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وفقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية
الصادر بقرار جملس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم

( )5لسنة 2016
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مقدمة
السادة  /مساهمي شركة اجملموعة للرعاية الطبية

احملرتمني،،

حتية طيبة وبعد،،
لقد أضحت الشركات املساهمة متثل ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الوطين ،وبات مفهوم حوكمة الشركات
وتطبيق قواعده ومبادئه عنصراً أساسياً ووسيلة هامة لتعزيز الثقة يف اقتصاد أي دولة ،فهي تعطي مؤشراً للمستثمرين
عن مدى كفاءة ومتانة السوق املالي وإقتصاديات الدول ،فكلما ارتقت ممارسات احلوكمة يف الشركات املساهمة
كلما ازداد السوق املالي إرتقاءاً يف األسواق العاملية ،األمر الذي يعود بالنفع الكبري للسوق املالي ويعزز الثقة بها ويزيد
من جاذبيتها جلل االستثمارات احمللية واألجنبية وويعزز قدرته التنافسية يف األسواق العاملية.
وفضالً عن األثر اإلجيابي ملبادئ وتطبيقات احلوكمة على السوق املالي وإقتصاديات الدول ،فإن تطبيقات احلوكمة
تعود بالنفع على مصلحة الشركة واملساهمني يف املقام األول وتعمل على إعالء مصلحة الشركة واملساهمني ككل
على مصلحة األفراد بإعتبار أن املساهمني هم رأس هرم الشركة.
ومن هذا املنطلق وإمياناً منها بأهمية نظام احلوكمة فقد أولت الشركة ومنذ إقرار نظام حوكمة الشركات من قبل
هيئة قطر لالسواق املالية إهتماماً كبرياً بنظام حوكمة الشركات ،ويعمل جملس اإلدارة على التأكد من إلتزام
الشركة بتطبيق مبادئه وأحكامه ،كما تقوم الشركة بإستمرار بتعديل النظام األساسي للشركة وإعداد وإقرار
السياسات الداخلية للشركة مبا يتوافق مع متطلبات نظام احلوكمة الصادر من هيئة قطر لألسواق املالية وما طرأ
عليها من حتديثات كان آخرها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر بقرار
جملس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم  5لسنة 2016م والذي يواك آخر املمارسات العاملية اليت أرستها املنظمات
الدولية يف جمال حوكمة الشركات.
ويسرنا أن نضع بني أيدكم تقرير احلوكمة السنوي للعام 2018م الذي يوضح مدى إلتزام الشركة بتطبيق أحكام
نظام احلوكمة ويوفر للمساهمني واملستثمرين املعلومات اخلاصة بالشركة واملعلومات املتعلقة بتطبيق مبادئ احلوكمة
واإلجراءات اليت اتبعتها الشركة يف هذا الشأن وكافة اإلفصاحات واملعلومات اليت جي إتاحتها مبوج احكام نظام
احلوكمة.
عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس جملس اإلدارة
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نبذة عن شركة اجملموعة للرعاية

الطبية(ش.م.ع.ق)

الطبية(ش.م.ع.ق)

إسم الشركة

 :اجملموعة للرعاية

التأسيس

 :مت تأسيس الشركة يف العام 1995م وذلك مبوج

املرسوم اإلمريي رقم ( )77لسنة 1995

حتت مسمى " املستشفى األهلي التخصصي " وأدرجت يف البورصة يف العام 1997م ومت تغيري
إمسها من " املستشفى األهلي التخصصي " إىل " اجملموعة للرعاية الطبية".
مقرها

 :يقع املركز الرئيسي للشركة مبجمعع املستشعفى األهلعي مبنطقعة وادي السعيل ،الدوحعة -
قطععر وهععو حملععها القععانوني .ووفععق عقععد تأسععيس الشععركة فيجععوز جمللععس اإلدارة أن ينش ع
للشركة فروعاً أو مكات أو توكيالت يف قطر أو خارجها.

الغرض من
تأسييها

:

غرض الشركة:
)1

إقامة مستشفى ختصصي وعيادات خارجية.

)2

إنشعععععععععاء وفعععععععععتح شعععععععععركات ومراكعععععععععز ذات عالقعععععععععة باجملعععععععععال الطعععععععع
والصحي مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

 خدمات التمريض والعالج الطبيعي والتأهيل.
 جمال األغذية واألطعمة الصحية.
 إنشعععععععععععععاء الصعععععععععععععيدليات والتجعععععععععععععارة يف األدويعععععععععععععة والعقعععععععععععععاقري
واملستلزمات الطبية.
 جتارة وصيانة املعدات واألجهزة الطبية.
وجيععععععوز للشععععععركه أن تكععععععون ععععععا مصععععععلحه مععععععع ا يئععععععات الععععععيت تععععععزاول نشععععععاطاً
شعععععععبيه ًا بنشعععععععاطها أو يتصعععععععل بعععععععه أو قعععععععد يعاونهعععععععا علعععععععى حتقيعععععععق أغراضعععععععها يف
قطععععععر أو يف اخلععععععارج ،كمععععععا جيععععععوز ععععععا أن تشععععععرتو بععععععأي وجععععععه مععععععع ا يئععععععات
املذكورة أو تندمج أو تشرتيها أو تلحقها بها.
وال جيعععععععوز للشعععععععركه أن تعععععععزاول أيعععععععة أعمعععععععال أو نشعععععععاطات ختعععععععال الشعععععععريعة
اإلسالمية الغراء.
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( 281.441.000/-مئتان وواحد ومثانون مليون وأربعمائة وواحعد وأربععون ألع ريعال قطعري

رأمسال الشركة

:

جلان اجمللس

 :جلنة الرتشيحات واملكافتت :برئاسة السيد /مجال عبداهلل اجلمال ،وعضوية كل من- :

موزعة على  28.144.100سهماً وتبلغ القيمة اإلمسية للسهم  10رياالت قطرية.
.1

سعادة الشيخ  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني.

.2

سعادة الشيخ /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني.

جلنة التدقيق وإدارة املخعاطر  :برئاسعة السعيد /علعي إبعراهيم العبعدالغين وعضعوية كعل
من- :
.1

السيد /وليد أمحد السعدي.

.2

السيد /طوني حجار.

اللجنة التنفيذية واإلستثمار  :برئاسة سعادة الشيخ /عبداهلل بن ثعاني بعن عبعداهلل آل ثعاني –
رئيس جملس اإلدارة ،وعضوية كل من- :

اإلدارة التنفيذية
العليا

 -العضو املنتدب.

.1

السيد /عبدالباسط أمحد الشي

.2

السيد /خالد حممد العمادي  -الرئيس التنفيذي.

.3

السيد /مجال صاحل عبداخلالق – نائ الرئيس التنفيذي.

تتمثععععل اإلدارة التنفيذيععععة العليععععا يف اجملموعععععة يف شخصععععية الععععرئيس التنفيععععذي للشععععركة
السيد/خالد حممد العمادي (وهو ايضاً عضو يف اللجنعة التنفيذيعة) ونائع العرئيس التنفيعذي
السيد /مجال صاحل عبداخلالق ،باإلضعافة إىل جمموععة معن رؤوسعاء األقسعام واملستشعارين
اإلداريععني والقععانونيني ومعععدراء تنفيععذيني آخعععرين مسععؤولني أمعععام الععرئيس التنفيعععذي يف إدارة
اجملموعة وفرعها الرئيسي املستشفى األهلي من بينهم- :

أمني سر اجمللس



الدكتور /عبدالعظيم حسني رئيس الكادر الط باملستشفى األهلي.



السيدة /إميان امللك مستشارة قانونية للمجموعة وأمني سر جملس إدارة اجملموعة.

 :السيدة /إميان امللك وهي مستشارة قانونية للمجموعة.

مراق احلسابات

مراق ع احلسععابات اخلععارجي للمجموعععة يف السععنة املاليععة املنتهيععة يف  31ديسععم 2018م هععي

اخلارجي

شركة كي بي ام جي
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جملس اإلدارة
 oتشكيل جملس اإلدارة:
يتم تشكيل جملس إدارة الشركة وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م والنظام األساسي
املعدل للشركة باإلضافة إىل أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر
عن هيئة قطر لألسواق املالية رقم  5لسنة  ،2016إذ قامت الشركة يف خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م

بإجراء تعديالت على النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل اجمللس وذلك مبا يضمن عدم حتكم عضو أو
أكثر يف إصدار القرارات وعدم سيطرة األكثرية على األقلية ومبا يشجع األقلية على الرتشح لعضوية اجمللس ويضمن
م متثيل عادل يف اجمللس وذلك مبا خيدم املصلحة العامة للشركة ومصلحة املساهمني ،ومن املبادئ واألحكام اليت
مت إقرارها يف النظام األساسي املعدل للشركة وتطبيقها على أرض الواقع ما يلي- :
 مت تعديل النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بطريقة التصويت على إنتخاب أعضاء اجمللس ،فقد مت حتديد
آلية التصويت إلنتخاب أعضاء جملس اإلدارة مبا يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
املدرجة يف السوق الرئيسية وهي طريقة اإلقرتاع السري ووفقاً ألسلوب التصويت الرتاكمي وذلك بهدف زيادة
فرص األقلية يف التمثيل العادل م يف اجمللس.
 مت تعديل النظام األساسي للشركة وذلك بتخفيض عدد األسهم الضامنة للعضوية كشرط من شروط الرتشح
لتصبح نسبة  %0.25على األقل من أسهم الشركة أي ما يعادل  70,360سهم من أسهم رأس مال الشركة بدالً
من  100,000سهم وذلك سعياً من الشركة لتسهيل وإتاحة فرص أك للمساهمني للرتشح لعضوية اجمللس
بالشركة.
 مت تعديل النظام األساسي للشركة حبيث يضمن تشكيل اجمللس من أعضاء مستقلني حبيث يكون ثلث
أعضاءه على األقل من األعضاء املستقلني ذوي اخل ة من غري املساهمني ،ووجوب أن يكون غالبية أعضاء
اجمللس من غري التنفيذيني مع جواز ختصيص مقعد أو أكثر لتمثيل األقلية وآخر لتمثيل العاملني بالشركة،
األمر الذي يتيح فرصة لغري املساهمني من أصحاب اخل ة للرتشح.
وفيما يتعلق بتشكيل اجمللس فقد مت مراعاة وجوب تشكيل اجمللس حبيث يكون ثلث أعضاءه من األعضاء املستقلني
وغالبية أعضاءه من غري التنفيذيني ،وذلك عند فتح باب الرتشح إلنتخابات عضوية جملس اإلدارة للشركة للدورة
اجلديدة ()2020 – 2018
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 oتشكيل جملس اإلدارة:
يتكون جملس اإلدارة يف دورتعه احلاليعة ( )2020 – 2018معن تسععة أعضعاء ،حيعث مت فعتح بعاب الرتشعح لعضعوية جملعس
اإلدارة وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم  11لسنة 2015م ونظام حوكمعة الشعركات الكيانعات القانونيعة املدرجعة يف
السععوق الرئيسععية الصععادر بقععرار جملععس إدارة هيئععة قطععر لالسععواق املاليععة رقععم  5لسععنة 2016م والنظععام األساسععي املعععدل
للشركة وذلك إلنتخاب ( )9تسعة أعضاء على أن يكعون معن بيعنهم ( ) 3ثالثعة أعضعاء مسعتقلني معن ذوي اخلع ة معن غعري
املساهمني لدورة جديدة متتد لثالث سنوات قادمة ،وقد قامت الشركة بإرسال قائمة بأمساء وبيانات املرشعحني لعضعوية
اجمللس إىل هيئة قطر لألسواق املالية مرفقاً بها السرية الذاتية لكل مرشح وصورة طبق األصل من طلبعات الرتشعح وذلعك
وفقاً للمادة ( )5من نظام احلوكمة.
وحيث أنه بعد فتح بعاب الرتشعح ،فقعد تقعدم للرتشعح ( )6سعتة شعركات و ( )3ثالثعة أعضعاء مسعتقلني أي معا يععادل ععدد
املقاعد املخصصة للعضوية يف الشركة وهي تسعة مقاعد ،فقد مت إنتخابهم بالتزكية يف إجتماع اجلمعية العامة العاديعة
للشركة الذي عقد بتاريخ  20مارس .2018
ووفقاً لتشكيل جملس اإلدارة احلالي فإن ثلث أعضاء اجمللس من األعضاء املستقلني ( 3أعضاء) وغالبية أعضاء اجمللس
من غري تنفيذيني.
وفيما يلي قائمة أعضاء جملس اإلدارة املنتخ للدورة احلالية ( )2018- 2020يتضمن مناصبهم وعما إذا كانوا أعضاءً
مستقلني أو غري مستقلني ،وأعضاءً تنفيذيني أو غري تنفيذيني- :
إسم العضو
1

شركة إمثار لإلنشاء والتجارة
وميثلها سعادة الشيخ /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

2
3

شركة املنارة لإلستثمار

نائ رئيس

شركة أبرار الدوحة لإلستثمار

عضو جملس

شركة دار العرب لألعمال والتطوير
شركة االتقان للتجارة

غري مستقل

/غري تنفيذي

غري مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة

وميثلها سعادة الشيخ /حممد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

وميثلها سعادة الشيخ /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني
5

رئيس جملس

جملس اإلدارة

وميثلها سعادة الشيخ  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني
4

الصفة

عضو مستقل/

عضو تنفيذي

غري مستقل
غري مستقل

غري تنفيذي
غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

غري مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
العضو املنتدب

غري مستقل

تنفيذي

وميثلها السيد /عبدالباسط أمحد عبدالرمحن الشي
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إسم العضو

شركة وثاق لتنمية األعمال

6

الصفة

عضو جملس

وميثلها السيد /طوني صليبا حجار
7

السيد /علي إبراهيم عبدالعزيز العبدالغين

8

السيد /مجال عبداهلل امحد جاسم اجلمال

9

السيد /وليد امحد ابراهيم السعدي

عضو مستقل/

عضو تنفيذي

غري مستقل

/غري تنفيذي

غري مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة

وتنتهي دورة جملس اإلدارة احلالي بنهاية السنة املالية املنتهية يف  ،2020/12/31ووفقاً للمادة ( )30من النظام األساسي
املعدل للشركة فانه يف حال إنتهاء مدة جملس اإلدارة قبل تصديق اجلمعية العامة على التقارير املالية للشركة متتد مدة
اجمللس إىل تاريخ إنعقاد اجلمعية العامة العادية للشركة.
 oالفصل بني املناص داخل الشركة- :
تنتهج الشركة مبدأ الفصل بني املناص وذلك بهدف منع حتكم أي شخص أو جمموعة أشخاص بالسُلطة املطلقة
الختاذ القرارات يف الشركة وحبيث تكون القرارات متخذة بشكل مؤسسي ،ويتضح ذلك جلياً فيما يلي- :
 ال يتوىل رئيس جملس اإلدارة أي منص تنفيذي بالشركة مبا يف ذلك منص الرئيس التنفيذي ومنص العضو
املنتدب.


يتوىل رئيس جملس اإلدارة رئاسة اللجنة التنفيذية واإلستثمار إال أنه ال يشرتو يف عضوية أي جلنة من جلان
اجمللس املنصوص عليها يف نظام احلوكمة.

 يوجد فصل تام بني منص العضو املنتدب ومنص الرئيس التنفيذي.
 ال يرأس أي عضو من أعضاء اجمللس أكثر من جلنة من اللجان اليت يشكلها اجمللس.
 رئيس جلنة التدقيق ليس عضواً يف أي جلنة أخرى.
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 oحظر اجلمع بني املناص اليت ظحظر اجلمع بينها قانوناً:
تلتزم الشركة بالقواعد اخلاصة حبظر اجلمع بني املناص اليت ظحظر قانوناً اجلمع بينها ،فعند فتح باب الرتشح
لعضوية جملس إدارة الشركة للدورة احلالية ( )2020 – 2018قامت الشركة بتضمني شروط الرتشح للعضوية أن يقدم
املرتشح إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم اجلمع بني املناص اليت ظحظر قانوناً اجلمع بينها وفقاً لقانون الشركات التجارية
رقم  11لسنة 2015م ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر من جملس إدارة
هيئة قطر لالسواق املالية بالرقم  5لسنة 2016م ،كما تضمن طل الرتشح وجوب إفصاح املرتشح عن الشركات
املساهمة العامة اليت ظحتفظ فيها مبنص يف عضوية جملس إدارتها باإلضافة إىل توضيح صفته فيها ما إذا كان رئيساً
أو نائباً للرئيس أو عضوًا منتدباً أو عضواً.
ويلتزم أعضاء جملس إدارة الشركة حبظر اجلمع بني املناص

اليت ظحظر قانوناً اجلمع بينها ،وذلك على النحو

التالي- :
 ال جيمع رئيس اجمللس أو نائ رئيس اجمللس بصفته الشخصيه أو بصفته ممثالً ألحد األشخاص اإلعتبارية بني
منصبه بالشركة ومنص

رئيس أو نائ

رئيس جملس إدارة أكثر من شركتني مساهمتني مركزيهما

الرئيسي يف الدولة.
 ال جيمع العضو بصفته الشخصيه أو بصفته ممثالً ألحد األشخاص اإلعتبارية بني منصبه بالشركة ومنص
عضو منتدب لإلدارة يف شركة مساهمة أخرى مركزها الرئيسي يف الدولة.
ال ألحد األشخاص اإلعتبارية بني عضوية جملس
 ال جيمع أي من أعضاء اجمللس بصفته الشخصيه أو بصفته ممث ً
إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية يف الدولة.
 ال جيمع أي من أعضاء اجمللس بصفته الشخصيه أو بصفته ممثالً ألحد األشخاص اإلعتبارية بني عضوية
جملسي إدارة شركتني مساهمتني متارسان نشاطاً متجانساً.
 ال جيمع رئيس اجمللس بني منصبه كرئيس للمجلس وأي منص تنفيذي آخر بالشركة.
 ال جيمع رئيس اجمللس بني منصبه كرئيس للمجلس وعضوية أي جلنة من اللجان املنصوص عليها يف نظام
احلوكمة.
وقبل نهاية السنة األوىل من تاريخ إنتخابهم قدم أعضاء جملس اإلدارة اإلقرار السنوي بعدم اجلمع بني املناص اليت
ظحظر اجلمع بينها وفقاً للقانون وأحكام نظام احلوكمة ،وحتفظ تلك اإلقرارات لدى أمينة سر جملس اإلدارة يف
حافظة معدة لذلك.
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 oمؤهالت وخ ات أعضاء جملس اإلدارة:
يتمتع أعضاء جملس اإلدارة مبؤهالت علمية وخ ات واسعة باألمور اإلدارية واملالية تؤهلهم لتأدية مهامهم بصورة
فعالة حتقق مصاحل الشركة وأهدافها وغاياتها.
م

بيانات عضو جملس اإلدارة ونبذه عن السرية الذاتية واملؤهالت العلمية واملناص احلالية

 1شركة إمثار لإلنشاء والتجارة  -وميثلها :الشيخ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
 الصفة :رئيس جملس االدارة عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال -املناص احلالية:

2

-

رئيس جملس إدارة الشركة االسالمية القطرية للتأمني.

-

عضو جملس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.

شركة املنارة لإلستثمار  -وميثلها :الشيخ حممد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
 الصفة :نائ رئيس جملس اإلدارة عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي. املؤهل العلمي :بكالوريوس علوم طريان. -املناص احلالية:

3

-

عضو جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة.

-

عضو جملس إدارة الشركة االسالمية القطرية للتأمني.

شركة أبرار الدوحة لإلستثمار  -وميثلها :الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني
-

الصفة :عضو جملس اإلدارة

-

عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي

-

املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال.

-

املناص احلالية:

-

عضو جملس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.

-

عضو جملس إدارة اإلسالمية القطرية للتأمني.
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م
4

بيانات عضو جملس اإلدارة ونبذه عن السرية الذاتية واملؤهالت العلمية واملناص احلالية
شركة دار العرب لألعمال والتطوير  -وميثلها :الشيخ عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني
 الصفة :عضو جملس اإلدارة عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :إدارة أعمال -املناص احلالية:

5

-

عضو جملس إدارة االسالمية القطرية للتأمني

-

عضو جملس إدارة مصرف قطر اإلسالمي.

شركة اإلتقان للتجارة  -وميثلها :السيد /عبدالباسط أمحد الشي
 الصفة :العضو املنتدب عضو غري مستقل  /عضو تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة نورث كارولينا – الواليات املتحدة. املناص احلالية:-

6

الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي اإلسالمي.

شركة وثاق لتنمية األعمال  -وميثلها :السيد /طوني صليبا حجار
 الصفة :عضو جملس اإلدارة عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة مدنية – الواليات املتحدة. -املناص احلالية:

7

-

مدير الدعم الفين – جمموعة ازدان القابضة.

-

عضو جملس إدارة شركة ودام الغذائية.

السيد /مجال عبداهلل اجلمال (عضو مستقل)
-

الصفة :عضو جملس اإلدارة

-

عضو مستقل  /عضو غري تنفيذي

-

املؤهل العلمي :بكالوريوس يف احملاسبة – جامعة قطر.

-

املناص احلالية:

-

عضو جملس اإلدارة يف شركة االسالمية القطرية للتأمني.

-

نائ الرئيس التنفيذي بنك قطر الدولي االسالمي
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م
8

9

بيانات عضو جملس اإلدارة ونبذه عن السرية الذاتية واملؤهالت العلمية واملناص احلالية
السيد /علي إبراهيم العبدالغين (عضو مستقل)
-

الصفة :عضوجملس اإلدارة

-

عضو مستقل  /عضو غري تنفيذي

-

املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال – الواليات املتحدة.

-

املناص احلالية:

-

الرئيس التنفيذي – الشركة اإلسالمية القطرية للتأمني.

السيد /وليد أمحد ابراهيم السعدي (عضو مستقل)
 الصفة :عضو جملس اإلدارة عضو مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس حماسبة ومالية. املناص احلالية: عضو جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة. -عضو جملس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.

 oمهام ومسؤوليات اجمللس:
ملا كان املساهمون هم رأس ا رم بالشركة وعلى رأس أصحاب املصاحل وكان من املستحيل أن يتكفل مجيع
املساهمني بإدارة الشركة ،فقد فوضوا وإنتخبوا جملس اإلدارة ليمثلهم يف إدارة الشركة آخذين يف اإلعتبار كفائتهم
وخ اتهم العملية والعلمية واضعني ثقتهم بهم إلدارة الشركة بالشكل األمثل الذي ظحقق أهدافها ومصاحلها ومصاحل
املساهمني ،فإنه على ضوء ذلك فإن جملس اإلدارة ميارس مهامه وواجباته حبسن نية وجدية وإهتمام ويقوم بإيالء الوقت
الكايف للشركة واضعاً نص

عينه مبدأ حتمل املسؤولية واإلقرار بها وإعالء مصلحة الشركة واملساهمني فوق

مصاحلهم ،ويبذل اجمللس العناية الالزمة يف إدارتها بطريقة فعالة ومنتجه حتقق مصاحل الشركة واملساهمني.
ويف سبيل حتقيق ذلك يتمتع اجمللس بأوسع السلطات الالزمة للقيام باألعمال اليت يقتضيها غرض الشركة وذلك يف
حدود إختصاصاته وصالحياته وفق القانون والنظام األساسي للشركة ومبا ال خيل بإختصاصات اجلمعية العامة،
ويفوض اجمللس بعض صالحياته إىل جلان ينشئها للقيام ببعض صالحياته أو للقيام مبهام حمدده ،وتتضمن مواثيق
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اللجان حتديد طبيعة ومهام وصالحيات اللجنة بوضوح ،ويف مجيع األحوال يبقى اجمللس مسئوالً عن الشركة واللجان
وأعما ا حتى وإن شكل جلاناً أو أصدر تفويضات للقيام ببعض األعمال عمالً مببدأ حتمل املسؤولية واإلقرار بها.
وتنبثق من جملس اإلدارة جلنتان منصوص عليهما يف نظام احلوكمة وهما جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ،وجلنة
الرتشيحات واملكافتت ،وحتتفظ اللجنتان مبيثاق يبني بوضوح مهام وصالحيات ومسؤوليات اللجنة وأعضائها ،كما
قام اجمللس بتشكيل اللجنة التنفيذية واإلستثمار.
ويوجد بالشركة ميثاق جمللس اإلدارة منشور يف املوقع اإللكرتوني للشركة ،ويتضمن امليثاق الواجبات واحلقوق واملهام
واملسؤوليات الرئيسية جمللس اإلدارة ورئيس اجمللس وأعضاءه ،وهي حتت املراجعة والتطوير ولتتوافق مع أحكام نظام
حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.
وباإلضافة إىل ما يتضمنه ميثاق اجمللس فان جملس اإلدارة بالشركة ميارس مهامه ومسؤولياته وفقاً لقانون الشركات
التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية والنظام األساسي للشركة.
يضع جملس اإلدارة اخلطط اإلسرتاتيجية الشاملة للشركة واألهداف الرئيسية ا وخطط العمل الرئيسية لتحقيقها
واإلشراف على تنفيذها ،كما يقوم اجمللس بإقرار املوزانات السنوية واإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية
للشركة ومتلك األصول والتصرف بها.
كما تنتهج الشركة خطط التدري والتثقي السنوية والدورية للعاملني بالشركة كلٍ يف ختصصه والدورات التأهيلية
اإللزامية واإلختيارية للكادر الط

والدورات التثقيفية السنوية يف جمال األمن والسالمة جلميع منتس

الشركة

وغريها من خطط التدري والتثقي والتأهيل.
ويقوم اجمللس باملراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للشركة وإعتمادها من وقت آلخر مبا يضمن التوزيع احملكم للمهام
واإلختصاصات بني إدارات الشركة بطريقة فعالة ومنتجة تعود بالنفع على سري أعمال الشركة مبا يف ذلك تعزيز وحدة
الرقابة الداخلية ،كما يعمل اجمللس على ضمان حتديد سبل وأدوات اإلتصال السريع مع هيئة قطر لألسواق املالية
وبورصة قطر وشركة قطر لأليداع املركزي وذلك من خالل مسؤول إتصال معني من قبل اجمللس ليكون حلقة وصل
بني الشركة وبني تلك اجلهات.
كما يقوم اجمللس بالتأكد من إلتزام الشركة بنظام احلوكمة وتطبيقاته وإقرار السياسات الداخلية املنصوص عليها
يف نظام احلوكمة إذ يواصل جملس اإلدارة صياغة وإعداد بعض السياسات الغري معتمدة بالشركة متهيداً إلقرارها.
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 oواجبات ومسؤوليات رئيس اجمللس - :
رئيس جملس اإلدارة هو رئيس الشركة وميثلها لدى الغري وأمام القضاء وهو املسؤول األول عن حسن سري إدارة الشركة
والعمل على حتقيق مصلحة الشركة واملساهمني وسائر أصحاب املصاحل ،وميارس رئيس اجمللس واجباته ومهامه
واملستمدة من قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة ونظام احلوكمة وميثاق جملس اإلدارة املعتمد لدى
الشركة ،إذ تتضمن بوضوح إلتزامات وواجبات رئيس اجمللس ولعل أبرزها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي- :
 التأكد من قيام اجمللس مبناقشة مجيع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناس . دعوة جملس اإلدارة لإلنعقاد متى تطل األمر ذلك أو بناءً على طل اثنان من أعضاء اجمللس ،والتأكد منتوجيه الدعوة ألعضاء اجمللس قبل أسبوع على األقل من موعد اإلجتماع متضمناً جدول األعمال واملستندات
والوثائق املتعلقة جبدول األعمال إن وجد ،وإتاحة الفرصة لألعضاء إلدراج أي مسألة إىل جدول األعمال واملوافقة
على جداول أعمال اإلجتماعات.
 تشجيع أعضاء اجمللس على املشاركة الفعالة وبشكل مجاعي والتأكد من حسن إستغالل خ اتهم ومؤهالتهمالعلمية والعملية وقيامهم بتخصيص الوقت الكايف يف تصري شؤون اجمللس مبا خيدم مصلحة الشركة.
 إتاحة كافة البيانات واملعلومات والوثائق واملستندات اخلاصة بالشركة وباجمللس واللجان ألعضاء اجمللسوالتأكد من الوصول السريع إىل تلك املستندات ،وذلك عن طريق أمينة سر اجمللس واليت تقوم بالتنسيق
الكامل بني الرئيس واالعضاء.
 إفساح اجملال ألعضاء اجمللس وخصوصاً األعضاء غري التنفيذيني باملشاركة الفعالة خاصة أن غالبية أعضاءاجمللس هم أعضاء غري تنفيذيني.
 إبقاء األعضاء على إطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام احلوكمة وتطبيقاته بالشركة. إبقاء األعضاء على دراية تامة وإطالعهم املستمر على القوانني ذات الصلة بأعمال الشركة واألنظمة واللوائحوالقرارات الصادرة من اجلهات الرقابية والتنظيمية.
 إجياد قنوات التواصل الفعلي باملساهمني والعمل على إيصال آرائهم إىل اجمللس. دعوة اجلمعية العامة لإلنعقاد  -بناءً على قرار جملس اإلدارة  -متى دعت احلاجة إىل ذلك أو بناءً على طلعدد من املساهمني أو طل مراق احلسابات أو يف األحوال املنصوص عليها قانوناً وذلك وفق القواعد املقررة يف
قانون الشركات.
 التأكد مع اجمللس من تنفيذ قرارات اجمللس وقرارات اجلمعية العامة العايدة أو غري العادية والتقيد بقراراتهاوتوصياتها.
وتعك الشركة حالياً على حتديث ميثاق جملس اإلدارة.
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 oواجبات وإلتزامات أعضاء اجمللس - :
يتمتع أعضاء اجمللس بقدر كبري من املعرفة واخل ة العالية يف األمور اإلدارية واملالية ويتمتعون باملؤهالت واخل ات
العلمية اليت تؤهلهم للقيام مبهامهم ،ويقوم أعضاء اجمللس ببذل العناية الالزمة يف إدارة الشركة وتصري

شؤون

اجمللس والشركة بطريقة فعالة وبتخصيص الوقت الكايف ألداء تلك املهام واملسؤوليات حبسن نية وبطريقة منتجة
وفعالة .وعلى سبيل املثال ال احلصر يلتزم أعضاء اجمللس باآلتي - :
 اإلنتظام يف حضور إجتماعات اجمللس وجلانه وعدم اإلنسحاب من اجمللس إال لضرورة ويف الوقت املناس . إعالء مصلحة الشركة والشركاء واملساهمني وسائر أصحاب املصاحل وتقدميها على املصلحة اخلاصة. إبداء الرأي بشأن املسائل اإلسرتاتيجية للشركة ،وسياساتها يف تنفيذ مشاريعها ،ونظم مساءلة العاملني بها،ومواردها ،والتعيينات األساسية ،ومعايري العمل بها.
 مراقبة أداء الشركة يف حتقيق أغراضها وأهدافها ومراجعة التقارير اخلاصة بأدائها مبا فيها التقارير السنويةونص السنوية والربعية.
 اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية اخلاصة باحلوكمة ،والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل. إستغالل مهاراتهم وخ اتهم املتنوعة بتنوع إختصاصاتهم ومؤهالتهم يف إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة،والعمل على حتقيق مصاحل الشركة والشركاء واملساهمني وسائر أصحاب املصاحل.
 املشاركة الفعالة يف اجلمعيات العامة للشركة ،وحتقيق مطال املساهمني بشكل متوازن وعادل وإيصالآرائهم إىل اجمللس.
 عدم اإلدالء بأية تصرظحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من رئيس اجمللس أو من يفوضه يفذلك.
 اإلفصاح عن العالقات املالية والتجارية والدعاوى القضائية اليت تؤثر سلباً على القيام باملهام والوظائ املوكلةإليهم (إن وجدت).
 تقديم اإلقرار السنوي بعدم اجلمع بني املناص اليت ظحظر قانون ًا اجلمع بينها. oالدعوة إلجتماعات اجمللس :
جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيس اجمللس ووفقاً للنظام األساسي فإنه جيوز لرئيس اجمللس أن خيول من يني عنه يف
توجيه الدعوة ،كما جيتمع اجمللس وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة بناءً على طل
عضوان على األقل وجي على رئيس اجمللس عندئذٍ أن يدعو اجمللس إىل اإلجتماع.
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وإلتزاماً بأحكام نظام احلوكمة وتفعيالً لتطبيقات احلوكمة وتأكيداً على واجبات اجمللس وأعضائه حبسن إدارة
الشركة بطريقة فعالة وختصيص الوقت الكايف للقيام بأعما م يف إدارة الشركة وأداء مهامهم حبسن نية وجدية
وإهتمام بطريقة تعود بالنفع على مصلحة الشركة واملساهمني ومتكني أعضاء اجمللس من املشاركة الفعالة واملتنجة يف
إدارة الشركة ومناقشة املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناس  ،فقد قامت الشركة مبوج

إجتماع

اجلمعية العامة غري العادية اليت عُقدت يف  10يناير 2018م بتعديل بعض فقرات املادة ( )34من النظام األساسي للشركة
فيما يتعلق بالدعوة إلجتماعات اجمللس وهي.- :
 وجوب توجيه الدعوة لكل عضو مصحوبة جبدول األعمال قبل أسبوع على األقل من التاريخ احملدد لعقد اإلجتماع.-

جيوز ألي عضو طل إضافة بند أو أكثر إىل جدول األعمال سواء قبل موعد اإلجتماع أو حتى أثناء اإلجتماع إذ يقوم
اجمللس بتضمني جدول أعماله بند " ما يستجد من أعمال "
كل ذلك بغرض ضمان مزيد من الفعالية يف أداء اجمللس وإتاحة مناقشة املستجدات والتطورات يف الوقت املناس

ا.

 oالنصاب القانوني إلنعقاد إجتماعات اجمللس :
قامت الشركة مبوج إجتماع اجلمعية العامة غري العادية اليت عُقدت يف  10يناير 2018م بتعديل بعض فقرات املادة
( )34من النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماعات اجمللس مبا يضمن فعالية
اجمللس واألعضاء يف القيام مبهامهم وحضور إجتماعات اجمللس وذلك بوجوب حضور غالبية أعضاء اجمللس كشرط
لصحة اإلجتماع على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ،وذلك بدالً من النص السابق يف النظام األساسي واملنصوص
عليه يف قانون الشركات التجارية واليت تشرتط فقط حضور نص األعضاء لصحة إنعقاد اإلجتماع.
وجيوز للعضو الغائ أن يني عنه كتابة غريه من أعضاء اجمللس لتمثيله يف احلضور والتصويت ،على أنه ال جيوز أن
ميثل العضو الواحد أكثر من عضو.
وجيوز املشاركة يف اجتماع جملس اإلدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية احلديثة املتعارف عليها ،متكن املشارو
من االستماع واملشاركة الفعالة يف أعمال اجمللس.
 oقرارات اجمللس :
تصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين واملمثلني ،وعند تساوي األصوات ،يرجح اجلان الذي منه الرئيس.
وللعضو الذي مل يوافق على أي قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع ،وتقع املسؤولية على مجيع
أعضاء جملس اإلدارة إذا صدر بإمجاعهم ،أما القرارات اليت تصدر باألغلبية فال يسأل عنها املعرتضون متى أثبتوا
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اعرتاضهم كتابة يف حمضر االجتماع ،وال يعت الغياب عن حضور االجتماع الذي صدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من
املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائ بالقرار ،أو عدم متكنه من االعرتاض عليه بعد علمه به.
وجيوز جمللس اإلدارة ،يف حالة الضرورة ولدواعي االستعجال ،إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة مجيع أعضاء
جملس اإلدارة كتابة على تلك القرارات ،على أن تعرض يف االجتماع التالي للمجلس ،لتضمينها مبحضر اجتماعه.

 oعدد إجتماعات اجمللس :
وفقاً لقانون الشركات التجارية ونظام احلوكمة والنظام األساسي املعدل للشركة جي أن يعقد جملس اإلدارة ستة
اجتماعات على األقل خالل السنة املالية للشركة ،وال جيوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.
وقد عقد جملس إدارة الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م تسعة إجتماعات مل تتجاوز الفرتة
الزمنية بني تاريخ إنعقاد كلٍ منها أكثر من ثالث أشهر ،إضافةً إىل إصدار قرارين بالتمرير لدواعي اإلستعجال.

 oحماضر إجتماعات اجمللس- :
تقوم أمينة سر جملس اإلدارة املعينة من قبل اجمللس بتدوين حماضر إجتماعات اجمللس ظحدد فيها األعضاء احلاضريني
واألعضاء الغائبني ،واألعضاء احلاضرين أصالة واحلاضرين بالوكالة ،واحلاضرين ع وسائل التقنية احلديثة ،وُيبني
يف احملضر ملخص وايف ملا دار يف اإلجتماع من مناقشات وآراء وتُثبت فيه إعرتاضات األعضاء -إن وجد  -على أي قرار
يصدره اجمللس.
وعلى الرغم من أن قانون الشركات التجارية يتطل توقيع حماضر إجتماعات جملس اإلدارة من قبل كل من رئيس
اجمللس والعضو املنتدب وأمني سر اجمللس يف حني أن نظام حوكمة الشركات يتطل توقيع احملاضر من رئيس اجمللس
وأمني السر فقط ،إال أن الشركة درجت على توقيع حماضر إجتماعات اجمللس من قبل مجيع أعضاء اجمللس وذلك
ملزيد من الشفافية بني أعضاء اجمللس وضمان تدوين مالحظاتهم وتثبيت إعرتاضاتهم وموافقاتهم على القرارات
واملناقشات.
وفيما يلي ملخص حول إجتماعات اجمللس اليت عقدت خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م- :
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رقم اإلجتماع

تاريخ اإلجتماع

األول

2018/1/23

الثاني

2018/3/5

الثالث

2018/3/20

الرابع

2018/4/16

اخلامس

2018/6/12

السادس

2018/9/16

السابع

2018/10/16

الثامن

2018/10/22

التاسع

2018/12/17

عدد األعضاء احلاضرين

عدد األعضاء احلاضرين ( 10أعضاء)
وقد إعتذر أحد األعضاء عن احلضور.
عدد األعضاء احلاضرين ()10
وقد إعتذر أحد األعضاء عن احلضور.
عدد األعضاء احلاضرين()8
إعتذر عضو عن احلضور .
عدد األعضاء احلاضرين ()8
وقد إعتذر أحد األعضاء عن احلضور .
عدد األعضاء احلاضرين ()8
إعتذر أحد األعضاء عن احلضور.
عدد األعضاء احلاضرين ()7
إعتذر عضوان عن احلضور .
عدد األعضاء احلاضرين ()7
إعتذر عضوان عن احلضور .
عدد األعضاء احلاضرين ()7
إعتذر عضوان عن احلضور .
عدد األعضاء احلاضرين ()7
إعتذر عضوان عن احلضور .

كما أصدر جملس اإلدارة قرارين بالتمرير يف ذات التاريخ نظراً لدواعي اإلستعجال والضرورة ومت إستيفاء املوافقات
الكتابية من مجيع أعضاء اجمللس ومن ثم مت تضمني تلك القرارت يف إجتماعات اجمللس وذلك على النحو التالي- :

رقم القرار

مضمون القرار بالتمرير

تاريخ القرار

األول

2018/8/6

إجازة البيانات املالية نص

الثاني

2018/8/6

بتخويل السيد /خالد العمادي – الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفرداً على مجيع املعامالت

السنوية عن الفرتة املنتهية يف  30يونيو 2018

اخلاصة مبشروع توسعة املستشفى األهلي.
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أمني سر جملس اإلدارة
يتوىل منص أمني سر جملس إدارة شركة اجملموعة للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق) االستاذة /إميان حممد علي امللك وهي حتمل
شهادة بالقانون من جامعة معرتف بها وتتمتع خب ة قانونية واسعة على مدى عشرين عاماً ولديها ما يربو على العشرة
سنوات من اخل ة يف شؤون الشركة ،باإلضافة إىل أنها تشغل منص املستشارة القانونية للشركة ،إذ قام جملس إدارة
الشركة املنتخ للدورة احلالية ( )2020 – 2018بإعادة تعيينها كأمينة سر جملس اإلدارة وذلك يف اإلجتماع األول
جمل لس اإلدارة والذي عُقد فور إنتخاب اجمللس من قبل اجلمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  20مارس  2018وذلك
لتشغل منص أمني سر اجمللس خالل الدورة احلالية للمجلس.
وباإلضافة إىل أي مهام منصوص عليها يف قانون الشركات التجارية ونظعام احلوكمعة ،يقعوم أمعني سعر اجمللعس مبعاونعة
رئيس وأعضاء اجمللس فيما يقومون به من مهام وتسيري كافة أعمال اجمللس وجلانه ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
 حترير حماضعر إجتماععات اجمللعس وجلانعه ،ظحعدد بهعا أمسعاء األعضعاء احلاضعرين والغعائبني ويعبني فيهعا معا دارباإلجتماع ويثبت فيها إعرتاضات األعضاء على أي قرار ،وتوقيع تلك احملاضر.
 قيد قرارات اجمللس يف السجل املعد ذا الغرض حس تاريخ إصدارها. حفظ حماضر إجتماعات اجمللس وقراراته وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت اجمللس ومكاتباتعه يف سعجالتورقية وإلكرتونية.
 إرسال الدعوة ألعضاء اجمللس ،واملشاركني –إن وجدوا  -مرفق ًا بها جدول األعمال قبل التاريخ احملدد إلنعقاداجمللس بأسبوع على األقل ،وإستالم طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إىل جدول األعمال.
 التنسيق الكامل بني الرئيس وأعضاء اجمللس ،وبني األعضاء فيما بينهم ،وبني اجمللس واإلدارة التنفيذيعة ،وبعنياجمللس واجلهات املعنية وأصحاب املصاحل مبا فيهم املساهمني واإلدارة واملوظفني.
 تلقععي وحفععظ إقععرارات أعضععاء اجمللععس بعععدم اجلمععع بععني املناصع الععيت ظحظععر علععيهم اجلمععع بينهععا وفقعاً لقععانونالشركات ونظام احلوكمة وعرضها على رئيس اجمللس.
 تقديم املشورة إىل أعضاء اجمللس وتزويدهم باملعلومات واملستندات الالزمة أو اليت يطلبوها ويف الوقت املناس . تلقي طلبات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة ورفعها للجنة الرتشيحات واملكافتت ،يف حالة عقد إنتخابات جمللعساإلدارة.
 تلقي عروض شركات مراق احلسابات ورفعها للجنة التدقيق. تولي مهام مقرر إجتمعاع اجلمعيعة العامعة وحتريعر حماضعر إجتماععات اجلمعيعة ،وتوقيعع تلعك احملاضعر معع رئعيساجلمعية ومراق احلسابات وجامعو األصوات.
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 اإلحتفععاظ بنسععخ مععن الكش ع التفصععيلي الععذي يعععده جملععس اإلدارة وفق عاً للمععادة ( )122مععن قععانون الشععركاتالتجارية ،وإتاحته إلطالع املساهمني قبل إنعقعاد اجلمعيعة العامعة العيت تعدعى للنظعر يف ميزانيعة الشعركة وتقريعر
جملس اإلدارة.
جلان اجمللس
شكل جملس اإلدارة فور إنتخابه بتاريخ 2018/3/20م اللجان املنصوص عليها يف نظام احلوكمة  ،وهما جلنة التدقيق
وإدارة املخاطر وجلنة الرتشيحات واملكافتت وقد تضمن قرار تشكيل اللجان تسمية رئيس اللجنة وأعضاءها مراعياً يف
ذلك توافر اخل ة الالزمة اليت متكنهم من ممارسة إختصاصاتهم وفقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
املدرجة يف السوق الرئيسية رقم  5لسنة 2016م ،وحتتفظ كال اللجنتني مبيثاق يبني بوضوح مهام وصالحيات
ومسؤوليات اللجنة وأعضائها ،ويف مجيع االحوال يبقى اجمللس مسئوالً عن تلك اللجان وأعما ا حتى وإن فوضها ببعض
صالحياته وتكون تلك اللجان حتت مسؤوليته وإشرافه وذلك عمالً مببدأ حتمل املسؤولية واإلقرار بها.
هذا باإلضافة إىل اللجنة التنفيذية واإلستثمار اليت أنشأها اجمللس وفوضها ببعض صالحياته واللجان اليت ينشئها اجمللس
من حني إىل آخر للقيام مبهام معينة.
رئيس جملس اإلدارة ليس رئيساً أو عضواً يف جلنة الرتشيحات واملكافتت وال جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ،كما أن
رئيس جلنة التدقيق ليس عضواً يف أي جلنة أخرى ،وال يتوىل أي عضو من أعضاء اجمللس رئاسة أكثر من جلنة.
جلنة التدقيق وإدارة املخاطر:
شكل اجمللس جلنة التدقيق وإدارة املخاطر برئاسة السيد /علي إبعراهيم العبعدالغين – عضعو مسعتقل وعضعوية كعل معن
السيد /وليد أمحد السعدي -عضو مستقل والسيد /طوني صليبا حجار -عضو جملس اإلدارة ممثالً عن شركة وثاق
لتنمية األعمال.
رئععيس وأعضععاء جلنععة التععدقيق مل يسععبق أليٍ مععنهم تععدقيق حسععابات الشععركة خععالل السععنتني السععابقتني علععى ترشععحهم
لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غري مباشر ،ويتمتعون خب ة واسعة تؤهلعهم ملمارسعة إختصاصعات اللجنعة بشعكل فععال،
كما أن رئيس جلنة التدقيق بل وأعضاءه ايضاً ليسو أعضاءً يف أي جلنة أخرى.
وتستمد جلنة التدقيق إختصاصاتها من ميثاق جلنة التدقيق املعتمد لدى الشركة ومن نظام حوكمة الشعركات ،كمعا
متارس مهامها وفق ًا آلخر تطبيقات النظم العاملية يف التدقيق ومعايري احملاسبة والتدقيق الدولية.
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وجاري العمل حالياً على حتديث ميثاق جلنة التدقيق ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية .2016/5
وختتص جلنة التدقيق بالشركة على سبيل املثال ال احلصر مبا يلي:
 إعداد نظام الرقابة املالية والداخلية وإدارة املخاطر بالشركة واملراجعة الدورية لتلك األنظمة. اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة ،وإعداد التقارير الدورية اخلاصة باملخعاطر وإدارتهعا بالشعركةورفعها للمجلس متضمنة توصياتها ،وإعداد التقارير اخلاصة مبخاطر حمعددة بنعاءً علعى تكليع معن اجمللعس أو
رئيسه ،وتنفيذ تكليفات اجمللس بشأن الرقابة الداخلية.
 التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراق احلسابات اخلارجي. وضع أسس التعاقد مع املدققني اخلارجيني وترشعيحهم وضعمان إسعتقال م يف أداء عملعهم اإلشعراف علعى أعمعالالرقابة الداخليعة بالشعركة  ،ومتابععة أعمعال مراقع احلسعابات والتأكعد معن إلتزامهمعا بتطبيعق أفضعل العنظم
العامليععة يف التععدقيق وإعععداد التقععارير املاليععة وفقعاً ملعععايري احملاسععبة والتععدقيق الدوليععة (  ) IFRS/IASو ( ) ISA
ومتطلباتها ،والتحقعق معن إشعتمال تقريعر مراقع احلسعابات علعى إشعارة صعرظحة عمعا إذا كعان قعد حصعل علعى
املعلومات الضعرورية ،ومعدى إلتعزام الشعركة باملععايري الدوليعة (  ) IFRS/IASومعا إذا كعان التعدقيق قعد أجعري
وفقاً ملعايري التدقيق الدولية (  ) ISAأم ال.
 مراجعة تقارير ومالحظات مراق احلسابات على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما مت بشأنها. اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالية والتقارير السعنوية والنصع سعنوية والربعيعة ومراجعتهعا ،وحتعري الدقعةفيما تفصح عنه الشركة من أرقام وبيانات وتقارير ومراجعتها.
 التنسيق بني اجمللس واإلدارة التنفيذية العليا والرقابة الداخلية بالشركة. مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلسممارسععة أيععة إختصاصععات أو مهععام قععد يعهععدها إليهععا جملععس اإلدارة مثععل اإلشععراف علععى إعععداد ومراجعععة تقريععر
احلوكمة السنوي.
وقد عقدت جلنة التدقيق مخسة ( )5إجتماعات خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م وذلك على النحو التالي:
رقم

تاريخ

اإلجتماع

اإلجتماع

األول

عدد االعضاء احلاضرين

 2018/1/22حضر مجيع األعضاء

أهم بنود جدول االعمال

أهم القرارات أو التوصيات

مناقشة البيانات املالية املدققة للسنة أقرت اللجنة البيانات املالية للفرتة
املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م ،املعنية ورفعت توصيتها جمللس
ورفع التوصية بشأنها جمللس اإلدارة

اإلدارة إلجازتها.
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رقم

تاريخ

اإلجتماع

اإلجتماع

عدد االعضاء احلاضرين

أهم القرارات أو التوصيات

أهم بنود جدول االعمال

الثاني

2018/3/5

الثالث

 2018/4/15حضر رئيس اللجنة وأحد مناقشة البيانات املالية الربعية غري أقرت اللجنة البيانات امللية للفرتة

حضر مجيع األعضاء

فتح أظرف مكات التدقيق اخلارجي مت اإلطالع على العروض ورفعت
واإلطالع على العروض املقدمة للسنة اللجنة توصيتها جمللس اإلدارة
املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م

األعضاء ،وأعتذر العضو املدققة للفرتة املنتهية يف
اآلخر

بإعادة تعييني KPMG

 31مارس املعنية ورفعت توصيتها جمللس

2018م  ،ورفع توصية بشأنها جمللس اإلدارة إلجازتها.
اإلدارة

الربع

 2018/9/16حضر رئيس اللجنة وأحد اإلطالع على تقارير التدقيق الداخلي ناقشت اللجنة تقارير التدقيق
األعضاء ،وأعتذر العضو املتعلقة

بدورة

اإليرادات

ودورة الداخلي حبضور اإلدارة التنفيذية و
أوصت

بضرورة تطبيق

اآلخر

املشرتيات

حضر مجيع األعضاء

مناقشة البيانات املالية الربعية غري أقرت اللجنة البيانات امللية للفرتة

إلكرتوني

للتحصيل

نظام
وطلبات

التأمني املرفوضة وحفظ املعلومات
اخلاصة بهذه الطلبات يف األنظمة
األلكرتونية والتطبيقات املخصصة
ا.
اخلامس

/10/16
2018

املدققة للفرتة املنتهية يف  30سبتم

املعنية ورفعت توصيتها جمللس

2018م ،ورفع التوصية بشأنها جمللس اإلدارة إلجازتها.
اإلدارة .

جلنة الرتشيحات واملكافتت:
شكل جملس اإلدارة جلنة مشرتكة تسمى " جلنة الرتشيحات واملكافتت" تتكون من ثالثة أعضاء.
يرتأس اللجنة السيد /مجال عبداهلل اجلمال – عضو مستقل وعضوية كل من سعادة الشيخ /تركي بن خالد بن ثاني آل
ثاني – عضو جملس اإلدارة ممثالً عن شركة أبرار الدوحة لإلستثمار و سعادة الشيخ /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني
عضو جملس اإلدارة ممثالً عن شركة دار العرب لألعمال والتطوير.
وختتص جلنة الرتشيحات واملكافتت على سبيل املثال ال احلصر مبا يلي- :
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 يف جمال الرتشيحات :
 وضع مشروع خطة التعاقع علعى إدارة الشعركة لضعمان سعرعة تععيني البعديل املناسع لشعغل الوظعائ الشعاغرةبالشركة.
 مراقبة وضمان شعفافية تععيني وإععادة ترشعيح أعضعاء جملعس اإلدارة معع األخعذ يف اإلعتبعار قعدرة املرشعحني علعىإعطععاء الوقععت الكععايف للقيععام بواجبععاتهم كأعضععاء يف جملععس اإلدارة باإلضععافة إىل مععؤهالتهم  ،مهععاراتهم،
معرفتهم ،خ اتهم ومؤهالتهم املهنية والتقنية واألكادميية والشخصية  ،ويف حاالت إعادة الرتشعيح يؤخعذ بععني
االعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعليعة مشعاركتهم يف اجتماععات اجمللعس معع مراععاة قعانون الشعركات
التجارية ونظام الشركة األساسي فيما يتعلق مبدة صالحية اجمللس.
 إتباع أسس حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية اجمللس حبيث يكون معيار تقيعيم األداء موضعوعي ويتضعمن مقارنعةبشعععركات املسعععاهمة األخعععرى باإلضعععافة إىل مععععايري سعععالمة وصعععحة البيانعععات املاليعععة للشعععركة ومعععدى االلتعععزام
باملتطلبات الرقابية
 إعطععاء املسععاهمني املعلومععات األساسععية اخلاصععة باملهععارات املهنيععة والتقنيععة للمرشععحني لعضععوية جملععس اإلدارةوخ اتهم ومؤهالتهم قبل موعد اإلنتخابات.
 وضع أسس ومعايري عامة تستعني بها اجلمعية العامة يف إنتخاب األصلح من بني املرشحني لعضوية جملس اإلدارة. ترشيح من تراه مناسباً لشغل عضوية اجمللس حال خلو أي من مقاعده. ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائ اإلدارة التنفيذية العليا. تلقى طلبات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة. رفع قائمة املرشحني لعضوية اجمللس إىل جملس اإلدارة متضمنة توصيات اللجنة يف هعذا الشعأن  ،علعى أن ترسعلنسخة منها للهيئة.
 رفععع تقريععر سععنوي إىل جملععس اإلدارة يتضععمن حتلععيالً شععامالً ألداء جملععس اإلدارة حمععددًا نقععاط القععوة والضعععوإقرتاحاتها يف هذا الشأن.
 يف جمال املكافتت:
 اإلشراف على سياسات وممارسات املكافتت والتعويضات واملزايا اخلاصة باإلدارة. رفع التوصيات جمللس اإلدارة ملناقشة واعتماد  ،املكافتت واملزايا األخرى لإلدارة التنفيذية و الوظائ العليا مناقشة واعتماد احلوافز املقرتحة ذه الوظائ مبا يف ذلك املكافتت السنوية املتعلقة باألداء .حتديععد السياسععة العامععة ملكافععتت رئععيس وأعضععاء جملععس اإلدارة  ،علععى أال تزيععد املكافععأة علععى  %5مععن الععربح
الصايف للشركة بعد خصم اإلحتياطات واإلستقطاعات القانونية وتوزيع األرباح النقدية والعينية على املساهمني.
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وقد إنعقدت جلنعة الرتشعحيات واملكافعتت معرة واحعدة خعالل السعنة املاليعة املنتهيعة يف  31ديسعم 2018م مت معن خال عا
إطععالع اللجنععة علععى طلبععات الرتشععح لعضععوية جملععس اإلدارة لععدورة 2018

 2020-ورفععع التوصععية بشععأنها جمللععس اإلدارة ،

كما مت إجازة ميثاق اللجنة املععدل وفقعاً لنظعام احلوكمعة ورفععه جمللعس اإلدارة إلعتمعاده  ،وقعد أجعازت اللجنعة يف هعذا
اإلجتماع معايري وأسس وإجراءات العضوية يف جملس إدارة الشركة،

كما أصدرت قعرارًا بعالتمرير يف  22ينعاير 2018م

بتوصيتها مبكافتت جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني على

ضوء األرباح احملققة للسنة املالية املنتهيةيف 31

ديسم 2018م.

الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة وحدة للتدقيق الداخلي مستقلة يف عملها تقوم بأعمال التدقيق الداخلي وتقييم األداء واملخاطر ،
والتأكد من مدى إلتزام اللجان املختصة بالشركة بالضوابط اليت حتكم العطاءات واملناقصات وتضمن إجراءها
بشفافية وحيادية تامة.
وتتكون وحدة التدقيق الداخلي من اثنني من املدققني الداخليني املستقلني عن اإلدارة التنفيذية ،ويتمتعان بقدر عال من
اخل ة والكفاءة يف أعمال التدقيق املالي وتقييم املخاطر ،وقد صدر بتعيينهما قرار من جملس اإلدارة ويكون أعضاء
وحدة التدقيق الداخلي مسؤولني مباشرة أمام جلنة التدقيق .
ويتمتع أعضاء وحدة التدقيق الداخلي بصالحية واسعة متكنهم من القيام بأعما م بشكل فعال مبا يف ذلك حق
الدخول إىل كافة إدارات الشركة ومتابعة أعما ا.
وترفع وحدة التدقيق الداخلي تقارير دورية إىل جلنة التدقيق عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة ،ويتضمن نتائج أعمال
التدقيق والرقابة على أعمال إدارات الشركة املختلفة وإجراءات التدقيق على الشؤون املالية ،وحتديد مواطن الضع
واخللل وعوامل اخلطر يف الشركة واملخاطر اليت تعرضت ا الشركة وأسبابها واالجراءات اليت متت بشأنها
واملقرتحات اخلاصة مبعاجلة تلك املخالفات أو إزالة عوامل املخاطر.
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الرقابة اخلارجية

توىل مهمة الرقابة اخلارجية للشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م مراق احلسابات شركة كي بي
إم جي (  ) KPMGوهي شركة عاملية ذات باع طويل يف أعمال التدقيق اخلارجي ،إذ مت تعيني الشركة من قبل اجلمعية
العامة العادية للشركة اليت عقدت بتاريخ  20مارس 2018م بناءً على توصية رفعتها جلنة التدقيق إىل جملس اإلدارة واليت
بدورها رفعت توصيتها املسببة للجمعية العامة بتعيني شركة  KPMGكونها من الشركات األربع الك ى يف جمال
التدقيق.
ويف حني أنه ال يوجد لدى الشركة سياسة للتعاقد مع مراق

احلسابات إال أن الشركة تتبع يف هذا الشأن األحكام

الواردة يف قانون الشركات التجارية ونظام احلوكمة ونظام املدققني اخلارجيني واملقيمني املاليني للجهات املدرجة
واجلهات اخلاضعة لرقابة ا يئة باإلضافة إىل أصول املهنة واملعايري الدولية املتعلقة بالتدقيق اخلارجي فيما مل يوجد نص
بشأنه يف تلك القوانني واألنظمة.
تقوم الشركة بدعوة شركات التدقيق اخلارجي للتقدم بعروضها وتقوم جلنة التدقيق مبراجعة وفحص عروض مراق
احلسابات ومن ثم رفع توصية مسببة إىل جملس اإلدارة إلختيار أحد العروض املقدمة وبعد التأكد من كفاءة الشركة
وانها مدرجة يف جدول املدققني اخلارجيني ،ويقوم جملس اإلدارة بدوره برفع توصية إىل اجلمعية العامة للشركة واليت
تنظر – من بني بنود أخرى  -يف أمر تعيني مراق احلسابات اخلارجي للشركة ،وذلك بعد أن مت عرض كافة العروض
املقدمة من شركات التدقيق اخلارجي وأسعارها على املساهمني.
ويتم التعيني ملدة سنة واحدة ،وجيوز إعادة تتعيني مراق احلسابات على أال تتجاوز مدة التعيني ملدة مخس سنوات
متتالية ،وعندئذٍ ال جيوز إعادة تعيني ذات مراق احلسابات قبل مرور سنتني متتاليتني على األقل وذلك وفقاً للحظر
املنصوص عليه يف املادة ( )23من نظام احلوكمة.
وبشكل عام ختضع مهام وواجبات ومسؤوليات مراق

احلسابات وكذا الصالحيات املمنوحة له لتأدية مهامه

لألحكام والقواعد املنصوص عليها يف القوانني واللوئح واألنظمة ،وفيما مل يرد بشانه نص يف تلك القوانني واألنظمة
تطبق أصول املهنة واملعايري الدولية املعمول بها يف هذا الشأن.
وستعمل الشركة على صياغة وإقرار سياسة مكتوبة للتعاقد مع مراق احلسابات اخلارجيني.
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اإلفصاح والشفافية
تؤمن الشركة مببدأ اإلفصاح والشفافية كونها تعد أهم مبادئ نظام احلكومة إلتاحة الفرصة للمساهمني للرقابة على
أعمال الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،كما تهدف إىل توفري املعلومات ا امة اليت يتعني اإلفصاح
عنها وتوفريها للمساهمني عن الشركة من أجل متكني املستثمرين من تقييم وضع الشركة بشكل ميكنهم من إختاذ
قراراتهم اإلستثمارية بعناية وبصرية وقناعة فضالً عن أن ضع نظام اإلفصاح يف الشركة وشح املعلومات اليت ينشدها
املستثمرين قد يدفعهم إىل النأي عن فكرة اإلستثمار يف الشركة نظراً لضع املعلومات مما جيعل أمر اإلستثمار فيها
– يف نظر املستثمر  -حمفوف باملخاطر.
ومن هذا املنطلق ،وإمياناً بأهمية اإلفصاح والشفافية يف رفع كفاءة أداء الشركات وحتقيق أهدافها مما يؤدي إىل
اإلرتقاء بالسوق املالي بالدولة ،تولي الشركة إهتماماً كبرياً بعمليات وقواعد اإلفصاح.
وعلى الرغم من عدم وجود سياسة مكتوبة أو نظام لإلفصاح الكامل بالشركة ،فإن الشركة ملتزمة متاماً بقواعد
ومتطلبات اإلفصاح املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015ونظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية ونظام طرح وإدارج األوراق املالية الصادرين عن هيئة قطر لألسواق
املالية إضافةً إىل األنظمة واللوائح اآلخرى والتعاميم والقرارت املكملة ا والصادرة عن ا يئة وبورصة قطر وشركة
قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية.
وقد خصصت الشركة موقعاً إلكرتونياً تنشر فيه املعلومات اخلاصة بالشركة مبا فيها املعلومات األساسية للشركة
وأعضاء اجمللس والنظام األساسي للشركة والسجل التجاري والبيانات املالية وغريها من اإلفصاحات واملعلومات
واألخبار املتعلقة بالشركة اليت يتعني اإلفصاح عنها مبوج القانون أو نظام احلوكمة ،كما تقوم الشركة بنشر تلك
البيانات واألخبار يف املوقع اإللكرتوني اخلاص ببورصة قطر إلتاحته للمساهمني وعامة املستثمرين وباللغتني العربية
واإلجنليزية،إضافة إىل النشر يف الصح

احمللية بالنسبة للبيانات واملعلومات إذا تطل القانون أو اللوائح واألنظمة

نشرها يف الصح .
وتلتزم الشركة عند اإلفصاح عن املعلومات واألخبار بتحقيق تزامن اإلفصاح عن املعلومات للجهات الرقابية والسوق
واملساهمني واملستثمرين ع آليات ووسائل اإلفصاح ،كما تلتزم الشركة باإلخطار املسبق يئة قطر لألسواق املالية
وبورصة قطر قبل نشر أي بيانات مالية أو أخبار أو بيانات أو عقد مؤمترات صحفية وذلك إلتزاماً بالتعاميم الصادرة يف
هذا الشأن.
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وتلتزم الشركة مبسؤوليتها عن صحة ودقة املعلومات والبيانات اليت تقوم باإلفصاح عنها.
 oاإلفصاح الدوري عن البيانات املالية:
تقوم الشركة بإعداد ونشر تقارير مالية سنوية ونص سنوية وربعية على النحو التالي- :
 نشر البيانات املالية السنوية واليت تكون مدققة من مدقق احلسابات اخلارجي للشركة ،وتنشر خالل مدة التتجاوز ( )90يوماً من نهاية السنة املالية.
 نشر البيانات املالية نص السنوية واليت تكون مراجعة من مدقق احلسابات اخلارجي للشركة ،وتنشر خاللمدة ال تتجاوز ( )45يوماً من نهاية نص السنة املالية.
 نشر البيانات املالية الربعية واليت تنشر خالل مدة ال جتاوز ( )30يوماً من نهاية الربع املعين. oاإلفصاح عن األحداث والتطورات:
 تقوم الشركة باإللتزام باإلفصاح يئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر واملساهمني عن األحداث أو األخبار أواملعلومات اليت من شانها التأثري سلباً أو إجياباً على سعر سهم الشركة يف السوق.
 تلتزم الشركة بالرد على طل هيئة قطر لألسواق املالية أو بورصة قطر بتفسري وتوضيح أسباب إرتفاع أوإخنفاض سعر السهم يف السوق أو التعامل غري العادي فيها.

 oاإلفصاح عن األحداث اجلوهرية:
تلتزم الشركة باإلفصاح يئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر واملساهمني ع املوقع اإللكرتوني للشركة
عن األخبار اجلوهرية مثل- :
 اإلفصاح عن الدعاوى القضائية اليت تؤثر إجياباً أو سلباُ على املركز املالي للشركة أو تؤثر على سعر سهمالشركة سواء كانت تلك الدعاوى مرفوعة بواسطة الشركة أو ضدها.
 اإلفصاح عن األحكام والقرارات القضائية اليت تؤثر إجياباً أو سلباُ على املركز املالي للشركة أو تؤثر علىسعر سهم الشركة سواء كانت تلك الدعاوى سواء كانت صادرة لصاحل الشركة أو ضدها.
 اإلفصاح عن مواعيد عقد اجلمعيات العامة العادية وغري العادية والدعوة إليها. اإلفصاح عن مكان وموعد بدء توزيع األرباح السنوية وآلية اإلستالم وإجراءاتها وذلك مبوج إعالن بدعوتهمإلستالم األرباح.
 -اإلفصاح عن نتائج إجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية.
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 اإلفصاح عن أي تغيريات يف عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة باإلضافة إىل شهر تلك التعديالت يفاجلريدة الرمسية.
 اإلفصاح عن التغيريات يف أعضاء جملس اإلدارة أو صفاتهم ومناصبهم أو اإلدارة التنفيذية. اإلفصاح عن مواعيد اإلفصاح عن البيانات املالية السنوية والنص سنوية والربعية.وفيما يلي قائمة خمتصرة لبعض اإلخبار واألحداث اليت قامت الشركة باإلفصاح عنها للبورصة وا يئة
واملساهمني خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م- :
مضمون اإلفصاح

تاريخ اإلفصاح
1

2018/01/07م

2

2018/01/10م

3

2018/02/12م

اإلفصاح عن فتح باب الرتشح لعضوية جملس إدارة الشركة للدورة ()2018- 2020

4

2018/02/28م

اإلفصاح عن موعد ومكان عقد إجتماع للجمعية العامة العادية للشركة عن السنة

5

2018/03/20م

6

2018/03/20م

7

2018/10/18م

إفصاح عن اإلفتتاح الرمسي ملركز األهلي للتغذية الصحية (محية)

8

2018/10/18م

املستشفى األهلي ظحصل على شهادة اإلعتماد الدولي من اجمللس اإلسرتالي ملعايري

9

2018/12/9م

اإلفصاح عن نتائج إجتماع اجلمعية العامة غري العادية للشركة املنعقدة بتاريخ  7يناير
2018م

اإلفصاح عن نتائج اإلجتماع املؤجل للجمعية العامة غري العادية للشركة املنعقد اليوم
األربعاء املوافق  10يناير 2018م

املالية املنتهية يف  31ديسم 2017م وجدول األعمال.
اإلفصاح عن نتائج إجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة املنعقد بتاريخ  20مارس
2018م

اإلفصاح عن مكان وموعد بدء توزيع األرباح السنوية وآلية اإلستالم ودعوة املساهمني
إلستالم االرباح السنوية عن العام 2017م

الرعاية الصحية الدولية ملدة أربع سنوات أخرى.
اإلفصاح عن قرب إفتتاح فرعها عيادات الوكرة ووحدة احلاالت املستعجلة -املستشفى
األهلي.

وبالنسبة للدعاوى القضائية ،فلم تكن هناو دعاوى قضائية جديدة ذات أثر جوهري حبيث ميكن أن تؤثر على سعر
السهم بالشركة أو هيكل رأس مال الشركة.
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 oاإلفصاح عن املعلومات اخلاصة برئيس وأعضاء جملس اإلدارة واللجان وخ اتهم العلمية والعملية وسريهم الذاتية
ومناصبهم يف الشركات األخرى- :
تلتزم الشركة باإلفصاح عن املعلومات اخلاصة برئيس وأعضاء اجمللس واللجان ،ويتضمن هذا التقرير يف طياته قائمة
بأمساء أعضاء جملس اإلدارة وعما إذا كانوا أعضاء تنفيذيني أو غري تنفيذيني ،وأعضاء مستقلني أو غري مستقلني.
كما يتضمن هذا التقرير نبذة عن املؤهالت األكادميية واخل ات العلمة والعملية واملناص اليت يشغلها أعضاء اجمللس
يف الشركات اآلخرى ،باإلضافة إىل أمساء أعضاء اللجان بالشركة.
باإلضافة إىل ذلك ،فيما يلي قائمة توضح نسبة ملكية ومساهمة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف أسهم
الشركة ،وأمساء كبار املسيطرين الذين ميلكون ما جمموعه  %5فأكثر من رأس مال الشركة وذلك من واقع سجل
املساهمني كما يف  31ديسم 2018م- :
مساهمات أعضاء جملس اإلدارة
اإلسم

شركة إمثار لإلنشاء والتجارة

املنص

رئيس جملس اإلدارة

عدد األسهم

نسبة املساهمة من

اململوكة

رأس املال

 70,360سهم

% 0.25

وميثلها سعادة الشيخ /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
شركة املنارة لإلستثمار
وميثلها سعادة الشيخ /حممد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
شركة أبرار الدوحة لإلستثمار

نائ رئيس جملس

 70,360سهم

% 0.25

اإلدارة
عضو جملس اإلدارة

 70,360سهم

% 0.25

وميثلها سعادة الشيخ  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني
شركة دار العرب لألعمال والتطوير

عضو جملس اإلدارة

 386,908سهم

% 1.38

وميثلها سعادة الشيخ /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني
شركة االتقان للتجارة

العضو املنتدب

 70,360سهم

% 0.25

وميثلها السيد /عبدالباسط أمحد عبدالرمحن الشي
شركة وثاق لتنمية األعمال

عضو جملس اإلدارة

2,670,579

% 9.49

وميثلها السيد /طوني صليبا حجار
السيد /علي إبراهيم عبدالعزيز العبدالغين

عضو جملس اإلدارة

-

-

مستقل

27

تقرير احلوكمة
السنوي 2018
املنص

اإلسم

عضو جملس اإلدارة

السيد /مجال عبداهلل امحد جاسم اجلمال

عدد األسهم

نسبة املساهمة من

اململوكة
-

رأس املال
-

مستقل
عضو جملس اإلدارة

السيد /وليد امحد ابراهيم السعدي

-

-

مستقل
 مالحظة :ميلك السيد /عبد الباسط أمحد عبدالرمحن الشي

بصفته الشخصية عدد  380,000سهم أي ما نسبته .% 1.36

مساهمات املديرين التنفيذيني
اإلسم

السيد /خالد حممد أسد رحيمي العمادي
السيد /مجال صاحل عبدالرمحن عبداخلالق

عدد األسهم

نسبة املساهمة من

املنص

اململوكة

رأس املال

الرئيس التنفيذي

 3000سهم

%0.01

نائ الرئيس

 27,570سهم

%0.09

التنفيذي

قائمة كبار املسيطرين ( الذين ميلكون ما جمموعه  %5فأكثر من رأس مال الشركة)
اإلسم

عدد األسهم اململوكة

نسبة امللكية من
رأس املال

شركة الربع اخلالي للتجارة

 2,814,410سهم

% 10.00

شركة وثاق لتنمية األعمال

 2,670,579سهم

% 9.49

 oاإلفصاح عن البيانات األساسية للشركة- :
تقوم الشركة باإلفصاح يئة قطر لألسواق املالية عن البيانات األساسية املطلوبة وفقاً للتعاميم الصادرة عن ا يئة وذلك
قبل  31مارس و  3سبتم من كل عام.
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 oاألشخاص املطلعني- :
على الرغم من عدم وجود قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول األشخاص املطلعني على أسهم الشركة ،إال أن الشركة
تلتزم بالقواعد واإلجراءات اخلاصة بتنظيم تداول اإلشخاص املطلعني واملنصوص عليها يف مواد قانون رقم ( )8لسنة
 2012بشأن إنشاء هيئة قطر لألسواق املالية والالئحة التنفيذية يئة قطر لألسواق املالية باإلضافة إىل األحكام الواردة
يف هذا الشأ ن يف نظام طرح وإدراج األوراق املالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق
الرئيسية وغريها من القوانني واللوائح ذات الصلة.
إذ تطبق الشركة حزمة من اإلجراءات اخلاصة حبظر التداول مثل تزويد األشخاص املطلعني وبشكل دائم ودوري عن
فرتات حظر التداول املنصوص عليها يف قواعد وتعاميم بورصة قطر (سوق الدوحة لألورق املالية سابقاً) عند قرب إنتهاء
الفرتات املالية.
و على الرغم من صعوبة حصر قائمة بأمساء األشخاص املطلعني بالشركة إال أن تلك القائمة بشكل عام تتمثل يف
أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا واملستشارة القانونية للشركة وأمينة سر جملس اإلدارة باإلضافة إىل رئيس
اإلدارة املالية واملدير املالي ومدير إدارة تطوير األعمال والتسويق ،إذ أنهم حبكم مناصبهم وطبيعة أعما م قد يطلعون
على معلومات داخلية عن الوضع املالي للشركة أو مفاوضات جارية تتعلق بفرص إستثمارية أو خماطر حمتملة ،على أنه
يف مجيع األحوال يلتزم الشخص املطلع خالل تلك الفرتة بعدم التداول على أسهم الشركة بناءً على تلك املعلومات
وباحملافظة على سرية تلك املعلومات وعدم تسربها وإفشاءها إىل أي شخص آخر يف غري السياق السليم ملمارسة وظيفته
أو مهنته أو واجباته واإلمتناع عن التوصية ألي شخص أو حثه على أساس هذه املعلومات على التداول يف السهم أو أي
إستثمار مرتبط بها ،وتلتزم الشركة حبصر املفاوضات اليت تتعلق بصفقات ك ى يف نطاق ضيق وباإلفصاح الفوري
فور إبرام تلك العقود أو فور وجود معلومات أو حدوث أي أخبار جوهرية قد تؤثر سلباً أو إجياباً على قيمة السهم أو على
قدرة املستثمرين على تقييم منافع وخماطر اإلستثمار يف أسهم الشركة.
وتقوم الشركة باإلفصاح يئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر وشركة قطر لإليداع املركزي بقائمة بأمساء
األشخاص املطلعني.
وستعمل الشركة على صياغة وإقرار سياسة واضحة تنظم تداول األشخاص املطلعني على أسهم الشركة.
 oاإلفصاح عن املكافتت واملبالغ واإلمتيازات اخلاصة بأعضاء اجمللس والت عات ونفقات اإلعالنات- :
يضع جملس اإلدارة سنوياً حتت تصرف املساهمني ،الطالعهم قبل إنعقاد اجلمعية العامة بأسبوع على األقل ،كشفاً
تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:

29

تقرير احلوكمة
السنوي 2018
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 املصاري  ،وأية مبالغ
أخرى بأي صفة كانت.

ب  -املزايا العينية والنقدية اليت يتمتع بها رئيس جملس اإلدارة ،وكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة يف السنة
املالية.
ت  -املكافتت اليت يقرتح جملس اإلدارة توزيعها على أعضاء جملس اإلدارة .
ث  -املبالغ املخصصة لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة احلاليني .
ج -

العمليات اليت يكون فيها ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة .

ح -

املبالغ اليت أنفقت فعالً يف سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيالت اخلاصة بكل مبلغ .

خ -

الت عات مع بيان اجلهة املت ع ا ومسوغات الت ع وتفصيالته.

وظحق ألي مساهم اإلطالع جماناً على هذا الكش

قبل أسبوع على األقل من موعد إنعقاد اجلمعية العامة وكذلك

خالل اجلمعية يف مكان إنعقادها.
 oاألطراف ذات العالقة وتضارب املصاحل - :
ال يوجد بالشركة سياسة واضحة تنظم تضارب املصاحل وحتكم التعاقدات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ،إال
أن الشركة تلتزم مببدأ الشفافية بالنسبة لكافة التعامالت والصفقات والعقود اليت ت مها الشركة مع الغري ،ويراعي
أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية واملوظفني النزاهة واألمانة وحسن النية عند التفاوض أو إبرام العقود مع الغري أو عرض
املناقصات وخاصة التعامالت مع األطراف ذات العالقة ومراعاة وضع مصلحة الشركة واملساهمني فوق أي إعتبار ،وال
جيوز للطرف ذو العالقة الذي يكون طرفاً يف أي عملية أو صفقة ت مها الشركة أو له صلة بها أن ظحضر إجتماع
اجمللس أثناء مناقشة تلك العملية أو الصفقة أو أن يوكل غريه من أعضاء اجمللس يف التصويت نيابة عنه فيما يتعلق
بقرارت اجمللس بشأن تلك الصفقة أو العملية ،ويف مجيع األحوال جي أن تكون مجيع التعامالت والعقود اليت ت م مع
أطراف ذات عالقة تص يف مصلحة الشركة.
ويلتزم اجمللس باإلفصاح عن التعامالت والصفقات اليت ت مها الشركة مع أي طرف ذو عالقة ويكون لألخري فيها
مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
وبالنسبة للمناقصات يوجد بالشركة جلنة انشئت من قبل اإلدارة التنفيذية ،وختتص اللجنة باإلشراف على العطاءات
واملناقصات حبيادية تامة وتراعي اللجنة الشروط واملواصفات والضوابط القانونية ،حيث تتم الصفقات عن طريق فتح
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باب املناقصات ويرسو العطاء على حس أفضلية املتقدمني من حيث مطابقة عطاءاتهم للشروط واملواصفات ووفقاً
ألسعار السوق وعلى أساس جتاري حبت ،وتراعي اللجنة أن تكون مجيع معامالت وعالقات الشركة يف مصلحة
الشركة وال تتضمن شروطاً ختال مصلحة الشركة.
وظحق لوحدة التدقيق الداخلي التدقيق على أعمال اللجنة ورفع تقارير أو أي مالحظات بشأنها إىل جلنة التدقيق.
ويتم التدقيق على مجيع معامالت الشركة بواسطة مدقق احلسابات اخلارجي املستقل ،ويتم اإلفصاح بالتفصيل يف
البيانات املالية السنوية عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ( إن وجدت) وذلك حس املعايري احملاسبية الدولية
والقانون.
 oاإلفصاحات املتعلقة باجلمعيات العامة للشركة- :
تلتزم الشركة باإلفصاحات املتعلقة باجلمعيات العامة العادية وغري العادية للشركة لكل من هيئة قطر لألسواق املالية
بورصة قطر وشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية مع اإلفصاح عنها أيضا للمساهمني وعامة املستثمرين يف
الصح

احمللية اليومية واملوقع اإللكرتوني للشركة واملوقع اإللكرتوني لبورصة قطر ،وتشميل تلك اإلفصاحات ما

يلي- :
-

اإلفصاح عن مواعيد وأماكن عقد إجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية للشركة متضمنة جدول
األعمال.

-

نشر نتائج إجتماعات اجلمعية العامة العادية وغري العادية فور إنعقادها.

كما تلتزم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر لألسواق املالية بنسخة من احملضر املعتمد إلجتماع
اجلمية العامة العادية وغري العادية ،باإلضافة إىل تزويد ا يئة والبورصة وشركة اإليداع بنسخ معتمدة من النظام
األساسي املعدل بعد متام إعتمادها وتوثيقها ونشرها يف اجلريدة الرمسية.
وقد عقدت الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م إجتماعاً واحداً للجمعية العامة العادية للشركة
عقدت بتاريخ  20مارس 2018م وجاءت نتائج إجتماع اجلمعية ما يلي- :
.1

صادقت اجلمعية على تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي خالل السنة املالية املنتهية
يف 2017/12/31م واخلطة املستقبلية

.2

صادقت اجلمعية على تقرير مراق احلسابات عن ميزانية الشركة وعن احلسابات اخلتامية للسنة املالية
املنتهية يف 2017/12/31م
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.3
.4

صادقت اجلمعية على امليزانية العمومية للشركة وحساب األرباح واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف
2017/12/31م.
صادقت اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %40نقداً من القيمة اإلمسية للسهم (أي
بواقع  4ريال لكل سهم) .

.5

أبرأت اجلمعية ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م واعتمدت مكافتتهم
بإمجالي مبلغ ( 2,146,784مليونان ومائة ستة وأربعون الف ًا وسبعمائة وأربعة ومثانون رياالً قطرياً)

.6

إعتمدت اجلمعية تقرير احلوكمة اخلاص بالشركة للعام 2017م.

.7

وافقت اجلمعية على تعيني شركة كي بي أم جي (  ) KPMGكمراق

حلسابات الشركة للعام املالي 2018م

وحتديد أتعابهم.
.8

إنتخبعت اجلمعيععة جملععس إدارة جديععد للشععركة مكععون مععن تسعععة أعضععاء لععدورة جديععدة متتععد لعثالث سععنوات
(2018

 ،)2020-حيث انتخبت اجلمعية العامة بالتزكية تسعة أعضاء جمللعس اإلدارة معن بيعنهم ثعالث أعضعاء

مستقلني.
كما عقدت الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م إجتماعاً واحداً للجمعية العامة غري العادية
للشركة عقدت بتاريخ  10يناير 2018م وجاءت نتائج إجتماع ما يلي- :
.1

وافقت اجلمعية غري العادية على البند األول املتعلق بتوصية جملس اإلدارة بتعديل النظام األساسي للشركة مبا
يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر
لألسواق املالية.

.2

قررت اجلمعية تعديل الفقرة ( )3من املادة ( )28من النظام االساسي وذلك بتحديد احلد األدنى للتملك من أسهم
الشركة كشرط من شروط ترشح األعضاء غري املستقلني لعضوية جملس اإلدارة لتصبح أن يكون مالكاً
لنسبة  %0,25على األقل من أسهم الشركة أي ما يعادل  70,360سهم تقريباً وذلك لتسهيل وإتاحة فرص الرتشح
لعضوية اجمللس لشرظحة أك من املساهمني.
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حقوق املساهمني
املساهمون وبإعتبارهم أصحاب املصاحل الرئيسيني يف الشركة يتمتعون حبقوق وصالحيات واسعة وفقاً للحقوق املقررة
م قانوناً ،وتكفل الشركة للمساهمني احلقوق املقررة م يف القانون والنظام األساسي للشركة إذ قامت الشركة
خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2018م ومبوج

قرارات اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف  10يناير 2018م

بتعديل بعض أحكام النظام األساسي للشركة لتتضمن نصوص توفر وتضمن احلماية للمساهمني بشكل عام
ومساهمي األقلية بشكل خاص.
 oمبدأ املساواة بني املساهمني يف احلقوق- :
تنص املادة ( )19من النظام األساسي املعدل للشركة:
أ  -ال يلزم املساهمون إال بقيمة كل سهم وال جيوز زيادة إلتزاماتهم.
ب  -يرتت على ملكية السهم قبول نظام الشركة األساسي وقرارات مجعيتها العامة.
ت  -كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه من األسهم بال متييز يف ملكية موجودات
الشركة ،ويف األرباح املقسمة على الوجه املبني يف هذا النظام.

 oحق التصرف يف األسهم- :
تنص املادة (/19ج) من النظام األساسي املعدل للشركة (( مع مراعاة القيود املنصوص عليها قانوناً أو األحكام الواردة
يف هذا النظام وعلى وجه اخلصوص املواد من ( )18 – 14يكون لكل مساهم حق التصرف يف األسهم ))
 oحق احلصول على النصي املقرر من أرباح األسهم- :
وتنص املادة (/19ت ) من النظام األساسي املعدل للشركة على (( كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة
غريه من األسهم بال متييز يف ملكية موجودات الشركة ،ويف األرباح املقسمة على الوجه املبني يف هذا النظام ))
كما وتنص املادة (/19ث) (( يكون آلخر مالك للسهم مقيد إمسه يف سجل الشركة احلق يف قبض املبالغ املستحقة
عن السهم ،سواء كانت حصصاً يف االرباح أو نصيباً يف املوجودات))
ال توجد بالشركة سياسة واضحة خاصة بتوزيع األرباح ،إال أن الشركة ملتزمة بالنصوص واألحكام واملبادئ املتعلقة
بتوزيع األرباح املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية أو يف نظام احلوكمة أو اللوائح والقرارات املعمول بها لدى
هيئة قطر لألسواق املالية وشركة قطر لإليداع املركزي لالوراق املالية.
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وتوزع الشركة أرباح سنوية من صايف االرباح على املساهمني ال تقل عن  %5من القيمة اإلمسية للسهم بعد خصم
اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي اإلختياري.
وبعد إنعقاد اجلمعية العامة ومصادقة اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املساهمني ،تقوم الشركة
بنشر إعالن يف الصح

احمللية لدعوتهم إلستالم أرباحهم ويتضمن اإلعالن توضيح موعد بدء التوزيع األرباح والبنك

املعتمد من قبل الشركة للقيام مبهام توزيع األرباح وآلية اإلستالم ،وبالنسبة للمساهمني املدرجة بيانات حساباتهم
البنكية يف سجل املساهمني تقوم الشركة /البنك املعتمد بتحويل أرباحهم مباشرة إىل رقم احلساب البنكي ،وتسعى
الشركة بإستمرار إىل تسهيل عمليات توزيع األرباح وختفي األعباء عن املساهمني يف هذا الشأن.

 oاحلقوق املتعلقة بإجتماعات اجلمعية العامة- :
 ظحق للمساهم أو املساهمني املالكني ما ال يقل عن ( )%10من رأس مال الشركة وألسباب جدية طل دعوة اجلمعيةالعامة لإلنعقاد ،إذ تنص الفقرة الثانية من املادة ( )46من النظام األساسي املعدل للشركة على اآلتي (( وظحق
للمساهم أو املساهمني املالكني ما ال يقل عن ( )%10من رأس مال الشركة وألسباب جدية طل دعوة اجلمعية
العامة لإلنعقاد))
 ظحق للمساهمني املالكني ما ال يقل عن ( )%25من رأس مال الشركة طل دعوة اجلمعية العامة غري العاديةلإلنعقاد ،إذ تنص املادة ( )59من النظام األساسي ((ال جتتمع اجلمعية العامة غري العادية إال بناء على دعوة من
جملس اإلدارة ،وعلى اجمللس توجيه هذه الدعوة إذا طل إليه ذلك عدد من املساهمني ميثلون ( )%25من رأس مال
الشركة على األقل .فإذا مل يقم اجمللس بتوجيه الدعوة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطل  ،جاز
للطالبني أن يتقدموا إىل إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة))
 احلق يف طل إدراج مسائل معينة يف جدول أعمال اجلمعية العامة ومناقشتها باإلجتماع إن مل يدرجها اجمللس وقررتاجلمعية ذلك ،إذ تنص الفقرة األخرية من املادة ( )50من النظام االساسي للشركة (( .......وإذا طل

عدد من

املساهمني ميثلون ( )%10من رأس مال الشركة على األقل إدراج مسائل معينة يف جدول األعمال ،وج على جملس
اإلدارة إدراجها ،وإال كان من حق اجلمعية أن تقرر مناقشة هذه املسائل يف االجتماع))

 احلق املساهمني يف حضور إجتماعات اجلمعية العامة باألصالة أو الوكالة وحق املساهمني القصر واحملجور عليهميف متثيلهم باجلمعية ،إذ تنص املادة ( )49من النظام االساسي املعدل للشركة على األتي"
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((
1

 لكل مساهم حق حضور اجتماعات اجلمعية العامة ،ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه،وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع ،وعلى الشركة تيسيري كل ما من شأنه
العلم بالقواعد واإلجراءات اليت حتكم عملية التصويت.

2

 -ميثل القصر واحملجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

3

 جيوز التوكيل يف حضور اجتماعات اجلمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً ،وأن يكونالتوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ،وال جيوز للمساهم توكيل أحد أعضاء جملس اإلدارة يف حضور
اجتماعات اجلمعية العامة نيابة عنه.

4

 ويف مجيع األحوال ال جيوز أن يزيد عدد األسهم اليت ظحوزها الوكيل بهذه الصفة على ( )%5من أسهمرأس مال الشركة.

5

فيما عدا األشخاص املعنوية ،ال جيوز أن يكون ألحد املساهمني عدد من األصوات جياوز ( )%25من عدد
األصوات املقررة لألسهم املمثلة يف االجتماع)).

 حق املساهمني يف املشاركة الفعالة واملناقشة وطرح األسئلة ،إذ تنص املادة ( )53من النظام األساسي (( يكونلكل مساهم احلق يف مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه األسئلة إىل أعضاء
جملس اإلدارة ،ويلتزم أعضاء اجمللس باإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمساهم أن ظحتكم إىل اجلمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غري كاف ،ويكون قرار اجلمعية العامة
واج التنفيذ .ويبطل أي شرط يف النظام األساسي للشركة يقضي بغري ذلك))
 -حق املساهم يف مناقشة مراق

احلسابات اخلارجي خالل اجلمعية العامة ،إذ تنص املادة ( )65من النظام

األساسي للشركة (( يكون مراق احلسابات مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة يف تقريره بوصفه وكيالً عن
جمموع املساهمني ،ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة أن يناقش املراق وأن يستوضحه عما ورد يف هذا
التقرير))
 حق املساهم يف تدوين إعرتاضه على القرارت يف حمضر اإلجتماع ،إذ تنص (املادة  19مكرر /خ) من النظاماالساسي املعدل على االتي (( للمساهم احلق يف اإلعرتاض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من
املساهمني أو يضر بها أو جيل نفعاً خاصا ألعضاء اجمللس أو غريهم دون اعتبار ملصلحة الشركة وإثباته يف
حمضر االجتماع  ،وحقه يف ابطال ما اعرتض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون يف هذا الشأن ))
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 حق تيسري سبل املشاركة الفعالة يف اجلمعية ،إذ تقوم الشركة وبالتنسيق مع اجلهة املختصة بوزارة اإلقتصادوالتجارة بإختيار أنس األماكن واملواعيد إلنعقاد اجلمعية كما تقوم بالدعوة حلضور اجلمعيات قبل وقت كايف
من اإلجتماع وبالطرق املنصوص عليها قانونا واليت تتثمل يف النشر يف الصح احمللية واملوقع اإللكرتوني للشركة
واملوقع اإللكرتوني لبورصة قطر وذلك وفاءاً باملتطلبات القانونية ولضمان حضور أك

عدد ممكن من

املساهمني ،وتكون الدعوة متضمنة مللخص وافٍ عن جدول األعمال ،كما توفر الشركة يف مكان انعقاد
اإلجتماع نسخ ورقية كافية من أي أوراق أو مستندات متعلقة جبدول األعمال إلتاحتها للمساهمني وذلك لتوفري سبل
املشاركة الفعالة من قبل املساهمني مبا ميكنهم من مناقشة بنود جدول االعمال وإختاذ قرارتهم.
كما تقوم الشركة بنشر نتائج اجلمعية العامة العادية أو غري العادية فور إنتهائها.
 oاحلقوق املتعلقة بالتصويت- :
 تنص املادة (/19ح) من النظام األساسي املعدل للشركة على اآلتي (( التصويت حق للمساهم – ميارسه بنفسه أو عنطريق من ميثله قانوناً – ال جيوز التنازل عنه وال ميكن إلغاؤه ،وظحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد
يؤدي إىل إعاقة استخدام املساهم حلقه يف التصويت ،وتلتزم بتمكني املساهم من ممارسة حق التصويت وتيسري
إجراءاته ،وجيوز ا أن تستخدم يف ذلك وسائل التقنية احلديثة))
 تنص املادة ( ) 1/49من النظام األساسي املعدل للشركة على االتي (( لكل مساهم حق حضور اجتماعات اجلمعيةالعامة ،ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه))
 oاحلقوق املتعلقة بإنتخاب أعضاء جملس اإلدارة -
تنص املادة ( )30من النظام األساسي املعدل على أن تكون طريقة التصويت عند إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة لتصبح
بطريقة " اإلقرتاع السري ووفقاً ألسلوب التصويت الرتاكمي" مما يزيد فرص مساهمي األقلية على متثيل عادل م يف
جملس اإلدارة.
وفيما يتعلق بإنتخابات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل إجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة اليت عُقدت بتاريخ 20

مارس 2018م فقد قامت الشركة بإطالع املساهمني بكافة املعلومات اخلاصة جبميع املرتشحني وذلك من خالل توفري
نسخ ورقية من قائمة تتضمن أمساء املرتشحني ومؤهالتهم وخ اتهم العلمية والعملية.
 oاحلق يف عزل رئيس أو أعضاء جملس اإلدارة وفقاً للنصوص املقررة قانوناً:
تنص املادة ( )38من النظام االساسي املعدل للشركة على أنه (( جيوز للجمعية العامة عزل رئيس جملس اإلدارة أو أحد
أعضاء اجمللس املنتخبني بناء على اقرتاح صادر من جملس اإلدارة باألغلبية املطلقة ،أو بناء على طل موقع من عدد من
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املساهمني ميثلون ما ال يقل عن ربع رأس املال املكتت به ،ويف هذه احلالة االخرية جي على رئيس اجمللس أن يدعو
اجلمعية العامة إىل اإلنعقاد خالل عشرة أيام من تايخ تقديم طل العزل وإال قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه
الدعوة))
 oحق الوصول إىل املعلومات وطلبها- :
تنص املادة ( /19خ) من النظام األساسي املعدل للشركة على ((مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف القوانني ذات
الصلة أو اللوائح والضوابط املعمول بها يف هذا الشأن ،يكون للمساهم احلق يف الوصول إىل املعلومات اليت متكنه من
ممارسة حقوقه كاملة وطلبها وذلك مبا ال خيل حبقوق سائر املساهمني أو يضر مبصاحل الشركة ،وتوضح السياسات
الداخلية للشركة إجراءات احلصول على املعلومات وطلبها ،وتلتزم الشركة بتدقيق وحتديث املعلومات بطريقة منتظمة
وبتوفري كافة املعلومات اليت تهم املساهمني ومتكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه األكمل وأن تستخدم يف ذلك
وسائل التقنية احلديثة بقدر اإلمكان))
وعلى الرغم من أن النظام األساسي املعدل للشركة يكفل للمساهمني حق احلصول على املعلومات والوصول إليها إال
أنه ال يوجد بالشركة حالياً سياسة داخلية تنظم تلك اإلجراءات ،إال أن الشركة تتبع يف شأن حق املساهمني يف
احلصول على املعلومات والوصول إليها القوانني واللوائح ذات الصلة .فاإلضافة إىل املعلومات األساسية للشركة اليت ظحق
للمساهمني احلصول على نسخة منها مثل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة والسجل التجاري والبيانات املالية
ونظام احلوكمة ومواثيق اللجان ،ظحق للمساهمني على سبيل املثال ال احلصر اإلطالع على االتي- :
 حمضر إجتماع اجلمعية العامة.-

قائمة املرشحني لعضوية جملس اإلدارة وخ اتهم ومؤهالتهم العلمية والعملية قبل وقت كاف من إنعقاد اجلمعية
العامة وخالل اجلمعية.

 الكش التفصيلي للبيانات اخلاصة باملكافتت واملبالغ واإلمتيازات اخلاصة بأعضاء اجمللس والت عات ونفقاتاإلعالنات والعقود مع األطراف ذات العالقة وتكون فيها مصلحة لالخري تتعارض مع مصلحة الشركة.
كما جيوز للمساهمني اإلطالع واحلصول بشكل يومي على نسخة من قائمة كبار املساهمني والذين ميتلكون ما
نسبته  %5أو اكثر من رأس مال الشركة من خالل املوقع اإللكرتوني لبورصة قطر أو املوقع اإللكرتوني لشركة قطر
لإليداع املركزي لألوراق املالية.
وستعمل الشركة على صياغة وإقرار سياسة مكتوبة تنظم إجراءات طل املعلومات واحلصول عليها.
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 oالنصوص املتعلقة بتوفري احلماية للمساهمني حال إبرام الصفقات الك ى أو التصرفات اليت قد ختل مبصاحل
املساهمني أو ختل مبلكية رأس مال الشركة- :
تنص املادة ( 19مكرر ) من النظام األساسي املعدل للشركة على اآلتي- :
أ

يوفر هذا النظام احلماية للمساهمني بشكل عام ومساهمي األقلية بشكل خاص خاصة فيما يتعلق بإبرام الصفقاتالك ى أو التعاقدات مع األطراف ذات العالقة واليت قد تضر مبصاحلهم أو مصاحل الشركة.

ب

 ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو عضو اجمللس أن يشرتو يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر حلسابهأو حلساب الغري يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعت
العمليات اليت باشرها قد أجريت حلسابها.

ت

 ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد املديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة ،أو أن تكون لهأي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود واملشاريع واالرتباطات اليت تتم حلساب الشركة.

ث

ال جيوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان ألي من أعضاء جملس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقدهأحدهم مع الغري ،ويعت باطالً كل تصرف يتم على خالف أحكام هذه املادة ،دون إخالل حبق الشركة يف مطالبة
املخال بالتعويض عند االقتضاء.

ج

 -ظحظر على رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة أو العاملني فيها أن يستغل أي منهم ما وق

عليه من معلومات

حبكم عضويته أو وظيفته يف حتقيق مصلحة له أو لزوجه أو ألوالده أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة نتيجة التعامل يف األوراق املالية للشركة ،كما ال جيوز أن يكون ألي منهم مصلحة
مباشرة أو غري مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثري يف أسعار األوراق املالية اليت أصدرتها
الشركة ،ويبقى هذا احلظر سارياً ملدة ثالث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص يف جملس اإلدارة أو انتهاء عمله يف
الشركة.
ح

 يلتزم اجمللس باإلفصاح عن التعامالت والصفقات اليت ت مها الشركة مع أي "طرف ذي عالقة" ويكون لألخري فيهامصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.

خ -

للمساهم احلق يف اإلعرتاض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من املساهمني أو يضر بها أو جيل نفعاً
خاصا ألعضاء اجمللعس أو غريهعم دون اعتبعار ملصعلحة الشعركة وإثباتعه يف حمضعر االجتمعاع  ،وحقعه يف ابطعال معا
اعرتض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون يف هذا الشأن.

د -

لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً يف حالة عدم قيام الشركة برفعها ،إذا كعان معن شعأن اخلطعأ إحلعاق ضعرر
خاص به كمساهم ،على أن خيطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى ،ويقع باطالً كل شرط يف النظعام األساسعي
للشركة يقضي بغري ذلك)) .
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 oحق املساهمني يف إيصال أرآئهم إىل جملس اإلدارة- :
ظحق للمساهمني إيصال أرائهم إىل اجمللس وبناء على ذلك فقعد أتاحعت الشعركة قنعوات التواصعل الفعلعي باملسعاهمني معن
خالل تواصلهم باملسئولني يف الشركة .ويتوىل أمني سر اجمللس مهمة التنسيق بعني اجمللعس معن جهعة واملسعاهمني وغريهعم
من أصحاب املصاحل من جهة أخرى إليصال أرائهم.

حقوق أصحاب املصاحل من غري املساهمني

تولي الشركة احلماية ألصحاب املصاحل حلماية وحفظ حقوقهم مبا يف ذلك املوظفني والعاملني والدائنني واملوردين
وغريهم.
فبالنسبة للموظفني والعاملني وباعتبارهم من أصحاب املصاحل فيوجد لدى الشركة قواعد السلوو املهين واليت تتضمن
على سبيل املثال نصوص تضمن العدالة واملساواة بني املوظفني وعدم التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين وتوضح
القواعد واملعايري السلوكية واالخالقية واملهنية اليت يلتزم بها املوظفني  -أثناء وبسب تأدية مهاهم  -جتاه الشركة
وجتاه الغري واألطراف املرتبطة بالشركة والعمالء كما تتضمن نصوصاً حول مسؤولية املوظفني عن اإلبالغ عن أي
سلوو فاسد موضع شبهه.
وقد أقرت الشركة سياسة لإلبالغ عن املخالفات والشكوو احملتملة وتوفر السياسة السرية للموظ املبلغ كما توفر
له احلماية الكاملة ضد أي رد فعل سل

نتيجة إبالغه عن املخالفات أو الشكوو متى كان التبليغ حبسن نية ومبين

على أسس وبيانات فعلية ومادية كافية.
أما بالنسبة للموردين والدائنني وغريهم من أصحاب املصاحل من غري املساهمني ،فرغم عدم وجود سياسة واضحة
مكتوبة حتكم العالقة بني الشركة وأصحاب املصاحل إال أن الشركة حترتم تلك املصاحل كما حترتم حقوقهم واليت
تكون يف أغل األحي ان مبنية على عقود م مة ومن ثم يكون العقد مبا ظحتويه من أحكام هو املرجع الذي يوفر
احلماية حلقوقهم وينظم العالقة معهم باإلضافة إىل ما يفرضه اإللتزام القانوني العام حبسن النية يف تنفيذ العقود ،ويف
حال نشوء خالفات فيما يتعلق بتلك العقود امل مة مع أصحاب املصاحل فإن النصوص القانونية املتضمنة يف تلك العقود
هي املرجع واألساس حلل اخلالفات والنزاعات إذا فشل األطراف يف حلها بالطرق الودية ،وتتضمن تلك العقود آليات
واضحة يتم من خال ا حل تلك اخلالفات سواء عن طريق التحكيم أو القضاء.
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وستعمل الشركة على إقرار سياسة مكتوبة توضح األطار العام لتنظيم العالقة بني الشركة وأصحاب املصاحل وآلية
لتقديم التظلمات وتسوية الشكاوى واخلالفات وذلك مبا ال يتعارض وال خيل باإللتزامات واحلقوق املتفق عليها يف العقود
ولتكون أساس واضح لتنظيم العالقة مع أصحاب احلقوق ومحاية حقوقهم ومصاحلهم يف العقود اليت سيتم إبرامها
مستقبالً وذلك مع وضع مصلحة الشركة واملساهمني يف اإلعتبار.
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املسئولية اإلجتماعية
للشركة مساهمات ثرية يف جمال املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع .فالشركة وبإعتبارها إحدى الشركات الرائده
يف اجملال الط بالدولة وأحد أك مقدمي خدمات الرعاية الصحية يف القطاع اخلاص بالدولة فانها تعد شريكاً فعاالً
ومؤثراً مع القطاع احلكومي الصحي يف اإلرتقاء والنهضة باجملال الصحي بالدولة وذلك من خالل تطبيق سياسات
وتوجهات الدولة وانفاذ توجهاتها ورؤيتها الوطنية وتوفري أعلى املعايري الدولية يف جمال اخلدمات الطبية وسالمة وجودة
ورعاية املرضى.
وتفخر الشركة بسجل املساهمة اجملتمعية من بوابة جمال عمل الشركة وهو اجملال الصحي وذلك من خالل اخلدمات
اليت تقدمها بإعتبارها خدمات ذات نفع عام تعود باملنفعة للمجتمع جتسد شكل من أشكال املساهمة اجملتمعية
وكذلك من خالل املؤمترات والندوات واألنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية اليت تنظمها أو تشارو فيها ،كما أن
للشركة مساهمات جمتمعية يف اجملاالت اآلخرى غري الصحية إمياناً منها باملساهمة اجملتمعية وتنمية اجملتمع والنهوض
به وذلك من خالل املشاركة الفعالة واجلادة مبنظومة املسؤولية اإلجتماعية للشركات.
وخالل السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م قامت الشركة بالعديد من املساهمات يف هذا اجملال لعل أبرزها على
سبيل املثال ال احلصر ما يلي- :
 -ساهمت الشركة يف عالج بعض احلاالت غري قادرة على حتمل تكالي

العالج وذلك من الصندوق الذي

خصصته الشركة يف العام 2017م بقيمة مبلغ مليون ريال قطري لعالج مثل تلك احلاالت مبوج قرارات إجتماع
اجلمعية العامة العادية للمساهمني املنعقدة يف  12مارس 2017م وذلك بناءً على توصية جملس اإلدارة ومصادقة
للمساهمني على تلك التوصية.
 تساهم الشركة بشكل سنوي يف صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (دعم) وذلك وفقاً للقانون رقم( )13لسنة  2008بشأن مساهمة بعض الشركات املساهمة يف دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية.
 املشاركة يف فعاليات "دربج خضر " الذي نظمته اجلمعية القطرية للسرطان لرفع الوعي بسرطان عنق الرحم،وذلك من خالل إجراء فحوصات خم ية جمانية عن طريق أخذ خزعة من عنق الرحم (يناير 2018م)
 تنظيم حماضرة تثقيفية مبناسبة اليوم العاملي للسرطان بالتعاون مع اجلمعية القطرية للسرطان (بتاريخ  21ف اير2018م)
 تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية ملوظفي الشركة يف ملع وصالة املدرسة اإلجنليزية احلديثة خالل إحتفاالتاليوم الرياضي للدولة (  13ف اير 2018م).
 -تنظيم محلة توعوية مبناسبة أسبوع امللح العاملي بهدف زيادة الوعي مبخاطر امللح ( بتاريخ  12مارس 2018م).
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 رعاية فعالية اليوم املهين مبدرسة اخلليج اإلجنليزية (مارس 2018م) واملشاركة الفعالة بها. تنظيم محلة للت ع بالدم بالتعاون مع وحدة الت ع بالدم مبؤسسة محد الطبية بهدف إشراو موظفي الشركة يفاملسؤولية اإلجتماعية واألهداف النبيلة للحملة ( 24ابريل 2018م)
-

تنظيم محلة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للصحة (ابريل 2018م).

 تنظيم محلة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للربو (بتاريخ  6مايو 2018م). تنظيم فعالية إحتفاءاً بأسبوع التمريض العاملي (بتاريخ  12مايو 2018م).-

رعاية " األسبوع القطري لسالمة املرضى" والذي نظمته وزارة الصحة العامة واملشاركة الفعالة ( من تاريخ 16

إىل  22سبتم 2018م).
 تنظيم محلة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للقل (سبتم 2018م). تنظيم حولة توعوية وحلقات تدري للفحص الذاتي لسرطان الثدي مبناسبة يوم سرطان الثدي العاملي (اكتوبر2018م)
 -تنظيم محلة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للقل

حتت شعار " القل

مسؤولية اجلميع" (بتاريخ  23اكتوبر

2018م).
 -تنظيم مؤمتر ط

خاص بأمراض املرئ حبضور عدد كبري من الكوادر الطبية يف املؤسسات الصحية بالدولة

(تاريخ  26و  27اكتوبر 2018م).
 رعاية أسبوع الدوحة للرعاية الصحية وهي مبادرة أطلقها مؤمتر القمة العاملي لإلبتكار يف الرعاية الصحية( WISHنوفم 2018م) واملشاركة الفعالة وإتاحة املستشفى األهلي لفحوصات صحية جمانية على مدار اليوم
بتاريخ 2018/11/08م.

 تنظيم أول مؤمتر دولي لط العيون لألطفال ملدة يومني (  15و  16نوفم 2018م) املشاركة يف فعاليات درب الساعي خالل إحتفاالت الدولة باليوم الوطين (ديسم 2018م) وملدة مثانية أيام عنطريق جناح طوارئ تابع للمستشفى األهلي إضافة لتقديم حماضرات توعوية لزوار اجلناح يف درب الساعي.
 -تنظيم فعالية ومسابقة للتصوير والرسم إحتفاالً باليوم الوطين للدولة (ديسم 2018م)
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احملافظة على البيئة

تولي الشركة إهتماماً واسعاً حبماية البيئة واحملافظة عليها فالشركة وفرعها الرئيس املستشفى األهلي تلتزم بكافة
القوانني واللوائح والصادرة من اجلهات املختصة بالدولة سواء وزارة الصحة العامة أو وزارة البلدية والبيئة ،كما تنتهج
كونها حاصلة على شهادة اإلعتماد الدولي من اجمللس االسرتالي لإلعتماد الدوىل ملعايري الرعاية الصحية الدولية أعلى
املعايري الدولية الطبية مبا فيها املعايري اخلاصة بالتحكم بالعدوى ومنع تلوث اجلروح أو إنتقال عدوى البكترييا
والفريوسات ومعايري احلفاظ على البيئة ومنع التلوث البيئي الناش عن املخلفات الطبية ،كما تقوم الشركة بإتباع
السلوكيات واملمارسات البيئية ا ادفة للحفاظ على البيئة وسالمتها وعلى سبيل املثال- :
 عمليات التخلص من املخلفات الطبية ومعاجلتها يف األماكن املخصصة وبالكيفية املعتمدة من وزارة الصحةالعامة ووزارة البلدية والبيئة.
 احلصول على الرتاخيص اإلشعاعية املطلوبة من اجلهات املختصة.كما قامت الشركة خالل السنوات املاضية بإستبدال نظام امللفات الورقية للمرضى وإحالل نظام امللفات
اإللكرتونية إذ قامت الشركة بإعتماد نظام األرشفة اإللكرتونية حلفظ ملفات املرضى والتدوين االلكرتوني
للمعلومات والفحوصات والتقارير وغريها من املعلومات الطبية اخلاصة باملرضى.
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اخلالصة

قطعت الشركة شوطاً كبرياً يف اإللتزام بتطبيقات ومبادئ نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف
السوق الرئيسية.
وتلتزم الشركة إلتزاماً كامالً بالقواعد واللوائح اليت حتكم اإلدارج ،ومل ترتك الشركة خالل السنة املالية املنتهية
يف  31ديسم 2018م أي خمالفات ،ومل تُفرض عليها أي جزاءات لعدم إلتزامها بتطبيق أحكام ومبادئ نظام احلوكمة.
وقد تضمن هذا التقرير يف طياته اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة بأعضاء جملس اإلدارة واللجان ومؤهالتهم وخ اتهم
العلمية والعملية وعما إذا كانوا أعضاءً مستقلني أو غري مستقلني ،وما إذا كانوا أعضاءً تنفيذيني أو غري تنفيذيني،
ومناصبهم يف الشركات األخرى ،ونسبة مساهمتهم يف ملكية رأس مال الشركة ،باإلضافة إىل اإلفصاح عن كبار
املساهمني الذين ميلكون ما نسبته  %5وأكثر من رأس مال الشركة.
كما تضمن اإلفصاح عن أعمال اللجان وأهم التوصيات اليت انتهت إليها ،ومدى إلتزام الشركة بقواعد اإلفصاح
كافة ،وبكفالة حقوق املساهمني وغريهم من أصاح املصاحل ،ومدى مساهمة الشركة يف املسؤولية اإلجتماعية
ومحاية البيئة.
وتناول التقرير أوجه القصور بالشركة فيما يتعلق باملواثيق والسياسات اليت يتطلبها نظام احلوكمة ،منها ما يلزم
حتديثها ومنها ما يلزم صياغتها يف سياسات مكتوبة واضحة وإعتمادها وذلك متاشياً مع متطلبات نظام احلوكمة مثل:
نظام حوكمة خاص بالشركة  -سياسة التعاقد مع األطراف ذات العالقة وتنظيم تضارب املصاحل  -سياسة حتكم
تداول املوظفني واألشخاص املطلعني – سياسة اإلفصاح الكامل  -سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل -
سياسة التعاقد مع مراق

احلسابات او مقدمي اخلدمات املالية والتحليل املالي  -سياسة توزيع األرباح  -سياسة

التعامل مع الشائعات.
إال أنه يف ذات الصدد ،تؤكد الشركة أنه على الرغم من عدم وجود بعض السياسات املكتوبة واملتطلبة وفقاً لنظام
احلوكمة إال أن الشركة تطبق يف الواقع العملي مبادئ وتطبيقات احلوكمة يف تلك املسائل باإلضافة إىل القوانني
واللوائح واألنظمة ذات الصلة.
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ويرجع التأخري يف إقرار بعض السياسات إىل أن الشركة ترى أن نظام احلوكمة يشتمل على نصوص وأحكام واضحة
وجامعة فيما يتعلق ببعض السياسات املطلوبة (مثل وضع نظام حوكمة خاص بالشركة  -سياسة اإلفصاح الكامل
وسياسة التعاقد مع مراق احلسابات – وسياسة حظر وقيود التداول – سياسة توزيع األرباح ومكافتت أعضاء اجمللس
واإلدارة التنفيذية) إذ يشكل نظام احلوكمة جبان قانون الشركات ونظام طرح وإدارج األوراق املالية وغريها من
اللوائح ذات الصلة أساس متني جيعلها مبثابة مرجع أساسي لتطبقها الشركات املدرجة وتلتزم بها.
وقد شرعت الشركة يف إعداد السياسات ووضع أنظمة الرقابة الداخلية املتطلبة وفق نظام احلوكمة وستسابق الزمن
من أجل إقرارها خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسم 2019م.

وستواصل الشركة جهودها باإلستمرار يف تطبيق أفضل املمارسات والتطبيقات اخلاصة باحلوكمة وتطوير تطبيقات
احلوكمة الرشيدة بالشركة مبا يؤدي إىل اإلرتقاء بالشركة ملا فيه نصلحة املساهمني.

إنتهى
واهلل ولي التوفيق،،

عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس جملس اإلدارة
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