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بيان حوكمة الشركة
عبارة عن مبادئ احلوكمة الرئيسية التي تنظم العالقة بني مساهمي شركة داللة للوساطة واالستثمار 
القابضة )ش.م.ق( )»داللة«( واإلدارة واملوظفني والغري, على سبيل املثال العمالء واجلهات النظامية 

اخملتصة واملوردين وكافة األفراد واملؤسسات التي تتعامل مع داللة كما هو منصوص عليها أدناه:

النزاهة 
تلتزم داللة مببدأ النزاهة فيما يتعلق بأنشطة 

العمل والعالقات مع العمالء واملوظفني 
واملساهمني واجلهات النظامية واملؤسسات 

واملنظمات. 

 املصداقية 
ال شك أن الثقة هي حمور جناح األعمال التجارية، 

لذلك توفر داللة للعمالء واملساهمني واملوظفني 
والسلطات النظامية معلومات واضحة شاملة 

ودقيقة, كما تقدم خدمات متميزة يف الوقت 
املناسب. 

 االلتزام 
تلتزم داللة بكافة القوانني واللوائح واملعايري.

  السرية 
ال تتشارك داللة أية معلومات أو تفاصيل خاصة 
مبعامالت املساهمني واملوظفني واملوردين 

وشركاء العمل وفوق ذلك كله املعلومات 
الشخصية اخلاصة بالعمالء مع أي شخص أو 

مؤسسة، باستثناء اجلهات التي ُيسمح مبشاركة 
املعلومات معها أو أن تتطلب القوانني واللوائح 

ذلك. 

 الشفافية 
باستثناء املعلومات التي تعترب أسراًرا جتارية, والتي 

مل يتم اإلفصاح عنها للعامة، تقوم داللة باإلفصاح 
عن املعلومات املالية وغري املالية على وجه 

السرعة وعلى نحو دقيق وشامل وبطريقة سهلة 
 التفسري والفهم للعامة. 

تسعى إدارة داللة جاهدة إلقامة اتصال وثيق يتسم 
بالشفافة مع املساهمني. والهدف الرئيسي 
هو جعل أسهم داللة وسيلة استثمارية جذابة 
وميكن التنبؤ بها للمساهمني احلاليني, وكذلك 

املستثمرين احملتملني. ولهذا الغرض, تقوم إدارة 
شركة داللة بتنفيذ خطط اسرتاتيجية وإعالن النتائج 

وفًقا للمبادئ احملاسبية املعمول بها, ووفًقا 
 لألحكام 

ذات الصلة بصورة شاملة وعادلة تتسم بالدقة 
ويف املواعيد احملددة. 

وتعترب احلوكمة الفعالة للشركة جزًءا مهًما من 
هويتنا. وعليه، نؤكد وجود إدارة ورقابة مسؤولة 

وقوية من خالل نظام حوكمة الشركة املعمول به. 
يتوفر اإلطار اإلرشادي للنظام من خالل نظام حوكمة 

الشركات اخلاص بالشركات العامة والصادر عن 
هيئة قطر لألسواق املالية )نظام حوكمة الشركات 
الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية( يف 27 يناير 

2009، ويف نفس اإلطار أيًضا هناك مرجعية عامة 
مأخوذة عن القوانني واللوائح األخرى املعمول بها 

يف دولة قطر وكذلك ويف بورصة قطر.

ويلقي بيان اإلفصاح عن حوكمة الشركات الضوء 
على املكونات الرئيسية لنظام احلوكمة كما هو 

حمدد ومطبق يف داللة خالل فرتة التقرير من 1 يناير 
2011 حتى 31 ديسمرب 2011.
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• سماع تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة 
وعن مركزها املايل خالل السنة املالية املنتهية 
يف 31 /2010/12م واخلطة املستقبلية للشركة، 

والتصديق عليهما.

• سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة 
املالية املنتهية يف 2010/12/31م.

• مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح 
واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف 

2010/12/31م والتصديق عليهما.

• سماع تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة 
ومركزها املايل خالل السنة املالية املنتهية يف 

2011/12/31 واخلطة املستقبلية للشركة.

• سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن 
السنة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2011م.

• مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح 
واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف 2011/12/31 

والتصديق عليهما.

• النظر يف مقرتحات جملس اإلدارة بشأن توزيع 
االرباح. 

• النظر يف إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة  عن 
السنة املالية املنتهية يف 31 / 12/ 2011 م وحتديد 

مكافآتهم.

• مناقشة تقرير احلوكمة للشركة لعام 2011م.

• املوافقة على مقرتحات جملس اإلدارة بشأن 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 8,5% من رأس املال 

املدفوع وبواقع 85 درهما للسهم الواحد. 

• إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
املنتهية يف2010/12/31م، وحتديد مكافآتهم.

• تعيني ارنست آند يوجن مراقب احلسابات للسنة 
املالية 2011م. 

• انتخاب 5 أعضاء جمللس اإلدارة من املساهمني 
ملدة ثالث سنوات. 

• تعيني مراقب احلسابات للسنة املالية 2012  
وحتديد أتعابه.

• مناقشة والتصديق على مقرتح جملس االدارة 
باستئجار مقر للشركة من احد أعضاء جملس 

االدارة الفتتاح فرع الحدى الشركات التابعة.

يشتمل النظام األساسي )عقد التأسيس( على 
شروط تؤكد احرتام حقوق املساهمني بطرقة 

عادلة ومنصفة، كما يشمل الشروط اخلاصة 
باإلطالع على سجالت امللكية، والدعوة الجتماعات 

اجلمعية العمومية واقرتاح بنود جدول األعمال، 
وكذلك معاملة املساهمني باملثل وممارسة حق 

التصويت وطريقة تصويت أعضاء جملس اإلدارة، 
وعزل أعضاء جملس اإلدارة بسبب الغياب عن 

حضور اجتماعات جملس اإلدارة بدون عذر مقبول، 
وتوزيع احلصص باإلضافة إىل القرارات الهامة 
اخلاصة بعقد اجلمعية العمومية غري العادية.

املساهمني
حتافظ داللة على عمل حوار مفتوح يتسم بالشفافية مع املساهمني. ُعقدت اجلمعية العمومية السنوية 

يف 3 أبريل 2011 ومت فيها اعتماد القرارات اآلتية:

ومن املقرر أن ُتعقد اجلمعية العمومية السنوية يف 18 مارس 2012 بجدول األعمال اآلتي:
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املساهمني األساسيني
ينص النظام األساسي على أن أال يتجاوز إجمايل 

األسهم اململوكة من قبل مساهم واحد عن 
5 % من إجمايل أسهم الشركة. وُتطبق هذه 

القاعدة من خالل نظام تسجيل بورصـة قطـر. 
وسوف تستمر داللة يف االعتماد على بورصة 

قطر للحصول على سجل مساهمني حمدث. أما 
بالنسبة للمعلومات الواردة من بورصـة قطـر يف 

جملس اإلدارة
يعترب جملس إدارة داللة هو اجلهة النظامية 

الرئيسية للشركة، وتتضمن أدوارها ومسؤولياتها 
املوثقة دعم الهيكل اإلداري  ووضع التوجه 

االسرتاتيجي واحلفاظ عليه وضمان الكفاءة 
والفعالية وتعزيز املكانة العامة واحلفاظ على 

نزاهة ومصداقية املنظمة والشفافية واالستجابة 
للمستثمرين واملساهمني واحلضور املنتظم 

الجتماع جملس اإلدارة واالجتماعات األخرى الهامة 
واملساعدة يف احلفاظ على الهدف والرؤية 

اخلاصة بـ داللة، ومناقشة/اعتماد تقارير التدقيق 
الداخلي وتعيني “ مدققني داخليني” باإلضافة إىل 

تقدمي أفكار من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة 
وفروعها. 

كما يحتفظ جملس االدارة مبيثاق جمللس اإلدارة 
الذي يسرد مزيد من التفاصيل بخصوص أدوار 

31 ديسمرب 2011، مل يتجاوز أيا من املساهمني حد 
5%، ومل يوجد عقود مساهمني تتطلب إفصاح.

ويف 31 ديسمرب 2011، كان نسبة 86.51% من إجمايل 
عدد األسهم يف الشركة مملوكة ملواطنني 

قطريني )أفراد وشركات(, بينما كانت نسبة %13.49 
من إجمايل عدد األسهم مملوكة ملستثمرين 

أجانب.

ومسؤوليات جملس اإلدارة، واملتطلبات اخلاصة 
باالجتماعات وإنشاء جلان للمجلس ملساعدته يف 
االضطالع مبسؤولياته، ومسؤوليات جملس اإلدارة 

من حيث تدقيق أدائه سنويا، والنظر يف التغيريات 
لتحسني فعاليته و/أو جلانه؛ باإلضافة إىل متطلبات 

فصل منصبي رئيس جملس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي، ومسؤوليات رئيس جملس اإلدارة  ونائب 

رئيس جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة غري 
التنفيذيني وأمني سر جملس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي واإلدارة العليا؛ وبروتوكول التعامل مع 

وسائل االتصاالت وقواعد سلوك املديرين.

بناًء على النظام األساسي, يتكون جملس اإلدارة 
حالًيا من 9 أعضاء عبارة عن مندوبني معينني عن 

املؤسسني املنتخبني ملدة  5 أعوام. يتم توثيق 
التغيريات التي تطرأ على أعضاء جملس اإلدارة 

املعينني بواسطة املؤسسني رسمًيا.
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تنفيذي/غ� تنفيذي/مستقل

رئيس
�لس ا�دارة

نائب رئيس
�لس ا�دارة

عضو
�لس ا�دارة

غ� تنفيذيأبريــل ٢٠١١  شخصي

يونيــو ٢٠٠٥

أبريل ٢٠١١

غ� تنفيذي

غ� تنفيذي

مؤسسة قطر لل�بية
والعلوم وتنمية اجملتمع

سعادة الشيخ
الدكتور/ حمد بن ناصر آل ثا�

تاريخ أولالوظيفةا�سم
احلالةالشركة اُملمثلةتعيني

سعادة/ راشد أحمد املناعي

صندوق التعليم والصحةالسيد/ عبدالرحمن املـانـع
التابع لوزارة املالية

عضو
�لس ا�دارة

عضو
�لس ا�دارة

عضو
�لس ا�دارة

عضو
�لس ا�دارة

عضو
�لس ا�دارة

غ� تنفيذيأبريل ٢٠١١ السيدة/ مـوزة السـليطي
صندوق املعاشات التابع

للهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات ا�جتماعية

عضو
�لس ا�دارة

العضو املنتدب
تنفيذيأبريل ٢٠١١ شخصيالسيد/ أحـمـد ا¯صمـخ

تنفيذيأبريل ٢٠١١ شخصي

تنفيذيأبريل ٢٠١١ شخصي

تنفيذيأبريل ٢٠١١ شخصي

غ� تنفيذيمارس ٢٠٠٩ شركة أمـوال

الشيخ/ سحيم بن خالد بن
حمد آل ثا�

السيد/ علي حسني السادة

الدكتور/´مد ناصر القحطا�

السيد/ جـورج شحادة

مزيد من التفاصيل عن أعضاء جملس اإلدارة املميزين بشركتنا مدرجة يف امللحق 1 لهذا التقرير.

اجتمع جملس اإلدارة ست مرات خالل فرتة التقرير وهي كالتايل:

األصوات عدد األعضاء  عدد األعضاء  التاريخ          رقم اجتماع 
املوكلة الذين اعتذروا  من احلضور  جملس اإلدارة/لعام  

1  -  8  2011/1/18  1
-  1  8  2011/4/24  2

-  1  8  2011/6/15  3

2  1  6  2011/7/27  4

-  3  6  2011/10/05  5

-  2  7  2011/12/22  6
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جلان جملس اإلدارة
ُتؤسس ثالثة جلان جملس إدارة؛ جلنة التدقيق وجلنة تنفيذية وتعيني وجلنة األجور واحلوكمة بناًء على 

قرار جملس إدارة. 

جلنة التدقيق 
هي للجنة املسؤولة عن اإلشراف واإلضطالع 

بكافة أنشطة التدقيق الداخلي واخلارجية وفًقا 
خلطة العمل التي يوافق عليها جملس اإلدارة 

يف وقت سابق. تتكون اللجنة من خمسة أعضاء 
جملس اإلدارة على أن تتفق عضوية اللجنة مع 

فرتة عضوية جملس اإلدارة.  ويتوافر لكل أعضاء 
جلنة التدقيق خربة مالية وحماسبية. 

أعضاء جلنة التدقيق هم:

• سعادة الشيخ/ د. حمد بن ناصر آل ثاين
رئيس اللجنة.

– عضــو • السيد/ عبدالرحمن أحمد املانع 
• السيدة/ موزة حممد السليطي – عضــو

اجتمعت جلنة التدقيق  مرتني خالل فرتة التقرير.
مسؤوليات اللجنة بعد حتديث اختصاصاتها كاآلتي:

1- تقدمي أية موضوعات حتتاج إىل إجراء بواسطة 
جملس اإلدارة وتوصية بإجراءات متابعة, بناًء 

على ما تراه اللجنة.

2- تقدمي تقرير جمللس اإلدارة بشأن املوضوعات 
اخلاصة باللجنة كما هو منصوص عليه يف )نظام 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

املالية(. 

3- النظر يف أية موضوعات أخرى على النحو الذي 
يحدده جملس اإلدارة. 

4- رصد عوامل اخلطر اخلاصة بشركة داللة 
وتوصية جملس اإلدارة بالعمل على تخفيف هذه 

العوامل. 

5- تدقيق الرقابة املالية والداخلية وأنظمة إدارة 
اخملاطر. 

6- مناقشة أنظمة املراقبة الداخلية مع اإلدارة 
لضمان قيام اإلدارة بواجباتها جتاه تطوير نظم 

رقابة داخلية تتسم بالكفاءة. 

7- النظر يف نتائج التحقيقات الرئيسية يف مسائل 
الرقابة الداخلية بناًء على طلب جملس اإلدارة 

أو تقوم اللجنة بذلك من تلقاء نفسها مبوافقة 
جملس اإلدارة. 

8- استعراض السياسات واإلجراءات املالية 
واحملاسبية لشركة داللة.

9- مراقبة دقة وصحة القوائم املالية والتقارير 
السنوية ونصف السنوية والربع سنوية وتدقيق 

مثل هذه البيانات والتقارير، مع الرتكيز بشكل 
خاص على:

• أية تغيريات يف السياسات واألعمال احملاسبية؛ 

• املسائل التي تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية 
العليا؛

• التعديالت الرئيسية الناجتة عن تدقيق احلسابات

• استمرار داللة كمنشأة قائمة بالفعل

• االلتزام باملعايري احملاسبية - معايري التقارير 
املالية الدولية.

• االلتزام بالقواعد العممول بها يف بورصة قطر.

• االلتزام بقواعد اإلفصاح وأية متطلبات أخرى 
تتعلق بإعداد التقارير املالية.
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10- النظر يف أية مسائل هامة وغري عادية ميكن أن 
توجد يف التقارير املالية وحسابات داللة. 

11- اإلشراف على استقاللية وموضوعية املدقق 
اخلارجي ومتابعتها لتحديد طبيعة ونطاق 

وفاعلية التدقيق اخلارجية وفًقا للمعايري الدولية 
املعمول بها يف التدقيق ووفًقا ملعايري التقارير 

املالية الدولية. 

12- التأكد من أن املدقق اخلارجي يقوم بأعمال 
تدقيق سنوية ونصف سنوية مستقلة بغرض 

توفري ضمانات موضوعية جمللس اإلدارة 
واملساهمني بأن القوائم املالية يتم إعدادها 

وفًقا للقوانني واللوائح واملعايري الدولية لكتابة 
التقارير, وأنها متثل الوضع املايل وأداء شركة 

داللة بدقة يف جميع النواحي املادية.

13- االجتماع مع مدققى احلسابات اخلارجيني مرة 
على األقل يف السنة.

14- االهتمام بأية موضوعات يطرحها املدقيقني 
اخلارجيني. 

15- التأكد من رد جملس اإلدارة يف الوقت 
املناسب على االستفسارات واملسائل 

املشمولة يف خطابات وتقارير املدققيني 
اخلارجيني.

16- التأكد من حضور املدقق اخلارجي اجلمعية 
العمومية وتسليم التقرير السنوي والرد على أية 

تساؤالت أو استفسارات يف هذا الصدد.

17- توصية جملس اإلدارة بشأن تعيني مدققي 
حسابات خارجيني، وذلك باتباع املبادئ اإلرشادية 

 اآلتية: 
أ( أن يكون مدققي احلسابات اخلارجيني 

مستقلني وليس لهم اهتمامات أخرى يف داللة 
أو أعضاء جملس إدارتها سوى  تدقيق احلسابات 
احلسابات. يلزم عدم وجود أي تعارض مصالح يف 

 عالقة املدقق اخلارجي مع داللة. 

ب( يجب أن يكون مدققي احلسابات اخلارجيني 
ذوي مهنية ولديهم خربة تخصصية يف مدقق 

القوائم املالية للشركات املدرجة استناًدا إىل 
املعايري الدولية للتدقيق واملعايري الدولية لكتابة 

 التقارير املالية. 
ج( متابعة القواعد واللوائح املعمول بها 

بخصوص مناوبة املدقق.

18- مراجعة خطاب تعيني املدقق اخلارجي وخطة 
أعماله وأية استياضاحات هامة يطلبها املدقق 
من اإلدارة العليا بخصوص السجالت احملاسبية 

واحلسابات املالية أو أنظمة الرقابة، وكذلك رد 
اإلدارة التنفيذية العليا.

19- تقييم أداء املدقق اخلارجي.

20- اإلشراف على سري عمل التدقيق الداخلي, 
وعلى وجه اخلصوص ضمان أن التدقيق الداخلي 

ُتعني باملهام اآلتية:
أ. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف على 

تنفيذها. 
ب. عمل التدقيق الداخلي كعملية مستقلة، ومن 

قبل فريق عمل مدرب ومؤهل.
ج. أن التدقيق الداخلي سيقدم تقريًرا إىل جملس 

اإلدارة من خالل اللجنة. 
د. أن التدقيق الداخلي يشمل جميع أنشطة 

شركة داللة. 
هـ. أن التدقيق الداخلي مستقل عن األداء 

الوظيفي اليومي يف داللة. يتم فرض 
االستقاللية من خالل تعويض مدفوع للمدقق 

الداخلي يحدده جملس اإلدارة بناًء على توصية 
من اللجنة. 

ف. أن يحضر املدقق الداخلي اجتماع اجلمعية 
العمومية.

21- التأكد من أن وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن 
مدقق داخلي واحد على األقل يتم تعيينه 

بواسطة جملس اإلدارة.
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22- توصية جملس اإلدارة بخصوص اعتماد 
نطاق التدقيق الداخلي وأن تشمل – على وجه 

اخلصوص – اآلتي:

أ. مراقبة إجراءات الشؤون املالية واالستثمارات 
وإدارة اخملاطر واإلشراف عليها.

ب- تقييم مقارن لتطور عوامل اخملاطر والنظم 
املستخدمة لالستجابة للتغريات اجلذرية أو 

غري املتوقعة يف السوق. 

ج. تقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف 
تنفيذ نظم الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك عدد 

املرات التي مت إبالغ جملس اإلدارة مبوضوعات 
تتعلق بالرقابة )مبا يف ذلك إدارة اخملاطر( 

والطريقة التي يتعامل بها جملس اإلدارة مع 
مثل هذه املوضوعات. 

د. إخفاق الرقابة الداخلية وضعفها أو الطوارئ 
التي أثرت أو قد تؤثر على األداء املايل لشركة 

داللة واإلجراء املتبع من قبل الشركة لتصحيح 
إخفاقات الرقابة الداخلية )وخاصة املشكالت 

املدرجة يف تقارير داللة السنوية والقوائم 
املالية اخلاصة بها(.

هـ. التزام شركة داللة بالقواعد واملتطلبات 
النظامية املعمول بخصوص قوائم السوق 

واإلفصاح.

ف. التزام شركة داللة بنظم الرقابة الداخلية يف 
حتديد وإدارة اخملاطر. 

ز. كل املعلومات التي تصف عمليات اخملاطر 
لشركة داللة. 

23- التأكد من أن إعداد تقرير التدقيق الداخلي 
يتم كل ثالثة أشهر وتقدمية إىل اللجنة وجملس 

اإلدارة.

24- اإلشراف على مراقبة األنشطة املالية 
واإلدارية والفنية للتدقيق الداخلي ومراقبتها. 

25- تقييم أداء املدقق الداخلي.

26- التأكد من أن املدققيني اخلارجيني والداخليني 
كيانات نظامية منفصلة وضمان أن جميع 

املتطلبات األخرى لتعيني مدقق خارجي يتم 
تطبيقها على تعيني املدقق الداخلي مبا يف 

ذلك تناوب املدقق )عندما يقرر جملس اإلدارة 
إسناد مهمة املدقق الداخلي الستشاري 

خارجي(

27- التنسيق مع جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
العليا واملدير املايل لشركة داللة أو الشخص 

املضطلع مبسؤوليات املدير املايل.

28- التنسيق بني املدقق الداخلي واملدقق 
اخلارجي وتوافر املوارد الالزمة وفاعلية الضوابط 

الداخلية.

29- تدقيق املالحظات املطروحة من أيا من 
التقارير املقدمة للجنة وإحالتها إىل االدارات 

املعنية التخاذ إجراءات املتابعة والتصرف يف 
الوقت املناسب.

30- وضع قواعد يستطيع من خاللها موظفي 
شركة داللة اإلبالغ سرًيا عن أية خماوف حول 

املسائل الواردة يف التقارير املالية أو الضوابط 
الداخلية أو أية أمور أخرى تثري الشكوك، حيث 
تعترب مثل هذه املسائل غري أخالقية أو غري 

نظامية وتضر بشركة داللة. ضمان توفر الرتتيبات 
املناسبة التي تسمح بالتحقيق النزيه املستقل 

يف هذه املسائل يف حني التأكد مما سبق ذكره  
وضمان سرية املبلغ وكذلك حمايته من االنتقام.

31- النظر يف املسائل التي يثريها املدير املايل 
لشركة داللة أو الشخص املنوط به مسؤولية 

االلتزام أو املدققيني الداخليني أو املدققيني 
اخلارجيني.

32- اإلشراف على التزام داللة بقواعد السلوك 
املهني.
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33- ضمان االلتزام على النحو الواجب بجميع 
القوانني والتعليمات املتعلقة بأنشطة داللة.

34- ضمان تطبيق القواعد اإلجرائية اخلاصة 
بصالحيات جملس اإلدارة بشكل سليم؛

35- حضور اجلمعية العمومية.
36- التشاور – على حساب شركة داللة - مع أي 
خبري أو استشاري مستقل مبوافقة مسبقة 

من جملس اإلدارة.
37- التوصية بخصوص كافة األنشطة اخلاصة 

بتدريب وترقية وتنمية املوارد البشرية 
ومتابعتها.

38- تفويض املسؤوليات للجنة فرعية تضم واحًدا 
أو أكرث من أعضاء اللجنة أو للرئيس التنفيذي 

لشركة داللة.

 اللجنةالتنفيذية 
تضم اللجنة التنفيذية أربعة أعضاء من جملس 

اإلدارة ويرأسها رئيس جملس اإلدارة. وتتفق 
عضوية اللجنة مع فرتة عضوية جملس اإلدارة.

أعضاء اللجنة التنفيذية هم: 

• السيد/ راشد أحمد املناعي
رئيس اللجنة

• سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد
بن حمد آل ثاين- عضــو

• السيد/ علي حسني السادة
عضــو

• الدكتور/ حممد ناصر القحطاين
عضــو

مسؤوليات اللجنة التنفيذية كما هو موثق يف 
حمضر اجتماع جملس اإلدارة لعام 2005 هي:

1- مراجعة امليزانية العمومية األولية قبل عرضها 
على جملس اإلدارة.

2- املوافقة على كل ما مت االتفاق عليه بشأن  
االتفاقات وااللتزامات التي تتجاوز سلطة الرئيس 

التنفيذي.

3- املوافقة على جميع النفقات التي تتجاوز 
سلطة الرئيس التنفيذي. 

4- تدقيق جودة وكفاءة اخلدمات التي تقدمها 
الشركة والتوصية بسبل حتسينها وتطويرها.

5- وضع اخلطط واالسرتاتيجيات املستقبلية وفًقا 
لسياسات جملس اإلدارة. 

6- اإلشراف والرقابة على األموال املستثمرة 
من قبل الشركة لضمان التزامها بالسياسات 

املعتمدة للشركة.

7- وضع مبادئ توجيهية وسياسات عامة 
لالستثمارات وعرضها على جملس اإلدارة.

 جلنة الرتشيح واألجــور واحلوكمة 
تتكون جلنة الرتشيح واألجور واحلوكمة من ثالثة 

أعضاء من جملس اإلدارة. وتتفق عضوية اللجنة مع 
 فرتة عضوية جملس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة هم : 

• الدكتور/ حممد ناصر القحطاين – رئيس اللجنة.

• السيد/ أحمد حممد االصمخ – عضو.

• السيد/ جورج شحادة – عضو.

شكل جملس إدارة شركة داللة جلنة الرتشيح 
واألجور واحلوكمة وافق على اإلختصاصات اخلاصة 

بها يف 5 أكتوبر 2010. تشمل مسؤوليات اللجنة 
وفًقا الختصاصاتها اآلتي: 

1- تقدمي تقرير جمللس اإلدارة بأية مسائل حتتاج 
تصرف من رأي اللجنة كما توصي مبتابعة العمل 

فيها.
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2- تقدمي تقرير جمللس اإلدارة بشأن املسائل 
املتعلقة باللجنة كما مت حتديدها يف ) نظام 

حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
املالية(. 

3- النظر يف أية مسائل أخرى على النحو الذي 
يحدده جملس اإلدارة.

4- مسؤولة عن عملية الرتشيح جمللس اإلدارة 
واإلشراف على تعيني أعضاء جملس اإلدارة.

5- مسؤولة عن وضع ونشر إجراءات رسمية 
وصارمة وشفافة فيما يتعلق برتشيح أعضاء 

جملس اإلدارة بناًء على متطلبات الالئحة الداخلية 
لشركة داللة القابضة )مبا يف ذلك النظام 

األساسي( ونظام حوكمة الشركات الصادر عن 
هيئة قطر لألسواق املالية ونظام الشركات 

التجارية والسلطات األخرى ذات الصلة. 

6- تقرتح على جملس اإلدارة تعديل النظام 
األساسي واعتماده يف اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية للمسـاهمني، يف حـال 
رأت اللجنة أن مثل هذه التعديالت ضـرورية.

7- وضع ونشر )بعد اعتماد املساهمني يف 
اجلمعية العمومية( سياسة األجور التي حتكم 

أجور رئيس جملس اإلدارة وأعضاء جملس 
اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة التنفيذية على 

أساس لوائح شركة داللة )مبا يف ذلك النظام 
األساسي( ووفًقا لنظام حوكمة الشركات الصادر 

عن  هيئة قطر لألسواق املالية ونظام الشركات 
التجارية واألنظمة املستخدمة األخرى وأفضل 
املمارسات الدولية املطبقة األخرى املعمول 

بها يف قطر.

8- حتديد وتنفيذ سياسة األطراف ذات الصلة 
للرقابة على املعامالت التجارية مع األطراف ذات 
الصلة والرقابة على تضارب املصالح احملتمل، 

مع اإلشارة إىل تعريف األطراف املتضامنة كما هو 
وارد يف نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة 

قطر لألسواق املالية. وتشمل هذه السياسة 
املتطلبات على النحو احملدد يف نظام حوكمة 

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.

9- ضمان القيام بإجراء التقييم السنوي آلداء 
جملس اإلدارة, بالتعاون مع رئيس جملس 

اإلدارة.

10- إعداد وتقدمي خطة تعاقب اإلدارة وبرنامج 
التدريب التوجيهي ألعضاء جملس اإلدارة اجلدد 

وكذلك عملية التدريب وخطة عمل أعضاء 
جملس اإلدارة وتقرير حوكمة الشركات السنوي 

إىل جملس اإلدارة العتماده بناًء على نظام حوكمة 
الشركات الصادر هيئة قطر لألسواق املالية.

11- حضور اجلمعية العمومية. )املادة 14. 2 نظام 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

املالية(

12- التشاور – على حساب شركة داللة – مع أي 
خبري أو استشاري مستقل شريطة احلصول 

على اعتماد مسبق من جملس اإلدارة.

13- تفويض املسؤوليات إىل جلنة فرعية تضم واحًدا 
أو أكرث من أعضاء اللجنة أو إىل الرئيس التنفيذي 

لشركة داللة.

14- تعريف جملس اإلدارة بشكل دائم بآخر 
التطورات يف جمال حوكمة الشركات وأفضل 

التطبيقات املعمول بها يف اجملال.

يف ضوء انتخابات جملس اإلدارة املقبلة، قامت 
اللجنة بإعداد مبادئ إرشادية لرتشيح وانتخاب 

أعضاء جملس اإلدارة وضمان أن تعيينات أعضاء 
جملس اإلدارة تتم وفًقا إلجراءات رسمية صارمة 

وشفافة.
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 أمني سر جملس اإلدارة 
قامت شركة داللة بتعيني أمني سر جمللس اإلدارة 

يتوىل مسؤولية إضافية. مدير التسويق والعالقات 
العامة. مت تأكيد تعيينه مبوجب قرار جملس اإلدارة 

بتاريخ 9 أغسطس 2010. يقوم باحلفاظ على حماضر 
كافة اجتماعات جملس اإلدارة وتدوين قراراته

املدقق الداخلي واخلارجي 
عّين جملس اإلدارة شركة بي دابليو سي لتكون 
مدققها الداخلي املعني يف نوفمرب 2009. يقوم 
املدقق الداخلي بتقدمي تقارير إىل جملس اإلدارة 

من خالل جلنة التدقيق. وتتمثل املسؤوليات 
األساسية للمدقق الداخلي )بي دابليو سي( كما 
هو منصوص عليه يف خطاب ‘شروط التعيني - 
االستعانة مبصدر خارجي لتقدمي خدمات تدقيق 

احلسابات الداخلية’ بتاريخ 16 نوفمرب 2009 فيما يلي:

• إعداد واعتماد تقييم اخملاطر عالية الدرجة 
وخطة تدقيق سنوية.

• اعتماد نطاق عمل لتدقيق كل مشروع يف خطة 
التدقيق وتدوين هذه اإلجراءات.

• تنفيذ تخطيط التدقيق والعمل امليداين.

• إعداد تقارير تدقيق داخلية.

•متابعة اإلجراءات املتفق عليها لتقييم جناح اإلدارة 
يف تطبيق هذه اإلجراءات.

 ووافقت اجلمعية العامة  يف 3 أبريل 2011 على 
تعيني شركة ارنست أند يوجن كمدقق خارجي وقد 
قدم املدقق اخلارجي تقرير تدقيق غري) متحفظ( 

عن سنة 2011.

 نظام املراقبة الداخلي 
تقع املسؤولية على عاتق جملس اإلدارة يف 

نظام املراقبة الداخلية للشركة. وقد اعتمد 
جملس اإلدارة هيكال تنظيمًيا، والوصف الوظيفي 
والسياسات واإلجراءات وتفويض السلطات مالًيا 

وعملًيا مبا يحكم تنظيم عمليات الشركة. وقد أكد 
اجمللس – من خالل تفويض السلطات احلالية – 

 أنه ال يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة. 

وخالل فرتة التقرير، أكمل املدقق الداخلي تدقيق 
مهام العمليات/املكتب األمامي وتكنولوجيا 

املعلومات باالضافة إىل أقسام املالية والتسويق 
 واملوارد البشرية والشؤون القانونية وااللتزام. 

وُعهدت مسؤولية إدارة ومراقبة واإلبالغ عن 
خماطر االلتزام إىل إدارة االلتزام حيث يقوم بتقدمي 

تقارير إىل الرئيس التنفيذي. وقد قامت هذه اإلدارة  
بتصميم نظم بروتوكول رقابة داخلية لرصد االلتزام 

 بالقوانني واللوائح. 

كما ُعهدت مسؤولية إدارة ومراقبة واإلبالغ عن 
اخملاطر النظامية إىل إدارة نظامية متخصصة تقوم 

 بتقدمي التقارير إىل الرئيس التنفيذي. 
وكذلك ُعهد مسؤولية الشؤون املالية إلدارة مالية 
خمصصة تقوم بتقدمي التقارير إىل الرئيس التنفيذي 

 لشركة داللة. 
وقد وضعت اإلدارة املالية نظم الرقابة الداخلية 

للشروع يف التسجيل واعتماد وتقرير املعامالت 
 وفًقا للمعايري الدولية لكتابة التقارير املالية. 

ملزيد من املعلومات عن تعرض شركة داللة 
خملاطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر السوق 

واخملاطر التشغيلية وعن أهداف شركة داللة 
وسياساتها وعمليات قياس وادارة اخملاطر، وعن 

إدارة شركة داللة لرأس املال، يرجى الرجوع إىل 
املالحظة 22 “ادارة اخملاطر املالية “ يف القوائم 

 املالية املوحدة للمجموعة. 
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املعامالت الداخلية
 مت تطبيق سياسة للتدوال باألوراق املالية 

واإلفصاح )متضمنة شروطًا لتعامالت األفراد 
املطلعني( يف يناير 2010 حيث يتم تطبيق إجراءات 

رقابية آليه بأنظمة الشركة التشغيليه ملراقبة 
اإللتزام بهذه السياسة ويتضمن ذلك تقدمي 

التقارير عن التداول من خالل شركة داللة 
للوساطة من قبل أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية 

واملوظفني .
  

 سياسة توزيع األرباح 
يخضع دفع توزيع األرباح لتوصية جملس اإلدارة 

واعتماده بواسطة مساهمي الشركة. اقرتح 
جملس إدارة شركة داللة يف اجتماعه املنعقد 

بتاريخ 30 يناير 2012 توزيع أرباح نقدية بقيمة واحد 
 ريال قطري للسهم الواحد )أي 10 %( لعام 2011. 

 سياسة املكافآت )املادة 3-30( 
مت اعتماد مبلغ قدره 800000 ريال قطري ألعضاء 

جملس اإلدارة عن عام 2011. حيث تخضع مكافأت 
جملس اإلدارة العتماد اجلمعية العمومية بحد 

أقصى قدره 10 % من صايف األرباح ضمن توزيع 
اإلضايف. ويف حال عدم حتقيق الشركة أرباح 
سنوية, ميكن أن يدفع مبلغا مقطوع ألعضاء 

جملس اإلدارة بشرط أال تزيد مكافأة أيا من أعضاء 
 جملس اإلدارة عن 100000 ريال قطري سنوًيا. 

يحدد جملس اإلدارة مكافآت اإلدارة العليا. وتتكون 
مكافآت اإلدارة العليا من راتب وأضايف مقابل أداء. 

تقوم شركة داللة باإلفصاح عن مكآفات جملس 
اإلدارة واإلدارة العليا كجزء من إفصاح األطراف 

اخملتصة يف التقرير املايل للمجموعة.
  

يخضع اإلطار النظامي يف دولة قطر لتغيريات 
متكررة. تقوم شركة داللة مبراقبة هذه التغيريات 

النظامية وتسعى باستمرار إىل االلتزام بجميع 
اللوائح والقوانني اجلديدة أو املعدلة. وباإلضافة إىل 
ذلك، حتافظ شركة داللة على احلوار املفتوح البناء 

مع السلطات التنظيمية يف اجملاالت التي حتتاج إىل 
 مزيد من التحسني. 

وفقًا ألحكام جلنة احملاسبة بهيئة قطر لألسواق 
املالية وحكم جلنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق 
املالية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 19 أبريل 2011. 

مت تغرمي شركتني تابعتني لداللة القابضة وهما: 
داللة للوساطة مبلغ خمسمائة ألف ريال قطري 

وداللة اإلسالمية مبلغ أربعمائة وخمسون ألف 
ريال قطري، ومت عمل اإلفصاحات الالزمة على 

املواقع اإللكرتونية لشركتي داللة للوساطة وداللة 
للوساطة اإلسالمية وبورصة قطر وهيئة قطر 

لألسواق املالية .
مت فرض الغرامات املذكورة على خلفية خمالفة 

املواد التالية من نظام اخلدمات املالية: )41( 
واملادة )3( من املرفق الثاين بنفس النظام 

واملادة )80( من الئحة بورصة قطر.

االلتزام وحتسينات الرقابة 
 )املواد 2-30, 6-30 , 7-30 , 8-30 , 9-30(
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اخلطوات التالية لتحقيق االلتزام بنظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية

تتطلب املادة 2 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية من الشركات املدرجة 
اإلفصاح عن عن مدى التزامهم باألحكام الواردة يف النظام, باإلضافة إىل تربير وتوضيح أسباب منطقية وراء 

عدم االلتزام. حددت شركة داللة اجملاالت اآلتية والتي تستلزم مزيد من ممارسات حوكمة الشركات وفقا 
ألحكام النظام:

1- جلنة الرتشيح واألجور واحلوكمة

ستقوم اللجنة - بالتعاون مع رئيس جملس 
اإلدارة - بعمل تقييم سنوي آلداء جملس اإلدارة 

يتضمن تقييم آداء جملس اإلدارة واإلدارة 
العليا يف تطبيق نظم الرقابة الداخلية وحتديد 
عدد املرات التي مت إبالغ جملس اإلدارة فيها 

مبوضوعات خاصة بالرقابة )مبا يف ذلك إدارة 
اخملاطر( وكيفية تعامل جملس اإلدارة مع مثل 

هذه املوضوعات.

تقوم اللجنة حاليا بإعداد سياسة مكافآت 
يعتمدها جملس اإلدارة لتحديد مكافآت كل من 

رئيس جملس اإلدارة وأعضاءه واإلدارة العليا. 
وتشمل السياسة شرًطا يضمن أن سياسات 

األجور تضع يف اعتبارها آداء شركة داللة على 
املدى الطويل وتنشر فور وضعها. 

 2- إدارة اخملاطر 
- يتوىل جملس اإلدارة املسؤولية الكاملة فيما 

يتعلق باإلشراف على تطوير إسرتاتيجية 

اخملاطر وتطبيق املبادئ وأطر العمل 
والسياسات ، وملواصلة تعزيز ممارسات 

إدارة اخملاطر ،تعمل داللة على امُلضي ُقدمًا 
نحو إنشاء مهام خاصة بإدارة اخملاطر، حيث 

مت أخذ تلك املهمة يف االعتبار أثناء إعادة 
توجيه أقسام الشركة من خالل مشروع 

خاص باملوارد البشرية يقوم بتسليمه مكتب 
استشارات خارجي مستقل . 

- يتعهد جملس اإلدارة باإلبقاء على الرقابة 
شاملة ومسؤولية حوكمة إدارة اخملاطر، 

مبساعدة جلنة التدقيق التابعة جمللس 
اإلدارة ووظيفة إدارة اخملاطر.

3- عالقات املستثمرين
يف ظل دعم التزام شركة داللة بعمل اتصال 

وثيق وشامل مع املساهمني,  جاري حاليا إعداد 
ونشر إجراءات واضحة وشاملة بشأن عالقات 

املساهمني.
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4- سياسة األطراف اخملتصة ذات العالقة 
وتعارض املصلحة 

قامت شركة داللة بإعداد سياسة األطراف ذات 
الصلة الرسمية لتنظيم املعامالت التجارية مع 
األطراف اخملتصة وتعارض املصالح احملتملة 

, باإلضافة إىل املمارسات واإلفصاحات ذات 
الصلة وجاري اعتمادها من جلنة احلوكمة التابعة 

جمللس االدارة.

5- حتسينات العملية
سوف تقوم شركة داللة بوضع وتطبيق عمليات 

احلوكمة اآلتية:
• عملية وخطة عمل تدريب أعضاء جملس 

اإلدارة.
• عملية إعداد وإصدار تقرير حوكمة الشركة 

السنوي.
• عملية مراقبة تناوب املدققني واستقالليتهم.

• تصميم آلية تعمل على متكني املوظفني 

من اإلبالغ عن السلوكيات املشبوهة وغري 
املشروعة وغري األخالقية والتي تضر بالشركة 

وتطبيق هذه اآللية، ويف نفس الوقت ضمان 
سرية املعلومات التي مت تلقيها وحماية 

مبلغها.

8- مت استكمال مستندات احلوكمة احلالية مع 
املستندات الداعمة املطلوبة مثل املواثيق 

واالختصاصات والسياسات واإلجراءات. و سيتم 
تقييم و مراجعة و حتديث كافة السياسات 

واإلجراءات لداللة القابضة و الشركات التابعة لها 
عن طريق مكتب استشارات خارجي مستقل 

لتعكس األعمال احلالية.

راشد أحمد املناعي
رئيس جملس اإلدارة 
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سعادة السيد / راشد احمد حمد املناعي
)رئيس جملس اإلدارة(

- يحوز سعادته خربة واسعة النطاق يف القطاع املايل فهو حاصل على بكالوريوس 
إدارة األعمال يف اإلدارة املالية وحضر دورات تدريبية عديدة يف القطاع املايل كما 

حضر وساهم يف منتديات ومؤمترات حملية وعاملية ولديه معرفة واسعة يف جمال 
االستثمار واألسواق املالية احمللية والعاملية.

- شغل السيد / راشد املناعي منصب مساعد مدير إدارة التسويق ببنك الدوحة، كما 
شغل منصب رئيس قسم املعلومات باإلدارة العامة جلوازات املنافذ وشؤون الوافدين.

- ويرأس سعادته حاليًا اللجنة التنفيذية لشركة داللة.

سعادة الشيخ الدكتور / حمد بن ناصر آل ثاين
)نائب رئيس جملس اإلدارة – ممثاًل مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع(

- حصل سعادة الشيخ الدكتور / حمد بن ناصر آل ثاين على ماجستري إدارة األعمال يف 
التخطيط املايل من جامعة ويلز وحاصل على درجة الدكتوراة يف إدارة املشروعات 

الصناعية يف عام 1996.

- يرأس سعادته منظمات عدة بارزة يف عدد من القطاعات فهو يشغل حاليًا منصب 
مستشار إقتصادي يف جملس الوزراء ، ورئيس جملس إدارة شركة املستقبل 

لصناعة األنابيب كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

- كما يرأس سعادته جلنة التدقيق بشركة داللة.

السيد / عبدالرحمن أحمد املانع
)عضو جملس إدارة – ممثاًل لصندوق التعليم والصحة التابع لوزارة اإلقتصاد املالية(

- حصل السيد / عبدالرحمن املانع على بكالوريوس يف املالية واالقتصاد .

- يشغل السيد / عبدالرحمن املانع حاليًا منصب حملل استثماري يف إدارة استثمارات 
األصول بجهاز قطر لالستثمار ، كما يحوز على خربة واسعة النطاق يف القطاع املايل 

كما شارك يف العديد من املنتديات واملؤمترات االستثمارية واالقتصادية يف دولة 
قطر

- وهو عضو جلنة التدقيق يف شركة داللة .

امللحق رقم )1( - عرض العضاء جملس إدارة الشركة
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السيدة / موزة حممد جمعة الفضالة السليطي
)عضو جملس إدارة – ممثاًل لصندوق املعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد 

والتأمينات اإلجتماعية(
- حصلت السيدة / موزه السليطي على ماجستري العلوم املصرفية واملالية من 

جامعة سالفورد باململكة املتحدة.
- تشغل السيدة / موزه السليطي حاليًا منصب مدير وحدة التخطيط والبحوث / مدير 

مكتب حسابات الصناديق باإلنابة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية منذ 
عام 2009 ، وقبل ذلك كانت تعمل بديوان احملاسبة منذ عام 1993 ، كما شاركت يف 

العديد من املنتديات واملؤمترات االستثمارية واالقتصادية يف دولة قطر.
- وهي عضو جلنة التدقيق يف شركة داللة.

سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاين
)عضو جملس إدارة(

- حصل سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاين على بكالوريوس يف إدارة 
األعمال من جامعة باليومث يف بريطانيا.

- كما عمل سعادة الشيخ / سحيم بن خالد بن حمد آل ثاين يف بنك HSBC  و دوتشة بنك.
- كما حصل على عدد من الدورات التدربية يف االعمال املالية واملصرفية.

- وهو عضو اللجنة التنفيذية لشركة داللة.

السيد الدكتور / حممد ناصر حممد ناصر القحطاين
)عضو جملس إدارة(

- حصل الدكتور / حممد القحطاين على درجة الدكتوراه يف القانون التجاري الدويل 
من جامعة دورهام باململكة املتحدة عام 2009 ، باالضافة اىل حصوله على درجة 

ماجستري القانون يف تخصص القانون التجاري الدويل من جامعة  نورثمربيا باململكة 
املتحدة كما حضر وساهم يف العديد من املنتديات واملؤمترات احمللية والعاملية 

يف جمال القانون واجملال االقتصادي.

- يشغل الدكتور / حممد القحطاين حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير 
التنفيذي للشئون اإلدارية و املوارد البشرية وعضو جلنة االستثمار وجلنة املناقصات 

واملزايدات بشركة املرية للمواد االستهالكية منذ عام 2010 ، وهو عضو جملس 
إدارة الشركة القطرية لتجارة اللحوم واملواشي ، كما شغل منصب كبري مسؤويل 

املشرتيات بشركة قطر للغاز املسال احملدودة “قطر غاز” ، باالضافة اىل انه شغل 
منصب مدير باالنابة لقسم للمشرتيات والعقود بااللعاب االسيوية الدوحة عام 2006.

- وهو رئيس جلنة املكافأت والرتشيحات واحلوكمة يف شركة داللة. وعضو جلنة 
التدقيق.
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السيد / جورج شحادة
)عضو جملس إدارة – ممثل عن شركة أموال(

- حصل السيد / شحادة على بكالوريوس العلوم يف اإلقتصاد من جامعة كولدج لندن 
باململكة املتحدة ، باالضافة اىل انه خريج الربنامج التنفيذي لكلية هارفارد إلدارة 

األعمال.

- يشغل السيد / شحادة حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أموال ، وقبل ذلك كان 
مدير االستثمارات الرئيسية بشركة شعاع كابيتال بإمارة دبي حيث كان مسؤواًل عن 
استثمارات امللكية يف الشركة يف منطقة اخلليج وعامليًا ، كما كان عضو جملس 

إدارة شركة أموال منذ عام 2007 وكذلك شركة شعاع كابيتال السعودية )ش.م.س( 
وهي شركة قائمة مبوجب القوانني املعمول بها والصادرة عن هيئة سوق املال 

السعودية ، وشارك يف تأسيس إدارة األصول الفعلية يف لندن وقام بإدارة صناديق 
االستثمار العادية والبديلة.

- وهو عضو جلنة املكافأت والرتشيحات واحلوكمة يف شركة داللة.

السيد / احمد حممد علي إبراهيم األصمخ
)عضو جملس إدارة والعضو املنتدب(

- حصل السيد / أحمد االصمخ على بكالوريوس يف التاريخ من جامعة قطر عام 2002.

- يشغل السيد / أحمد األصمخ حاليًا وظيفة سكرتري ثاين بوزارة اخلارجية منذ عام 
2003م كما لديه خربة واسعة النطاق يف القطاع املايل ، ولديه معرفة واسعة يف 

جمال االستثمار يف األوراق املالية يف األسواق املالية احمللية والعاملية.

- إىل جانب ذلك فهو عضو جلنة املكافأت والرتشيحات واحلوكمة يف شركة داللة.

السيد / علي حسني علي السادة
)عضو جملس إدارة(

- يحوز السيد / علي السادة على خربة واسعة النطاق يف القطاع املايل.  

- يدير السيد / علي السادة بصفته رجل اعمال جمموعة واسعة من االستثمارات 
اخلاصة وهو عضو جملس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية يف بنك قطر الوطني منذ 
عام 1998 ، وعضو جملس إدارة شركة املالحة القطرية )ش.م.ق( وعضو جملس 

إدارة شركة حالول للخدمات البحرية )ذ.م.م( واململوكة بالكامل لشركة املالحة 
القطرية ، وايضًا فهو عضو جملس إدارة شركات عديدة خارج دولة قطر باالمارات 

والبحرين وسوريا .

- وهو أيضًا عضو اللجنة التنفيذية بشركة داللة.
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