تقرير احلوكمة
السنوي 2019

تقرير احلوكمة السنوي 2019

معد طبقاً ألحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية
الصادر بقرار جملس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم

( )5لسنة 2016

تقرير احلوكمة
السنوي 2019

مقدمة
تتبوأ حوكمة الشركات يف الوقت الراهن أهمية كبرية يف سوق املال واألعمال ملا تعود به من نفع كبري على الشركات
املدرجة والسوق املالي وإقتصاديات الدول بل حتى على اجملتمع.
إن مبادئ احلوكمة واليت ترتكز على الشفافية واإلفصاح ،املسؤولية ،الرقابة ،املسائلة ،العدالة واملساواة ،متثل نظام
حمكم حيدد بشكل دقيق وحمدد العالقة بني األطراف املعنية يف الشركة (جملس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية،
املساهمون) بل متتد إىل توفري أطر حلماية أصحاب املصاحل الذين يرتبطون مبصلحة مع الشركة مثل الدائنني ،املوردين،
العمالء ،العاملني بالشركة وغريهم مما يسهم يف بناء عالقة قوية ومتينة حتفظ حقوقهم ومصاحلهم.
يدرك جملس اإلدارة أن نظام احلوكمة ومن خالل جمموعة من املبادئ واألحكام يهدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف
األداء وصوالً إىل احلكم الرشيد بالشركة ،كما يهدف إىل تعزيز الثقة واإلطمئنان لدى املساهمني على إستثماراتهم
ولدى أصحاب املصاحل على حقوقهم ومصاحلهم ،ويعمل على حتقيق أهداف الشركة وإسرتاتيجياتها طويلة األمد،
فكلما ارتقت ممارسات وتطبيقات احلوكمة يف الشركة كلما إزدادت ثقة املستثمرين بها وإزدادت جاذبيتها جللب
االستثمارات احمللية واألجنبية وعززت مكانتها يف السوق املالي مما يعود بالنفع على الشركة واملساهمني والسوق املالي.
ومن هنا ،وإمياناً منها بأهمية مبادئ احلوكمة فقد واصلت الشركة جهودها املستمرة اليت ظلت تبذهلا طيلة العقد
املاضي منذ إقرار نظام حوكمة الشركات من قبل هيئة قطر لالسواق املالية ،وظلت توليها إهتماماً خاصاً ،إذ يعمل
جملس اإلدارة على التأكد من إلتزام الشركة بتطبيق مبادئه وأحكامه ،ومراجعته وحتديث تطبيقاته بصورة مستمرة
ليس فقط من أجل اإلمتثال للمتطلبات الرقابية فحسب وإمنا أيضاً من أجل تطبيق تلك األسس املتينة من القواعد واملبادئ
بالشركة بدءاً من جملس اإلدارة مروراً باإلدارة التنفيذية وإنتهاءً جبميع العاملني بالشركة مبا ينشئ بيئة عمل مثالية
وتشكل منط وأسلوب عمل جيابه ويعاجل التحديات اليومية ويطبقه اجلميع مبا يؤدي إىل اإلرتقاء بالشركة إىل أعلى
مستوى من املمارسات اخلاصة باحلوكمة الرشيدة.
ويسرنا أن نضع بني أيدكم تقرير احلوكمة السنوي للعام 2019م والذي أعده جملس اإلدارة وفقاً ألحكام نظام
احلوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر بقرار جملس إدارة هيئة قطر لألسوق املالية
رقم ( )5لسنة 2016م (ويشار إليه يف هذا التقرير بعبارة " نظام احلوكمة").

عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس جملس اإلدارة
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نبذة عن حمتويات تقرير احلوكمة
مت إعداد تقرير احلوكمة السنوي  2019وفقاً ملتطلبات نظام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف
السوق الرئيسية الصادر بقرار جملس إدارة هيئة قطر لألسوق املالية رقم ( )5لسنة 2016م ،ويغطي التقرير الفرتة املمتدة من
2019/01/01م وحتى نهاية السنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م.
يأتي هذا التقرير تأكيداً وإلتزاماً بأحد أهم مبادئ احلوكمة الرشيدة وهو اإلفصاح والشفافية ،إذ يعكس التقرير
ويسلط الضوء على ممارسات احلوكمة يف الشركة ،ومدى إمتثال الشركة مببادئ نظام احلوكمة وأحكامه.
وقد تضمن التقرير يف طياته اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبجلس اإلدارة وتشكيله ومسؤولياته ،اللجان وتشكيلها
وأعماهلا واهم توصياتها ،واملعلومات اخلاصة بأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهم ومؤهالتهم وخرباتهم
العلمية والعملية ،ونسبة مساهمتهم يف رأس مال الشركة ،واإلفصاح عن كبار املساهمني الذين ميلكون ما نسبته %5
وأكثر من رأس مال الشركة.
كما يشتمل التقرير على اإلفصاح عن مدى إلتزام الشركة بقواعد اإلدراج وقواعد اإلفصاح ،وبكفالة حقوق املساهمني
وغريهم من أصاحب املصاحل ،ومدى مساهمة الشركة يف املسؤولية اإلجتماعية ومحاية البيئة ،باإلضافة إىل غريها من
املمارسات والتطبيقات داخل الشركة فيما يتعلق حبوكمة الشركات.
فضالً عن ذلك ،تناول التقرير اإلجراءات واخلطوات العملية الفعلية اليت إختذتها الشركة فيما يتعلق بتطبيق نظام
احلوكمة ومبادئه بالشركة ،واجلهود الكبرية املبذولة من الشركة يف هذا اجملال إذ يقدم التقرير معلومات وافية عن
مدى التقدم الكبري الذي حققته الشركة يف تطبيق أعلى معايري وممارسات احلوكمة خالل السنة املالية املنتهية يف
2019/12/31م وأهمها إقرار مجلة من السياسات املطلوبة وفقاً لنظام احلوكمة.
كما يتضمن التقرير بوضوح املبادئ واألحكام اليت مل تلتزم الشركة بعد بتطبيقها أو تعذر تطبيقها يف الوقت الراهن مع
بيان األسباب اليت حالت دون تطبيقها واخلطوات اليت اختذتها أو ستتخذها الشركة يف سبيل الوفاء بتلك املبادئ وصوالً
إىل التطبيق الكامل واألمثل ملبادئ احلوكمة وأحكامه وبلوغ أفضل معايري املمارسة الدولية يف احلوكمة الرشيدة.
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نبذة عن شركة اجملموعة للرعاية
إسم الشركة

 :اجملموعة للرعاية

الطبية(ش.م.ع.ق)

الطبية(ش.م.ع.ق)

مت تأسيس الشركة يف العام 1995م وذلك مبوجب املرسوم اإلمريي رقم ( )77لسنة 1995

التأسيس

:

مقرها

 :يقع املركزز الرئيسزي للشزركة مبجمزع املستشزفى األهلزي مبنطقزة وادي السزيل ،الدوحزة -

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

قطززر وهززو حملززها القززانوني .ووفززق عقززد تأسززيس الشززركة فيجززوز جمللززس اإلدارة أن ينشززئ
للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيالت يف قطر أو خارجها.
الغرض من
تأسييها

:

غرض الشركة:
)1

إقامة مستشفى ختصصي وعيادات خارجية.

)2

إنشزززززززززاء وفززززززززززتع شززززززززززركات ومراكززززززززززز ذات عالقززززززززززة باجملزززززززززال الطزززززززززيب
والصحي مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

 خدمات التمريض والعالج الطبيعي والتأهيل.
 جمال األغذية واألطعمة الصحية.
 إنشززززززززززززززاء الصززززززززززززززيدليات والتجززززززززززززززارة يف األدويززززززززززززززة والعقززززززززززززززاقري
واملستلزمات الطبية.
 جتارة وصيانة املعدات واألجهزة الطبية.
وجيززززززوز للشززززززركه أن تكززززززون هلززززززا مصززززززلحه مززززززع اهليئززززززات الززززززيت تزززززززاول نشززززززاطاً
شزززززززبيهاً بنشزززززززاطها أو يتصزززززززل بزززززززه أو قزززززززد يعاونهزززززززا علزززززززى حتقيزززززززق أغراضزززززززها يف
قطزززززززر أو يف اخلزززززززارج ،كمزززززززا جيزززززززوز هلزززززززا أن تشزززززززرتك بززززززأي وجززززززه مزززززززع اهليئزززززززات
املذكورة أو تندمج معها أو تشرتيها أو تلحقها بها.
وال جيززززززززوز للشززززززززركه أن تزززززززززاول أيززززززززة أعمززززززززال أو نشززززززززاطات ختزززززز زالف الشززززززززريعة
اإلسالمية الغراء.
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 :مزززدة الشزززركة مخسززة وسزززبعون عامززاً تبزززدأ مزززن تزززاري صززدور املرسزززوم املززرخص بتأسزززيس
الشززركة يف 1995/02/02م ،وجيززوز مززد هززذه املززدة بقززرار م زن اجلمعيززة العامززة غززري العاديززة
للشركة.

رأس مال الشركة :

( 281.441.000/مئتان وواحزد وازانون مليزون وأربعمائزة وواحزد وأربعزون ألزف ريزال قطزريموزعة على ( 281.441.000مئتان وواحد واانون مليزون وأربعمائزة وواحزد وأربعزون ألزف سزهم)
وتبلغ القيمة اإلمسية للسهم الواحد رياالً قطرياً واحداً.

جلان اجمللس

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت :برئاسة سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بزن عبزداهلل آل ثزاني ،
وعضوية كل من- :
 السيد /مجال عبداهلل اجلمال.
 سعادة الشي  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني.
جلنززة التززدقيق وإدارة املخززاطر :برئاسززة السززيد /علززي إبززراهيم العبززدالغ؛ وعضززوية كززل
من- :
 السيد /وليد أمحد السعدي.
 سعادة الشي  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني.
اللجنة التنفيذية واإلستثمارية :برئاسة سعادة الشي  /عبداهلل بن ثزاني بزن عبزداهلل آل ثزاني –
رئيس جملس اإلدارة ،وعضوية كل من- :
 السيد /د .عبدالباسط أمحد الشييب  -العضو املنتدب.
 السيد /خالد حممد العمادي  -الرئيس التنفيذي.
 السيد /مجال صاحل عبداخلالق – نائب الرئيس التنفيذي.

اإلدارة التنفيذية
العليا

تتمثزززززل اإلدارة التنفيذيزززززة العليزززززا يف اجملموعزززززة يف شخصززز زية الزززززرئيس التنفيزززززذي للشزززززركة
السزززيد/خالد حممزززد العمزززادي (وهزززو ايضززاً عضزززو يف اللجنزززة التنفيذيززة واإلسزززتثمارية) ونائزززب
الرئيس التنفيذي السيد /مجزال صزاحل عبزداخلالق  -عضزو اللجنزة التنفيذيزة واإلسزتثمارية،
باإلضزززافة إىل جمموعزززة مزززن رؤوسزززاء األقسزززام واملستشزززارين اإلداريزززني والقزززانونيني ومزززدراء
تنفيززذيني آخززرين مسززؤولني أمززام الززرئيس التنفيززذي مباشززرة أو بشزكل غززري مباشززر عزرب نائززب
الرئيس التنفيذي ،من بينهم- :
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السيدة /إميان امللك املستشارة القانونية للمجموعة وأمينة سر جملس إدارة اجملموعة.



السيد /مصطفى االحول رئيس اإلدارة املالية – مسؤول عالقات املستثمرين.



السيد /إمساعيل قطان إستشاري إدارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.



السيدة /منال شقورة إستشارية إدارة املوارد البشرية.

أمني سر اجمللس

 :السيدة /إميان امللك وهي مستشارة قانونية للمجموعة.

الرقابة الداخلية

 :يرأس وحدة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر السيد /عبداهلل شكري.

مسؤول اإلمتثال

 :يشغل السيد /مسريا هابوغودا منصب مسؤول اإلمتثال بالشركة.

مسوؤل اإلتصال

 :يشغل السيد /صزالح الزدين عبزداملنعم منصزب مسزؤول اإلتصزال مزع بورصزة قطزر وهيئزة قطزر
لألسواق املالية ،وشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية.

مسؤول عالقات

 :يشغل السيد /مصطفى األحول منصزب مسزؤول عالقزات املسزتثمرين بالشزركة باإلضزافة إىل

املستثمرين

منصب رئيس اإلداراة املالية.

مراقب احلسابات

مراقززب احلسززابات اخلززارجي للمجموعززة يف السززنة املاليززة املنتهيززة يف  31ديسززمرب 2019م هززي

اخلارجي

شركة كي بي ام جي.
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اهليكل التنظيمي
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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 وأحكام نظام احلوكمة باإلضافة إىل معايري وأسس وإجرءات العضوية يف جملس إدارة الشركة املعتمدة
لدى الشركة ،وذلك مبا يضمن عدم حتكم عضو أو أكثر يف إصدار القرارات وعدم سيطرة األكثرية على األقلية ومبا
يشجع األقلية على الرتشع لعضوية اجمللس ويضمن هلم متثيل عادل يف اجمللس مبا خيدم املصلحة العامة للشركة ومصلحة
املساهمني وعلى وجه اخلصوص مساهمي األقلية ،ومن أهم املبادئ واألحكام اليت حتكم تشكيل اجمللس ما يلي- :
 تنتهج الشركة عند إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة طريقة اإلقرتاع السري ووفق ًا ألسلوب التصويت الرتاكمي وذلك
بهدف زيادة فرص األقلية يف التمثيل العادل هلم يف اجمللس.
 قامت الشركة بتخفيض عدد األسهم الضامنة للعضوية كشرط من شروط الرتشع لتصبع نسبة  %0.25على
األقل من أسهم الشركة أي ما يعادل  70,360سهم من أسهم رأس مال الشركة (قبل التجزئة) بدالً من 100,000

سهم وذلك سعياً من الشركة لتسهيل وإتاحة فرص أكرب للمساهمني للرتشع لعضوية اجمللس بالشركة.
 يتم تشكيل اجمللس حبيث يكون ثلث أعضاءه على األقل من األعضاء املستقلني ذوي اخلربة من غري املساهمني،
وأن يكون غالبية أعضاء اجمللس من غري التنفيذيني مع جواز ختصيص مقعد أو أكثر لتمثيل األقلية وآخر لتمثيل
العاملني بالشركة ،األمر الذي يتيع فرصة لغري املساهمني من أصحاب اخلربة للرتشع.
 تقوم الشركة بإطالع املساهمني بكافة املعلومات اخلاصة جبميع املرتشحني تتضمن أمساء املرتشحني ومؤهالتهم
وخرباتهم العلمية والعملية.
ويتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من تسعة أعضاء مت إنتخابهم للدورة احلالية ( )2020 – 2018من قبل اجلمعية
العامة العادية للشركة اليت عُقدت بتاري  20مارس 2018م ،حيث مت فتع باب الرتشع لعضوية جملس اإلدارة إلنتخاب ()9
تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم ( )3ثالثة أعضاء مستقلني من ذوي اخلربة من غري املساهمني ،وقامت جلنة
الرتشيحات واملكافآت املنبثقة من اجمللس بفحص طلبات الرتشع والتأكد من توافر شروط العضوية لدى املرتشحني،
كما قامت الشركة بإرسال قائمة بأمساء وبيانات املرشحني لعضوية اجمللس إىل هيئة قطر لألسواق املالية مرفقاً بها
السرية الذاتية لكل مرشع وصورة طبق األصل من طلبات الرتشع وذلك وفقاً للمادة ( )5من نظام احلوكمة كما مت تزويد
إدارة مراقبة الشركات بوزارة اإلقتصاد والتجارة سابقاً ( إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة حالياً) بقائمة
املرتشحني لعضوية جملس اإلدارة.
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وحيث أنه بعد فتع باب الرتشع ،فقد تقدم للرتشع ( )6ستة شركات و ( )3ثالثة أعضاء مستقلني أي مزا يعزادل عزدد املقاعزد
املخصصة للعضوية يف الشركة وهي تسعة مقاعد ،فقد مت إنتخابهم بالتزكية من قبل اجلمعية العامة العادية للشركة.
وفيمززا يلززي القائمززة احلاليززة ألعضززاء جملززس اإلدارة يف الززدورة احلاليززة ( )2020- 2018يتضززمن مناصززبهم وعمززا إذا كززانوا
أعضاءً مستقلني أو غري مستقلني ،وأعضاءً تنفيذيني أو غري تنفيذيني- :
إسم العضو
1

سعادة الشي  /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
ممثل شركة إاار لإلنشاء والتجارة

2
3

سعادة الشي  /حممد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني *

سعادة الشي  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني
ممثل شركة دار العرب لألعمال والتطوير

6

نائب رئيس
عضو جملس

سعادة الشي  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني

السيد /د .عبدالباسط أمحد عبدالرمحن الشييب

غري مستقل

/غري تنفيذي

غري مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة

ممثل شركة املنارة لإلستثمار

ممثل شركة أبرار الدوحة لإلستثمار
5

رئيس جملس

جملس اإلدارة

ممثل شركة وثاق لتنمية األعمال
4

الصفة

عضو مستقل/

عضو تنفيذي

غري مستقل
غري مستقل

غري تنفيذي
غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

غري مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

غري مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
العضو املنتدب

غري مستقل

تنفيذي

ممثل شركة االتقان للتجارة
7

السيد /علي إبراهيم عبدالعزيز العبدالغ؛

8

السيد /مجال عبداهلل امحد جاسم اجلمال

9

السيد /وليد امحد ابراهيم السعدي

عضو جملس

مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة
عضو جملس

مستقل

غري تنفيذي

اإلدارة

* مالحظة :قامت شركة وثاق لتنمية األعمال بتغيري ممثلها يف عضوية اجمللس السيد /طوني حجار ليصبع سعادة الشي /
د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني.
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 oمدة عضوية أعضاء اجمللس وتاري بداية وإنتهاء العضوية- :
متتد مدة عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف اجمللس لثالث سنوات بدأت من تاري إنتخابهم من قبل اجلمعية العامة العادية
للشركة بتاري  20مارس 2018م وتنتهي بنهاية الدورة احلالية للمجلس بنهاية السنة املالية 2020م واملصادقة على امليزانية
والتقارير املالية وإبراء ذمتهم.
 oهيكلة املناصب يف الشركة- :
ملا كانت احلوكمة الرشيدة وغاياتها تقوم على مبدأ إعالء املصلحة العامة للشركة و حسن اإلدارة ومنع تركز سلطة
إختاذ القرارات لدى فئة معينة مسيطرة تتمتع بالنفوذ على حساب مساهمي األقلية ،فقد راعت الشركة أن ترتكز
هيكلة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا على مبدأ الفصل بني املناصب ومبدأ حظر اجلمع بني املناصب اليت حيظر
اجلمع بينها قانوناً وذلك بهدف منع حتكم أي شخص أو جمموعة أشخاص بالسُلطة املطلقة إلختاذ القرارات يف الشركة
وحبيث تكون القرارات متخذة بشكل مؤسسي حيقق مصاحل الشركة واملساهمني وأصحاب املصاحل.
ويتضع ذلك جلياً مما يلي:
أ  -الفصل بني املناصب داخل الشركة:
 ال يتوىل رئيس جملس اإلدارة أي منصب تنفيذي بالشركة مبا يف ذلك منصب الرئيس التنفيذي ومنصب العضو
املنتدب.
 يتوىل رئيس جملس اإلدارة رئاسة اللجنة التنفيذية واإلستثمارية إال أن املهام الرئيسية للجنة تتمثل يف متابعة أداء
الشركة ومشاريعها ،ومساعدة جملس اإلدارة يف اإلشراف على املهام ذات الطبيعة التنفيذية واإلستثمارية السيما
تلك املهام اليت يوكلها اجمللس إىل اللجنة يف هذا الصدد من حني آلخر.
 يوجد فصل تام بني منصب العضو املنتدب ومنصب الرئيس التنفيذي.
ب -حظر اجلمع بني املناصب اليت حيظر اجلمع بينها قانوناً:
تلتزم الشركة بالقواعد اخلاصة حبظر اجلمع بني املناصب اليت حيظر قانوناً اجلمع بينها ،إذ يشرتط للرتشع لعضوية
جملس اإلدارة أن يقدم املرتشع إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم اجلمع بني املناصب اليت حيظر قانوناً اجلمع بينها وفقاً لقانون
الشركات التجارية رقم  11لسنة 2015م ونظام احلوكمة ،كما تضمن طلب الرتشع لعضوية اجمللس وجوب إفصاح
املرتشع عن الشركات اليت حيتفظ فيها مبنصب يف عضوية جملس إدارتها باإلضافة إىل توضيع صفته فيها ما إذا كان
رئيساً أو نائباً للرئيس أو عضواً منتدباً أو عضواً وعما إذا كان ممثالً فيها بصفته الشخصية أم بصفته ممثالً لشخصية
إعتبارية ،ويظل هذا اإللتزام سارياَ على أعضاء اجمللس طيلة مدة عضويتهم بالشركة.
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كما يلتزم أعضاء جملس اإلدارة كل عام بتقديم اإلقرار السنوي بعدم اجلمع بني املناصب اليت حيظر اجلمع بينها وفقاً
للقانون وأحكام نظام احلوكمة ،وحتفظ تلك اإلقرارات مبعرفة رئيس جملس اإلدارة لدى أمني سر جملس اإلدارة يف
حافظة معدة لذلك الغرض.
ويلتزم أعضاء جملس إدارة الشركة حبظر اجلمع بني املناصب اليت حيظر قانوناً اجلمع بينها .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
رئيس جملس اإلدارة هو رئيس جمللس إدارة اجملموعة اإلسالمية للتأمني وكذلك نائب رئيس جملس إدارة جمموعة إزدان
القابضة وذلك بالتوافق مع املادة  98من قانون الشركات التجارية حيث أن سعادة الشي  /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل
ثاني ميثل جمموعة التداول للتجارة يف جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة واليت متتلك  %54.18من أسهم جمموعة إزدان
القابضة.
فضالً عن ذلك ،راعى جملس إدارة الشركة عند هيكلة املناصب وتشكيل اللجان مبدأ حظر اجلمع بني املناصب،
ويتضع ذلك فيما يلي- :
 ال جيمع رئيس اجمللس بني منصبه كرئيس للمجلس وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة (العضو املنتدب -
الرئيس التنفيذي).
 ال جيمع رئيس اجمللس بني منصبه كرئيس للمجلس والعضوية يف أي جلنة من جلان اجمللس املنصوص عليها يف
نظام احلوكمة.
 ال يتوىل أي من أعضاء اجمللس رئاسة أكثر من جلنة من اللجان اليت شكلها اجمللس ،كما ال جيمع أي منهم بني
العضوية يف أكثر من جلنة من اللجان اليت شكلها اجمللس.
 ال يتوىل رئيس وأعضاء جلنة التدقيق رئاسة أو عضوية أي جلنة من اللجان اليت شكلها اجمللس.
 oمؤهالت وخربات أعضاء جملس اإلدارة:
يتمتع أعضاء جملس اإلدارة مبؤهالت أكادميية وخربات عملية متكنهم من إدارة الشركة بشكل فعال إذ يتمتعون بقدر
كبري من املعرفة واخلربة العالية يف األمور اإلدارية واملالية وبقدر كافٍ من الثقافة القانونية واإلملام باملعايري احملاسبية
فضالً عن أن لديهم خربات مرتاكمة يف إدارة وتصريف شؤون شركات املساهمة العامة والشركات الكربى ،األمر الذي
يؤهلهم لفهم وأداء واجباتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم بصورة فعالة حتقق مصاحل الشركة وأهدافها وغاياتها.
فيما يلي قائمة بأمساء أعضاء جملس اإلدارة وعضويتهم يف جلان اجمللس ،وعما إذا كانوا أعضاء تنفيذيني أو غري
تنفيذيني ،وأعضاء مستقلني أو غري مستقلني ،باإلضافة إىل مؤهالتهم العلمية وخرباتهم العملية ،واملناصب اليت يشغلوها يف
عضوية جمالس إدارات الشركات االخرى أو اإلدارت التنفيذية هلا.
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نبذه عن عضو جملس اإلدارة
1

سعادة الشي  /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني ممثل شركة إاار لإلنشاء والتجارة
 الصفة :رئيس جملس االدارة – رئيس اللجنة التنفيذية واإلستثمارية. عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال -املناصب احلالية:

2

-

رئيس جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

رئيس جملس إدارة اجملموعة اإلسالمية القطرية للتأمني.

-

نائب رئيس جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة.

-

عضو جملس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.

سعادة الشي  /حممد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني ممثل شركة املنارة لإلستثمار
 الصفة :نائب رئيس جملس اإلدارة عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي. املؤهل العلمي :بكالوريوس علوم طريان. -املناصب احلالية:

3

-

نائب رئيس جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

عضو جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة.

-

عضو جملس إدارة جمموعة اإلسالمية القطرية للتأمني.

سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني ممثل شركة وثاق لتنمية األعمال
 الصفة :عضو جملس اإلدارة – رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت. عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة مصانع. املناصب احلالية:-

عضو جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

رئيس جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة.

-

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك قطر الدولي اإلسالمي.
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م
4

5

نبذه عن عضو جملس اإلدارة
سعادة الشي  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل شركة أبرار الدوحة لإلستثمار
-

الصفة :عضو جملس اإلدارة – عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت.

-

عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي

-

املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال.

-

املناصب احلالية:

-

عضو جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

عضو جملس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.

-

عضو جملس إدارة جمموعة اإلسالمية القطرية للتأمني.

سعادة الشي  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثل شركة دار العرب لألعمال والتطوير
 الصفة :عضو جملس اإلدارة – عضو جلنة التدقيق. عضو غري مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال -املناصب احلالية:

6

-

عضو جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

عضو جملس إدارة اجملموعة االسالمية القطرية للتأمني.

-

عضو جملس إدارة مصرف قطر اإلسالمي.

السيد /د .عبدالباسط أمحد الشييب ممثل شركة اإلتقان للتجارة
 الصفة :العضو املنتدب – عضو اللجنة التنفيذية واإلستثمارية. عضو غري مستقل  /عضو تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة نورث كارولينا – الواليات املتحدة. املناصب احلالية:-

العضو املنتدب للمجموعة للرعاية الطبية.

-

الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي اإلسالمي.
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م
7

8

9

نبذه عن عضو جملس اإلدارة
السيد /مجال عبداهلل اجلمال
-

الصفة :عضو جملس اإلدارة (مستقل) – عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت.

-

عضو مستقل  /عضو غري تنفيذي

-

املؤهل العلمي :بكالوريوس حماسبة – جامعة قطر.

-

املناصب احلالية:

-

عضو جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

عضو جملس إدارة جمموعة االسالمية القطرية للتأمني.

-

نائب الرئيس التنفيذي بنك قطر الدولي اإلسالمي.

السيد /علي إبراهيم العبدالغ؛
-

الصفة :عضوجملس اإلدارة (مستقل)  -عضو جلنة التدقيق.

-

عضو مستقل  /عضو غري تنفيذي

-

املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال – الواليات املتحدة.

-

املناصب احلالية:

-

عضو جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

الرئيس التنفيذي جملموعة اإلسالمية القطرية للتأمني.

السيد /وليد أمحد ابراهيم السعدي
 الصفة :عضو جملس اإلدارة (مستقل)  -عضو جلنة التدقيق. عضو مستقل  /عضو غري تنفيذي املؤهل العلمي :بكالوريوس حماسبة ومالية. املناصب احلالية:-

عضو جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية.

-

عضو جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة.

-

عضو جملس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.
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 oمسؤوليات وواجبات جملس اإلدارة اإلستئمانية:
ملا كان من غري املمكن للمساهمون بإعتبارهم مالك الشركة أن يتولوا مجيعاً إدارة الشركة ووضع إسرتاتيجياتها
وممارسة األعمال اليومية هلا ،فضالً عن أن معظم املساهمون قد ال يكونون من أصحاب اخلربات إلدارة وتسيري أعمال
الشركة ،فقد إقتضت احلاجة أن يفوض املساهمون جملس إدارة منتخب من قبلهم عن طريق اجلمعية العامة للشركة
يتمتع أعضاءه بالكفاءة العالية واخلربات العملية والعلمية من أجل أن يقوموا بتمثيل املساهمون يف إدارة الشركة وذلك
بوضع خطط الشركة وإسرتاتيجياتها وأهدافها وتفويض إدارة تنفيذية بصالحيات القيام بأعمال اليومية الالزمة لتسري
أعمال الشركة.
ومن هذ املنطلق تأتي أهمية مبادئ احلوكمة يف وضع آليات ومعايري ومبادئ تضمن محاية مصاحل وحقوق املساهمون
وتعزز ثقتهم بأن أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة ومحاية حقوق ومصاحل املساهمني.
ميثل جملس إدارة الشركة كافة املساهمون ،ويلتزم اجمللس ممثالً بأعضاءه مبسؤولياته وواجباته اإلستئمانية ومنها على
سبيل املثال ال احلصر- :
 بذل واجبات العناية والوالء وإعالء مصلحة الشركة واملساهمني وتنمية الشركة وحتقيق إسرتاتيجياتها وتعظيممكانتها.
 ممارسة مهامه مبسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام وإيالء الوقت الكايف للشركة واضعاً نصب عينه مبدأ حتملاملسؤولية واإلقرار بها وإعالء مصلحة الشركة واملساهمني فوق مصاحله.
 بذل العناية الالزمة يف إدارتة الشركة بطريقة فعالة ومنتجه حتقق مصاحل الشركة واملساهمني. اإلخالص والتقيد باملؤسسية بالسلطة املؤسسية كما هي حمددة يف القوانني ونظام حوكمة الشركات والنظاماألساسي للشركة وميثاق احلوكمة وميثاق جملس اإلدارة ومواثيق اللجان املشكلة من اجمللس.
 أن تكون قراراته مبنية على أساس معلومات واضحة وافية من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر آخر موثوق به. يقوم اجمللس بالتأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء جملس الغدارة اجلدد بعمل الشركة وتدريبهم إذا لزماألمر ،وذلك من خالل سياسة تدريب وتعريف أعضاء جملس اإلدارة واليت وضعها اجمللس.
 يقوم اجمللس بالتأكد من إتاحة الشركة املعلومات عن شؤونها جلميع أعضاء اجمللس من أجل متكينهم من القيامبواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
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 oاملهام الرئيسية جمللس اإلدارة:
يتمتع اجمللس بأوسع السلطات الالزمة للقيام باألعمال اليت يقتضيها غرض الشركة وذلك يف حدود إختصاصاته
وصالحياته وفق القانون والنظام األساسي للشركة وميثاق جملس اإلدارة ومبا ال خيل بإختصاصات اجلمعية العامة.
ويوجد بالشركة ميثاق جمللس اإلدارة منشور يف املوقع اإللكرتوني للشركة وقد مت حتديثه خالل السنة املالية املنتهية يف
 31ديسمرب 2019م ليتوافق مع أحكام نظام احلوكمة ويواكب أعلى املمارسات واملعايري ،ويتضمن امليثاق بوضوح
الواجبات واملهام واملسؤوليات الرئيسية جمللس اإلدارة املنصوص عليها يف املادة ( )8من نظام احلوكمة ،كما يتضمن
واجبات ورئيس اجمللس وأعضاء اجمللس.
ومن املهام الرئيسية جمللس اإلدارة ما يلي- :
 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها. املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية يف الشركة واعتمادها مبا يضمن التوزيع احملكم للوظائف واملهام واملسؤولياتبالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
 اعتماد اخلطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وباحلوكمةوفقا هلذا النظام.
 وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها واملراجعة السنوية لفعاليتها ،مثل: oوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصاحل.
 oوضع نظام اإلفصاح الكامل مبا حيقق العدالة والشفافية ومينع تعارض املصاحل واستغالل املعلومات اليت ال
تتاح للجمهور.
 oحتديد قائمة االشخاص املطلعني وفرتات حظر تداول هؤالء يف األوراق املالية للشركة أو أي شركة من
جمموعتها ،فضال عن إعداد قائمة باألشخاص املطلعني وحتديثها ،وتزويد اهليئة والسوق بنسخة منها فور
اعتمادها أو حتديثها.
 oالتأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية.
 oالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر.
 oوضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة.
 وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة. وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بني أصحاب املصاحل من أجل محايتهم وحفظ حقوقهم. -وضع قواعد السلوك امله؛ لإلدارة التنفيذية والعاملني بالشركة.
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 وضع سياسة اإلبالغ عن الشكوك واملخالفات مبا تضمن توفري احلماية والسرية للمبلغ وضمان محايتهم من كل ردةفعل سلبية ميكن أن تطاهلم نتيجة إبالغهم أو تعاونهم يف التحقيقات.
 وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة ،وعرضها على اجلمعية العامة إلقرارها. وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة لعضوية اجمللس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية العامةهلا.
 اعتماد الرتشيحات اخلاصة بالتعيني يف وظائف اإلدارة التنفيذية العليا ،وخطة التعاقب على إدارتها. اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة حتدد أسس وطريقة منع مكافآت أعضاء اجمللس ،وحوافز ومكافآت اإلدارةالتنفيذية العليا والعاملني بالشركة وفقاً ملبادئ هذا النظام وبدون أيّ متييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين،
وعرضها على اجلمعية العامة سنويا إلقرارها.
 وضع أسس ومعايري تقييم أداء اجمللس ،واإلدارة التنفيذية العليا. وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائع والتزامها باإلفصاح عن املعلوماتللمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلخرين مثل سياسة اإلفصاح.
 وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي اخلدمات املالية ،والتحليل املالي ،والتصنيف االئتماني وغريهم من مقدمياخلدمات وجهات حتديد معايري ومؤشرات األسواق املالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة املساهمني.
 توجيه الدعوة إىل مجيع املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة بالطريق الذي رمسه القانون ،وجيب أن تشتملالدعوة واإلعالن على ملخص وافٍ عن جدول أعمال اجلمعية العامة متضمنا البند اخلاص مبناقشة تقرير احلوكمة
واعتماده.
 وضع سياسة وخطط مساهمة الشركة يف املسؤولية االجتماعية. اعتماد اخلطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وباحلوكمةوفقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.
 oتفويض املهام- :
جيوز للمجلس أن يفوض بعض صالحياته إىل جلان ينشئها للقيام ببعض صالحياته أو للقيام مبهام حمدده ،وتتضمن مواثيق
اللجان حتديد طبيعة ومهام وصالحيات اللجنة بوضوح ،ويف مجيع األحوال يبقى اجمللس مسئوالً عن الشركة حتى وإن
شكل جلاناً أو أصدر تفويضات للقيام ببعض األعمال وذلك عمالً مببدأ حتمل املسؤولية واإلقرار بها.
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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.
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 أبرز
املهام اليت يقوم بها رئيس جملس اإلدارة على سبيل املثال ال احلصر ما يلي- :
 التأكد من قيام اجمللس مبناقشة مجيع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب. املوافقة على جدول أعمال إجتماعه مع األخذ باإلعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء اجمللس. تشجيع أعضاء اجمللس على املشاركة الفعالة وبشكل مجاعي والتأكد من حسن إستغالل خرباتهم ومؤهالتهمالعلمية والعملية وقيامهم بتخصيص الوقت الكايف يف تصريف 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 واألعضاء.
 إفساح اجملال ألعضاء اجمللس وخصوصاً األعضاء غري التنفيذيني باملشاركة الفعالة وتشجيع العالقة البناءة بنياألعضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني.
 إبقاء األعضاء على إطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام احلوكمة. إبقاء األعضاء على دراية وإطالعهم املستمر على القوانني ذات الصلة بأعمال الشركة واألنظمة واللوائع والقراراتالصادرة 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 طلبعدد من املساهمني أو طلب مراقب احلسابات أو يف األحوال املنصوص عليها قانوناً وذلك وفق القواعد املقررة يف
قانون الشركات التجارية.
 التأكد من تنفيذ قرارات اجمللس وقرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية والتقيد بقراراتها وتوصياتها. دعوة جملس اإلدارة لإلنعقاد متى تطلب األمر ذلك أو بناءً على طلب اثنان من أعضاء اجمللس ،والتأكد من توجيهالدعوة 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.
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 oواجبات وإلتزامات أعضاء اجمللس - :
يلتزم أعضاء اجمللس باآلتي على سبيل املثال- :
 اإلنتظام يف حضور إجتماعات اجمللس وجلانه وعدم اإلنسحاب من اجمللس إال لضرورة ويف الوقت املناسب. 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 السنويةونصف السنوية والربعية.
 اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية اخلاصة باحلوكمة ،والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل. إستغالل مهاراتهم وخرباتهم 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 مطالب املساهمني بشكل متوازن وعادل وإيصال آرائهمإىل اجمللس.
 عدم اإلدالء بأية تصرحيات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من رئيس اجمللس أو من يفوضه يف ذلك. اإلفصاح عن العالقات املالية والتجارية والدعاوى القضائية اليت تؤثر سلباً على القيام باملهام والوظائف املوكلةإليهم (إن وجدت).
 تقديم اإلقرار السنوي بعدم اجلمع بني املناصب اليت حيظر قانوناً اجلمع بينها. oاإلستشارة املهنية - :
جيوز للمجلس وألي من أعضاءه طلب اإلستشارة املهنية من مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية
مسألة ختص الشركة ،وعلى سبيل املثال يقوم اجمللس من حني آلخر وكلما إقتضت احلاجة بطلب فتاوى شرعية من أهل
اإلختصاص وذلك لتوضيع الرأي الشرعي يف بعض املسائل اليت تتطلب ذلك وذلك بغرض التأكد من اإللتزام بأحكام
النظام األساسي للشركة والذي يقتضي أن تكون كافة األعمال والنشاطات اليت تزاوهلا الشركة متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية الغراء.
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 oتدريب أعضاء اجمللس:
تقوم الشركة بإحاطة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل مستمر بأحكام نظام احلوكمة وتطبيقاته
ومبادئه واللوائع والتعاميم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اهليئة واجلهات الرقابية وبكل تغيري يطرأ عليها.
كما حترص الشركة على إبقاء أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية على إطالع دائم بشأن أحكام نظام احلوكمة وقانون
الشركات التجارية وغريها من اللوئع واألنظمة مثل مسؤوليات والتزامات جملس اإلدارة واألعضاء ،وفرتات حظر
التداول ،وقواعد تداول األشخاص املطلعني،وقواعد اإلفصاح واإلدراج ،وأحكام حظر اجلمع بني املناصب اليت حيظر
قانوناً اجلمع بينها ،والقواعد اليت تنظم تضارب املصاحل ،فضالً عن تزويدهم بنسخة من السياسات الداخلية اليت
يعتمدها جملس اإلدارة.
ويف حالة إنضمام أعضاء جدد أو إذا اقتضى األمر يقوم اجمللس بتدريب وتثقيف أعضاء اجمللس اجلدد على نظام
احلوكمة وتطبيقاته ومبادئه وغريها من اجملاالت.
هذا وقد قامت الشركة مؤخراً خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م بإعتماد سياسة التدريب التعريفي
والتدريب ألعضاء جملس اإلدارة.
 oالدعوة إلجتماعات اجمللس :
 جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيس اجمللس ،ووفقاً للنظام األساسي فإنه جيوز لرئيس اجمللس أن خيول من ينيبعنه يف توجيه الدعوة ،كما جيتمع اجمللس بناءً على طلب عضوان على األقل وجيب على رئيس اجمللس عندئذٍ أن
يدعو اجمللس إىل اإلجتماع.
 جيب توجيه الدعوة لكل عضو مصحوبة جبدول األعمال قبل أسبوع على األقل من التاري احملدد لعقد اإلجتماع. جيوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إىل جدول األعمال سواء قبل موعد اإلجتماع أو حتى أثناء اإلجتماع إذيقوم اجمللس بتضمني جدول أعماله بند " ما يستجد من أعمال " وذلك بغرض ضمان مزيد من الفعالية يف أداء
اجمللس وإتاحة مناقشة املستجدات والتطورات يف الوقت املناسب هلا.
 oالنصاب القانوني إلنعقاد إجتماعات اجمللس :
 ال يكون إجتماع جملس اإلدارة صحيحاً إال حبضور غالبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبالرئيس.
 جيوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غريه من أعضاء اجمللس لتمثيله يف احلضور والتصويت ،على أنه ال جيوز أنميثل العضو الواحد أكثر من عضو.
 جيوز املشاركة يف إجتماع جملس اإلدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية احلديثة املتعارف عليها ،متكناملشارك من اإلستماع واملشاركة الفعالة يف أعمال اجمللس.
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 oالغياب عن حضور اإلجتماعات :
إذا تغيب عضو جملس اإلدارة عن حضور ثالثة إجتماعات متتالية أو أربعة إجتماعات غرير متتالية دون عذر يقبله اجمللس
أعترب مستقيالً.
 oقرارات جملس اإلدارة:
 تصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين واملمثلني ،وعند تساوي األصوات ،يرجع اجلانب الذي منهالرئيس.
 للعضو الذي مل يوافق على أي قرار اختذه اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع. تقع املسؤولية على مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا صدر بإمجاعهم ،أما القرارات اليت تصدر باألغلبية فال يسألعنها املعرتضون متى أثبتوا اعرتاضهم كتابة يف حمضر االجتماع ،وال يعترب الغياب عن حضور االجتماع الذي صدر
فيه القرار سبباً لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار ،أو عدم متكنه من االعرتاض
عليه بعد علمه به.
 جيوز جمللس اإلدارة ،يف حالة الضرورة ولدواعي االستعجال ،إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة مجيعأعضاء جملس اإلدارة كتابة على تلك القرارات ،على أن تعرض يف االجتماع التالي للمجلس ،لتضمينها مبحضر
اجتماعه.
 oعدد إجتماعات اجمللس خالل السنة:
جيب أن يعقد جملس اإلدارة ستة اجتماعات على األقل خالل السنة ،وال جيوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع
للمجلس .وقد عقد جملس إدارة الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م اانية إجتماعات مل تتجاوز
الفرتة الزمنية بني تاري إنعقاد كلٍ منها أكثر من ثالث أشهر ،إضافةً إىل إصدار قرارات بالتمرير وذلك لدواعي
اإلستعجال.
 oحماضر إجتماعات اجمللس- :
تقوم أمينة سر جملس اإلدارة املعينة من قبل اجمللس بتدوين حماضر إجتماعات اجمللس ،ويدون يف احملضر األعضاء
احلاضريني واألعضاء الغائبني ،واألعضاء احلاضرين أصالة واحلاضرين بالوكالة ،واحلاضرين عرب وسائل التقنية
احلديثة ،وُيبني يف احملضر ملخص وايف ملا دار يف اإلجتماع من مناقشات وآراء وتُثبت فيه إعرتاضات األعضاء -إن
وجدت  -على أي قرار يصدره اجمللس.
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وعلى الرغم من أن قانون الشركات التجارية يتطلب توقيع حماضر إجتماعات جملس اإلدارة من قبل كل من رئيس
اجمللس والعضو املنتدب وأمني سر اجمللس يف حني أن نظام حوكمة الشركات يتطلب 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  31ديسمرب 2019م- :
عدد األعضاء احلاضرين والغائبني

رقم اإلجتماع

تاري اإلجتماع

األول

2019/01/30

عدد األعضاء احلاضرين تسعة أعضاء ( مجيع األعضاء)

الثاني

2019/03/07

عدد األعضاء احلاضرين (اانية أعضاء)

الثالث

2019/05/22

عدد األعضاء احلاضرين تسعة أعضاء ( مجيع األعضاء)

الرابع

2019/06/30

عدد األعضاء احلاضرين تسعة أعضاء ( مجيع األعضاء)

اخلامس

2019/09/01

عدد األعضاء احلاضرين ( اانية أعضاء)

السادس

2019/10/09

عدد األعضاء احلاضرين تسعة أعضاء ( مجيع األعضاء)

السابع

2019/10/23

عدد األعضاء احلاضرين (اانية أعضاء)

الثامن

2019/11/24

وقد إعتذر عن احلضور سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني وقبل
اجمللس إعتذاره

وقد إعتذر عن احلضور سعادة الشي  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني وقبل اجمللس
إعتذاره

وقد إعتذر عن احلضور السيد /مجال عبداهلل اجلمال  ،وقبل اجمللس إعتذاره
عدد األعضاء احلاضرين (اانية أعضاء)
وقد إعتذر عن احلضور السيد /علي ابراهيم العبدالغ؛ ،وقبل اجمللس إعتذاره
كما أصدر جملس اإلدارة عدد ( )7سبعة قرارت بالتمرير يف ذات التاري نظراً لدواعي اإلستعجال والضرورة ومت تضمني
تلك القرارت يف إجتماعات اجمللس.
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جلان اجمللس
شكل جملس اإلدارة فور إنتخابه بتاري 2018/03/20م اللجان املنصوص عليها يف نظام احلوكمة ،وهما جلنة التدقيق
وإدارة املخاطر وجلنة مشرتكة للرتشيحات واملكافآت ،وقد تضمن قرار اجمللس بتشكيل اللجننت تسمية رئيس اللجنة
وأعضاءها مراعياً يف ذلك ما يلي- :
 توافر اخلربة الالزمة اليت متكنهم من ممارسة إختصاصات اللجنة وفقاً لنظام احلوكمة. مرعاة الضوابط اخلاصة بتشكيل اللجان املنصوص عليها يف نظام احلوكمة ،فرئيس جملس اإلدارة ليس رئيساً أوعضواً يف جلنة الرتشيحات واملكافآت وال جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ،كما أن رئيس جلنة التدقيق ليس عضواً
يف أي جلنة أخرى فضالً عن أن أغلب أعضاء جلنة التدقيق وإدارة املخاطر من االعضاء املستقلني ،وال يتوىل أي عضو
من أعضاء اجمللس رئاسة أكثر من جلنة.
وحتتفظ كال اللجنتني مبيثاق يبني بوضوح مهام وصالحيات ومسؤوليات اللجنة وأعضائها ،وقد قامت الشركة مؤخراً
بتحديث ميثاق جلنة التدقيق وإدارة املخاطر وميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت ،ويف مجيع األحوال يبقى اجمللس مسئوالً
عن تلك اللجان وأعماهلا.
كما تتضمن تلك املواثيق األحكام املتعلقة بإجتماعات اللجان والواردة بنظام احلوكمة مثل النصاب القانوني ،عدد احلد
األدنى من اإلجتماعات اليت جيب أن تعقدها اللجنة ،توجيه الدعوة ،التصويت وإختاذ القرارات ،حترير احملاضر وتوقيعها.
كما شكل اجمللس اللجنة التنفيذية واإلستثمارية.
 oجلنة التدقيق وإدارة املخاطر:
شكل اجمللس جلنة التدقيق وإدارة املخاطر تتكون من ثالثة أعضاء ،وتضم يف عضويتها كالً من- :
 السيد /علي إبراهيم العبدالغ؛ – عضو جملس اإلدارة مستقل ( رئيس اللجنة). السيد /وليد أمحد السعدي  -عضو جملس اإلدارة مستقل ( عضو اللجنة). سعادة الشي  /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني -عضو جملس اإلدارة ( عضو اللجنة).غالبيززة أعضززاء جلنززة التززدقيق وإدارة املخززاطر مززن األعضززاء املسززتقلني ،كمززا أن رئززيس اللجنززة وأعضززاءه ليسززو أعضززاءً يف أي
جلنة أخرى ،ومل يسبق أليٍ منهم تدقيق حسزابات الشزركة خزالل السزنتني السزابقتني علزى ترشزحهم لعضزوية اللجنزة بطريزق
مباشر أو غري مباشر ،كما يتمتعون خبربة واسعة تؤهلهم ملمارسة إختصاصات اللجنة بشكل فعال.
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وتسززتمد اللجنززة إختصاصززاتها مززن نظززام احلوكمززة ومززن ميثززاق جلنززة التززدقيق وإدارة املخززاطر املعتمززد لززدى الشززركة والززذي
قامت الشركة بتحديثه مؤخراً وهو منشور يف املوقع اإللكرتوني للشركة ،كما متارس مهامها وفقاً ألعلزى املعزايري املهنيزة
يف جمال التدقيق وإدارة املخاطر.
وختتص جلنة التدقيق بالشركة على سبيل املثال ال احلصر مبا يلي:
 إعداد نظام الرقابة املالية والداخلية وإدارة املخاطر بالشركة واملراجعة الدورية لتلك األنظمة. اإلشززراف علززى أعمززال الرقابززة الداخليززة بالشززركة ،وإعززداد التقززارير الدوريززة اخلاصززة باملخززاطر وإدارتهززا بالشززركةورفعهززا للمجلززس متضززمنة توصززياتها ،وإعززداد التقززارير اخلاصزة مبخززاطر حمزددة بنززاءً علززى تكليززف مززن اجمللززس أو
رئيسه ،وتنفيذ تكليفات اجمللس بشأن الرقابة الداخلية.
 التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب احلسابات اخلارجي. وضززع أسززس التعاقززد مززع املززدققني اخلززارجيني وترشززيحهم وضززمان إسززتقالهلم يف أداء عملززهم اإلشززراف علززى أعمززالالرقابة الداخلية بالشركة  ،ومتابعة أعمال مراقب احلسابات والتأكد من إلتزامهما بتطبيزق أفضزل الزنظم العامليزة
يف التززدقيق وإعززداد التقززارير املاليززة وفقزاً ملعززايري احملاسززبة والتززدقيق الدوليززة (  ) IFRS/IASو (  ) ISAومتطلباتهززا،
والتحقزززق مزززن إشزززتمال تقريزززر مراقزززب احلسزززابات علزززى إشزززارة صزززرحية عمززا إذا كزززان قزززد حصزززل علزززى املعلومزززات
الضززرورية ،ومززدى إلتزززام الشززركة باملعززايري الدوليززة (  ) IFRS/IASومززا إذا كززان التززدقيق قززد أجززري وفق زاً ملعززايري
التدقيق الدولية (  ) ISAأم ال.
 مراجعة تقارير ومالحظات مراقب احلسابات على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما مت بشأنها. اإلشراف على دقة وصحة البيانات املالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتهزا ،وحتزري الدقزة فيمزاتفصع 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 للمجلس . ممارسزززة أيزززة إختصاصزززات أو مهزززام قزززد يعهزززدها إليهزززا جملزززس اإلدارة مثزززل اإلشزززراف علزززى إعزززداد ومراجعزززة تقريزززراحلوكمة السنوي.
وقد عقدت جلنزة التزدقيق وإدارة املخزاطر سزتة إجتماعزات خزالل السزنة املاليزة املنتهيزة يف  31ديسزمرب 2019م وذلزك علزى النحزو
التالي:
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رقم

تاري اإلجتماع

اإلجتماع

أهم التوصيات

عدد االعضاء
احلاضرين والغائبني

األول

2019/1/30

الثاني

2019/30/05

الثالث

2019/04/09

الربع

2019/07/22

اخلامس

2019/10/08

السادس

2019/10/21

حبضور

مجيع رفع توصيتها جمللس اإلدارة بإجازة البيانات املالية السنوية املدققة عن
الفرتة املنتهية يف  31ديسمرب .2018

األعضاء
حبضور الرئيس وأحد

-

األعضاء

رفع التوصية جمللس اإلدارة خبصوص تعيني املدقق اخلارجي
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2019

-

ضرورة اإللتزام مبتطلبات نظام احلوكمة والعمل على تطبيق
الضوابط الداخلية بصفة عامة لينتهي بالضوابط الداخلية
على التقارير املالية وحتديث املواثيق املشار إليها والعمل على
إستكمال السياسات وذلك يف موعد أقصاه  30يونيو .2019

حبضور

مجيع تعيني مسؤول إدارة املخاطر واإلمتثال

األعضاء
حبضور
األعضاء
حبضور
األعضاء

مجيع رفعت توصيتها جمللس اإلدارة للمصادقة على البيانات املالية نصف
السنوية املراجعة للفرتة املنتهية يف  30يونيو .2019
مجيع رفع توصيتها جمللس اإلدارة بإعتماد البيانات املالية املرحلية املختصرة
للفرتة املنتهية يف  30سبتمرب .2019

حبضور الرئيس وأحد اإلتفاق مع املدقق اخلارجي على خطة التدقيق اخلارجي لنهاية السنة
األعضاء

املالية .2019

يتم تقييم إداء اإلدارة التنفيذية يف تنفيذ نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر ،كما قامت اللجنة برفع تقرير سنوي إىل
جملس اإلدارة مبا قامت به من أعمال خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م.
 oجلنة الرتشيحات واملكافآت:
شكل جملس اإلدارة جلنة مشرتكة تسمى " جلنة الرتشيحات واملكافآت" تتكون من ثالثة أعضاء ،وتضم يف عضويتها
حالياً كالً من- :
 سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني  -عضو جملس اإلدارة (رئيس اللجنة). سعادة الشي  /تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني – عضو جملس اإلدارة (عضو اللجنة). -السيد /مجال عبداهلل اجلمال – عضو جملس اإلدارة مستقل (عضو اللجنة).
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رئيس جلنة الرتشيحات واملكافزآت وأعضزاءه ليسزو أعضزاءً يف أي جلنزة أخزرى ،ويتمتزع أعضزاء اللجنزة خبزربة واسزعة تؤهلزهم
ملمارسة إختصاصات اللجنة بشكل فعال.
تستمد اللجنة إختصاصاتها من نظام احلوكمة ومن ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت املعتمد لزدى الشزركة والزذي قامزت
الشركة بتحديثه مؤخراً وهو منشور يف املوقع اإللكرتوني للشركة ،وتقوم اللجنة على سبيل املثال ال احلصر مبا يلي- :
 يف جمال الرتشيحات :
 مراقبة وضمان شفافية تعيني وإعادة ترشيع أعضاء جملس اإلدارة مع األخذ يف اإلعتبار قدرة املرشزحني علزى إعطزاءالوقزززت الكزززايف للقيزززام بواجبزززاتهم كأعضزززاء يف جملزززس اإلدارة باإلضزززافة إىل مززؤهالتهم  ،مهزززاراتهم ،معزززرفتهم
،خززرباتهم ومززؤهالتهم املهنيززة والتقنيززة واألكادمييززة والشخصززية  ،ويف حززاالت إعززادة الرتشززيع يؤخززذ بعززني االعتبززار
عززدد مززرات حضززورهم ونوعيززة وفاعليززة مشززاركتهم يف اجتماعززات اجمللزس مززع مراعززاة قززانون الشززركات التجاريززة
ونظام الشركة األساسي فيما يتعلق مبدة صالحية اجمللس.
 وضع معايري وشروط للخربات واملؤهالت واملهارات املطلوبزة لعضزوية جملزس اإلدارة ولشزغل مناصزب اإلدارة التنفيذيزةالعليا  ،ويصزادق جملزس اإلدارة علزى تلزك املعزايري والشزروط املقزررة  ،وميكزن ان ترتكزز علزى "املبزادئ اإلرشزادية
املناسبة لرتشيع أعضاء جملزس اإلدارة" الصزادرة عزن هيئزة قطزر لألسزواق املاليزة ومبزا ال خيزالف القزوانني السزارية يف
دولة قطر.
 إتبزاع أسززس حمزددة ومعتمززدة يف تقيزيم فعاليززة اجمللززس حبيزث يكززون معيزار تقيززيم األداء موضزوعي ويتضززمن مقارنززةبشركات املساهمة األخرى باإلضافة إىل معزايري سزالمة وصزحة البيانزات املاليزة للشزركة ومزدى االلتززام باملتطلبزات
الرقابية.
 إعطاء املساهمني املعلومات األساسية اخلاصة باملهارات املهنية والتقنية للمرشحني لعضزوية جملزس اإلدارة وخزرباتهمومؤهالتهم قبل موعد اإلنتخابات.
 يف جمال يف جمال املكافئآت والتعويضات واملزايا األخرى:
 رفع التوصيات جمللس اإلدارة ملناقشة واعتماد إطار الرواتب  ،املكافآت واملزايا األخرى للشركة. مناقشة واعتماد احلوافز املقرتحة هلذه الوظائف مبا يف ذلك املكافآت السنوية املتعلقة باألداء. حتديد السياسة العامة ملكافآت رئزيس وأعضزاء جملزس اإلدارة  ،علزى أال تزيزد نسزبة املكافزأة علزى  %5مزن الزربعالصايف للشركة بعد خصم اإلحتياطات واإلستقطاعات القانونية وتوزيع ربزع ال يقزل عزن  %5مزن رأس مزال الشزركة
املدفوع على املساهمني.
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وقززد عقززدت جلنززة الرتشززيحات واملكآفززآت إجتماع زاً واحززداً خززالل السززنة املاليززة املنتهيززة يف  31ديسززمرب 2019م وذلززك بتززاري
 2019/01/29وقززد حضززر اإلجتمززاع مجيززع أعضززاء اللجنززة ،وفيهززا رفعززت اللجنززة توصززيتها إىل جملززس اإلدارة بشززأن مكافززآت
جملس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني.

كما أصدرت اللجنة قراراً بالتمرير لدواعي الضرورة واإلستعجال بتزاري 2019/03/03م برفزع توصزية إىل جملزس اإلدارة بانزه
وبنززاءً علززى كتززاب شززركة وثززاق لتنميززة األعمززال (عضززو جملززس اإلدارة) بتغززيري ممثلززها يف عضززوية اجملموعززة للرعايززة الطبيززة
ليصبع سعادة الشي  /د .خالد بزن ثزاني بزن عبزداهلل آل ثزاني بزدالً مزن السزيد /طزوني حجزار ،فقزد رفعزت اللجنزة توصزيتها إىل
جملس اإلدارة بإعتماد تعيني املمثل اجلديد وذلك بعد التأكد من مؤهالتزه وخرباتزه إسزتيفاءه لكافزة املتطلبزات وفقزاً لقزانون
الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.
وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير سنوي مبا قامزت بزه مزن أعمزال ومزا إنتهزت إليزه مزن توصزيات وذلزك لرفعزه إىل جملزس اإلدارة
خالل إجتماعها القادم.
وجتدر اإلشارة إىل أن الشزركة قامزت مزؤخراً بتحزديث ميثزاق جلنزة الرتشزيحات واملكافزآت وذلزك بإضزفاء بعزض التعزديالت
عليه مبا يتماشى مع أحكام نظام احلوكمة ومبادئه.
وحتتفظ الشركة بسياسة ومعايري واجراءات الرتشع للعضوية يف جملس إدارة الشركة ،وستقوم الشركة خالل إجتماع
اجلمعية العامة العادية الذي سيعقد خالل الربع األول من العام 2020م بعرض السياسة على اجلمعية العامة إلقرارها.
 oاللجنة التنفيذية واإلستثمارية:
وهي من اللجان الغري منصوص عليها يف نظام احلوكمة ،وقد شكلها اجمللس بناءً على الصالحيات املمنوحة له جبواز
تشكيل جلان لتقوم مبمارسه بعض صالحياته ،وتعترب اللجنة التنفيذية واإلستثمارية جلنة مشرتكة إذ تتشكل عضويتها
من أعضاء من جملس اإلدارة وأعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا ،وهم- :
 سعادة الشي  /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني – رئيس جملس اإلدارة (رئيس اللجنة). السيد /د .عبدالباسط امحد الشييب – عضو جملس اإلدارة املنتدب (عضو اللجنة). السيد /خالد حممد العمادي – الرئيس التنفيذي للشركة (عضو اللجنة). السيد /مجال صاحل عبداخلالق – نائب الرئيس التنفيذي ( عضو اللجنة).وتتمثل املهام الرئيسية للجنة يف متابعة أداء الشركة ومشاريعها ،ومساعدة جملس اإلدارة يف اإلشراف على املهام ذات
الطبيعة التنفيذية واإلستثمارية السيما تلك املهام اليت يوكلها اجمللس إىل اللجنة يف هذا الصدد من حني آلخر.
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أمني سر جملس اإلدارة
يتوىل منصب 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 خبربة قانونية واسعة على مدى عشرين عاماً ولديها ما يربو على االثنى عشر
سنة من اخلربة يف شؤون الشركة وأمانة سر جملس اإلدارة ،باإلضافة إىل أنها تشغل منصب املستشارة القانونية
للشركة ،إذ قام جملس إدارة الشركة املنتخب للدورة احلالية ( )2020 – 2018بإعادة تعيينها كأمينة سر جملس اإلدارة.
وباإلضززافة إىل أي مهززام منصززوص عليهززا يف قززانون الشززركات التجاريززة ونظززام احلوكمززة ،يقززوم أمززني سززر اجمللززس مبعاونززة
رئيس وأعضاء اجمللس فيما يقومون به من مهام وتسيري كافة أعمال اجمللس وجلانه ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
 حتريززر حماضززر إجتماعززات اجمللززس وجلانززه ،حيززدد بهززا أمسززاء األعضززاء احلاضززرين والغززائبني ويززبني فيهززا مززا دارباإلجتماع ويثبت فيها إعرتاضات األعضاء على أي قرار ،وتوقيع تلك احملاضر.
 قيد قرارات اجمللس يف السجل املعد هلذا الغرض حسب تاري إصدارها. حفزظ حماضززر إجتماعززات اجمللززس وقراراتزه وتقززاريره وكافززة سزجالت ومراسزالت اجمللززس ومكاتباتززه يف سززجالتورقية وإلكرتونية.
 إرسال الدعوة ألعضاء اجمللس ،واملشاركني –إن وجزدوا  -مرفقزاً بهزا جزدول األعمزال قبزل التزاري احملزدد إلنعقزاداجمللززس بأسززبوع علززى األقززل ،وإسززتالم طلبززات األعضززاء بإضززافة بنززد أو أكثززر إىل جززدول األعمززال وإثبززات تززاري
تقدميها.
 التنسيق الكامل بزني الزرئيس وأعضزاء اجمللزس ،وبزني األعضزاء فيمزا بيزنهم ،وبزني اجمللزس واإلدارة التنفيذيزة ،وبزنياجمللس واجلهات املعنية وأصحاب املصاحل مبا فيهم املساهمني واإلدارة واملوظفني.
-

تلقززي وحفززظ إقززرارات أعضززاء اجمللززس بعززدم اجلمززع بززني املناصززب الززيت حيظززر علززيهم اجلمززع بينهززا وفقززاً لقززانون
الشركات ونظام احلوكمة وعرضها على رئيس اجمللس.

 متكززني رئززيس وأعضززاء اجمللززس مبززن الوصززول السززريع إىل مجيززع وثززائق ومسززتندات الشززركة وكززذلك املعلومززاتاخلاصة بها.
 تلقي طلبات الرتشزع لعضزوية جملزس اإلدارة ورفعهزا للجنزة الرتشزيحات واملكافزآت ،يف حالزة عقزد إنتخابزات جمللزساإلدارة.
 تلقززي عززروض شززركات مززراقيب احلسززابات اخلاصززة بالقيززام بعمليززات الت زدقيق اخلززارجي للشززركة ورفعهززا للجنززةالتدقيق وإدارة املخاطر.
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 تولي مهام مقرر إجتماع اجلمعية العامة بناءً علزى تعزيني اجلمعيزة ،وحتريزر حماضزر إجتماعزات اجلمعيزة وتوقيزع تلزكاحملاضر مع رئيس اجلمعية ومراقب احلسابات وجامعو األصوات.
 اإلحتفاظ بنس من الكشف التفصيلي الذي يعده جملس اإلدارة وفقاً للمادة ( )122مزن قزانون الشزركات التجاريزة،وإتاحته إلطالع املساهمني قبل إنعقاد اجلمعية العامة اليت تدعى للنظر يف ميزانية الشركة وتقرير جملس اإلدارة.
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اإلدارة التنفيذية العليا
 oمؤهالت وخربات اإلدارة التنفيذية العليا- :
جتمع اإلدارة التنفيذية العليا يف جعبتها فيما بني أعضائها مؤهالت علمية وأكادميية متعددة بشهادات عليا متنوعة بني
اخللفية احملاسبية واالستثمارية والقانونية واهلندسة الطبية وهندسة ختطيط وإدارة املستشفيات باإلضافة إىل خربات عملية
سابقة وطويلة يف اجملال احملاسيب واالستثمار وجمال إدارة املستشفيات واخلدمات الطبية واهلندسة الطبية وإدارة املشاريع
تتجاوز الز  29سنة وتغطي البعد االسرتاتيجي الذي توصي به اإلدارة التنفيذية العتماد جملس اإلدارة أو اللجان املعنية
املنبثقة عنه وكذلك مجيع األمور والعمليات التشغيلية اليومية ألفرع الشركة كاملستشفى األهلي وعيادات الوكرة
ومركز محية للتغذية الصحية ومركز عناية خلدمات التمريض وغريها .وتستعني اإلدارة التنفيذية يف تيسري وتسيري مهامها
على رؤساء األقسام املؤهلني واملتخصصني يف جمال عملهم ولديهم خربة طويلة يف جمال الرعاية الصحية .وتقوم اإلدارة
التنفيذية بتشكيل جلان فنية متخصصة يرأسها بعض رؤساء األقسام إلدارة بعض اجلوانب التشغيلية وتطويرها ،وجتتمع
أغلب هذه اللجان بشكل دوري متكرر (وبعضها يكون بشكل أسبوعي) أو عندما تدعو احلاجة لذلك.
 oصالحيات ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية العليا- :
اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن وضع وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية للشركة وكذلك خطط
العمل التشغيلية بعد موافقة واعتماد جملس اإلدارة واليت تهدف إىل حتقيق رؤية وأهداف الشركة وترتجم مهام اإلدارة
التنفيذية للوصول هلذه األهداف .ومن ضمن هذه املسؤوليات التفصيلية على سبيل الذكر – ال احلصر – وضع املوازنة
التشغيلية السنوية للشركة ومجيع أفرعها ووضع واعتماد سياسات ونظم ولوائع التشغيل لألقسام املختلفة الطبية منها
وغري الطبية والتأكد من التقيد بتعليمات اجلهات الرمسية اليت تنظم عمل القطاع اخلاص يف جمال املهن الطبية وغريها
من املسؤوليات املتعددة ذات الصلة بالعمليات التشغيلية .كما تناط اإلدارة التنفيذية العليا مبسؤولية حضور إجتماعات
اجمللس و/أو اللجان املنبثقة عنه عند دعوتهم للحضور أو يف حال ترشيحهم أو ترشيع بعض منهم لعضوية هذه اللجان أو
جزء منها وعليها تقديم التوصيات والتقارير املطلوبة للمجلس وجلانه وكذلك تنفيذ توجيهات وقرارت جملس اإلدارة
واللجان املعنية.
وباملقابل مينع جملس اإلدارة اإلدارة التنفيذية العليا الصالحيات اليت متكنها من مزاولة مهامها واملسؤوليات املناطة بها
بشكل سلس دون معوقات أو تأخري لعمليات التشغيل وتشمل هذه الصالحيات على سبيل الذكر – ال احلصر –
صالحيات التعيني والفصل جلميع املناصب الوظيفية فيما عدا تلك املسؤولة أمام اجمللس مباشرة كالتدقيق الداخلي وعلى
اإلدارة التنفيذية العليا إطالع اجمللس على التعيينات الرئيسية العليا من باب اإلطالع والعلم ولكن تبقى املسؤولية يف هذه
التعيينات أو الفصل ملقاة على عاتق اإلدارة التنفيذية العليا .كما مينع جملس اإلدارة الصالحيات املالية لإلدارة التنفيذية
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ضمن الضوابط ومصفوفة الصالحيات والسلطة املالية املعتمدة من اجمللس مبا فيها املشرتيات واالستثمار يف األصول
التشغيلية من أجهزة وأنظمة وغريها.
وفيما عدا ما جاء على ذكره أعاله ،فال يوجد ميثاق خاص يفصل تفويضات عامة من اجمللس لإلدارة التنفيذية وإمنا
تصدر قرارات أو تفويضات خاصة من اجمللس لإلدارة التنفيذية ويتم اعتمادها من وقت آلخر ضمن إجتماعات جملس
اإلدارة.
إن صالحية التوقيع على املعامالت البنكية وحدودها قد منحت للرئيس التنفيذي يف العام

2013م

وقد قام جملس اإلدارة

يف دورته احلالية بتحديث وتطوير تلك الصالحيات وذلك مبنع الرئيس التنفيذي صالحية التوقيع املنفرد على كل ما يتعلق
مبستحقات املوظفني بصفة عامة مثل رواتب املوظفني واملزايا املمنوحة هلم باإلضافة إىل بعض أنواع العقود ذت الطبيعة
التشغيلية أياً كانت قيمتها.

 oأعمال اإلدارة التنفيذية العليا- :
قامت اإلدارة التنفيذية العليا مستعينة برؤساء وفرق العمل املختلفة خالل العام 2019م بالعديد من األعمال واالجنازات يف
جمال التنوع والتوسع االسرتاتيجي والتشغيلي تطبيقا للخطط املعتمدة من قبل اجمللس .ومن ضمنها على سبيل الذكر – ال
احلصر – ما يلي:
.1

توفري وجلب أحدث املعدات والتجهيزات الطبية الكربى كالرنني املغناطيسي والتصوير احملوري الطبقي
واملختربات.

.2

تدشني مركز القلب.

.3

نقل عيادة األطفال والعيون واألنف واألذن واحلنجرة ملساحات أكرب.

.4

إطالق عيادات الوكرة ووحدة احلاالت املستعجلة – املستشفى األهلي.

.5

توسعة قسم الطواريء.

.6

املشاركة يف املؤمترات الطبية العاملية يف الدوحة كوؤمتر "وش".

.7

تطوير برنامج محية للتغذية الصحية.

.8

حتقيق اعرتاف وزارة الصحة للمستشفى األهلي كمركز تطوير وتدريب معتمد.

.9

بدء املرحلة األوىل من أعمال مشاريع توسعة املستشفى األهلي.

.10

املشاركة بالعديد من الفعاليات الوطنية كمساهمة باملسؤولية اجملتمعية كدرب الساعي وغريها.

.11

مت حتديث ورفع العديد من اللوائع والسياسات الداخلية على الشبكة الداخلية.

.12

املشاركة املستمرة بالعديد من الربامج التثقيفية والتوعوية على حمطات الراديو والتلفزيون.

.13

الشروع بنطبيق آلية الز  BSCلتقييم أداء الشركة وأداء املوظفني.
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.14

االستمرار بالتحول التدرجيي ملؤسسة رقمية وغري ورقية.

.15

توسعة وتنوع مصادر التوريد للشركة بعد احلصار اجلائر مبا يضمن استمرارية اخلدمات على جودة عالية
وبأقل التكاليف.

.16

زيادة قاعدة األطباء احملليني املستخدمني ملرافق وتسهيالت املستشفى األهلي بنسبة %35
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حتقيق املعايري الدولية املعتمدة من وزارة الصحة باملستشفى األهلي كاملستشفى اخلاص الوحيد يف قطر الذي
جنع يف ذلك.
تقييم أداء جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية العليا

وقززد قام زت الشززركة مززؤخراً بإعتمززاد سياسززة تقيززيم أداء جملززس اإلدارة وجل زان اجملل زس واإلدارة التنفيذيززة العليززا ،وتتضززمن
السياسة منوذج للتقييم وذلك بغرض مسزاعدة الشزركة علزى تطبيزق مبزادئ نظزام احلوكمزة والتأكزد مزن أن جملزس اإلدارة
وجلانه قادرة على اإلضطالع مبهامها ومسزؤولياتها وواجباتهزا بشزكل كزاف وفعزال حيقزق مصزاحل الشزركة ،كمزا تهزدف
إىل تقييم مساهماتها وأدائها خالل السنة.
وتعترب السياسة فرصة لتقييم ومناقشة أداء اجمللس بأمانة ومن وجهات نظر متعزددة ،كمزا يزؤدي إىل زيزادة كفزاءة اجمللزس،
وزيادة فعاليته.
قامت جلنة الرتشيحات واملكافآت بتقييم أداء جملس اإلدارة وفقاً لسياسة تقييم األداء الذاتي ألعضاء جملس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية العليا اجملازة من جملس اإلدارة ،وقد مت توزيع مناذج تقييم األداء الذاتي وهي عبارة عن إستبيان مكون
من عدة نقاط لتقييم مدى رضاء األعضاء عن تكوين اجمللس ،أدائه للمهام املناطة به ومسؤولياته باإلضافة إىل كيفية
إدارة اإلجتماعات واملعلومات واملستندات املقدمة للمجلس ومدى كفايتها جلميع أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة من
اجمللس.
ورأت اللجنة أن جملس اإلدارة بصورة عامة ملتزم باملهام واملسؤوليات املناطه به مبوجب القوانني واألنظمة املعمول بها وترى
أن كفاءة األعضاء وخربتهم اجليدة باإلضافة إىل جودة التواصل بني أعضاء اجمللس من جهة وبني اجمللس واإلدارة التنفيذية
العليا للشركة من جهة أخرى تؤدي إىل تطوير أداء اجمللس وبالتالي أداء الشركة وتعترب هذه املزايا نقاط قوة جمللس
اإلدارة.
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الرقابة الداخلية
يوجد بالشركة وحدة للتدقيق الداخلي وإدارة املخاطر مستقلة يف عملها تقوم بأعمال التدقيق الداخلي وتقييم األداء
واملخاطر.
وتتكون وحدة التدقيق الداخلي من اثنني من املدققني الداخليني مت تعيينهم من جملس اإلدارة ومستقلني يف عملهما عن
اإلدارة التنفيذية ،ومسؤولني مباشرة أمام جلنة التدقيق ،ويرأس الوحدة السيد /عبداهلل شكري وتضم ايضاً السيد/
مسريا هابوغودا .يتمتع أعضاء وحدة التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر بقدر عال من اخلربة والكفاءة يف أعمال التدقيق
املالي وتقييم وإدارة املخاطر ،كما يتمتعون بصالحية واسعة متكنهم من القيام بأعماهلم بشكل فعال مبا يف ذلك حق
الدخول إىل كافة إدارات الشركة ومتابعة أعماهلا وتقييم املخاطر يف أدائها.
وحتتفظ وحدة التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر بسياسة إدارة املخاطر ،وترفع الوحدة 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 الضعف واخللل وعوامل اخلطر يف الشركة واملخاطر اليت تعرضت هلا
الشركة وأسبابها واالجراءات اليت متت بشأنها واملقرتحات اخلاصة مبعاجلة تلك املخالفات أو إزالة عوامل املخاطر.
 oأنظمة إدارة املخاطر وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية:
توفر سياسة إدارة املخاطر املعتمدة لدى الشركة اإلطار العام لعملية إدارة املخاطر يف الشركة ،وتضع السياسة فهماً
مشرتكاً وأسلوب ومنهجية لتحديد املخاطر وتقييمها ورصدها واإلبالغ عنها وتزود اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة
بتأكيد أن عوامل املخاطر الرئيسية يتم حتديدها وإدارتها ،كما توفر السياسة إرشادات حول حتليل وتقييم وتقدير
وتصنيف املخاطر واليت تسمع للشركة بإدارة خماطرها الناشئة عن عوامل داخلية وخارجية.
فيما يتعلق بأعمال الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يتم بشكل مستمر ودوري رصد وحتليل مواطن اخللل وأوجه القصور
وحتديد عوامل اخلطر وجماالت التحسينات ،ويتم معاجلة أوجه القصور ومواطن اخللل على أساس مستمر وذلك من
خالل التقارير اليت ترفعها وحدة التدقيق الداخلي بالشركة إىل جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ،إال انه مل تشتمل التقارير
الدورية على عمليات إدارة املخاطر يف الشركة ومدى مالءمة وفاعلية األنظمة املعمول بها يف الشركة يف مواجهة
التغيريات اجلذرية أو غري املتوقعة يف السوق ،وعمليات رقابة االلتزام يف الشركة واليت تشمل القواعد والشروط اليت
حتكم اإلفصاح واإلدراج يف السوق.
مل يتم وضع خطة إلدارة املخاطر للشركة منفصلة عن سياسة إدارة املخاطر املعتمدة لدى الشركة.
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خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م مل تكن هناك أوجه قصور جوهرية يف الرقابة الداخلية قد تؤثر
بشكل جوهري على األداء املالي للشركة .قامت الشركة بالعمل على تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير
املالية  ،ICOFRوقامت الشركة بإجراء تقييم واختبار شاملني لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية  ICOFRمع
الرتكيز على العمليات التجارية الرئيسية واحلصول على رأي من املراجعني اخلارجيني بشأن فعالية التصميم والفعالية
التشغيلية للضوابط املتعلقة بالرقابة على التقاير املالية ،وقد مت معاجلة مجيع نقاط الضعف الرئيسية اليت مت حتديدها
فيما يتعلق بزضوابط الرقابة الداخلية على التقارير املالية .ICOFR

مسؤول اإلمتثال
قام جملس اإلدارة بتعيني السيد /مسريا هابوغودا كمسؤول مراقبة اإلمتثال بالشركة ،وهو يتمتع بقدر عالي من
الكفاءة وخبربة كبرية يف جمال التدقيق وإدارة املخاطر ومراقبة اإلمتثال ،كما أقرت الشركة سياسة اإلمتثال.
وتشمل مهام ومسؤولية مراقبة اإلمتثال ما يلي- :
 مراجعة وتقديم توصيات بشأن السياسات واإلجراءات للمناطق املستهدفة. تنسيق جهود اإلدارات لتنفيذ أهداف اإلمتثال. املساعدة يف تطوير برامج التعليم والتدريب ذات الصلة.-

مراجعة واعتماد برامج التعليم والتدريب.

 البدء واإلشراف على عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي لتقييم اإلمتثال. إنشاء وإدارة "اخلط الساخن لإلمتثال" و "صندوق بريد جمهول" لإلبالغ عن حاالت عدم اإلمتثال احملتملة.-

املساعدة يف معاجلة قضايا اإلمتثال اليت تثار من عمليات التدقيق الداخلي أو اخلارجي أو تلك اليت تثار عرب آليات
اإلبالغ.

 تلقي والتحقيق يف اإلبالغات والتقارير عن سلوك غري قانوني حمتمل أو أي سلوك آخر ينتهك قواعد السلوك امله؛أو أي سياسات إمتثال لإلدارات.
 املساعدة يف وضع خطط عمل وإجراءات تصحيحية ملعاجلة قضايا اإلمتثال. إعداد التقارير ،حسب توجيهات الرئيس التنفيذي ،لتقييم اإلمتثال والتوصية بإدخال حتسينات.-

قيادة جهود اإلمتثال بالشركة وتوفري الدعم بشأنها.

 -توفري حتديثات دورية بشأن أنشطة اإلمتثال.
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الرقابة اخلارجية
أقرت الشركة مؤخراً سياسة التعاقد مع مراقيب احلسابات ،وتستمد السياسة أحكامها من األحكام الواردة يف قانون
الشركات التجارية ونظام احلوكمة ونظام املدققني اخلارجيني واملقيمني املاليني للجهات املدرجة واجلهات اخلاضعة
لرقابة اهليئة باإلضافة إىل أصول املهنة واملعايري الدولية املتعلقة بالتدقيق اخلارجي.
وتشتمل السياسة بوضوح أسس تقييم مراقب احلسابات قبل تعيينه ،والضوابط واإلجراءات الواجب إتباعها عند التعاقد مع
مراقيب احلسابات وتعيينهم وعزهلم ،وإلتزامات الشركة جتاه مراقب احلسابات ،وإلتزامات مراقب احلسابات جتاه
الشركة ،وواجبات مراقب احلسابات ،واملسائل اليت جيب أن يتضمنها تقرير مراقب احلسابات ،والقواعد اليت تنظم
تعارض املصاحل وحتظر على مراقب احلسابات وموظفيه القيام بها وغريها من املسائل املتعلقة بالتدقيق اخلارجي.
وفيما يتعلق بتعيني مراقب احلسابات الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م فقد توىل مهمة الرقابة
اخلارجية مراقب احلسابات شركة كي بي إم جي (  ) KPMGوهي من الشركات األربع الكربى يف العامل وذات باع
طويل يف جمال التدقيق اخلارجي ،إذ مت إعادة تعيني الشركة من قبل اجلمعية العامة العادية للشركة اليت عقدت بتاري
 31مارس 2019م.

قامت الشركة بدعوة شركات التدقيق اخلارجي للتقدم بعروضها وقامت جلنة التدقيق مبراجعة وفحص العروض املقدمة
من مراقيب احلسابات وتقييمها والتأكد من كفائتها ومن ثم رفعت اللجنة توصية مسببة إىل جملس اإلدارة إلختيار
شركة  KPMGكونها من الشركات األربع الكربى يف جمال التدقيق ،ومن ثم قام جملس اإلدارة بدوره برفع توصيته إىل
اجلمعية العامة للشركة واليت أقرت توصية اجمللس بتعيني شركة  KPMGكمراقب احلسابات اخلارجي للشركة
وحتديد أتعابهم مببلغ  300,000ر.ق ثالاائة الف ريال قطري ،وذلك بعد أن مت عرض كافة العروض املقدمة من شركات
التدقيق اخلارجي وأسعارها على املساهمني واليت كانت على النحو التالي- :
املبلغ بالريال القطري

إسم الشركة

ر.ق (مخسمائة وثالثون الف ريال قطري)

1

إرنست ويونغ ( ) Ernst & Young

530,000

2

كي بي إم جي )(KPMG

 300,000ر.ق (ثالاائة الف ريال قطري)

3

رودل ()Rodel & Partner

 240,000ر.ق (مائتان واربعون الف ريال قطري)

4

موور ستيفنس ) ) Moore Stephens

 170,000ر.ق (مائة وسبعون الف ريال قطري)

ويتم التعيني ملدة سنة واحدة ،وجيوز إعادة تتعيني مراقب احلسابات على أال تتجاوز مدة التعيني مخس سنوات متتالية،
وعندئذٍ ال جيوز إعادة تعيني ذات مراقب احلسابات قبل مرور سنتني متتاليتني على األقل.
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اإلفصاح والشفافية
تؤمن الشركة مببدأ اإلفصاح والشفافية كونها تعد أحد أهم مبادئ نظام احلكومة وأحد مقومات احلوكمة املؤسسية
يف الشركات املدرجة ،إذ تهدف الشفافية واإلفصاح إىل الكشف للمستثمرين احلاليني أو احملتملني واملساهمني وأصحاب
املصاحل والعامة عن املمارسات اإلدارية واملالية والطريقة اليت تدار بها الشركة واملعلومات اهلامة اخلاصة بتسيري أعماهلا
والتقارير والبيانات واألحداث اجلوهرية وذلك بغرض إبقائهم على إطالع ودراية على تلك املعلومات اليت متكن املساهمني
من الرقابة على أعمال الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وتوفري املعلومات اهلامة للمساهمني واملستثمرين
احملتملني من أجل متكني من تقييم وضع الشركة بشكل ميكنهم من إختاذ قراراتهم اإلستثمارية بعناية وبصرية ،كما
تعزز الشفافية مسعة الشركة ومكانتها وثقة املستثمرين واملساهمني بها وتبدد خماوفهم الناجتة عن شع املعلومات وضعف
نظام اإلفصاح ،كما أن الشفافية واإلفصاح ذات أهمية ألصحاب املصاحل من العمالء واملوردين وغريهم إذ تعرفهم بأي
حدث أو معلومات ذات أثر مادي أو معنوي قد تؤثر على مصاحلهم.
لذا ،تولي الشركة إهتماماً كبرياً بالقواعد والشروط اليت حتكم اإلفصاح والصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية
وبورصة قطر وشركة قطر لإليداع املركزي لالوراق املالية وكذا الواردة يف قانون الشركات التجارية ،وتراعي
الشركة يف إفصاحاتها عدة عوامل وذلك حرصاً منها على أن حتقق اإلفصاحات اليت تقوم بها ألهدافها وحتقيق الشفافية
الكاملة وأهمها :أن تكون البيانات والتقارير واألخبار واملعلومات حقيقية وتعكس الواقع احلقيقي ،وأن تكون واضحة
غري غامضة ،وأن تصدر يف الوقت املناسب دون تأخري يؤدي إىل إستغالل فئة معينة هلا ،وأن تتاح للمساهمني واملستثمرين
والعامة يف ذات الوقت وإن تعددت وسائل اإلفصاح على أن ترسل قبل ذلك للهيئة وبورصة قطر ،مع مراعاة أال يضر
اإلفصاح مبصاحل الشركة املشروعة أو املصلحة العامة وذلك وفق القواعد اخلاصة باإلفصاح الواردة يف نظام طرح وإدراج
األوراق املالية.
وإستكماالً جلهودها يف تطوير نظام اإلفصاح قامت الشركة مؤخراً بإعتماد سياسة اإلفصاح واإلتصال واليت تتضمن
أيضا آلية التعامل مع الشائعات ،وتنص السياسة على تشكيل جلنة اإلفصاح تكون مهمتها التأكد من أن اإلفصاحات
اليت تقوم به الشركة مستوفية للمتطلبات النظامية ومتوافقة مع سياسة اإلفصاح واإلتصال املعتمدة لدى الشركة.
وخصصت الشركة موقعاً إلكرتونياً تنشر فيه اإلفصاحات باإلضافة إىل كافة املعلومات املتعلقة باملستثمرين
) ،)www.medicare.com.qaكما تقوم الشركة بنشر األخبار والتقارير واإلفصاحات يف املوقع اإللكرتوني اخلاص
ببورصة قطر إلتاحته للمساهمني وعامة املستثمرين وباللغتني العربية واإلجنليزية ،إضافة إىل النشر يف الصحف احمللية
بالنسبة للبيانات واملعلومات إذا تطلب القانون أو اللوائع واألنظمة نشرها يف الصحف.
وتلتزم الشركة مبسؤوليتها عن صحة ودقة املعلومات والبيانات اليت تقوم باإلفصاح عنها.
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 oاإلفصاح عن اإلجراءات اليت إختذتها الشركة بشأن تطبيق نظام احلوكمة:
كجزء من املهام الرئيسية جمللس اإلدارة وإستكماالً جلهوده املتواصلة واملستمرة طيلة السنوات املاضية من أجل اإلرتقاء
باملعايري والسياسات واألنظمة املتبعة واملعمول بها داخل الشركة فيما يتعلق بنظام احلوكمة وإرساء مفهوم املؤسسية،
قامت الشركة مبا يلي- :
 مراجعة وحتديث تطبيقات احلوكمة ومدى إلتزام الشركة بنظام احلوكمة ومبادئه. فهم متطلبات نظام احلوكمة وحتديد جماالت التحسني املطلوبة لإلمتثال الكامل لنظام احلوكمة. تعاقدت الشركة يف سبيل ذلك مع أحد بيوت اخلربة يف جمال التدقيق وتقييم وإدارة املخاطر ( )PKFبغرض مراجعةأو إعداد بعض السياسات  -وذلك بعد فتع الفرصة للشركات بالتقدم بالعطاءات  -وقد راعت الشركة أن تعهد
تلك املهام إىل شركة خمتلفة ومستقلة عن املدقق اخلارجي للشركة والذي حيظر عليه القيام بأي مهام أو خدمات
آخرى للشركة ال تتعلق بأعمال التدقيق اخلارجي وذلك منعاً لتضارب املصاحل.
 مت حتليل أوجه اخلطر ومواطن النقص يف السياسات واإلجراءات اإلدارية القائمة ،مصفوفة السلطة  ،اهليكلالتنظيمي ومواثيق جملس اإلدارة لتحديد اجملاالت الرئيسية للتحسينات ،وذلك بالتعاون مع أحد بيوت اخلربة
( ،)PKFوبناءً على نقاط الضعف احملددة وجماالت التحسينات متت مراجعة أو صياغة وإقرار بعض السياسات
املطلوبة وفقاً لنظام احلوكمة.
 وفقا ملالحظات مراقب احلسابات اخلارجي وتقريره عن العام 2018م متت صياغة الوثائق املطلوبة وحتديثها مبا يفذلك خطة اإلمتثال وسياسة إدارة املخاطر.
 وفقا ملالحظات مراقب احلسابات اخلارجي وتقريره عن العام 2018م مت إجراء تقييم واختبار شاملني لضوابط الرقابةالداخلية على التقاير املالية  ،ICOFRمع الرتكيز على العمليات التجارية الرئيسية واحلصول على رأي من املراجعني
اخلارجيني بشأن فعالية التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط املتعلقة بالرقابة على التقاير املالية.
وقد أارت تلك اجلهود يف قفز الشركة خطوات كبرية وحتقيق تقدم واسع فيما يتعلق بإلتزام الشركة بنطام احلوكمة،
فخالل السنة املالية حمل التقرير حققت الشركة تقدماً يف تطبيقات احلوكمة تتضع معامله الرئيسية فيما يلي- :
 أقر جملس اإلدارة العديد من السياسات املطلوبة وفق نظام احلوكمة مثل :سياسة التدريب التعريفي ألعضاء جملساإلدارة ،سياسة تقييم أداء اجمللس واللجان واإلدارة التنفيذية العليا ،سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة ،سياسة
تضارب املصاحل ،سياسة تداول األشخاص املطلعني ،سياسة توزيع األرباح ،سياسة التعاقد مع مراقيب احلسابات،
سياسة حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل ،سياسة اإلفصاح والتواصل (تتضمن أحكام التعامل مع الشائعات)،
سياسة املسؤولية اإلجتماعية ،سياسة اإلمتثال.
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وستقوم الشركة بعرض بعض السياسات املعتمدة بالشركة على اجلمعية العامة إلقرارها وفقاً ملتطلبات نظام
احلوكمة وذلك يف إجتماع اجلمعية العامة العادية املقبل الذي سيعقد خالل الربع األول من العام 2020م مثل سياسة
توزيع األرباح على املساهمني وسياسة التعاقد مع االطراف ذات العالقة على اجلمعية العامة وسياسة ومعايري
واجراءات الرتشع للعضوية يف جملس إدارة الشركة.
 قام اجمللس بإعتماد سياسة خطة التعاقب على إدارة الشركة ،إال انه بالرغم من وضع سياسة خطة التعاقب علىإدارة الشركة ،إال أن الشركة مل تضع خطة التعاقب على إدارة الشركة منفصلة عن السياسة وسوف تقوم
الشركة خالل العام املقبل  2020بوضع خطة تعاقب منفصلة عن السياسة.
 قام اجمللس بإعتماد سياسة واضحة ومكتوبة بشأن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية العليا. قام اجمللس مبراجعة وحتديث بعض السياسات واملواثيق املوجودة لتتوافق مع أحكام نظام احلوكمة ،مثل ميثاقجملس اإلدارة ،ميثاق جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ،ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت.
 قام اجمللس مبراجعة وحتديث اهليكل التنظيمي للشركة وإعتماده.-

قام اجمللس بإعتماد خطط التدريب والتثقيف السنوية للعاملني بالشركة للسنة القادم 2020م.

 قام اجمللس بإقرار إختصاصات أمني سر جملس اإلدارة. قامت الشركة مبراجعة وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية. قامت الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية . ICOFR قامت الشركة بوضع أو حتديث بعض السياسات الداخلية لبعض اإلدارات مثل إدارة املوارد البشرية ،واإلدارةاملالية ،وإدارة التأمني ،وإدارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وإدارة املشرتيات.،وقسم املخازن.
فضالً عن ذلك ،يوجد لدى الشركة قواعد السلوك امله؛ ،وسياسة اإلبالغ عن املخالفات والشكوك ،ومعايري وأسس
وإجرءات العضوية يف جملس إدارة الشركة ،وتعكف الشركة حالياً على حتديث ميثاق احلوكمة.
كما قامت الشركة باملساهمة يف املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع ومحاية البيئة كما هو موضع تفصيالً يف طيات
هذا التقرير.
 oاإلفصاح عن املخالفات اليت ارتُكبت خالل السنة واجلزاءات اليت وقعت عليها لعدم اإللتزام بتطبيق أي من مبادئ أو
أحكام هذا النظام.
خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م مل تُفرض على الشركة أية جزاءات من هيئة قطر لألسواق املالية لعدم
إلتزامها بتطبيق أحكام ومبادئ نظام احلوكمة .كما مل تصدر من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة
بإعتبارها جهة رقابية على الشركات املدرجة أية جزاءات على الشركة.
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 oاإلفصاح عن املبادئ واألحكام اليت مل تلتزم الشركة بتطبيقها وأوجه القصور ،وبيان أسبابها ،وطريقة معاجلتها

وسبل تفاديها يف املستقبل:
على الرغم من اجلهود الكبرية الذي بذلتها الشركة خالل السنوات املاضية وحتديداً السنة حمل التقرير يف تطبيق
مبادئ نظام احلوكمة والوفاء مبتطلباته واخلطوات الكبرية اليت خطتها الشركة يف هذا اجملال ،إال أن هناك بعض
املتطلبات اليت مل تفي بها الشركة بعد كما هي واردة أدناه ،إذ تضافرت وإرتكزت جهود الشركة يف إقرار
السياسات املطلوبة وفقاً لنظام احلوكمة وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتطبيق الكامل لنظام الرقابة
الداخلية على التقارير املالية  ICOFRوكذلك السياسات الداخلية اخلاصة باإلقسام اإلدارية بالشركة مما مكنها من
الوفاء بأهم وغالبية املتطلبات الواردة يف نظام احلوكمة.
املتطلبات اليت مل تفي الشركة بها بعد- :
 وضع برامج التوعية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة. بالرغم من أن جملس اإلدارة قد قام بوضع سياسة خطة التعاقب على إدارة الشركة ،إال أن الشركة مل تضعخطة التعاقب على إدارة الشركة منفصلة عن السياسة وسوف تقوم الشركة خالل العام املقبل  2020بوضع خطة
تعاقب منفصلة عن السياسة.
 تقوم إدارة التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر برفع تقارير دورية إىل جلنة التدقيق ،إال انه مل تشتمل التقارير الدوريةعلى عمليات إدارة املخاطر يف الشركة ومدى مالءمة وفاعلية األنظمة املعمول بها يف الشركة يف مواجهة
التغيريات اجلذرية أو غري املتوقعة يف السوق ،وعمليات رقابة االلتزام يف الشركة واليت تشمل القواعد والشروط
اليت حتكم اإلفصاح واإلدراج يف السوق.
 مل يتم وضع خطة إلدارة املخاطر للشركة منفصلة عن سياسة إدارة املخاطر املعتمدة لدى الشركة.وجتدر اإلشارة إىل ما يلي- :
-

رئيس جملس اإلدارة هو رئيس جمللس إدارة اجملموعة اإلسالمية للتأمني وكذلك نائب رئيس جملس إدارة جمموعة
إزدان القابضة وذلك بالتوافق مع املادة  98من قانون الشركات التجارية حيث أن سعادة الشي  /عبداهلل بن ثاني
بن عبداهلل آل ثاني ميثل جمموعة التداول للتجارة يف جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة واليت متتلك  %54.18من
أسهم جمموعة إزدان القابضة.

 -حتدد سياسة املكافآت مكافآت جملس اإلدارة وفقاً لنص املادة ( )119من قانون الشركات التجارية.
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 oالتزام الشركة بالقواعد والشروط اليت حتكم اإلفصاح واإلدراج يف السوق:
تلتزم الشركة بالقواعد واللوائع اليت حتكم اإلدارج واإلفصاح بغرض إبقاء املساهمني على إطالع دائم حول أعمال
الشركة وأخبارها اجلوهرية .وفيما يلي قائمة توضع إفصاحات الشركة عن املعلومات الدورية والفورية واألحداث
اجلوهرية خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م- :
تاري اإلفصاح

مضمون اإلفصاح

1

2019/01/14م

اإلفصاح عن موعد إجتماع جملس اإلدارة ملناقشة البيانات املالية السنوية للعام 2018م وإجازتها

2

2019/01/29م

2

2019/01/29م

3

2019/01/30م

اإلفصاح عن نتائج البيانات املالية السنوية للشركة للفرتة املنتهية يف  31ديسمرب 2018م.

4

2019/03/04م

اإلفصاح عن تغيري شركة وثاق لتنمية األعمال–عضو جملس اإلدارة ملمثلها يف عضوية جملس إدارة اجملموعة

5

2019/03/07م

اإلفصاح عن موعد ومكان عقد إجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة وجدول األعمال.

6

2019/03/31م

اإلفصاح عن نتائج إجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة وعن تأجيل إجتماع اجلمعية العامة غري

7

2019/03/31م

8

2019/04/02م

9

2019/04/07م

اإلفصاح عن نتائج اإلجتماع املؤجل للجمعية العامة غري العادية للشركة.

10

2019/04/17م

اإلفصاح عن موعد إفصاح الشركة عن البيانات املالية للربع األول من العام 2019م.

11

2019/04/24م

اإلفصاح عن نتائج البيانات املالية الربعية للشركة للفرتة املنتهية يف  31مارس 2019م.

12

2019/07/07م

اإلفصاح عن موعد إفصاح الشركة عن البيانات املالية للنصف األول من العام 2019م.

13

2019/07/24م

اإلفصاح عن نتائج البيانات املالية نصف السنوية للشركة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2019م.

14

2019/09/29م

اإلفصاح عن موعد إجتماع جملس اإلدارة ملناقشة البيانات املالية للربع الثالث من العام 2019م

واإلفصاح عنها.
اإلفصاح عن حصول الشركة على الرتاخيص النهائية من اجلهات املختصة لتشغيل عيادات الوكرة
ووحدة احلاالت املستعجلة – املستشفى األهلي ،وموعد اإلفتتاح األولي.
اإلفصاح عن حصول الشركة على الرتاخيص النهائية من اجلهات املختصة لتشغيل عيادات الوكرة
ووحدة احلاالت املستعجلة – املستشفى األهلي ،وموعد اإلفتتاح األولي.

للرعاية الطبية ليكون سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني بد ًال من السيد /طوني حجار.

العادية لعدم إكتمال النصاب القانوني ،باإلضافة إىل تزويد البورصة واهليئة مسبقاً بإعالن دعوة
املساهمني إلستالم أرباحهم النقدية وتفاصيل توزيع األرباح.
إخطار بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق املالية مسبقاً بنشر مقابلة صحفية للرئيس التنفيذي مع السيد/
خالد حممد العمادي – الرئيس التنفيذي للشركة يف جريدة العرب بتاري 2019/04/01م.
اإلفصاح عن اإلفتتاح الرمسي لعيادات الوكرة ووحدة احلاالت املستعجلة – املستشفى األهلي ،ونبذة
عن املشروع.

وإجازتها واإلفصاح عنها.
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تاري اإلفصاح

مضمون اإلفصاح

15

2019/09/30م

إخطار بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق املالية وشركة قطر لإليداع املركزي لالوراق املالية بتعيني

16

2019/10/09م

مسؤول عالقات املستثمرين بالشركة.
اإلفصاح عن نتائج البيانات املالية الربعية للشركة للفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 2019م.

كما تلتزم الشركة بتزويد اجلهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك اجلهات (حبسب
احلال) بأية تقارير أو حماضر أو معلومات أو بيانات والرد على االستفسارات ،مثل:
 تزويد بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق املالية عند الطلب بإيضاح وتفسري أسباب أي تعامل أو تداول غري عادي علىأسهم الشركة أو إرتفاع كبري أو إخنفاض كبري يف سعر السهم.
 تزويد بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق املالية وشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بالنظام األساسياملعدل ،وقائمة األشخاص املطلعني ،وبيانات مسؤولي اإلتصال ومسؤول عالقات املستثمرين وأي تغيري يطرأ على تلك
البيانات أو املستندات.
 تزويد إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة سنوياً بقائمة حمدثة ألعضاء جملس اإلدارة وبيانات التواصلمعهم.
 oاإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها مبا فيها التحكيم ،والدعاوى القضائية:
خالل السنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م مل تكن هناك دعاوى قضائية جديدة ذات أثر جوهري على الشركة بإستثناء
قضية واحدة الزالت متداولة يف احملاكم املختصة ،وهي على النحو التالي:
معلومات عن القضية
1

دعوى مرفوعة من الشركة على الشركة الوطنية للتأمني الصحي  -صحة (حتت التصفية) وآخرين ،وذلك
بغية إسرتداد الديون املستحقة للشركة على شركة(صحة)
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 oهيكل رأس املال ومساهمة الشركة يف الشركات التابعة هلا- :
 -يبلغ رأس مال الشركة مائتان واحد واانون مليوناً وأربعمائة واحد وأربعون ألف ريال قطري

281,441,000

ر.ق

موزعة على  281,441,000مائتان واحد واانون مليوناً وأربعمائة واحد وأربعون ألف سهم ،قيمة السهم الواحد ريال
واحد فقط( .رأس املال مدفوع بالكامل)
وخالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م قامت الشركة بتعديل النظام األساسي للشركة بتجزئة سهم
الشركة ليصبع قيمة السهم الواحد رياالً قطرياً واحداً بدالً من عشرة رياالت وذلك تنفيذاً لقرار جملس إدارة هيئة
قطر لألسواق املالية بشأن جتزئة أسهم الشركات املدرجة.
 ال يوجد للشركة شركات تابعة ،وإمنا يوجد للشركة مخسة فروع ،وهي :املستشفى األهلي – مركز األهليللتغذية الصحية (محية)  -مركز األهلي للتأهيل والعالج الطبيعي (رعاية)  -مركز األهلي خلدمات التمريض
(عناية)  -عيادات الوكرة ووحدة احلاالت املستعجلة -املستشفى األهلي.
 oاإلفصاح عن مساهمات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا يف رأس مال الشركة- :
فيما يلي قائمة توضع ملكية ومساهمة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا يف رأس مال الشركة،
وأمساء كبار املساهمني الذين ميلكون ما جمموعه  %5فأكثر من رأس مال الشركة وذلك من واقع سجل
املساهمني بالشركة كما هو عند إغالق التداول بتاري  31ديسمرب 2019م.

مساهمات أعضاء جملس اإلدارة
العضو
شركة إاار لإلنشاء والتجارة

عدد األسهم اململوكة ونسبة
الصفة

املساهمة يف رأس مال الشركة

رئيس جملس اإلدارة

عدد  703,602سهم أي ما يعادل

وميثلها سعادة الشي  /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
شركة املنارة لإلستثمار
وميثلها سعادة الشي  /حممد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
شركة وثاق لتنمية األعمال
وميثلها سعادة الشي  /د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

نسبة % 0.25
نائب رئيس جملس
اإلدارة
عضو جملس اإلدارة

عدد  703,602سهم أي ما يعادل
نسبة % 0.25
عدد  28,144,100سهم أي ما يعادل
نسبة % 10.00
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عدد األسهم اململوكة ونسبة

العضو
شركة أبرار الدوحة لإلستثمار

الصفة

املساهمة يف رأس مال الشركة

عضو جملس اإلدارة

عدد  703,602سهم أي ما يعادل

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

نسبة % 0.25
عضو جملس اإلدارة

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

نسبة % 1.37
العضو املنتدب

وميثلها السيد /د .عبدالباسط أمحد عبدالرمحن الشييب
السيد /علي إبراهيم عبدالعزيز العبدالغ؛
السيد /مجال عبداهلل امحد جاسم اجلمال
السيد /وليد امحد ابراهيم السعدي

عدد  3,869,082سهم أي ما يعادل

عدد  703,602سهم أي ما يعادل
نسبة % 0.25

عضو جملس اإلدارة

ال ينطبق

(عضو مستقل)

(عضو مستقل غري مالك ألسهم)

عضو جملس اإلدارة

ال ينطبق

(عضو مستقل)

(عضو مستقل غري مالك ألسهم)

عضو جملس اإلدارة

ال ينطبق

(عضو مستقل)

(عضو مستقل غري مالك ألسهم)

اجملموع

% 12.37

 ال ميلك أي من أعضاء اجمللس بصفاتهم الشخصية أسهماً يف الشركة بإستثناء السيد /د .عبدالباسط أمحد الشييب الذي
ميلك بصفته الشخصية عدد  2,000,000سهم أي ما نسبته  % 0.71من أسهم الشركة.
مساهمات املديرين التنفيذيني
اإلسم

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

عدد األسهم

نسبة املساهمة يف

املنصب

اململوكة

رأس املال

الرئيس التنفيذي

 30,000سهم

% 0.011

نائب الرئيس التنفيذي

 100,000سهم

% 0.036
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قائمة كبار املساهمني ( الذين ميلكون ما جمموعه  %5فأكثر من رأس مال الشركة)
عدد األسهم

نسبة امللكية من

اإلسم

اململوكة

رأس املال

شركة الربع اخلالي للتجارة

28,144,100

% 10

شركة وثاق لتنمية األعمال

28,144,100

% 10

 oاإلفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا- :
قامت الشركة مؤخراً بوضع سياسة واضحة ومكتوبة بشأن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية
العليا ،وتوضع السياسة املعايري العامة للمكافآت ،وطريقة حتديد مكافآت أعضاء اجمللس وبدالت جلسات إجتماعات
جملس اإلدارة وجلانه ،وسياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا .كما يوجد بالشركة الئحة داخلية بشأن تقييم أداء
العاملني بها وحتدد طريقة منع مكافآتهم.
وحتدد سياسة املكافآت مكافآت جملس اإلدارة وفقاً لنص املادة ( )119من قانون الشركات التجارية ،يتم اإلفصاح عن
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة يف البيانات املالية السنوية للشركة ،كما يتم إحاطة املساهمني باملكافآت اليت يوصي
بها اجمللس عند عرض بند إبراء ذمة أعضاء اجمللس وإعتماد مكافآتهم يف اجلميعة العامة العادية للشركة كما يتم
تضمينها يف حمضر إجتماع اجلمعية العامة للشركة .وفيما يلي جدول يوضع قيمة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة عن
السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م واليت إجازتها اجلمعية العامة للشركة يف إجتماعها املنعقد بتاري  31مارس
2019م -
املكافأة بالريال القطري

الصفة
رئيس جملس اإلدارة

 628,504ر.ق

نائب رئيس جملس اإلدارة

 314,252ر.ق

العضو املنتدب

 314,252ر.ق
 324,252ر.ق لكل عضو

باقي أعضاء جملس اإلدارة ( 6أعضاء)

 3,142,520ر.ق

إمجالي مكافآت اعضاء اجمللس

كما يتم اإلفصاح عن مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا يف البيانات املالية للشركة ،وفيما يلي جدول يوضع قيمة
مكافآت اإلدارة االتنفيذية العليا عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م- :

اإلسم
السيد /خالد حممد العمادي
السيد /مجال صاحل عبداخلالق

املنصب

املكافأة بالريال القطري

الرئيس التنفيذي

 1,888,988ر.ق

نائب الرئيس التنفيذي

 1,013,856ر.ق
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 oاإلفصاح عن املكافآت واملبالغ واإلمتيازات اخلاصة بأعضاء اجمللس والتربعات ونفقات اإلعالنات- :
يضع جملس اإلدارة سنوياً حتت تصرف املساهمني ،الطالعهم قبل إنعقاد اجلمعية العامة بأسبوع على األقل ،كشفاً
تفصيلياً 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 ،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 -املكافآت 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 -التربعات مع بيان اجلهة املتربع هلا ومسوغات التربع وتفصيالته.
وحيق ألي مساهم اإلطالع جماناً على هذا الكشف قبل أسبوع على األقل من موعد إنعقاد اجلمعية العامة وذلك لدى
مكتب أمني سر جملس اإلدارة أو خالل اجلمعية يف مكان إنعقادها.
 oاإلفصاح عن التعامالت والصفقات اليت تربمها الشركة مع أي "طرف ذي عالقة"
تلتزم الشركة باإلفصاح يف البيانات املالية السنوية للشركة عن التعامالت والصفقات اليت أبرمتها الشركة مع االطراف
ذات العالقة ،كما يتم اإلفصاح عنها يف الكشف التفصيلي الذي يعده جملس اإلدارة وفقاً ألحكام املادة ( )122من قانون
الشركات التجارية وتضعه حتت تصرف املساهمني إلطالعهم قبل إسبوع من إنعقاد اجلمعية العامة العادية للشركة.
متثل األطراف ذات العالقة كبار املساهمني وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة ،والشركات اليت
تسيطر عليها تلك األطراف أو تسيطر عليها بصورة مشرتكة أو هلا نفوذ كبري عليها .تعتمد إدارة الشركة سياسة األسعار
وشروط هذه املعامالت.
املعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة يف بيان الدخل كاآلتي:
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2019

2018

إيرادات من ودائع لدى بنك إسالمي

1,483,120

1,432,321

إيرادات إجيارات

547,181

444,564

رسوك بنكية

()39,430

()61,978

تكلفة التمويل (متضمنة تكلفة اقرتاض مرمسلة)

()1,552,412

()1,424,198

مصاريف تأمني

()13,044,928

()10,548,532

األرصدة مع األطراف ذات العالقة الواردة يف بيان املركز املالي كاآلتي:
2019

2018

أرصدة لدى بنوك

40,197,458

23,559,297

ودائع قصرية األجل

35,000,000

70,000,000

إيرادات مستحقة من ودائع لدى بنك إسالمي

455,087

494,336

تسهيالت بنكية (إيضاح )16

30,531,793

31,006,029

ذمم جتارية دائنة

250,167

4,614,145

مجيع الصفقات اليت أبرمتها الشركة مع األطراف ذوي عالقة كانت تصب يف مصلحة الشركة ومل يكن فيها للطرف
ذو العالقة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة ،إذ أن كل العقود اليت تربم مع األطراف ذو العالقة تكون يف مصلحة
الشركة ووفقاً ألسعار السوق وعلى أساس جتاري حبت ،وال جيوز ألي طرف ذو عالقة له مصلحة أو صلة بالعملية أو
الصفقة أن حيضر إجتماع اجمللس أثناء مناقشة البند اخلاص بتلك الصفقة أو العملية أو العالقة كما ال حيق له التصويت
عليها أو حتى توكيل غريه يف التصويت .ووفقاً لتعريف الصفقات الكربى الوارد يف نظام حوكمة الشركات ،فال تعترب
أي من تلك العقود صفقة كربى ،لذا مل يتم عرضها على اجلمعية العامة للشركة ألخذ موافقتها املسبقة.
ويتم التدقيق على مجيع معامالت الشركة بواسطة مدقق احلسابات اخلارجي ،ويتم اإلفصاح يف البيانات املالية السنوية
عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وذلك وفقاً للقانون واألنظمة واملعايري الدولية يف احملاسبة والتدقيق.
وقد قامت الشركة مؤخراً بإعداد وإعتماد سياسة التعاقد مع األطراف ذات العالقة واليت حتكم العالقة مع االطراف
ذات العالقة وتبني بوضوح اآلليات واخلطوات اليت جيب إتباعها عند تعاقد الشركة مع أي طرف ذو عالقة سواء كانت
عقوداً عادية الزمة لتسيري األعمال اليومية التشغيلية للشركة أو كانت صفقات كربى ،وستقوم الشركة خالل إجتماع
اجلمعية العامة العادية اليت ستعقد خالل الربع األول من العام 2020م بعرض سياسة التعاقد مع األطراف ذات العالقة على
اجلمعية العامة إلقرارها ،وسيتم العمل مبقتضاها خالل السنة املالية القادمة.

45

تقرير احلوكمة
السنوي 2019

التعاقد والتعامل مع مقدمي اخلدمات

يوجد لدى الشركة سياسة للتعاقد مع مراقيب احلسابات كما هو موضع تفصيالً يف طيات هذا التقرير يف بند ( الرقابة
اخلارجية)
ال توجد بالشركة آلية حمددة للتعامل والتعاون مع مقدمي اخلدمات املالية ،والتحليل املالي ،والتصنيف االئتماني وغريهم
من مقدمي اخلدمات وجهات حتديد معايري ومؤشرات األسواق املالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة
املساهمني ،إال أن الشركة تراعي يف هذا الشأن ما يلي- :
 oيف حالة نشوء عالقة أو تعامل من هذا النوع تقوم الشركة بإبرام عقد ينظم العالقة بني الطرفني والتزاماتهما وحقوقهما
ويتم تضمينها نصوصاً تضمن تقديم تلك اجلهات خلدماتها بسرعه وأمانه وشفافية لكافة املساهمني كما هو احلال
يف تعاقد الشركة مع أحد البنوك املعتمدة بالدولة للقيام مبهمة توزيع أرباح الشركة على املساهمني.
 oفيما يتعلق بالتعامل مع مقدمي خدمات حتليل السوق املالي أو مالك الصناديق اإلستثمارية ،يراعي مسؤول عالقات
املسثمرين يف املؤمترات واإلجتماعات مع احملللني واملساهمني واملستثمرين احلاليني واحملتملني ومالك الصناديق
اإلستثمارية القواعد واالنظمة اليت حتكم عمليات اإلفصاح حبيث ال يتم اإلفصاح عن معلومات غري مفصع عنها لعامة
املساهمني ومبا ال يضر مبصاحل الشركة.
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اجلمعية العامة
عقدت الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م إجتماعاً واحداً للجمعية العامة العادية للشركة عقد
بتاري  31مارس 2019م وجاءت نتائج إجتماع اجلمعية كما يلي- :
 -1استمعت اجلمعية لتقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي خالل السنة املالية املنتهية يف
2018/12/31م واخلطة املستقبلية وصادقت عليها.
 -2استمعت اجلمعية لتقرير مراقب احلسابات عن ميزانية الشركة وعن احلسابات اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف
2018/12/31م وصادقت عليه.
 -3ناقشت اجلمعية امليزانية العمومية للشركة وحساب األرباح واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م

وصادقت عليهما.
 -4وافقت اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  % 30نقداً من القيمة اإلمسية للسهم (أي بواقع
 3ريال عن كل سهم).
 -5أبرأت اجلمعية العامة ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م ومت اعتماد مكافآتهم
بإمجالي مبلغ  3,142,520ر.ق (ثالثة ماليني ومائة واثنان واربعون الفاً ومخسمائة وعشرون ريال قطري).
 -6نظرت اجلمعية العامة يف تقرير احلوكمة اخلاص بالشركة للعام 2018م وأعتمدت التقرير.
 -7مت تعيني شركة كي بي إم جي (  ) KPMGكمراقب للحسابات للعام املالي 2019م ومت حتديد اتعابهم عن ذلك
مببلغ  300,000ر.ق (ثالاائة الف ريال قطري).
 -8وافقت اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتخصيص مبلغ مليون ريال قطري وذلك لعالج احلاالت املستحقة وغري
القادرة على حتمل تكاليف العالج ،وفوضت جملس اإلدارة بالتصرف يف هذا املبلغ ووضع معايري وضوابط
وشروط اإلستحقاق.
كما عقدت الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م إجتماعاً واحداً للجمعية العامة غري العادية للشركة
ُعقد بالتزامن مع إجتماع اجلمعية العامة العادية يف  31مارس 2019م ومت تأجيل اإلجتماع لعدم إكتمال النصاب القانوني
إىل تاري  7ابريل 2019م ،وجاءت نتائج اإلجتماع املؤجل كما يلي- :
 -1وافقت اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتمديد مدة الشركة ملدة مخسون سنة قادمة تبدأ من نهاية املدة احلالية
للشركة يف 2020/02/02م.
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 -2وافقت اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتجزئة القيمة اإلمسية للسهم لتصبع رياالً واحداً فقط بدالً عن عشرة
رياالت وذلك إنفاذاً لقرار جملس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية الصادر بتاري 2018/12/16م ،وتعديل املواد ذات
الصلة يف النظام األساسي للشركة ليعكس هذا التعديل.
 -3فوضت اجلمعية سعادة رئيس جملس اإلدارة و/أو نائب رئيس جملس اإلدارة بالتوقيع املنفرد على النظام األساسي
املعدل للشركة وتوثيقه وباختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية غري العادية وإمتام إجراءات
إشهار التعديالت يف اجلريدة الرمسية.
وتلتزم الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر لألسواق املالية بنسخة من احملضر املعتمد إلجتماع اجلمعية
العامة العادية وغري العادية ،كما يتم تزويد شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية باحملضر إذا نتج عن إجتماع
اجلمعية العامة غري العادية تعديل نسبة احلد األقصى للتملك أو تعديل نسبة وعدد األسهم الواجب متلكها من املرتشع
لعضوية جملس اإلدارة كشرط من شروط الرتشع للعضوية ،أو أية تعديالت أخرى ذات صلة بإختصاصات جهة اإليداع.
ويف مجيع األحوال اليت يتم فيها تعديل بنود النظام األساسي للشركة تلتزم الشركة بتزويد هيئة قطر لألسواق املالية
وبورصة قطر وشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بنسخة من النظام األساسي املعدل واملوثق بعد إمتام عمليات
توثيقه من اجلهات املختصة ممثلة يف وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل.
وحيق ألي من املساهمني أن يطلع جماناً على حماضر إجتماع اجلمعية العامة للشركة.

األشخاص املطلعني
تلتزم الشركة بالقواعد اخلاصة بتداوالت املطلعني ،إذ تقوم الشركة يف هذا اإلطار مبا يلي- :
 قامت الشركة بإعداد قائمة االشخاص املطلعني بالشركة حبكم مناصبهم أو وظائفهم وطبيعة أعماهلم اليتمتكنهم من اإلملام مبعلومات داخلية غري متاحة للمساهمني والعامة ،كما تقوم الشركة بإستمرار إلتزاماً
بأحكام املادة ( )2- 2- 8من نظام احلوكمة بتزويد هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر وشركة قطر
لإليداع املركزي بقائمة األشخاص املطلعني بالشركة وبأية تغيريات تطرأ عليها فور حدوثها ،من أجل متكني
اجلهات الرقابية والتنظيمية من اإلضطالع بدورها الرقابي على تداوالت األشخاص املطلعني وكذلك عرض
تداوالت األشخاص املطلعني للمساهمني يف املوقع اإللكرتوني لبورصة قطر ملزيد من الشفافية.
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 تقوم الشركة داخلياً بتزويد وإحاطة األشخاص املطلعني وبشكل دائم ودوري عن فرتات حظر التداول املنصوصعليها يف قواعد وتعاميم بورصة قطر (سوق الدوحة لألورق املالية سابقاً) وذلك عند قرب إنتهاء الفرتات املالية.
 يلتزم األشخاص املطلعني بعدم التداول على أسهم الشركة بناءً على أي معلومات متوفرة لديهم وغري متاحة لعامةاملساهمني واملستثمرين ،ويبقى هذا احلظر قائماً إىل حني قيام الشركة باإلفصاح العام عن تلك املعلومات جلمهور
املساهمني.
 يلتزم األشخاص املطلعني باحملافظة على ضمان سرية أي معلومات داخلية وعدم تسربها أو إفشاءها إىل أي شخصآخر يف غري السياق السليم ملمارسة وظيفته أو مهنته أو واجباته ،كما جيب عليهم اإلمتناع عن التوصية ألي
شخص أو حثه على أساس هذه املعلومات على التداول يف السهم أو أي إستثمار مرتبط بها.
وقد قامت الشركة مؤخراً بإعداد وإقرار سياسة تداول األشخاص املطلعني واليت تهدف إىل جتنب وتقليل تضارب املصاحل
واحلفاظ على املصلحة العامة وحتقيق نزاهة املعامالت يف السوق.
وتوفر السياسة تعريفاً ملصطلع األشخاص املطلعني ،وتبني احلاالت الي تعترب وتشكل انتهاكاً لسياسة تداول األشخاص
املطلعني ،وإلتزامات الشركة وإلتزامات األشخاص املطلعني فيما يتعلق باإلجراءات اليت جيب إختاذها ملنع إنتهاك قواعد
تداول األشخاص املطلعني ،واجلزاءات التأديبية اليت ميكن أن تفرض على املطلعني الداخليني يف حالة إنتهاء قواعد تداول
األشخاص املطلعني الواردة يف القوانني واللوائع ذات الصلة أو يف سياسة تداول األشخاص املطلعني.
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حقوق املساهمني
يتمتع املساهمون بإعتبارهم مالك الشركة وأصحاب املصاحل الرئيسيني حبقوق وصالحيات واسعة وفقاً للحقوق املقررة
هلم قانوناً ،وتكفل الشركة للمساهمني احلقوق املقررة هلم يف القانون والنظام األساسي املعدل للشركة وسياسة حقوق
املساهمني وأصحاب املصاحل اليت قامت الشركة بإعتمادها مؤخراً.
وتنص سياسة حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل على اآلتي- :
 تلتزم الشركة مبعاملة مجيع مساهميها بشكل منصف ،واالعرتاف بهم ،ومحايتهم وتسهيل ممارستهم حلقوقهم منخالل التواصل املستمر واملفتوح ،ويتم توفري محاية كافية ملساهمي األقلية من أي سلوك غري عادل من جانب األغلبية.
تفرض الشركة قواعد حمددة جيدًا وحتظر صراحةً على أي مساهم أو موظف احلصول على مزايا غري عادلة عن طريق
حجب املعلومات من مساهمي األقلية وعامة الناس.
 ال جيوز للشركة حظر أي من احلقوق املقررة للمساهمني عن أي فئة من املساهمني أو وضع معايري للتمييز بنياملساهمني للحصول على تلك احلقوق.
وفيما يلي قائمة بأهم احلقوق املكفولة للمساهمون وفقاً للنظام األساسي للشركة واملعمول بها يف الشركة- :
احلقوق املكفولة

رقم املادة يف
النظام األساسي

 مبدأ املساواة بني املساهمني يف احلقوق:
 oال يلزم املساهمون إال بقيمة كل سهم وال جيوز زيادة إلتزاماتهم.

البنود أ  -ب -
ت من املادة 19

 oيرتتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة األساسي وقرارات مجعيتها العامة.
 oكل 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.
 حق التصرف يف األسهم:

البند ج من املادة

لكل مساهم حق التصرف يف األسهم وذلك مع مراعاة القيود املنصوص عليها قانوناً أو األحكام 19

الواردة يف النظام األساسي وعلى وجه اخلصوص املواد من ()18 – 14
 حق احلصول على النصيب املقرر من أرباح األسهم:

البنود ت – ث من

 oكل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه من األسهم بال متييز يف ملكية املادة 19

موجودات الشركة ،ويف األرباح املقسمة على الوجه املبني يف النظام األساسي.
 oيكون آلخر مالك للسهم مقيد إمسه يف سجل الشركة احلق يف قبض املبالغ املستحقة عن
السهم ،سواء كانت حصصاً يف االرباح أو نصيباً يف املوجودات
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رقم املادة يف
النظام األساسي

 احلقوق املتعلقة بالتصويت:
 oلكل مساهم حق حضور اجتماعات اجلمعية العامة ،ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد البند  1من املادة
أسهمه .
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 oالتصويت حق للمساهم – ميارسه بنفسه أو عن طريق من ميثله قانوناً – ال جيوز التنازل عنه وال البند ح من املادة
ميكن إلغاؤه ،وحيظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إىل إعاقة استخدام 19

املساهم حلقه يف التصويت ،وتلتزم بتمكني املساهم من ممارسة حق التصويت وتيسري
إجراءاته ،وجيوز هلا أن تستخدم يف ذلك وسائل التقنية احلديثة.
 احلقوق املتعلقة بإنتخاب أعضاء جملس اإلدارة:

املادة 30

وفقاً للنظام األساسي املعدل للشركة تنتهج الشركة عند التصويت إلنتخاب أعضاء جملس اإلدارة
آلية اإلقرتاع السري وفقاً ألسلوب التصويت الرتاكمي وذلك بغرض زيادة فرص مساهمي األقلية يف
احلصول على متثيل عادل هلم يف جملس اإلدارة.
 حق الوصول إىل املعلومات وطلبها:
للمساهم احلق يف الوصول إىل املعلومات اليت متكنه من ممارسة حقوقه كاملة وطلبها وذلك مبا ال

البند خ من املادة
19

خيل حبقوق سائر املساهمني أو يضر مبصاحل الشركة ،وتوضع 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.
 احلقوق املتعلقة بإجتماعات اجلمعية العامة:
 oحق املساهم أو املساهمني املالكني ما ال يقل عن ( )%10من رأس مال الشركة وألسباب جدية

املادة 46

طلب دعوة اجلمعية العامة لإلنعقاد.
 oحق املساهمني املالكني ما ال يقل عن ( )%25من رأس مال الشركة طلب دعوة اجلمعية العامة

املادة 59

غري العادية لإلنعقاد.
 oحق املساهمني الذين ميثلون  %10من رأس مال الشركة يف طلب إدراج مسائل معينة يف جدول

املادة 50

أعمال اجلمعية العامة ومناقشتها باإلجتماع إن مل يدرجها اجمللس وقررت اجلمعية ذلك.
 oحق املساهم يف حضور إجتماعات اجلمعية العامة باألصالة أو الوكالة وحق املساهمني القصر

املادة 49

واحملجور عليهم يف متثيلهم باجلمعية.
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رقم املادة يف
النظام األساسي

 oحق املساهم يف املشاركة الفعالة واملناقشة وطرح األسئلة وتلقي األجابة الكافية بالقدر الذي ال

املادة 53

يعرض مصلحة الشركة للضرر.
 oحق املساهم يف مناقشة مراقب احلسابات اخلارجي خالل اجلمعية العامة.
 oحق املساهم يف تدوين إعرتاضه على القرارت يف حمضر اإلجتماع.

املادة 65

البند خ من املادة
 19مكرر

 حق عدد من املساهمني ميثلون ما ال يقل عن ربع رأس املال يف عزل رئيس أو أعضاء جملس اإلدارة

املادة 38

وذلك وفقاً للنصوص املقررة قانوناً
 النصوص املتعلقة بتوفري احلماية للمساهمني عند إبرام الصفقات الكربى أو التعامالت مع األطراف املادة  19مكرر
ذات العالقة أوالتصرفات اليت قد ختل مبصاحل املساهمني أو ختل مبلكية رأس مال الشركة،
مثل- :
 oال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو عضو اجمللس أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة،
أو أن يتجر حلسابه أو حلساب الغري يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإال كان
للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعترب العمليات اليت باشرها قد أجريت حلسابها.
 oال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد املديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط
الشركة ،أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود واملشاريع واالرتباطات
اليت تتم حلساب الشركة.
 oال جيوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان ألي من أعضاء جملس إدارتها أو أن
تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغري ،ويعترب باطالً كل تصرف يتم على خالف أحكام هذه
املادة ،دون إخالل حبق الشركة يف مطالبة املخالف بالتعويض عند االقتضاء.
 oحيظر على رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة أو العاملني فيها أن يستغل أي منهم ما وقف 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.
 oيلتزم اجمللس باإلفصاح عن التعامالت والصفقات اليت تربمها الشزركة مزع أي "طزرف ذي عالقزة"
ويكون لألخري فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
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احلقوق املكفولة

رقم املادة يف
النظام األساسي

 oللمساهم احلق يف اإلعرتاض على أي قرار يرى أنه يصدر ملصلحة فئة معينة من املساهمني أو يضزر

املادة  19مكرر

بها أو جيلب نفعاً خاصا ألعضاء اجمللس أو غريهم دون اعتبار ملصلحة الشركة وإثباته يف حمضزر
االجتماع  ،وحقه يف ابطال ما اعرتض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون يف هذا الشأن.
 oلكل مسزاهم أن يرفزع الزدعوى منفزرداً يف حالزة عزدم قيزام الشزركة برفعهزا ،إذا كزان مزن شزأن
اخلطأ إحلاق ضرر خاص به كمساهم ،على أن خيطر الشركة بعزمزه علزى رفزع الزدعوى ،ويقزع
باطالً كل شرط يف النظام األساسي للشركة يقضي بغري ذلك.

فضالُ عن ذلك ،تكفل الشركة حقوقاً أخرى للمساهمني مثل- :
 oحق تيسري سبل املشاركة الفعالة للمساهمني يف اجلمعية العامة- :
تكفل سياسة حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل سبل املشاركة الفعالة للمساهمني يف اجلمعية العامة ،إذ تقوم
الشركة مبا يلي يف سبيل إتاحة الفرصة حلضور أكرب عدد من املساهمني وضمان املشاركة الفعالة من
املساهمني- :
 تقوم الشركة وبالتنسيق مع اجلهة املختصة ممثلة بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بإختيار أنسباألماكن واملواعيد إلنعقاد اجلمعية.
-

تقوم الشركة بدعوة املساهمني حلضور اجلمعية العامة قبل وقت كايف من اإلجتماع وبالطرق املنصوص عليها
قانوناً واليت تتثمل يف النشر يف الصحف احمللية واملوقع اإللكرتوني للشركة واملوقع اإللكرتوني لبورصة قطر
وذلك وفاءاً باملتطلبات القانونية ولضمان حضور أكرب عدد ممكن من املساهمني ،وتكون الدعوة متضمنة
مللخص وافٍ عن جدول األعمال.

 توفر الشركة يف مكان انعقاد اإلجتماع نس ورقية كافية من أي أوراق أو مستندات متعلقة جبدول األعمالإلتاحتها للمساهمني وذلك لتوفري سبل املشاركة الفعالة من قبل املساهمني مبا ميكنهم من مناقشة بنود جدول
االعمال وإختاذ قرارتهم.
 تقوم الشركة باإلفصاح عن نتائج إجتماع اجلمعية العامة فور إنتهائها. oحق املساهمني يف إيصال أرآئهم إىل جملس اإلدارة- :
حيق للمساهمني إيصال أرائهم إىل اجمللس وبناءً على ذلك فقد أتاحت الشركة قنوات التواصزل الفعلزي باملسزاهمني ،وذلزك
عرب اآلليات األتية- :
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 ميكن للمساهمني إيصال أرئهم إىل اجمللس عرب أمينة سر جملس اإلدارة واليت تتوىل مبعرفزة رئزيس اجمللزس مهمزةالتنسيق بني اجمللس من جهة واملساهمني وغريهم من أصحاب املصاحل من جهة أخرى.
 ميكن للمساهمني إيصال آرائهم وطرح إستفساراتهم وخمزاوفهم إىل جملزس اإلدارة واإلدارة التنفيذيزة وذلزك خزاللاملززؤمترات اهلاتفيززة أو اإلجتماعززات اخلاصززة بعالقززات املسززتثمرين والززيت تعقززدها الشززركة ،أو م زن خززالل مسززؤول
عالقات املستثمرين بالشركة مباشرةً أو عرب الربيد اإللكرتوني املخصص لشزؤون عالقزات املسزتثمرين واملعزروض
على املوقع اإللكرتوني للشركة ( ) investorrelations@medicare.com.qa

توزيعات األرباح على املساهمني
أقرت الشركة مؤخراً سياسة توزيع األرباح على املساهمني واليت تهدف إىل وضع األسس اليت تب؛ عليها جلنة الرتشيحات
واملكافآت وجملس اإلدارة توصياتها اليت ترفعها للجمعية العامة بشأن نسبة األرباح املقرتح توزيعها على املساهمني مع
املراعاة التامة لتحقيق التوزان بني مصاحل الشركة واملساهمني .وستقوم الشركة خالل إجتماع اجلمعية العامة العادية
اليت ستعقد خالل الربع األول من العام 2020م بإطالع اجلمعية العامة بتلك السياسة.
وحتدد السياسة اآلليات واإلجراءات املتعلقة بتوزيع األرباح مثل احلقوق املكفولة للمساهمني فيما يتعلق بتوزيع األرباح،
ونسبة احلد األدنى الذي جيب على الشركة توزيعه كأرباح على املساهمني ،األسس اليت تبى عليها حتديد نسبة املقرتحة
لتوزيع األرباح ،واحلاالت اليت ال يتم فيها توزيع أرباح على املساهمني ،وغريها من املسائل اليت تنظم توزيع األرباح على
املساهمني.
وجيب على الشركة توزيع أرباح سنوية من صايف األرباح على املساهمني ال تقل عن نسبة  %5من القيمة اإلمسية للسهم بعد
خصم اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي اإلختياري ،وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بنسبة  %30من
القيمة اإلمسية للسهم عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2018م أي بواقع ثالثة رياالت لكل سهم ( قبل جتزئة
األسهم).
وتكون األحقية يف احلصول على األرباح اليت تصادق اجلمعية العامة على توزيعها (سواء كانت أرباح نقدية أو أسهماً
جمانية للمساهمني) ملالكي األسهم املقيدة أمسائهم يف سجل املساهمني عند إغالق باب التداول يف بورصة قطر ليوم
إنعقاد اجلمعية العامة وذلك وفقاً لسجل املساهمني الوارد من شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية ،ويستحق
املساهم حصته من األرباح وفقاً للنظم والضوابط املعمول بها لدى هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر.
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ووفقاً لسياسة توزيع األرباح جيوز للشركة أن تعهد إىل أحد البنوك املعتمدة بالدولة مهمة القيام بتوزيع وتسليم األرباح
للمساهمني.
وبعد إنعقاد اجلمعية العامة العادية يف كل عام ومصادقة اجلمعية على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على املساهمني،
تقوم الشركة بنشر إعالن يف الصحف احمللية باإلضافة إىل املوقع اإللكرتوني لبورصة قطر واملوقع اإللكرتوني للشركة
لدعوة املساهمني إلستالم أرباحهم ويتضمن اإلعالن توضيع 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 ،تسهيالً لعمليات توزيع األرباح وختفيف األعباء
عن املساهمني يف هذا الشأن.
وحتتفظ الشركة بسجل يتضمن أمساء وبيانات املساهمني املستحقني ألرباح مل يقوموا بإستالمها عن سنوات ماضية وقيمة
املبالغ املستحقة هلم ،كما تقوم الشركة بتحديث هذا السجل بشكل دوري.
حقوق أصحاب املصاحل من غري املساهمني

تولي الشركة إهتماماً حبقوق أصحاب املصاحل مبا فيهم املوظفني والعاملني والدائنني واملوردين وغريهم وذلك بغرض حفظ
حقوقهم ومحاية مصاحلهم اليت تقرها العقود.
 oبالنسبة للعاملني بالشركة- :
 يوجد لدى الشركة قواعد السلوك امله؛ واليت تتضمن على سبيل املثال نصوص تضمن العدالة واملساواة بنياملوظفني وعدم التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين وتوضع القواعد واملعايري السلوكية واالخالقية
واملهنية اليت يلتزم بها املوظفني أثناء تأدية مهاهم جتاه الشركة وجتاه الغري من األطراف املرتبطة بالشركة مثل
العمالء واملرضى.
 يوجد لدى الشركة سياسة اإلبالغ عن الشكوك واملخالفات ،مبا ميكن أن توفر احلماية ملصاحلهم،إذ تتيعللموظف اإلبالغ عن أي فعل مرتكب أو حمتمل يشكل جرمية معاقب عليها مبوجب القانون أو خمالفة للوائع أو
السياسات الداخلية للشركة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد األخالقية أو يضر بالوضع املالي أو املصاحل
العامة للشركة أو مسعتها أو يشكل خطراً على الصحة أو السالمة أو األمن يف الشركة.
وتوفر السياسة السرية للموظف املبلغ كما توفر له احلماية الكاملة ضد أي رد فعل سليب نتيجة إبالغه عن
املخالفات أو الشكوك متى كان التبليغ حبسن نية ومب؛ على أسس وبيانات فعلية ومادية كافية.
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 oبالنسبة للموردين والدائنني وغريهم من أصحاب املصاحل من غري املساهمني- :
أقرت الشركة سياسة محاية حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل واليت تتضمن حقوقهم أصحاب املصاحل والتزاماتهم،
وتراعى الشركة يف هذا الشأن ما يلي- :
 تلتزم الشركة بسياسة تداول داخلية موحدة يف مجيع تعامالت األوراق املالية للشركة ،مما يع؛ أن أصحاباملصاحل الذين يعتربون على دراية باحلقائق املادية أو التغيريات يف شؤون الشركة اليت مل يتم الكشف عنها
للجمهور  -مبا يف ذلك أي معلومات من احملتمل أن تؤثر على سعر السوق لألوراق املالية للشركة  -ممنوعون
من الشراء أو بيع األوراق املالية للشركة خالل فرتات تعتيم التداول.
 على الشركة عند إبرام العقود مع أصحاب املصاحل أن تضمن تلك العقود اإلجراءات اليت سيتم إتباعها يف حالةفشل أو إخالل أي طرف يف الوفاء بأي من التزاماته مثل القضاء أو التحكيم ،وكذلك اإلجراءات الواجب إتباعها
لدفع التعويضات.
 على الشركة عند تنفيذ العقود اليت تربمها أن تضمن سرية املعلومات وتضمن تلك العقود نصوصاً تكفل احلفاظعلى سرية معلوماتهم أو املعلومات الواردة يف العقد.
 كما تراعى الشركة عند تنفيذ العقود اليت تربمها أن تراعي اإللتزام بواجب حسن النية يف تنفيذ العقود. أقرت الشركة سياسات ومواثيق وإجراءات تتضمن آليات واضحة ملنع أنواع خمتلفة من العقود والصفقات إما عنطريق املناقصات أو أوامر الشراء املختلفة ،ومتنع منع مزايا تفضيلية من أي نوع لألطراف ذات العالقة ،وحيق
ألصحاب املصاحل معرفة اآلليات املنصوص عليها يف تلك السياسات واملواثيق.
ولدى الشركة مسؤول عالقات املستثمرين لضمان التواصل املستمر مع املساهمني وأصحاب املصاحل وتلقي املالحظات
والشكاوى واإلستفسارات من أصحاب املصلحة.
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عالقات املستثمرين
عينت الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م مسؤوالً لعالقات املستثمرين وهو السيد /مصطفى األحول
الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اإلدارة املالية بالشركة ،ويتمتع السيد مصطفى االحول مبؤهالت أكادميية عالية
وخبربات عملية طويلة يف جمال الشؤون املالية واإلدارية.
وتتمثل املهام الرئيسية ملسؤول عالقات املستثمرين يف اإلشراف على أنشطة عالقات املستثمرين ،ومنها- :
 -1اإلشراف على قسم عالقات املستثمرين يف املوقع اإللكرتوني للشركة وحتديث البيانات واملعلومات اهلامة
للمستثمرين بشكل دائم واليت جيب إتاحتها للمساهمني واملستثمرين يف املوقع اإللكرتوني للشركة مبوجب
القواعد اإللزامية اخلاصة بعالقات املستثمرين الواردة يف قواعد التعامل يف البورصة.
 -2تنظيم وحضور املؤمترات اهلاتفية أو اإلجتماعات الدورية اليت تعقدها الشركة ،ونشر العروض التقدميية اخلاصة
بعالقات املستثمرين.
 -3إعداد التقارير اخلاصة بعالقات املستثمرين.
 -4التواصل مع املساهمني واملستثمرين وأصحاب املصاحل وتلقي إستفساراتهم والرد عليها وعلى خماوفهم ،وإيصال
آرائهم إىل اإلدارة التنفيذية العليا وجملس اإلدارة.
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برامج التدريب والتثقيف اخلاصة بالعاملني بالشركة
تنتهج الشركة خطط تدريب وتثقيف سنوية للعاملني بالشركة سواء كانت عامة لكل منتسيب الشركة أو كانت
دورات تثقيفية تأهيلية خمصصة ملوظفي بعض األقسام الطبية أو األقسام اإلدارية كلٍ يف جمال ختصصه.
خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2019م نظمت الشركة عدة مؤمترات أو دورات أو ندوات بغرض التدريب
والتثقيف أو بغرض تأهيل الكوارد العاملة بالشركة ،منها على سبيل املثال الدورات أو الندوات التثقيفية الداخلية اليت
خيضع هلا كل العاملني بالشركة وذلك يف جمال األمن والسالمة والتعامل مع احلرائق ،أهمية نظافة وتعقيم اليدين.
باإلضافة إىل مؤمترات ودورات وندوات التثقيف والتأهيل لبعض األقسام الطبية كربامج التطوير امله؛ املستمر للمارسيني
الصحني مثل دورة السالمة يف التعامل مع الرنني املغناطيسي ،املراضة والوفيات ،ومؤمتر قطر األول يف طب العيون ،ونهج
إدارة الصداع لالطفال والبالغني ،وورشة عمل أساسيات رسم القلب  ،ECGودورة حول جودة نظام السجالت الصحية
اإللكرتونية ،فضالً عن الدورات اليت تستهدف بعض موظفي اإلقسام اإلدارية مثل دورات يف القيادة اإلسرتاتيجية يف
الرعاية الصحية ،ودورات تطوير املهارات التقنية.
وقد بلغ عدد برامج التدريب والدورات والندوات اليت عقدتها الشركة خالل السنة حمل التقرير  130حدث ،وقد بلغ
جمموع عدد ساعات تلك اجللسات التدريبية  15,687ساعة خضع هلا مجيع العاملني بالشركة.
خالل العام حمل التقرير ،مل تتضمن خطط التدريب والتثقيف السنوية برامج التوعية لتعريف العاملني بالشركة بنظام
احلوكمة وثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر ،إال أن الشركة قامت وتقوم على الدوام بنشر السياسات املعتمدة
بالشركة يف املوقع اإللكرتوني الداخلي املخصص للموظفني وذلك بغرض تعميمها وإتاحتها هلم للعمل مبوجبها أو ألغراض
التطوير والتثقيف والتدريب ،كما يوجد لدى الشركة سياسة إدارة املخاطر املتعلقة بالعمل اإللكلنيكي وهي خاصة
بالكادر الطيب كما حتتفظ إدارات الشركة املختلفة بسياسات وإجراءات خاصة بها.
وسوف تقوم الشركة خالل السنة القادمة بوضع برامج التوعية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة.
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املسئولية اإلجتماعية
ملا كان من أهداف نظام احلوكمة حتقيق التوازن بني األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية وتعزيز دور الشركات يف دعم
وتنمية اجملتمع مبا يعود بالنفع على املصلحة العامة للمجتمع بأفراده ومؤسساته ،فقد قامت الشركة طيلة السنوات املاضية
مبساهمات قيمة يف جمال املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع.
مل ترتكز تلك املبادرات واملساهمات اإلجتماعية على اإللتزامات القانونية املفروضة على الشركات املساهمة مبوجب
أحكام نظام احلوكمة وقانون دعم صندوق األنشطة اإلجتماعية والثقافية والرياضية واخلريية فحسب ،وإمنا كانت
نابعة من حرص الشركة على اإلضطالع بدورها األخالقي واإلجتماعي جتاه اجملتمع ككل وإعالءً للمصلحة العامة.
قامت الشركة يف آواخر السنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م بإقرار سياسة املسؤولية اإلجتماعية وذلك متاشياً مع
خطط وأهداف وإسرتاتيجيات جملس اإلدارة بشأن املساهمة يف املسؤولية اإلجتماعية وتأكيداً على إهتمامها املتنامي
بتنمية اجملتمع ولوضع القواعد التنظيمية الداخلية يف هذا الشأن.
وخالل السنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م قامت الشركة بالعديد من املساهمات اإلجتماعية من خالل املؤمترات
التوعوية والتثقيفية واألنشطة والفعاليات اليت نظمتها أو شاركت فيها أو رعتها ،لعل أبرزها ما يلي- :
-1

ساهمت الشركة يف عالج بعض احلاالت غري القادرة على حتمل تكاليف العالج وذلك من خالل صندوق
خريي خصصته الشركة بقيمة مليون ريال قطري لعالج مثل تلك احلاالت مبوجب قرارات إجتماع اجلمعية
العامة العادية للشركة واليت عقدت بتاري  31مارس 2019م بناءً على توصية جملس اإلدارة ومصادقة
املساهمني على تلك التوصية.

-2

تقتطع الشركة من أرباحها السنوية للمساهمة يف صندوق دعم االنشط اإلجتماعية والرياضية والثقافية(دعم)
وذلك وفقاً للقانون رقم  13لسنة  2008بشأن مساهمة بعض الشركات املساهمة يف دعم االنشطة اإلجتماعية
والرياضية.

-3

تنظيم محلة للتربع بالدم ملوظفي الشركة مبقر املستشفى األهلي بالتعاون مع وحدة التربع بالدم مبؤسسة
محد الطبية بتاري  1يناير 2019م.

-4

تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية بإحدى املدارس األجنبية بالدولة يف اليوم الرياضي لدولة قطر بتاري  12فرباير
2019م.

-5

تنظيم مؤمتر حول طرق إدارة الصداع لألطفال والبالغني يف فندق هيلتون بتاري  15فرباير 2019م.

-6

تنظيم حماضرة توعوية عن الرضاعة الطبيعية باملستشفى األهلي بتاري  21ابريل 2019م.
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-7

تنظيم حماضرة توعوية بالتزامن مع اليوم العاملي للرضاعة الطبيعية باملستشفى األهلي بتاري  1أغسطس
2019م.

-8

رعاية أسبوع سالمة املرضى يف قطر اليت نظمته وزارة الصحة العامة يف فندق الريتز كارلتون يف الفرتة من
 15وحتى  21سبتمرب 2019م.

-9

املشاركة يف معرض الصحة والعافية يف جامعة كارنيجي ميلون يف قطر بتاري  24سبتمرب 2019م.

-10

تنظيم برنامج توعوي بالتعاون مع شركة دي اتش ال العاملية بتاري  26سبتمرب 2019م.

-11

تنظيم مؤمتر قطر فريست للبصريات يف فندق الوادي بتاري  11أكتوبر 2019م.

-12

تنظيم ندوة حول التوعية بسرطان الثدي باملستشفى األهلي بتاري  17أكتوبر 2019م.

-13

املشاركة يف ورشة شركة سدير للصيدلية يومي التاسع والعاشر من نوفمرب 2019م.

-14

تنظيم حماضرة وفعاليات توعوية بالتزامن مع اليوم العاملي للقلب باملستشفى األهلي بتاري  13نوفمرب 2019م.

-15

رعاية مؤمتر ( )CUDOSحول أمراض السكري والسمنة والذي نظمه مستشفى سدرة يف مركز قطر الدولي
للمعارض يف الفرتة من  23وحتى  28نوفمرب 2019م.

-16

تنظيم حماضرة توعوية عن داء السكري يف شركة الكوت للتأمني بتاري  25نوفمرب 2019م بالتزامن مع
اليوم العاملي للسكري.

-17

تنظيم حماضرة للتوعية باملضادات احليوية باملستشفى األهلي وذلك بالتعاون مع مؤسسة محد الطبية بتاري
 28نوفمرب 2019م بالتزامن مع األسبوع العاملي للمضادات احليوية.

-18

تنظيم حماضرة وفعاليات توعوية حول إضرابات النوم باملستشفى األهلي بتاري  2ديسمرب 2019م.

-19

املشاركة يف يوم الصحة القطري يف املدينة التعليمية بتاري  5ديسمرب 2019م.

-20

املشاركة يف فعاليات درب الساعي خالل إحتفاالت الدولة باليوم الوط؛ ،وذلك من خالل جناح طوارئ تابع
للمستشفى األهلي إضافة لتقديم حماضرات توعوية لزوار اجلناح وذلك خالل يف الفرتة من  11وحتى  28من
ديسمرب 2019م.
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