضاء هذه اللجان وممثلي
المدقق الخارجي لهذه االجتماعات.

 3-14على المجلس أن يضع برنامج
تدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة
المنضمين حديث ًا ،لضمان تم ّتع
أعضاء المجلس عند انتخابهم
بفهم مناسب لسير عمل الشركة،
وعمليّاتها ،وإدراكهم لمسؤوليّاتهم
تمام اإلدراك







لقد تم اعداد برنامج تدريبي شامل
العضاء مجلس االدارة المنضمين
حديثا وقد شمل ذلك على سبيل
المثال ال الحصر التنوير بكافة
المشاريع الحالية والمستقبلية
للشركة ،النتائج المالية لعدد من
السنوات السابقة والنتائج الحالية
ونبذة عن دور اعضاء مجلس
االدارة هذا فضال عن التنوير الكامل
بكل لجان المجلس وادائهم
ودورهم.

 4-14على أعضاء مجلس اإلدارة
اإلدراك الجيد لدورهم وواجباتهم ،وأن
يثقفوا أنفسهم في المسائل الماليّة
والتجارية والصناعية وفي عمليات
الشركة وعملها ،ولهذه الغاية ،يجب
على المجلس اعتماد أو إتباع دورات
تدريبيّة مناسبة ورسميّة تهدف إلى
تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة
ومعرفتهم







 5-14على مجلس اإلدارة أن يبقي
أعضاءه على الدوام مطلعين على
التطورات في مجال الحوكمة وأفضل
الممارسات في هذا الخصوص ،ويجوز
للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة
التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة
أخرى يراها مناسبة







ينص ميثاق لجنة التدقيق على
ضرورة رفع تقارير من لجنة
التدقيق إلى مجلس اإلدارة فيما
يتعلق بالتطورات والممارسات في
مجال الحوكمة ،وقد تم رفع تقارير
بهذا الخصوص إلى مجلس اإلدارة
في عام .2016

يتضمن نظام الشركة
 6-14يجب أن
ّ
األساسي إجراءات واضحة إلقالة أعضاء
ّ
مجلس اإلدارة في حالة تغيّبهم عن
اجتماعات المجلس.







تشير المادة ( )43من النظام
األساسي إلى ذلك بوضوح.

التفاوض مع األستاذة نوف حول هذه
البنود

تبرير عدم
االلتزام

114

تقرير الحوكمة 2016

رقم المادة
المادة ()15
لجان
مجلس
اإلدارة

رقم البند

عدم
االلتزام
االلتزام

ال ينطبق

تطبيقات الحوكمة

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا
إنشاء لجان مخصصة تابعة له لإلشراف
على سير الوظائف المهمة ،وعند
البت في شأن اللجان التي سيقع عليها
االختيار ،يأخذ مجلس اإلدارة اللجان
المذكورة في هذا النظام بعين االعتبار.







أخذ مجلس اإلدارة بعين االعتبار
متطلبات قانون الحوكمة لدى
تأسيس اللجان .وأجرت لجنة
الحوكمة والمكافآت والترشيحات
تقييمها لمزايا إنشاء اللجان

يتم ترشيح وتعيين
 1 -16يجب أن ّ
أعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا إلجراءات
رسميّة وصارمة وشفافة







تتبع إجراءات ترشيح وتعيين
األعضاء بنود ميثاق لجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات







إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق لجنة
الحوكمة والمكافآت والترشيحات
فى  .2013 / 12 / 17وبتاريخ 2016 / 03 / 15
شكل مجلس اإلدارة وبموجب
القرارا رقم  2016 / 15لجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات والتى
يرأسها أحد األعضاء المستقلين.

 3-16يجب أن تأخذ الترشيحات بعين
االعتبار ،من بين أمور أخرى ،قدرة
المرشحين على إعطاء الوقت الكافي
للقيام بواجباتهم كأعضاء في
المجلس ،باإلضافة إلى مهاراتهم،
معرفتهم ،خبرتهم ،مؤهّ التهم
المهنيّة والتقنيّة واألكاديميّة
وشخصيّتهم ،ويمكن أن ترتكز على
"المبادئ اإلرشادية المناسبة لترشيح
أعضاء مجلس اإلدارة" المرفقة بهذا
تعدلها الهيئة من
النظام والتي قد ّ
وقت آلخر







تنص المادة ( )2من ميثاق
مجلس اإلدارة على ضرورة تمتع
عضو مجلس اإلدارة بالمعرفة
والمهارات والمعلومات الضرورية
إلدارة الشركة ،وأن يوظف خبرته
لمصلحة الشركة.

 4-16يتعيّن على لجنة الترشيحات عند
تشكيلها ،اعتماد ونشر إطار عملها
بشكل يبيّن سلطتها ودورها







تملك لجنة الحوكمة والمكافآت
والترشيحات ميثاق ًا يبين إطار
عملها ومسؤولياتها وصالحياتها
وهو متاح للعموم بموقع الشركة
على اإلنترنت

يتضمن دور لجنة
 5-16يجب أن
ّ
ذاتي سنويّ
الترشيحات إجراء تقييم ّ
ألداء المجلس







يتضمن ميثاق لجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات بندا ً
يمنح اللجنة صالحية "إجراء تقييم
سنوي ذاتي ألداء المجلس" ،وقد
أجرت اللجنة تقييمها السنوي ألداء
المجلس.

 6-16على المصارف وغيرها من
الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات
تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين
أعضاء مجلس اإلدارة صادرة من
مصرف قطر المركزي أو أية سلطة
أخرى.







المادة ()16
تعيين
أعضاء
مجلس
 2-16ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة
اإلدارة-لجنة
بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو
الترشيحات
ّ
مستقل من أعضاء المجلس ،وتتألف
من أعضاء مستقلين من أعضاء
المجلس يقترحون تعيين أعضاء
المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخاب
بواسطة الجمعية العامة (إلزالة
االلتباس ،ال يعني الترشيح بواسطة
اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة
من حقه في أن يرشح أو يترشح)
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إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق لجنة
الحوكمة والمكافآت والترشيحات
فى  .2013 / 12 / 17وبتاريخ 2016 / 03 / 15
شكل مجلس اإلدارة وبموجب
القرارا رقم  2016 / 15لجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات والتى
يرأسها أحد األعضاء المستقلين.

 2-17يتعيّن على لجنة المكافآت عند
تشكيلها ،اعتماد ونشر إطار عملها
بشكل يبيّن دورها ومسؤوليّاتها
األساسيّة







تملك لجنة الحوكمة والمكافآت
والترشيحات ميثاق ًا يبين إطار
عملها ومسؤولياتها وصالحياتها

يتضمن دور لجنة
 3-17يجب أن
ّ
المكافآت األساسي تحديد سياسة
المكافآت في الشركة ،بما في ذلك
ّ
وكل
المكافأة التي يتقاضاها الرئيس
أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية
العليا







ينص ميثاق لجنة الحوكمة
والمكافآت والترشيحات على
أن اللجنة "مسؤولة عن اقتراح
سياسة األجور والمكافآت
والحوافز الخاصة بالشركة"،
باإلضافة إلى "رفع توصيات إلى
مجلس اإلدارة حول قيمة
المكافآت التي يحصل عليها
األعضاء".

 4-17يجب اإلفصاح عن سياسة
ومبادئ المكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة في التقرير السنوي للشركة







يتضمن التقرير السنوي للشركة
لعام  2016إشارة لسياسات الشركة
فيما يتعلق بمكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة.

 5-17يجب أن تأخذ لجنة المكافآت
بعين االعتبار مسؤوليّات ونطاق
مهام أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة
التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة،
تتضمن المكافآت قسم ًا
ويجوز أن
ّ
ثابت ًا وقسم ًا مرتبطا باألداء ،وتجدر
أن القسم المرتبط باألداء
اإلشارة إلى ّ
يجب أن يرتكز على أداء الشركة على
المدى الطويل.







تتضمن المادة ( )5من ميثاق لجنة
الحوكمة والمكافآت والترشيحات
بنودا ً تؤطر نظام المكافآت بما
فيها أخذ تقييم األداء بعين االعتبار
أو االعتماد على المكافآت الثابتة،
باإلضافة إلى ربط سياسة األجور
باألداء العام للشركة.







تتألف لجنة التدقيق من ثالث
أعضاء ،ويرأس اللجنة عضو
مستقل يشغل منصب مدير إدارة
المواصفات والمقاييس بالهيئة
العامة القطرية للمواصفات
والتقييس







ال تتضمن اللجنة أي عضو عمل
سابق ًا لدى المدقق الخارجي
للشركة

المادة ( 1-17 :)17على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة
مكافآت تتأ ّلف من ثالثة أعضاء على
مكافأة
األقل غير تنفيذيين تكون غالبيتهم
أعضاء
من المستقلين
مجلس
اإلدارة-لجنة
المكافآت

المادة ( 1-18 :)18على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة
تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء على
لجنة
األقل ،ويجب أن يكون غالبيتهم
التدقيق
أعضاء مستقلين ،ويجب أن تتضمن
لجنة التدقيق عضوا ً واحدا ً على األقل
يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق،
وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس
المستقلين المتوفرين غير كاف
لتشكيل عضوية لجنة التدقيق ،يجوز
للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من
غير األعضاء المستقلين على أن يكون
رئيس اللجنة مستق ً
ال
 2-18في جميع األحوال ،ال يجوز أليّ
شخص يعمل حال ّي ًا أو كان يعمل في
السابق لدى المدققين الخارجيين
للشركة خالل السنتين الماضيتين أن
يكون عضوا ً في لجنة التدقيق
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 3-18يجوز للجنة التدقيق أن تستشير
على نفقة الشركة أيّ خبير أو مستشار
ّ
مستقل







تتضمن صالحيات اللجنة وفق ًا
لميثاقها الحصول على خدمات
استشاري أو خبير مستقل على
نفقة الشركة.

 4-18على لجنة التدقيق أن تجتمع
عند االقتضاء وبصورة منتظمة مرّة
األقل ّ
ّ
كل ثالثة أشهر ،كما عليها
على
تدوين محاضر اجتماعاتها







عقدت اللجنة ()4اجتماعات خالل
عام  2016وتم تدوين حميع محاضر
هذه االجتماعات.

 5-18في حالة حصول أيّ تعارض بين
توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس
اإلدارة ،بما في ذلك ،عندما يرفض
المجلس إتباع توصيات اللجنة فيما
الخارجي يتعيّن على
يتع ّلق بالمدقق
ّ
يضمن تقرير الحَ ْو َك َمة
المجلس أن
ّ
يفصل بوضوح هذه التوصيات
بيان ًا ّ
والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس
اإلدارة عدم التقيّد بها







لم تسجل محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق أي
تضارب من هذا النوع

 6-18يتعيّن على لجنة التدقيق عند
تشكيلها ،اعتماد ونشر إطار عملها
بشكل يبيّن دورها ومسؤوليّاتها
األساسيّة على شكل ميثاق للجنة
وتتضمن هذه المسؤوليّات
التدقيق،
ّ
بصورة خاصة ما يلي







تملك اللجنة ميثاق ًا يحدد
مسؤولياتها وصالحياتها في إطار
نظام الحوكمة،

أ) اعتماد سياسة للتعاقد مع
المدققين الخارجيين ،على أن ترفع
إلى مجلس اإلدارة جميع المسائل
التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابير
معينة ،وإعطاء توصيات حول التدابير
أو الخطوات الواجب اتخاذها؛







تتضمن صالحيات اللجنة وفق ًا
لميثاقها اعتماد سياسة لتعيين
مدقق الحسابات الخارجي ،ورفع
تقارير إلى مجلس اإلدارة حول أي
مسألة تتطلب تدخل المجلس
واإلشراف على المدقق الخارجي
والنظر في استقالليته

ب) اإلشراف على ومتابعة
استقالل المدققين الخارجيين
وموضوعيّتهم ،مناقشتهم حول
طبيعة التدقيق وفعاليّته ونطاقه
وفق ًا لمعايير التدقيق الدوليّة
والمعايير الدوليّة إلعداد التقارير
الماليّة؛







ج) اإلشراف على دقة وصحة البيانات
الماليّة والتقارير السنويّة والنصف
سنويّة والربعيّة ،ومراجعة تلك
البيانات والتقارير ،وفي هذا الصدد
التركيز بصورة خاصة على:







تتضمن صالحيات اللجنة وفق ًا
لميثاقها اإلشراف على دقة
وصحة البيانات والتقارير المالية
ومراجعتها

 )1أيّ تغييرات في السياسات
والتطبيقات  /الممارسات المتع ّلقة
بالمحاسبة؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

 )2النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية
بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

 )3التعديالت األساسيّة الناتجة عن
التدقيق؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق
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 )4استمرار الشركة في الوجود
ومواصلة النشاط بنجاح؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

 )5التقيّد بمعايير المحاسبة حيث
تضعها الهيئة؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

 )6التقيّد بقواعد اإلدراج في السوق؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

 )7التقيّد بقواعد اإلفصاح والمتط ّلبات
األخرى المتع ّلقة بإعداد التقارير
الماليّة؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

أ) التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية العليا والمدير المالي في
الشركة أو الشخص الذي يتولى
مهامه ،واالجتماع بالمدققين
الخارجيين مرّة واحدة في السنة على
ّ
األقل؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

مهمة وغير
ب) دراسة أية مسائل
ّ
تتضمنها
تتضمنها أو سوف
عاديّة
ّ
ّ
التقارير الماليّة والحسابات ،والبحث
بدقة في أية مسائل يثيرها المدير
المالي في الشركة أو الشخص
الذي يتولى مهامه أو مسئول
االمتثال في الشركة أو المدققون
الخارجيّون؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

ج) مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة
والداخليّة وإدارة المخاطر؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

د) مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع
اإلدارة ،وضمان أداء اإلدارة واجباتها
داخلي فعّ ال؛
نحو تطوير نظام رقابة
ّ







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

و) النظر في نتائج التحقيقات األساسيّة
في مسائل الرقابة الداخليّة الموكلة
إليها من مجلس اإلدارة أو المنفذة
بمبادرة من اللجنة وبموافقة
المجلس؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

ز) ضمان التنسيق بين المدققين
الداخليين والمدقق الخارجيّ ،
توفر
الموارد الضروريّة والتحقق من
فعاليّة هيئة الرقابة الداخليّة
واإلشراف عليها؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

ح) مراجعة السياسات واإلجراءات
الماليّة والمحاسبيّة للشركة؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

ط) مراجعة خطاب تعيين المدقق
ّ
وخطة عمله ،وأية
الخارجي
مهمة يطلبها من
استفسارات
ّ
اإلدارة العليا في الشركة تتعلق
بسجالت المحاسبة والحسابات
الماليّة أو أنظمة الرقابة وكذلك
ردود اإلدارة التنفيذيّة؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق
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ك) تأمين الر ّد السريع لمجلس اإلدارة
على االستفسارات والمسائل
التي تتضم ّنها رسائل المدققين
الخارجيين أو تقاريرهم؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

ّ
يتمكن من خاللها
ل) وضع قواعد
العاملون بالشركة أن يبلغوا بسريّة
شكوكهم حول أية مسائل يُحتمل
أن تثير الريبة في التقارير المالية أو
الرقابة الداخليّة أو حول أية مسائل
أخرى ،وضمان وجود الترتيبات
المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق
ّ
مستقل وعادل حول هذه المسائل،
مع ضمان منح العامل السريّة
والحماية من أية رد فعل سلبي
أو ضرر ،واقتراح تلك القواعد على
مجلس اإلدارة العتمادها؛







تشير المادة ( )5من ميثاق لجنة
التدقيق إلى وضع نظم تمكن
موظفي الشركة من اإلبالغ بشكل
سري عن أي شكوك تراودهم تجاه
أي مسائل مثيرة للشك أو الشبهة
في التقارير المالية أو إجراءات
الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى،
وضمان وجود ترتيبات مناسبة
تسمح بإجراء تحقيقات نزيهة
ومستقلة حول هذه القضايا.

ن) اإلشراف على تقيّد الشركة بقواعد
المهني؛
السلوك
ّ







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

أن قواعد العمل
س) التأكد من ّ
المتع ّلقة بهذه المهام
فوضها بها
والصالحيّات كما ّ
مجلس اإلدارة تُطبق بالطريقة
المناسبة؛







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

ع) رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة حول
المسائل المنصوص عليها في هذه
المادة؛







تنص المادة ( )6من ميثاق لجنة
التدقيق على مسؤولية اللجنة
عن رفع تقاريرها بشكل دوري إلى
مجلس اإلدارة.

يحددها
ف) دراسة أية مسائل أخرى ّ
مجلس اإلدارة.







مدرجة في ميثاق لجنة التدقيق

 1-19على الشركة أن تعتمد نظام رقابة
داخليّة ،يوافق عليه المجلس حسب
األصول ،لتقييم األساليب واإلجراءات
المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق
نظام الحَ ْو َك َمة الذي تعتمده الشركة،
والتقيّد بالقوانين واللوائح ذات الصلة،
ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخليّة
معايير واضحة للمسؤوليّة والمساءلة
في أقسام الشركة كلها







تتضمن عمليّات الرقابة
 2-19يجب أن
ّ
الداخليّة إنشاء وحدات فعّ الة ومستقلة
لتقييم إدارة المخاطر فض ً
ال عن وحدات
للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي،
باإلضافة إلى التدقيق الخارجي ،كما
يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخليّة
أن ّ
كل تعامالت األطراف ذات العالقة
تتم وفقا للضوابط الخاصة بها
ّ







تملك الشركة مجموعة من
السياسات واللوائح الداخلية
والقرارات والتعميمات وغيرها
من اإلجراءات الرقابية المكتوبة
صممت للحرص على تنظيم
التي
ّ
سير األعمال داخل مختلف
إدارات الشركة وضمان تنفيذ
توجيهات اإلدارة ،والتأكد من
الفصل بين الواجبات ،وتطوير
الموظفين وتحفيزهم وتنمية
سلوكهم المهني ،وتسهيل تبادل
ّ
يمكن أصحاب
المعلومات بشكل
العالقة من القيام بواجباتهم
ويساهم في تسيير ومراقبة
العمل بالشكل األنسب.
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 3-19يجب أن تكون للشركة وحدة
داخلي تتم ّتع بدور ومهام
تدقيق
ّ
محددة تحديدا ً واضح ًا ،وبصورة خاصة
يتعيّن على وحدة التدقيق الداخلي أن







 )1تدقق في نظام الرقابة الداخليّة
وتشرف على تطبيقه؛







 )2تدار من قبل فريق عمل كفؤ
ّ
ومستقل تشغيل ّي ًا ،ومدرّب تدريب ًا
مناسب ًا؛







 )3ترفع لمجلس اإلدارة تقاريرها إما
بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
من خالل لجنة التدقيق التابعة
للمجلس ،وتكون مسئولة أمامه؛







تملك الشركة وحدة تدقيق داخلي
وهي إدارة قائمه بحد ذاتها في
الشركة يتألف من فريق عمل من
خلفيات مهنية وفنية مختلفة،
وواف
تم تدريبهم بشكل مناسب
ٍ
للعمل باستقاللية وموضوعية،
وهو مضطلع بجميع مهام
التدقيق الداخلي للشركة ،وله حرية
الوصول في أي وقت إلى جميع
إدارات وأنشطة الشركة والوثائق
العائدة لها كي يقوم بمهام
التدقيق على أكمل وجه .ويُمنع
على أفراد فريق وحدة التدقيق
الداخلي المشاركة في المهام
اليومية إلدارات وأقسام الشركة.

 )4يكون لها إمكانيّة الوصول إلى كل
أنشطة الشركة؛







 )5تكون مستق ّلة بما في ذلك عدم
القيام بالعمل اليومي العادي
للشركة ،ويجب تعزيز استقاللها
مثال من خالل تحديد مكافآت
أعضاء الوحدة من قبل المجلس
مباشرة







 4-19تتكون وحدة التدقيق الداخلي من
مدقق داخلي على األقل يعيّنه مجلس
اإلدارة ،ويكون المدقق الداخلي مسئوال
أمام المجلس







التفاوض مع األستاذة نوف حول
عدم وجود رئيس وحدة تدقيق
فوض مجلس اإلدارة جميع
المسائل المتعلقة بالتدقيق
الداخلي ،بما في ذلك تعيين رئيس
وحدة التدقيق الداخلي إلى لجنة
التدقيق .وتم تعيين رئيس وحدة
التدقيق الداخلي الحالي للشركة
من قبل هذه اللجنة وهو يرفع
تقاريره إليها.

 5-19يتعيّن على المدقق الداخلي أن يعد
ويرفع إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة
يتضمن مراجعة
داخلي،
تقرير تدقيق
ّ
ّ
وتقييم ًا لنظام الرقابة الداخلية في
ويحدد نطاق التقرير باالتفاق
الشركة،
ّ
بين المجلس (بناء على توصية لجنة
التدقيق) والمدقق الداخلي ،على أن
يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
ّ







يرفع رئيس وحدة التدقيق الداخلي
التقارير المتعلقة بكافة مسائل
التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق
وتقوم اللجنة بعرض تلك التقارير
على أعضاء مجلس اإلدارة ،ويحق
ألى من أعضاء مجلس األدارة
عرض ومناقشة أى من المسائل
التى يشملها التقرير فى إجتماع
المجلس.

 إجراءات الرقابة واإلشراف علىالشؤون الماليّة واالستثمارات وإدارة
المخاطر







تطور عوامل المخاطر
 مقارنةّ
في الشركة واألنظمة الموجودة،
لمواجهة التغييرات الجذريّة ،أو غير
المتوقعة في السوق
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 تقييم أداء المجلس واإلدارة العليافي تطبيق نظام الرقابة الداخليّة،
بما في ذلك تحديد عدد المرّات
التي أخطر فيها المجلس بمسائل
رقابيّة (بما في ذلك إدارة المخاطر)
والطريقة التي عالج بها المجلس
هذه المسائل







 اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخليّة أومواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت
الطوارئ التي ّأثرت أو قد ّ
تؤثر على
األداء المالي للشركة ،واإلجراء الذي
اتبعته الشركة في معالجة اإلخفاق
في تطبيق الرقابة الداخليّة (ال سيّما
المشاكل المفصح عنها في التقارير
السنويّة للشركة وبياناتها الماليّة)







 تقيّد الشركة بالقواعد والشروط التيتحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق







 تقيّد الشركة بأنظمة الرقابةالداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها







 ّكل المعلومات ذات الصلة التي تصف
عمليّات إدارة المخاطر في الشركة







 6-19يعد تقرير التدقيق الداخلي ّ
كل
ثالثة شهور.







ترفع وحدة التدقيق الداخلي
تقاريرها الفصلية خالل اجتماعات
لجنة التدقيق ،وخالل العام
 2016عقدت لجنة التدقيق ().4.
اجتماعات.

 1-20يقوم مراقب حسابات (مدقق
ّ
مستقل ومؤهل ،ويتم
خارجي)
تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق
المرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى
قرار الجمعيّة العامة للشركة بإجراء
ً
تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء
مراجعة نصف سنوية للبيانات ،ويهدف
التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس
موضوعي
اإلدارة والمساهمين بتأكيد
ّ
أن البيانات الماليّة تعد وفق ّا لنظام
ّ
الحَ ْو َك َمة هذا وللقوانين واللوائح ذات
الصلة ،والمعايير الدوليّة التي تحكم
إعداد المعلومات الماليّة ،وأ ّنها ّ
تمثل
تماما مركز الشركة المالي وأداءها من
جميع النواحي الجوهرية







يتم اتخاذ قرار تعيين المدققين
الخارجيين وتحديد أتعابهم من
خالل لجنة التدقيق والتى تقوم
برفع توصياتها اإلى مجلس اإلدارة
والذي بدوره يقوم بعرض األمر
الى الجمعية العامة ومن ثم أخذ
موافقتها .ويحضر المدقق الخارجي
إجتماع الجمعية العامة لتقديم
تقريره واإلجابة عن استفسارات
المساهمين.

 2-20يتعيّن على المدققين الخارجيين
التقيّد بأفضل المعايير المهنيّة ،وال
يجوز للشركة أن تتعاقد معهم
لتقديم أيّ استشارة أو خدمات غير
إجراء التدقيق المالي للشركة ،ويجب أن
يكون المدققون الخارجيّون مستقلين
تمام ًا عن الشركة ومجلس إدارتها،
ويجب أ ّال يكون لديهم إطالق ًا أيّ
تضارب في المصالح في عالقاتهم
بالشركة







أقرت الجمعية العامة تعيين
السادة "أرنست أند يونغ" مدقق ًا
خارجي ًا لمراجعة بيانات الشركة
وتقديم خدمات التدقيق للشركة
عن السنة المالية  ،2016وال تتعاقد
الشركة مع السادة "آرنست أند
يونغ" إال لتقديم خدمات التدقيق
المالي للشركة.
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 3-20يتعيّن على المدققين الخارجيين
للشركة حضور الجمعيّة العامة العاديّة
يقدمون تقريرهم
للشركة ،حيث ّ
السنويّ والرد على االستفسارات







 4-20يكون المدققون الخارجيّون
مسئولين أمام المساهمين ويدينون
للشركة بواجب بذل العناية المهنيّة
المطلوبة عند القيام بالتدقيق ،كما
يُتوجّ ب على المدققين الخارجيّين
إبالغ الهيئة وأية هيئات رقابيّة أخرى
في حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء
المناسب فيما يتعلق بالمسائل
المثيرة للشبهة التي أثارها المدققون
حددوها
أو ّ







 5-20يتعيّن على جميع الشركات
المدرجة أسهمها في السوق تغيير
ّ
مدققيها الخارجيين ّ
كل خمس
سنوات كحد أقصى.







عينت المتحدة للتنمية "أرنست
أند يونغ" منذ عام  2012وبالتالى
يتعين على الشركة تعيين مددق
خارجى آخر للسنة المالية القادمة.

 1-21على الشركة التقيّد بجميع
متطلبات اإلفصاح بما في ذلك
تقديم التقارير الماليّة ،واإلفصاح
عن عدد أسهم أعضاء مجلس
اإلدارة والمسئولين التنفيذيين
وكبار المساهمين أو المساهمين
المسيطرين ،كما على الشركة أن
تفصح عن المعلومات التي تتعلق
بأعضاء مجلس إدارتها ،بما في ذلك
ّ
لكل واحد منهم تبيّن
السيرة الذاتية
مستواه التعليمي ،مهنته وعضويّته
في مجالس إدارة أخرى (إن وجدت)،
كما يجب اإلفصاح عن أسماء أعضاء
اللجان المختلفة المشكلة من قبل
المجلس وفق ًا للمادة رقم ( / 5البند )3
مع بيان تشكيلها







تقوم الشركة باإلفصاح عن
نتائجها المالية ربع السنوية ونصف
السنوية والختامية خالل الفترة
المحددة في الئحة بورصة قطر،
كما تقوم باإلفصاح عن أسماء
أعضاء اللجان وتشكيلها والسيرة
الذاتية لكل عضو وعدد األسهم
التي يملكونها وذلك على موقع
الشركة اإللكتروني ،وضمن تقرير
الحوكمة السنوي.

 2-21على المجلس أن يتأكد أن جميع
عمليّات اإلفصاح التي تقوم بها الشركة
تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير
مضللة







 3-21يجب أن تكون التقارير الماليّة
للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة
والتدقيق الدولية ( )IFRS/IASو()ISA
يتضمن تقرير
ومتطلباتها ،ويجب أن
ّ
المدققين الخارجيين إشارة صريحة
عما إذا كانوا قد حصلوا على ّ
كل
ّ
المعلومات الضروريّة ،ويجب أن يذكر
هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيّد
بمعايير ( ،)IFRS/IASوما إذا كان
التدقيق قد أُجري وفق ًا لمعايير التدقيق
الدولية ()ISA







يحضر المدقق الخارجي بشكل
دائم اجتماعات الجمعية العامة
لتقديم تقريره واإلجابة عن
استفسارات المساهمين.

يعتمد القسم المالي بالشركة
المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،ويذكر المدقق الخارجي
بشكل صريح في تقريره حصوله
على ّ
كل المعلومات الضروريّة،
ويذكر في تقريره بأنه يتقيّد
بمعايير التدقيق الدولية وبأن
التقارير المالية الصادرة عن
الشركة متوافقة مع المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية.
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يتم إرسال التقارير المالية المدققة
إلى جميع المساهمين بشكل
سنوي رفقة الدعوة للجمعية
العامة وهي متاحة للعموم على
موقع الشركة اإللكتروني وكذلك
على موقع بورصة قطر.

المادة ( :)22يتم ّتع المساهمون بجميع الحقوق
الممنوحة لهم بموجب القوانين
الحقوق
واللوائح ذات الصلة ،بما فيها هذا
العامة
األساسي،
للمساهمين النظام ونظام الشركة
ّ
ويتعيّن على المجلس أن يضمن احترام
وعناصر
حقوق المساهمين بما يحقق العدالة
الملكيّة
والمساواة
األساسيّة







يتمتع جميع مساهمى الشركة
بكافة الحقوق التى يكفلها القانون،
ويتبنى كذلك النظام األساسى
للشركة تلك الحقوق وهنا نشير
على سبيل المثال وليس الحصر
بالمواد  2/ 14إلى  5 / 14من النظام
األساسى.

المادة ( 1-23 :)23يتعين على الشركة أن تحتفظ
سج ّ
بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة
الت
توضح ملكية األسهم
الملكيّة







تحتفظ الشركة بسجالت توضح
ملكية األسهم يتم تحديثها كل
أسبوعين من بورصة قطر.

ّ
يحق للمساهم االطالع على
2-23
ّ
سجل المساهمين في الشركة
والوصول إليه مجان ًا خالل ساعات
العمل الرسميّة للشركة ،أو وفق ًا لما
محدد في إجراءات الحصول على
هو
ّ
المعلومات التي تضعها الشركة







يحق للمساهم االطالع على سجل
المساهمين خالل ساعات العمل.
وفي هذا السياق تنص المادة
14من 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
مجان ًا

ّ
يحق للمساهم الحصول
3-23
على نسخة من المستندات التالية:
سجل أعضاء مجلس اإلدارة ،العقد
التأسيسي للشركة ونظامها األساسي،
المستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق
على أصول الشركة ،عقود األطراف ذات
العالقة ،وأي مستند آخر تنص عليه
الهيئة من وقت آلخر وذلك مقابل دفع
الرسم الذي تحدده الهيئة.







المعلومات عن أعضاء مجلس
اإلدارة وتشكيالت اللجان
ومواثيقها والعقد التأسيسي
للشركة ونظامها األساسي
جميعها متاحة على الموقع
اإللكتروني للشركة.

تضمن عقدها
 1-24على الشركة أن
ّ
التأسيسي ونظامها األساسي إجراءات
الحصول على المعلومات بشكل
يحفظ حق المساهمين في الحصول
على وثائق الشركة والمعلومات
المتعلقة بها في الوقت المناسب
وبشكل منتظم ،ويجب أن تكون
إجراءات الحصول على المعلومات
تتضمن:
ومفصلة على أن
واضحة
ّ
ّ







تشير المادة ( )14من النظام
األساسي إلى حق المساهم في
االطالع على سجل المساهمين
والحق فى الحصول على
المعلومات والمستندات مجان ًا
خالل ساعات العمل الرسمية

 4-21يجب توزيع التقارير الماليّة
المدققة للشركة على جميع
المساهمين.

المادة 24
الحصول
على
المعلومات
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 )1معلومات الشركة التي يمكن
الحصول عليها ،بما فيها نوع
المعلومات التي يُتاح الحصول عليها
بصورة مستمرّة للمساهمين
األفراد أو للمساهمين الذين ّ
يمثلون
نسبة مئويّة دنيا من رأس مال
الشركة







 )2اإلجراء الواضح والصريح للحصول
على هذه المعلومات







 2-24على الشركة أن يكون لها موقع
إلكتروني تنشر فيه جميع اإلفصاحات
والمعلومات ذات الصلة والمعلومات
وتتضمن هذه المعلومات
العامة،
ّ
كافة المعلومات التي يجب اإلعالن
عنها بموجب هذا النظام وبموجب أية
قوانين ولوائح ذات صلة.







يوفر موقع الشركة اإللكتروني
معلومات وافية عن نشاطات
الشركة والفرص االستثمارية،
وجميع اإلفصاحات والمعلومات
والتقارير المالية ومواثيق مجلس
اإلدارة واللجان وكافة المعلومات
التي يتوجب اإلعالن عنها بموجب
نظام الحوكمة.

يتضمن العقد التأسيسي
المادة ( :)25يجب أن
ّ
األساسي أحكام ًا
للشركة ونظامها
حقوق
ّ
الفعلي في
المساهمين تضمن حق المساهمين
ّ
فيما يتع ّلق الدعوة إلى جمعيّة عامة وعقدها
في وقت مناسب ،وحق إدراج بنود
بجمعيّات
المساهمين على جدول األعمال ،ومناقشة البنود
المدرجة على جدول األعمال ،وطرح
ّ
وحق اتخاذ
أسئلة وتلقي األجوبة عليها
تام بالمسائل
قرارات وهم على اطالع ّ
المطروحة.







تنص المادة ( )55من النظام
األساسي للشركة على أن:
"لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية
العامة كلما دعت الحاجة لذلك،
كما وعليه دعوة الجمعية العامة
خالل خمسة عشر يوم ًا من تاريخ
طلب مراقب الحسابات أو من
تاريخ طلب مساهم أو مساهمين
يملكون ما ال يقل عن ( )%10من
رأس مال الشركة وألسباب جدية".

ّ
لكل األسهم من الفئة
المادة ( 1-26 :)26يكون
ذاتها الحقوق عينها المتع ّلقة بها
المعاملة
المنصفة
للمساهمين  2-26التصويت بالوكالة مسموح به
وفق ًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وممارسة
ّ
حق التصويت













مسموح به وفق ًا للمادة ( )59من
النظام األساسي







تنص المادة ( )36من النظام
األساسى للشركة على :يوفر
المجلس بيانات عن كل مرشح
تتضمن خبرات ومؤهالت
المرشحين ومهاراتهم المهنية
قبل إنعقاد الجمعية العامة
ويعرض المجلس تلك البيانات
على المساهمين فى إجتماع
الجمعية العامة.







يتم االنتخاب بحسب اإلجراءات
المحددة من قبل وزارة االقتصاد
والتجاره والمنصوص عليها فى
القانون والنظام األساسى للشركة
وتنص الماده ( )37من النظام
األساسى على  :يكون التصويت على
انتخاب مجلس اإلدارة للشركة
وفق ًا للنظام الذى تضعه الهيئة.

يتضمن عقد الشركة
المادة ( 1-27 :)27يجب أن
ّ
التأسيسي ونظامها األساسي أحكام ًا
حقوق
المساهمين تضمن إعطاء المساهمين معلومات
ّ
المرشحين إلى عضوية مجلس
فيما يتع ّلق عن
اإلدارة قبل االنتخابات ،بما في ذلك
بانتخاب
ّ
المرشحين المهنيّة،
وصف مهارات
أعضاء
التقنيّة ،خبرتهم ومؤهّ التهم األخرى
مجلس
اإلدارة
 2-27يجب أن يكون للمساهمين
الحق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن
التراكمي.
طريق التصويت
ّ
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المادة ( )28على مجلس اإلدارة أن ّ
الجمعيّة العامة سياسة واضحة تنظم
حقوق
المساهمين وتوضح طريقة توزيع األرباح ،ويجب أن
يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه
فيما يتع ّلق
ّ
بتوزيع األرباح السياسة انطالقا من خدمة مصلحة
حد سواء.
الشركة والمساهمين على ّ







يتم إقرار توزيع أرباح الشركة
المتحدة للتنمية خالل اجتماع
الجمعية العامة بناء على توصية
من مجلس اإلدارة ويرفع المجلس
التوصية للجمعية العامة بعد
النظر في التقرير المالي وتقرير
المدقق الخارجي والتشاور مع
اإلدارة المالية وأداء الشركة
واستراتيجيتها

المادة ( 1-29 )29يجب اإلفصاح عن هيكل رأس
هيكل رأس المال ،ويتعيّن على الشركات تحديد
المال وحقوق نوع اتفاقات المساهمين التي يجب
المساهمين اإلفصاح عنها
والصفقات
الكبرى







 2-29يجب على الشركة أن تُضمن
التأسيسي و  /أو نظامها
عقدها
ّ
األساسي أحكاما لحماية مساهمي
األقليّة في حال الموافقة على صفقات
صوتوا
كبيرة كان مساهمو األقليّة قد ّ
ضدها
ّ







تأخذ الشركة بعين االعتبار رأي
مساهمي األقلية خالل اجتماعات
الجمعية العامة وتسجله في
محاضر هذه االجتماعات .ولم
تحصل الشركة على قواعد
إرشادية من هيئة قطر لألسواق
المالية بهذا الصدد ،وسيتم
تضمين هذه األحكام في النظام
األساسي وفق ًا إلفادة الهيئة حول
ذلك.

 3-29يجب على الشركة أن ُتضمن
التأسيسي و  /أو نظامها
عقدها
ّ
األساسي آليّة تضمن إطالق عرض
بيع للجمهور أو تضمن ممارسة
حقوق المساواة في بيع األسهم ،في
حال حدوث تغيير في ملكيّة رأسمال
الشركة يتخطى نسبة مئويّة محددة
(السقف) ،ويجب أن تأخذ بعين االعتبار
لدى تحديدها لسقف األسهم التي
يملكها طرف ثالث ولك ّنها تحت
سيطرة المساهم المفصح ،بما فيها
األسهم المعنية باتفاقات مساهمين
والتي يجب أيضا اإلفصاح عنها.







تضمن الشركة حقوق المساواة
في بيع األسهم من خالل طرح
األسهم للتداول في بورصة
قطر ،فيما يبقى للمساهمين
الحاليين حق األفضلية في الشراء.
ولم تحصل الشركة على قواعد
إرشادية من هيئة قطر لألسواق
المالية بهذا الصدد ،وسيتم
تضمين هذه األحكام في النظام
األساسي وفق ًا إلفادة الهيئة حول
ذلك.

 1-30يجب على الشركة احترام حقوق
المصالح ،وفي الحاالت التي يشارك فيها
أصحاب المصالح في الحَ ْو َك َمة ،يجب أن
يتمكنوا من الحصول على معلومات
موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في
الوقت المناسب وبشكل منتظم







تمنح الشركة القدر الالزم
للحصول على معلومات موثوق
بها وكافية وذات صلة.

 2-30على مجلس اإلدارة أن يضمن
ّ
الموظفين وفق ًا لمبادئ العدل
معاملة
والمساواة وبدون أيّ تمييز على أساس
العرق أو الجنس أو الدين







المادة (:)30
حقوق
أصحاب
المصالح
اآلخرين
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 3-30على المجلس أن يضع سياسة
للمكافآت لمنح حوافز للعاملين
وإلدارة الشركة للعمل دائم ًا بما يخدم
مصلحة الشركة ،ويجب أن تأخذ هذه
السياسة بعين االعتبار أداء الشركة
على المدى الطويل







تتضمن المادة ( )5من ميثاق لجنة
الحوكمة والمكافآت والترشيحات
بنودا ً تؤطر نظام المكافآت
وتربطه بأداء الشركة وماليتها،
وتعتمد الشركة سياسة لتوزيع
المكافآت للعاملين وفق معايير
تتعلق بأدائهم وهي سياسة يتم
تطويرها باستمرار من سنة ألخرى
وفق ًا ألداء ومتطلبات الشركة.

 4-30على المجلس اعتماد آليّة تسمح
للعاملين بالشركة إبالغ المجلس
بالتصرّفات المثيرة للريبة في
الشركة عندما تكون هذه التصرّفات
غير قويمة أو غير قانونيّة أو مضرة
بالشركة ،وعلى المجلس أن يضمن
للعامل الذي يتوجّ ه إلى المجلس
السريّة والحماية من أيّ أذى أو ر ّدة فعل
سلبيّة من موظفين آخرين أو من
رؤسائه







ينص ميثاق لجنة التدقيق على
ذلك الرجاء مراجعة البيان فى
المادة -6-18ل أعاله

 5-30على الشركات االلتزام التام
بأحكام هذه المادة ،فهي مستثناة من
مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد".







 1-31يتعيّن على المجلس إعداد تقرير
سنويّ ّ
يوقعه الرئيس







تلبي الشركة متطلبات النظام
فيما يتعلق بإصدار التقارير سنوي ًا.

 2-31يجب رفع تقرير الحوكمة إلى
الهيئة سنويا ،أو في أي وقت تطلبه
الهيئة ،ويكون مرفق بالتقرير السنوي
الذي تعده الشركة التزاما بواجب
اإلفصاح الدوري







تصدر الشركة تقرير الحوكمة
موقع ًا من رئيس مجلس اإلدارة،
ويكون مرفق ًا بالتقرير السنوي
للشركة.

 3-31يجب تضمين بند تقرير الحوكمة
بجدول أعمال الجمعية العامة
العادية للشركة ،وتوزيع نسخة منه
للمساهمين خالل االجتماع







يتضمن جدول أعمال الجمعية
بندا ً لمناقشة تقرير الحوكمة.

يتضمن تقرير الحوكمة
 4-31يجب أن
ّ
ّ
كل المعلومات المتع ّلقة بتطبيق
أحكام هذا النظام ،وعلى سبيل المثال
ال الحصر







يتضمن تقرير الحوكمة
المعلومات المطلوبة من
هيئة قطر لألسواق المالية ،بما
في ذلك معلومات عن أعضاء
المجلس وهيكل الشركة وإدارتها
ولجان مجلس اإلدارة وأدوارهم
ومسؤولياتهم ،ويوضح مدى
امتثال الشركة لنظم الحوكمة
والحاالت التي لم توف متطلباتها،
واألطر التي اعتمدتها الشركة في
قياس مخاطرها وتقييم الضوابط
الداخلية ،باإلضافة إلى اإلفصاح عن
المعلومات األخرى المطلوبة من
الهيئة.

 )1اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا
الخصوص؛
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 )2اإلفصاح عن أية مخالفات ارتُكبت
خالل السنة الماليّة ،بيان أسبابها،
طريقة معالجتها وسبل تفاديها في
المستقبل؛
 )3اإلفصاح عن األعضاء الذين يتأ ّلف
منهم مجلس اإلدارة ولجانه،
مسؤولياتهم ونشاطاتهم خالل
السنة ،وفقا لفئات هؤالء األعضاء
وصالحيّاتهم ،فضال عن طريقة
تحديد مكافآت أعضاء المجلس
واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة
 )4اإلفصاح عن إجراءات الرقابة الداخليّة
بما في ذلك اإلشراف على الشؤون
الماليّة واالستثمارات وإدارة المخاطر
 )5اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها
الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة
التي قد تواجهها وطرق تقييمها
وإدارتها ،وتحليل مقارن لعوامل
المخاطر التي تواجهها الشركة،
ومناقشة األنظمة المعتمدة
لمناقشة التغييرات الجذريّة أو غير
ّ
المتوقعة في السوق
 )6اإلفصاح عن تقييم أداء المجلس
واإلدارة العليا في تطبيق نظام
الرقابة الداخليّة ،بما في ذلك
تحديد عدد المرّات التي أخطر فيها
المجلس بمسائل رقابيّة (بما في
ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي
عالج بها المجلس هذه المسائل
 )7اإلفصاح عن اإلخالل في تطبيق
نظام الرقابة الداخليّة كليا أو جزئيا
أو مواطن الضعف في تطبيقها،
واإلفصاح عن حاالت الطوارئ التي
ّأثرت أو قد تُ ّ
ؤثر على األداء المالي
للشركة ،واإلجراءات الذي اتبعته
الشركة في معالجة اإلخفاق في
تطبيق نظام الرقابة الداخليّة (ال
سيّما المشاكل المفصح عنها في
التقارير السنويّة للشركة وبياناتها
الماليّة)
 )8اإلفصاح عن تقيّد الشركة بالقواعد
والشروط التي تحكم اإلفصاح
واإلدراج في السوق
 )9اإلفصاح عن تقيّد الشركة بأنظمة
الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر
وإدارتها
ّ
 )10اإلفصاح عن كل المعلومات ذات
الصلة التي تصف عمليّات إدارة
المخاطر وإجراءات الرقابة الداخليّة
في الشركة
 5-31على الشركات االلتزام التام
بأحكام هذه المادة ،فهي مستثناه من
مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد".
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