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مفاهيم

مجموعة ازدان القابضة المجموعة

مجلس ادارة المجموعة مجلس اإلدارة

الحوكمة

مجموعة الضوابط والمعاي�ي واإلجراءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في 
مسؤوليات  تحديد  خالل  من  العلمية،  واألساليب  للمعاي�ي  وفقًا  الشركات  إدارة 
وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة مع األخذ في االعتبار 

حماية حقوق المساهمني وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بها. 

نظام الحوكمة
نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عام 

2014م

القواعد التي وضعتها المجموعة بشأن الحوكمةميثاق الحوكمة 

أهمية الحوكمة 

واتخاذ  االهداف  تحقيق  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مساعدة 
المصالح  وحماية  واالنظمة  بالقوانني  االلتزام  وضمان  الطرق  بأفضل  القرارات 
والمصداقية  الثقة  وتعزي�ز  والمهام  المسؤوليات  وتحديد  والموجودات 

واعتماد الشفافية والوضوح في نقل البيانات واإلعالن عنها.

النظام االساسي للمجموعة النظام األساسي

الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي

بورصة قطر البورصة

هيئة قطر لألسواق الماليةالهيئة 

قانون رقم )5( لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديالتهقانون الشركات التجارية 
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المقدمة
تسعى المجموعة وبالرغم من انها شركة ذات طابع عائلي الى االلتزام  بتطبيق 
مع  يتوافق  بما  وذلك  الشركات،  بحوكمة  الخاصة  والممارسات  المعاي�ي  أفضل 
عام  الصادر  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  المساهمة  الشركات  حوكمة  نظام 

٢٠١٤م، وبما يتوافق مع قانون الشركات التجارية.

وتحدد المجموعة ضوابط الحوكمة لديها من خالل ميثاق الحوكمة الذي وافق 
عليه مجلس ادارة المجموعة عام ٢٠١٢ وتنفذ جميع األحكام الواردة في قرارات 
وتلتزم  وتعديالته  المؤسسي  االنضباط  ومعاي�ي  الحوكمة  ضوابط  بشأن  الهيئة 
ادراكا  المجموعة وذلك  المستمدة من قيم  الحوكمة  بتطبيق أفضل ممارسات 
لمسؤوليتها تجاه المساهمني بتواجد ادارة فعالة متماسكة قادرة على توفي 
الرقابة  من  اطار  في  البعيد   و  القريب  المدى  على  المساهمون  يحتاجه   ما 
واالجراءات  والسياسات  التنظيمي  االطار  حوكمة  الى  منها  وسعيا  والشفافية 
في  الهيئة  أقرتها  التي  القواعد  وفق  الشركة  انشطة  جميع  إلدارة  المتبعة 
نظام الحوكمة، وذلك يعود على جميع المساهمني واالطراف بالفائدة والنفع 
ويعزز صورة المجموعة داخليا وخارجيا ويحقق العائدات التي تساهم في تنمية 

االقتصاد القطري وتطبيق رؤية قطر٢٠3٠. 

يشار الى أن المجموعة هي شركة يغلب عليها الطابع العائلي نظرا ألن غالبية 
العالقة  ينطبق عليهم مفهوم ذوي  الذين  األشخاص  مالكي األسهم هم من 

الوارد في نظام الحوكمة.
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نبذة عن المجموعة

ان المجموعة هي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة قطر تم ت�أسيسها عام ١96٠ 
كمؤسسة فردية قبل أن ت�تحول لشركة ذات مسؤولية محدودة في العام ١993م ومن ثم تحولت 
إلى شركة مساهمة عامة في العام ٢٠٠7 بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٠7/٢٢7 ثم اندمجت مع 
المجموعة الدولية لإلسكان بتاري�خ ٢٠٠9/١٢/8م ومن ثم الى شركة قابضة في العام٢٠١٢ حيث تم 
تعديل الشكل القانوني لشركة ازدان العقارية من حيث االسم والصفة وتحويلها إلى شركة قابضة 

)مجموعة ازدان القابضة( وذلك بتعديل المواد )الثانية والثالثة( من النظام األساسي للشركة.

كما ترت�كز اسرتاتيجية المجموعة بشكل أساسي على تنويع االست�ثمارات وإنجاز المشاريع الضخمة 
التي من شأنها خدمة المجتمع القطري وتحقيق أقصى درجات الربحية للمساهمني من خالل رؤية 

واضحة ومحددة تقوم على التالي:

تنويع االست�ثمارات وتنمية محفظة األسهم في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع البنوك . ١
والمال ، والت�أمني ، والصحة ، واإلعالم، والخدمات اللوجستية.

األغراض . ٢ متعددة  عقارية  وحدات  عرض  خالل  من  العقارية  السوق  نشاط  من  االستفادة 
)سكني – تجاري- إداري( وذلك حتى عام ٢٠١7 م.

تنمية أصول المجموعة مع الحفاظ على أقصى درجات االستقرار واألمان للمساهمني .. 3

تلبية . ٤ في  يساهم  بما  القطرية  السوق  واحتياجات  متطلبات  مع  إي�جابي  بشكل  التفاعل 
٢٠3٠م من  للعام  التنموية  تحقيق رؤية دولة قطر  ، والمساهمة في  النهضة  متطلبات 

خالل است�ثمارات المجموعة الرامية إلى تحقيق أقصى معدالت النمو.

من . 5 انطالقًا  األحداث  من  العديد  ورعاية  القطري  المجتمع  فعاليات  كافة  في  المشاركة 
القطري عرب  والرتا ث  والطابع  الهوية  والحفاظ على  للمجموعة،  االجتماعية  المسؤولية 
مبادرات مجتمعية مختلفة ، وتبني مشاريع لرتسيخ الرتاث القطري بما ال يتنافى مع مصالح 

المساهمني ونمو است�ثماراتهم.



٢٠١٤ لعام  الحوكمة  تقري�ر 

9

إطار عمل المجموعة

سعت المجموعة ومنذ صدور نظام الحوكمة عن السادة هيئة قطر لألسواق المالية، وبالرغم 
من كونها شركة ذات طابع عائلي، الى مراعاة هذا النظام وتفعيل حوكمة المجموعة سعيًا منها 

إلى تعزي�ز مستوى الشفافية و النزاهة في عمليات المجموعة. 

إن المجموعة ملتزمة بمراجعة و تطوي�ر ممارسة الحوكمة لت�تناسب مع االحتياجات المتغية ، كما 
تلتزم بإضافة التعديالت الالزمة من حني آلخر.

 باإلضافة الى ذلك فهي تسعى دائما  الى تطوي�ر األداء على نحو مستمر، وهو أساس رؤيتها 
نحو تحقيق التميز في كافة المجاالت، كما وتحرص المجموعة على االستمرار في تطوي�ر نوعية 
الخدمات التي توفرها لعمالئها الكرام ، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على مراجعة وتقي�يم 

كافة اإلجراءات التي ت�تبعها .

تطبيقها  الى  تسعى  فهي  الخمس  الشركات  حوكمة  بعناصر  معنية  أنها  المجموعة  وتدرك 
على الوجه األمثل وهي حماية مصالح األقلية، مسؤوليات مجلس اإلدارة، المحاسبة والتدقيق، 

شفافية الملكية والتحكم، والبيئة الرقابية.  

إن المجموعة تولي أيضا أهمية خاصة لمبادئ الحوكمة خاصة حماية حقوق المساهمني ال سيما 
حقوق األقلية وأصحاب المصالح اآلخري�ن،  وهي تسعى إلى إي�جاد عالقة وثيقة بينهم وبني مجلس 
التي  العام لالسرتاتيجية  العالقة اإلطار  الصلة، وتحدد هذه  اإلدارة وجميع األطراف األخرى ذوي 
ت�تبعها المجموعة والوسائل الالزمة لتحقيق أهدافها ، كما ويضمن اإلطار العام لنظام الحوكمة 
المعاملة العادلة القائمة على المساواة بني جميع المساهمني في الحقوق والواجبات، وي�ؤكد 
إمكانية حصولهم على جميع المعلومات المهمة حول نشاط المجموعة، والتزام أعضاء مجلس 

اإلدارة بمسؤولياتهم نحو المجموعة ونحو المساهمني أيضا.

كما وأن مجلس إدارة المجموعة حريص على تشكيل لجان لمساندته في الصالحيات دون إعفائه 
ضمن  وإدارتها  المخاطر  وتحديد  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تقوية  على  وحريص  مسؤولياته،  من 

المجموعة.  

الحوكمة  نظام  مع  بالمقارنة  المطبقة  الممارسات  بمراجعة  وباستمرار  المجموعة  وتقوم 
الشركات  الممكنة في ممارسة حوكمة  النتائج  إلى أفضل  للتوصل  الهيئة وذلك  المعّد من قبل 

وفيما يلي تقري�ر مفصل عن نطاق عمل المجموعة الذي تم أو سيتم تنفيذه.
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1 - مجلس إدارة المجموعة

أ- ميثاق مجلس اإلدارة 

تلتزم المجموعة بتطبيق ميثاق مجلس اإلدارة المعتمد لديها والذي تحدد فيه بالتفصيل مهام 
المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا تاما كما ينص نظام الحوكمة. 

وقد تم نشر الميثاق على الموقع اإللكرتوني للمجموعة الطالع الجمهور عليه.

ب- مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته

يتولى مجلس اإلدارة إدارة الشركة بشكل فعال، ويكون مسؤوال مسؤولية جماعية عن اإلشراف . 1
االسرتاتيجية  األهداف  وضع  مسؤولية  ويتحمل  المناسبة،  بالطريقة  المجموعة   إدارة  على 
وضمان  للمجموعة  الفعالة  والمراقبة  تطبيقها  من  والت�أكد  عليها  والموافقة  والتوجهات 
الطوي�ل  المدى  على  وتنميتها  المساهمني  حقوق  حماية  اإلدارة  مجلس  وعلى  التخطيط. 

وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمني بانتظام وأن يشاركوا فيها بفعالية..

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وتقي�يم أدائه تباعًا، وذلك باتباع أسس محددة ومعتمدة، بحيث 
يكون معيار تقي�يم األداء موضوعي ويتضمن مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة  إلى معاي�ي 

دقة و سالمة البيانات المالية ومدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية.

بما  األعضاء  العالقة  وانتخاب  بالقوانني واللوائح ذات  المجموعة  تقيد  اإلدارة  يضمن مجلس 
يتوافق مع أحكام النظام األساسي لها وااللتزام بكامل القوانني والتشريعات السارية.

كما وعلى المجلس الت�أكد من التزام المجموعة بالمبادئ المنصوص عليها بنظام الحوكمة، 
قواعد  الى  اضافة  يعتمدها  التي  الحوكمة  تطبيقات  منتظمة  بصورة  ويحّدث  يراجع  وان 
السلوك المهني التي تجسد قيم المجموعة والسياسات واإلجراءات الداخلية األخرى والتي 
يجب على أعضاء المجلس وموظفي ومستشاري المجموعة التقيد بها للت�أكد من أنها تعكس 

أفضل الممارسات وتلبي حاجات المجموعة.

على أعضاء مجلس اإلدارة واجبات إست�ئمانية بحيث يدين كل عضو في مجلس اإلدارة للشركة . 2
بواجبات العناية واإلخالص والتقيد بالسلطة المؤسسية كما هي محددة في القوانني واللوائح 
ذات الصلة بما فيها نظام الحوكمة وميثاق مجلس اإلدارة، كما يتعني على أعضاء مجلس اإلدارة 
الالزمني  واالهتمام  العناية  وتوفي  نية  وحسن  واضحة  معلومات  أساس  على  دائمًا  العمل 
حفاظا على مصلحة المجموعة والمساهمني كافة، والعمل بفاعلية لاللتزام بمسؤولياتهم 
تجاه المجموعة. وهذا ما يقوم به أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ني حيث يتفانون بمسؤولياتهم 

في المجموعة ويقومون بواجباتهم بكل عناية وإخالص.

كما ويتعني على أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام التام بواجبات الحرص والعناية وواجب الوفاء 
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من  الممنوحة  بالصالحيات  التقيد  وواجب  العالقة  ذي  الطرف  وتعامالت  المصالح  تعارض  عند 
اإلدارة  مجلس  وتوجيهات  األساسي  ونظامها  المجموعة  ت�أسيس  عقد  بموجب  المجموعة 
الموضوعة وفقًا لألصول وقرارات المساهمني والقوانني واللوائح ذات الصلة كما تم تفصيلها 

في نظام الحوكمة.  

أما رئيس مجلس اإلدارة فهو مسؤول عن حسن سي عمل المجلس بطريقة مناسبة وفعالة . 3
الوقت  في  والصحيحة  الكاملة  المعلومات  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول  ذلك  في  بما 
المناسب. وهذا ما يحصل في المجموعة حيث يقوم رئيس مجلس اإلدارة بواجباته كاملة بما 
في ذلك الت�أكد من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي 
اإلدارة مع  اجتماعات مجلس  اجتماع من  كل  أعمال  والموافقة على جدول  المناسب  الوقت 
يفوض  أن  وي�جوز  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  يطرحها  مسألة  أي  االعتبار  بعني  األخذ 
الرئيس هذه المهمة إلى أي عضو في مجلس اإلدارة غي أن الرئيس يبقى مسؤواًل عن قيام 
عضو مجلس اإلدارة المذكور بهذه المهمة بطريقة مناسبة، وتشجيع جميع أعضاء المجلس 
على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون مجلس اإلدارة لضمان قيام المجلس بما 
فيه مصلحة المجموعة، وضمان التواصل الفعلي مع المساهمني وإيصال آرائهم إلى مجلس 

اإلدارة، وضمان إجراء تقي�يم سنوي ألداء مجلس اإلدارة.

يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة الوصول وبشكل كامل وفوري إلى المعلومات والوثائق والسجالت . 4
بتزويد مجلس اإلدارة ولجانه بجميع  التنفيذية للشركة  بالمجموعة وتقوم اإلدارة  المتعلقة 
الوثائق والمعلومات المطلوبة، علما أّن جميع المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة 

بالمجموعة، مرتبة ومنظمة بشكل يسهل على أعضاء مجلس اإلدارة الوصول إليها.

 يدرك أعضاء مجلس اإلدارة  جيدًا دورهم وواجباتهم  وضرورة المعرفة في المسائل المالية . 5
والتجارية والصناعية وفي عمليات المجموعة وعملها. وينظم مجلس إدارة مجموعة ازدان 
القابضة دورات تدري�بية دورية هدفها تعزي�ز مهارات األعضاء ومعرفتهم، وت�كون الدورات حول 

مواضيع مختلفة أبرزها طريقة اإلدارة وإجراءات الحوكمة.

وأفضل . 6 الحوكمة  مجال  في  التطورات  على  باستمرار  مطلعني  أعضاءه  اإلدارة  مجلس  يبقي 
الممارسات في هذا الخصوص، وذلك من خالل بعض الدورات التدري�بة واالختبارات كما  من خالل 

القوانني واألنظمة المتعلقة بالحوكمة.

حالة . 7 في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلقالة  واضحة  إجراءات  األساسي  المجموعة  نظام  يتضمن 
تغيبهم عن اجتماعات مجلس اإلدارة.

يعتمد مجلس إدارة المجموعة آلية تسمح للعاملني بالمجموعة إبالغ مجلس اإلدارة بالتصرفات . 8
المثية للري�بة في المجموعة كأن ت�كون هذه التصرفات غي قويمة أو غي قانونية أو مضرة 
بالمجموعة ويضمن مجلس اإلدارة للعامل الذي يتوجه إليه السرية والحماية من أي أذى أو 

ردة فعل سلبية من موظفني آخري�ن أو من رؤسائه.
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ج- تشكيل مجلس اإلدارة

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة الدراية والخربة المناسبتني لت�أدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه 
مصلحة المجموعة، ويكرسون الوقت واالهتمام الكافي�ني لمهمتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.

العادية للمجموعة على توصية مجلس اإلدارة  العامة غي  بتاري�خ ٢٠١٢/٤/١7م وافقت الجمعية 
إدارة  مجلس  أعضاء  عدد  زيادة  تمت  حيث  للشركة  األساسي  النظام  من   )٢6( المادة  بتعديل 

المجموعة من خمسة أعضاء الى أحد عشر عضوًا. 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  بانتخاب  للمجموعة  العادية  العامة  الجمعية  قامت  ٢٠١٢/١٢/١6م  وبتاري�خ 
لمدة ثالث سنوات حتى ٢٠١5م وذلك بعد ان انتهت مدة مجلس اإلدارة المعني بتاري�خ 3/٢٠١٢/١٠.

ادارة  القابضة استقالتها من عضوية مجلس  وبتاري�خ: ٢٠١3/١١/١8م قدمت شركة مجموعة صك 
المجموعة الذي وافق على هذه االستقالة بتاري�خ ٢٠١3/١١/١9م.

إدارة واحد  بانتخاب عضو مجلس  العادية للمجموعة  العامة  الجمعية  ٢٠١٤/٤/١م قامت  وبتاري�خ: 
الدوحة  الحالي، حيث فازت شركة سند  المجلس  المستقيل من  للعضو  المتبقية  المدة  الست�كمال 

لالست�ثمار العقاري بالتزكية وحلت محل شركة مجموعة صك القابضة.

د- أعضاء مجلس اإلدارة 

تنص المادة )9٤( من قانون الشركات التجارية، على انه »يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس . ١
إدارة منتخب، يحدد النظام األساسي للشركة طريقة ت�كوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، 
على أال يقل عدد أعضائه عن خمسة وال يزيد على أحد عشر، وال تزيد مدة العضوية فيه على 

ثالث سنوات”. 

كما ورد في المادة )95( من قانون الشركات التجارية أنه تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس 
اإلدارة بالتصويت السري. واست�ثناًء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعي�ني عن طري�ق 

المؤسسني ، وأال ت�تجاوز مدته خمس سنوات.

وورد في المادة )٢8( من النظام األساسي للمجموعة أنه  ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة 
ثالث سنوات قابلة للتجديد ،غي أن مجلس اإلدارة األول المعني يبقى قائما بعمله مدة خمس 

سنوات . 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  بانتخاب  للمجموعة  العادية  العامة  الجمعية  قامت   ٢٠١٢/١٢/١6 وبتاري�خ 
لمدة ثالث سنوات حتى ٢٠١5م.

ولهذا . ٢ تنفيذي�ني،  غي  أعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أكرثية  ت�كون  أن  يشرتط  الحوكمة  نظام  ان 
المادة  بتعديل   ٢٠١٢/٤/١7 بتاري�خ  للمجموعة  العادية  غي  العامة  الجمعية  قامت  فقد  السبب 
)٢6( من النظام األساسي للمجموعة حيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة الى أحد عشر 
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عضوًا تمهيدا وافساحا ألكرب عدد ممكن من المساهمني للرتشح الى انتخابات مجلس اإلدارة 
الذي تنتهي مدته بتاري�خ ٢٠١٢/١٠/3م، وبتاري�خ٢٠١٢/١١/١3م تم فتح باب الرتشح لعضوية مجلس 
اإلدارة اال انه لم يرتشح لعضوية المجلس سوى احد عشر مرشحًا، وقد أسفرت نتيجة االنتخابات 

التي جرت بـ٢٠١٢/١٢/١6م عن فوز الشركات المرشحة بالتزكية.

إن المجموعة تهدف إلى تضمني واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غي التنفيذي�ني المشاركة في . 3
اجتماعات مجلس اإلدارة وإعطاء رأي مستقل حول المسائل االسرتاتيجية والسياسية واألداء 
والمساءلة والموارد والتعي�ينات األساسية ومعاي�ي العمل، كما تضمن إعطاء األولوية لمصالح 
المجموعة والمساهمني في حال حصول أي تضارب للمصالح، ومراقبة أداء المجموعة في 
تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقاري�ر الخاصة بأدائها بما فيها التقاري�ر 
السنوية ونصف السنوية والربعية، واإلشراف على تطوي�ر القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة  

الشركات واإلشراف على تطبيقها. 

هـ- اجتماعات مجلس اإلدارة  

السارية  والقوانني  للتشريعات  وفقا  السنة  في  األقل  على  مرات  ست  اإلدارة  مجلس  يجتمع 
ووفقا للنظام األساسي للمجموعة. وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس إدارة المجموعة لعام 2014م 

تسعة اجتماعات. 

يدعو رئيس مجلس اإلدارة أعضاء المجلس إلى االنعقاد ويحضر جميع االجتماعات . 

وتقوم اإلدارة التنفيذية باقرتاح المواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع.

بينما يقوم أمني السّر بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات الكافية عن البنود التي ست�تم 
مناقشتها قبل مدة كافية من االجتماع لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة، كما يقوم بتدوي�ن 

كافة نقاشات مجلس اإلدارة التي ت�تم خالل كل اجتماع.
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عضـو   كل  حضـور  مـرات  وعـدد  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  بأسـماء  جـدول  و- 
2014م  عـام  فـي  المنعقـدة  لالجتماعـات 

الّصفةاسم العضو
عدد مّرات الحضور 

من أصل 9 
اجتماعات

9ممثل عن مجموعةالتداول القابضة الشيخ / د.خالد بن ثاني آل ثاني

الشيخ / عبد اهلل بن ثاني آل ثاني
ممثل عن  شركة امتالك للتجارة 

والمقاوالت واالست�ثمار العقاري 
7

الشيخ / محمد بن ثاني آل ثاني
ممثل عن  شركة شاسع للتجارة 

واالست�ثمار العقاري 
5

الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني
ممثل عن المجموعة الدولية االولى 

لالست�ثمار
6

5ممثل عن شركة عمل للتطوي�ر العقاري السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي

9ممثل عن شركة التقى للعقارات السيد/ محمد حسني العبد اهلل

السيد/ د. يوسف أحمد النعمة
ممثل عن شركة الصوان للتجارة 

والمقاوالت 
8

السيد/ وليد أحمد السعدي
ممثل عن الشركة األهلية القطرية 

للتجارة والمقاوالت 
6

السيد / عبد الباسط أحمد الشيبي
ممثل عن الشركة االسالمية الدولية 

القابضة 
8

السيد / جمال عبد اهلل الجمال
ممثل عن  شركة سند الدوحة لالست�ثمار 

العقاري
5

السيد/صالح جاسم المهندي
ممثل عن مجموعة ثاني بن عبد اهلل 

االعالمية 
8



نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
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أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ/ د.خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني	 
رئيس مجلس اإلدارة 

 الخربة الحالية: 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي اإلسالمي .	 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة – المجموعة للرعاية الطبية .	 
عضو مجلس اإلدارة – المنسق العام – الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني .	 

المؤهل العلمي:
بكالوري�وس في اإلدارة والت�كنولوجيا للمصانع– من الواليات المتحدة األمريكية.	 

الشيخ / عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني	 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 الخربة الحالية: 
رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية	 
رئيس مجلس إدارة الشركة اإلسالمية للت�أمني	 
نائب رئيس مجلس ادارة بنك قطر الدولي اإلسالمي	 

الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني	 
عضو مجلس اإلدارة 

 الخربة الحالية: 
عضو مجلس ادارة مجموعة الرعاية الطبية	 
عضو مجلس ادارة االسالمية للتامني	 

الخربة العملية: 
مؤسس شركة األدعم العقارية.	 

الشيخ /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني	 
عضو مجلس اإلدارة 

الخربة الحالية:
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي 	 
عضو مجلس إدارة الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني.	 

المؤهل العلمي:
إدارة أعمال.	 
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السيد/ د. يوسف أحمد النعمة	 
عضو مجلس اإلدارة  

الخربة الحالية:
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي وعضو اللجنة التنفيذية 	 
رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة اإلسالمية القابضة  	 
عضو مجلس إدارة شركة مكني القابضة 	 

الخربة العملية خالل السنوات األخرية:
رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي اإلسالمي 	 
رئيس  مجلس إدارة الشركة اإلسالمية السورية للت�أمني 	 
مستشار لمجلس إدارة الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني .	 
عضو مجلس إدارة شركة المالحة 	 
وكيل وزارة العدل باإلنابة سابقا	 
محام سابق. 	 

 المؤهل العلمي:
دكتوراه في القانون - بدرجة امتياز	 

السيد/ عبد الباسط أحمد الشيبي	 
عضو مجلس اإلدارة 

الخربة الحالية:
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي - بنك قطر الدولي االسالمي 	 
عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية  	 
عضو مجلس إدارة الشركة القطرية الباكستانية للت�كافل العام  	 
عضو مجلس إدارة الشركة القطرية الباكستانية للت�كافل على الحياة 	 

الخربة العملية خالل السنوات األخرية: 
عضو مجلس إدارة في مجموعة قطر للمست�ثمري�ن 	 
عضو مجلس إدارة المجموعة اإلسالمية القابضة  	 
عضو مجلس إدارة الشركة القطرية لالست�ثمارات العقارية	 
عضو مجلس إدارة شركة الخليج القابضة 	 
عضو مجلس إدارة في بنك الربكة – الجزائر 	 
عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 	 

المؤهل العلمي:
نورث 	  »جامعة  االقتصاد  و  األعمال  إدارة   – العلوم  في  بكالوري�وس  على  حاصل 

كاروالينا« الواليات المتحدة األمريكية . 
حاصل على بكالوري�وس في اإلدارة التنفيذية من » مدرسة وارثون لألعمال، جامعة 	 

بنسلفانيا » الواليات المتحدة األمريكية. 
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السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي	 
عضو مجلس اإلدارة  

الخربة الحالية:
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
عضو مجلس إدارة المجموعة اإلسالمية القابضة.	 
عضو مجلس اإلدارة  والرئيس التنفيذي لشركة مكني القابضة.	 
الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العقارية.	 
العضو المنتدب ألوقاف الشيخ ثاني بن عبداهلل ال ثاني.	 
عضو مجلس األمناء مؤسسة الشيخ ثاني بن عبداهلل ال ثاني )راف(.	 

الخربة العملية خالل السنوات األخرية:
عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة.	 
رئيس مجلس ادارة مركز قطر الثقافي واإلسالمي )فنار(.	 
نائب رئيس مجلس ادارة شركة عقار.	 
عضو مجلس ادارة شركة رتاج.	 
عضو مجلس ادارة بيت التموي�ل القطري. 	 
المدير العام للهيئة العامة لشؤون القاصري�ن2001-2006.	 

المؤهل العلمي:
حاصل على بكالوري�وس في إدارة األعمال واالقتصاد - جامعة قطر، 1993.	 
حاصل على ماجستي إدارة األعمال -  جامعة ليدز ميرتوبوليتان، 2001.	 

السيد/ وليد أحمد السعدي	 
عضو مجلس اإلدارة 

الخربة الحالية:
عضو مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
عضو مجلس ادارة مجموعة نست القابضة. 	 
عضو مجلس ادارة  القطرية العامة للت�أمني وإعادة الت�أمني. 	 
مدير شريك – شركة آرثر اندرسن)شريك ارنست وي�ونغ(. 	 
عضو مجلس إدارة الشركة العمانية إلعادة الت�أمني. 	 
عضو مجلس إدارة الشركة االست�ثمارية القابضة للمغرتب�ني األردني�ني. 	 

الخربة العملية خالل السنوات األخرية: 
الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية ) الدوحة – قطر(.	 

المؤهل العلمي:
حاصل على )CPA( قطر1998 - معهد )CPA( قط.ر 	 
 	.1990  )JACPA( األردن )CPA(  حاصل على
 	1990 )IMA(   معهد -  IMA-USA حاصل على
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السيد/صالح جاسم المهندي	 
عضو مجلس اإلدارة 

الخربة الحالية: 
رئيس لجنة الرتشيحات والمكافآت - مجموعة ازدان القابضة.	 
باحث شرعي. 	 

المؤهل العلمي:
حاصل على ماجستي في الفقه االسالمي وأصوله 1998.	 
حاصل على بكالوري�وس في الشريعة االسالمية.	 

السيد/ جمال عبد اهلل الجمال	 
عضو مجلس اإلدارة  

الخربة الحالية:	 
عضو مجلس إدارة المجموعة اإلسالمية القابضة 	 
عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية 	 
عضو مجلس إدارة اإلسالمية للت�أمني 	 
نائب الرئيس التنفيذي بنك قطر الدولي اإلسالمي 	 

المؤهل العلمي:
حاصل على بكالوري�وس في المحاسبة - جامعة قطر	 

السيد/ محمد حسني العبد اهلل	 
عضو مجلس اإلدارة  

 الخربة العملية 
العبداهلل 	  مجموعة  شركة   - بزنس  كيو  )شركة  الشخصية  الشركات  متابعة  و  إدارة 

للمشاريع(
متعامل مبيعات الشركات - الخزينة  -بنك قطر الوطني 	 
ادارة 	   - والمتوسطة  الصغية  للشركات  االئ�تمان  لجنة  وسكرتي   - االئ�تمان  مسؤول 

االئ�تمان - بنك قطر الوطني
محلل مالي - تقديم االستشارات المالية للعمالء فيما يخص االندماج و االستحواذ/	 

اسواق االسهم / اسواق الدين / تموي�ل المشاريع -QNB كابيتال

المؤهل العلمي:
 	  »CFA« حاصل على  شهادة المحلل المالي المجاز
 	 MONASH( موناش  جامعة   - اآللي  الحاسب  علوم  في  بكالوري�وس  على   حاصل 

)UNIVERSITY
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الرئيس التنفيذي

السيد/ علي محمد العبيدلي:	 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

الخربة الحالية:
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي االسالمي. 	 
عضو مجلس إدارة االسالمية للتامني .	 
عضو مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
عضو مجلس إدارة بنك قطر األول لالست�ثمار.	 

المؤهل العلمي:
ماجستي إدارة مالية - جامعة أوكالهوما ١995	 
بكالوري�وس إدارة واقتصاد - جامعة قطر ١989	 

ز-اإلدارة العامة.

تعتمـد المجموعـة علـى مبـدأ الفصـل الواضـح للمسـؤوليات بـني رئيـس مجلـس اإلدارة والرئيـس 
التنفيـذي وال تربطهمـا  أيـة قرابـة. 

إن رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ/ د. خالد بن ثاني آل ثاني الذي تولى رئاسة مجلس اإلدارة 
بتاريـ�خ ٢٠١٢/9/١6م يسـعى دائمـا إلـى الت�أّكـد مـن أن أعضـاء مجلـس اإلدارة يتسـلمون وبشـكل دوري 
كاّفـة المعلومـات الصحيحـة فـي الوقـت المناسـب بشـأن األمـور التـي  ت�تـم دراسـتها فـي مجلـس 

اإلدارة كمـا يعمـل علـى إقامـة عالقـة بّنـاءة ومنتجـة بـني مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة. 

إن رئيـس مجلـس اإلدارة هـو المسـؤول عـن رئاسـة المجلـس ويقـوم بـدوره علـى أكمـل وجـه آخـذًا 
بعـني االعتبـار األمـور الخاصـة بالمجموعـات وشـؤون أعضـاء مجلـس اإلدارة. 

أّمـا السـيد/ علـي محمـد العبيدلـي - الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة فهـو المسـؤول عـن القيـادة 
التنفيذيـة واإلدارة اليوميـة للمجموعـة وهـو مسـؤول أمـام مجلـس اإلدارة عـن تطبيـق التطويـ�ر 
والتوصيـات واالسـرتاتيجيات وإطـار العمـل الرقابـي ويسـاعده فـي ذلـك السـيد/ ناصـر محمـد العبـد 
اإلدارة  مجلـس  اسـرتاتيجيات  تطبيـق  عـن  المسـؤول  اإلدارة  وفريـ�ق  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  اهلل، 

للمجموعـة. اليوميـة  العمليـات  ومراقبـة 

ح-أمني سر  مجلس اإلدارة. 

من  الحقوق  في  ليسانس  على  حاصل  اإلدارة،  مجلس  سر  أمني  هو  مسعود،  عادل  السيد/  إن 
التطوي�ر للهندسة والتجارة)ذ م م( من سنة  القاهرة عام ١989، عمل كمحام في شركة  جامعة 
١99٢وحتى٢٠٠3، كما عمل كمدير إدارة الشؤون القانونية في مجموعة ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 
لإلسكان )ذ م م( وأمني سر لمجلس اإلدارة من العام ٢٠٠3 وحتى تاري�خ٢٠٠7، كما عمل مديرا إلدارة 
الشؤون القانونية في مجموعة ازدان القابضة حتى تاري�خ ٢٠١٢/9/3٠، وكأمني سر لمجلس اإلدارة 

منذ العام ٢٠٠7 وحتى تاريخه. 
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يقوم السيد عادل مسعود - امني سر مجلس اإلدارة، من ضمن أعمال أخرى، بمهام تسجيل وتنسيق 

ترفع من مجلس  التي  اإلدارة وسجالته ودفاتره والتقاري�ر  اجتماعات مجلس  وحفظ جميع محاضر 

اإلدارة وإليه. 

ط- ضابط االتصال: 

ان رئيس الشؤون المالية السيد/ مدحت عبد المولى هو ضابط االتصال المعني مع الهيئة.

ي- تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطني�ني. 

تعتـرب مجموعـة ازدان القابضـة شـركة ذات طابـع عائلـي ألنهـا مملوكـة لشـركة مجموعـة التـداول 

والمقـاوالت  للتجـارة  امتـالك  وشـركة  العقـاري  واالسـت�ثمار  للتجـارة  شاسـع  وشـركة  القابضـة 

عالقـة.  ذوو  أشـخاص  وهـم  العقـاري  واالسـت�ثمار 

ت�تقيـد بأحـكام المـادة )3٠( مـن نظـام الحوكمـة، ولـم يحصـل  وبالرغـم مـن ذلـك فـإن المجموعـة 

أي تضـارب للمصالـح أو تعامـالت لألشـخاص الباطنيـ�ني خـالل العـام ٢٠١٤، كمـا تـم االفصـاح عـن جميـع 

التعامـالت السـابقة وأخـذ موافقـة الجمعيـة العامـة عليهـا بحيـث تـم ابرامهـا علـى أسـاس تجـاري 

بحـت.

ك- تدريب وتطوي�ر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

تـم وضـع برنامـج تدريـب ألعضـاء مجلـس اإلدارة ويعمـل به حاليًا لضمان تمتـع أعضاء المجلس بفهم 

مناسـب لسـي عمل المجموعة وعملياتها وإدراكهم لمسـؤولياتهم تمام اإلدراك .

ل- خطة ت�تابع السلطة. 

إدراكا لمزايـا تخطيـط الت�تابـع الهيكلـي، قامـت المجموعـة باسـتحداث نظـام لتحديـد وتطويـ�ر أفضـل 

المـوارد البشـرية للمراكـز اإلداريـة العليـا المتعـددة فيهـا، وقـد حققـت هـذه النظـم نتائـج إي�جابيـة 

حيـث تـم تحديـد األولويـات التـي ت�تـم علـى أساسـها الرتقيـات ومعاينـة القـدرات الداخليـة للموظفني 

المعدلـة، كمـا وتسـعى  التنظيميـة  الهيكلـة  كجـزء مـن تطبيـق سياسـة  الوظائـف  العديـد مـن  فـي 

المجموعـة إلـى تطبيـق سياسـة إلدارة القـدرات وبرنامـج التطويـ�ر اإلداري لحديثـي التخـرج لتحديـد 

وتغذيـة قـدرات موظفيهـا.
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2- اللجان:  
أ-  لجنة الرتشيحات و المكافآت 

لقد تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي للمجموعة وفقا إلجراءات رسمية  حسبما ورد  في 

آنفا  المذكور  العائلي  للطابع  ونظرًا  للمجموعة،  األساسي  والنظام  التجارية  الشركات  قانون 

للمجموعة، وعدم وجود أعضاء مستقلني، فقد قام مجلس اإلدارة بتاري�خ٢٠١٤/7/١3م بإعادة تشكيل 

لجنة مشرتكة تضم لجنتي الرتشيحات والمكافآت وت�ت�ألف من :

رئيسًا	  السيد/ صالح جاسم المهندي  

عضوًا	  السيد/ د.يوسف أحمد النعمة  

عضوًا	  السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي  

وتقوم اللجنة المشرتكة باقرتاح تعي�ني أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة ترشيحهم لالنتخابات بواسطة 

بإجراء  إطار عملها بشكل يبني سلطتها ودورها وتقوم  تعتمد وتنشر  أنها  العامة، كما  الجمعية 

تقي�يم ذاتي سنوي ألداء مجلس اإلدارة، فضاًل عن أنها تحدد سياسة المكافآت في المجموعة. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.

التجارية  الشركات  قانون  في  عليها  المنصوص  المكافآت  بسياسة  اإلدارة  مجلس  التزم  لقد  

ولوائح البورصة والنظام األساسي للمجموعة وهي المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.

وباالستناد إلى قانون الشركات التجارية، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع 

سياسات المجموعة والنظام األساسي، ويتم ذلك عرب اقرتاح آلية لتحديد مكافآت مجلس اإلدارة، 

على أن تعرض سنويا ًعلى الجمعية العامة العتمادها، وتشمل اآللية المقرتحة ما يلي:

تعرض مكافآت مجلس اإلدارة على الجمعية العامة العتمادها.	 

تعامل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كمصاريف )ضمن بيان الدخل للشركة(.	 

بهذا 	  قرارُا  يصدر  الذي  اإلدارة  مجلس  خالل  من  فتحدد  العليا،  التنفيذية  اإلدارة  مكافآت  أما 

الخصوص.
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ب-  لجنة التدقيق

قام مجلس اإلدارة بتاري�خ ٢٠١٤/7/١3م بإعادة تشكيل لجنة تدقيق بحيث ت�ت�كون من ثالثة أعضاء وهم:

السيد/ وليد أحمد السعدي.	 

السيد/ جمال عبد اهلل الجمال	 

السيد/ محمد حسني العبد اهلل.	 

تقوم لجنة التدقيق هذه بإعطاء توصيات لمجلس اإلدارة كما وأنه تم اعتماد ونشر إطار عملها 
بعقد  اللجنة  هذه  وتقوم  التدقيق  لجنة  ميثاق  في  األساسية  ومسؤولياتها  دورها  يبني  بشكل 

اجتماعاتها بانتظام.

ونظرًا للطابع العائلي للمجموعة فإنه ال يوجد أعضاء مستقلني في المجموعة.

هذا، وقام مجلس اإلدارة باستشارة وتعي�ني شركة تدقيق داخلي على نفقة المجموعة تمارس 
دورها بشكل مستقل كليا .

ج ـ اللجنة التنفيذية وت�ت�ألف من: 

رئيسًا	  الشيخ/خالد بن ثاني آل ثاني 

عضوًا	  الشيخ/عبد اهلل بن ثاني آل ثاني 

عضوًا	  الشيخ/محمد بن ثاني آل ثاني 

عضوًا.	  الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني 

د - لجنة المخاطر وت�ت�ألف من:

السيد/ عبد الباسط الشيبي        	 

السيد/ وليد أحمد السعدي         	 

السيد/ جمال عبد اهلل الجمال.    	 

٣-التقيد باألنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي.

إّن مجلس اإلدارة مسؤول ُكليًا عن نظام الرقابة الداخلية في المجموعة فقد تم إنشاء سياسات 
خاصة وإرشادات وضوابط وحدود فاصلة للمسؤولية واألداء لمراقبة اآلليات.

 وتعمل هذه الرقابة الداخلية على توفي الت�أكيد المطمئن لسالمة وصحة البيانات المالية، وحفظ 
وضمان األصول ، والكشف عن أي غش أو مسؤولية ضمنية أو خسارة أو أي أخطاء مادية متعمدة 

مع االلتزام بالقوانني المطبقة واألنظمة الموضوعة .
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النظم  وتقي�يم  الداخلية  الرقابة  إلطار  دورية  بمراجعة  الصدد،  هذا  في  التدقيق  لجنة  وتقوم 
الداخلية من خالل أعمال التقي�يم التي يقوم بها المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ، ليت�أكد مجلس 

اإلدارة من توفر الرقابة الصحيحة بالمجموعة .

هذا وقد تم تعي�ني مدقق داخلي مستقل وهو مكتب PKF و الذي يقوم بمراجعة شاملة ألنظمة 
الرقابة الداخلية وتحديد االنحرافات ويقوم برفع تقاري�ره للجنة التدقيق ، كما وقد قامت  المجموعة 
من جانب آخر  بتطبيق برنامج مالي مؤسسي مت�كامل يتوافق مع الصالحيات الممنوحة لألشخاص 

المخولني والذي يعترب من أكفأ الربمجيات وأكرثها أمنا .

4 - مراقب الحسابات )المدقق الخارجي(

قام مجلس اإلدارة بناء على موافقة الجمعية العامة بتعي�ني السادة آرنست آند يونغ كمدقق 
بهدف  سنوي،  ونصف  سنوي  مستقل  خارجي  تدقيق  بإجراء  ليقوم  وذلك  للمجموعة  خارجي 
الت�أكيد لمجلس اإلدارة والمساهمني أن البيانات المالية تعّد وفقا لنظام الحوكمة ووفقًا للمعاي�ي 
للمجموعة.  األساسي  والنظام  التجارية  الشركات  بقانون  عماًل  وذلك  المالية  للتقاري�ر  الدولية 
ويكون المدقق الخارجي مسؤوال أمام المساهمني وي�بذل العناية المهنية الضرورية عند القيام 
بالتدقيق كما وسيقوم بإبالغ الهيئة وأي هيئات رقابية في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء 

المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثية للشبهة التي قد يثيها المدقق. 

5 -المخالفات التي ارت�كبت خالل السنة المالية وأسبابها وطريقة 
معالجتها واإلجراءات التي اتخذت لتفاديها في المستقبل 

لـــم ترت�كـــب أيـــة مخالفـــات خـــالل الســـنة الماليـــة لعـــام ٢٠١٤م طبقـــا لتقريـــ�ر المدقـــق الخارجـــي  آرنســـت 
 )PKF( وي�ونـــغ والمدقـــق الداخلـــي

6 -  إدارة المخاطر

إدارة  عملية  وُتعترب  للمجموعة.  العليا  اإلدارة  اهتمامات  ضمن  من  هي  المخاطر  إدارة  إن  أ- 
المخاطر واحدة من االهتمامات الرئيسية فيها. ويعترب التطوي�ر المستمر والتطبيق الفعال إلدارة 
المخاطر من أهم أهدافها للوصول إلى استقرار واستمرارية النشاط، فضاًل عن أّن تحديد المخاطر 
وأمان.  بثقة  نجاحها  تحقيق  المجموعة  لمواصلة  األهمية  بالغ  أمٌر  هو  مناسبة  مستويات  ضمن 
تحديد  حيث  من  استباقي  بشكل  و  المخاطر  إلدارة  مت�كاملة  نظرة  المجموعة  اعتمدت  فقد  لذلك 
وتقي�يم نظام إلدارة ومراقبة المخاطر في قراراتها وعملياتها، هذا وتقوم إدارة المخاطر بإبقاء 
تقاري�ر دورية  المجموعة من خالل  تواجه  التي قد  الرئيسية  المخاطر  اإلدارة مطلعًا على  مجلس 
اإلدارة  مجلس  الى  التقاري�ر  هذه  برفع  المخاطر  لجنة  تقوم  وبدورها  المخاطر  لجنة  الى  ترفعها 

حتى يبقى على دراية كاملة بالمخاطر الرئيسية التي قد تواجه المجموعة. 
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ب- ت�تمثل الوظائف الرئيسية إلدارة المخاطر بالتالي:

المساهمة في وضع السياسات والمنهجيات و اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وكفاية رأس 
المال وتطبيقها وفقًا السرتاتيجية المجموعة ومتطلبات الجهة الرقابية.

تحديد ورصد جميع األنواع الرئيسية للمخاطر التي ت�تحملها المجموعة )االئ�تمان، السوق، المخاطر 
التشغيلية و الت�كنولوجية و القانونية(.

مع  بالتعاون  وذلك  المختلفة  األنشطة  في  والمقبولة  بها  المسموح  المخاطرة  حدود  اقرتاح 
مسؤولي األقسام المختلفة.

قياس ورصد التغيات في كفاية رأس المال ودعم القرارات المتعلقة بكفاءة تخصيص رأس المال 
التشغيلي (والتدفق النقدي المطلوب(.

ومن مقرتحات إدارة المخاطر وضع سياسة ائ�تمان مرنة ت�تالءم مع متغيات السوق والمخصصات 
تنويع  المستمر،  الفني  الدعم  و  الكوارث،  مجابهة  خطة  و  المعلوماتي  األمن  تحديث   ، المالية 

المنتجات العقارية .

7 -  اإلفصاح والشفافية 

ذلك  في  بما  اإلفصاح   متطلبات  بجميع  التقيد  المجموعة  على  يتعني  الحوكمة  لنظام  وفقا   ١-
التنفيذي�ني  والمسؤولني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أسهم  عدد  عن  واإلفصاح  المالية  التقاري�ر  تقديم 
والمساهمني الكبار أو المساهمني المسيطري�ن كما يتعني على المجموعة اإلفصاح عن معلومات 
ت�تعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك السية الذاتية كما يجب اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان 
التي  اإلفصاح  عمليات  جميع  أن  من  يت�أكد  أن  اإلدارة  مجلس  وعلى  تشكيلها.  تبيان  مع  المختلفة 

تقوم بها المجموعة ت�تيح معلومات دقيقة وصحيحة وغي مضللة.  

وأن التقاري�ر المالية للمجموعة مطابقة لمعاي�ي المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها.

كما يجب توزيع التقاري�ر المالية المدققة  للمجموعة على جميع المساهمني .

عن  واإلفصاح  المالية  التقاري�ر  تقديم  ذلك  في  بما  اإلفصاح  بمتطلبات  المجموعة  تقيدت  وقد 
المساهمني  أو  الكبار  والمساهمني  التنفيذي�ني  والمسؤولني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أسهم  عدد 

المسيطري�ن.

وتؤكد المجموعة أن جميع عمليات اإلفصاح التي قامت بها توفر معلومات دقيقة وصحيحة وغي 
الدولية  المالية للمجموعة مطابقة لمعاي�ي المحاسبة والتدقيق  التقاري�ر  مضللة إضافة إلى أن 

ومتطلباتها.

المساهمني  الطالع  المجموعة  موقع  على  للمجموعة  المدققة  المالية  التقاري�ر  نشر  تم  وقد 
عليها.
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المحافظة  ، كما يحرص على  المجموعة  يقوم مجلس اإلدارة دوريا باإلفصاح عن هيكل رأس مال 
على حقوق المساهمني جميعا بما فيهم مساهمي األقلية خصوصا في حال الموافقة على أي 

صفقة كبية تعقدها المجموعة وذلك بما يكفل تحقيق المساواة بني جميع المساهمني.

8 - التداول الداخلي 

عـدد أ.  علـى  مقسـمة  قطـري  ريـال  هـو966.9١٠.٢6.5٢٤  بـه  المرخـص  المجموعـة  مـال  رأس  إن 
بالكامـل مدفـوع  سـهم   ٢.65٢.٤96.69١

علـى صعيـد التدقيـق الداخلـي قامـت المجموعـة بإنشـاء نظامهـا الخـاص فيمـا يتعلـق بالتـداول ب. 
التزمـت  العـام  وخـالل  السياسـة.  هـذه  تطبيـق  بمراقبـة  التدقيـق  لجنـة  تقـوم  حيـث  الداخلـي 

المراقبـة. وبمتطلبـات  الداخليـة  بالتقاريـ�ر  المجموعـة 

المشـرتاة ج.  األسـهم  وعـدد  لألعضـاء  المملوكـة  األسـهم  عـدد  بالتفصيـل  أدنـاه  الجـدول  يوضـح 
والمباعـة خـالل العـام ٢٠١٤م وي�بـني مـدى التـزام أعضـاء مجلـس اإلدارة بالشـفافية واإلفصـاح 

عليهـا. الحصـول  يمكنهـم  معلومـات  أي  اسـتغالل  وعـدم 

المنصبالصفةاسم العضوم
األسهم 

المملوكة في 
بداية 2014

األسهم 
المشرتاة خالل 

2014

األسهم المباعة 
خالل العام 2014

االسهم 
المملوكة بتاري�خ 

31ديسمرب 2014

مجموعة سعادة الشيخ / د.خالد بن ثاني آل ثاني1 شركة  ممثل 
1,437,302,904--1,437,302,904رئيس المجلسالتداول القابضة

سعادة الشيخ / عبد اهلل بن ثاني آل ثاني2
للتجارة  امتالك  شركة  ممثل 
واالست�ثمار  والمقاوالت 

العقاري
454,721,650)2,000(454,722,6501,000نائب الرئيس 

للتجارة سعادة الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني3 شاسع  شركة  ممثل 
78,299,153)78,070,304(151,522,3744,847,083عضواواالست�ثمار العقاري

ممثل شركة الصوان للتجارة السيد/ د. يوسف أحمد النعمة4
10,000)936,079(31,516914,563عضوَاوالمقاوالت

ممثل مجموعة ثاني بن عبد السيد/صالح جاسم المهندي5
10,00010,000عضوَااهلل االعالمية

للتطوي�ر السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي6 عمل  شركة  ممثل 
10,000--10,000عضوَاالعقاري

السيد/ وليد أحمد السعدي7
األهلية  الشركة  ممثل 
للتجارة  القطرية 

والمقاوالت
10,000--10,000عضوَا

االسالمية السيد / عبد الباسط أحمد الشيبي8 الشركة  ممثل 
10,00010,000عضوَاالدولية القابضة

الدولية السيد / / تركي بن خالد ال ثاني9 المجموعة  ممثل 
10,00010,000عضوَااالولى لالست�ثمار

التقى السيد/ محمد حسني العبد اهلل10 شركة  ممثل 
10,00010,000عضوَاللعقارات

الدوحة السيد/ جمال عبد اهلل الجمال11 سند  شركة  ممثل 
10,000-10,000-عضوَاللتجارة والمقاوالت
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باتباع نظم ولوائح بورصة قطر كقواعد وإجراءات واضحة تحكم تداول  المجموعة  د- كما وتقوم 
وستقوم  األخرى.  المالية  وبأوراقها  المجموعة  أسهم  في  والموظفني  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

المجموعة باإلفصاح عن أي تداول ضمن الفئة المذكورة. 

9 -  الحقوق العامة للمساهمني وعناصر الملكية األساسية

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانني واللوائح ذات الصلة. ويتضمن 
العدالة والمساواة، ويمنح جميع  يحقق  بما  المساهمني  احرتام حقوق  المجموعة  إدارة  مجلس 

المساهمني، دون أي تمي�يز، الحقوق التالية : 

المساهمني أ.  سجل  على  االطالع  في  الحق  ويشمل  الملكية  سجالت  على  الحصول  في  الحق 
، وسجل أعضاء  إليه مجانا والحق في الحصول على نسخة من  سجل المساهمني  والوصول 
مجلس اإلدارة، والنظام األساسي للمجموعة والمستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق على 

أصول المجموعة وعقود األطراف ذات العالقة.

الحق في الحصول على المعلومات لجميع المساهمني بشكل يحفظ حقهم في الحصول على ب. 
وثائق المجموعة والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل منتظم. باإلضافة 
إلى أن المجموعة لها موقع إلكرتوني تنشر فيه جميع االفصاحات والمعلومات ذات الصلة 

والمعلومات العامة. 

لجميع ج.  التصويت  حق  وممارسة  المساهمني  بجمعيات  يتعلق  فيما  المساهمني  حقوق 
المساهمني طبقا للنظام األساسي للمجموعة.

الحق في الدعوة إلى جمعية عامة عادية أو غي عادية، والحق في إدراج بنود على جدول د. 
األعمال ومناقشة البنود المدرجة، والحق في طرح أسئلة وتلقي أجوبة عليها، والحق في 
المنصفة  المعاملة  في  والحق  المطروحة،  بالمسائل  تام  اطالع  على  وهم  قرارات  اتخاذ 
للقوانني  وفقا  بالوكالة  بالتصويت  بالسماح  والحق  التصويت،  حق  وممارسة  للمساهمني 

واللوائح ذات الصلة.

حقوق المساهمني فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حيث قامت المجموعة بتعديل ه. 
عن  معلومات  المساهمني  إعطاء  تضمن  بنود  وإضافة  األساسي  والنظام  الت�أسيس  عقد 
المرشحني لعضوية مجلس اإلدارة قبل االنتخابات وأخذ موافقة الجمعية العامة غي العادية 

على ذلك.

حقوق المساهمني فيما يتعلق بتوزيع األرباح.و. 

من ز.  األسهم  لكل  يكون  التصويت،  حق  وممارسة  للمساهمني  المنصفة  المعاملة  إطار  في 
الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.
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10 - جمعيات عمومية عادية وغي عادية للمساهمني في المجموعة 
خالل عام 2014م 

تجدر اإلشارة إلى أن المجموعة كانت قد عقدت خالل سنة ٢٠١٤م جمعيتان اثنتان واتخذت فيهما 
القرارات التالية:

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة 

بتاري�خ2014/4/1م

الموافقة على  تقري�ر مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية 	 
في ٢٠١3/١٢/3١م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة عن عام ٢٠١٤م .

للسنة 	  المالي  ومركزها  المجموعة  نشاط  عن  الحسابات  مراقبي  تقري�ر  على  الموافقة 
المنتهية في ٢٠١3/١٢/3١م .

المصادقة على الميزانية العامة للمجموعة وحساب االرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 	 
في ٢٠١3/١٢/3١م.

بواقع3١ 	  )أي  بنسبة ١.3 %  نقدية  أرباح  توزيع  بشأن  اإلدارة  مجلس  توصية  على  المصادقة 
درهمًا  لكل سهم(.

في 	  المنتهية  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  ذمة  إبراء  على   المصادقة 
٢٠١3/١٢/3١م وتحديد مكافآتهم .

المصادقة على تقري�ر الحوكمة الخاص بالمجموعة  لعام ٢٠١3م .	 
الموافقة على تعي�ني مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه بـ )٤٠٠.٠٠٠( 	 

ريال قطري.
فوز شركة سند الدوحة لالست�ثمار العقاري بالتزكية بعضوية مجلس اإلدارة عن المركز الشاغر 	 

ويمثلها السيد/ جمال عبد اهلل الجمال.

قرار اجتماع الجمعية العامة غي العادية للمجموعة بتاري�خ2014/12/15م 

الموافقة على تعديل المادة )7( من النظام األساسي للمجموعة لتصبح كالتالي:

المادة )7(  قبل التعديل

واربعة  خمسمائة  و  مليار  وعشرون  ستة  ريال    )  ٢6,5٢٤,966,9١٠  ( بمبلغ  الشركة  مال  رأس  حدد 
وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال قطري ال غي موزعة على 
اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعون  )٢,65٢,٤96,69١ سهما) 
الف وتسعمائة وواحد وتسعون سهم،  قيمة السهم االسمية )١٠ ريال( موزعة على المساهمني 

بعد زيادة رأس المال.
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المادة)7(  بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ) ٢6,5٢٤,966,9١٠ (  ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعة 	 
وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال قطري ال غي موزعة 
اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة  )٢,65٢,٤96,69١( سهمًا  على 
وتسعون الف وتسعمائة وواحد وتسعون سهما، قيمة السهم االسمية)١٠ ريال( موزعة على 

المساهمني بعد زيادة رأس المال.

يجوز للمست�ثمري�ن غي القطري�ني تملك نسبة ال تزيد على)٤9%( من رأس مال الشركة.

تفويض مجلس اإلدارة الست�كمال االجراءات الالزمة لذلك.



تطبيقات الحوكمة
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:١-3

التـــزام  مـــن  الت�أكـــد  المجلـــس  علـــى 

الشركات المدرجة بالســـوق الرئيسية 

بهـــذا  عليهـــا  المنصـــوص  بالمبـــادئ 

النظام.

ملتزم

:١-3

ان مجموعـــة ازدان القابضـــة ملتزمـــة 

بالمبادئ المنصوص عليها في نظام 

الحوكمـــة ولهـــذا الســـبب تـــم اعـــداد 

ميثاق الحوكمة في المجموعة.

:٢-3

ويحـــدث  يراجـــع  أن  المجلـــس  علـــى 

تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها وأن 

ملتزميراجعها بصورة منتظمة.

:٢-3

لدى صدور أي تعديالت جديدة بخصوص 

الحوكمـــة، ستســـعى المجموعـــة الى 

ت�كي�يـــف وضعهـــا ما أمكن انســـجامًا مع 

التعديالت الجديدة.

:3-3

ويطـــور  يراجـــع  أن  المجلـــس  علـــى 

باســـتمرار، قواعـــد الســـلوك المهني 

التي تجّســـد قيم الشركة والسياسات 

التـــي  األخـــرى  الداخليـــة  واإلجـــراءات 

االدارة  مجلـــس  اعضـــاء  علـــى  يجـــب 

الشـــركة  ومستشـــاري  وموظفـــي 

االلتزام بهـــا )يجـــوز أن ت�تضمن قواعد 

الســـلوك المهنـــي هذه على ســـبيل 

الذكـــر ال الحصـــر ميثاق مجلـــس اإلدارة 

وأنظمـــة  التدقيـــق  لجنـــة  ومواثيـــق 

الشـــركة وسياســـة تعامـــالت األطراف 

ذات العالقة وقواعد تداول األشخاص 

الباطنيـــ�ني( وعلـــى المجلـــس مراجعة 

المهنـــي بصـــورة  الســـلوك  مبـــادىء 

دوريـــة بغيـــة أن يضمـــن أّنهـــا تعكـــس 

حاجـــات  وتلبـــي  الممارســـات  أفضـــل 

الشركة.

ملتزم

:3-3

تمتلـــك  القابضـــة  ازدان  ان مجموعـــة 

وشـــفافة  واضحـــة  داخليـــة  سياســـة 

عـــدة  بوضـــع  قامـــت  الســـبب  ولهـــذا 

مواثيـــق وسياســـات وانظمـــة داخلية 

للمجالـــس واللجان ونذكر على ســـبيل 

المثال : ميثـــاق مجلس االدارة، ميثاق 

لجنـــة التدقيـــق ، ميثـــاق لجنة االهالك 

وغيها.
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ميثاقـــًا  يعتمـــد  أن  المجلـــس  علـــى 

بالتفصيـــل  الميثـــاق  يحـــّدد  لمجلســـه 

ومســـؤولياته  المجلـــس  مهـــام 

وواجبات أعضائه التي يجب أن يتقّيدوا 

بها تقّيدًا تامًا.

وي�جب أن يصاغ الميثاق المذكور وفقًا 

ألحكام هـــذا النظام وطبقـــًا للنموذج 

اإلسرتشـــادي المرفـــق بهـــذا النظـــام 

وأن يؤخـــذ بعـــني اإلعتبار عنـــد مراجعة 

الميثـــاق إلـــى التعديـــالت التـــي يمكن 

أن تجريها الهيئة من وقت آلخر وي�جب 

نشر ميثاق مجلس االدارة على موقع 

الشـــركة اإللكرتونـــي وجعلـــه متوفـــرًا 

للجمهور

ملتزم

ميثـــاق  االدارة  مجلـــس  لـــدى  يوجـــد 

يتضمن مهام المجلس ومســـؤولياته 

وواجبـــات أعضائه، وهـــو متوافق مع 

نظام الحوكمة مع االخذ بعني االعتبار 

ما يخص األطراف ذوي العالقة حيث ان 

المجموعة هي شـــركة عائلية إال أنها 

ستســـعى لتوفيـــق اوضاعهـــا بشـــكل 

تدري�جـــي، ويشـــار الـــى ان المجموعة 

تنشـــر جميـــع التقاريـــ�ر علـــى موقعها 

المثـــال:  ســـبيل  علـــى  االلكرتونـــي 

النظام األساســـي للمجموعـــة، تقري�ر 

الحوكمة، التقاري�ر السنوية وغيها .
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:١-5

 يتولى المجلس إدارة الشـــركة بشكل 
مســـؤولية  مســـؤواًل  ويكـــون  فعـــال 
إدارة  علـــى  اإلشـــراف  عـــن  جماعيـــة 

الشركة بالطريقة المناسبة.

ملتزم

١-5

ازدان  مجموعـــة  ادارة  مجلـــس  ان 
الوحيـــد  المســـؤول  هـــو  القابضـــة 

والمشرف على إدارة المجموعة.

:٢-5

باإلضافة إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام 
التالية:

:٢-١-5

الموافقة على االهداف اإلسرتاتيجية 
تحديـــد  المـــدراء،  تعيـــ�ني  للشـــركة، 
إســـتبدالهم  وكيفيـــة  مكافآتهـــم 
ومراجعـــة أداء اإلدارة وضمـــان وضـــع 
خطـــط التعاقـــب علـــى إدارة الشـــركة 

.Succession Planning((

ملتزم

:٢-١-5

يتخـــذ  الـــذي  هـــو  االدارة  مجلـــس  ان 
او  للشـــركة  االســـرتاتيجية  القـــرارات 
باتخاذهـــا،  العامـــة  الجمعيـــة  يوصـــي 
وهـــو مـــن يتخـــذ القـــرار بتعيـــ�ني كبـــار 
المـــدراء، وهـــو مـــن يحـــدد المكافـــآت 

الخاصة بالمدراء.

 :٢-٢-5

الت�أكـــد مـــن تقّيـــد الشـــركة بالقوانـــني 
وبالعقـــد  الصلـــة  ذات  واللوائـــح 
وبنظامهـــا  للشـــركة  الت�أسيســـي 
المجلـــس  يتحّمـــل  كمـــا  األساســـي 
مسؤولية حماية الشركة من األعمال 
أو  القانونيـــة  غـــي  والممارســـات 

التعسفية أو غي المناسبة.

ملتزم

 :٢-٢-5

تســـعى المجموعـــة دائمـــا إلـــى التقّيد 
بالقوانني واللوائح ذات الصلة وبالعقد 
وبنظامهـــا  للمجموعـــة  الت�أسيســـي 

األساسي.

:3-5

يحق للمجلـــس تفويض بعض صالحياته 
إلى لجان خاّصة في الشـــركة وتشكيل 
تلك اللجان خاّصة بهدف إجراء عمليات 
وفقـــًا  عملهـــا  وتمـــارس  محـــّددة 
ت�تعلـــق  وواضحـــة  خطيـــة  لتعليمـــات 
بطبيعة المهمة وفي جميع األحوال، 
يبقـــى المجلـــس مســـؤواًل عـــن جميع 
الصالحيات أو الســـلطات التي فّوضها 

وعن أعمال تلك اللجان.

ملتزم

:3-5

بعـــض  بتفويـــض  المجلـــس  يقـــوم 
فـــي  خاّصـــة  لجـــان  إلـــى  صالحياتـــه 
المجموعة وتشكيل لجان خاّصة بهدف 
إجراء عمليات محّددة، وتمارس عملها 
وفقـــًا لتعليمـــات خطيـــة ومنها على 
ســـبيل المثـــال: لجنـــة التدقيـــق، لجنـــة 
المخاطر، لجنة الرتشيحات والمكافآت.
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:١-6

يمّثل مجلس اإلدارة كاّفة المساهمني 

وعليه بذل العنايـــة الالزمة في إدارة 

الشركة والتقّيد بالسلطة المؤسسية 

القوانـــني  فـــي  محـــددة  هـــي  كمـــا 

واللوائـــح ذات الصلـــة بمـــا فيهـــا هذا 

النظام وميثاق المجلس.

ملتزم

اعضـــاء  وجميـــع  المجموعـــة  تلتـــزم 

مجلس ادارتها إلتزامًا تامًا بجميع بنود 

هذه المادة. 

:٢-6

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل 

دائمـــًا على أســـاس معلومات واضحة 

نّيـــة وبالعنايـــة واالهتمـــام  وبحســـن 

الشـــركة  ولمصلحـــة  الالزمـــني 

والمساهمني كاّفة.

:3-6

يجب على أعضاء مجلس االدارة العمل 

بفاعلية لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه 

الشركة.
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:١-7

ال يجوز الجمع بني منصب رئيس مجلس 

اإلدارة ومنصـــب الرئيـــس التنفيذي أو 

أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.
ملتزم

:١-7

هناك فصـــل تام فـــي المجموعة بني 

منصب رئيس مجلـــس االدارة والرئيس 

توجـــد قرابـــة  بـــل وانـــه ال  التنفيـــذي، 

بـــني رئيـــس مجلـــس االدارة أو االدارة 

التنفيذية .

:٢-7

يكـــون  أال  يجـــب  فـــي جميـــع األحـــوال، 

لشـــخص واحـــد فـــي الشـــركة ســـلطة 

مطلقة إلتخاذ القرارات.
ملتزم

:٢-7

ال يوجد فـــي المجموعة شـــخص واحد 

لديه سطلة مطلقة باتخاذ القرارات .
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:١-8

يكـــون رئيـــس مجلس اإلدارة مســـؤواًل 
عن حســـن ســـي عمـــل مجلـــس اإلدارة 
بطريقـــة مناســـبة وفعالـــة بمـــا فـــي 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  حصـــول  ذلـــك 
علـــى المعلومات الكاملـــة والصحيحة 

في الوقت المناسب.

ملتزم

:١-8

دائمـــا  االدارة  مجلـــس  رئيـــس  يقـــوم 
ومناســـبة  فعالـــة  بطريقـــة  بعملـــه 
ويتابـــع باســـتمرار حســـن ســـي العمل 

بالمجلس بالشكل الصحيح.

:٢-8

ال يجـــوز لرئيس مجلس اإلدارة ان يكون 
عضوًا في أي لجنة من لجان المجلس 

المنصوص عنها في هذا النظام.
ملتزم

:٢-8

إن رئيـــس ملجـــس االدارة ال يجمـــع بني 
منصبـــه واي عضويـــة لجنـــة مـــن لجان 
المجلـــس المنصوص عليهـــا في هذه 

النظام .

:3-8

رئيس  ومسؤوليات  واجــبــات  ت�تضمن 
التي  تــلــك  عــن  فــضــاّل  اإلدارة  مجلس 
على  الــمــجــلــس،  مــيــثــاق  عليها  يــنــص 

سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:

ــام الــمــجــلــس . ١ ــيـ ــن قـ ــد مــ ــ ــ�أّك ــ ــت ــ ال
ــنـــاقـــشـــة جـــمـــيـــع الـــمـــســـائـــل  مـ
وفي  فــّعــال  بشكل  األســاســيــة 

الوقت المناسب.

أعمال . ٢ جــدول  على  الموافقة 
كل اجتماع من اجتماعات مجلس 
االعتبار  بعني  االخــذ  مع  اإلدارة 
أي مسألة يطرحها أي عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة؛ وي�جوز أن 
المهمة  هــذه  الرئيس  يــفــّوض 
إلـــى عــضــو فـــي الــمــجــلــس غي 
عن  مــســؤواًل  يبقى  الرئيس  أّن 
المفّوض  العضو  قيام  أفــعــال 

بهذه المهّمة.

المجلس . 3 أعــضــاء  جميع  تشجيع 
عــلــى الــمــشــاركــة بــشــكــل كلي 
وفـــّعـــال فـــي تــصــريــف شـــؤون 
المجلس لضمان قيام المجلس 

بما فيه مصلحة الشركة.

التواصل . ٤ قــنــوات  ضــمــان وجـــود 
الـــفـــعـــلـــي مــــع الــمــســاهــمــني 
إلـــى مجلس  آرائـــهـــم  ــال  وإيـــصـ

اإلدارة.  

إفساح المجال ألعضاء المجلس . 5
خاّصة  بــصــورة  التنفيذي�ني  غــي 
وتشجيع  الفعالة  بالمشاركة 
ــاءة بــني أعــضــاء  ــن ــب ــعــالقــات ال ال
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذيــ�ني وغـــي 

التنفيذي�ني.

ألداء . 6 سنوي  تقي�يم  إجرا  ضمان 
المجلس.

ملتزم

:3-8

علـــى  تقـــع  االدارة  مجلـــس  رئيـــس 
عاتقه جميع المســـؤوليات والوجبات 
بنـــود هـــذه  فـــي  المنصـــوص عليهـــا 
الفقـــرة باضافـــة الى تلـــك التي ينص 

عليها ميثاق المجلس .
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 :١-9

ــّدد تــشــكــيــل الــمــجــلــس فـــي نــظــام  ــحـ ُيـ

يتضمن  أن  ويــ�جــب  األســاســي  الشركة 

تنفيذي�ني وأعضاء غي  المجلس أعضاء 

وذلــك  مستقلني  وأعــضــاء  تنفيذي�ني 

تحكم شخص واحد  بهدف ضمان عدم 

أو مجموعة صغية من األشخاص في 

قرارات المجلس.

ملتزم

:١-9

االســــــاســــــي  الــــــنــــــظــــــام  إن 

للمجموعة يحدد تشكيل مجلس 

ال  االدارة  مجلس  أن  إال  االدارة 

وال  تنفيذيفي�ني  اعضاء  يتضمن 

ذات  المجموعة  الن  مستقلني 

طابع عائلي وهي تسعى في 

تعديل  الــى  المقبلة  المرحلة 

متطلبات  مع  لت�توافق  الوضع 

هذه المادة .

:٢-9

مجلس  ــاء  ــضـ أعـ ــلــث  ث يـــكـــون  ان  ــجــب  ي

مستقلني  اعضاء  األقــل  على  اإلدارة 

أعضاء  األعضاء  أكرثية  ت�كون  أن  وي�جب 

غي تنفيذي�ني.

غي 
ملتزم

:٢-9

الــمــجــمــوعــة  إن 
ذات طابع عائلي 
ــي تــســعــى  ــ وهــ
فــــي الــمــرحــلــة 
الــمــقــبــلــة الـــى 
تـــعـــديـــل الـــوضـــع 
لـــتـــ�تـــوافـــق مــع 
مــتــطــلــبــات هــذه 

المادة.

:3-9

اإلدارة  مجلس  عــضــو  يــكــون  أن  يــجــب 

مؤهاًل ويتمّتع بقدر كاف من المعرفة 

ــ�أديــة  ــت بـــاألمـــور اإلداريـــــــة والـــخـــربة ل

مهامه بصورة فّعالة لما فيه مصلحة 

عــلــيــه تخصيص  يــتــعــنّي  كــمــا  ــشــركــة  ال

بكل  بعمله  للقيام  الــكــافــي  الــوقــت 

مصلحة  يحّقق  بما  وشفافية  نزاهة 

الشركة وأهدافها وغاياتها.

ملتزم

:3-9

االدارة  مجلس  ألعــضــاء  يشهد 

بــالــكــفــاءة والــنــزاهــة والــخــربة 

فهم أصحاب خربة عميقة في 

مجال االعمال االمر الذي يضمن 

تحقيق األرباح ودوام النجاح .

:٤-9

ــجــب عــلــى الـــمـــرشـــح لــمــنــصــب عضو  ي

تزيد  ال  أن  المستقل  اإلدارة  مجلس 

الشركة  مــال  رأس  مــن  تملكه  نسبة 

لضمان  المطلوبة  األســهــم  عــدد  عــن 

عضويته في مجلس إدارة الشركة.

غي 
ملتزم

:٤-9

الــمــجــمــوعــة  إن 
ذات طابع عائلي 
في  وستسعى 
المرحلة المقبلة 
ــــل  ــدي ــعــ ــ الــــــــــى ت
لت�توافق  الوضع 
ــع مــتــطــلــبــات  ــ مـ

هذه المادة.
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١٠-١:أع

ت�تضّمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غي التنفيذي�ني على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

:١٠-١-١

اجــتــمــاعــات مجلس  الــمــشــاركــة فـــي 

حــول  مستقل  رأي  وإعـــطـــاء  اإلدارة 

الــمــســائــل االســرتاتــيــجــيــة والــســيــاســة 

ــوارد  ــ ــمـ ــ والـ ــــة  ــاءل ــــمــــســ وال واالداء 

والتعي�ينات األساسية ومعاي�ي العمل.

١٠-١-١:ملتزم

بالحضور  يلتزمون  ما  غالبا  فاألعضاء 

قــرارات  في  باستقاللية  والمشاركة 

المجلس بعيدا عن أي ت�أثيات.

:١٠-١-٢

ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة 

والــمــســاهــمــني فــي حـــال حــصــول أي 

تضارب للمصالح.

١٠-١-٢:ملتزم

ففي حال حصول اي تضارب للمصالح 

فـــــإن الـــمـــجـــمـــوعـــة تـــلـــتـــزم بــقــانــون 

المرعية  القوانني  وجميع  الشركات  

االجراء الخاصة بهذا الشأن.

:3-١٠-١

الــتــدقــيــق في  لجنة  الــمــشــاركــة فــي 

الشركة.

١٠-١-3:ملتزم

فهناك ثالثة اعضاء من مجلس االدارة 

يشاركون في لجنة التدقيق.
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:١٠-١-٤

تحقيق  فـــي  الــشــركــة  آداء  مــراقــبــة 

عليها  المتفق  وأهــدافــهــا  غــايــاتــهــا 

ومــراجــعــة الــتــقــاريــ�ر الــخــاصــة بــآدائــهــا 

ونصف  السنوية  الــتــقــاريــ�ر  فيها  بما 

السنوية والربعّية.

ملتزم

:١٠-١-٤

المالية  التقاري�ر  بمراجعة  يقومون 

الربعية والنصف السنوية  والسنوية .

: 5 – ١٠ -١

ــ�ر الـــقـــواعـــد  ــويـ ــطـ االشـــــــــراف عـــلـــى تـ

الشركة  بحوكمة  الــخــاصــة  االجــرائــيــة 

ــلـــى تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل  ــراف عـ ــ ــإلشـ ــ لـ

يتوافق وتلك القواعد .
ملتزم

: 5 – ١٠ -١

يـــقـــومـــون بــــاإلشــــراف عــلــى تــطــويــ�ر 

وتطبيق الحوكمة .

: 6 – ١٠ -١

ــم  ــهــ ــ ــربات ــة مــــهــــاراتــــهــــم وخــ ــ ــاحــ ــ ــ إت

ــة  ــــوعــ ــن ــ ــت ــمــ ــ واخـــــتـــــصـــــاصـــــاتـــــهـــــم ال

أو  االدارة  لــمــجــلــس  ومـــؤهـــالتـــهـــم 

حضورهم  خــالل  مــن  المختلفة  لجانه 

الـــمـــنـــتـــظـــم الجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــلــس 

الجمعيات  في  الفعالة  ومشاركتهم 

المساهمني  آلراء  وفهم  العمومية 

بشكل متوازن وعادل .

ملتزم

: 6 – ١٠ -١

عن  االدارة  مجلس  اعــضــاء  يتوانى  ال 

تقديم خرباتهم ومؤهالتهم لمجلس 

خالل  مــن  المختلفة  لجانه  او  االدارة 

الــحــضــور والــمــشــاركــة بــفــعــالــيــة في 

المجلس واللجان والجمعيات 

: ١٠-٢

يــجــوز ألكـــرثيـــة أعـــضـــاء الــمــجــلــس غي 

التنفيذي�ني طلب رأي مستشار خارجي 

فيما   ، الــشــركــة  نفقة  على  مستقل 

يتعلق بأي مسألة تخص الشركة .
ملتزم

: ١٠-٢

ــاء الــمــجــلــس طــلــب رأي  ــضـ ــحــق العـ  ي

ــى نــفــقــة  ــ ــل ــي عــ ــ ــارجــ ــ ــ مـــســـتـــشـــار خ

المجموعة في أي مسألة تخصها .
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اجتماعـــات  المجلـــس  يعقـــد  أن  يجـــب 

القيـــام  يؤمـــن  بمـــا  منتظـــم  بشـــكل 

بمهام المجلس بصورة فعالة ، وي�جب 

ان يعقد المجلس ســـت اجتماعات في 

السنة الواحدة على األقل وما ال يقل 

عن اجتماع واحد كل شهري�ن .

ملتزم

١١-١

يجتمع المجلس بشكل منتظم وفعال، 

مجلـــس  اجتماعـــات  عـــدد  بلـــغ  فقـــد 

إدارة المجموعـــة لعام ٢٠١٤م تســـعة 

اجتماعات.

: ١١-٢

دعـــوة  علـــى  بنـــاء  المجلـــس  يجتمـــع 

يقّدمـــه  علـــى طلـــب  بنـــاء  أو  رئيســـه 

عضوان وي�جب ارســـال الدعوة الجتماع 

المجلس لكل عضو من اعضاء المجلس 

قبـــل اســـبوع علـــى االقـــل مـــن تاريـــ�خ 

االجتمـــاع مع جـــدول أعمـــال االجتماع ، 

علمـــا أنه يحـــق لكل عضـــو في مجلس 

بنـــد علـــى جـــدول  اإلدارة إضافـــة أي 

االعمال .

ملتزم

: ١١-٢

جميـــع اجتماعـــات المجلـــس ت�تـــم بنـــاء 

على دعوات مســـبقة من قبل رئيسه 

او بناء على طلـــب يقدمه عضوان من 

اعضاء المجلس.
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 : ١٢- ١

يعـــني المجلـــس أمـــني ســـر للمجلـــس 
اجتماعاتـــه  محاضـــر  تدويـــ�ن  يتولـــى 
مرقـــم  خـــاص  ســـجل  فـــي  وقراراتـــه 
االعضـــاء  وبيـــان  مسلســـلة  بصـــورة 
يبدونهـــا  تحفظـــات  وأي  الحاضريـــ�ن 
محاضـــر  جميـــع  حفـــظ  يتولـــى  كمـــا   ،
اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره 
والتقاريـــ�ر التـــي ترفـــع مـــن المجلـــس 
وإليه . وي�جب على أمني ســـر المجلس 
وتحـــت إشـــراف الرئيـــس ، ت�أمني حســـن 
إيصـــال وتوزيـــع أوراق عمـــل االجتماع 
وجـــدول  والمعلومـــات  والوثائـــق 
االعمـــال والتنســـيق فيما بـــني اعضاء 
وأصحـــاب  المجلـــس  وبـــني  المجلـــس 
المصالـــح االخري�ن بالشـــركة بما فيهم 

المساهمني واإلدارة والموظفني .

ملتزم

: ١٢-١

ان أمـــني ســـر المجلـــس يقـــوم بتزويد 
بالمعلومـــات  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
ســـت�تم  التـــي  البنـــود  عـــن  الكافيـــة 
مـــن  كافيـــة  مـــدة  قبـــل  مناقشـــتها 
االجتماع لتمكينهم من اتخاذ القرارات 
المناســـبة، كمـــا يقـــوم بتدويـــ�ن كافة 
نقاشات مجلس اإلدارة التي ت�تم خالل 

كل اجتماع.

:١٢ -٢

علـــى امني ســـر المجلـــس ان يت�أكد من 
أن أعضـــاء المجلـــس يمكنهم الوصول 
بشـــكل كامل وســـريع الـــى كل محاضر 
والمعلومـــات  المجلـــس  اجتماعـــات 
المتعلقـــة  والســـجالت  والوثائـــق 

بالشركة .

ملتزم

: ١٢-٢

امني السر يوفر العضاء مجلس االدارة 
المجلـــس  اجتماعـــات  محاضـــر  كافـــة 
المتعلقـــة  والســـجالت  والوثائـــق 

بالمجموعة .

:3- ١٢

يجـــب ان يتمكـــن جميـــع أعضـــاء مجلس 
مـــن خدمـــات  االســـتفادة  مـــن  اإلدارة 

أمني سر المجلس ومشورته.

ملتزم

: 3-١٢

يقدم امني الســـر مشـــورته وخدماته 
للمجلس .

:١٢ -٤

المجلـــس  ســـر  أمـــني  تعيـــ�ني  يجـــوز  ال 
أو فصلـــه إال بموجـــب قـــرار صـــادر عن 

مجلس اإلدارة .

ملتزم

 :١٢-٤

امـــني المجلـــس معـــني بموجـــب قـــرار 
مجلس ادارة .

: 5- ١٢

يفّضـــل ان يكـــون أمـــني ســـر المجلـــس 
عضوا فـــي هيئة محاســـبني محرتفني 
معرتف بها أو عضـــوا في هيئة أمناء 
 )Chartered( معتمـــدة  شـــركات  ســـر 
يحمـــل  او  محاميـــا  أو  بهـــا  معـــرتف 
شـــهادة مـــن جامعـــه معرتف بهـــا ، او 
مـــا يعادلهـــا ، وأن ت�كون لـــه خربة ثالث 
سنوات على األقل في تولي شؤون 
شـــركة عامـــة مدرجـــة أســـهمها فـــي 

السوق .

ملتزم

: 5-١٢

شـــهادة  علـــى  حاصـــل  الســـر  امـــني 
جامعيـــة فـــي الحقـــوق مـــن جامعـــة 

القاهرة عام ١989.
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١3 -١ :  ت

عن  وتــعــلــن  تعتمد  ان  الــشــركــة  عــلــى 
والتي  العامة  وإجراءاتها  قواعدها 
تــ�تــعــلــق بـــإبـــرام الــشــركــة أليـــة صفقة 
تجارية مع طرف او أطراف ذي عالقة 
)هو ما يعرف بسياسة الشركة العامة 
العالقة(. ذات  باألطراف  يتعلق  فيما 

للشركة  يجوز  ال  االحــوال  وفــي جميع 
ــة صــفــقــة تــجــاريــة مــع طــرف  إبــــرام أيـ
التامة  الــمــراعــاة  مــع  إال  عــالقــة  ذي 
لسياسة الشركة المتعلقة  باالطراف 
تلك  تضمن  أن  ويــ�جــب  الــعــالقــة،  ذات 
السياسة مبادئ الشفافية واالنصاف 
الــمــوافــقــة  تــ�تــطــلــب  واالفـــصـــاح، وان 
عالقة  ذي  طرف  مع  صفقة  أية  على 

من قبل الجمعية العامة للشركة .

ملتزم

ت�تعلق  مــســألــة  أي  طـــرح  حــالــة  فـــي 
مع  تجارية  صفقة  أو  مصالح  بتضارب 
يتم  الـــعـــالقـــة  ذوي  مـــن  طــــرف  اي 
واالنــصــاف  الشفافية  لمبادئ  وفــقــًا 
واالفصاح وتجدر اإلشارة الى أنه خالل 
العام ٢٠١٤م لم يتم ابرام اي صفقة 

مع اي طرف ذو عالقة.

:١ – ٢3

ت�تعلق  ــة مــســألــة  ــ أي ــرح  ــال طــ حــ فـــي 
تجارية  صفقة  أي  أو  مصالح  بتضارب 
ــاء مجلس  ــضـ ــد أعـ ــ بـــني الـــشـــركـــة  وأحـ
عــالقــة  ذي  ــرف  ــ طـ أي  أو  ــا  ــ ــهـ ــ أدارتـ
خــالل   ، االدارة  مــجــلــس  بـــأعـــضـــاء  ــه  لـ
مناقشة  يجب  فإنه  المجلس،  اجتماع 
المعني  العضو  غياب  في  الموضوع 
الذي ال يحق له مطلقا المشاركة في 
حال  وبـــأي  الصفقة،  على  التصويت 
ألسعار  وفــقــًا  الصفقة  تــ�تــم  أن  يجب 
الــســوق وعــلــى أســـاس تــجــاري بحت، 
تخالف  شــروطــًا  ت�تضمن  ال  ان  ــ�جــب  وي

مصلحة الشركة.

: 3- ١3

وفي جميع االحوال يجب االفصاح عن 
السنوي  التقري�ر  في  الصفقات  هذه 
للشركة وي�جب ان يشار اليها بالتحديد 
التي تلي هذه  العامة  الجمعية  في 

الصفقات التجارية .

: ١ – ٤3

ــداول اعــضــاء  ــ ــاح عـــن تـ ــصـ أ- يــجــب االفـ
ــة  ــركـ ــشـ ــس فـــــي أســــهــــم الـ ــلـ ــجـ ــمـ الـ

وبأوراقها المالية االخرى

قواعد  الشركة  تعتمد  ان  ويــ�جــب  ب- 
تــداول أعضاء  وإجــراءات واضحة تحكم 
في  والـــمـــوظـــفـــني  اإلدارة  مــجــلــس 

أسهم الشركة .

ملتزم

غي
ملتزم

: ١ – ٤3

عن  بــاالفــصــاح  ملتزمة  المجموعة  أ- 
تداول اعضاء مجلس االدارة.

العامة  القواعد  ت�تبع  المجموعة  ب- 
مفصلة  قواعد  تعتمد  ولم  ذلك  في 
االدارة  مـــجـــلـــس  ــاء  ــ ــضـ ــ اعـ لـــــتـــــداول 

والموظفني باسهم المجموعة.
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: ١٤ -١

يجـــب ان توفر الشـــركة ألعضاء مجلس 
اإلدارة كافـــة المعلومـــات والبيانـــات 
بمـــا  بالشـــركة  الخاصـــة  والســـجالت 
يمكنهـــم القيـــام بأعمالهم واإللمام 
بالعمـــل  المتعلقـــة  الجوانـــب  بكافـــة 
وي�جب على االدارة التنفيذية للشـــركة 
تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق 

والمعلومات المطلوبة.

ملتزم

 : ١٤- ١

والمعلومـــات  البيانـــات  جميـــع 
والسجالت وكل ما يلزم متوفر ألعضاء 
مجلس االدارة واللجان لدى امني ســـر 

المجلس.

: ١٤-٢

ضمـــان  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  علـــى 
التعي�ينـــات  لجـــان  أعضـــاء  حضـــور 
والمكافـــآت والتدقيـــق وممثلـــني عن 
المدققني الخارجيـــ�ني اجتماع الجمعية 

العمومية .

ملتزم

: ١٤ – ٢

يحضـــر اعضـــاء مجلـــس االدارة واعضاء 
الداخليـــ�ني  والمدققـــني  اللجـــان 
وممثلي المدققني الخارجي�ني اجتماع 

الجمعية العمومية .

: 3- ١٤

على المجلـــس أن يضع برنامج تدري�بي 
المنضمـــني  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 
حديثـــًا لضمـــان تمتـــع أعضـــاء المجلس 
عنـــد انتخابهـــم بفهم مناســـب لفهم 
عمل الشـــركة وعملياتهـــا ، وإدراكهم 

لمسؤولياتهم تمام اإلدراك .

ملتزم

: 3 – ١٤

يتمتـــع اعضاء المجلـــس بقدر رفيع من 
المعلومات والخربة .

: ١٤ -٤

اعضـــاء مجلـــس اإلدارة اإلدراك  علـــى 
وأن  وواجباتهـــم  لدورهـــم  الجيـــد 
المســـائل  فـــي  أنفســـهم  يثقفـــوا 
الماليـــة والتجاريـــة والصناعيـــة وفي 
عمليـــات الشـــركة وعملهـــا ، ولهـــذه 
الغايـــة يجب على المجلـــس اعتماد أو 
إتباع دورات تدري�بية مناسبة ورسمية 
أعضـــاء  مهـــارات  تعزيـــ�ز  الـــى  تهـــدف 

مجلس اإلدارة ومعرفتهم .

ملتزم

: ١٤- ٤

يمتلـــك أعضـــاء مجلـــس اإلدارة الدراية 
والخربة المناســـبتني لت�أدية مهامهم 
مصلحـــة  فيـــه  لمـــا  فعالـــة  بصـــورة 
الذاتيـــة  الســـي  وتوضـــح  المجموعـــة 
مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن خربة فـــي هذا 

المجال.

 : 5- ١٤

يبقـــي  ان  اإلدارة  مجلـــس  علـــى 
أعضـــاءه علـــى الـــدوام مطلعني على 
التطورات في مجال الحوكمة وأفضل 
الممارسات في هذا الخصوص وي�جوز 
لجنـــة  الـــى  ذلـــك  تفويـــض  للمجلـــس 
التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة 

أخرى يراها مناسبة .

ملتزم

:5 -١٤

اعضـــاء المجلـــس مواكبـــون لتطـــورات 
مجال الحوكمة باستمرار .

: 6 – ١٤

أن يتضمـــن نظام الشـــركة األساســـي 
إجـــراءات واضحة إلقالـــة أعضاء مجلس 
عـــن  تغًيبهـــم  حالـــة  فـــي  اإلدارة 

اجتماعات المجلس .

ملتزم

: 6 -١٤

ان المادة )36( من النظام االساســـي 
للشركة حددت انه في حال تغيب عضو 
مجلس االدارة ثالثة اجتماعات مت�تالية 
او خمســـة اجتماعات غي مت�تالية دون 

عذر يقبله المجلس اعترب مستقياًل .
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يقـــوم مجلـــس اإلدارة بتقي�يـــم مزايـــا  ل

انشاء لجان مخصصة تابعة له لالشراف 

علـــى ســـي الوظائـــف المهمـــة، وعند 

البـــت فـــي شـــان اللجـــان التي ســـيقع 

عليهـــا االختيـــار، يأخـــذ مجلـــس اإلدارة 

اللجـــان المذكـــورة فـــي هـــذا النظـــام 

بعني االعتبار .

ملتزم

لضمـــان  اللجـــان  بعـــض  تشـــكيل  يتـــم 

االشـــراف على سي الوظائف المهمة 

مثل لجنة شؤون الموظفني وغيها.
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١6 – ١ :ت

يــجــب ان يــتــم تــرشــيــح وتــعــيــ�ني أعــضــاء 
مجلس اإلدارة وفقًا إلجراءات رسمية 

وصارمة وشفافة .

ملتزم

: ١-١6

إن عميلة ترشيح اعضاء مجلس االدارة 
ووفقًا  الــشــركــات  لقانون  وفقا  ت�تم 

إلجراءات رسمية وصارمة وشفافة.

: ١ – ٢6

اإلدارة  مــجــلــس  يـــقـــوم  ان  يــنــبــغــي 
عضو  يرأسها  ترشيحات  لجنة   بإنشاء 
وت�ت�ألف  المجلس  أعضاء  من  مستقل 
ــاء مــســتــقــلــني مــــن اعـــضـــاء  مــــن اعــــضــ
الــمــجــلــس يـــقـــرتحـــون تــعــيــ�ني أعــضــاء 
المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخابات 
ــة  ــ بــواســطــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة )إلزال
بواسطة  الرتشيح  يعني  ال  االلتباس، 
مساهم  أي  حرمان  اللجنة  الجمعية 
في الشركة من حقه في أن يرشح أو 

يرتشح( .

غي
ملتزم

: ١-٢6

توجد لجنة ترشيحات ولكن نظرًا للطابع 
العائلي المذكور آنفا للشركة، وعدم 
قــام  فــقــد  مستقلني،  أعــضــاء  وجــــود 
ــ�خ٤٢٠١/7/١3م  ــ ــاري ــ ــت ــ ب اإلدارة  مــجــلــس 
تضم  مــشــرتكــة  لجنة  تشكيل  بــإعــادة 

لجنتي الرتشيحات والمكافآت

: 3 – ١6

االعتبار  بعني  الرتشيحات  ت�أخذ  ان  يجب 
من بني أمور أخرى ، قدرة المرشحني 
للقيام  الكافي  الــوقــت  إعــطــاء  على 
المجلس  فـــي  كــأعــضــاء  بــواجــبــاتــهــم 
باإلضافة الى مهاراتهم ومعرفتهم 
وخــربتــهــم ومــؤهــالتــهــم ويــمــكــن أن 
ــ�كــز عــلــى “ الـــمـــبـــادئ االرشـــاديـــة  ــرت ت
ــاء مجلس  ــضـ أعـ ــح  لــرتشــي الــمــنــاســبــة 
اإلدارة “ المرفقة بهذا النظام والتي 

قد تعدلها الهيئة من وقت آلخر .

ملتزم

: 3-١6

أعضاء مجلس االدارة يكرسون الوقت 
لمهمتهم  الــكــافــيــ�ني  ــام  ــمـ ــتـ واالهـ

كأعضاء في مجلس اإلدارة.

: ١ – ٤6

ــحــات عند  يــتــعــني عــلــى لــجــنــة الــرتشــي
عملها  إطــار  ونشر  اعتماد  تشكيلها، 

بشكل يبنًي سلطتها ودورها .

ملتزم

: ١-٤6

والمكافات  الرتشيحات  لجنة  تعتمد 
ــني ســلــطــتــهــا  ــبـ ــة تـ ــ ــحـ ــ ــة واضـ ــاسـ ــيـ سـ

ودورها.

: 5 – ١6

لــجــنــة  دور  يــتــضــمــن  أن  ــجـــب  يـ ــا  ــمـ كـ
سنوي  ذاتي  تقي�يم  إجراء  الرتشيحات 

آلداء المجلس .

ملتزم

: 5 -١6

والمكافات  الــرتشــيــحــات  لجنة  تــقــوم 
ــراء تــقــيــ�يــم ذاتــــي ســنــوي آلداء  ــإجـ بـ
مجلس اإلدارة، وتصدر توصيتها بشأن 

مكافآت اعضاء مجلس االدارة.

: 6 – ١6

الشركات  من  وغيها  المصارف  على 
مراعاة  أي  شروط أو متطلبات ت�تعلق 
أعــضــاء  تــعــني  أو  ــتــخــاب  ان أو  بــرتشــيــح 
مجلس اإلدارة صادرة من مصرف قطر 

المركزي أو أية سلطة أخرى .

ال
ينطبق
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: ١ – ١7

لجنة  ــاء  ــشـ انـ االدارة  مــجــلــس  عــلــى 
على  اعضاء  ثالثة  من  ت�ت�ألف  مكافآت 
تنفيذي�ني يكون غالبيته من  االقل غي 

المستقلني.
غي

ملتزم

 : ١-١7

توجد لجنة مكافآت ولكن نظرًا للطابع 
العائلي المذكور آنفا للشركة، وعدم 
قــام  فــقــد  مستقلني،  أعــضــاء  وجــــود 
ــ�خ١٠٢٤/7/3١م  ــ ــاري ــ ــت ــ ب اإلدارة  مــجــلــس 
تضم  مــشــرتكــة  لجنة  تشكيل  بــإعــادة 

لجنتي الرتشيحات والمكافآت.

: ١- ٢7

يــتــعــني عــلــي لــجــنــة الـــمـــكـــافـــآت عند 
عملها  اطــار  ونشر  اعتماد  تشكليها، 
بــشــكــل يـــن دورهـــــا ومــســؤولــيــاتــهــا 

ملتزماالساسية

 :١-٢7

تعتمد لجنة الرتشيحات والمكافات 

ــار عــمــلــهــا بــشــكــل يــبــني  ــ وتـــنـــشـــر إطــ
سلطتها ودورها.

 : 3-١7

المكافآت  لجنة  دور  يتضمن  ان  يجب 
المكافآت  سياسة  تحديد  االســاســي 
المكافآت  ذلك  في  بما  الشركة  في 
اعضاء  وكــل  الرئيس  يتقاضاها  التي 

المجلس واالدارة التنفيذية العليا
ملتزم

 :3-١7

بــاقــرتاح  اليها  المشار  اللجنة  تــقــوم 
اإلدارة،  مجلس  مــكــافــآت  تحديد  آلــيــة 
الجمعية  ًعلى  سنويا  تعرض  أن  على 

العامة العتمادها.

العليا،  التنفيذية  اإلدارة  مكافآت  أما 
التي  المكافآت  لجنة  خالل  من  فتحدد 
االدارة  مجلس  على  بعرضها  تــقــوم 

الذي يصدر قراره  بهذا الخصوص.

: ١- ٤7

يــجــب االفــصــاح عــن ســيــاســة ومــبــادئ 
في  االدارة  مجلس  ألعضاء  المكافآت 

التقري�ر السنوي للشركة.
ملتزم

:١-٤7

على  اإلدارة  مجلس  مكافآت  تــعــرض 
الجمعية العامة العتمادها .

: 5 -١7

بعني  الــمــكــافــآت  لجنة  ــ�أخــذ  ت أن  يــجــب 
االعــتــبــار مــســؤولــيــات ونــطــاق مهام 
االدارة  ــاء  ــضــ واعــ الــمــجــلــس  أعـــضـــاء 
الشركة  اداء  وكذلك  العليا  التنفيذية 
قسما  الــمــكــافــآت  يتضمن  ان  ــ�جــوز  وي
وتجدر  ــاألداء  ــ ب مرتبطا  وقسما  ثابتا 
ــــى ان الــقــســم الــمــرتــبــط   االشــــــارة ال
باألداء يجب ان يرت�كز على اداء الشركة 

على المدى الطوي�ل . 

ملتزم

:5-١7

مسؤوليات  االعــتــبــار  بعني  االخــذ  يتم 
ونطاق مهام أعضاء المجلس واعضاء 
اداء  وكذلك  العليا  التنفيذية  االدارة 

الشركة.
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  : ١-١8

لجنة  إنشاء  االدارة  مجلس  على 

على  أعضاء  ثالثة  من  ت�ت�كون  تدقيق 

غالبيتهم  يكون  ان  وي�جب   ، االقل 

يتضمن  ان  وي�جب   ، مستقلني  اعضاء 

لجنة التدقيق عضوا واحد على االقل 

يتمتع بخربة مالية في مجال التدقيق 

، وفي حالة كان عدد اعضاء المجلس 

كاف  غي  المتوفري�ن  المستقلني 

لتشكيل عضوية لجنة التدقيق ،  يجوز 

اللجنة  في  اعضاء   تعني  ان  للشركة 

يكون  ان  على  المستقلني   غي  من 

رئيس اللجنة مستقال.

غي
ملتزم

:١-١8

مجلس  وقام  تدقيق  لجنة  توجد 

بإعادة  ٤٢٠١/7/١3م  بتاري�خ  اإلدارة 

أعضاء  ثالثة  من  تدقيق  لجنة  تشكيل 

للمجموعة  العائلي  للطابع  ونظرًا 

في  مستقلني  أعضاء  يوجد  ال  فإنه 

المجموعة.

:١-٢8

ألي  يجوز  ال  االحوال  جميع  وفي 

في  يعمل  كان  أو  حاليا  يعمل  شخص 

الخارجي�ني  المدققني   لدى  السابق 

ان  الماضتني،  السنتني  خالل  للشركة 

يكون عضوا في لجنة التدقيق. 

ملتزم

 : ١-٢8

لدى  يعمل  كان  شخص  اي  يوجد  ال 

في  عضوا  للشركة  خاري�ني  مدققني 

لجنة التدقيق او غيها من اللجان.

:3-١8

ان تستشر على  التدقيق  للجنة  يجوز 

مستشار  او  خبي  أي  الشركة  نفقة 

مستقل

ملتزم

:3-١8

طلب  في  الحق  التدقيق  للجنة 

وعلى  الحاجة  حسب  االستشارات 

نفقة المجموعة

:١-٤8

عند  تجتمع  ان  التدقيق  لجنة  على 

االقتضاء وبصورة منتظمة مرة على 

عليها  كما  اشهر  ثالثة  كل  االقل 

تدوي�ن محاضر اجتماعاتها 

ملتزم

:١-٤8

اجتماعاتها  بعقد  اللجنة  هذه  تقوم 

اجتماعاتها  محاضر  وتدون  بانتظام 

عام  خالل  مرات  ست  اجتمعت  وقد 

.٢٠١٤

:5-١8

بني  تعارض  أي  حصول  حالة  في 

وقرارات  التدقيق  لجنة  توصيات 

عندما  ذلك  في  بما  االدارة،  مجلس 

اللجنة  توصيات  اتباع  المجلس  يرفض 

الخارجي  بالمدقق  يتعلق  فيما 

تقري�ر  يضمن  ان  المجلس  علي  يتعني 

هذه  بوضوح  يفصل  بيانا  الحوكمة 

وراء  االسباب  او  والسبب  التوصيات 

قرار مجلس االدارة عدم التقيد بها

ملتزم

: 5-١8

لم يحدث أن اتخذ المجلس قرارا مخالفًا 

لتوصيات لجنة التدقيق .
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 :6-١8

ــة الـــتـــدقـــيـــق عــنــد  ــجــن ــعــني عـــلـــي ل ــت ي
عملها  اطــار  ونشر  اعتماد  تشكليها 
بــشــكــل يــبــني دورهـــــا ومــســؤولــيــتــهــا 
للجنة  ميثاق  شكل  على  االســاســيــة 
المسؤوليات  وت�تضمن هذه  التدقيق 

بصورة خاصة ما يلي:

أ ــعــاقــد مــع 	- ــت ــل ــاد ســـيـــاســـة ل ــمـ ــتـ اعـ
ترفع  ان  عل  الخارجي�ني  المدققني 
الي مجلس االدارة جميع المسائل 
اتــخــاذ  اللجنة  بـــراي  ت�تطلب  الــتــي 
ــاء تــوصــيــات  ــطـ تـــدابـــي مــعــيــنــة واعـ
الواجب    الخطوات  او  التدابي  حول 

اتخاذها

استقالل 	-أ مــتــابــعــة  عــلــى  ــراف  ــ االشـ
وموضعيتهم  الخارجني  المدققني 
ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق 
لمعاي�ي  وفقا  ونطاقه  وفعاليته 
الـــتـــدقـــيـــق الـــدولـــيـــة والـــمـــعـــايـــ�ي 

الدولية إلعداد التقاري�ر المالية

ــة وصــحــة 	-أ ــ ــلـــى دقــ   االشــــــــــراف عـ
البيانات المالية والتقاري�ر السنوية 
الـــربـــعـــيـــة  و  ســـنـــويـــة  ــصــــف  ــ ــن ــ وال
والتقاري�ر  البيانات  تلك  ومراجعة 
بصورة  الرتكيز  الصدد  هــذا  وفــي   ،

خاصة على:

الـــســـيـــاســـات - 1 فــــي  ــ�يات  ــ ــي ــغــ ــ ت أي 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات /الــــمــــمــــارســــات 

المتعلقة بالمحاسبة 

تقديرية - 2 ألحكام  الخاضعة  النواحي 
بواسطة االدارة التنفيذية العليا

عن - 3 الناتجة  االســاســيــة  التعديالت 
التدقيق

اســـتـــمـــرار الــشــركــة فـــي الـــوجـــود - 4
ومواصلة النشاط بنجاح

الــتــقــيــد بــمــعــايــ�ي الــمــحــاســبــة حيث - 5
تضعها الهيئة

التقيد بقواعد االدراج في السوق- 6

الــــتــــقــــيــــد بـــــقـــــواعـــــد االفــــــصــــــاح - 7
المتعلقة  األخــــرى  والــمــتــطــلــبــات 

بإعداد التقاري�ر المالية

أ االدارة 	- مـــجـــلـــس  مــــع  الــتــنــســيــق 
والمدير  العليا  التنفيذية  واالدارة 
الشخص  او  الــشــركــة  الــمــالــي فــي 
واالجتماع   ، مهامه  يتولى  الــذي 
بالمدققني الخارجني مرة واحد في 

السنة على االقل

ملتزم

:6-١8

إطار  وتنشر  التدقيق  لجنة  تعتمد 
ودورها  سلطتها  يبني  بشكل  عملها 
ميثاق  شكل  على  ومسؤوليتها 
يتضمن كافة المسؤوليات المنصوص 
عليها في هذه الفقرة من هذا البند.
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دارسة أي مسائل مهمة وغي عادية ت�تضمنها 	  

المالية والحسابات  التقاري�ر  ت�تضمنها  او سوف 
والبحث بدقة باي مسائل يثيها المدير المالي 
مهامه  يتولى  الــذي  الشخص  او  الشركة  في 
او مسئول االمت�ثال في الشركة او المدققون 

الخارجيون

مــراجــعــة انــظــمــة الــرقــابــة الــمــالــيــة والــداخــلــيــة 	 
وادارة المخاطر

االدارة 	  مــع  الــداخــلــي  الــرقــابــة  نــظــام  مناقشة 
وضمان اداء االدارة واجباتها نحو تطوي�ر نظام 

رقابة داخلي فعال ؛

في 	  االســاســيــة  التحقيقات  نــتــائــج  فــي  الــنــظــر 
من  اليها  الموكلة  الداخلية  الــرقــابــة  مسائل 
اللجنة  من  بمبادرة  المنفذة  او  االدارة  مجلس 

وبموافقة المجلس

ضــمــان الــتــنــســيــق بـــني الــمــدقــقــني الــداخــلــيــ�ني 	 
الضرورية  الموارد  وتوفي  الخارجي  والمدقق 
الداخلية  الرقابة  هيئة  فعالية  من  والتحقيق 

واالشراف عليها    

مـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـات واالجـــــــــــراءات الــمــالــيــة 	 
والمحاسبية للشركة

وخطة 	  الخارجي  المدقق  تعني  خطاب  مراجعة 
من  يطلبها  مهمة  اســتــفــســارات  واي  عمله 
بسجالت  وت�تعلق  الــشــركــة  فــي  العليا  االدارة 
المحاسبة والحسابات المالية او انظمة الرقابة 

وكذلك ردود االدارة التنفيذية 

علي 	  االدارة  لــمــجــلــس  الـــســـريـــع  الـــــرد  تـــامـــني 
رسائل  ت�تضمنها  التي  والمسائل  االستفسارات 

المدققني الخارجي�ني او تقاري�رهم

وضــــع قـــواعـــد يــتــمــكــن مـــن خــاللــهــا الــعــامــلــون 	 
بــالــشــركــة ان يــبــلــغــوا بــســريــة شــكــوكــهــم حــول 
التقاري�ر  في  الري�بة  ت�ثي  ان  يحتمل  مسائل  أي 
المالية او الرقابة الداخلية او حول أي مسائل 
التي  المناسبة  الرتتيبات  وجــود  وضمان  اخــري 
أي  حــول  وعــادل  مستقل  تحقيق  بإجراء  تسمح 
مسائل  مع ضمان منح العامل السرية والحماية 
تلك  ــرتاح  واقــ ضــرر  او  سلبي  فعل  رد  أي  مــن 

القواعد علي مجلس االدارة العتمادها

السلوك 	  بقواعد  الشركة  تقّيد  على  االشـــراف 
المهني

بهذه 	  المتعلقة  العمل  قــواعــد  ان  مــن  الــتــ�أكــد 
مجلس  بها  فوضها  كما  والصالحيات   المهام 

االدارة تطبق بالطريقة المناسبة

المسائل 	  حــول  االدارة  مجلس  الــي  تقري�ر  رفــع 
المنصوص عليها في هذه المادة

دراسة أي مسائل اخرى يحددها مجلس االدارة	 

ملتزم

:6-١8

تــعــتــمــد لـــجـــنـــة الــتــدقــيــق 
بشكل  عملها  إطــار  وتنشر 
ــا  ــ يـــبـــني ســلــطــتــهــا ودورهــ
شكل  على  ومسؤوليتها 
ــتـــضـــمـــن كـــافـــة  ــاق يـ ــ ــث ــ ــي مــ
المنصوص  الــمــســؤولــيــات 
الــفــقــرة  ــذه  هـ فــي  عليها 

من هذا البند.
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: ١-١9

رقابة  نظام  تعتمد  ان  الشركة  على 
حسب  المجلس  عليه  يوافق   ، داخلية 
، لتقي�يم االساليب واالجراءات  االصول 
وتطبيق  المخاطر  بـــإدارة   المتعلقة  
نظام الحوكمة الذي تعتمده الشركة 
والــتــقــيــد بــالــقــوانــني والـــلـــوائـــح ذات 
الرقابة  نظام  يضع  ان  ويــ�جــب  الصلة، 
للمسؤولية  واضحة  معاي�ي  الداخلية 
والمساءلة في اقسام الشركة كلها

ملتزم

: ١-١9

ُكــلــيــًا  مــســؤول  اإلدارة  مــجــلــس  إّن 
عــن نــظــام الــرقــابــة الــداخــلــيــة في 
المجموعة فقد تم إنشاء سياسات 
خاصة وإرشــــادات وضــوابــط وحــدود 
فاصلة للمسؤولية واألداء لمراقبة 

اآلليات. 

: ١-٢9

تــ�تــضــمــن عــمــلــيــات الــرقــابــة  يــجــب ان 
ــاء وحـــــــدات فــعــالــة  ــشــ ــ ــة إن ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
المخاطر  وادارة  لتقي�يم  ومستقلة 
المالي  للتدقيق   ــدات  وحـ عــن  فضال 
بالضافة  وذلك  الداخلي  والتشغيلي 
أن  يجب  كما   ، الخارجي  التدقيق  الــي 
كل  أن  الداخلية  الرقابة  نظام  يضمن 
ت�تم  العالقة  ذات  االطـــراف  تعامالت 

وفقا للضوابط الخاصة بها

ملتزم

: ١-٢9

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة دورية 
وتقي�يم  الــداخــلــيــة  الــرقــابــة  ــار  إلطــ
الــنــظــم الــداخــلــيــة مــن خـــالل أعــمــال 
المراجع  بها  يقوم  التي  التقي�يم 
وبناء  الخارجي،  والمراجع  الداخلي 
لجنة  مــن  المقدمة  النصائح  على 
من  اإلدارة  مجلس  ليت�أكد  التدقيق، 
توفر الرقابة الصحيحة بالمجموعة.

: 3-١9

تدقيق  وحــدة  للشركة  ت�كون  أن  يجب 
محددة  ومــهــام  بــدور  ت�تمتع  داخــلــي 
يتعني  وتحديدا واضحا، وبصورة خاصة 

على وحدة التدقيق الداخلي أن:

ــابـــة . ١ ــــظــــام الـــرقـ ــــدقــــق فــــي ن ت
الداخلية وتشرف على تطبيقه

كفؤ . ٢ عمل  فري�ق  قبل  من  تــدار 
ومــســتــقــل تــشــغــيــلــيــًا ومـــــدّرب 

تدري�بًا مناسبًا.

تقاري�رخا . 3 اإلدارة  لمجلس  ترفع 
غي  أو  مـــبـــاشـــرة  بـــصـــورة  إمــــا 
مباشرة من خالل لجنة التدقيق 
ــمــجــلــس، وتـــ�كـــون  ــل الـــتـــابـــعـــة ل

مسئولة أمامه.

يكون لها إمكانية الوصول إلى . ٤
كل انشطة الشركة.

ذلــك . 5 بــمــا فــي  تــ�كــون مستقلة 
اليومي  بالعمل  القيام  عــدم 
تعزي�ز  ويــ�جــب  للشركة  ــعــادي  ال
تحديد  خالل  من  مثاًل  استقاللها 
مكافآت أعضاء الوحدة من قبل 

المجلس مباشرة.

ملتزم

: 3-١9

للمجموعة مدقق داخلي مســـتقل 
ألنظمـــة  شـــاملة  بمراجعـــة  يقـــوم 
الرقابة الداخلية وتحديد اإلنحرافات.
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:١-٤9

من  الداخلي  التدقيق  وحــدة  ت�ت�كون 
يعّينه  األقــــل  عــلــى  داخـــلـــي  مــدقــق 
ــتــدقــق  ال ــكــــون  ــ وي اإلدارة،  مــجــلــس 

الداخلي مسئواًل أمام المجلس.

ملتزم

:١-٤9

داخلي  مدقق  بتعني  المجلس  قام 
ليكون مسؤواًل أمامهم.

:5-١9

يعد  أن  الداخلي  المدقق  يتعنّي على 
ومجلس  التدقيق  لجنة  إلــى  ويــ�رفــع 
يتضمن  داخلي  تدقيق  تقري�ر  اإلدارة 
مــراجــعــة وتــقــيــ�يــمــًا لــنــطــام الــرقــابــة 
نطاق  ويحدد  الشركة.  في  الداخلية 
)بناء  المجلس  بــني  بــاالتــفــاق  التقري�ر 
على توصية لجنة التدقيق( والمدقق 
الــتــقــريــ�ر  يتضمن  أن  عــلــى  ــداخــلــي،  ال

بصورة خاصة مايلي:

إجـــــراءات الــرقــابــة واإلشـــــراف على 	 
ــ�ثــمــارات  الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالســت

وإدارة المخاطر.

مــقــارنــة تـــطـــّور عـــوامـــل الــمــخــاطــر 	 
الموجودة  واألنظمة  الشركة  في 
أو غي  الجذرية  التغي�يات  لمواجهة 

المتوقعة في السوق.

واإلدارة 	  الــمــجــلــس  أداء  ــ�يــم  تــقــي
الــرقــابــة  نــظــام  تطبيق  فــي  العليا 
عدد  تحديد  ذلــك  فــي  بما  الداخلية 
المجلس  فيها  أخطر  التي  الــمــّرات 
بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة 
بها  عالج  التي  والطريقة  المخاطر( 

المجلس هذه المسائل.

ــيــق الـــرقـــابـــة 	  ــطــب ــي ت ــاق فــ ــ ــفـ ــ اإلخـ
ــيــةأو مــواطــن الــضــعــف في  ــداخــل ال
التي  الطوارئ  حاالت  أو  تطبيقاتها 
أثرت أو قد تؤثر على األداء المالي 
للشركة، واإلجراء الي اتبعته الشركة 
تطبيق  فــي  اإلخــفــاق  معالجة  فــي 
المشاكل  )السيما  الداخلية  الرقابة 
المفصح عنها في التقاري�ر السنوية 

للشركة وبيناتها المالية(.

والــشــروط 	  بالقواعد  الشركة  تقّيد 
في  واإلدراج  اإلفــصــاح  تحكم  التي 

السوق.

ــة 	  ــرقــاب ــد الـــشـــركـــة بــأنــظــمــة ال ــقــّي ت
ــيـــة عـــنـــد تـــحـــديـــد الــمــخــاطــر  ــلـ الـــداخـ

وإدارتها.

التي 	  الــصــلــة  ذات  الــمــعــلــومــات  كــل 
في  المخاطر  إدارة  عمليات  تصف 

الشركة.

ملتزم

:5-١9

ــ�ره  تــقــاري ــرفــع  ب  PKF ــقــوم مــكــتــب ي
للجنة التدقيق.

ألنظمة  شاملة  بمراجعة  ويــقــوم 
االنحرافات  وتحديد  الداخلية  الرقابة 
ويــــقــــوم بـــرفـــع تــــقــــاريــــ�ره لــلــجــنــة 
المجموعة  قــامــت  كــمــا  الــتــدقــيــق، 
مالي  برنامج  بتطبيق  آخر  جانب  من 
ــوافــق مع  ــت مــؤســســي مــتــ�كــامــل ي
الــصــالحــيــات الــمــمــنــوحــة لــألشــخــاص 
الــمــخــولــني والــــذي يــعــتــرب مــن أكفأ 

الربمجيات وأكرثها أمنا .

:6-١9

الداخلي كّل ثالثة  التدقيق  يعد تقري�ر 
ملتزمشهور.

:6-١9

لجنة التدقيق الداخلي تعد تقري�رها 
كل ثالثة شهور.
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ــب حـــســـابـــات )مـــدقـــق  ــراقــ يـــقـــوم مــ
خــــارجــــي( مــســتــقــل ومــــؤهــــل ويــتــم 
تعي�ينه بناء على توصية لجنة التدقيق 
المرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى 
بإجراء  للشركة،  العامة  الجمعية  قرار 
ــي مــســتــقــل ســنــوي  ــارجــ تـــدقـــيـــق خــ
للبيانات  سنوية  نصف  مراجعة  وإجراء 
ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد 
بت�أكيد  والمساهمني  اإلدارة  مجلس 
تعد  المالية  البيانات  أّن  موضوعي 
وفقًا لنظام الحوكمة هذا وللقوانني 
ــ�ي  ــمــعــاي وال ــة  ــصــل ال ذات  والـــلـــوائـــح 
الدولية التي تحكم إعداد المعلومات 
ــمــامــًا مــركــز  الــمــالــيــة وأنـــهـــا تــمــّثــل ت
جميع  مــن  ــا  وأداءهــ المالي  الشركة 

النواحي الجوهرية.

ملتزم

: ٢٠-١

يونغ  آنـــد  ارنــســت  تــعــيــ�ني مكتب  تــم 
ــذي يــقــوم  ــ لــلــتــدقــيــق الـــخـــارجـــي الـ
مستقل  خـــارجـــي  تــدقــيــق  ــراء  ــإجــ ــ ب
ــنــــوي وإجـــــــــراء مـــراجـــعـــة نــصــف  ســ
التدقيق  ويهدف  للبيانات  سنوية 
اإلدارة  مجلس  تزويد  إلى  المذكور 
أّن  موضوعي  بت�أكيد  والمساهمني 
لنظام  وفقًا  تعد  المالية  البيانات 
واللوائح  وللقوانني  هذا  الحوكمة 
ذات الصلة والمعاي�ي الدولية التي 
المالية  الــمــعــلــومــات  ــداد  إعــ تحكم 
تــمــامــًا مــركــز الشركة  تــمــّثــل  وأنــهــا 
المالي وأداءها من جميع النواحي 

الجوهرية.

:٢٠-٢

يــتــعــني عــلــي الــمــدقــقــني الــخــارجــيــ�ني 
المهنية،  الــمــعــايــ�ي  بــأفــضــل  الــتــقــّيــد 
معهم  ت�تعاقد  أن  للشركة  يجوز  وال 
خــدمــات  أو  اســـتـــشـــارة  أي  لــتــقــديــم 
للشركة،  المالي  التدقيق  إجــراء  غي 
الخارجيون  المدققون  يكون  أن  وي�جب 
الشركة ومجلس  تمامًا عن  مستقلني 
لــديــهــم  ــون  ــكـ يـ أال  ــ�جــــب  ــ ــا وي ــ ــهـ ــ إدارتـ
في  المصالح  في  تضارب  أي  إطالقًا 

عالقاتهم بالشركة.

ملتزم

:٢٠-٢

للمجموعة  الــخــارجــي  الــمــدقــق  ان 
يتقيد بأفضل المعاي�ي المهنية، وال 
لتقديم  المجموعة  مــعــه  تــ�تــعــاقــد 
إجــراء  غــي  خــدمــات  أو  استشارة  أي 
الــتــدقــيــق الــمــالــي لــلــشــركــة، وهــو 
مستقل تمامًا عن الشركة ومجلس 
إدارتــهــا ولــيــس هــنــاك تــضــارب في 

المصالح في عالقاته بالشركة.

:3-٢٠

يــتــعــني عــلــى الــمــدقــقــني الــخــارجــيــ�ني 
لــلــشــركــة حـــضـــور الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــقــدمــون  الـــعـــاديـــة لــلــشــركــة حـــيـــث ي
ــنـــوي والـــــــرد عــلــى  ــسـ ــ�رهـــم الـ ــريـ ــقـ تـ

االستفسارات.

ملتزم

:3-٢٠

الــخــارجــي بحضور  الــمــدقــق  يــقــوم 
للشركة  العادية  العامة  الجمعية 
ويقوم  السنوي  تقري�ره  وتقديم 

كذلك بالرد على االستفسارات.

:٢٠-٤

يكون المدققون الخارجيون مسئولني 
للشركة  ويدينون  المساهمني  أمــام 
بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة 
عند القيام بالتدقيق كما يتوجب على 
المدققني الخارجي�ني إبالغ الهيئة وأي 
أخـــرى فــي حــال عدم  هيئات رقــابــيــة 
المناسب فيما  اإلجــراء  المجلس  اتخاذ 
للشبهة  الــمــثــية  بالمسائل  يتعلق 

التي أثارها المدققون أو حّددوها.

ملتزم

:٢٠-٤

الخارجي  المدقق  اثــار  أن  يحدث  لم 
اي مسألة مثية للشبهة .

:5-٢٠

المدرجة  الشركات  جميع  على  يتعنّي 
أسهمها في السوق تغي�ي مدققيها 
ــّل خــمــس ســـنـــوات كحد  الــخــارجــيــ�ني كــ

أقصى.

ملتزم

:5-٢٠

المدقق  بتغي�ي  المجموعة  تقوم 
الخارجي كل خمس سنوات .
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متطلبات  بجميع  التقيد  الشركة  على 
اإلفصاح بما في ذلك تقديم التقاري�ر 
الــمــالــيــة واإلفـــصـــاح عــن عـــدد أسهم 
والمسئولني  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
الــتــنــفــيــذيــ�ني وكــبــار الــمــســاهــمــني أو 
يتعني  كما  المسيطري�ن،  المساهمني 
معلومات  عن  اإلفصاح  الشركة  على 
ت�تعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في 
منهم  واحد  لكّل  الذاتية  السية  ذلك 
ومهنته  التعليمي  مــســتــواه  تــبــنّي 
وعضوّيته في مجالس إدارة أخرى )إن 
اإلفصاح عن أسماء  يجب  وجــدت(، كما 
من  المشّكلة  المختلفة  اللجان  أعضاء 
قبل المجلس وفقًا للمادة )3/5( مع 

تبيان تشكيلها.

ملتزم

: ٢١-١

التقاري�ر المالية ت�تم وفقا لمتطلبات 
االفصاح ، في التقري�ر المرفق يوجد 
تفصيل وبيان متطلبات هذه الفقرة 

من هذا البند.

:٢١-٢

جميع  أن  ــ�أكــد  ــت ي أن  الــمــجــلــس  عــلــى 
ــتــي تــقــوم بها  عــمــلــيــات اإلفـــصـــاح ال
الـــشـــركـــة تـــ�تـــيـــح مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 

وصحيحة وغي مضللة.

ملتزم

: ٢١-٢

ــاح تــوفــر  ــ ــصـ ــ جــمــيــع عـــمـــلـــيـــات االفـ
وغــي  وصحيحة  دقــيــقــة  مــعــلــومــات 

مضللة .

:3-٢١

يجب أن ت�كون التقاري�ر المالية للشركة 
مطابقة لمعاي�ي المحاسبة والتدقيق 
ومتطلباتها،   ISA و   IFRS/IAS الدولية 
المدققني  تــقــريــ�ر  يتضمن  أن  ــ�جــب  وي
الــخــارجــيــ�ني إشـــــارة صــريــحــة عــّمــا إذا 
كانوا قد حصلوا على كّل المعلومات 
التقري�ر  يذكر هذا  ان  الضرورية، وي�جب 
بمعاي�ي  ت�تقيد  الــشــركــة  كــانــت  إذا  مــا 
قد  التدقيق  كــان  إذا  ومــا   IFRS/IAS
اأجري وفقًا لمعاي�ي التدقيق الدولية 

.ISA

:3-٢١

للمجموعة  الــمــالــيــة  ــ�ر  الــتــقــاري ان 
وان   IFRS/IAS لمعاي�ي  وفــقــًا  تــ�تــم 
التدقيق يتم وفقًا لمعاي�ي التدقيق 

.ISA الدولية

:٢١-٤

المدققة  المالية  التقاري�ر  يجب توزيع 
للشركة على جميع المساهمني.

: ٢١-٤

يتم توزيع التقاري�ر المالية المدققة 
للمجموعة على جميع المساهمني 
الجمعية  اجتماع  خــالل  ولــك  سنويًا 

العمومية للمجموعة.  



٢٠١٤ لعام  الحوكمة  تقري�ر 

55

رقم 
المادة

رقــــــــــــــم الــبــنــد

م
تزا

الل
ا

م 
عد

م
تزا

الل
ا

ال 
ق

طب
ين

تطبيقات الحوكمة

�ر 
ربي

ت
م 

عد
م

تزا
الل

ا

:)2
2(

دة
ما

ال
ة:

سي
سا

األ
ة 

كي
مل

 ال
صر

نا
وع

ني 
م

ه
سا

م
لل

ة 
ام

لع
ق ا

قو
لح

 ا

الحقوق  بجميع  المساهمون  يتمتع 

الــمــمــنــوحــة لــهــم بــمــوجــب الــقــوانــني 

هذا  فيها  بما  الصلة  ذات  والــلــوائــح 

الــنــظــام ونــظــام الــشــركــة األســاســي، 

يضمن  أن  الــمــجــلــس  عــلــى  ــتــعــني  وي

احرتام حقوق المساهمني بما يحقق 

العدالة والمساواة.

حـــقـــوق ملتزم ــرتم  ــحــ ــ ت ــجـــمـــوعـــة  الـــمـ ان 

المساهمني المكرسة في القوانني 

واللوائح ونظامها االساسي. 
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يتعني على الشركة أن تحتفظ بسجالت 

صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية 

األسهم.

ملتزم

ان المجموعة ملتزمة بتطبيق بنود 

ومكرسة  كامل  بشكل  المادة  هذه 

نــظــامــهــا  مــــن   )9( الـــــمـــــادة  فــــي 

االســـاســـي الــمــنــشــور عــلــى موقع 

المجموعة.

:٢-٢3

سجل  على  االطـــالع  للمساهم  يحق 

والوصول  الشركة  في  المساهمني 

ــات الــعــمــل  ــاعــ ــالل ســ ــ ــًا خـ ــانـ ــجـ ــه مـ ــيـ إلـ

هو  لما  وفــقــًا  أو  للشركة  الرسمية 

مـــحـــّدد فـــي إجــــــراءات الــحــصــول على 

المعلومات التي تضعها الشركة.

:3-٢3

نسخة  على  الحصول  للمساهم  يحق 

أعضاء  سجل  التالية:  المستندات  من 

الت�أسيسي  والعقد  اإلدارة،  مجلس 

ــــي  ــاسـ ــ ــا األسـ ــهــ ــامــ ــظــ ــ لـــلـــشـــركـــة ون

أو  امتيازات  ترتب  التي  والمستندات 

وعقود  الشركة  أصــول  على  حقوق 

مستند  وأّي  الــعــالقــة  ذات  ــراف  األطــ

آلخر  وقــت  من  الهيئة  عليه  تنص  أخــر 

وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده 

الهيئة.
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عــقــدهــا  ــضــمــن  ت ان  ــة  ــركـ ــشـ الـ عـــلـــى 

الت�أسيس ونظامها األساسي إجراءات 

الــمــعــلــومــات بشكل  عــلــى  ــحــصــول  ال

الحصول  في  المساهمني  حق  يحفظ 

والمعلومات  الــشــركــة  وثــائــق  عــلــى 

المناسب  الوقت  في  بها  المتعلقة 

ــ�كــون  ت ــب أن  ــ�جـ وبــشــكــل مــنــتــظــم. ويـ

المعلومات  على  الــحــصــول  إجــــراءات 

واضحة ومفّصلة على أن ت�تضمن:

ــي 1 1) ــتـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــات الـ ــومــ ــ ــل ــعــ مــ

ــول عـــلـــيـــهـــا بــمــا  ــصــ ــحــ ــ يـــمـــكـــن ال

ــوع الــمــعــلــومــات الــتــي  ــ فــيــهــا ن

ــتـــاح الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــصــورة  يـ

مستمرة للمساهمني األفراد أو 

للمساهمني الذين يمّثلون نسبة 

مئوية دنيا من رأس مال الشركة.

للحصول 1 2) الواضح والصري�ح  اإلجراء 

على هذه المعلومات.

ملتزم

: ٢٤-١

الجمعية  اجتمعت   ٢٠١١/١٢/١٤ بتاري�خ 

للمجموعة  ــعــاديــة  ال غــي  الــعــامــة 

من   )9( ــادة  ــمـ الـ بــتــعــديــل  وقـــامـــت 

ــنـــظـــام االســــاســــي لــلــمــجــمــوعــة  الـ

للتوافق مع متطلبات هذا البند .

:٢٤-٢

لــهــا موقع  يــكــون  أن  الــشــركــة  عــلــى 

إلكرتوني تنشر فيه جميع اإلفصاحات 

والمعلومات ذات الصلة والمعلومات 

المعلومات  هــذه  وت�تضمن  الــعــامــة، 

اإلعــالن  يجب  التي  المعلومات  كافة 

وبموجب  النظام  هــذا  بموجب  عنها 

أي قوانني ولوائح ذات صلة.

ملتزم

:٢٤-٢

تنشر  إلكرتوني  موقع  للمجموعة 

فيه جميع اإلفصاحات والمعلومات 

ذات الصلة والمعلومات العامة

ويمكن العودة الى هذا الموقع:

 www.ezdanholding.qa
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الت�أسيسي  العقد  يتضمن  أن  يجب 

أحكامًا  األساسي  ونظامها  للشركة 

الفعلي في  المساهمني  تضمن حق 

وعقدها  عامة  جمعية  إلى  الدعوة 

بنود  إدراج  وحق  مناسب،  وقت  في 

على جدول األعمال ومناقشة البنود 

وطرح  األعمال  جدول  على  المدرجة 

وحّق  عليها،  األجوبة  وتلقي  أسئلة 

تام  اطالع  على  وهم  قرارات  اتخاذ 

بالمسائل المطروحة.

ملتزم

االساسي  النظام  من   )٤9( المادة  ان 

المساهمني  حق  تضمنت  للمجموعة 

جمعية  إلى  الدعوة  في  الفعلي 

عامة وعقدها.

كما ان المادتني )5٤( و )56( من النظام 

على  نصتا  قد  للمجموعة  االساسي 

عشر  يمثلون  الذين  المساهمني  حق 

بنود على  بادراج  المجموعة  راسمال 

جدول اعمال الجمعية العامة وحقهم 

على  المدرجة  لبنود  مناقشة  في 

جدول االعمال  واالستفسار عنها .
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:٢-١6

ذاتها  الفئة  من  األسهم  لكّل  يكون 

الحقوق عينها المتعلقة بها.

ملتزم

 :٢-١6

ان المادة )١9( من النظام االساسي 

المساواة  على  نصت  للمجموعة 

االسهم  حملة  بني  التمي�يز  وعدم 

من الفئة نفسها.

:٢-٢6

وفقًا  به  مسموح  بالوكالة  التصويت 

للقوانني واللوائح ذات الصلة.

ملتزم

:٢-٢6

ان المادة )٤٤( من النظام االساسي 

شروط  على  نصت  للمجموعة 

والتصويت  الحضور  في  النيابة 

واللوائح  للقانون  وفقا  بالوكالة 

ذات الصلة.
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:٢-١7

ــة  ــركـ ــشـ الـ ــد  ــقــ عــ يـــتـــضـــمـــن  أن  ــجــــب  ــ ي

ــظــامــهــا األســـاســـي  ــ�أســيــســي ون ــت ال

المساهمني  إعــطــاء  تــضــمــن  أحــكــامــًا 

معلومات عن المرشحني إلى عضوية 

بما  اإلنــتــخــابــات،  قبل  اإلدارة  مجلس 

فــي ذلــك وصــف مــهــارات المرشحني 

ــة وخـــربتـــهـــم  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــنـــيـــة والـ الـــمـــهـ

ومؤهالتهم األخرى.

ملتزم

 :٢-١7

تم   ٢٠١١/١٢/١٤ بــتــاريــ�خ 

 )٢7( ــــمــــادة  ال ــعــديــل  ت

االساسي  النظام  من 

للتوافق  للمجموعة 

ــع مـــتـــطـــلـــبـــات هـــذا  ــ مـ

البند .

:٢-٢7

لــلــمــســاهــمــني الــحــق  يـــكـــون  يــجــب ان 

عن  اإلدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  بــانــتــخــاب 

طري�ق التصويت الرتاكمي.

غي
ملتزم

:٢-٢7

مجلس  اعــضــاء  انتخاب 

طري�ق  عن  يتم  االدارة 

ــة  ــي ــب ــتـــصـــويـــت االغــل الـ

النسبية .
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إلى  يقدم  أن  اإلدارة  مجلس  على 

الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم 

هذا  يتضمن  ان  وي�جب  األرباح،  توزيع 

السياسة  هذه  عن  شرحًا  التقديم 

الشركة  مصلحة  خدمة  من  انطالقًا 

والمساهمني على حّد سواء.

ملتزم
التقري�ر المالي عن كل سنة يتضمن 

سياسة توزيع االرباح 
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:٢-١9

المال،  رأس  هيكل  عــن  اإلفــصــاح  يجب 

ويــتــعــني عــلــى الــشــركــات تــحــديــد نــوع 

اتـــفـــاقـــات الــمــســاهــمــني الـــتـــي يجب 

اإلفصاح عنها.

ملتزم 

:٢-١9

حسب  بذلك  ملتزمة  المجموعة  إن 

القوانني واالنظمة المرعية االجراء

:٢-٢9

ينبغي أن تقوم الشركات على تضمني 

نظامها  و/أو  الــتــ�أســيــســي  عــقــدهــا 

مساهمي  لحماية  أحكاما  األساسي 

األقــلــيــة فـــي حـــال الــمــوافــقــة على 

األقلية  مساهمو  كان  كبية  صفقات 

قد صوتوا ضدها.

 
غي 

ملتزم

:٢-٢9

كبية  صفقات  اي  توقيع  يتم  لــم 

خالل العام ٢٠١٤ 

:3-٢9

على  ــات  ــركـ ــشـ الـ تـــقـــوم  أن  يــنــبــغــي 

ــيـــســـي و/ ــ�أسـ ــتـ ــا الـ ــدهـ ــقـ تـــضـــمـــني عـ

تضمن  ــيــة  آل ــاســـي  األسـ نــظــامــهــا  أو 

تضمن  أو  للجمهور  بيع  عــرض  إطــالق 

بيع  في  المساواة  حقوق  ممارسة 

األســهــم فــي حــال حـــدوث تغي�ي في 

ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة 

ــ�جــب ان  مــئــويــة مــحــددة )الــســقــف( وي

تحديدها  لــدى  االعتبار  عني  في  ت�أخذ 

طــرف  يملكها  الــتــي  االســهــم  ســقــف 

المساهم  سيطرة  تحت  ولكنها  ثالث 

المعينة  األسهم  فيها  بما  المفصح، 

باتفاقات مساهمني والتي يجب أيضًا 

اإلفصاح عنها.

غي 

ملتزم

:3-٢9

تعديل  الـــى  المجموعة  ستسعى 

وضعها لهذه الناحية .
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:١-3٠

حقوق  احرتام  الشركة  على  يجب 

الحاالت  وفي  المصالح،  أصحاب 

المصالح  أصحاب  فيها  يشارك  التي 

من  يتمكنو  أن  يجب  الحوكمة،  في 

بها  موثوق  معلومات  على  الحصول 

وكافية وذات صلة وذلك في الوقت 

المناسب وبشكل منتظم.

ملتزم

المجموعة ملتزمة بتطبيق جميع 

بنود هذه المادة بشكل كامل 

:٢-3٠

على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة 

العدل  لمبادئ  وفقًا  الموظفني 

على  تمي�يز  أي  وبدون  والمساواة 

أساس العرق أو الجنس أو الدين.

:3-3٠

سياسة  يضع  ان  المجلس  على 

للعاملني  حوافز  لمنح  للمكافآت 

بما  دائمًا  للعمل  الشركة  وإلدارة 

ت�أخذ  أن  وي�جب  الشركة،  مصلحة  يخدم 

أداء  االعتبار  بعني  السياسة  هذه 

الشركة على المدى الطوي�ل.

:٤-3٠

تسمح  آلية  اعتماد  المجلس  على 

المجلس  إبالغ  بالشركة  للعاملني 

في  للري�بة  المثية  بالتصرفات 

التصرفات  هذه  ت�كون  عندما  الشركة 

أو مضرة  أو غي قانونية  غي قويمة 

يضمن  أن  المجلس  وعلى  بالشركة، 

المجلس  إلى  يتوجه  الذي  للعامل 

السرّية والحماية من أّي أذى أو ردة 

أو  آخري�ن  موظفني  من  سلبية  فعل 

من رؤسائه.

:5-3٠

بأحكام  التام  االلتزام  الشركات  على 

هذه المادة، فهي مست�ثناة من مبدأ 

التقيد أو تعليل عدم التقيد.
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 :١-3١

يــتــعــني عــلــى الــمــجــلــس إعــــداد تــقــريــ�ر 
سنوي يوقعه الرئيس.

ملتزم
:١-3١

مرفق لكم التقري�ر السنوي موقعا 
من رئيس مجلس االدارة.

:٢-3١

الهيئة  إلى  الحوكمة  تقري�ر  يجب رفع 
سنويًا وفي أي وقت تطلبه الهيئة، 
ويكون مرفق بالتقري�ر السنوي الذي 
اإلفصاح  بواجب  التزامًا  الشركة  تعده 

الدوري.

ملتزم

:٢-3١

ــقــوم الــمــجــمــوعــة بــاالفــصــاح عن  ت
البيانات المالية دوريًا حسب اللوائح 

واالنظمة .

:3-3١

ــد تـــقـــريـــ�ر الــحــوكــمــة  ــن ــجــب تــضــمــني ب ي
ــجــــدول أعــــمــــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــ ب
منه  نسخة  وتــوزيــع  للشركة  العادية 

للمساهمني خالل اإلجتماع.

ملتزم

:3-3١

العامة  الجمعية  اجتماعات  جميع 
ــاص بــتــقــريــ�ر  ــنــد خــ ــتــم تــضــمــنــيــهــا ب ي
منه  نسخة  تــوزيــع  ويــتــم  الحوكمة 

على المساهمني .

:٤-3١

كّل  الحوكمة  تــقــريــ�ر  يتضمن  أن  يجب 
بتطبيق  الــمــتــعــلــقــة  الــمــمــعــلــومــات 
أحـــكـــام هـــذا الــنــظــام، وعــلــى سبيل 

المثال ال الحصر:

اتبعتها الشركة . ١ اإلجراءات التي 
بهذا الخصوص.

اإلفصاح عن أي مخالفات ارت�كبت . ٢
ــان  ــي ــيــة وب ــمــال خــــالل الــســنــة ال
معالجتها  وطــريــقــة  أســبــابــهــا 
وسبل تفاديها في المستقبل.

اإلفصاح عن األعضاء الذين يت�ألف . 3
ولجانه  اإلدارة  مجلس  منهم 
ونشاطاتهم  ومسؤولياتهم 
خالل السنة، وفقًا لفئات هؤالء 
األعضاء وصالحياتهم، فضال عن 
أعضاء  مــكــافــآت  تحديد  طريقة 
التنفيذية  واإلدارة  الــمــجــلــس 

العليا في الشركة.

ــراءات الــرقــابــة . ٤ ــ اإلفــصــاح عــن إجـ
الداخلية بما في ذلك اإلشراف 
عــــلــــى الـــــــشـــــــؤون الـــمـــالـــيـــة 

واالست�ثمارات وإدارة المخاطر.

ــراءات الــتــي . 5 ــ ــ اإلفـــصـــاح عـــن اإلجـ
ت�تبعها الشركة لتحديد المخاطر 
ــتـــي قـــد تــواجــهــهــا  الـــكـــبـــية الـ
ــرق تــقــيــ�يــمــهــا وادارتــــهــــا  ــ وطــ
وتحليل مقارن لعوامل المخاطر 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــشـــركـــة، 
المعتمدة  األنظمة  ومناقشة 
أو  الجذرية  التغي�يات  لمواجهة 

غي المتوقعة في السوق.

ملتزم

:٤-3١

كامل  بتطبيق  ملتزمة  المجموعة 
المادة  هذه  من  البند  هذه  فقرات 

بشكل كامل. 
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أداء . 6  ــ�يـــم  ــيـ ــقـ تـ ــن  ــ عـ اإلفـــــصـــــاح 
في  العليا  واإلدارة  المجلس 
الداخلية  الرقابة  نظام  تطبيق 
بما في ذلك تحديد عدد المرات 
ــر فــيــهــا الــمــجــلــس  ــطـ ــتـــي أخـ الـ
ذلك  في  )بما  رقابية  بمسائل 
والــطــريــقــة  الـــمـــخـــاطـــر(  إدارة 
هذه  المجلس  بها  عــالــج  الــتــي 

المسائل.

اإلفــــــصــــــاح عـــــن اإلخــــــــــالل فــي . 7
تطبيق الرقابة الداخلية كليًا أو 
في  الضعف  مــواطــن  أو  جــزئــيــًا 
حاالت  عن  اإلفصاح  أو  تطبيقها 
الطوارئ التي أّثرت أو قد تؤّثر 
للشركة،  الــمــالــي  األداء  عــلــى 
واإلجــــــــــــراءات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا 
اإلخفاق  معالجة  فــي  الشركة 
الداخلية  الــرقــابــة  تطبيق  فــي 
ــمــشــاكــل الــمــفــصــح  )الســـيـــمـــا ال
السنوية  الــتــقــاريــ�ر  فــي  عنها 

للشركة وبياناتها المالية(.

ــشــركــة . 8 ــد ال ــقــي ــن ت اإلفــــصــــاح عــ
التي تحكم  بالقواعد والشروط 

اإلفصاح واإلدراج في السوق.

ــشــركــة . 9 ــد ال ــقــي ــن ت اإلفــــصــــاح عــ
عند  الداخلية  الرقابة  بأنظمة 

تحديد المخاطر وإدارتها.

كّل المعلومات ذات الصلة التي . ١٠
المخاطر  إدارة  عمليات  تصف 
الداخلية في  الرقابة  وإجراءات 

الشركة.
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 واهلل الموفق

تم االنتهاء من وضع هذا التقري�ر بتاري�خ ١/١/٢٠١5.

رئيس مجلس اإلدارة

د. خالد بن  ثاني آل ثاني

أخيًا

إن المجموعة تسعى دائما الى التطبيق المثالي لقانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة لما 
في ذلك من مصلحة للمجموعة والمساهمني على حد سواء ، كما تسعى الى المحافظة على 
حقوق المساهمني بما فيهم األقلية وذلك للوصول الى اكرب قدر من الربحية المشروعة وفق 

تحقيق أكرب قدر من الشفافية.


