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 حوكمة الشركات تقرير
 ش.ـ.ؽ.لمجمع شركات المناعي 

 مقدمة : .1

  حككمة الشركات المدرجة في األسكاؽ التي تخضع لرقابة ىيئة قطر  نظاـباإلشارة إلى
 ،)يشار إليو فيما بعد بػ"النظاـ"(ـ 2009يناير  27، الصادر في تاريخ  لألسكاؽ المالية

  يماءن إلى نص المادة النظاـ بعد إصداره  افكالتي تنص عمى سري،  ( مف النظاـ3)31كا 
 نشره في الجريدة الرسميةك  )يشار إلييا فيما بعد بػ"الييئة"(مف ىيئة قطر لألسكاؽ المالية 

ـ بالجريدة الرسمية 2009يكنيك  25في تاريخ  هتـ نشر قد صدر النظاـ ك  ، كحيث أنو
 كأصبح سارم المفعكؿ،

  يماءن إلى المادة تي تنص عمى إنطباؽ أحكاـ النظاـ عمى جميع ( مف النظاـ كال1)2كا 
 الشركات المدرجة أسيميا في أم سكؽ لألكراؽ المالية تخضع لمييئة،

 يماءن إلى الماد مف الشركات المدرجة ف تتطمباف ي، كالمت ( مف النظاـ30)المادة ك  (2)2 ةكا 
مجمس يكقعو رئيس  سنكم حككمة إعداد تقريرفي األسكاؽ التي تخضع لرقابة الييئة 

المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ النظاـ كتقييـ مجمس اإلدارة لتقيد  معمكماتكؿ ال متضمنان اإلدارة 
 إلى تقريرد بيذه األحكاـ كرفع ىذا الالتقي  عدـ الشركة باألحكاـ الكاردة في النظاـ أك تعميؿ 

 ،الييئة

  يماءن إلى الخطاب الصادر ؤرخ في كالم 015/02/2010كالمرقـ ىػ ؽ/ك.ـ./مف الييئة كا 
ـ، كالذم يشير إلى تسميـ تقرير الحككمة إلى الييئة في كقت ال يتجاكز 21/2/2010

 ـ،2010نياية شير أغسطس 

 /.يماءن إلى الخطاب الصادر مف الييئة كالمرقـ ىػ ؽ/ك.ـ كالمؤرخ في  098/07/2010كا 
 تقرير الحككمةيحتكم عمى مزيد مف التكضيح حكؿ كتابة  الذمك ـ، 28/7/2010

 لذا كمحتكياتو،
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  بإعداد  )يشار إليو فيما بعد بػ"مجمس اإلدارة"(فقد قاـ مجمس إدارة مجمع شركات المناعي
 يشار إليو فيما بعد بػ"الشركة"()ىذا التقرير عف حككمة الشركات لمجمع شركات المناعي 

 مف الييئةالصادرة كالتعاميـ ذات الصمة  كالمكائح كالقكانيف النظاـبأحكاـ ميتديان في ذلؾ 
اإلدارة الرشيدة تطبيقات كممارسات قكاعد الحككمة السميمة ك  كالنظاـ األساسي لمشركة

المساىميف  تمك ف كمف خالؿ ىذا التقرير فإف الشركة كمعايير اإلنضباط المؤسسي.
 السياسات كالممارسات عمى طالعاإلالجميكر عمى  ككذلؾ كأصحاب المصالح اآلخريف

التي تقـك الشركة بتطبيقيا مف أجؿ مساعدتيـ في تقييـ إلتزاـ الشركة بالنظاـ كمبادئ 
 ( مف النظاـ.2)2الحككمة الرشيدة بصكرة عامة طبقان ألحكاـ المادة 

 تمييد : .2

جراءات الحككمةبكاممة التامة ك القناعة الاإلدارة مجمس  ف لدلأ بما  بنحك سميـ أف تطبيؽ قكاعد كا 
كيؤدم أيضان إلى زيادة  كتحقيؽ الجكدة كالتميز في األداء يؤدم إلى تحقيؽ نمك مرتفع كمتكاصؿ

تكليد  إضافة إلى األقميات كصغار المساىميف مصالح حماية إلى ؼدييالثقة في الشركة كما 
 األرباح كتكفير فرص العمؿ كتخفيؼ المخاطر ككفاءة األداء كالقابمية لممحاسبة.

كاستشعر أىمية  بمبادئ حككمة الشركات -كقبؿ إصدار النظاـ–مجمس اإلدارة  لذا فقد اىتـ
 2007ممخص عاـ  -تحت عنكاف 2007جاء في تقرير مجمس اإلدارة لعاـ  حيث تطبيقيا

ستشراؼ المستقبؿ:   ."شركةوتقوية اإلنضباط المؤسسي بالتوسيع مجمس اإلدارة ".... كا 

، خاطب 2010فبراير  17في  كالمنعقد –سرياف النظاـبعد –لمجمعية العامة كفي أكؿ اجتماع  
 قائالن: لمساىميفارئيس مجمس إدارة الشركة 

 التي األسواؽ في المدرجة لمشركات لمحوكمة نظاماً  أصدرت الييئة ،9002 عاـ وفي"
 الحالية إجراءاتو مراجعة في اإلدارة مجمس بالتالي شرع وقد الييئة، لرقابة تخضع
 التدقيؽ لجنتي عضوية مراجعة تمت وقد .الجديد النظاـ الستيعاب بالحوكمة الخاصة

 تـ كما بيما، تنفيذييف وغير مستقميف أعضاء تعييف ومتطمبات يتفؽ بما والمكافآت
 وحسب .لمحوكمة واألخرى لمترشيحات إحداىما لجنتيف تكويف ذلؾ إلى باإلضافة
 الخاصة والمكافآت األرباح سياسة مقترح عرض فسيتـ الحوكمة، نظاـ متطمبات
 تفاصيؿ نشر العامة الجمعية انعقاد عقب وسيتـ .العامة الجمعية عمى بالشركة
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 الشركة تقرير في بالشركة الخاصة اإلدارة مجمس لجاف وصالحيات الحوكمة سياسات
 .االنترنت" عمى موقعيا وعمى السنوي

الخاصة بو لتتماشى مع مبادئ كدعا مجمس إدارة الشركة بالفعؿ إلى الشركع في إجراءات الحككمة 
بإتخاذ بعض اإلجراءات التي مف شأنيا تفعيؿ  اإلدارةمجمس  النظاـ الذم أصدرتو الييئة. كقاـ

مجمس اإلدارة  قاـ ( مف النظاـ1)30( كالمادة 3)5ككفقان ألحكاـ المادة ، في الشركة دكر الحككمة
سعيد عدناف  /ىيجمي كالسيد كفج كيث /ضمت في عضكيتيا السيدبتشكيؿ لجنة الحككمة كالتي 

كذلؾ إيمانان مف مجمس اإلدارة بأىمية الحككمة كحتى يتأكد  مجمس اإلدارة، كمعض أبك عكدة،
كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة  النظاـمجمس اإلدارة مف إلتزاـ الشركة بالمبادئ المنصكص عمييا في 

 ( مف النظاـ.1)3

بأف تمك ف مجمس  إطار عمؿ المجنة حيث عيد إليياـ 2009ديسمبر  3كأجاز مجمس اإلدارة في 
اإلدارة عبر الحككمة الجيدة مف إضافة قيمة لمشركة كلسمعتيا في أكساط المساىميف كاألطراؼ 

بقاء أعضاءك  كأصحاب المصالح اآلخريف ذات الصمة  عمى الدكاـ مطمعيف عمى مجمس اإلدارة ا 
ضمانان  الممارسات في ىذا الخصكص مجاؿ الحككمة كأفضؿ في كآخر المستجدات التطكرات

( مف النظاـ 5)14لدكرىـ في عممية الحككمة كفقان ألحكاـ المادة اإلدارة إلدراؾ أعضاء مجمس 
كضمانان إللتزاـ مجمس اإلدارة بالقكانيف كالمكائح كقكاعد الممارسات ذات الصمة كفقان ألحكاـ المادة 

جتماع مع بكرصة قطر كالييئة كمحامي الشركة ( مف النظاـ. ك كذلؾ عيد إلى المجنة باإل2/2)5
كنص إطار عمؿ المجنة ضمف ما نص عمى أف  لمحصكؿ عمى إستشارة خبرة في مجاالت اإللتزاـ.

"تنعقد المجنة عمى األقؿ ثالث مرات في السنة وبصورة أكثر إنتظامًا خالؿ اإلثني عشر شيراً 
نطاؽ صالحيات  - (1مرفؽ رقـ ))ئة". األولى مف صدور متطمبات نظاـ الحوكمة الخاص باليي

آليات تنفيذ كتطبيؽ نظاـ حككمة الشركات كالعمؿ عمى إقتراح بالمجنة كستقـك  .(لجنة الحوكمة
 ارات الشركة عف الحككمة كأىدافيا. نشر الكعي داخؿ إد

أعضاء مجمس اإلدارة عف األحكاـ التي إحتكاىا النظاـ كالفمسفة التي قامت  بتنكير المجنة كقامت
 عميو كالتعاميـ التي صدرت عف الييئة بشأف تطبيؽ النظاـ. 

كلقد قامت المجنة بعقد إجتماعات مختمفة مع بعض المسؤكليف في الييئة كالمستشارييف القانكنييف 
 رسات الحككمة.لمشركة لمكقكؼ عمى أمثؿ الطرؽ لتطبيقات كمما
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 ـ حوكمة الشركاتافمسفة الشركة عف نظ .3

 :اإلدارة إف حككمة الشركات تعني لمجمس

 ،المادية كالبشرية الكسيمة التي تمارس بيا الشركة السمطة إلدارة كافة أصكليا كمكاردىا (1

 مثكؿ اإلدارة لحقكؽ المساىميف التي ال تتزعزع بإعتبارىـ المالؾ الحقيقييف لمشركة، (2

في ممارسة اإلدارة كالتجارة  كالميني بالقكاعد كاإلجراءات كالقيـ كالسمكؾ األخالقي اإللتزاـ (3
تخاذ القرارات  حكؿ شؤكف الشركة، السميمة كا 

في كاألطراؼ ذات الصمة  تكزيع الحقكؽ كالمسؤكليات بيف مختمؼ أصحاب المصالح (4
 . الشركة

يؤمف بالتطبيؽ الرشيد كعمى ىدم مف ىذا الفقو الراشد كالحكمة الصائبة فإف مجمس اإلدارة 
تياجات المتغيرة ككذلؾ حليتناسب مع اإللحككمة الشركات كالتطكير المستمر لممارسات الحككمة 

اج إعتقادان جازمان في إنتيمجمس اإلدارة بشكؿ دائـ، كيعتقد بمراجعة ممارسات الحككمة اإللتزاـ 
سية لمحككمة في إدارة الشركة كىي اإلنضباط كالشفافية كاإلفصاح كاإلستقاللية القيـ األسا

يسعى مجمس لة كالمسؤكلية كالعدالة كالمسؤكلية اإلجتماعية كالدقة في البيانات المالية ، ك ءاسكالم
أصحاب  ي السمكؾ األخالقي كتفعيؿ أدكارالمتمثمة فكذلؾ في تركيز ركائز الحككمة ك اإلدارة 

دارة المخاطر.  المصمحة كاألطراؼ ذات الصمة كا 

عني مجرد ييدرؾ تمامان أف تطبيؽ الحككمة في الشركة عمى النحك السميـ ال  اإلدارةكما أف مجمس 
نما  فحسب إحتراـ مجمكعة مف القكاعد كاألحكاـ ثقافة كأسمكب في ضبط العالقة بيف  كىكا 

حتى  لمشركة كالعامميف بيا كالمتعامميف معيا العميا كاإلدارة التنفيذية كمجمس اإلدارةالمساىميف 
كتحقيؽ الرقابة الفعالة،  ربحيةالمساىمكف حسف إستغالؿ اإلدارة ألمكاليـ كزيادة مستكل ال ضمفي

جاء في  .طريقة المناعي( –( 2)مرفؽ رقـ ) ككؿ ىذا تـ عكسو في ما يسمى "طريقة المناعي".
فاظ بمستوى عاؿ مف تح"إف الشركة ممتزمة باإلـ: 2009 عاـ لمشركة فيالتقرير السنكم 

 .ممارسات وا جراءات الحوكمة بطريقة تحافظ عمى معايير الشركة وتدعـّ قيمتيا لممستثمريف"

 

 ميثاؽ مجمس اإلدارة   .4
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ًن ل، فقد اعتمد مجمس اإلدارة م( مف النظاـ4أحكاـ المادة )كفؽ متطمبات    ممجمس مرفؽ طيو يثاقَا
 . (ميثاؽ مجمس اإلدارة –( 3)رقـمرفؽ )

 : مجمس اإلدارة .5

 ( مف النظاـ فمقد نصت5إستيفاء ألحكاـ المادة ) : مياـ ومسؤوليات مجمس اإلدارة (1)
يناط بمجمس ( مف النظاـ األساسي لمشركة عمى أنو 31( ك)30( ك)26المكاد ) أحكاـ

كلو أكسع السمطات في ذلؾ كمباشرة جميع  الشركةاإلدارة مسؤكلية اإلدارة كاإلشراؼ عمى 
األعماؿ التي تقتضييا ىذه اإلدارة كفؽ ما نص عميو القانكف أك نظاـ الشركة أك قرارات 

. كما يقـك مجمس اإلدارة في عالكة عمى تعييف اإلدارة التنفيذية العميا الجمعية العامة،
تشكيؿ لجاف ك  حددةالعمميات المبعض األحياف بتفكيض بعض صالحياتو إلجراء بعض 

 كفي ىذه الحالة يظؿ مجمس اإلدارة مسؤكالن عف تمؾ الصالحيات التي فكضيا. خاصة
 ات، فإف لجنة الترشيحاتباإلضافة إلى ذلؾ، كبمكجب نطاؽ صالحيات لجنة الترشيح

 مجمكعة مناصب في/التعاقب تخطيطال كعممية اإلدارة تطكير برامج بمراجعةمفكضة 
 .التنفيذم المدير بإعدادىا يقـك كالتي األخرل العميا كاإلدارة التنفيذية اإلدارة

مثميا أماـ يك  رئيس مجمس اإلدارة ىك رئيس الشركة : واجبات رئيس مجمس اإلدارة (2)
بالغير كيناط  القضاء كلدل الغير كيعتبر تكقيعو كتكقيع مجمس اإلدارة في عالقة الشركة

ا كرد اىتداءن بم ك ( مف النظاـ األساسي.28حكاـ المادة )بو تنفيذ قرارات المجمس كفقان أل
يككف رئيس مجمس اإلدارة مسؤكالن عف حسف سير عمؿ مجمس يثاؽ مجمس اإلدارة بم

( مف النظاـ 32كفقان ألحكاـ المادة )اإلدارة كلو الحؽ في الدعكة الجتماع مجمس  اإلدارة
كالتأكد مف مناقشة جميع األمكر اليامة كالمكافقة عمى جدكؿ أعماؿ كؿ  األساسي لمشركة

جميع أعضاء مجمس اإلدارة كحثيـ  بيف اءةالبن  العالقات  لمجمس اإلدارة كتشجيع اجتماع
ريؼ شؤكف المجمس كتسييؿ حصكؿ المعمكمات صعمى المشاركة بشكؿ فعاؿ في ت

( مف النظاـ، فإف 2) 8ألحكاـ المادة  الكاممة كالصحيحة ليـ في الكقت المناسب. ككفقان 
 رئيس مجمس اإلدارة ليس عضكان في أم لجنة مف لجاف مجمس اإلدارة.

 يديف( مف النظاـ 1)6إستيفاء ألحكاـ المادة  :اإلدارة اإلستئمانية  مجمس واجبات أعضاء (3)
 .كالمكائح بالقكانيف كالتقيد كاإلخالص العناية بكاجبات لمشركة اإلدارة مجمس في عضك كؿ
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( مف النظاـ األساسي 36كيقـك أعضاء مجمس اإلدارة بصفة دائمة ككفقان ألحكاـ المادة )
أك مكظفي الشركة أك غيرىـ مف ذكم  لمشركة بدعكة بعض أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا

مجمس اإلدارة بغية تقديـ بعض البيانات كالمعمكمات  اجتماعاتلحضكر  الخبرة
بمسؤكلياتيـ تجاه  لاللتزاـتمكف أعضاء مجمس اإلدارة بالعمؿ بفاعمية كاإليضاحات حتى ي

الالزميف  كاالىتماـ الشركة عمى أساس معمكمات كاضحة ككافية كبحسف نية كبالعناية
مف ( 3)6( كالمادة 2)6المادة  ألحكاـ استيفاءكلمصمحة الشركة كالمساىميف كافة كذلؾ 

 النظاـ.

 : اإلدارة تشكيؿ مجمس (4)

كفقان  في الجمعية العامة العادية لممساىميف الترشيح كالتعييف لمجمس اإلدارةيتـ  .أ 
كذلؾ بحضكر ممثمي كزارة األعماؿ كالتجارة كفقان  كصارمة كشفافة رسميةإلجراءات 

يتككف . ( مف النظاـ األساسي لمشركة كبحضكر ممثمي بكرصة قطر50ألحكاـ المادة )
 ـ2010فبراير  17بتاريخ  ـء، كقد تـ إنتخابيمف ثمانية أعضاالحالي مجمس اإلدارة 

الجمعية العامة لمشركة مف قبؿ المساىميف في الشركة كذلؾ لمدة ثالث سنكات بما  في
يتمتع األعضاء يتكافؽ مع القكانيف كأحكاـ النظاـ األساسي لمشركة. كقد تـ مراعاة أف 

الكقت كبذؿ كرة فعالة بالدراية كالخبرة المناسبتيف حتى يتمكنكا مف أداء مياميـ بص
مرفؽ كشؼ تفصيمي ( مف النظاـ. ك 3)9كفقان ألحكاـ المادة  كاإلىتماـ الكافييف لمياميـ
( مف 3)30اإلدارة كفئاتيـ كمسؤكلياتيـ كفقان ألحكاـ المادة  بأسماء أعضاء مجمس

عضك مف أعضاء مجمس  السيرة الذاتية لكؿكذلؾ مرفؽ ك  ((4)مرفؽ رقـ ) النظاـ
 .((5)مرفؽ رقـ ) ( مف النظاـ1)20كفقان ألحكاـ المادة  اإلدارة

ستيفاء ألحكاـ المادة   .ب  أعضاء  الحالي ضمف تشكيؿ مجمس اإلدارةتت( مف النظاـ 2)9كا 
ثمث أعضاء مجمس كأكثر مف  تنفيذييف كأعضاء غير تنفيذييف كأعضاء مستقميف،

)مرفؽ  حسب الكشؼ المرفؽ اإلدارة مستقميف، كما أف أكثرية األعضاء غير تنفيذييف
 .((4رقـ )

ستيفاء ألحكاـ المادة  .ج  مجمس اإلدارة منصبي رئيس ال يتكلى ( مف النظاـ، 1)7كا 
سعادة الشيخ يتكلى حيث ، كيكجد فصؿ بيف المنصبيف، شخص كاحد التنفيذم كالمدير 

كالسيد أليؾ سينج  ،منصب رئيس مجمس اإلدارةحمد بف عبد هللا بف خميفة آؿ ثاني 
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بكضكح فصؿ ؤكد كىذا الفصؿ التاـ بيف المنصبيف ي. منصب المدير التنفيذم جريكاؿ
كيتكلى إدارة المجمس اإلدارة مجمس رئيس المسؤكليات بيف المنصبيف، حيث يتكلى 

حيث يقع عمى كاىمو مسؤكلية القيادة التنفيذية  الشركةأعماؿ التنفيذم إدارة المدير 
ه فريؽ اإلدارة المسؤكؿ عف تطبيؽ إستراتيجيات مجمس كاإلدارة اليكمية لمشركة كيساعد

 .اإلدارة كمراقبة العمميات اليكمية لمشركة

مف ناحية أخرل ال يكجد لشخص كاحد في الشركة سمطة مطمقة إلتخاذ القرارات كفقان 
كيتضح ذلؾ مف تشكيؿ مجمس اإلدارة الذم يضـ  .( مف النظاـ2)7ألحكاـ المادة 

 ( مف النظاـ.1)9تنفيذييف كمستقميف كفقان ألحكاـ المادة أعضاء تنفيذييف كغير 

تقؿ اجتماعات  ال  مف النظاـ األساسي لمشركة، يجب أ( 1)32بناء عمى أحكاـ المادة  .د 
المالية الكاحدة  كذلؾ استيفاء ألحكاـ  ستة اجتماعات في السنةمجمس اإلدارة عف 

ـ 2009خالؿ سنة  اجتماعاتعقد مجمس اإلدارة ستة قد ك  ( مف النظاـ.1)11المادة 
 11/6/2009ك 29/4/2009ك 11/2/2009 :كاآلتي اإلجتماعات كانت عقد اريخك كت
كبعد فترة سرياف النظاـ، عقد مجمس   .3/12/2009ك 19/10/2009ك 4/8/2009ك

 4/8/2009ككانت تكاريخ عقد اإلجتماعات كاآلتي:  اجتماعات اإلدارة سبعة
 20/4/2010ك 2/2/2010ك 7/1/2010ك 3/12/2009ك 19/10/2009ك
 .13/6/2010ك

( مف النظاـ األساسي لمشركة يجتمع مجمس اإلدارة بناء 32بناء عمى أحكاـ المادة )ىػ. 
عمى طمب رئيسو أك عضكيف مف أعضائو عمى األقؿ كذلؾ استيفاءن ألحكاـ المادة 

مجمس اإلدارة لكؿ عضك مع جدكؿ  الجتماع( مف النظاـ. كيتـ إرساؿ الدعكة 2)11
 .مع حؽ كؿ عضك في إضافة أم بند عمى جدكؿ األعماؿ االجتماععمؿ 

ستيفاء ألحكاـ المادة ) ك. ( مف النظاـ 5)32( مف النظاـ كبناء عمى نص المادة 12كا 
تـ تعييف أميف سر لمجمس اإلدارة منكط بو تسجيؿ كتنسيؽ األساسي لمشركة فقد 

جتماعات كالتأكد بأف أعضاء مجمس اإلدارة يمكنيـ الكصكؿ كحفظ جميع محاضر اإل
 إلى كؿ محاضر اإلجتماعات كالمعمكمات كالكثائؽ كالسجالت الخاصة بالشركة.

 أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف : (5)
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كما أكضحنا سابقان أف أكثرية أعضاء مجمس اإلدارة ىـ مف غير التنفيذييف كفقان ألحكاـ 
 لنظاـ، كمف أىـ كاجباتيـ المناطة بيـ:( مف ا2)9المادة 

المشاركة بفعالية في اجتماعات مجمس اإلدارة كاستقاللية آرائيـ باألخص في المسائؿ  .أ 
نات األساسية مثؿ تعييف المدير التنفيذم كفقان راتيجية كتقييـ أداء الشركة كالتعيياإلست

 ( مف النظاـ األساسي لمشركة.31ألحكاـ المادة )

لجنة التدقيؽ في الشركة حيث أف أغمبية أعضاء المجنة مف األعضاء المشاركة في  .ب 
 غير التنفيذييف المستقميف.

 السنكية كنصؼ السنكية كالربعية. التقارير الماليةكمراجعة  مراقبة أداء الشركة .ج 

كؿ أعضاء المجنة مف األعضاء غير  أف المشاركة في لجنة الحككمة بالشركة حيث .د 
بيا اإلشراؼ عمى تطكير القكاعد اإلجرائية  يناط التنفيذييف ككفؽ إطار عمؿ المجنة

 ( مف النظاـ.1/5)10الخاصة بحككمة الشركة كفؽ أحكاـ المادة 

مثؿ لجنة المكافآت كلجنة الترشيحات  المختمفة المشاركة في لجاف مجمس اإلدارة .ق 
مجمس اإلدارة كمشاركتيـ الفعالة في الجمعية العامة كحضكرىـ اجتماعات 

( مف النظاـ األساسي لمشركة كاستيفاءن ألحكاـ 40لممساىميف كفؽ أحكاـ المادة )
 ( مف النظاـ.1/6)10المادة 

( مف 36طمب رأم ذكم الخبرة مف المستشارييف المستقميف كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة ) .ك 
ستيفاءن   ( مف النظاـ. 2)10ألحكاـ المادة  النظاـ األساسي لمشركة كا 

 

 جباتو األخرى:اميمات مجمس اإلدارة وو   (6)

 مف النظاـ، نكد اإلشارة إلى ما يأتي:  14ألحكاـ المادة  استيفاءن   

ألعضاء مجمس اإلدارة مطمؽ الحرية في الحصكؿ عمى كؿ المعمكمات كالمستندات  ( أ)
مف  12/2اإلدارة كفقان ألحكاـ المادة الالزمة المتعمقة بالشركة، كيقـك أميف سر مجمس 

 النظاـ بالتأكد مف حصكؿ أعضاء مجمس اإلدارة عمى تمؾ المعمكمات كالمستندات.
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يقـك كؿ أعضاء المجاف المختمفة كالمدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي بحضكر   ( ب)
الجمعية العامة، كيقـك مراقب الحسابات بالتكقيع عمى محضر الجمعية بمكجب أحكاـ 

 ـ.2002( مف قانكف الشركات لسنة 134دة )الما

كذلؾ بغية تعزيز ف كقت آلخر بتكفير دكرات تدريبية ألعضائو المجمس ميقـك   ( ج)
( مف 4)14ميارات أعضاء مجمس اإلدارة كزيادة معرفتيـ المينية طبقان ألحكاـ المادة 

 ، كال يقتصر ذلؾ عمى أعضاء مجمس اإلدارة فقط بؿ يتعدل إلى أعضاءالنظاـ
 .اإلدارة التنفيذية العميا

تقـك لجنة الحككمة عمى الدكاـ بإبقاء أعضاء مجمس اإلدارة مطمعيف عمى آخر   ( د)
( مف النظاـ. جاء في نطاؽ 5)14التطكرات في مجاؿ الحككمة كفقان ألحكاـ المادة 

وعميو فقد قرر مجمس اإلدارة صالحيات لجنة الحككمة الذم اعتمده مجمس اإلدارة "
لمحوكمة تتكوف مف عضوي مجمس اإلدارة بغية إبقاء مجمس اإلدارة تكويف لجنة 

 "عمى عمـ بمسئولياتو حوؿ الحوكمة وأفضؿ الممارسات في ىذا الصدد

( مف النظاـ 33ة )( مف النظاـ فقد تضمنت الماد6)14طبقان ألحكاـ المادة  )ىػ( 
رة عف األساسي لمشركة قكاعد تحكـ الغياب غير المصر ح ألعضاء مجمس اإلدا

   اجتماعات مجمس اإلدارة.

 

  

 : تضارب المصالح وتعامالت المطمعيف الداخمييف (7)

تـ إعتماد كا عالف قكاعد العمؿ بشأف تعامالت تحكـ دخكؿ الشركة في أية صفقة  . أ
كذلؾ لضماف أف كافة المعامالت التي تتضمف أطراؼ تجارية مع طرؼ ذم عالقة 

إقراراىا عمى أساس عادؿ كمعقكؿ  ذكم عالقة محتمميف أك تضارب مصالح قد تـ
( مف النظاـ األساسي لمشركة مجمس اإلدارة بأف 5)35كقد ألزمت المادة  كمتكافؽ.

ىميف كقبؿ إنعقاد الجمعية العامة كؿ العمميات التي يككف يضع تحت تصرؼ المسا
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فييا رئيس أك أحد أعضاء مجمس اإلدارة أك المديريف مصمحة تتعارض مع مصمحة 
 .(ذوي العالقة سياسة تعامالت األطراؼممخص عف   -(6مرفؽ رقـ )) الشركة.

تـ إعتماد كا عالف قكاعد العمؿ بشأف تعامالت السادة المطمعيف الداخمييف كحظر  . ب
ية كالتي لـ تنشر لكافة المساىميف كتشمؿ ىذه تسريب أم مف المعمكمات الداخم

جميع العامميف في ك كالمدراء  كاإلدارة التنفيذية العميا القكاعد أعضاء مجمس اإلدارة
 :الشركة كأفراد أسر ىؤالء األشخاص، كالغرض مف ذلؾ ىك

 المساكاة بيف جميع المساىميف في الحصكؿ عمى المعمكمات الداخمية لمشركة. .1

 في الشركة.المساىميف رفع مستكل الشفافية كاإلفصاح كزيادة ثقة  .2

إبعاد أم شبية عف السادة المطمعيف الداخمييف مف تحقيؽ مكاسب شخصية   .3
ممخص عف  -(7)مرفؽ رقـ ) مف جراء اإلستفادة مف المعمكمات الداخمية.

 .سياسة المطمعيف الداخمييف(

مسياسات الخاصة بتعامالت المطمعيف الداخمييف كالسياسات ممخص ل كقد تـ نشر
 مكقع الشركة عمى اإلنترنت.في  الصمةالخاصة بتعامالت األطراؼ ذات 

 : واإلدارة التنفيذية العميا طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة (8)

يتـ تحديد مكافآت السادة أعضاء مجمس اإلدارة مف قبؿ المساىميف في الجمعية العامة 
سنة ل 5( مف قانكف الشركات التجارية رقـ 129) المادة العادية لمشركة كذلؾ كفقان ألحكاـ

ال يجكز تقدير مجمكع ك . ( مف النظاـ األساسي لمشركة37ـ المادة )احكككفقان أل 2002
% مف الربح الصافي بعد إستنزاؿ اإلستيالكات كاإلحتياطيات 10ىذه المكافآت بأكثر مف 
كذلؾ إستيفاءن ألحكاـ المادة  % مف رأس الماؿ عمى المساىميف5كتكزيع ربح ال يقؿ عف 

  .ـ( مف النظا3)30

مف ناحية أخرل فإف سياسة تحديد مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا 
لمشركة تأخذ في اإلعتبار مسؤكليات كنطاؽ مياـ أعضاء مجمس اإلدارة كأعضاء اإلدارة 
التنفيذية العميا باإلضافة إلى أداء الشركة. كيجكز أف تشمؿ المكافآت مككنات ثابتة كأخرل 

باألداء، مع العمـ بأف المككنات المرتبطة باألداء يجب أف  تعتمد عمى  أداء مرتبطة 
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الشركة عمى المدل الطكيؿ. كفي كؿ األحكاؿ، يتعيف عرض سياسة المكافآت عمى 
 المساىميف في الجمعية العامة السنكية لممكافقة عمييا كا عالنيا.

ضي بأف يضع مجمس اإلدارة ( مف النظاـ األساسي لمشركة تق1)35كفكؽ ذلؾ فإف المادة 
سنكيان تحت تصرؼ المساىميف كقبؿ إنعقاد الجمعية العامة جميع المبالغ التي حصؿ 
عمييا رئيس كأعضاء مجمس إدارة الشركة في السنة المالية مف أجكر كأتعاب كمرتبات 
كمقابؿ حضكر جمسات مجمس اإلدارة كبدؿ عف المصاريؼ ككذلؾ ما قبض كؿ منيـ 

 .فنيان أك إداريان في مقابؿ أم عمؿ فني أك إدارم أك إستشارم أداءن لمشركة بكصفو مكظفان 

في إجتماع الجمعية العامة  يفمكافآت السادة أعضاء مجمس اإلدارة الحاليكقد تـ تحديد 
ممكافآت ممخص لكتـ تضميف ـ 2010فبراير  17تاريخ  العادية لمشركة التي انعقدت في

 ـ.31/12/2009عف السنة المالية المنتيية في البيانات المالية لمشركة في 

 : لجاف مجمس اإلدارة (9)

ككفقان  ـ مناقشة معظـ األمكر اليامة في مجمس اإلدارة فقد قاـ مجمس اإلدارةتبينما ت
عض المسؤكليات كمعاكنة بؿ عدة لجاف تضطمع بيبتشك ( مف النظاـ3)5ألحكاـ المادة 

 األمثؿ. جومجمس اإلدارة لمقياـ بميامو عمى الك 

 ت ىذه المجاف في المجاف اآلتية:مكتمث

 

 

 لجنة نظاـ الحوكمة: -1

التمييد كنضيؼ ىنا أف في ىذا التقرير  رلقد تمت اإلشارة إلى ىذه المجنة في صد
 خطارحككمة لمشركة كا  المف حيف إلى آخر بمراجعة نظاـ دكرم ك المجنة تقـك بشكؿ 

ك   .اإلدارة مجمس اإلدارة بالتطكرات في ىذا الصدد كتقديـ التكصيات إلى مجمس
 (.1مرفؽ رقـ )كلمزيد مف اإليضاح يرجى اإلطالع عمى 

 لجنة المكافآت: -2



12 

السادة اآلتية أسماؤىـ  ف لجنة المكافآت مفيكك ت( مف النظاـ تـ 16كفقان ألحكاـ المادة )
 :مف المستقميف كميـف ك أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيي مف

 ، رئيسان  آؿ ثانيبف خميفة الشيخ سحيـ بف عبد هللا  .1

 ، عضكان  خميس الكبيسي عمي محمد السيد/ محمد .2

 ، عضكان  السيد/ كيث جكف ىيجمي .3

كقد قاـ مجمس اإلدارة بإعتماد كنشر إطار عمؿ المجنة الذم أكضح دكرىا  
 مكافآتكسياسة ال ىذه المجنة مبادئكترسـ كمسؤكلياتيا األساسية كفؽ أحكاـ النظاـ. 

الخاصة بالشركة بما في ذلؾ مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا 
 .نطاؽ صالحيات لجنة المكافآت( -(8)مرفؽ رقـ )كتقديميا إلى المجمس لممكافقة. 

المساىميف في الجمعية العامة التي  عمىكقد تـ عرض سياسة كمبادئ المكافآت 
نشرىا في التقرير السنكم  كتمت المكافقة عمييا كتــ 2010فبراير  17نعقدت بتاريخ ا

كفقان اإللكتركني مكقع الشركة عمى لمجميكر إعالنيا ، كما تـ  2009لمشركة لسنة 
 نظاـ.المف  (4)16ألحكاـ المادة 

 لجنة الترشيحات: -3

السادة اآلتية ف لجنة الترشيحات مف يتكك ( مف النظاـ تـ 2)15إستيفاء ألحكاـ لمادة 
 :ككميـ مف األعضاء المستقميفأسماؤىـ مف أعضاء مجمس اإلدارة 

 ، رئيسان  الشيخ سحيـ بف عبد هللا بف خميفة آؿ ثاني .1

 ، عضكان  السيد/ محمد عمي محمد خميس الكبيسي .2

 ، عضكان  السيد/ عمي يكسؼ كماؿ .3

( مف 4)15كقاـ مجمس اإلدارة بإعتماد كنشر إطار عمؿ المجنة كفقان ألحكاـ المادة 
النظاـ كيقع في نطاؽ صالحيات المجنة ضماف أف الترشيحات كالتعيينات لمجمس 

( مف 1)15اإلدارة يتـ كفقان إلجراءات رسمية كصارمة كشفافة كفقان ألحكاـ المادة 
ذاتي سنكم ألداء مجمس اإلدارة كفقان ألحكاـ المادة النظاـ. ككذلؾ القياـ بإجراء تقييـ 

كتقـك المجنة بكضع المبادئ عف إختيار أك إنتخاب المرشحيف ( مف النظاـ. 5)15
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 مف النظاـ. (3)15المادة  أحكاـ مع األخذ في اإلعتبار ما كرد في اإلدارة لمجمس
 .نطاؽ صالحيات لجنة الترشيحات( -(9)مرفؽ رقـ )

 التدقيؽ: لجنة -4

السادة اآلتية لجنة التدقيؽ مف ف يتكك ( مف النظاـ تـ 1)17لمادة ا إستيفاء ألحكاـ
 :كأغمبيتيـ مف األعضاء المستقميفأسماؤىـ 

 ، رئيسان  الشيخ سحيـ بف عبد هللا بف خميفة آؿ ثاني .1

 ، عضكان  السيد/ محمد عمي محمد خميس الكبيسي .2

 ، عضكان  السيد/ عمي يكسؼ كماؿ .3

 ، عضكان  السيد/ أليؾ جريكاؿ .4

كال تضـ ىذه المجنة في عضكيتيا أم شخص عمؿ أك يعمؿ لدل المدقؽ الخارجي 
كقاـ مجمس اإلدارة بإعتماد كنشر إطار عمؿ  مف النظاـ. (2)17كفقان ألحكاـ المادة 

كقد بي ف إطار عمؿ المجنة دكرىا  ( مف النظاـ6)17كفقان ألحكاـ المادة  المجنة
كمسؤكلياتيا األساسية عمى شكؿ ميثاؽ لمجنة التدقيؽ. كتجدر اإلشارة ىنا أف ميثاؽ 

( مف النظاـ سالفة الذكر كقد تـ 6)17المجنة تضمف كؿ البنكد المشار إلييا في المادة 
أشير، كتجتمع المجنة كؿ ثالثة  اإلفصاح عف كؿ ذلؾ في التقرير السنكم لمشركة.

نطاؽ صالحيات لجنة  -(11)مرفؽ رقـ ) كتقـك بتدكيف محاضر إجتماعاتيا.
 . التدقيؽ(

 

دارة المخاطرالتقيد باألنظمة و  .6  الرقابة الداخمية وا 

إلى حماية أصكؿ  في مجمميا كالتي تيدؼ يتحمؿ مجمس اإلدارة مسؤكلية الرقابة الداخمية لمشركة
مختمؼ ب تكعية المستثمريف أىمية كما يستشعر مجمس اإلدارة الشركة كاستثمارات المساىميف.

كفي ىذا   ،جراءات التي يمكف مف خالليا إدارة ىذه المخاطرالمزيد مف اإل كاقتراحالمخاطر 
 يمكننا القكؿ باآلتي: ( مف النظاـ30الصدد ككفقان ألحكاـ المادة )
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ئح ذات الصمة كالنظاـ األساسي قيد الشركة بكؿ ما ىك كارد في النظاـ كالقكانيف كالمكاتت (1)
( مف النظاـ األساسي لمشركة عمى أنو ال يحد مف سمطة 30لمشركة. حيث نصت المادة )

مجمس اإلدارة في إدارتو لمشركة إال ما ينص عميو القانكف أك نظاـ الشركة أك قرارات 
 الجمعية العامة.

عد السمكؾ الميني التي تجسد قيـ باستمرار بمراجعة كتطكير قكا  المجنة التنفيذية العميا قياـ (2)
بيا كفقان ألحكاـ المادة  االلتزاـالشركة كالسياسات كاإلجراءات الداخمية األخرل التي يجب 

( مف النظاـ. كتضـ ىذه القكاعد دليؿ المكظفيف كميثاؽ لجنة التدقيؽ كأنظمة الشركة 2)3
باطنييف كالتعاميـ التي كسياسة تعامالت األطراؼ ذات العالقة كقكاعد تداكؿ األشخاص ال

 تصدرىا اإلدارة التنفيذية العميا مف كقت إلى آخر.

كاإلجراءات المتعمقة بإدارة المخاطر.  اليبإعتمدت الشركة نظاـ رقابة داخمية لتقييـ األس (3)
المخاطر ة كتقييـ يبيئة الرقابعمى خمسة ركائز، كىي اللمشركة  لرقابة الداخميةا نظاـيقـك ك 

 .راقبةكالمعمكمات كاإلتصاالت كالمكأنشطة الرقابة 

 إجراءات العمميات التجارية معالمشكمة كالتطكير المستمر  كشؼ تقـك الشركة بدمج مبادئ  (4)
 الكاقع. عمى أرض باستمرار لتدريب المكظفيف لتطبيؽ ىذه المبادئ يعمع الس

في كافة  كالتدقيؽ كالمسؤكلية المحاسبة خطكط كاضحة مفشك مت أنظمة الرقابة الداخمية  (5)
 .الشركة كأقساـ إدارات

 تـ تطكير الرقابة الداخمية تحت السياسات التالية: (6)

كفقان لمقكانيف كالمكائح ذات الصمة كالنظاـ  اقـك بتنفيذ مسؤكلياتيت أنظمة لمتأكد بأف اإلدارة .أ 
 األساسي لمشركة.

 الخسارة.مخاطر إدارة ب القكاعد كاألنظمة المتعمقة .ب 

المكظفيف يقكمكف باألعماؿ التجارية كفقان لمقكانيف كالمكائح ذات الصمة أنظمة لمتأكد بأف  .ج 
 )بما يتضمف النظاـ( كالنظاـ األساسي لمشركة.

 أنظمة لمتأكد مف تناسب العمميات التجارية. .د 

أنظمة لضماف أف كافة المعامالت التي تتضمف أطراؼ ذكم عالقة محتمميف أك  .ق 
كقد إعتمدت الشركة  دؿ كمعقكؿ كمتكافؽ.تضارب مصالح يتـ إقراراىا عمى أساس عا
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م ك ؼ ذاطر بيف الشركة كأ مصالحالتضارب ب المتعمقة عددان مف اإلجراءات الرقابية
 عالقة.

جراءاتيا كآليات الرقابة كذلؾ  (7) تقـك اإلدارة التنفيذية العميا بالتقييـ المستمر لكفاءة أنظمتيا كا 
 لمتقميؿ مف المخاطر كالقصكر في األداء.

شامؿ كالمبادئ األساسية الداعمة ليا مف خالؿ نظاـ  ةالعامالمخاطر يتـ تنفيذ سياسة  (8)
المياـ كالمسؤكليات عمى تحديد عمى أساس تعريؼ صحيح ك  مخاطرالدارة كمراقبة إل

اإلجراءات كالمنيجيات كاألدكات الداعمة كالمناسبة لممراحؿ  ىدم المستكل التشغيمي كعمى
طر التي تخضع ليا الشركة بشكؿ اخملنظاـ. كفيما يمي عناصر الكاألنشطة المختمفة في ا

 عاـ:

: فيما يتعمؽ بالتأكد بأف اإللتزاـ بقكاعد الحككمة السميمة التي كضعتيا مخاطر الحوكمة .أ 
بيا تمعب دكران ميمان في المحافظة  ةالحككمة الخاصعممية  مراقبة الشركة مف خالؿ
 المساىميف.مصالح الشركة كجميع  بشكؿ مناسب عمى

لمتذبذبات في األسعار كمتغيرات  الشركة ض نتائج عمميات: تعر  مخاطر السوؽ .ب 
 السكؽ، كأسعار األصكؿ المالية كغيرىا.  

: إمكانية أف طرؼ مقابؿ يخؿ بإلتزاماتو العقدية مما يسبب خسارة مخاطر إئتمانية .ج 
 .لمشركة إقتصادية أك مالية

ف في شأف تصرفات العناصر الجكىرية عدـ كجكد الضما تنتج عف :مخاطر تجارية .د 
 المتضمنة في التجارة.

: ناتجة عف التغييرات التنظيمية المقررة مف قبؿ جيات التنظيـ مخاطر تنظيمية  .ق 
  المختمفة.

خسائر مالية مباشرة أك غير مباشرة ناتجة عف اإلجراءات  كىي : مخاطر تشغيمية .ك 
أك نتيجة ألحداث  البشرية خطاءالداخمية غير المالئمة أك فشؿ التكنكلكجيا أك األ

 خارجية.

بسبب أف األداء العاـ  : تأثيرات سمبية محتممة عمى قيمة الشركةمخاطر لمسمعة .ز 
 تكقعات أصحاب المصالح.لمشركة لـ يكف حسب 
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برفع تقرير دكرم إلى لجنة التدقيؽ يتضمف مراجعةن كتقييمان لنظاـ  يقـك المدقؽ الداخمي (9)
( مف النظاـ. 5)18ما كرد في المادة  كؿ التقريريشمؿ الرقابة الداخمية في الشركة، ك 

بشكؿ منتظـ أف إدارة التدقيؽ الداخمي بالشركة ليا الحؽ في الكصكؿ  إلى كتجدر اإلشارة
كالقياـ بالتدقيؽ الشامؿ  نشطة الرقابة الداخميةعناصر كألكؿ المستندات لمراجعة كؿ 

جراءات الرقابة الداخمية لجميع اإلدارات كالشركات التابعة.  لممارسات كا 

كاإلدارة التنفيذية العميا بدراسة أية مسائؿ ميمة كغير عادية تتضمنيا  لجنة التدقيؽ قـكت (10)
القرارات المناسبة كإلجراء التقييـ ىا المدقؽ الداخمي كالخارجي كذلؾ باتخاذ التقارير التي يعد  

المستمر لممعمكمات التي يتـ تقديميا سكاءن مف لجنة التدقيؽ أك مف المدقؽ الداخمي 
  كالخارجي حتى يتـ تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية بصكرة فعالة كصحيحة.

 مراقب الحسابات )المدقؽ الخارجي( : .7

مة بناء عمى تكصية مف مجمس اإلدارة. كقد قاـ يتـ تعييف مراقب الحسابات بكاسطة الجمعية العا
بتكميؼ مكتب ـ 2009فبراير  26المساىمكف خالؿ إجتماع الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 

السادة/ ديمكيت  يعتبرـ، ك 2009ت آند تكش كتعيينيـ مدققيف خارجييف لمسنة المالية يالسادة/ ديمك 
 الشركة كمجمس اإلدارة.ف تمامان عف يمستقمف ك يمؤىمآند تكش 

تأكيد أف  يدؼب ةسنكينصؼ كمراجعة جراء تدقيؽ مستقؿ سنكم كما يقـك مراقب الحسابات بإ
أغسطس  4صدر التقرير نصؼ السنكم في  كقد كفقان لممعايير الدكلية. البيانات المالية تعد  

المالية في يتـ نشر كؿ التقارير ك  ـ.2010فبراير  2صدر التقرير السنكم في ـ كما 2009
كيمكف لممساىميف كالجميكر اإلطالع عمى  الصحؼ السيارة الصادرة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.

 التقارير المالية كالمعمكمات ذات الصمة بزيارة مكقع الشركة عمى اإلنترنت.

 مف ناحية أخرل يقـك المدقؽ الخارجي بحضكر الجمعية العامة لمشركة كالرد عمى اإلستفسارات
 .لتي تثار مف قبؿ المساىميفا

بما أنو لمطمكبة عند القياـ بالتدقيؽ. ك مراقب الحسابات لمشركة بكاجب بذؿ العناية المينية ا فكيدي
 تمت إعادة تكميؼـ كمنذ ذلؾ التاريخ 8/8/2007قد تـ إدراج الشركة في بكرصة قطر بتاريخ 
( مف قانكف الشركات 141كاـ المادة )ألح كاستيفاء مراقب الحسابات بأداء تدقيؽ حسابات الشركة.
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فإف المدقؽ الخارجي ( مف النظاـ األساسي لمشركة 52المادة )طبقان ألحكاـ ك  2004القطرم لعاـ 
 .ـ2007 عاـ مند تاريخ إدراج الشركة في بكرصة قطر في لـ يكمؿ خمس سنكات

 اإلفصاح والشفافية .8

القيـ األساسية لحككمة إدارة الشركات كىما بمثابة كما أشرنا سابقان إف اإلفصاح كالشفافية ىما مف 
كجييف لعممة كاحدة فإذا لـ يتكفر أحدىما إنعدـ اآلخر، حيث أنيما يعتبراف أداة  قكية في التأثير 
تخاذ  عمى سمكؾ الشركة كحماية المساىميف كالمستثمريف كمساعدتيـ في تقييـ كفاءة اإلدارة كا 

 ى المعمكمات الكافية بشأف تقييـ الشركة.القرارات المناسبة التي تستند عم

( مف النظاـ ، فقد تقيدت الشركة بجميع متطمبات 8)30( كالمادة 20كعمى سند مف نص المادة )
اإلفصاح المنصكص عمييا في ىاتيف المادتيف ، حيث تـ إنشاء مكقع إلكتركني لمشركة إحتكل 

كليس حصران التقارير المالية كالمجاف  عمى كؿ المعمكمات اليامة كاألساسية لمشركة بما في ذلؾ
طار عمؿ ىذه المجاف كالسيرة الذاتية لكؿ عضك  المختمفة التي تـ تشكيميا مف قبؿ مجمس اإلدارة كا 

 ( مف النظاـ.3)5مف أعضاء مجمس اإلدارة كفقان ألحكاـ المادة 

لمجيات الرقابية المختمفة  كفي الكقت المناسب مف جية أخرل فإف الشركة تقـك باإلفصاح الدقيؽ
كما يقـك مجمس اإلدارة بالتأكد مف أف  .عف كافة البيانات المالية لمشركة كالمعمكمات الجكىرية

جميع عمميات اإلفصاح التي تقـك بيا الشركة تتيح معمكمات دقيقة كصحيحة كغير مضممة. ككفؽ 
اإلشراؼ عمى التقيد بقكاعد اإلفصاح  )خ( مف ميثاؽ لجنة التدقيؽ، فقد أنيط بالمجنة3أحكاـ المادة 

 كالمتطمبات األخرل. 

الشركة تقـك بتكفير كؿ المعمكمات الضركرية لممدققيف  نذكر ىنا أف   أف كمف األىمية بمكاف
الخارجييف حتى يتمكنكا مف إعداد التقارير المالية لمشركة طبقان لمعايير المحاسبة كالتدقيؽ الدكلية 

IFRS كISA  كيتـ اإلشارة صراحة في تقرير المدققيف الخارجييف بتقيد الشركة بمعايير  .متطمباتياك
IFRS  كأف التدقيؽ قد أجرم كفقان لمعايير التدقيؽ الدكليةISAالتقارير المالية يتـ نشر  . عممان بأنو

في بعض الصحؼ الصادرة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية كعمى مكقع الشركة عمى  المدققة لمشركة
 .في الجمعية العامة عمى المساىميفنت ككذلؾ يتـ تكزيع نسخ مف تمؾ التقارير المالية اإلنتر 

 حقوؽ المساىميف : .9
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يقر مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا بمسؤكلياتيـ لثمثيؿ مصالح جميع المساىميف كلزيادة 
عدالة كالمساكاة كفقان قيمة المساىميف. كيضمف مجمس اإلدارة إحتراـ حقكؽ المساىميف بما يحقؽ ال

 ألحكاـ ىذا النظاـ كالقكانيف كالمكائح ذات الصمة كالنظاـ األساسي لمشركة.

( منو 18كتضم ف النظاـ األساسي لمشركة ما يكفؿ عدـ التمييز بيف المساىميف، فنصت المادة )
كنصت "كؿ سيـ يخوؿ صاحبو الحؽ في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز..." عمى أف 
كما نصت  "يجوز ألي مساىـ تممؾ أي عدد مف أسيـ الشركة ..."( منو عمى أنو 16المادة )
 . "لكؿ مساىـ عند التصويت عدد مف األصوات يعادؿ عدد أسيمو..."( منو عمى أف 40المادة )

 كلممساىميف كفؽ أحكاـ النظاـ كالنظاـ األساسي لمشركة:

 .الحؽ في حضكر إجتماعات الجمعية العامة .1

 التصكيت شخصيان أك بالككالة في إجتماعات الجمعية العامة. .2

قرارىا. كقد أجازت الجمعية العامة  .3 النظر في مقترحات مجمس اإلدارة بشأف تكزيع األرباح كا 
ـ سياسة تحكـ تكزيع األرباح بناء عمى تكصية مف مجمس اإلدارة 2010فبراير  17في 

 ( مف النظاـ.27كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )

الدعكة إلى عقد جمعية عامة كحؽ إدراج بنكد عمى جدكؿ األعماؿ كمناقشة البنكد المدرجة  .4
 كطرح أسئمة كتمقي أجكبة عمييا.

إنتخاب أعضاء مجمس اإلدارة. كقد تـ إنتخاب أعضاء مجمس اإلدارة بالتزكية في الجمعية  .5
أنو نتيجة  لىإ ـ. تجدر اإلشارة 2010فبراير  17العامة لممساىميف التي إنعقدت في 

آخريف لـ يتـ  طمبات مف مرشحيف عدـ كجكدلإلنتخاب أعضاء مجمس اإلدارة بالتزكية ك 
 إلنتخاب أعضاء مجمس اإلدارة عف طريؽ التصكيت التراكمي كما ىك كارد فيالتصكيت 

 ( مف النظاـ.2)26أحكاـ المادة 

 2010فبراير  17ممساىميف في ( مف النظاـ فقد أجازت الجمعية العامة ل27ككفقان ألحكاـ المادة )
بناءن عمى تكصية مف مجمس اإلدارة سياسة تكزيع األرباح متضمنة شرحان عف خمفية كتعميؿ ىذه 

سياسة تكزيع ككرد في  السياسة إنطالقان مف خدمة مصمحة الشركة كالمساىميف عمى حد سكاء.
 لممستثمريف، الستثمارا قيمة تعظيـ في ميـ عنصر األرباح دفع بأف الشركة "تؤمف: األرباح
 ىي مستقباًل، لمتغيرات والخاضعة الحالي، الوقت في الشركة سياسة فإف أعاله، ورد لما وطبقاً 
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سياسة توزيع  -(11)مرفؽ رقـ ). لمسوؽ" وفقاً  العمـو وجو عمى األرباح توزيع اقتراح
 .األرباح(

 : سجالت الممكية

الذم يحتكم أسماء المساىميف فيك بطرؼ بما أف الشركة مدرجة في بكرصة قطر فإف السجؿ 
بكرصة قطر بصفتيا المسؤكلة عف متابعة شؤكف المساىميف كتعتبر مفكضة مف الشركة بحفظ 

ـ 2002( مف قانكف الشركات لسنة 160( ك)159كتنظيـ ىذا السجؿ بمكجب أحكاـ المادتيف )
مب الشركة مف بكرصة قطر كتقـك بكرصة قطر كفؽ لكائحيا الداخمية بالتعامؿ مع المساىميف. تط

مف كقت آلخر تزكيدىا بسجالت تكضح ممكية األسيـ كفقان لإلجراءات التي تصدرىا بكرصة قطر 
لمحصكؿ عمى تمؾ السجالت.  مف جية أخرل فإف لكؿ مساىـ الحؽ في الحصكؿ عمى عقد 

لمادة التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة كمستندات أخرل متى ما طمب ذلؾ. ككفقان ألحكاـ ا
( يتضمف كؿ www.mannai.com( مف النظاـ، فإف لمشركة مكقع إلكتركني ىك )3)23

 المعمكمات العامة عف الشركة.

 : ىيكؿ رأس ماؿ الشركة واألسيـ والصفقات الكبرى

ـ تمت زيادة رأس 2010فبراير  17في إجتماع الجمعية العامة لممساىميف كالتي انعقدت بتاريخ 
سيمان كقد تـ  23,760,000رياالن قطريان مقسمان عمى عدد  237,600,000ماؿ الشركة إلى 

اإلفصاح عف رأس ماؿ الشركة في الصحؼ اليكمية الصادرة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية كفي 
 مكقع الشركة عمى اإلنترنت، كما تـ إخطار األجيزة الرقابية المختمفة.

 2يو تفاصيؿ عف ىيكؿ المساىميف حسب الكشؼ الصادر مف بكرصة قطر في كمرفؽ ط 
 (رأس الماؿ ىيكؿ -(12)مرفؽ رقـ ) ـ2010أغسطس 

( مف النظاـ، كالتي تتطمب إجراء تعديؿ عمى 3)28( كالمادة 2)28بالنسبة لتطبيؽ أحكاـ المادة 
كتضميف آلية إطالؽ عرض بيع النظاـ األساسي لمشركة ليتضمف أحكامان لحماية مساىمي األقمية 

تتـ  مجمس اإلدارة أفقكؽ المساكاة في بيع األسيـ، فقد ارتأل لمجميكر تضمف حقكؽ ممارسة ح
حتى التي تمتد  ، كذلؾ خالؿ الفترةكالتعامؿ معو حسبما تراه الجمعية العامة مناسبان  دراسة األمر

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة.

http://www.mannai.com/
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أف حقكؽ أصحاب المصالح كاألطراؼ ( مف النظاـ، يؤكد مجمس اإلدارة 29كفقان ألحكاـ المادة )
ذكم العالقة مف مكظفيف كدائنيف كعمالء كزبائف كمكرديف مستثمريف إلخ. كميا مصانة كمحترمة 

الشركة كلدييـ مطمؽ الحرية في الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة كالكافية. كتحتفظ إدارة 
يتـ نشر المعمكمات عف طريؽ مفتكحة كشفافة مع أصحاب المصالح كما أنو  بقنكات إتصاؿ

 المكقع اإللكتركني لمشركة كعف طريؽ الصحؼ السيارة.

مف ناحية أخرل فإف إدارة الشركة تتبع مبادئ العدؿ كالمساكاة بيف المكظفيف كالعامميف فال تفرقة 
"إف مف سياسة في دليؿ المكظفيف لمشركة .. إلخ. كرد فأك الجنس أك الديعرؽ عمى أساس ال

أو في أحكاـ وشروط التوظيؼ عمى أساس العمر  تيافي أنشط أو التمييز الشركة عدـ التفرقة
العناصر  بأف ضمفأو الجنس أو العرؽ أو الموف أو الجنسية أو الديف. إف ىذه السياسة ت

السموؾ واألداء العادلة ىي التي تطبؽ  ومعايير المتعمقة بالعمؿ فقط ىي التي تؤخذ في اإلعتبار
  ."في تقييـ العامميف

كقد أجازت الجمعية كما تقـك إدارة الشركة بمنح الحكافز كالمكافآت كفؽ سياسات كمبادئ معينة. 
بناءن عمى تكصية مجمس اإلدارة سياسة المكافآت كالتي تيدؼ  2010فبراير  17العامة في 

لصرؼ المكافآت بعدالة كمسؤكلية في ظؿ معطيات ذات صمة باألداء كنطاؽ الكظائؼ عمى كافة 
 -(13)مرفؽ رقـ ) المستكيات كربط المكافآت باألداء المؤسسي كالفردم كمصالح المساىميف.

  .سياسة توزيع المكافآت(

ستيفاءن أل  ( مف النظاـ فقد إعتمد مجمس اإلدارة سياسة تضمف لمعامميف 4)29حكاـ المادة كا 
بالتصرفات المثيرة لمريبة في الشركة عندما تككف ىذه الحماية كالسرية في حاؿ إبالغيـ اإلدارة 

ـ ، مع ضماف حمايتيكالمساىميف الشركةبمصالح  التصرفات غير قكيمة أك غير قانكنية أك مضرة
عؿ سمبية مف أم أحد. كتمتـز اإلدارة باألخذ بالعمـ كالتحقيؽ في جميع قضايا السمكؾ مف أم ردة ف

خطار مجمس اإلدارة بنتيجة التحقيؽ. ك  سياسة ممخص عف تـ نشر المريب أك غير القانكني كا 
 .سياسة اإلبالغ(ممخص عف  -(14)مرفؽ رقـ ) مكقع الشركة عمى اإلنترنت.في  اإلبالغ

 :لـ يتـ بعد اعتمادىا في نظاـ الشركة األساسيالنظاـ التي مواد   .11
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 لـ تقـ الشركة بعد باعتماد المكاد التالية مف النظاـ في نظاميا األساسي، كالمكاد ىي:  

  .تشكيؿ مجمس اإلدارة 9/1
 .الحصكؿ عمى المعمكمات 23/1
 حقكؽ المساىميف فيما يتعمؽ بانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة. 26/1
 األقمية.حقكؽ مساىمي  28/2
 حقكؽ المساكاة في بيع األسيـ. 28/3
التي تمتد حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة دراسة تمؾ األمكر  المتبقية سيتـ خالؿ الفترة 

 كالتعامؿ معيا حسبما تراه الجمعية العامة مناسبان. 

أية مخالفات ارتكبت عدـ كجكد يسرنا أف نؤكد ( مف النظاـ، 2)30ـ المادة احكأ ككفقان لمتطمبات
 خالؿ السنة المالية كعدـ فرض أية عقكبات عمى الشركة.

 

 

 حمد بف عبد هللا بف خميفة آؿ ثاني
 رئيس مجمس اإلدارة


