تقرير احلوكمة
2015 /2014

معد من قبل جملس اإلدارة لتقييم تقيد الشركة
بأحكام نظام حوكمة الشركات املساهمة
املدرجة يف األسواق اليت ختضع
لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية
والذي صدر بتاريخ  27يناير
واملعدل بتاريخ  9مارس
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مقدمة
مت إعداد هذا التقرير مبوجب متطلبات املادتني

2

 2-و  30من نظام حوكمة الشركات املساهمة

املدرجة يف األسواق اليت ختضع لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية؛ وخطابي اهليئة رقم هـ
ق/و.م 2010/02/015/ورقم هـ ق/و.م 2011/02/40/بتاريخ  2010/02/21و  2011/02/06على الرتتيب.
يعطي التقرير نبذة عن البيانات األساسية لشركة اجملموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق ).ويتضمن تقييم
اجمللس لتقيد اجملموعة بأحكام نظام احلوكمة املشار إليه أعاله وكل املعلومات املتعلقة بتطبيق
أحكامه مبا فيها- :
- 1

االجراءات اليت اتبعتها الشركة للتقيد بأحكام نظام احلوكمة وتقييم مدى االلتزام بها؛
واعداد هذا التقرير.

- 2

املخالفات اليت ارتكبت خالل السنة املالية (إن وجدت) وبيان أسبابها وطريقة معاجلتها
وسبل تفاديها يف املستقبل.

- 3

تشكيل جملس اإلدارة وجلانه ومسؤوليات أعضائه ونشاطاتهم خالل السنة وفقا لفئات
هؤالء األعضاء وصالحياتهم؛ وآلية حتديد مكافآت أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا
يف الشركة.

- 4

إجراءات الرقابة الداخلية واليت تتضمن االشراف على الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة
املخاطر.

- 5

االجراءات املتبعة لتحديد املخاطر وتقييمها وادارتها وملخص عن أي خمالفات سابقة أو
جزاءات ضد الشركة أو إدارتها (إن وجدت).

- 6

تقييم أداء اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية.
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- 7

أي إخفاق يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية (إن وجد) واإلجراء الذي مت اتباعه ملعاجلته.

- 8

تقيد الشركة بالقواعد والشروط اليت حتكم اإلفصاح واإلدراج يف السوق.

- 9

تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند حتديد املخاطر وإدارتها.

10

-ذكر لكل املعلومات ذات الصلة اليت تصف عمليات إدارة املخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية

يف الشركة.
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البيانات األساسية لشركة اجملموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق).

القسم األول

إسم الشركة

 :اجملموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق).

مقرها

 :يقـع املركــز الرئيســي للشــركة مبجمــع املستشــفى األهلــي مبنطقــة وادي الســيل الدوحــة
قطــر؛ وهــو حملــها القــانوني .ووفــق عقــد تأســيس الشــركة فيجــوز جمللــس اإلدارة أن ينش ـ
للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيالت يف قطر أو خارجها.

الغرض من

 :تهــدف الشــركة إا إقامــة مستشــفى ختصصــي وعيــادات خارجيــة وجيــوز للشــركة أن
تكون هلا مصلحة مع اهليئات اليت تزاول نشاطاً شبيه ًا بنشـاطها أو يتصـل بـه أو قـد يعاونهـا

تأسييها

على حتقيق أغراضها يف قطر أو يف اخلارج كما جيوز هلا أن تشرتك بأي وجه مع اهليئـات
املذكورة أو تندمج أو تشرتيها أو تلحقها بها.
وال جيوز للشركة أن تزاول أية أعمال أو نشاطات ختالف الشريعة اإلسالمية الغراء.
رأمسال الشركة :

( 281.441.000/مئتان وواحد ومثانون مليون وأربعمائة وواحـد وأربعـون ألـف ريـال قطـريموزعة على  28.144.100سهما بقيمة  10رياالت قطرية لكل سهم.

جملس اإلدارة

:

يتكـــون جملـــس اإلدارة يف دورتـــه احلاليـــة (2015

 )2017-مـــن إحـــدى عشـــرة عضـــواً مت

انتخــابهم بالتزكيــة خــالل إجتمــا اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والــذي انعقــد بتــاريخ
2015/3/16

حيث مت فتح باب الرتشح لعضوية جملس اإلدارة وفقا للقوانيني واللوائح ذات

الصلة وللنظام األساسي للشركة وملدة أسبوعني تقريبا بعد موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة
إال أنه مل يتقدم للرتشح سوى إحدى عشر شركة مت انتخابها بالتزكية :
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شركة منازل للتجارة (ش.ش.و)؛ وميثلها سعادة الشيخ /عبداهلل ثاني بن عبداهلل
آل ثاني كرئيس جمللس اإلدارة؛



شركة الربع اخلالي للتجارة (ش.ش.و)؛ وميثلها سعادة الدكتور الشيخ /خالد
ثاني بن عبداهلل آل ثاني كنائب رئيس جملس اإلدارة واملنسق العام ؛



شركة االقليم للوساطة العقارية (ش.ش.و)؛ وميثلها سعادة الشيخ /حممد ثاني بن
عبداهلل آل ثاني كعضو جملس اإلدارة؛



شركة وثاق لتنمية األعمال (ش.ش.و)؛ وميثلها السيد /عبداهلل بن خالد آل ثاني
كعضو جملس اإلدارة؛



شركة االتقان للتجارة (ش.ش.و)؛ وميثلها الشيخ /تركي بن خالد آل ثاني
كعضو جملس اإلدارة؛



شركة إمثار لالنشاء والتجارة (ش.ش.و)؛ وميثلها السيد /مجال عبداهلل اجلمال
كعضو جملس اإلدارة املنتدب ؛



شركة النماء ألعمال الصيانة (ش.ش.و)؛ وميثلها السيد /د .يوسف امحد النعمة
كعضو جملس اإلدارة ؛



شركة عني جالوت (ش.ش.و)؛ وميثلها السيد /عبدالباسط امحد الشييب كعضو
جملس اإلدارة؛



شركة املنارة للمعدات الطبية (ش.ش.و)ا؛ وميثلها السيد /وليد أمحد السعدي
كعضو جملس اإلدارة.



شركة طريق اخلري للتجارة (ش.ش.و) وميثلها السيد /علي حممد علي سليمان
العبيدلي كعضو جملس اإلدارة ؛



شركة طريق احلق للتجارة (ش.م.ق) وميثلها السيد /علي إبراهيم العبدالغين
كعضو جملس اإلدارة ؛
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جلان اجمللس

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت :برئاسة سعادة الشيخ الدكتور /خالد بن ثاني بـن عبـداهلل آل
ثاني وعضوية كل من- :
.1

الشيخ  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني

.2

السيد الدكتور /يوسف أمحد النعمة

.3

السيد /عبد الباسط أمحد الشييب

جلنة التدقيق وإدارة املخاطر  :برئاسة السـيد  /علـي إبـراهيم العبـدالغين ؛ وعضـوية كـل
من- :
.1

وليد أمحد السعدي

.2

علي حممد علي العبيدلي

اللجنة التنفيذية واإلستثمار  :برئاسة سعادة الشيخ الدكتور /خالد بـن ثـاني بـن عبـداهلل آل
ثاني وعضوية كل من- :

اإلدارة التنفيذية
العليا

.1

السيد /مجال عبداهلل اجلمال

.2

السيد /خالد حممد العمادي

تتمثل اإلدارة التنفيذية العليا يف اجملموعة يف شخصية الرئيس التنفيذي للشركة وهو إيضـاً
عضو يف اللجنة التنفيذية هذا باإلضافة إا نائب الرئيس التنفيذي

وكذلك

العضــو املنتــدب  .وهنــاك جمموعــة مــن املستشــارين اإلداريــني والقــانونيني ومــدراء تنفيــذيني
آخرين مسؤولني أمام الرئيس التنفيذي يف إدارة اجملموعة واملستشفى األهلي من بينهم- :


الدكتور  /عبدالعظيم حسني؛ املدير الطيب للمستشفى األهلي.



الــدكتور  /عبــداحلليم بكــري؛ نائــب املــدير الطــيب ومــدير العالقــات الدوليــة يف
املستشفى األهلي و اجملموعة.



السيدة  /إميـان امللـك؛ مستشـارة قانونيـة للمجموعـة واملستشـفى األهلـي وأمـني سـر
جملس إدارة اجملموعة.
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أمني سر اجمللس  :السيدة  /إميان امللك؛ وهي مستشارة قانونية للمجموعة واملستشفى األهلي.
إسم ضابط

 :كل من السيدة  /إميان امللك والسيد  /مجال محاد

االلتزام
مراقب

 :شركة إرنست ويونغ

احلسابات
اخلارجي

مالحظة مهمة
ذات صلة

 :عقد إجتما
السابق قد

اجلمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  16مارس  2015؛
أكمل دورته للثالث سنوات املاضية (2012

جديد للـثالث سـنوات

القادمـة (2015

ومبا أن جملس اإلدارة

 )2014-فقد مت انتخاب جملـس إدارة

 )2017-وذلـك خـالل إجتمـا اجلمعيـة العامـة العاديـة

وقــد مت فــتح بــاب الرتشــيح مــن يــوم األحــد املوافــق 22فربايــر  2015إا يــوم اخلمــيس املوافــق
5مارس . 2015

تقدمت خالل هذه الفرتة إحدى عشر شركة مستوفية لشروط الرتشيح املعلن عنهـا وحيـث
أن عدد املقاعد يف عضوية جملس إدارة الشركة هي ايضا  11مقعداً فقد وافقـت اجلمعيـة
(بعد موافقة ممثل وزارة اإلقتصاد والتجارة) على انتخابهم بالتزكية .
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القسم الثاني

تقييم اجمللس لتقيد اجملموعة بأحكام نظام احلوكمة

يدرج التقرير حتت هذا القسم مواد وأحكام نظام حوكمة الشركات املساهمة بتسلسلها (أي من املادة

1

إا

املادة )31؛ ويعطي للداللة اإلرشادية خلفية ملونه للمادة وفق األتي- :


خلفية خضراء  :وتعين أن الشركة ملتزمة بتطبيق بنود هذه املادة بشكل كامل.



خلفية صفراء  :وتعين أن الشركة ملتزمة بتطبيق جزئي لبنود هذه املادة.



خلفية محراء  :وتعين أن الشركة غري ملتزمة كليا بتطبيق بنود هذه املادة.

وباختالف بيان االلتزام من عدمه؛ يعطي التقرير توضيحا موجزا حتت كل مادة عن كيفية تطبيق بنود املادة
املعنية ومدى االلتزام بها .ويف حالة عدم االلتزام أو التطابق مع أحكام النظام يوضح التقرير حتت كل مادة ما
هي جوانب عدم االمتثال واخلطوات اليت اتبعت أو سوف تتبع (إن تطلب األمر) ملعاجلة ذلك والفرتة الزمنية
لتصحيح هذا الوضع على أحسن تقدير.
املادة 1

تعاريف

يستخدم هذا التقرير أينما أمكن املصطلحات اليت جاءت بنظام حوكمة الشركات املدرجة يف األسواق اليت
ختضع لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية والذي صدر بتاريخ  27يناير

2009

أينما وردت فيه؛ ويتبع نفس التعاريف

اليت أشارت إليها هذه املادة ويستخدم معناها.
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املادة 2

نطاق االنطباق ومبدأ "التقيد أو االيضاح"

متتثل اجملموعة للرعاية الطبية (ش.م.ق).؛ وهي شركة مدرجة أسهمها يف بورصة قطر اخلاضعه لرقابة هيئة قطر
لألسواق املالية؛ لتطبيق أحكام نظام احلوكمة .يف هذا التقرير نوضح ونفصح حتت كل مادة من أحكام
النظام عن مدى تقيدنا باملادة أو نقدم تعليال وافيا لعدم التقيد ونفسر بشفافية تامة األسباب واألسس املنطقية اليت
دفعت أو مل تسمح للشركة التقيد باملادة أو البند املذكور .ونأمل عرب صياغة تقرير احلوكمة بهذا الشكل أن
نوفر للمساهمني واملستثمرين صورة واضحة لتقييم التزام الشركة بنظام ومبباديء احلوكمة الرشيدة بصورة
عامة إن شاء اهلل.
املادة 3

وجوب التزام الشركة مببادئ احلوكمة

يعتزم اجمللس القيام بعدة خطوات للتأكد من إلتزام الشركة باملبادئ املنصوص عليها يف نظام احلوكمة املعتمد
من قبل اهليئة؛
ويف هذا الصدد فقد قام اجمللس بتعميم أحكام النظام على أعضائه وموظفي ومستشاري الشركة اإلداريني
للتقيد بضوابتها .وبينما يوجد لدى الشركة لوائح ونظم موضوعه توضح سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة
وقواعد تداول األشخاص الباطنيني؛ فأن اجمللس يعتزم القيام بتشكيل فريق عمل دائم وتكليفه بوضع ومراجعة
وتطوير قواعد السلوك املهين اليت جتسد قيم الشركة والسياسات واالجراءات الداخلية اليت جيب على مجيع
العاملني بالشركة (مبا فيهم أعضاء جملس اإلدارة) االلتزام بها مثل ميثاق جملس اإلدارة ومواثيق جلنة التدقيق.
وسيقوم اجمللس (أو جهة مكلفة منه) مبراجعه هذه املبادئ واألسس بشكل دوري ورفع توصية حول مدى تلبيتها
حلاجات الشركة من فرتة ألخرى.
اإلطار الزمين :بنهاية العام احلالي .2015
املادة 4

ميثاق اجمللس

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.
ومرفق طية ميثاق جملس اإلدارة وهو منشور يف املوقع اإللكرتوني للشركة .
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املادة 5

مهمة اجمللس ومسؤوليته

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة .وتتلخص مهام جملس اإلدارة
ومسؤولياته باآلتي- :
.1

جيب أن يعد جملس اإلدارة يف كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان االرباح واخلسائر وبيان التدفقات
املالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املالي خالل السنة املاضية واخلطط املستقبلية للسنة
القادمة ويقوم اجمللس بإعداد هذه البيانات واألوراق يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من إنتهاء السنة املالية
للشركة لعرضها علي إجتما اجلمعية العامة للمساهمني الذي جيب إنعقاده خالل أربعة أشهر علي
االكثر من تاريخ انتهاء السنة املالية للشركة.

.2

يوجه جملس اإلدارة الدعوة إا مجيع املساهمني حلضور اجتما اجلمعية العامة بطريق اإلعالن يف صحيفتني
يوميتني تصدران باللغة العربية ويف املوقع االلكرتوني لسوق قطر لألوراق املالية .وجيب أن يتم االعالن قبل
املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً علي االقل كما جيب أن يشتمل على ملخص واف
عن جدول اعمال اجلمعية ومجيع البيانات واالوراق املشار إليها يف املادة السابقة مع تقرير مراقيب احلسابات.
وترسل صورة من االعالن اا اإلدارة املختصة يف ذات الوقت الذي يرسل فيه اا الصحف.

.3

جيب على جملس اإلدارة أن يوافق على األهداف اإلسرتاتيجية للشركة وتعيني املدراء واستبداهلم وحتديد
مكافآتهم.

.4

ضمان تقيد الشركة بالقوانني واللوائح ذات الصلة وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها األساسي.

.5

حيق للمجلس تفويض بعض صالحياته وتشكيل جلان خاصة بهدف اجراء عمليات حمددة.

.6

ضمان حضور أعضاء جلان التعيينات واملكافآت والتدقيق واملدققني الداخليني وممثلني عن املدققني
اخلارجيني
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.7

وجوب وضع برنامج تدريب ألعضاء جملس اإلدارة اجلدد.

.8

جيب على جملس اإلدارة أن يبقي أعضاءه على اطال مستمرعلى التطورات يف جمال احلوكمة وجيوز ان
يوكل ذلك اا جلنة التدقيق او جلنة احلوكمة.

.9

جيب أن يتضمن نظام الشركة األساسي اجراءات واضحة إلقالة اعضاء جملس اإلدارة يف حال تغيبهم عن
اجتماعات اجمللس.

 .10جيب أن يضع جملس اإلدارة حتت تصرف املساهمني إلطالعهم اخلاص قبل انعقاد اجلمعية العامة اليت
تدعى للنظر يف ميزانية الشركة ويقدم تقرير جملس اإلدارة بثالثة أيام على االقل كشفا تفصيليا يتضمن
البيانات التالية- :
أ .مجيع املبالغ اليت حصل عليها رئيس جملس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا اجمللس يف السنة
املالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات جملس اإلدارة وبدل عن املصاريف وكذلك
ماقبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا أو إداريا أو يف مقابل أي عمل فين أو إداري أو استشاري أداه
للشركة.
ب .املزايا العينية اليت يتمتع بها رئيس جملس اإلدارة وكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة يف السنة املالية.
ت .املكافأت اليت يقرتح جملس اإلدارة توزيعها علي أعضاء جملس اإلدارة.
ث .املبالغ املخصصة لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة احلاليني والسابقني كمعاش أو إحتياطي أو
تعويض عن إنتهاء اخلدمة.
ج .العمليات اليت يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
ح .املبالغ اليت أنفقت فعال يف سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيالت اخلاصة بكل مبلغ التربعات
مع بيان اجلهة املترب هلا ومسوغات الترب وتفصيالته وبالنسبة للبنوك وغريها من شركات اإلئتمان
جيب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب احلسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو اإلعتمادات أو
الضمانات اليت تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء جملس إدارتها خالل السنة املالية قد متت
دون إخالل بأحكام املادة ( )109من هذا القانون وجيب أن يوقع الكشف التفصيلي املشار إليه رئيس
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جملس اإلدارة وأحد األعضاء ويكون رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مسئولني عن تنفيذ أحكام هذه
املادة وعن صحة البيانات الواردة يف مجيع االوراق اليت نصت علي إعدادها.
املادة 6

واجبات أعضاء جملس اإلدارة اإلستنمائية

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ وتتلخص واجبات أعضاء جملس
اإلدارة اإلستئمانية باآلتي- :
.1

ميثل جملس اإلدارة كافة املساهمني وعليه بذل العناية الالزمة يف إدارة الشركة والتقيد باملؤسسية كما
هي حمددة يف القوانني واللوائح ذات الصلة مبا فيها هذا نظام حوكمة الشركات وميثاق اجمللس.

.2

جيب على اعضاء جملس اإلدارة العمل دائما على أساس معلومات واضحة وحبسن نية وبالعناية واإلهتمام
الالزمني وملصلحة الشركة واملساهمني كافة.

.3

جيب على أعضاء جملس اإلدارة العمل بفاعلية لاللتزام مبسؤولياتهم جتاه الشركة.

املادة 7

فصل منصيب الرئيس واملدير العام

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.
املادة 8

واجبات رئيس جملس اإلدارة

تلتزم اجملموعة ورئيس جملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ وتتلخص واجبات رئيس جملس اإلدارة
باآلتي- :
.1

يكون رئيس جملس اإلدارة مسؤوال عن حسن سري عمل جملس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة مبا يف ذلك
حصول أعضاء جملس اإلدارة على املعلومات الكاملة والصحيحة يف الوقت املناسب.

.2

يضمن الرئيس التواصل الفعلي مع املساهمني وإيصال آرائهم اا جملس اإلدارة.
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.3

السماح ألعضاء اجمللس غري التنفيذيني باملشاركة الفعالة وتشجيع العالقات بني أعضاء اجمللس التنفيذيني
وغري التنفيذيني.

.4

ضمان اجراء تقييم سنوي ألداء اجمللس.

.5

لرئيس جملس اإلدارة أن يفوض بعض صالحياته لغريه من أعضاء اجمللس.

.6

حيل نائب الرئيس حمل الرئيس عند غيابه.

املادة 9

تشكيل جملس اإلدارة

مت تشكيل جملس اإلدارة احلالي للمجموعة وفق نظامهـا األساسـي .ويتضـمن اجمللـس أعضـاء تنفيـذيني وأعضـاء
غري تنفيذيني تتوافر فيهم الدراية واخلربة املناسبتني لتأدية مهامهم بصورة فعالة ملـا فيـه مصـلحة الشـركة ويولـون
الوقت واالهتمام الكـافيني ملهمـتهم كأعضـاء يف جملـس اإلدارة .إال أن اجمللـس ال يتضـمن بتشـكيلته احلاليـة أي
عضــو مســتقل وفــق تعريــف نظــام احلوكمــة فقــد مت فــتح بــاب الرتشــيح لعضــوية جملــس اإلدارة لدورتــه اجلديــدة
( )2017- 2015وفقا للقوانيني واللوائح ذات الصلة وملدة أسبوعني تقريبا بعد موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة إال
أنه مل يتقدم للرتشح أي عضو مستقل وعليه فان عدم إلتزامنا بهذه املادة خارج عن إرادتنا؛ وعليـه سـيقوم اجمللـس
بالنظر يف هذا املتطلب عندما حتني انتخابات الدورة املقبلة للمجلـس

(2018

 )2020-خـالل اجلمعيـة العامـة العاديـة

للشركة وإعادة تشكيل اجمللس ليتضمن أعضاءا مستقلني.
املادة 10

أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني

بتعميم وتطبيق نظام احلوكمة على أعضاء اجمللس مبا فيهم غري املستقلني أضحت اجملموعة وأعضاء جملسها غري
التنفيذيون ملتزمني إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة .وتتلخص واجبات أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني
باآلتي- :
.1

املشاركة يف اجتماعات جملس اإلدارة واعطاء رأي مستقل حول املسائل األسرتاتيجية والسياسية.

.2

ضمان اعطاء األولوية ملصاحل الشركة واملساهمني يف حال حصول أي تضارب باملصاحل.
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.3

املشاركة يف جلنة التدقيق يف الشركة.

.4

مراقبة أداء الشركة ومراجعة التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.

.5

احلضور املنتظم إلجتماعات اجمللس ومشاركتهم الفعالة يف اجلمعيات العمومية.

.6

ميكن طلب رأي مستشار على نفقة الشركة فيما يتعلق بأي مسألة ختصها.

.7

اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية اخلاصة حبوكمة الشركات لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق
وتلك القواعد.

.8

إتاحة مهاراتهم وإختصاصاتهم املتنوعة ومؤهالتهم جمللس اإلدارة جلانه املختلفة من خالل حضورهم املنتظم
الجتمعات اجمللس ومشاركتهم الفعالة يف اجلمعيات العمومية وفهمهم آلراء املساهمني بشكل متوازن
وعادل .جيوز ألكثرية أعضاء اجمللس غري التنفيذيني طلب رأي مستشار مستقل على نفقة الشركة فيما
يتعلق بأي مسألة ختص الشركة.

ومن األعضاء غري التنفيذيني باجمللس (وفق تعريف النظام) املشاركني يف جلنة التدقيق يف الشركة كل من- :
.1

السيد /علي إبراهيم العبدالغين –رئيس اللجنة

.2

السيد /وليد أمحد السعدي – عضواً

.3

السيد /علي حممد علي العبيدلي – عضواً

املادة 11

اجتماعات اجمللس

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ ويعقد اجمللس اجتماعات بشكل منتظم مبا
يؤمن القيام مبهام اجمللس بصورة فعالة .ويعقد اجمللس ست اجتماعات حبد أدنى يف السنة الواحدة؛ وجيتمع
اجمللس بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوان من أعضائه وترسل الدعوة الجتما اجمللس
لكل عضو من أعضاء اجمللس قبل أسبو على األقل من تاريخ االجتما مع جدول أعمال االجتما

علما أنه حيق

لكل عضو يف جملس اإلدارة إضافة أي بند على جدول األعمال.
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أمني سر اجمللس

املادة 12

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها وأمني سر اجمللس إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ وحيمل أمني سر
اجمللس شهادة بالقانون من جامعة معرتف وخربة قانونية على مدى أكثر من عشرين عاماً ولديه ما يربو على السبع
سنوات من اخلربة يف تولي شؤون الشركة.
تضارب املصاحل وتعامالت األشخاص الباطنيني

املادة 13

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها التزاما تاما بالبنود

3- 13 2- 13

13

 4-من هذه املادة .

مبـا أن الشــركة هـي شــركة مسـاهمة عامــة فــإن الشـركة ملتزمــة متامـاً بقواعــد ونصـوص قــانون الشــركاتحبيث تتم مجيع الصفقات عن طريق فتح باب املناقصات ويرسـو العطـاء علـى حسـب افضـلية املتقـدمني مـن حيـث
مطابقة عطاءاتهم للشروط واملواصفات ويوجد يف الشركة جلنة خاصة لإلشـراف علـى العطـاءات حبياديـة تامـة
من ح يث اإللتزام بالشروط واملواصفات القانونية وعلى أساس جتاري حبـت ويف كـل عـام يـتم التـدقيق علـى مجيـع
معامالت الشركة بواسطة مدقق خارجي مستقل ويف حالة طرح أيّ مسـألة تتعلـق بتضـارب مصـاحل أو أيّ صـفقة
جتارية بني الشركة وأحد أعضاء جملس إدارتها أو أيّ طرف ذو عالقة لـه بأعضـاء جملـس اإلدارة خـالل اجتمـا
اجمللس يتم مناقشة املوضو يف غياب العضو املعين .
يف حالة وجود أي صفقات جتارية أو تضارب مصاحل بني الشركة وأحد أعضاء جملـس إدارتهـا أو أيّ طـرف ذوعالقة له بأعضاء جملس اإلدارة تلتزم الشركة باإلفصاح يف التقرير السنوي عن تلك الصفقات ويـتم اإلشـارة إليهـا
يف اجلمعية العامة للشركة وجتدر اإلشارة هنا إا عـدم وجـود صـفقات أو تضـارب مصـاحل خـالل السـنة املاليـة
املنتهية يف . 2014/12/31

 -أما فيما خيتص بالبند

13

4-؛ بالرغم من عدم وجود قواعد واجراءات وواضحة حتكم تداول أعضاء جملس

اإلدارة واملوظفني يف اسهم الشركة الشركة تتبع نظم ولوائح بورصة قطر كقواعد واجراءات واضحة حتكم
تداول أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني يف أسهم الشركة وبأوراقها املالية األخرى.
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بالنسبة للبند

1- 13

بالرغم من عدم وجود سياسة معلنة للشركة تسمى بسياسة الشركة املتعلقة باألطراف

ذات العالقة إال ان الشركة ملتزمة مبضمون هذا البند فيما يتعلق مبعامالت األطراف ذات العالقة وفقا لقانون
الشركات التجارية ونظم ولوائح هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر وشركة قطر لإليدا املركزي لالوراق
املالية اخلاصة بالشفافية واإلفصاح ومجيع القوانني واللوائح املنظمة لألطراف ذات العالقة.

املادة 14

مهمات اجمللس وواجباته األخرى

تلتزم اجملموعة ومجيع أعضاء جملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ ويتضمن إلتزام اجملموعة حتت
هذا البند اآلتي- :

.1

يتاح ألعضاء جملس اإلدارة إمكانية الوصول وبشكل كامل وفوري إا املعلومات والوثائق والسجالت
املتعلقة بالشركة .وتقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد اجمللس وجلانه جبميع الوثائق واملعلومات املطلوبة.

.2

على أعضاء جملس اإلدارة ضمان حضور أعضاء جلان التعيينات واملكافآت والتدقيق واملدققني الداخليني
وممثلني عن املدققني اخلارجيني للجمعية العامة.

.3

يقوم جملس اإلدارة بتقديم عرض توضيحي مفصل لالعضاء اجلدد ميكنهم من فهم مناسب لسري عمل
الشركة وإداركهم ملهامهم ومسؤولياتهم متام اإلدراك وذلك خالل أول إجتما أو إجتماعني جمللس اإلدارة
بعد انضمام أعضاء جدد أو وفق طلب األعضاء.

.4

أعضاء جملس اإلدارة احلاليني ميتازون خبربات وكفاءات عالية

إال أن اجمللس حيرص على إتبا دورات

تدريبية مناسبة إذا تطلب األمر.
.5

يقوم جملس اإلدارة بإبقاء أعضائه مطلعني على الدوام على التطورات يف جمال احلوكمة وأفضل املمارسات
يف هذا اخلصوص وجيوز للمجلس تفويض ذلك إا جلنة التدقيق أو جلنة احلوكمة أو أي جهة أخرى يراها
مناسبة.
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.6

كما يتضمن نظام الشركة األساسي إجراءات واضحة إلقالة أعضاء جملس اإلدارة يف حال تغيبهم عن
اجتماعات اجمللس.

ويف ما خيتص باملهام والواجبات اليت اجنزتها الشركة خالل الفرتة من يونيو
الرجو

2014

ولغاية مارس 2015؛ فريجى

لتقرير جملس اإلدارة الذي قدم خالل اجلمعية العامة العادية اليت انعقدت يف  16مارس من هذا العام 2015

جلان جملس اإلدارة

املادة 15

تلتزم اجملموعة إلتزاما كليا بهذه املادة فهناك جلان منبثقة عن اجمللس مشكلة وفقاً لنظام احلوكمة كما
يقوم اجمللس من حني آلخر بتشكيل بعض اللجان الفرعية للقيام مبهام معينة حتت مسؤوليته وإشرافه .

املادة 16

تلتزم اجملموعة بالبند

تعيني أعضاء جملس اإلدارة – جلنة الرتشيحات
16

 1-من هذه املادة إلتزاما كليا حيث مت ترشيح وتعيني أعضاء جملس اإلدارة احلالي

للمجموعة وفقا الجراءات رمسية وصارمة وشفافة تتوافق مع قانون الشركات التجارية وعقد التأسيس  .وقام
اجمللس بتكوين جلنة تسمى جلنة الرتشيحات واملكافئات برئاسة سعادة الشيخ الدكتور /خالد بن ثاني آل ثاني
وعضوية كل من سعادة الشيخ/عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني والسيد الدكتور /يوسف امحد النعمة والسيد/
عبدالباسط أمحد الشييب .أما بالنسبة للبنود األخرى

(16

 2-إا

16

 )6-حتت هذه املادة فإنه يتعذر االلتزام بها

إلتزاما تاما لعدم وجود النسبة املطلوبة من األعضاء املستقلني باجمللس كما ورد بأحكام نظام احلوكمة.
ولكي يتمكن اجمللس من إنشاء جلنة ترشيحات يرأسها عضو مستقل وتتألف من أعضاء مستقلني من أعضاء
اجمللس فإن عليه إعادة تشكيل اجمللس وفق ما جاء يف توجه اجمللس حتت املادة رقم  9أعاله.
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مكافأة أعضاء جملس اإلدارة – جلنة املكافآت

املادة 17

ال توجد جلنة مكافآت مستقلة  .مت تكوين جلنة مسيت بلجنة الرتشيحات واملكافئات وتقوم مبهـام اللجنـتني معـاً
مجيع أعضاء هذه اللجنة غري تنفيذيني إال انهـم غـري مسـتقلني  .ونظـرا خلـروج بعـد أعضـاء اللجنـة السـابقني مـن
عضــوية جملــس اإلدارة وفق ـاً

للتشــكيل اجلديــد جمللــس اإلدارة يف دورتــه اجلديــدة (2015

 )2017-فقــد مت إعــادة

ال مـن
تشكيل اللجنة لتكون برئا سة سـعادة الشـيخ الـدكتور /خالـد بـن ثـاني بـن عبـداهلل آل ثـاني وعضـوية كـ ً
سعادة الشيخ  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني السيد الدكتور /يوسف امحد النعمة والسيد /عبد الباسـط
أمحد الشييب .
هذا؛ ولكي يتوافق توجه اجمللس مع أحكام نظام احلوكمة يعتزم اجمللس إعادة تشكيل هذه اللجنة بعد إعادة
تشكيل اجمللس وفق ما جاء يف توجهه حتت املادة رقم  9أعاله؛ حبيث تكون مؤلفة من ثالثة أعضاء من أعضاء
اجمللس غري التنفيذيني يكون إثنني منهم على األقل من املستقلني.
املادة 18

جلنة التدقيق

قام اجمللس بإنشاء جلنة التدقيق وإدارة املخاطر برئاسة السيد /علي إبراهيم العبدالغين و عضوية كل من- :
.1

السيد /علي حممد علي العبيدلي

.2

السيد  /وليد أمحد السعدي

ورغم أن عضوية جلنة التدقيق ال تتطابق مع متطلبات نظام احلوكمة حتت هذه املادة من حيـث األعضـاء املسـتقلني
فــإن أحــد األعضــاء يتمتــع خبــربة ماليــة طويل ـة يف جمــال التــدقيق واالستشــارات املاليــة .وقــد اجتمعــت اللجنــة ســت
اجتماعات خالل العام  .2014ويعتزم اجمللس إعادة تشكيل هذه اللجنـة بعـد إعـادة تشـكيل جملـس اإلدارة وفـق مـا
جاء يف توجه اجمللس حتت املادة رقم  9أعاله.
هذا وقد قام اجمللس بإنشاء قسم تدقيق داخلي وفقا ملتطلبات هذه املادة.
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وبشكل عام فإن سياسات اجمللس تتطابق مع بنود املادة  18بإستثناء الفقرة (م) مـن نفـس البنـد؛ حيـث سـيتم تـوفري
آلية توفر السرية التامة وتليب متطلبـات هـذه الفقـرة؛ وسـيتم عـرض قواعـد هـذه اآلليـة املقرتحـه علـى جملـس اإلدارة
العتمادها.
اإلطار الزمين :إعادة تشكيل جلنة التدقيق وإدارة املخاطر سيتم بعد انتخابات الدورة املقبلة للمجلس (- 2018

 )2020يف حال توفر العدد املطلوب من األعضاء املستقلني .
املادة 19

التقيد باألنظمة والرقابة الداخلية واملدقق الداخلي

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ وشكل جملس اإلدارة جلنة تدقيق داخلي تضم
أعضاء جملس إدارة غري تنفيذيني من ثالثة أعضاء .كما تتضمن هذه اللجنة عضوا واحدا على االقل يتمتع خبربة
مالية يف جمال التدقيق .كما حيرص اجمللس على اآلتي- :
أ.

ال جيوز الي شخص يعمل حاليا او كان يعمل لدى املدققني اخلارجيني للشركة خالل السنتني املاضيتني
ان يكون عضوا يف جلنة التدقيق.

ب .جيوز للجنة التدقيق ان تستشري على نفقة الشركة أي خبري او مستشار مستقل.
ت .على جلنة التدقيق ان جتتمع عند االقتضاء وبصورة منتظمة مرة على االقل كل ثالثة أشهر؛ كما عليها
تدوين حماضر اجتماعاتها.
ث .يف حالة حصول أي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات جملس اإلدارة مبا يف ذلك عندما يرفض
اجمللس اتبا توصيات اللجنة فيما يتعلق باملدقق اخلارجي يتعني على اجمللس أن يضمن تقرير احلوكمة بيانا
يفصّل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو األسباب وراء قرار جملس اإلدارة عدم التقيد بها.
واجباتها :يتعني على جلنة التدقيق عند تشكيلها إعتماد ونشر إطار عملها بشكل يبني دورها ومسؤولياتها
األساسية على شكل ميثاق للجنة التدقيق حيث تتضمن هذه املسؤوليات االساسية بصورة خاصة ما يلي:
أ.

اعتماد سياسة للتعاقد مع املدققني اخلارجيني على أن ترفع اا جملس اإلدارة مجيع املسائل اليت تتطلب برأي
اللجنة اختاذ تدابري معينة وإعطاء توصيات حول التدابري أو اخلطوات الواجب اختاذها.

ب .متابعة استقالل املدققني اخلارجيني وموضوعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليته ونطاقه وفقا
ملعايري التدقيق الدولية واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
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ت .اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية.
ث .التنسيق مع جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا واملدير املالي يف الشركة واإلجتما باملدققني اخلارجيني
مرة واحدة يف السنة على األقل.
ج.

دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير املالية واحلسابات.

ح.

مراجعة أنظمة الرقابة املالية والداخلية وإدارة املخاطر.

خ.

مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة وضمان أداء اإلدارة واجباتها حنو تطوير نظام رقابة داخلي فعال.

د.

ضمان التنسيق بني املدققني الداخليني واملدقق اخلارجي.

ذ.

مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية للشركة.

ر.

مراجعة خطاب تعيني املدقق اخلارجي وخطة عمله وأي استفسارات مهمة يطلبها من اإلدارة العليا يف
الشركة.

ز.

تأمني الرد السريع جمللس اإلدارة على اإلستفسارات واملسائل اليت تتضمنها رسائل املدققني اخلارجيني أو
تقاريرهم.

س .وضع قواعد يتمكن من خالهلا العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية شكوكهم حول أي مسائل حيتمل أن
تثري الريبة يف التقارير املالية أو الرقابية الداخلية او حول اي مسائل اخرى؛ وضمان وجود الرتتيبات املناسبة
اليت تسمح باجراء حتقيق مستقل وعادل حول هذه املسائل مع ضمان منح العامل السرية و احلماية من أي رد
فعل سليب أو ضرر واقرتاح لتلك القواعد على جملس االدارة العتمادها.
ش .االشراف على تقيد الشركة بقواعد السلوك املهين.
ص .التأكد من أن قواعد العمل املتعلقة بهذه املهام والصالحيات كما فوضها بها جملس االدارة تطبق بالطريقة
املناسبة.
ض .رفع تقرير اا جملس االدارة حول املسائل املنصوص عليها يف هذه املادة.
ط .دراسة اي مسائل اخرى حيددها جملس االدارة.
الرقابة الداخلية
على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلية يوافق عليه اجمللس حسب األصول لتقييم األساليب واإلجراءات املتعلقة
بإدارة املخاطر وتطبيق نظام احلوكمة الذي تعتمده الشركة والتقيد بالقوانني واللوائح ذات الصلة.
وحدة التدقيق الداخلي
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.1

املدقق الداخلي :جيب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام حمددة حتديدا واضحا
وبصورة خاصة يتعني على وحدة التدقيق الداخلي أن:

أ.

تدقق يف نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه.

ب .تدار من قبل فريق عمل كفوء ومستقل.
ت .ترفع جمللس اإلدارة تقاريرها اما بصورة مباشرة او غري مباشرة من خالل جلنة التدقيق التابعة للمجلس
وتكون مسؤولة أمامه.
ث .يكون هلا امكانية الوصول اا كل أنشطة الشركة.
ج.

تكون مستقلة مبا يف ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركة وجيب تعزيز استقالهلا.

مكونات وحدة التدقيق
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على األقل يعينه جملس اإلدارة ويكون مسؤوال أمامه :وجيب على
املدقق الداخلي أن يعدّ ويرفع اا جلنة التدقيق وجملس اإلدارة تقرير تدقيق داخلي يتضمن مراجعة وتقيما لنظام
الرقابة الداخلية يف الشركة وحيدد نطاق التقرير باإلتفاق بني اجمللس واملدقق الداخلي على أن حيتوي التقرير
بصورة خاصة ما يلي:
أ.

اجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالية واإلستثمارات وإدارة املخاطر.

ب .مقارنة تطور عوامل املخاطر يف الشركة واألنظمة املوجودة ملواجهة التغريات اجلذرية يف السوق.
ت .تقييم أداء اجمللس واإلدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية مبا يف ذلك حتديد عدد املرات اليت أخطر
فيها اجمللس مبسائل رقابية.
ث .تقيد الشركة بالقواعد والشروط اليت حتكم اإلفصاح واإلدراج يف السوق.
ويعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثالثة أشهر.

املادة 20

مراقب احلسابات (املدقق اخلارجي)

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.
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املادة 21

اإلفصاح

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ وفيما يتعلق بالبند األول هلذه املادة فإن عدد
أسهم أعضاء جملس اإلدارة قد بلغ  6.248.844سهما من أصل أسهم الشركة البالغ عددها  28.144.100سهم؛ أي
بنسبة  %22من جممو األسهم .كما أن عدد األسهم للمساهمني الكبار قد بلغ  19.400.248سهما (تتضمن أسهم
أعضاء جملس اإلدارة) وموزعة على  48مساهما ( 100.000سهم وأكثر).
كما حيرص اجمللس فيما خيص البند الثاني من هذه املادة على أن مجيع عمليات اإلفصاح اليت تقوم بها الشركة
تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغري مضللة.
املادة 22

احلقوق العامة للمساهمني وعناصر امللكية األساسية

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ ويتمتع مساهموا اجملموعة جبميع احلقوق
املمنوحة هلم مبوجب القوانني واللوائح ذات الصلة مبا فيها نظام احلوكمة ونظام الشركة األساسي؛ ويضمن
اجمللس احرتام حقوق املساهمني مبا حيقق العدالة واملساواة.
املادة 23

سجالت امللكية

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة؛ ويتلخص إلتزام الشركة باآلتي- :
أ.

يتعني على الشركة أن حتتفظ بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهم .

ب .حيق للمساهم اإلطال على سجل املساهمني والوصول اليه جمانا خالل ساعات العمل الرمسية للشركة.
ت .حيق للمساهم احلصول على نسخة من املستندات التالية( :سجل املساهمني سجل أعضاء جملس اإلدارة
العقد التأسيسي للشركة ونظامها األساسي) واملستندات اليت ترتب امتيازات أو حقوق على أصول
الشركة وعقود األطراف ذات العالقة؛ وأي مستند آخر تنص عليه اهليئة من وقت آلخروذلك مقابل دفع
الرسم الذي حتدده اهليئة.
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املادة 24

احلصول على املعلومات

ستقوم الشركة بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي ليتضمن إجراءات احلصول على املعلومات من قبل
املساهمني لتتوافق مع متطلبات البند

1- 24

من هذه املادة؛ وأخذ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.

كما قامت الشركة بتدشني موقع إلكرتوني يتم من خالله نشر مجيع اإلفصاحات واملعلومات ذات الصلة
واملعلومات العامة لتتوافق مع متطلبات البند 24
املادة 25

 2-من هذه املادة.

حقوق املساهمني فيما يتعلق جبمعيات املساهمني

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.
املادة 26

املعاملة املنصفة للمساهمني وممارسة حق التصويت

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.
املادة 27

حقوق املساهمني فيما يتعلق بانتخاب أعضاء جملس اإلدارة

ستقوم الشركة بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي ليتضمن أحكاما تضمن إعطاء املساهمني
معلومات عن املرشحني لعضوية جملس اإلدارة قبل االنتخابات لتتوافق مع متطلبات البند

27

 1-من هذه املادة؛

وأخذ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك .ويتوافق عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة مع البند
26

 2-من هذه املادة..

املادة 28

حقوق املساهمني فيما يتعلق بتوزيع األرباح

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.
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املادة 29

هيكل رأس املال وحقوق املساهمني والصفقات الكربى

بينما تلتزم الشركة مبتطلبات البند

29

 1-من هذه املادة؛ ستقوم بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي

ليتضمن أحكاما تضمن حقوق مساهمي األقلية وصغار املساهمني وخاصة عند إمتام صفقات كربى بالشركة؛
ليتوافق مع متطلبات البندين 29 2- 29

املادة 30

 3-من هذه املادة؛ وأخذ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.

حقوق أصحاب املصاحل اآلخرين

تلتزم اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة.

املادة 31

تقرير احلوكمة

يعد تقديم هذا التقرير مبثابة إلتزام اجملموعة وجملس إدارتها إلتزاما تاما جبميع بنود هذه املادة .كما جتدر
اإلشارة بأنه التوجد أي خمالفات مالية مت إرتكابها خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب . 2014
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منوذج تقرير احلوكمة
2015 /2014

وفقاً للمرفق رقم ( )4لنظام حوكمة الشركات املدرجة يف
السوق الرئيسة
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املرفق رقم ()4
منوذج تقرير احلوكمة

اإللتزام

رقم املادة

رقم البند

المادة (:)3

: 1-3علووول المجلوووت كد مت ووود مووود التووو ا
بتيبمو المبوواد الموصوووي علم ووا
الشو
فووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووو ا الو وووووووووووووووووووووووا

عدم
اإللتزام

وجووووووووووووووو
إلتووووووووووووووووو ا
الشووووووووووووو
بمبوووووووووووووواد
الحو م

:2-3علوووول المجلووووت كد م اجوووو ومحووووود
تيبم ووووواو الحو مووووو التووووو ميتمووووود ا وكد
م اجي ا بصو ة موت م

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق
إلت ا تا :
وفوووو وووو ا الصوووودد ف وووود ووووا
المجلووت بتيمووم كح ووا الو ووا
علووووووول كعووووووووا وموووووووو
اادا موومد
ومستشوا الشو
للت مد بووابي ا

إلت ا تا


: 3-3علووووول المجلوووووت كد م اجووووو وميوووووو
باستم ا واعد السلوك الم و ّ التو تجسود
والسماسووووواو وااجووووو ا او
وووووم الشووووو
الداخلمّ األخ ى ،والت مج علول كعووا
ومستشوووووووا
مجلوووووووت اادا ة وموووووووو
ازلتووو ا ب وووا (مجوووو كد تتوووو ّمد
الشووو
واعد السلوك الم و ّ ه علل سبمل ال
ز الحصوووو ممموووواإل مجلووووت اادا ة ممموووواإل
مجلووووت اادا ة وموامموووو لجووووو التوووود م ،
كو مو الشو  ،سماسو تيووامرو األيو ا
او الير وووو و واعوووود تووووداول األشووووخاي
البايوممد) ،وعلول المجلوت م اجيو مبواد
السووولوك الم وووو ّ بصوووو ة دو مّووو ب مووو كد

الت ا ج  :بموموا موجود لودى
لوا ح وو مووووع
الش
تووووووووح سماسوووووو تيوووووووامرو
األي ا او الير و واعود
تداول ازشخاي البايوممد فإد
المجلووت ميت و ال مووا بتش و مل
ف م عمل دا وت لم بوو
وم اجيووووو وتيووووووم واعووووود
السلوك الم و الت تجسود وم
والسماسوووووووووووووواو
الشوووووووووووووو
وااجوووو ا او الداخلموووو التووووو
مجوووو علوووول جمموووو اليوووواملمد
(بموووا فوووم كعووووا
بالشووو

سوووم و مجلوووت اادا ة
(كو ج ووو م ل ووو موووو )
بتشوووو مل ف موووو عموووول
دا وووو وت لم وووو بوووووو
وم اجيوووووو وتيوووووووم
واعوود السوولوك الم و و
الت تجسد وم الشو
والسماسووووووووووووووووووووووووووووواو
وااجووو ا او الداخلمووو
بشووووو ل دو و فووووو
توصووووم حووووول موووودى
تلبمت ا لحاجاو الش
مد فت ة ألخ ى
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مومد كوّ ا تي ت كفول المما ساو وتلبّو
حاجاو الش

مجلوووت اادا ة) االتووو ا ب وووا
ممووووول مممووووواإل مجلوووووت اادا ة
وموامم لجو التد م
إلت ا تا :

المادة ( :)4علل المجلت كد ميتمد ممما وا لمجلسو محودّد
الممماإل بالت صمل م ا المجلت ومسووولمّات
مممووووووووووووووووواإل وواجباو كعواوه الت مج كد مت مّدوا ب وا
المجلت
ت مّدا تاما ،ومج كد مُصاغ الممماإل الم و
وف وووا ألح وووا ووو ا الو وووا ويب وووا للوموووو
ازست شاد الم ف ب ا الو ا  ،وكد مُوخ
بيوومد ازعتبووا عوووود م اجيوو الممموواإل إلووول
التيدمرو الت مم ود كد تج م وا ال م و مود
و وووو ،خووو  ،ومجووو وشووو مممووواإل مجلوووت
اال ت وووووو
اادا ة علوووول مو وووو الشوووو
وجيل متواف ا للجم و

إعتمووود مجلووووت اادا ة ممموووواإل
مجلوووووت اادا ة الووووو محووووودد
واجبوواو وم ووا المجلووت وف ووا
لو ووا الحو م و  ،وو ف و ل و
وسخ مد ممماإل مجلت اادا ة
و و موشو مسوب ا فو المو و
اال ت وو للش

بشووو ل
المادة ( 1-5 :)5متوووولل المجلوووت إدا ة الشووو
فيّال ،وم ود مس وز مسوولمّ جماعمّ عود
بالي م وووو
م موووووووووووووووووو ااشوووو ا علوووول إدا ة الشوووو
المجلووووووووووووت المواسب
ومسوولمات

إلت ا تا

 2-5بااوووووووواف إلووووووول م وووووووا المجلوووووووت
ومسوووولمّات الموصوووي علم ووا فوو ممموواإل
مجلت إدا ة الش  ،متولل المجلت الم وا
التالم :

إلت ا تا

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 1-2-5 :)5المواف علل األ دا ازست اتمجم
للش و  ،تيموومد الموود ا  ،تحدموود م اف و ت ،
م موووووووووووووووووو و م موووو اسووووتبدال  ،وم اجيوووو كدا اادا ة
المجلووووووووووووت ووووماد وو و خيووي التيا و علوول إدا ة
ومسوولمات
()Succession Planning
الش

إلت ا تا :
م ووو المجلووت بالمواف و علوول
األ دا ااسوت اتمجم للشو
موووود خوووورل المصوووواد علوووول
فو
الموا و الت دم م للشو
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تيممد المد ا وتحدمد م اف ت
و م م استبدال
بوووال واومد
 2-2-5الت ووود مووود ت مّووود الشووو
واللووووا ح او الصووول  ،وبالي ووود الت سمسووو
وبو ام ووا األساسوو  ،مووا متحموول
للشوو
موووود
المجلووووت مسوووووولم حماموووو الشوووو
األعمووووال والمما سوووواو غموووو ال اوووموووو كو
التيس م كو غم المواسب
 3-5محووووووو ّ للمجلوووووووت ت ووووووووم بيووووووو
صوورحمات إلوول لجوواد خاصوو فوو الشوو
وتش و مل تلووك اللجوواد خاص و ب ود إج و ا
عملمّووواو محووووددة  ،وتموووا ت عمل ووووا وف ووووا
لتيلممووواو خيمّووو واووووح تتيلووو بيبميووو
الم م  ،وف جمم األحووال ،مب ول المجلوت
مس وز عد جمم الصورحماو كو السولياو
فوو ا وعد كعمال تلك اللجاد
الت ّ
المادة ( 1-6 :)6مممل مجلت اادا ة اف المسوا ممد ،
وعلم ب ل اليوام الر م ف إدا ة الش
واجبوووووووووووواو والت مد بالسلي الموسسوم  ،موا و محوددة
كعووووووووووووووا ف و ال ووواومد واللوووا ح او الصوول بمووا فم ووا
مجلوووووووووووووووت
ا الو ا وممماإل المجلت
اادا ة
ازست ماوم

إلت ا تا
محووو ي المجلوووت علووول ت مووود
بجممووووووو ال وووووووواومد
الشووووووو
واللوا ح واالت ا بما جوا فو
الت سمس وو ام ا
ع د الش
األساس
إلت ا تا
واك لجاد موبم عد المجلوت
مش و ل وف ووا لو ووا الحو م و ،
موووا م وووو المجلوووت مووود حووومد
،خووو بتشووو مل بيووو اللجووواد
ال عمووو لل مووووا بم وووا ميمووووو
تحو مسوولمت وإش اف
إلت ا تا
م ووو المجلووت بووإدا ة الشوو
وف ووووا لل ووووواومد واللوووووا ح او
الصل

 2-6مجوووو علوووول كعوووووا مجلووووت اادا ة
اليمل دا ما علول كسوات ميلومواو واووح
وبحسوود وم و وباليوام و واز تمووا الر موومد
والمسا ممد اف
ولمصلح الش

إلت ا تا

 3-6مجوووو علوووول كعوووووا مجلووووت اادا ة
اليمووول ب يالمووو ل لتووو ا بمسووووولمات تجووواه
الش

إلت ا تا

ووومت
المادة ( 1-7 :)7ز مجوووو الجمووو بووومد موصووو
مجلووت اادا ة وموص و ال و مت التو م و
فصوووووووووووووووووول كو ك موص آخ ف الش
موصوووووووووووووب

إلت ا تا
ووواك فصوول تووا بوومد موصوو
مت مجلت اادا ة والو مت
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تقرير احلوكمة
2015/2014
التو م و  ،مووا امووو الش و
ب صل موص اليوو الموتد
عد موص ال مت التو م

ووووووووووووووووومت
مجلوووووووووووووووت
اادا ة
والوووووووووو مت
التو م
 2-7فوو جممووو األحووووال ،مجووو كزّ م وووود
لشووخي واحوود ف و الش و  ،سوولي ميل و
زتخا ال ا او

إلت ا تا

المادة ( 1-8 :)8م وووود ووومت مجلوووت اادا ة مسووو وز
عد حسد سم عمل مجلت اادا ة بي م و
واجبوووووووووووواو مواسب وفيّال  ،بما ف لك حصول كعوا
ووووووووووووووووومت مجلووووت اادا ة علوووول الميلوموووواو ال املوووو
مجلوووووووووووووووت والصحمح ف الو و المواس
اادا ة

إلت ا تا

 2-8ز مجووووو لوووو مت مجلووووت اادا ة كد
م ود عووا ف ك ّ لجو مد لجاد المجلت
ا الو ا
الموصوي علم ا ف

رقم املادة

رقم البند

إلتووو ا توووا :ز مشوووا ك الووو مت فووو
عووووم ك موود اللجوواد الموبم و موود
المجلوووووت  ،موووووا كد كعووووووا لجوووووو
التوود م لمسووو مخووولمد بووالتو م علوول
الميووامرو المالموو لوووماد حمووادمت
عود مام بم ام لجو تد م

اإللتزام

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 3-8 :)8تتو و ّمد واجبوواو ومسوووولمّاو وومت
ووي
مجلوت اادا ة ،فوور عود تلوك التو مو ّ
ز
واجبوووووووووووواو علم وا مممواإل المجلوت ،علول سوبمل الو
ووووووووووووووووومت الحص  ،ما مل
مجلوووووووووووووووت
اادا ة
 1الت وود موود مووا المجلووت بموا ش و جمم و
المسووا ل األساسو ّم بشو ل فيّووال وفو الو ووو
المواس

إلت ا تا

 2المواف علل جودول كعموال و ّل اجتموا
مووود اجتماعووواو مجلوووت اادا ة مووو األخووو
بيمد ازعتبا ك ّ مس ل مي ح ا ك عووو

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
موووود كعوووووا مجلووووت اادا ة ،ومجووووو كد
م ّوو الو مت و ه الم ّمو إلوول ك عوووو
ف المجلت ،غمو ّ
كد الو مت مب ول مسو وز
عد كفيال ما اليوو الم و ب ه الم ّم
 3تشوووجم جممووو كعووووا المجلوووت علووول
بش و ل ل و وفيّووال ف و تص و م
المشووا
شوووود المجلووت ،لوووماد مووا المجلووت بمووا
فم مصلح الش

إلت ا تا

 4وماد وجود وواو التواصل ال يل ّ م
المسوووا ممد امصوووال آ ا ووو إلووول مجلوووت
اادا ة

إلت ا تا

 5إفسوواا المجووال ألعوووا المجلووت غموو
التو موووو ممد ،بصووووو ة خاصوووو  ،بالمشووووا
ال يّال وتشجم الير او البوّا ة بمد كعوا
المجلت التو م ممد وغم التو م ممد

إلت ا تا

 6وووووووماد إجوووووو ا ت مووووووم سوووووووو ّ ألدا
المجلت

إلت ا تا

المادة ( 1-9 :)9محدد تش مل المجلت ف و ا الشو
األساسووووو ومجووووو كد متوووووومد المجلوووووت
تشوووووووووووووووو مل كعووووا تو مووو ممد وكعووووا غمووو تو مووو ممد
مجلوووووووووووووووت وكعوا مست لمد و لك ب ود ووماد عود
اادا ة
تح شخي واحد كو مجموع ص م ة مد
ا او المجلت
األشخاي ف

توووووو تشوووووو مل مجلووووووت
ازدا ة الحووووووووووووووووووووووال
للمجموع وف و ام ا
ازساسوووووو ومتووووووومد
المجلوووووووووت كعووووووووووا
تو م ممد وكعووا غمو
تو مووووووووووووووووو ممد  ،إز كد
المجلووووووت ز متووووووومد
بتشووووو ملت الحالمووووو ك
عووووووو مسووووو ل وفووووو
تي مو و ووا الحو مو
توو فووتح بووا الت شوومح
ليووم مجلت اادا ة
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تقرير احلوكمة
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لدو توووووووووو الجدموووووووووودة
( )2017-2015وف ووووا
لل واوممد واللووا ح او
الصل ولمودة كسوبوعمد
ت مبوووووا بيووووود مواف ووووو
و ا ة اا تصووووووووووووووووواد
والتجووووا ة إز كووووو لوووو
مت وووووووود للت شووووووووح ك
عووووو مسوووت ل ،وعلمووو
فاد عد إلت اموا ب ه الموادة
خا عد إ ادتوا

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق
ف و حوومد كد كغلبم و كعوووا
مجلت اادا ة كعووا غمو
تو م ممد  ،إز كوو ز متوومد
المجلت بتش ملت الحالم ك
عوووو مسووت ل حم و كو و ل و
مت وووووود للت شووووووح ليووووووووم
مجلوووووووووت اادا ة لدو تووووووووو
الجدموووووووووودة ()2017-2015
سوى ك عوو مست ل

المادة ( 2-9 :)9مجوو كد م ووود ملوو كعوووا مجلووت
اادا ة علل األ ول كعووا مسوت لمد ومجو
تشوووووووووووووووو مل كد ت وووود ك م مووو األعووووا كعووووا غمووو
مجلوووووووووووووووت تو م ممد
اادا ة

3-9مجوو كد م ووود عوووو مجلووت اادا ة
موووو ر ومتمتووو ب ووود وووا مووود المي فووو
بووواألمو اادا مووو والخبووو ة لت دمووو م امووو
بصو ة فيال لما فم مصلح الشو  ،موا
متيومّد علمو تخصوومي الو ووو ال وواف لل مووا
بيمل ب ل و ا وش افم بما مح مصلح
وك داف ا وغامات ا
الش

الت ا تا  :تتواف ف كعوا مجلوت
اادا ة الد اموووو والخبوووو ة المواسووووبتمد
لت دمو م ووام بصووو ة فيال و لمووا فم و
 ،ومولوووود الو ووووو
مصووولح الشوووو
عوووا
واا تمووا ال ووافممد لم مووت
ف مجلت اادا ة

 4-9مج و علوول ال ُمت شووح لموص و عوووو

إلت ا تا
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2015/2014
مجلوووت اادا ة المسوووت ل كد ز ت مووود وسوووب
عووود عووودد
تمل ووو مووود كت موووال الشووو
ازسووو الميلوبووو لووووماد عووووومت فووو
مجلت ادا ة الش

المادة ( 1-10 :)10تتووووو ّمد واجبوووواو كعوووووا مجلووووت
اادا ة غم التو مو ممد علول سوبمل المموال ز
كعووووووووووووووا الحص  ،ما مل :
مجلوووووووووووووووت
ف و اجتماعوواو مجلووت
اادا ة غمووو  1-1-10المشووا
التو م ممد
اادا ة ،وإعيا ك مست ّل حول المسوا ل
ازسوووت اتمجم  ،السماسووو  ،األدا  ،المسوووا ل ،
الموا د ،التيممواو األساسمّ وميامم اليمل

 2-1-10وووماد إعيووا األولومّ و لمصووالح
الش و
والمسووا ممد ف و حووال حصووول ك ّ
توا للمصالح

 3-1-10المشووا
الش

فوو لجوووو التوود م فووو

فووو تح مووو
 4-1-10م ا بووو كدا الشووو
غامات ووا وك ووداف ا المت و علم ووا ،وم اجي و
الت ووا م الخاص و ب دا ووا بمووا فم ووا الت ووا م
السوومّ ووص السوومّ وال بيم

إلت ا تا

إلت ا تا

إلت ا تا

إلت ا توا :ومد األعووا غمو
التو مووووو ممد بوووووالمجلت (وف وووووي
و ا الو وا ) المشوا ممد فو
و
لجو و التوود م ف و الش و
موووود السووووومد ا علووووو إبووووو ا م
مت اللجو والسمد
اليبدال و
ا ولموود احموود السوويد عووووا
والسوووومدا علوووو محموووود علوووو
اليبمدل – عووا
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تقرير احلوكمة
2015/2014

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات حلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 5-1-10 :)10ااشووو ا علووول تيووووم ال واعووود
ااج ا مووووو الخاصووووو بحو مووووو الشووووو ،
كعووووووووووووووا ل ش ا علل تيبم وا بشو ل متوافو وتلوك
مجلوووووووووووووووت ال واعد
اادا ة غمووو
التو م ممد

إلت ا تا

 6-1-10إتاحووووووو م وووووووا ات وخبوووووووو ات
المتووع ومو ّرت لمجلت
واختصاصات
ّ
اادا ة كو لجاووووووو المختل وووووو موووووود خوووووورل
المووووت زجتماعووواو المجلوووت،
حووووو
ومشا ت ال يّال ف الجميمّواو اليموممّو ،
وف م ووو  ،ا المسوووا ممد بشووو ل متووووا د
وعادل

إلت ا تا

 2-10مجو أل م ّم كعوا المجلوت غمو
التو موووو ممد يلوووو ك مستشووووا خووووا ج
مسوت ّل علول و و الشو  ،فمموا متيلو بو ّ
مس ل تخي الش

إلت ا تا

المادة ( 1-11 :)11مجووو كد مي ووود المجلوووت اجتماعووواو
بش ل موت بما مو ّمد ال موا بم وا المجلوت
إجتماعووووووواو بصو ة ف ّيال  ،ومج كد مي د المجلت سوو
المجلت
إجتماعاو ف السو الواحدة علل األ ل وموا
ز م ل عد اجتما واحد ل ش مد

إلت ا تا

 2-11مجتمووو المجلوووت بووووا علووول دعووووة
مس كو بوا علل يل م دّم عوواد مد

إلت ا تا
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كعوووا  ،ومجوو إ سووال الوودعوة زجتمووا
المجلت ل ّل عوو مد كعوا المجلت بل
كسبو علول األ و ّل مود توا مخ ازجتموا مو
جدول كعمال ازجتما  ،علما كوو محو ّ ل و ّل
عووووو فووو مجلوووت اادا ة إوووواف ك ّ بوووود
علل جدول األعمال

المادة ( 1-12 :)12مُيووومّد المجلوووت كمووومد سووو ّ للمجلوووت
متووولل توودومد محاو و اجتماع و و ا ات و
كمووووومد سووووو فوو سووجل خوواي موو بصووو ة متسلسوول
المجلت
وبموواد األعوووا الحاو و مد وك تح وواو
مبووودوو ا موووا متوووولل ح ووو جممووو محاوووو
اجتماعووووواو المجلوووووت ،سوووووجرت ودفوووووات ه
والت ووا م التوو ت ُ فوو موود المجلووت وإلموو ،
ومجووو علووول كمووومد سووو ّ المجلوووت وتحوووو
إش ا ال مت ت ممد حسد إمصال وتو م
كو اإل عموول ااجتمووا والتوسووم فممووا بوومد
كعوووا المجلووت وبوومد المجلووت وكصووحا
بمووووا فووووم
المصووووالح ا،خوووو مد بالشوووو
المسا ممد واادا ة والمو مد

إلت ا تا

 2-12علل كممد س ّ المجلوت كد مت ّود مود
ّ
كد كعوا المجلت مم وو الوصوول بشو ل
اموول وسو م إلوول و ّل محاوو اجتماعوواو
المجلت ،والميلوماو ،والوما والسوجرو
المتيل بالش

إلت ا تا

 3-12مج كد متم ّد جمم كعوا مجلت
اادا ة مد ازست ادة مود خودماو كمومد سو ّ
المجلت ومشو ت

إلت ا تا

رقم املادة

رقم البند

اإللتزام

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق
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المادة ( 4-12 :)12ز مجو تيممد كممد سو ّ المجلوت كو
فصل إزّ بموج و ا صواد عود مجلوت
كمووووومد سووووو اادا ة
المجلت

إلت ا تا

ووول كد م ووود كموومد س و ّ المجلووت
 5-12م ّ
عووا ف م محاسبمد محت فمد ميتو
ب وا كو عوووا فو م و كمووا سو ّ شو او
ب وووووا كو
ميتمووووودة ( )charteredميتووووو
محامما كو محمل ش ادة مود جاميو ميتو
ب ووا كو مووا ميادل ووا ، ،وكد ت ووود لوو خبوو ة
مور سوووواو علوول األ ول فو تووول شوووود
عام مد ج كس م ا ف السوإل
ش

إلت ا تا

المادة (:)13
تووووووووووووا
المصووووووووووالح
وتيوووووووامرو
األشووووووخاي
البايوممد

ومحموووول كموووومد سوووو المجلووووت
شوووو ادة بال وووواوود موووود جاميوووو
ب وووا وخبووو ة اووومووو
ميتووو
علل مدى عش مد عاموا ولدمو
ما م بو علل السب سوواو مد
الخب ة ف شوود الش
بال غ مد عود وجوود
سماسوو ميلووو للشوو
تسومل بسماسو الشو
المتيل وووووو بوووووواألي ا
او الير ووووووو  ،إز اد
ملت موووووووووو
الشوووووووووو
بموووومود الموووادة فمموووا
متيلووووووووو بميوووووووووامرو
األي و ا او الير و
وف ووا ل وواوود الش و او
التجا م وو و ولووا ح
م وووو يوووو ل سووووواإل
المالمو وبو صو ي و
يوو ل مووودا
وشوو
الم وووووو لوووووورو اإل
المالموووووووووو الخاصوووووووووو
بالشووووو افم واافصووووواا
وجمموووووووووو ال ووووووووووواومد
واللوووووووووا ح المو موووووووو
ل ي ا او الير

كد تيتموود وتيلوود عوود
 1-13علوول الشوو
واعووود ا وإج ا ات وووا اليامووو والتووو تتيلووو
أل ّ ص تجا م م ي
بإب ا الش
كو كيوووو ا و عر وووو (و ووووو مووووا ميوووو
اليام فمما متيل باألي ا
بسماس الش
او الير وووو ) ،وفوووو جمموووو األحوووووال ،ز
إبو ا ك ّ صو تجا مو مو
مجوو للشو
و عر ووو إز مووو الم اعووواة التامووو
يووو
المتيل ووو بووواألي ا او
لسماسووو الشووو
الير ووو  ،ومجووو كد توووو ّمد تلوووك السماسووو
مباد الش افمّ وااوصوا واافصواا ،وكد
تتيلو المواف و علول ك ّ صو مو يو
و عر مد بل الجميم اليام للش

 2-13فووو حالووو يووو ا ك ّ مسووو ل تتيلووو
بتوا مصالح كو ك ّ صو تجا مو بومد
الش
وكحد كعوا مجلوت إدا ت وا كو ك ّ
و عر ل ب عوا مجلت اادا ة،
ي

إلت ا :
مسووا م
وو شوو
بمووا كد الشوو
ملت موووو تمامووووا
عاموووو فووووإد الشوووو
ب واعووود ووصووووي ووواوود الشووو او
بحم تت جمم الص او عود ي مو
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تقرير احلوكمة
2015/2014
خوورل اجتمووا المجلووت ،فإوو مجو موا شو
المووو ف غما اليووو الميوو ّ والو
ف و التصووومو
ز مح و ّ ل و ميل ووا المشووا
علل الص  ،وبو حوال فإوو مجو كد توت ّ
الص و وف ووا ألسوويا السوووإل وعلوول كسووات
تجووا ّ بحووو ،ومج و كز تتو و ّمد ش و ويا
تخال مصلح الش

رقم املادة

رقم البند

فووتح بووا الموا صوواو وم سووو الييووا
علوول حسوو افووولم المت وودممد موود
حمووو مياب وووو عيووووا ات للشوووو وي
والمواصووو او  ،وموجووود فووو الشووو
لجو خاص ل ش ا علل الييا او
بحمادموووو تاموووو موووود حموووو االتوووو ا
بالشوووووو وي والمواصوووووو او ال اوووموووووو
وعلوول كسووات تجووا بحووو وفو وول
عا مت التود م علول جممو ميوامرو
بواسوووووي مووووود خوووووا ج
الشووووو
مسووت ل ،وف و حال و ي و ا ك ّ مس و ل
مصوالح كو ك ّ صو
تتيل بتوا
وكحووود كعووووا
تجا مووو بووومد الشووو
و
مجلووووووت إدا ت ووووووا كو ك ّ يوووووو
عر ووو لووو ب عووووا مجلوووت اادا ة،
خوورل اجتمووا المجلووت ،مووت موا شوو
المووو ف غما اليوو الميو ّ

اإللتزام

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 3-13 :)13وف جمم ازحوال ،مجو اافصواا
عووود ووو ه الصووو او فووو الت مووو السووووو ّ
تووووووووووووا
للش  ،ومج كد مُشوا إلم وا بالتحدمود فو
المصووووووووووالح الجميمّووو اليامووو التووو تلووو ووو ه الصووو او
وتيوووووووامرو التجا م
األشووووووخاي
البايوممد

إلت ا تا
ف و حالوو وجووود ك صوو او
تجا مووو كو تووووا مصوووالح
وكحوووود كعوووووا
بوووومد الشوووو
مجلوووت إدا ت وووا كو ك ّ يووو
و عر و ل و ب عوووا مجلووت
اادا ة تلتوووووووووووو الشوووووووووووو
باافصاا فو الت مو السووو
عووووود تلوووووك الصووووو او وموووووت
ااشووووا ة إلم ووووا فوووو الجميموووو
 ،وتجوووووود
الياموووووو للشوووووو
ااشووا ة وووا إلوول عوود وجووود
ص و او كو توووا مصووالح
خرل السو المالم الموت م ف
31ا12ا2014
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 4-13مج و اافصوواا عوود تووداول كعوووا
وب و ا وا المالمّو
المجلت ف كس الش
واعوود
األخ و ى ،ومج و كد تيتموود الش و
وإجوو ا او واوووح تح وو تووداول كعوووا
مجلووووووت اادا ة والمووووووو مد فوووووو كسوووووو
الش

ألعوووووا
المادة ( 1-14 :)14مجوووو كد توووووف الشوووو
مجلوووت اادا ة افووو الميلومووواو والبماوووواو
بموووا مم وووو
م موووووووووووووواو والسوووجرو الخاصووو بالشووو
المجلووووووووووووت ال موووا ب عموووال واالموووا ب افووو الجواوووو
وواجباتوووووووووو المتيل ووووو باليمووووول ،ومجووووو علووووول اادا ة
األخ ى
ت ومووود المجلوووت ولجاوووو
التو م مووو للشووو
بجمم الوما والميلوماو الميلوب

بوال غ مود عوود وجوود واعوود
واجوو ا او وواووووح ميتمووودة
تح ووووو توووووداول
فووووو الشووووو
كعووووووووووووا مجلوووووووووووت اادا ة
،
والمو مد ف اس الشو
تتبوووووو و وووووو
إز كد الشوووووو
و واعد بو صو يو واعود
وإجووووو ا او واووووووح تح ووووو
تووداول كعوووا مجلووت اادا ة
والمووو مد ف و كس و الش و
وكو ا ا المالم األخ ى

إلت ا تا
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إلت ا تا

 2-14علوول كعوووا مجلووت اادا ة وووماد
حووووووووو كعووووووووا لجووووووواد التيمموووووووواو،
والم اف و ،والتد م  ،ومممّلمد عد المود مد
الخا جممد زجتما الجميمّ اليمومم

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

المادة (:)14
م ماو المجلت
وواجباتوووووووووووووووووو
األخ ى

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

 3-14علووووول المجلوووووت كد موووووو ب ووووووام تووووود مب
ألعوا مجلت اادا ة المووممد حدمما لوماد تمتّ
كعوا المجلت عود اوتخاب ب مواس لسم عمول
وعملمّات ووووا ،وإد ا وووو لمسوووووولمّات تمووووا
الشوووو
ااد اك

إلتوووو ا  :م ووووو مجلووووت اادا ة بت وووودم
توووومح م صوول لرعوووا
عوو
الجوودد مم ووو موود ف و مواس و لسووم
وإدا وووو لم ووووام
عموووول الشوووو
ومسووووولمات تمووووا ااد اك  ،و لووووك
خوووووورل كول إجتمووووووا كو إجتموووووواعمد
لمجلووت اادا ة بيوود اووووما كعوووا
جدد كو وف يل األعوا

 4-14علووول كعووووا مجلوووت اادا ة ااد اك الجمووود
وواجبوووات وكد مم ووووا كو سووو فووو المسوووا ل
لووودو
المالمّ و والتجا م و والصووواعم وف و عملموواو الش و
وعمل ا ،ول ه ال ام  ،مجو علول المجلوت اعتمواد كو
إتبوووا دو او تد مبمّووو مواسوووب و سوووممّ ت ووود إلووول
تي م م ا او كعوا مجلت اادا ة ومي فت

إلت ا تا
كعوووووووا مجلووووووت اادا ة الحووووووالممد
ممتووا ود بخبوو او و ووا او عالموو ،
إز كد المجلوووت محووو ي علووول إتبوووا
دو او تد مبمووووو مواسوووووب إ ا تيلووووو
األم

 5-14علووول مجلوووت اادا ة كد مب ووو كعوووواوه علووول
الوودوا ميليوومد علوول التيووو او ف و مجووال الحو م و
وكفوووول المما سووواو فووو ووو ا الخصووووي ،ومجوووو
لوووك إلووول لجوووو التووود م كو لجوووو
للمجلوووت ت ووووم
الحو م كو ك ج كخ ى م ا ا مواسب

إلت ا تا

 6-14مجوووو كد متووووو ّمد و ووووا الشوووو
األساسوووو ّ
إجو ا او واوووح ا الو كعوووا مجلووت اادا ة فو
حال ت مّب عد اجتماعاو المجلت

إلت ا تا
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المادة (:)15
لجووووواد مجلوووووت
اادا ة

المادة (:)16
تيمووومد اعووووا
مجلووووت اادا ة
– لجووووووووووووووووووووووو
الت شمحاو

إلت ا تا

م و مجلت اادا ة بت مم م اما إوشا لجاد مخصص
تابي ل ل ش ا علل سم الو ا الم م  ،وعوود
البو ف ش د اللجاد الت سم علم ا ااختما  ،م خ
مجلت اادا ة اللجواد المو و ة فو و ا الو وا بيومد
ااعتبا

إلت ا تا

 1-16مجوو كد مووت ّ ت شوومح وتيموومد كعوووا مجلووت
اادا ة وف ا اج ا او سمم وصا م وش اف

وووا المجلوووت بت وووومد لجوووو
تسووووومل لجوووووو الت شووووومحاو
والم اف ووواو ب اسووو سووويادة
الشووومخ الووود تو ا خالووود بووود
مواو آل موواو وعوووم وول
مود سويادة الشومخاعبدن بوود
خالووووود بووووود مووووواو آل مووووواو
والسووووومد الووووود تو ا موسووووو
احمووووووود الويموووووووو والسوووووووومدا
عبدالباسوووي كحمووود الشووومب ،
ومتيووو االتووو ا التوووا ب ووو ا
البووووود ليوووود وجووووود الوسووووب
الميلوبووووو مووووود األعووووووا
المست لمد بالمجلت ما و د
ب ح ووووووا و ووووووا الحو موووووو ،
ول ووو موووتم د المجلوووت مووود
إوشووووووا لجووووووو ت شوووووومحاو
م كسووووووو ا عووووووووو مسوووووووت ل
وتت ل مد كعوا مسوت لمد
مووود كعووووا المجلوووت فوووإد
علمو إعووادة تشو مل المجلووت
لمتوووومد كعووووا مسوووت لمد
و لك عودما تحمد اوتخاباو
الدو ة الم بل

2-16موب وووو كد م ووووو مجلووووت اادا ة بإوشووووا لجووووو
ت شمحاو م كس ا عوو مست ّل مد كعوا المجلوت،
وتتوو ل موود كعوووا مسووت لمد موود كعوووا المجلووت
م ت حووود تيموومد كعوووا المجلووت وإعووادة ت شوومح
لروتخا بواسي الجميم اليام (ا ال ازلتبات ،ز
ميو الت شمح بواسوي اللجوو ح مواد ك مسوا فو
مد ح ف كد مُ شح كو مت شح)
الش

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

المادة (:)16

3-16مج

تيموووووووووووووووووومد

بمد كمو كخ ى ،د ة الم شحمد علل إعيوا الو وو
عوووووا فوووو المجلووووت،
ال وووواف لل مووووا بواجبووووات

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

كد ت خ الت شومحاو بيومد ازعتبوا  ،مود

إلت ا تا
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اعووووووووووووووا
مجلوووووووووووووووت
اادا ة –
لجووووووووووووووووووووو
الت شمحاو

بااووووووواف إلوووووول م ووووووا ات وميوووووو فت وخبوووووو ت
وموو ّرت الم ومّو والت ومّو واأل ادمممّو وشخصومّت ،
ومم وود كد ت ت و علوول المبوواد اا شووادم المواسووب
لت شوومح كعوووا مجلووت اادا ة الم ف و ب و ا الو ووا
والت د تيدّل ا ال م مد و و ،خ

 4-16متيووومّد علووول لجوووو الت شووومحاو عوووود
تش و مل ا ،اعتموواد ووش و إيووا عمل ووا بش و ل
مبمّد سليت ا ودو ا
 5-16موووووا مجووووو كد متوووووو ّمد دو لجوووووو
الت شوومحاو إج و ا ت مووم ات و ّ سوووو ّ ألدا
المجلت

إلت ا تا

وغم ووووووا موووووود
 6-16علوووووول المصووووووا
الشوو او م اعووواة ك شووو وي كو متيلبووواو
تتيل بت شومح كو اوتخوا كو تيمومد كعووا
يو
مجلووت اادا ة صوواد ة موود مص و
كو كم سلي كخ ى
الم

المادة ( 1-17 :)17علوووول مجلووووت اادا ة إوشووووا لجووووو
م اف او تت ل مد مرم كعوا علل األ ول
م افووووووووووووووووو ة غم تو م ممد م ود غالبمت مد المست لمد
كعووووووووووووووا
مجلوووووووووووووووت
اادا ة –
لجووووووووووووووووووووو
الم اف او

ز توجوود لجو و م اف و و
مسووووت ل توووو ت ووووومد
لجوووووو سوووووممو بلجوووووو
الت شمحاو والم اف او
وت وووو بم وووا اللجوتووومد
ميوووا  ،جممووو كعووووا
ووووووو ه اللجوووووووو غمووووووو
تو موو ممد إز او وو غموو
مست لمد
وميتو المجلووت إعووادة
تش مل ه اللجوو ل و
تتواف م كح وا و وا
الحو مووو ووو م وووود
غالبمووووووووو كعووووووووووا ا
مسوووت لمد و لوووك عوووودما
تحمد اوتخاباو الدو ة
الم بل و لمجلووت اادا ة
خوورل الجميموو الياموو
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تقرير احلوكمة
2015/2014
اليادم للش
 2-17متيوووومّد علوووول لجووووو الم افوووو و عووووود
تش و مل ا ،اعتموواد ووش و إيووا عمل ووا بش و ل
مبمّد دو ا ومسوولمّات ا األساسمّ
 3-17مج كد متو ّمد دو لجو الم افو و
األساسووووو تحدمووووود سماسووووو الم افووووو و فووووو
الش  ،بما ف لك الم اف ة التو مت اووا ا
الوووو مت و وووو ّل كعوووووا المجلووووت واادا ة
التو م م اليلما

إلت ا تا

 4-17مج و اافصوواا عوود سماس و ومبوواد
الم افووووو و ألعووووووا مجلوووووت اادا ة فووووو
الت م السوو للش

إلت ا تا

اإللتزام

رقم املادة

رقم البند

المادة (:)17

 5-17مج و كد ت خ و لجو و الم اف و و بيوومد
ازعتبووا مسوووولمّاو وويوواإل م ووا كعوووا
المجلوووت وكعووووا اادا ة التو م مووو اليلموووا،
و ووو لك كدا الشووو  ،ومجوووو كد تتوووو ّمد
الم افوو و سوووما مابتوووا و سووما آخووو م تبيوووا
بوووواألدا  ،وتجوووود ااشووووا ة إلوووول ّ
كد ال سوووو
الم و تبي بوواألدا مج و كد م ت و علوول كدا
علل المدى اليومل
الش

عدم
اإللتزام

م افووووووووووووووووو ة
كعووووووووووووووا
مجلوووووووووووووووت
اادا ة –
لجووووووووووووووووووووو
الم اف او

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 1-18 :)18علل مجلت اادا ة إوشا لجو تد م
تت ود مد مرم كعوا علل األ ول ،ومجو
لجو التد م
كد م ود غوالبمت كعووا مسوت لمد ،ومجو
كد تتومد لجو التد م عووا واحودا علول
األ ل متمت بخب ة مالمو فو مجوال التود م ،
وفوووو حالوووو وووواد عوووودد كعوووووا المجلووووت
المست لمد المتوف مد غم ا لتش مل لجوو
كد تيمد كعووا فو
التد م  ،مجو للش
اللجو مد غم األعوا المسوت لمد علول كد
م ود مت اللجو مست ر

إلت ا تا

ووووا المجلووووت بإوشووووا لجووووو ز تتومد لجو التد م
تد م وإدا ة مخواي ب اسو عووووو مسوووت ل و لوووك
بسب ت شح و ت عودد
السمداعل إب ا م اليبودال و
الشووو او او الصووول
وعووم ول مود السومداعل
لمجلووووووووووووووووووووت ازدا ة
محمووووووووود علووووووووو اليبمووووووووودل
لووووودو تمد متتوووووابيتمد،
والسمداولمد كحمد السيد
وميتو المجلووت إعووادة
و غووووو كد عوووووووم لجووووووو تش مل ه اللجوو ل و
التووووووود م ز تتيووووووواب مووووووو تتواف م كح وا و وا
متيلباو و ا الحو م تحوو الحو مووووووو  ،و لوووووووك
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تقرير احلوكمة
2015/2014
ووو ه الموووادة مووود حمووو عووودد عودما تحومد اوتخابواو
ازعوووا المسووت لمد فووإد احوود الوودو ة الم بل و لمجلووت
األعوووا متمت و بخب و ة مالم و اادا ة خوورل الجميموو
اليام اليادم للش
يوملوووو فوووو مجووووال التوووود م
وااستشا او المالم
 2-18وفووو جممووو األحووووال،ز مجوووو أل ّ
شخي ميمل حالمّا كو اد ميمل ف السواب
خووورل
لووودى المووود مد الخوووا جممد للشووو
السوتمد الماومتمد كد م ود عووا ف لجو
التد م

إلت ا تا

 3-18مجو للجو التد م كد تستشوم علول
ك ّ خبم كو مستشا مست ّل
و الش

إلت ا تا

 4-18علووول لجوووو التووود م كد تجتمووو عوووود
از توا وبصو ة موت م م ّ ة علول األ و ّل
ّل مرم كشو  ،موا علم وا تودومد محاوو
اجتماعات ا

إلت ا تا
و وووود اجتميووووو اللجووووو سووووو
إجتماعاو خرل اليوا 2014

بوومد
 5-18ف و حال و حصووول ك ّ تيووا
توصوووماو لجوووو التووود م و ووو ا او مجلوووت
اادا ة ،بما ف لك عوودما مو ف المجلوت
إتبووا توصووماو اللجو و فممووا متيلّ و بالموود
الخووا ج  ،متي ومّد علوول المجلووت كد مو و ّمد
صوول بوووووا و ه
ت م و ال ْح َو ْ ْم و بماوووا م ّ
التوصوماو والسووب كو األسوبا و ا و ا
مجلت اادا ة عد الت مّد ب ا

إلت ا تا

 6-18متيمّد علل لجو التد م عود تشو مل ا
اعتماد ووش إيا عمل ا بش ل مبمّد دو ا
ومسووووولمّات ا األساسووومّ علووول شووو ل مممووواإل
للجو و التوود م  ،وتتو و ّمد و ه المسوووولمّاو
بصو ة خاص ما مل

إلت ا تا

ك اعتموووواد سماسوووو للتيا ووووود موووو المووووود مد
الخووووا جممد ،علوووول كد ت فوووو إلوووول مجلووووت
اادا ة جمموو المسووا ل التوو تتيلوو بووو ك
اللجو اتخا تدابم ميمو  ،وإعيا توصماو
حول التدابم كو الخيواو الواج اتخا ا

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

ينطبق

ااش ا علل متابيو اسوت رل المود مد
المادة (:)18
الخا جممد وموووعمّت  ،وموا شوت حوول
لجو التد م
يبمي التد م وفيالمّت وويا وف وا لميوامم
التووود م الدولمّووو والميوووامم الدولمّووو اعوووداد
الت ا م المالمّ

إلت ا تا

ااشووو ا علووول د ووو وصوووح البماوووواو
المالمّ و والت ووا م السوووومّ والوص و سوووومّ
وال بيمووووووو  ،وم اجيووووووو تلوووووووك البماوووووووواو
ا الصدد الت مو بصوو ة
والت ا م  ،وف
خاص علل

إلت ا تا

( )1ك ّ ت ممووووووووووو او فووووووووووو السماسووووووووووواو
والتيبم اواالمما ساو المتيلّ بالمحاسب ؛

إلت ا تا

( ) 2الوووووواح الخاوووووي ألح ووووا ت دم موووو
بواسي اادا ة التو م م اليلما؛

إلت ا تا

( )3التيووووودمرو األساسووووومّ الواتجووووو عووووود
التد م ؛

إلت ا تا

( )4استم ا الش
الوشاي بوجاا؛

تربير عدم اإللتزام

ف الوجوود ومواصول

( )5الت مّوود بميووامم المحاسووب حم و توووي ا
ال م ؛

إلت ا تا

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014

رقم املادة

( )6الت مّد ب واعد ااد ا ف السوإل

إلت ا تا

( )7الت مّوووود ب واعوووود اافصوووواا والمتيلّبوووواو
األخ ى المتيلّ بإعداد الت ا م المالمّ

إلت ا تا

د التوسوووووم مووووو مجلوووووت اادا ة واادا ة
كو
التو م م اليلما والمدم المال ف الشو
الشوووخي الووو متوووولل م امووو  ،وازجتموووا
بالموود مد الخووا جممد مو ّ ة واحوودة فو السووو
علل األ ّل

إلت ا تا

ـ د اس ك ّ مسا ل م ّمو وغمو عادمّو تتوو ّمو ا كو
سو تتوو ّمو ا الت وا م المالمّو والحسواباو ،والبحو
كو
بد ب مسوا ل ممم وا المودم الموال فو الشو
الشووخي ال و متووولل م ام و كو مس و ول ازمتمووال ف و
كو المد ود الخا جمّود
الش

إلت ا تا

و م اجي كو مو ال ابو المالمّو والداخلمّو
وإدا ة المخاي

إلت ا تا

موا ش و ا ال اب الوداخل مو اادا ة ،وووماد
كدا اادا ة واجبات ووا وحووو تيوووم و ووا ابو داخلو ّ
فيّال

إلت ا تا

ا الو ف وتوا التح م واو األساسومّ فو
مسووا ل ال ابوو الداخلمّوو المو لوو إلم ووا موود
مجلت اادا ة ،كو المو ة بمباد ة مد اللجو
وبمواف المجلت

إلت ا تا

ي وووماد التوسووم بوومد الموود مد الووداخلممد
والمووووووود الخوووووووا ج  ،تووووووووفّ المووووووووا د
الو و مّ والتح مد فيالمّو م و ال ابو
الداخلمّ وااش ا علم ا

إلت ا تا

م اجيو السماسوواو وااجو ا او المالمّ و
والمحاسب ّم للش

إلت ا تا

رقم البند

اإللتزام

عدم

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام
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تقرير احلوكمة
2015/2014
اإللتزام

ينطبق

المادة ( :)18ك م اجي خيا تيمومد المود الخوا ج
ّ
وخي عملو وك ّ است سوا او م ّمو ميلب وا
لجو التد م
تتيل بسجرو
مد اادا ة اليلما ف الش
المحاسووووب والحسوووواباو المالمّوووو كو كو موووو
ال اب و لك دود اادا ة التو م مّ

إلت ا تا

ل ت ممد الو دّ السو م لمجلوت اادا ة علول
ازست سوووووا او والمسوووووا ل التووووو تتووووووموّ ا
سا ل المد مد الخا جممد كو ت ا م

إلت ا تا

وو واعد متم ّد مود خرل وا اليواملود
كد مبل وا بس مّ شو و حوول ك
بالش
مسووا ل مُحتموول كد تمم و ال مب و ف و الت ووا م
المالموووو كو ال ابوووو الداخلمّوووو كو حووووول ك ّ
مسوووا ل كخووو ى ،وووووماد وجوووود الت تمبووواو
المواسووب التو تسوومح بووإج ا تح مو مسووت ّل
وعادل حول و ه المسوا ل ،مو ووماد مووح
اليامووول السووو ّم والحمامووو مووود ك ّ د فيووول
سلب كو و  ،وا تو اا تلوك ال واعود علول
مجلت اادا ة زعتماد ا
د ااشووو ا
السلوك الم و ّ

علووول ت مّوووود الشووو

سوومت توووفم آلم و توووف
السووو م التامووو وتلبووو
متيلبوواو و ه ال و ة ،
واعووود
وسووومت عووو
ووو ه ا،لمووو الم ت حووو
علووووول مجلوووووت اادا ة
اعتماد ا

ب واعوووود

إلت ا تا

ت الت د مد ّ
كد واعد اليمل المتيلّ ب و ه
فوو ا ب وا مجلوت
الم ا والصرحمّاو ما ّ
اادا ة تُيب بالي م المواسب

إلت ا تا

فووو ت مووو إلووول مجلوووت اادا ة حوووول
ه المادة
المسا ل الموصوي علم ا ف

إلت ا تا

د اس ك ّ مسا ل كخ ى محدّد ا مجلوت
اادا ة

إلت ا تا

كد تيتموود و ووا ابوو
المادة ( 1-19 :)19علوول الش و
داخلمّووووو  ،موافووووو علمووووو المجلوووووت حسووووو

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
الت مووووووووووووووووووود األصووووول ،لت مووووم األسووووالم وااجوووو ا او
باألو موووووووووو المتيل ووو بوووإدا ة المخووواي  ،وتيبمووو و وووا
وال ابووووووووووو ال ْح َو ْ ْموووو الوووو تيتمووووده الشوووو  ،والت مّوووود
الداخلمووووووووووووو بووال واومد واللوووا ح او الصوول  ،ومجوو كد
مو و ا ال اب الداخلمّو ميوامم واووح
والموووووووووووود
لا
للمسوولمّ والمسا ل ف ك سا الش
الداخل
 2-19مجووو كد تتوووو ّمد عملمّووواو ال ابووو
الداخلمّ إوشا وحوداو ف ّيالو ومسوت ل لت موم
وإدا ة المخاي فور عود وحوداو للتود م
الموووال والتشووو مل الوووداخل  ،بااوووواف إلووول
التد م الخا ج  ،ما مج كد مومد و ا
ال ابو الداخلمّ و كد و ّل تيووامرو األي و ا
او الير تت ّ وف ا للووابي الخاص ب ا

إلت ا تا

وحوودة توود م
 3-19مجو كد ت ووود للشو
داخلووو ّ تتمتّووو بووودو وم وووا محوووددة تحدمووودا
واوحا ،وبصو ة خاص متيمّد علول وحودة
التد م الداخل كد

إلت ا تا

( )1تد ف و ا ال اب الداخلمّ وتشو
علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تيبم وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ؛

إلت ا تا

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

ينطبق

المادة ( )2( :)19تدا مد بول ف مو عمول وو ومسوت ّل
تش ملمّا ومد ّ تد مبا مواسبا؛
الت مووووووووووووووووووود
باألو موووووووووو
وال ابووووووووووو
الداخلمووووووووووووو
والموووووووووووود
الداخل

إلت ا تا

فوووو لمجلووووت اادا ة ت ا م ووووا إمووووا
ة مباشو ة كو غمو مباشو ة مود خوورل
التوووود م التابيوووو للمجلووووت ،وت ووووود
كمام ؛

إلت ا تا

( ) 3ت
بصوو
لجووووو
مس ول

تربير عدم اإللتزام
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تقرير احلوكمة
2015/2014
( )4م وووود ل وووا إم اومّووو الوصوووول إلووول ووول
كوشي الش ؛

إلت ا تا

 5-19متي ومّد علوول الموود الووداخل كد ميوود
وم فووو إلووول لجوووو التووود م ومجلوووت اادا ة
ت م تد م داخل ّ متوو ّمد م اجيو وت موم
لو ووا ال اب و الداخلم و فو الش و  ،ومح ودّد
ويوواإل الت م و بازت وواإل بوومد المجلووت (بوووا
علووووول توصوووووم لجوووووو التووووود م ) والمووووود
الووداخل  ،علوول كد متو و ّمد الت م و بصووو ة
خاص ما مل

إلت ا تا

 إج ا او ال اب وااش ا علل الشووودالمال ّم وازستمما او وإدا ة المخاي

إلت ا تا

تيو عوامل المخاي ف الش
ما وّ
واألو موووو الموجووووودة لمواج وووو الت مموووو او
الج مّ كو غم المتو ي ف السوإل

إلت ا تا

 ت مووووم كدا المجلووووت واادا ة اليلمووووا فووووتيبمو و ووا ال ابو الداخلمّو  ،بمووا فو لووك
تحدمد عدد الم ّ او الت كُخي فم ا المجلوت
بمسووووووا ل ابمّوووووو (بمووووووا فوووووو لووووووك إدا ة
المخاي ) ،والي م الت عال ب ا المجلت
ه المسا ل

إلت ا تا

 ااخ ووواإل فووو تيبمووو ال ابووو الداخلمّووو كومووووايد الووووي فووو تيبم وووا ،كو حوووازو
اليوا الت كم ّ و كو د توم ّ علول األدا
المووووال للشوووو  ،وااجوووو ا الوووو اتبيتوووو
فووو ميالجووو ااخ ووواإل فووو تيبمووو
الشووو
ال اب الداخلمّو (ز سومّما المشوا ل الم صوح
وبماوات وا
عو ا ف الت وا م السووومّ للشو
المالمّ )

إلت ا تا

بال واعد والش وي الت تح و
 ت مّد الشاافصاا وااد ا ف السوإل

إلت ا تا

49
سعادة الشيخ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني؛ رئيس جملس اإلدارة
خالد حممد العمادي ؛ الرئيس التنفيذي
مجال عبداهلل اجلمال ؛ العضو املنتدب

تقرير احلوكمة
2015/2014
ب و مو ال ابو الداخلمّو عوود
 ت مّد الشوتحدمد المخاي وإدا ت ا

إلت ا تا

 وو ّل الميلوموواو او الصوول التوو تصووعملمّاو إدا ة المخاي ف الش

إلت ا تا

 6-19ميوود ت مو التوود م الووداخل
كش

رقم املادة

و ّل سووت

إلت ا تا
وميوود ت م و الت ود م الووداخل
ل مرم كش

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 1-20 :)20م ووووووو م ا وووووو حسوووووواباو (موووووود
خا ج ) مست ّل ومو ل مت تيممو بوا علل
م ا وووووووووووووو
توصم لجوو التود م الم فوعو إلول مجلوت
الحساباو
اادا ة وعلل ا الجميمّ اليام للشو ،
بووووإج ا توووود م خووووا ج مسووووت ل سوووووو ،
(الموووووووووووود
وإجووو ا م اجيووو وصووو سوووووم للبماوووواو،
الخا ج )
وم د التود م المو و إلول ت ومود مجلوت
اادا ة والمسوووا ممد بت مووود مووووووع ّ ّ
كد
البماواو المالمّ تيد وف ا ّ لو وا ال ْح َو ْ ْمو و ا
ولل وووواومد واللووووا ح او الصووول والميوووامم
الدولمّ الت تح إعوداد الميلومواو المالمّو ،
الموووال
وكوّ وووا تممّووول تماموووا م ووو الشووو
وكدا ا مد جمم الوواح الجو م

إلت ا تا

 2-20متيمّد علل المد مد الخا جممد الت مّود
ب فول الميامم الم ومّو  ،وز مجوو للشو
كد تتيا ووووود مي ووووو لت ووووودم ك ّ استشوووووا ة كو
خدماو غم إج ا التود م الموال للشو ،
ومجووووو كد م وووووود المووووود ود الخوووووا جمّود
ومجلت إدا ت وا،
مست لمد تماما عد الش
ومج و كزّ م ووود لوودم إير ووا ك ّ توووا
ف المصالح ف عر ات بالش

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
 3-20متيوووومّد علوووول الموووود مد الخووووا جممد
حووووو الجميمّووو اليامووو اليادمّووو
للشووو
السوووو ّ ،
للش و  ،حم و م وودمود ت م و
وال د علل ازست سا او

إلت ا تا

 4-20م ود المد ود الخوا جمّود مسو ولمد
بواج و
كمووا المسووا ممد ،وموودموود للش و
بووو ل اليوامووو الم ومّووو الميلوبووو عوووود ال موووا
بالتووووود م  ،موووووا مُتو ّجووووو علووووول المووووود مد
الخووا جمّمد إبوورغ ال م و وك م وواو ابمّو
كخ ى ف حال عد اتخا المجلوت ااجو ا
المواس فمما متيل بالمسا ل الممم ة للشوب
الت كما ا المد ود كو حدّدو ا

إلت ا تا

 5-20متيمّد علل جممو الشو او المد جو
كس م ا ف السوإل ت مم مود ّ م ا الخوا جممد
ّل خمت سوواو حد ك صل

إلت ا تا

الت مّوود بجمم و متيلبوواو
المادة ( 1-21 :)21علوول الش و
اافصاا ،بما ف لك ت دم الت ا م المالمّ ،
اافصاا
واافصوواا عوود عوودد كس و كعوووا مجلووت
اادا ة ،والمسوووووو ولمد التو موووووو ممد ،و بووووووا
المسووا ممد كو المسووا ممد المسوومي مد ،مووا
اافصواا عود ميلومواو
متيمّد علل الشو
تتيل ب عووا مجلوت إدا ت وا بموا فو لوك
السم ة ال اتم ل ّل واحد موو  ،تبومّد مسوتواه
التيلممووو وم وتووو وعووووومّت فووو مجوووالت
إدا ة كخوووووو ى (إد وجوووووودو) مووووووا مجوووووو
اافصاا عد كسما كعوا اللجاد المختل
المش ل مد بل المجلت وف ا للموادة (5ا )3
م تبماد تش مل ا
 2-21علوووول المجلووووت كد مت وووود كد جمموووو
تتمح
عملمّاو اافصاا الت ت و ب ا الش
ميلوماو د م وصحمح وغم مولل

إلتوووووو ا تووووووا فممووووووا متيلوووووو
بمتيلبوواو اافصوواا الخاص و
بالت ووا م المالم و وعوودد كس و
كعووووووووووا مجلوووووووووت اادا ة
والمسووولمد التو مو ممد و بووا
المسووووووا ممد كو المسووووووا ممد
المسمي ممد
إفصووواا ج ووو فمموووا متيلووو
بالسوووووم ة ال اتمووووو زعووووووا
مجلت اادا ة

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

المادة ( 3-21 :)21مجووووو كد ت وووووود الت وووووا م المالمّووووو
مياب و لميوامم المحاسووب والتوود م
للشو
اافصاا
الدولمووو ( )IFRS/IASو( )ISAومتيلبات وووا،
ومجووووووو كد متوووووووو ّمد ت مووووووو المووووووود مد
الخا جممد إشوا ة صو مح ع ّموا إ ا حصولوا
علل ّل الميلومواو الوو و مّ  ،ومجو كد
تت مّود
ا الت م ما إ ا اووو الشو
م
بميامم ( ،)IFRS/IASوموا إ ا واد التود م
د كُج وف ا لميامم التد م الدولم ()ISA
 4-21مج تو مو الت وا م المالمّو المد و
علل جمم المسا ممد
للش

إلت ا تا

إلت ا تا

المادة ( :)22متمت ّ المسوا مود بجممو الح ووإل الممووحو
ل و بموج و ال ووواومد واللوووا ح او الصوول
األساس ّ ،
الح ووووووووووووووإل بما فم ا ا الو ا وو ا الش
اليامووووووووووووووووو ومتيووومّد علووول المجلوووت كد موووومد احتووو ا
للمسووووووا ممد ح ووووووإل المسوووووا ممد بموووووا مح ووووو اليدالووووو
وعواصووووووووو والمساواة
المل مووووووووووووووو
األساسم

إلت ا تا

كد تحوووووت
المادة ( 1-23 :)23متيووووومد علووووول الشووووو
بسووجرو صووحمح  ،د م وو وحدمموو تووووح
سووووووووووووجرو مل م األس
المل م

إلت ا تا

 2-23مح و ّ للمسووا ازيوور علوول سووج ّل
المسوووا ممد فووو الشووو  ،والوصوووول إلمووو
مجاوا خرل ساعاو اليمل ال سم ّم للش ،
كو وف ا لما و محدّد ف إج ا او الحصول
علل الميلوماو الت توي ا الش

إلت ا تا

 3-23محو ّ للمسووا الحصووول علوول وسووخ
مد المستوداو التالم  :سجل كعووا مجلوت
وو ام ووا
اادا ة ،والي وود الت سمس و للش و

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
األساسو  ،المسووتوداو التو ت تو امتمووا او
كو ح وووووإل علوووول كصووووول الشوووو  ،ع ووووود
األيوووو ا او الير وووو وك مسووووتود آخوووو
توووي علموو ال م وو موود و ووو ،خوو و لووك
م ابل دف ال س ال تحدده ال م
كد تُوووووو ّمد ع ووووود ا
المادة ( 1-24 :)24علووووول الشووووو
الت سمسوووو وو ام ووووا األساسوووو إجوووو ا او
الحصوووووووووول الحصول علل الميلوماو بشو ل مح و حو ّ
علوووووووووووووووووووول المسا ممد ف الحصول علل وما الش
الميلوماو
والميلوماو المتيل ب ا ف الو و المواسو
وبش و ل موووت  ،ومج و كد ت ووود إج و ا او
صول
الحصول علل الميلوماو واوح وم ّ
علل كد تتو ّمد:

بإعووادة
سووت و الش و
صووماغ ع وود الت سوومت
والو ووووووووا األساسوووووووو
لمتوووووووومد إجووووووو ا او
الحصوووووووووووول علووووووووووول
الميلوموووواو موووود بوووول
المسا ممد لتتوافو مو
متيلباو البود 1-24

الت مم د الحصول علم ا ،بما
( ) 1ميلوماو الش
فم وووا ووووو الميلومووواو التووو مُتووواا الحصوووول علم وووا
بصوووو ة مسوووتم ّ ة للمسوووا ممد األفووو اد كو للمسوووا ممد
ال مد مممّلود وسب م ومّ دوما مد كت مال الش ؛

( )2ااج و ا الواوووح والص و مح للحصووول
علل ه الميلوماو

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

كد م وووود ل وووا مو ووو
المادة ( 2-24 :)24علووول الشووو
إل ت وووووو توشوووو فموووو جمموووو اافصوووواحاو
الحصوووووووووول والميلوماو او الصل والميلوماو اليام ،
علوووووووووووووووووووول وتتو و ّمد و ه الميلوموواو اف و الميلوموواو
الميلوماو
ا الو وا
الت مج ااعرد عو ا بموج
وبموج ك ّ واومد ولوا ح او صل

التووو ا توووا  :اموووو الشووو
بتدشوومد مو وو إل ت وووو مووت
موووووود خرلوووووو وشوووووو جمموووووو
اافصاحاو والميلوماو او
الصوووول والميلوموووواو الياموووو
للتواف م متيلباو ا البود

المادة ( :)25مجوو كد متووو ّمد الي وود الت سمسوو للشوو
وو ام ووووا األساسوووو ّ كح امووووا تووووومد حوووو ّ
ح وووووووووووووووووإل

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
المسووووووا ممد المسووا ممد ال يل و ّ ف و الوودعوة إلوول اجتمووا
جميمّووو عامووو وع ووود ا فووو و وووو مواسووو ،
فممووووا متيلوووو
بجميمووووووووواو وحووو إد ا بووووود علووول جووودول األعموووال،
وموا شوووو البوووووود المد جوووو علوووول جوووودول
المسا ممد
األعموووال ،ويووو ا كسووو ل  ،وتل ووو األجوبووو
علم ا ،وح ّ اتخا ا او و علل اير
تا ّ بالمسا ل المي وح

المادة ( 1-26 :)26م وووود ل ووو ّل األسووو
الح وإل عمو ا المتيلّ ب ا
المياملوووووووووووو
الموصووووووووووو
للمسووووووا ممد
ووما سوووووووو
حوووووووووووووووووووووو
التصومو

مووود ال ووو ات وووا

إلت ا تا

 2-26التصووومو بالو ال و مسووموا ب و وف ووا
لل واومد واللوا ح او الصل

إلت ا تا

بإعووادة
سووت و الش و
صووماغ ع وود الت سوومت
والو ووووووووا األساسوووووووو
لمتووووووووووومد إعيووووووووووا
المسووووا ممد ميلوموووواو
عووووووووووود الم شوووووووووووحمد
ليووم مجلت اادا ة
بل ااوتخاباو للتوافو
مو متيلبوواو و ا البووود
وكخوو مواف وو الجميموو
اليام اليادم

المادة ( 1-27 :)27مجووووو كد متوووووو ّمد ع ووووود الشووووو
الت سمس وو ام ا األساس كح اموا تتوومد
ح وووووووووووووووووإل توووومد إعيوووا المسوووا ممد ميلومووواو عووود
المسووووووا ممد الم ّ
شحمد إلول عوووم مجلوت اادا ة بول
فممووووا متيلوووو
ازوتخابوواو ،بمووا ف و لووك وص و م ووا او
باوتخووووووووووووا
الم ّ
شوووووحمد الم ومّووووو والت ومّووووو  ،وخبووووو ت
اعووووووووووووووا ومو ّرت األخ ى
مجلوووووووووووووووت
اادا ة

 2-27مجوووو كد م ووووود للمسووووا ممد الحوووو
باوتخا كعوا مجلوت اادا ة عود ي مو
التصومو الت ا م ّ

المادة ( :)28علوول مجلووت اادا ة كد م وودّ إلوول الجميمّوو
اليام سماس واوح تح تو م األ باا،

إلتوووو ا توووووا  :متوافوووو ع ووووود
الت سمت والو ا األساس م
ا البود

إلت ا تا
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تقرير احلوكمة
2015/2014
ح وووووووووووووووووإل ومج و كد متو و ّمد و ا الت وودم ش و حا عوود
المسووووووا ممد ووو ه السماسووو اوير وووا مووود خدمووو مصووولح
والمسا ممد علل حدّ سوا
الش
فممووووا متيلوووو
بتو موووووووووووووو
األ باا
إلت ا تا

المادة (:)29
 1-29مجوووو اافصوووواا عوووود م وووول كت
م وووووووووووول كت المووال ،ومتي ومّد علوول الش و او تحدموود وووو
الموووال وح ووووإل ات ا او المسا ممد الت مج اافصاا عو ا
المسووووووووووووووا ممد
والصوووووووووووووو او
ال ب ى

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

الموووووووووووووووووادة  2-29موب وووو كد ت ووووو الشوووو او علوووول
(:)29
توووووممد ع وووود ا الت سمسوووو ّ واكو و ام ووووا
األساس و كح امووا لحمام و مسووا م األ لمّ و
م وووول كت ف حال المواف علل صو او بمو ة واد
المووووووووووووووووووال
صوتوا ودّ ا.
مسا مو األ لمّ د ّ
وح ووووووووووووووإل
المسووووووا ممد
والصوووووو او
ال ب ى

بالوسووب للبووودمد 2-29
و  3-29سوووووووووووووووووت و
بإعادة صماغ
الش
ع وود الت سوومت والو ووا
األساسووووو لمتوووووومد
كح امووا تووومد ح وووإل
مسوووووووووا م األ لمووووووووو
وصوووووو ا المسووووووا مد
وخاصوووو عووووود إتمووووا
صوووووووووو او بوووووووووو ى
بالشو  ،لمتوافو م و
متيلباو البودمد وكخو
مواف الجميم اليامو
اليادم

 3-29موب وووو كد ت ووووو الشوووو او علوووول
توووووممد ع وووود ا الت سمسوووو ّ واكو و ام ووووا
بم و
األساسو آلمّ و تووومد إيوورإل ع و
للجم وووووو كو توووووومد مما سووووو ح ووووووإل
المساواة ف بم األسو  ،فو حوال حودو
متخيوول
ت ممو فو مل مّو كسومال الشو
وسووب م ومّ و محووددة (الس و ) ،ومج و كد
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تقرير احلوكمة
2015/2014
ت خ و بيوومد ازعتبووا لوودى تحدموود ا لس و
مال و ول و ووا
األس و الت و ممل ووا ي و
تحووو سوومي ة المسووا الم صووح ،بمووا فم ووا
ازس و الميوم و بات ا وواو مسووا ممد والت و
مج اموا ازفصاا عو ا
احت و ا ح وووإل
الموووووووووووووووووادة  1-30مج و علوول الش و
(:)30
كصووووحا المصووووالح فوووو الحووووازو التوووو
مشوووووا ك فم وووووا كصوووووحا المصوووووالح فووووو
ح وووووووووووووووووإل ال ْح َو ْ ْمو  ،مجو كد متم ووووا موود الحصووول
كصووووووووووحا
علوول ميلوموواو موموووإل ب ووا و افم و و او
المصووووووووووالح صوول و لووك ف و الو ووو المواس و وبش و ل
ا،خ مد
موت

إلت ا تا

 2-30علووووول مجلوووووت اادا ة كد موووووومد
مياملوووو المووووو ّ مد وف ووووا لمبوووواد اليوووودل
والمسوواواة وبوودود ك ّ تممموو علوول كسووات
الي إل كو الجوت كو الدمد

إلت ا تا

 3-30علوووول المجلووووت كد مووووو سماسوووو
للم افوو و لموووح حووواف لليوواملمد ،وادا ة
اليمووول دا موووا بموووا مخووود مصووولح
الشووو
الش  ،ومح كد ت خ ه السماس بيمد
علل المدى اليومل
ازعتبا كدا الش

إلت ا تا

 4-30علووول المجلوووت اعتمووواد آلمّووو تسووومح
إبووووووورغ المجلوووووووت
لليووووووواملمد بالشووووووو
بالتصووو ّ فاو المممووو ة لل مبووو فووو الشووو
عودما ت ود ه التص ّ فاو غم وممو كو
غم و اووومّوو كو مو و ة بالشوو  ،وعلوول
المجلت كد مومد لليامل ال متو ّج إلل
المجلووت الس و مّ والحمام و موود ك ّ ك ى كو

إلت ا تا

دّة فيل سلبمّ مد مو مد آخ مد كو مد وسا

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

الموووووووووووووووووادة  1-31متي ومّد علوول المجلووت إعووداد ت م و

ميد ت دم

و ا الت مو بممابو
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2015/2014
(:)31

سوو ّ مو ّي ال مت

إلتووو ا المجموعووو ومجلوووت
إدا ت ووا إلت امووا تامووا بجمموو
بوود ه المادة

ت مووووووووووووووووو
الحو م
 2-31مجووو فووو ت
ال م سووما كو ف ك
وم ود م ف بوالت م
الت اما بيملم
الش

مووو الحو مووو إلووول
و و تيلبو ال م و ،
السووو الو تيوده
اافصاا الدو

 3-31مج و توووممد بووود ت م و الحو م و
بجووودول كعموووال اجتموووا الجميمووو اليامووو
اليادموووو للشوووو  ،وتو موووو وسووووخ مووووو
للمسا ممد خرل ازجتما
 4-31مجوو كد متووو ّمد ت موو الحو مووو
ّل الميلوماو المتيلّ بتيبمو كح وا و ا
الو ا  ،علل سبمل الممال ز الحص :
 1ااج ا او الت اتبيت ا الشو
ب ا الخصوي
 2ازفصووواا عووود ك ّ مخال ووواو ا ت ُ بوووو
خرل السو المالمّ  ،بماد كسباب ا ،وي م و
ميالجت ا ،وسبل ت ادم ا ف المست بل

تجد ااشا ة وا إلل كوو ز
توجوود ك مخال وواو مالم و ت و
إ ت اب ا خورل السوو المالمو
الموت م ف 31ا12ا2014

 3ازفصوواا عوود األعوووا ال و مد متوو لّ
م وو مجلووت اادا ة ولجاو و ومسوووولمّات
ووشايات خرل السو  ،وف ا ل او ووز
األعوا وصرحمّات  ،فور عود ي م و
تحدموود م اف و و كعوووا المجلووت واادا ة
التو م م اليلما ف الش
 4ازفصاا عد إج ا او ال اب الداخلمّ
بما ف لك ااش ا علل الشوود المالمّو
وازستمما او وإدا ة المخاي
 5ازفصووواا عوووود ااج ا اتووووالت تتبي ووووا
لتحدموود المخوواي ال بم و ة الت و وود
الش و
تواج ا وي إل ت ممم وا وإدا ت وا ،وتحلمول
م وووا د ليوامووول المخووواي التووو تواج وووا
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2015/2014
الشووووو  ،وموا شووووو األو مووووو الميتمووووودة
لمواج ووووو الت ممووووو او الج ّمووووو كو غمووووو
المتو ّي ف السوإل
 6ازفصوواا عوود ت مووم كدا المجلووت واادا ة اليلمووا
ف تيبم و ا ال اب الداخلمّ  ،بما فو لوك تحدمود
عدد الم ّ او الت كُخي فم ا المجلت بمسا ل ابمّ
(بما فو لوك إدا ة المخواي ) والي م و التو عوال
ب ا المجلت ه المسا ل

 7ازفصووواا عوووود ازخوووورل فوووو تيبموووو
ال اب الداخلمّ لموا او ج موا كو مووايد
الووووي فووو تيبم وووا كو ازفصووواا عووود
حووازو اليوووا الت و كم ّو و كو وود تُوووم ّ
علل األدا المال للش  ،وااج ا اتالت
ف و ميالج و ااخ وواإل ف و
اتبيت وا الش و
تيبمو ال ابو الداخلمّو (ز سومّما المشووا ل
الم صح عو ا ف الت ا م السوومّ للشو
وبماوات ا المالمّ )

رقم املادة

اإللتزام

رقم البند

عدم
اإللتزام

ال

تطبيقات احلوكمة

تربير عدم اإللتزام

ينطبق

بال واعووود
الموووووووووووووووووادة  8ازفصووواا عووود ت مّووود الشووو
(:)31
والش و وي الت و تح و اافصوواا وااد ا
ف السوإل
ت مووووووووووووووووو
الحو م
ب و مووو
 9ازفصووواا عووود ت مّووود الشووو
ال ابوووو الداخلمّوووو عووووود تحدموووود المخوووواي
وإدا ت ا
 10وووو ّل الميلوموووواو او الصوووول التوووو
تص عملمّاو إدا ة المخواي وإجو ا او
ال اب الداخلمّ ف الش
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