
 

 

 

 

 

 شركة داللة لمكساطة كاالستثمار القابضة )ش.ـ.ؽ(
 شركةال حككمةبياف إفصاح 

 

  2013ديسمبر  31يناير حتى  1لمفترة مف 

 

 

 

 



 

  1 ص          داللة القابضة  – 3112ديسمبر  21إلى   3112 يناير  1بيان إفصاح حوكمة الشركة 
 

 ةشركالحوكمة بيان 

شركة داللة لمكساطة كاالستثمار القابضة )ش.ـ.ؽ( )"داللة"( مساىمي  التي تنظـ العالقة بيفىي مبادئ الحككمة الرئيسية 
ككافة األفراد كالمؤسسات التي  فكالمكردي ية المختصةنظامكالجيات الالعمالء  عمى سبيؿ المثاؿ ،الغيرك ة كالمكظفيف كاإلدار 

 :تعامؿ مع داللة كما ىك منصكص عمييا أدناهت

 النزاهة 

 يةنظامات الالعمالء كالمكظفيف كالمساىميف كالجيالعالقات مع ك  بأنشطة العمؿتمتـز داللة بمبدأ النزاىة فيما يتعمؽ 
 كالمؤسسات كالمنظمات. 

 مصداقية ال
ية نظامكالسمطات المكظفيف معمالء كالمساىميف كاللداللة كفر نجاح األعماؿ التجارية، لذلؾ تمحكر أف الثقة ىي ال شؾ 

 في الكقت المناسب. تميزة تقدـ خدمات مكما  ،معمكمات كاضحة شاممة كدقيقة

  االلتزام
 نيف كالمكائح كالمعايير.القكاكافة داللة بتمتـز 

  
  السرية

 فكؽ ذلؾ كموك  عمؿال شركاءكالمكرديف ك  كالمكظفيفساىميف معامالت المخاصة بمعمكمات أك تفاصيؿ  ةداللة أي تشارؾتال 
معيا المعمكمات  مشاركةب لتي ُيسمحا جياتمع أم شخص أك مؤسسة، باستثناء البالعمالء خاصة المعمكمات الشخصية ال

  .ذلؾ لقكانيف كالمكائحاتتطمب  أك

 الشفافية 
معمكمات عف الباإلفصاح داللة قـك ت، عامةعنيا لمتـ اإلفصاح ي ـكالتي ل ،تجاريةان ار سر أباستثناء المعمكمات التي تعتبر 

 . لمعامة كالكصكؿ تفسيرالشامؿ كبطريقة سيمة دقيؽ ك  نحكعمى ك المالية كغير المالية عمى كجو السرعة 

المساىميف. كاليدؼ الرئيسي ىك جعؿ أسيـ داللة كسيمة مع شفافة يتسـ بالجاىدة إلقامة اتصاؿ كثيؽ  داللةتسعى إدارة 
إدارة شركة داللة تقـك  ،ليذا الغرضك لمستثمريف المحتمميف. اككذلؾ  ،حالييفال مساىميفلماستثمارية جذابة كيمكف التنبؤ بيا 

عالف ك خطط استراتيجية ذ يتنفب  ألحكاـ لا كفقن ك  ،معمكؿ بياة اليدئ المحاسبممبالا النتائج كفقن ا 
 . مكاعيد المحددةة كفي التتسـ بالدقشاممة كعادلة صكرة ذات الصمة ب

 مف خالؿ نظاـ حككمة ؤكد كجكد إدارة كرقابة مسؤكلة كقكيةكعميو، نمف ىكيتنا.  اميمن  اجزءن  لمشركةفعالة كتعتبر الحككمة ال
صادر كال العامة بالشركاتالخاص  حككمة الشركات نظاـمف خالؿ رشادم لمنظاـ ر اإلطار اإليتكف. ة المعمكؿ بوالشرك
كفي ، 2009يناير  27( في ىيئة قطر لألسكاؽ الماليةحككمة الشركات الصادر عف  نظاـالمالية )ىيئة قطر لألسكاؽ عف 

ا ىناؾ  كفي بكرصة في دكلة قطر ككذلؾ  المعمكؿ بيا خرلاألمكائح القكانيف ك عف المرجعية عامة مأخكذة نفس اإلطار أيضن
 قطر.

في داللة  ىك محدد كمطبؽكما  ككمةالضكء عمى المككنات الرئيسية لنظاـ الح ةحككمة الشركعف اإلفصاح مقي بياف كي
 .2013ديسمبر  31حتى  2013يناير  1التقرير مف خالؿ فترة 
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 نوالمساهم

في  السنكية امة العاديةالجمعية العالشركة قدت كقد ع .اىميفالمستحافظ داللة عمى عمؿ حكار مفتكح يتسـ بالشفافية مع 
 :اعتماد القرارات اآلتية اكتـ فيي 2013مارس  26
 
  13/31/2012 في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المالية المنتهيةسماع 

 .للشركة الخطة المستقبليةو

  2012/ 31/ 13ة عن السنة المالية المنتهية في حسابات الشرك يتقرير مراقبسماع . 

 والتصديق عليهما. 13/31/2012 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 

  من رأس 33الموافقة على مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع %

  ل. الما

  وتحديد مكافآتهم. 2012/ 31/  13 يإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  عن السنة المالية المنتهية ف يفالنظر 

  2012مناقشة تقرير الحوكمة للشركة لعام. 

  وتحديد أتعابه 1131تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية. 

  1131مجلس حتى نهاية عام السيد/ جابر بن هجاج الشهواني عضوا لمجلس االدارة التمام دورة الانتخاب. 

 كاتخذت فيو القرار التالي: 02/04/2013 الشركة اجتماعا لمجمعية العامة غير العادية بتاريخ  تكما عقد
 

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار االسهم المجانية المقترحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 

سهم  1101110111سهم ليصبح رأس مال الشركة  101110111بالغ جملة عددها % من رأس المال المدفوع وال33

 ( من النظام االساسي بما يتفق مع تلك الزيادة.6( من عقد التؤسيس والمادة رقم )6مع تعديل المادة رقم )
 

الشركط  يشمؿ، كما ةكمنصف ةعادل بطرؽ/ طريقةيشتمؿ النظاـ األساسي عمى شركط تؤكد احتراـ حقكؽ المساىميف 
ككذلؾ اقتراح بنكد جدكؿ األعماؿ، مكمية ك الجتماعات الجمعية العالدعكة سجالت الممكية، ك الخاصة باإلطالع عمى 

عزؿ ، ك اإلدارة كطريقة تصكيت أعضاء مجمس ، كالتصكيت بالككالةكممارسة حؽ التصكيتالمثؿ معاممة المساىميف ب
الحصص دكف عذر مقبكؿ، كتكزيع اإلدارة بات مجمس اجتماعحضكر عف الغياب  اإلدارة بسبب أعضاء مجمس
، 25، 24، 23، كذلؾ التزاما بأحكاـ المكاد غير العاديةيامة الخاصة بعقد الجمعية العمكمية الالقرارات باإلضافة إلى 

26. 
 كما تتبع الشركة نظاـ التصكيت )صكت لكؿ سيـ( كذلؾ كفقا لتعميمات كزارة االعماؿ كالتجارة.

 
 22المادة  – نواألساسين والمساهم

٪ مف إجمالي أسيـ  5 عف مساىـ كاحد المممككة مف قبؿإجمالي األسيـ تجاكز يأال أف النظاـ األساسي عمى نص ي
كسكؼ  كشركة قطر لاليداع المركزم لألكراؽ المالية دة مف خالؿ نظاـ تسجيؿ بكرصة قطرؽ ىذه القاعكُتطبالشركة. 
لمعمكمات الكاردة مف كبناء عمى ا. مساىميف محدثسجؿ صة قطر لمحصكؿ عمى داللة في االعتماد عمى بكر تستمر 

 كجد عقكد مساىميف تتطمب إفصاح.لـ يك %، 5أيا مف المساىميف حد ، لـ يتجاكز 2013ديسمبر  31بكرصة قطر في 
 
)أفراد  قطرييف لمكاطنيفمممككة مف إجمالي عدد األسيـ في الشركة % 91,10نسبة  كاف ،2013ديسمبر  31في ك 
 .أجانب مستثمريفلمممككة مف إجمالي عدد األسيـ  %8,9 ت نسبةبينما كان ,شركات(ك 
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 مجمس اإلدارة

دعـ الييكؿ اإلدارم  ة المكثق يامسؤكلياتىا ك أدكار تتضمف ك ، لمشركة رئيسيةالالنظامية يعتبر مجمس إدارة داللة ىك الجية 
كمصداقية نزاىة كالحفاظ عمى  مكانة العامةالفعالية كتعزيز الفاءة ك كضماف الك كالحفاظ عميو االستراتيجيالتكجو ككضع 
خرل اإلدارة كاالجتماعات األمجمس جتماع المنتظـ ال حضكرالك شفافية كاالستجابة لممستثمريف كالمساىميف الك  المنظمة
قيف مدق" كتعييف  لتدقيؽ الداخمياتقارير  اعتماد، كمناقشة/داللةػ الخاصة ب كالرؤية يدؼالكالمساعدة في الحفاظ عمى اليامة 
 . كفركعياأفكار مف شأنيا تعزيز أداء عمميات الشركة باإلضافة إلى تقديـ  "داخمييف

، مجمس اإلدارة مسؤكلياتك  أدكاربخصكص مزيد مف التفاصيؿ سرد يالذم اإلدارة مجمس لميثاؽ كما يحتفظ مجمس االدارة ب
نشاء لجاك الجتماعات با الخاصةكالمتطمبات   مجمس اإلدارةمسؤكليات و، ك مسؤكلياتفي االضطالع ب لمساعدتومجمس لمف ا 
 منصبيمتطمبات فصؿ باإلضافة إلى ؛ /أك لجانوكتو سنكيا، كالنظر في التغييرات لتحسيف فعالي أدائو تدقيؽمف حيث 

 مجمس اإلدارةكأعضاء ة نائب رئيس مجمس اإلدار ك  اإلدارة  مجمسرئيس  مسؤكلياتك  ،رئيس التنفيذمالك اإلدارة رئيس مجمس 
كاعد لتعامؿ مع كسائؿ االتصاالت كقكبركتكككؿ ا؛ الرئيس التنفيذم كاإلدارة العمياك مجمس اإلدارة أميف سر غير التنفيذييف ك 
 .سمكؾ المديريف

يـ منتخبيف مف الجمعية العامة لمشركة ثالثة منأعضاء  8ا مف اإلدارة حالين  يتككف مجمس ،النظاـ األساسيعمى بناءن 
 .يمثمكف المؤسسيف كيتـ انتخاب باقي االعضاء مف بيف المساىميف

 يكضح الجدكؿ التالي حالة أعضاء مجمس االدارة.
كما  عدد األسهم الممموكة الحالة الُممثمة الهيئة تعيينالتاريخ  الوظيفة اإلسم

 31/12/2013في 

 2012أكتكبر  رئيس مجمس اإلدارة ميطيسالسيد / ناصر ال
ثمارات القكات محفظة است

 المسمحة
 غير تنفيذم
 مستقؿ

1,110,000 

السيد / جابر بف حجاج 
 الشيكاني

نائب رئيس مجمس 
 اإلدارة

 ----- 2013أبريؿ 
 غير تنفيذم
 مستقؿ

55,500 

 2011ابريؿ  عضك مجمس إدارة عبدالرحمف المانعالسيد/ 
صندكؽ التعميـ كالصحة التابع 

 لكزارة المالية
 غير تنفيذم
 مستقؿ

66,600 

 2011ابريؿ  عضك مجمس إدارة مكزة السميطي/ ةالسيد
صندكؽ المعاشات التابع لمييئة 

العامة لمتقاعد كالتأمينات 
 االجتماعية

 غير تنفيذم
 مستقؿ

1,076,700 

 أحمد االصمخالسيد/ 
 عضك مجمس االدارة
 العضك المنتدب

 ----- 2011أبريؿ 
 تنفيذم
 مستقؿ

55,657 

بف سحيـ بف خالد / الشيخ
 حمد آؿ ثاني

 ----- 2011ابريؿ  عضك مجمس إدارة
 غير تنفيذم
 مستقؿ

633,639 

 ----- 2011أبريؿ  عضك مجمس إدارة عمي حسيف السادةالسيد/ 
 غير تنفيذم
 مستقؿ

1,110,000 

 2012أغسطس  عضك مجمس إدارة السيد/ كليد رسالف العبداهلل
مؤسسة قطر لمتربية كالعمـك 

 كتنمية المجتمع
 نفيذمغير ت

 مستقؿ
315,448 

 .ليذا التقرير 1مزيد مف التفاصيؿ عف أعضاء مجمس اإلدارة المميزيف بشركتنا مدرجة في الممحؽ 
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 8اجتماعات عمى االقؿ خالؿ العاـ كقد اجتمع المجمس  6ينص النظاـ االساسي لمشركة عمى اف يجتمع مجمس االدارة 
 .2013اجتماعات خالؿ عاـ 

 ة:مسؤوليات مجمس االدار 
 يككف المجمس مسئكال عما يمي:

 

  )كضع إستراتيجية الشركة )بما في ذلؾ األىداؼ كالرؤية كالرسالة كاألىداؼ كاإلستراتيجيات كالخطط اإلستراتيجية
  كرقابة تنفيذ اإلدارة لتمؾ اإلستراتيجية.

 قالة الرئيس التنفيذم لمشركة كتحديد مدة خدمتو كراتبو كمكافآتو كرقابة أدا ءه مقارنة باألىداؼ تعييف كا 
  المكضكعة.

 .)قالة أميف سر المجمس كاألعضاء التنفيذييف الكبار )حسب الطمب   التصديؽ عمى تعيف كا 

  يتكلى المجمس مسئكلية التأكد مف تشكيؿ المجمس كفقا لما ىك منصكص عميو في المكائح الداخمية لمشركة ككفقا
ؾ نظاـ حككمة الشركات الصادر عف ىيئة قطر لألسكاؽ لممتطمبات التشريعات األخرل ذات الصمة بما في ذل

المالية )كتشمؿ تمؾ المتطمبات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أف يككف بالمجمس أعضاء مستقميف كغير تنفيذييف 
كأف يككف ثمث المجمس عمى األقؿ مككنا مف أعضاء مستقميف عمى أف تككف أغمبية أعضاء المجمس مشكمة مف 

يف، كما يجب أف تتـ عمميات الترشيح لعضكية المجمس كفقا لممبادئ اإلرشادية لممالءة المالية أعضاء غير تنفيذي
كالمالئمة الكاردة في نظاـ حككمة الشركات الصادر عف ىيئة قطر لألسكاؽ المالية، ىذا باإلضافة إلى إدراج 

التصكيت فيما يتعمؽ البنكد كالشركط التي تضمف أف المساىميف سيحصمكف عمى المعمكمات قبؿ عممية 
جراءات إقالة  أعضاءبالمرشحيف ليككنكا  مجمس إجارة، كعممية التصكيت النتخابات أعضاء مجمس اإلدارة كا 

عندما يرل المجمس أنو مف  أعضاء مجمس اإلدارة بما في ذلؾ حاالت اإلخفاؽ في حضكر اجتماعات المجمس.
  ادية لممساىميف لتعديؿ النظاـ األساسي لمشركة.الضركرم أف يتقدـ باقتراح لمجمعية العمكمية غير الع

  تحديد استقاللية األعضاء غير التنفيذييف عمى أساس منتظـ ككفقا لمتطمبات نظاـ حككمة الشركات الصادر عف
  ىيئة قطر لألسكاؽ المالية

  كنائبو  بما في ذلؾ رئيس مجمس اإلدارةاإلدارة السمطات كالكاجبات كالمسئكليات المفكضة ألعضاء مجمس
  كالرئيس التنفيذم.

  بمعاكنة لجنة الترشيحات كالمكافآت كالحككمة.اإلدارةسياسة المكافئات كفترات الترشيح ألعضاء مجمس ، 

 الجدد لضماف أنيـ عند انتخابيـ فإنيـ سيككنكف عمى دراية كاممة  اإلدارة مجمس ألعضاء التدريب برنامج
  إدارة الشركة.بمسئكلياتيـ كلدييـ الفيـ السميـ لطريقة 

  التدريب لتحسيف ميارات أعضاء المجمس كمعرفتيـ لتدريب أعضاء المجمس عمى المجاالت المالية كالتجارية
  كالممارسات الصناعية باإلضافة إلى عمميات الشركة كتشغيميا.

 الشركة. مجاؿ في الممارسات كأفضؿ الشركات حككمة جكانب في التطكرات إطالع األعضاء عمى آخر  

 عييف المجاف التي يراىا المجمس مناسبة لمساعدتيـ عمى القياـ بأعماليـ كمسئكلياتيـ كتحديد مسئكلياتيـ.ت  

 .المكافقة عمى السياسة المتعمقة بتغير سياسة حالية كممارسة حالية مقدمة مف خالؿ المجاف أك مف قبؿ اإلدارة  

 رقابة األداء المالي لمشركة  

 ىة التقارير كخاصة المكافقة عمى المكازنات السنكية بما في ذلؾ مصركفات رأس الماؿ رقابة النتائج المالية كنزا
  الكبيرة كخطط األعماؿ كاإلستراتيجيات طكيمة األمد.

 بمساعدة لجنة التدقيؽ( التأكد مف نزاىة التقارير المالية لمشركة كالتقارير األخرل ليا مف خالؿ المكافقة كالرقابة(.  

 الشركة كمقارنتو بالمكازنات كالخطط. أداء عمى رقابةال  

  اإلدارة التنفيذية العميا بناء عمى قرار مجمس اإلدارة. لصالحياتكضع حدكد معينة  
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 تغيرات حدكد السمطة لإلدارة التنفيذية العميا  

 .دارة المخاطر كنظـ االلتز  إدارة المخاطر كاإلشراؼ عمى الضكابط الداخمية اـ كتطبيقيا التأكد مف التدقيؽ الفعاؿ كا 
 معايير لحماية أصكؿ الشركة كالحد مف احتمالية تشغيؿ الشركة بأم طرؽ مخالفة لممتطمبات القانكنية أك

  مراجعة تطبيؽ كفعالية إدارة المخاطر كنظاـ الرقابة الداخمية. المخاطر المقبكلة.

 .دارة المخاطر   التغيرات الجكىرية في اإلجراءات كالسياسات المحاسبية كا 

 ستراتيجية المستقبمية أك سمعتيا.األ   مكر التي سيككف ليا تأثير جكىرم عمى المركز المالي لمشركة كالتزاماتيا كا 

 .رقابة االلتزاـ بالعقكد كالقكانيف كالتشريعات كااللتزامات التشريعية كالمعايير األخالقية  

 كضع المعايير الخاصة بالسمكؾ الميني كضماف االلتزاـ بيا  

 غيرات عمى النظاـ التأسيسي كالتشريعات الداخمية بالشركة .  اقتراح الت 

 القياـ بالمراجعة عمى أساس منتظـ لخطة تعاقب اإلدارة العميا كالتطكير  

  التأكد مف كجكد المكارد المناسبة بالشركة كذلؾ بغرض تنفيذ اإلستراتيجيات بنجاح كفعالية الخاصة بالشركة
 كالعمميات اليكمية لمشركة. 

 تأميني كاٍؼ لممنتجات كالمطمكبات العامة كمسئكليات األعضاء كالمكظفيف في طاء كد مف أف الشركة بيا غالتأ
  حالة كجكد مطالبة عمى الشركة.

 .سياسات الشركة فيما يخص التكظيؼ كالمكافئات  

  اإلداريةإدارة المشكالت كالسمعة.  

  رية لميزاف المسئكليات بالشركة لضاف تكزيع المسئكليات تقديـ الحككمة الكمية لمشركة بما في ذلؾ المراجعات الدك
  بشكؿ مناسب لمكفاء بحاجات الشركة.

 مقدمة لممجمس مف التكصيو الأف يتـ التصديؽ عمى  بناءعمى تكصية لجنة التدقيؽ، عمىخارجي المدقؽ تعييف ال
تدكير المدقؽ الخاصة ب النصكصااللتزاـ بك  لمشركة.امة العادية جتماع الجمعية العقبؿ المساىميف في ا

 .الخارجي

 .التأكد مف الرد في الكقت المناسب  القياـ بالعناية الكاجبة حكؿ أم أمكر كمالحظات يقدميا المدققكف الخارجيكف
  مف قبؿ مجمس اإلدارة عمى أية استفسارات كأمكر كاردة في مكاتبات أك تقارير المدققيف الخارجييف.

  عمى أف يتـ دعـ تمؾ االستقاللية بأف يقـك مجمس اإلدارة بتحديد  مف استقالليتوتعييف المدقؽ الداخمي كالتأكد
  ركاتب كمكافآت التدقيؽ الداخمي.

 .المتابعة مع اإلدارة التنفيذية العميا بغرض تنفيذ أم مياـ محددة مف قبؿ المدقؽ الخارجي أك الداخمي  

 قيؽ.التنسيؽ بيف المدقؽ الخارجي كالمدقؽ الداخمي كلجنة التد  

  التأكد مف حضكر أعضاء لجنة التدقيؽ كلجنة الترشيح كالمكافئات كالحككمة كالمدقؽ الخارجي اجتماع الجمعية
  العمكمية.

 .التأكد مف أف الشركة ممتزمة بالقكانيف كالتشريعات ذات الصمة باإلضافة إلى النظاـ األساسي كالالئحة الداخمية 

يجب  د إجراءات كممارسات غير قانكنية أك مخمة أك غير مالئمة.المجمس مسئكؿ أيضا عف حماية الشركة ض
يجب عمى المجمس مراجعة كتحديث  عمى المجمس مراجعة تحديث سياسات الحككمة كالمراجعة المستمرة ليا.

اإلجراءات الداخمية األخرل كالتأكد  كالعمؿ عمىبانتظاـ قكاعد السمكؾ الميني فيما يتعمؽ بقيـ الشركة كالسياسات 
  مف التزاـ جميع أعضاء المجمس كمكظفي الشركة بيا باإلضافة إلى مستشارم الشركة أيضا.

  كأنيا مبادئ السمكؾ الميني بانتظاـ حتى يتأكد مف أنيا تكضح أفضؿ الممارسات مراجعة  المجمسيجب عمى
  تفي بحاجات الشركة.

 إال أنو يجكز لممجمس أف يفكض  اله.يجكز لممجمس أف يفكض مسئكلياتو حكؿ أم مف األمكر الكاردة أع ال
مسئكلية القياـ بالعمميات اليكمية لمشركة استيفاء لمسئكلية المجمس شريطة أال تتجاكز تمؾ  التنفيذملرئيس ا
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عمى أف يتشاكر الرئيس التنفيذم مع المجمس حكؿ أم ، األمكر حدكد السمطة كفقا لما ىك كارد في قرار المجمس
الرئيس التنفيذم لمشركة مطالب بتقديـ تقاريره لممجمس  أك ذات طبيعية إستراتيجية. أمكر حساسة أك غير عادية

  فيما يتعمؽ بالسمطة الممارسة كاألمكر التي تقع أك مف المحتمؿ أف تقع في نطاؽ األمكر المخصصة لممجمس.

 يجب عمى  ة.س حؽ الكصكؿ الكامؿ كالفكرم لممعمكمات كالمستندات كالسجالت الخاصة بالشركميككف لممج
 اإلدارة العميا لمشركة أف تزكد المجمس كلجانو بكافة المستندات كالمعمكمات التي يطمبكنيا.

 

 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة اإلستئمائية 

يدين ّكل عضو في مجلس االدارة للشركة بواجبات العناية واإلخالص والتقّيد بالسلطة المإسسّية كما هي محّددة في  – 3

 اللوائح  ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس . القوانين و

يتعين على اعضاء مجلس االدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحه وبحسن نية وبالعناية واالهتمام الالزمين  – 1

 ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة 

 ليتهم تجاه الشركة .يتعين على اعضاء مجلس االدارة العمل بفاعلية لاللتزام بمسإو -1

 

  مسئوليات رئيس مجمس اإلدارة

 ككف رئيس مجمس اإلدارة مسئكالن عف حسف سير عمؿ مجمس اإلدارة بطريقة مناسبة كفعالة بما في ذلؾ حصكؿ ي
  أعضاء مجمس اإلدارة عمى المعمكمات الكاممة كالصحيحة في الكقت المناسب.

 ي أم لجنة مف لجاف المجمس المنصكص عنيا في نظاـ ال يجكز لرئيس مجمس اإلدارة أف يككف عضكان ف
أم منصب آخر يتقمده الرئيس سكاء داخؿ الشركة أك خارجيا الحككمة الصدر عف ىيئة قطر لألسكاؽ المالية 

  يجب أال يتعارض مع أدائو بشكؿ فعاؿ لكاجباتو كرئيس لمجمس اإلدارة الشركة.
 ضالن عف تمؾ التي ينص عمييا ميثاؽ المجمس، عمى سبيؿ تتضمف كاجبات كمسئكليات رئيس مجمس اإلدارة، ف

 :الذكر ال الحصر، ما يمي

 

o  رئاسة اجتماعات الشركة كالجمعية العمكمية كالتأكد مف أف تمؾ االجتماعات تتـ بشكؿ سميـ كفعاؿ كأف
  األعضاء لدييـ الفرصة المناسبة إلبداء أرائيـ كالحصكؿ عمى اإلجابات الخاصة باستفساراتيـ.

 

o التأكد مف قياـ المجمس مناقشة جميع المسائؿ األساسية بشكؿ فعاؿ كفي الكقت المناسب 

 

o  المكافقة عمى جدكؿ أعماؿ اجتماع مف اجتماعات مجمس اإلدارة مع األخذ بعيف االعتبار أم مسألة
عضك في  أميطرحيا أم عضك مف أعضاء مجمس اإلدارة كيجكز أف يفكض الرئيس ىذه الميمة إلى 

  غير أف الرئيس يبقى مسئكالن عف قياـ عضك المجمس المذككر بيذه الميمة بطريقة مناسبة المجمس

 

o  تشجيع جميع أعضاء المجمس عمى المشاركة بشكؿ كمي كفعاؿ في تصريؼ شؤكف المجمس كتشجيع إبداء
نشاء اآلراء الجماعية كالحكمة الضركرية بما فيو مصمحة الشركة   اآلراء كمناقشة األفكار كا 

o يصاؿ آرائيـ إلى مجمس اإلدارة.ضم   اف التكاصؿ الفعمي مع المساىميف كا 

o  السماح ألعضاء المجمس غير التنفيذييف، بصكرة خاصة، بالمشاركة الفعالة كتشجيع العالقات البناءة بيف
  أعضاء المجمس التنفيذييف كغير التنفيذييف كبيف المجمس كاإلدارة التنفيذية العميا.

o  سنكم ألداء المجمس كأداء الرئيس التنفيذم.ضماف إجراء تقييـ  
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o  عطائيـ إمكانية الكصكؿ إلى المعمكمات حكؿ كؿ جكانب عمميات التأكد مف إطالع األعضاء الجدد كا 
  الشركة.

o  أف يككف ممثؿ المجمس في التعامالت مع اإلدارة مع ضماف أف أراء المجمس يتـ إيصاليا بشكؿ كاضح
  كدقيؽ.

o  لمرئيس التنفيذمالتصرؼ كمستشار أكلي  

o .عرض أراء المجمس عمى الجميكر كالييئات الحككمية كفي المناسبات المناسبة  

 

 مسئوليات أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين 

 :تتضمف كاجبات أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف عمى سبيؿ الذكر ال الحصر ، ما يمي
  عطاء ر أم مستقؿ حكؿ المسائؿ اإلستراتيجية كالسياسية كالمساءلة المشاركة في اجتماعات مجمس اإلدارة كا 

 كالمكارد كالتعيينات األساسية كمعايير العمؿ.

 ضماف إعطاء األكلكية لمصالح الشركة كالمساىميف في حاؿ حصكؿ أم تضارب لممصالح 

 . المشاركة في لجنة التدقيؽ في الشركة 

 متفؽ عمييا كمراجعة التقارير الخاصة بأدائيا بما فييا التقارير مراقبة أداء الشركة في تحقيؽ غاياتيا كأىدافيا ال
 السنكية كنصؼ السنكية كالربع سنكية

  اإلشراؼ عمى تطكير القكاعد اإلجرائية الخاصة بحككمة الشركة لإلشراؼ عمى تطبيقيا بشكؿ يتكافؽ كتمؾ
 القكاعد

 س اإلدارة أك لجانو المختمفة مف خالؿ إتاحة مياراتيـ كخبراتيـ كاختصاصاتيـ المتنكعة كمؤىالتيـ لمجم
حضكرىـ المنتظـ الجتماعات المجمس كمشاركتيـ الفعالة في الجمعيات العمكمية كفيميـ آلراء المساىميف بشكؿ 

 متكازف كعادؿ
  يجكز ألكثرية أعضاء المجمس غير التنفيذييف طمب رأم مستشار مستقؿ عمى نفقة الشركة، فيما يتعمؽ بأم

 .كةمسألة تخص الشر 
 

 مجمس اإلدارةلجان 
 . كلجنة الترشيحات كالمكافآت كالحككمة تنفيذية المجنة الك  التدقيؽلجنة  االدارة، ىيمجمس منبثقة عف  لجاف ثالث تكجد

 
  التدقيقلجنة 
مييا ا لخطة العمؿ التي يكافؽ عكالخارجية كفقن  التدقيؽ الداخميأنشطة كافة عف اإلشراؼ كاإلضطالع ب المسؤكلةمجنة الىي 

تتفؽ عضكية المجنة مع فترة عضكية عمى أف أعضاء مجمس اإلدارة  ثالثةمجمس اإلدارة في كقت سابؽ. تتككف المجنة مف 
 خبرة مالية كمحاسبية.  التدقيؽكؿ أعضاء لجنة يتكافر لك  . مجمس اإلدارة
 ىـ: التدقيؽأعضاء لجنة 
 رئيس المجنة. – السيدة/ مكزة السميطي 

 عضك. –حمد المانع السيد/ عبدالرحمف أ 

 /عضك. –كليد رسالف العبداهلل السيد 
 .خالؿ فترة التقرير مراتسبعة   التدقيؽاجتمعت لجنة 

 
 المجنة بعد تحديث اختصاصاتيا كاآلتي: مسؤكليات
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تتفؽ عضكية المجنة مع عضكية مجمس االدارة، كيتـ تعييف كعزؿ اعضاء المجنة عف طريؽ قرار صادرة مف مجمس 
 يما يمي مسؤكليات ككاجبات المجنة:االدارة، كف

 
بناءن عمى ما تراه  ،أية مكضكعات تحتاج إلى إجراء بكاسطة مجمس اإلدارة كتكصية بإجراءات متابعةتقديـ  .1

 .المجنة
حككمة  نظاـ)منصكص عميو في هو بالمجنة كما خاصة الالمكضكعات تقديـ تقرير لمجمس اإلدارة بشأف  .2

 سكاؽ المالية(. ىيئة قطر لألالشركات الصادر عف 
 . مجمس اإلدارةلنحك الذم يحدده ا أخرل عمىكضكعات مأية النظر في  .3
 عكامؿ. البالعمؿ عمى تخفيؼ ىذه  مجمس اإلدارةرصد عكامؿ الخطر الخاصة بشركة داللة كتكصية  .4
 الرقابة المالية كالداخمية كأنظمة إدارة المخاطر.  تدقيؽ .5
تتسـ  اإلدارة بكاجباتيا تجاه تطكير نظـ رقابة داخمية قياـدارة لضماف مراقبة الداخمية مع اإلأنظمة المناقشة  .6

 . بالكفاءة
المجنة  تقـك أك ،مجمس اإلدارةعمى طمب  النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائؿ الرقابة الداخمية بناءن  .7

 . مجمس اإلدارةمكافقة بمف تمقاء نفسيا بذلؾ 
 .الية كالمحاسبية لشركة داللةالسياسات كاإلجراءات الماستعراض  .8
بيانات مثؿ ىذه ال كتدقيؽالربع سنكية السنكية كنصؼ السنكية ك كالتقارير  القكائـ الماليةدقة كصحة مراقبة  .9

  –، مع التركيز بشكؿ خاص عمى كالتقارير
o المحاسبية؛ عماؿ كاألتغييرات في السياسات  ةأي 
o  لعميا؛تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية االتي المسائؿ 
o ؛ الحسابات تدقيؽتجة عف التعديالت الرئيسية النا 
o ؛بالفعؿ ئمةداللة كمنشأة قا استمرار 
o معايير التقارير المالية الدكلية. -ة يمعايير المحاسبلتزاـ بالاال 
o بكرصة قطرعممكؿ بيا في قكاعد اللتزاـ بالاال. 
o ارير الماليةقكاعد اإلفصاح كأية متطمبات أخرل تتعمؽ بإعداد التقااللتزاـ ب. 

  .داللةالتقارير المالية كحسابات  يمكف أف تكجد فيكغير عادية  ىامةمسائؿ  ةالنظر في أي .10
الخارجية  التدقيؽ اعميةطبيعة كنطاؽ كف لتحديد كمتابعتيا الخارجي المدقؽكمكضكعية  يةاستقاللعمى  شراؼاإل .11

 التقارير المالية الدكلية. ير ا لمعايككفقن  التدقيؽالمعمكؿ بيا في  ممعايير الدكليةلا كفقن 
غرض تكفير ضمانات ب سنكية كنصؼ سنكية مستقمة تدقيؽأعماؿ بيقـك الخارجي  المدقؽتأكد مف أف ال .12

كالمعايير الدكلية لكتابة ا لمقكانيف كالمكائح كفقن يتـ إعدادىا  القكائـ الماليةأف بمكضكعية لمجمس اإلدارة كالمساىميف 
 في جميع النكاحي المادية. ضع المالي كأداء شركة داللة بدقةكأنيا تمثؿ الك  ،التقارير

 عمى األقؿ في السنة.مرة الحسابات الخارجييف  مدققىاالجتماع مع  .13
 الخارجييف.  مدقيقيفيطرحيا الاالىتماـ بأية مكضكعات  .14
كتقارير في خطابات المشمكلة في الكقت المناسب عمى االستفسارات كالمسائؿ اإلدارة التأكد مف رد مجمس  .15

 .الخارجييف المدققييف
 ة تساؤالت أكأيد عمى الر ك  التقرير السنكم ـيكتسم الجمعية العمكميةالخارجي  المدقؽحضكر تأكد مف ال .16

 استفسارات في ىذا الصدد.
  :اآلتيةرشادية حسابات خارجييف، كذلؾ باتباع المبادئ اإل مدققيبشأف تعييف  اإلدارة تكصية مجمس .17

أك أعضاء مجمس إدارتيا في داللة يـ اىتمامات أخرل كليس ل مستقميف فييلحسابات الخارجا مدققييككف أ. أف 
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 . الخارجي مع داللة المدقؽيمـز عدـ كجكد أم تعارض مصالح في عالقة الحسابات. تدقيؽ الحسابات  سكل 
المالية ئـ قكاال مدقؽفي تخصصية خبرة كلدييـ مينية ذكم الحسابات الخارجييف  مدققييككف أف يجب ب. 

 التقارير المالية. الدكلية لكتابة معايير كال لمتدقيؽا إلى المعايير الدكلية لمشركات المدرجة استنادن 
 .المدقؽعمكؿ بيا بخصكص مناكبة القكاعد كالمكائح الم متابعةج. 

مف اإلدارة العميا  المدقؽيطمبيا استياضاحات ىامة  ةأيالخارجي كخطة أعمالو ك  المدقؽتعييف خطاب  مراجعة .18
 ككذلؾ رد اإلدارة التنفيذية العميا. ،الرقابةالمالية أك أنظمة الحسابات السجالت المحاسبية ك بخصكص 

 الخارجي. المدقؽتقييـ أداء  .19
عني بالمياـ تُ  التدقيؽ الداخميأف كعمى كجو الخصكص ضماف  ،التدقيؽ الداخميعمى سير عمؿ اإلشراؼ  .20

  -اآلتية:
 ة الرقابة الداخمية كاإلشراؼ عمى تنفيذىا. أنظم مراجعةأ. 

  كمؤىؿ. مف قبؿ فريؽ عمؿ مدرب، ك كعممية مستقمةالتدقيؽ الداخمي  عمؿب. 
 المجنة.  مف خالؿ اإلدارة ا إلى مجمسقدـ تقريرن يس التدقيؽ الداخميأف ج. 
 داللة. شركة جميع أنشطة  شمؿي التدقيؽ الداخميأف د. 
تعكيض مف خالؿ يتـ فرض االستقاللية داللة. يكمي في ال يكظيفالداء األعف  قؿمست التدقيؽ الداخميأف ق. 

 . بناءن عمى تكصية مف المجنةمجمس اإلدارة  هيحدد الداخمي ؽدقملممدفكع 
 .الجمعية العمكمية اجتماع الداخمي المدقؽيحضر أف ؼ. 

 .يتـ تعيينو بكاسطة مجمس اإلدارةؿ كاحد عمى األق داخمي مدقؽتضمف ت التدقيؽ الداخميتأكد مف أف كظيفة ال .21
  -اآلتي: –عمى كجو الخصكص  –تشمؿ كأف  التدقيؽ الداخمينطاؽ اإلدارة بخصكص اعتماد تكصية مجمس  .22

دارة المخاطر المالية ؤكفالشأ. مراقبة إجراءات   .كاإلشراؼ عمييا كاالستثمارات كا 
في أك غير المتكقعة جذرية المتغيرات ابة لستجلال ستخدمةكالنظـ الممخاطر عكامؿ التطكر مقارف ل تقييـ . ب

 السكؽ. 
نظـ الرقابة الداخمية، بما في ذلؾ عدد المرات التي تـ إبالغ  ج. تقييـ أداء مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا في تنفيذ

 ارةمجمس اإلدبيا تعامؿ ي)بما في ذلؾ إدارة المخاطر( كالطريقة التي  تتعمؽ بالرقابةبمكضكعات اإلدارة مجمس 
 . كضكعاتالم ىذهمع مثؿ 

كاإلجراء داللة المالي لشركة داء عمى األ أك قد تؤثر تأثر طكارئ التي الأك  ياالرقابة الداخمية كضعفإخفاؽ د. 
مشكالت المدرجة في تقارير داللة السنكية الداخمية )كخاصة الإخفاقات الرقابة لتصحيح شركة المف قبؿ  المتبع

 (.بياكالقكائـ المالية الخاصة 
 . ية المعمكؿ بخصكص قكائـ السكؽ كاإلفصاحنظامبالقكاعد كالمتطمبات الداللة شركة لتزاـ اق. 
دارة المخاطر. لتزاـ شركة داللة باؼ.   نظـ الرقابة الداخمية في تحديد كا 

 داللة. شركة المخاطر لالمعمكمات التي تصؼ عمميات  كؿ .ز
 .اإلدارة مجمسإلى المجنة ك تقديمة ثالثة أشير ك كؿ  يتـ التدقيؽ الداخميتقرير إعداد تأكد مف أف ال .23
 . كمراقبتيا الداخمي لمتدقيؽاألنشطة المالية كاإلدارية كالفنية عمى مراقبة اإلشراؼ  .24
 الداخمي. المدقؽتقييـ أداء  .25
 أف جميع المتطمبات األخرلكضماف  منفصمةية نظامكيانات كالداخمييف  الخارجييفالمدققييف  التأكد مف أف .26

 )عندما يقرر مجمس المدقؽبما في ذلؾ تناكب الداخمي  المدقؽخارجي يتـ تطبيقيا عمى تعييف  مدقؽتعييف ل
 خارجي(ستشارم ال داخميال المدقؽميمة إسناد  اإلدارة

ع بمسؤكليات مضطمشخص الال أكلشركة داللة المدير المالي ك العميا التنفيذية كاإلدارة  اإلدارةمجمس التنسيؽ مع  .27
 .ر الماليالمدي
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 الضكابط الداخمية.اعمية الخارجي كتكافر المكارد الالزمة كف كالمدقؽالداخمي  المدقؽتنسيؽ بيف ال .28
حالتيا إلى  المالحظات تدقيؽ .29 االدارات المعنية التخاذ إجراءات المطركحة مف أيا مف التقارير المقدمة لمجنة كا 

 الكقت المناسب.التصرؼ في المتابعة ك 
المسائؿ الكاردة في  أية مخاكؼ حكؿ ا عفسرين اإلبالغ داللة شركة خالليا مكظفي مف  يستطيعكضع قكاعد  .30

غير أخالقية تعتبر مثؿ ىذه المسائؿ التقارير المالية أك الضكابط الداخمية أك أية أمكر أخرل تثير الشككؾ، حيث 
ىذه في  مستقؿالنزيو التحقيؽ لبا التي تسمحالترتيبات المناسبة تكفر . ضماف كتضر بشركة داللةية نظامأك غير 

 .ضماف سرية المبمغ ككذلؾ حمايتو مف االنتقاـك   سبؽ ذكره ماتأكد مالالمسائؿ في حيف 
 المدققييفأك  االلتزاـ ةمسؤكلي نكط بوالمداللة أك الشخص شركة ليثيرىا المدير المالي النظر في المسائؿ التي  .31

 الخارجييف. المدققييفالداخمييف أك 
 داللة بقكاعد السمكؾ الميني.مى التزاـ عشراؼ اإل .32
 عمى النحك الكاجب بجميع القكانيف كالتعميمات المتعمقة بأنشطة داللة.ضماف االلتزاـ  .33
 ؛سميـبشكؿ اإلدارة صالحيات مجمس بضماف تطبيؽ القكاعد اإلجرائية الخاصة  .34
 .الجمعية العمكميةحضكر  .35
 .اإلدارة مكافقة مسبقة مف مجمسبمستقؿ استشارم أم خبير أك  مع -داللة  شركةعمى حساب  –التشاكر  .36
 .كمتابعتيا كتنمية المكارد البشريةرقية تبتدريب ك خاصة األنشطة البخصكص كافة  تكصيةال .37
 .لشركة داللة مرئيس التنفيذملأك ء المجنة ا أك أكثر مف أعضامجنة فرعية تضـ كاحدن ل مسؤكلياتالتفكيض  .38
 

  التنفيذيةالمجنة
عضكية المجنة مع فترة تتفؽ كيرأسيا رئيس مجمس اإلدارة. ك  مجمس اإلدارةأعضاء مف  أربعةفيذية المجنة التنتضـ 

 .اإلدارة عضكية مجمس
 أعضاء المجنة التنفيذية ىـ: 

 رئيس المجنة –السيد / ناصر السميطي. 
  عضك المجنة –السيد/ جابر بف ىجاج الشيكاني 
  عضك. –سعادة الشيخ/ سحيـ بف خالد بف حمد آؿ ثاني 

  عضك. –السيد/ عمي حسيف السادة 

 
 مسؤوليات المجنة التنفيذية:

 .الداخمية كاالجراءات السياسات كاعتماد لمشركة العامة السياسة كضع .1
 .لمشركة التنظيمي الييكؿ كاعتماد مراجعة .2
 .لمشركة المالي االداء عمى كاالشراؼ مراقبة .3
 .كالمكافقة لالعتماد اإلدارة سمجم عمى عرضيا قبؿ لمشركة السنكية المكازنة مراجعة .4
 .لمشركة االستثمارية السياسة كضع .5
 .ادارتيا كطريقة المالية لألكراؽ الشركة بمحفظة الخاصة االستثمار سياسة كضع .6
 .استثمارية مشركعات أية عمى المكافقة .7
 .ثمارلالست المخصصة كاالسيـ العقارات باستثناء بالشركة خاصة أصكؿ أم بيع عمى كالمكافقة مراجعة .8
 المكافقة عمى االتفاقيات كااللتزامات التي تتعد صالحية الرئيس التنفيذم .9

 .الشركة تطمبيا التي القركض عمى المكافقة .10
 .اإلدارة لمجمس تقديميا قبؿ التابعة كالشركات القابضة داللة بشركة الخاصة االعماؿ خطط اعتماد .11
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 .الشركة يكؿكى الماؿ رأس بتغيير الخاصة المقترحات كاعتماد مراجعة .12
 .مالية اكراؽ أك سندات بإصدار الخاصة المقترحات كاعتماد مراجعة .13
 .راتبييما كتحديد التنفيذم الرئيس كنائب التنفيذم الرئيس خدمات كانياء تعييف .14

 
 

  المكافآت والترشيحات والحوكمة لجنة
عضكية المجنة مع فترة عضكية ؽ تتف. ك مجمس اإلدارةأعضاء مف  ثالثةمف  ةكمك ترشيح كاألجكر كالحتتككف لجنة ال
 . مجمس اإلدارة

 أعضاء المجنة ىـ : 
 رئيس المجنة. –السيد / ناصر السميطي 

  عضك. –سعادة الشيخ/ سحيـ بف خالد بف حمد آؿ ثاني 

  عضك. –السيدة/ مكزة محمد السميطي 
. 2010 خالؿ الخاصة بيااإلختصاصات عمى كافؽ ك  ةكمك األجكر كالحك  الترشيحلجنة داللة إدارة شركة شكؿ مجمس 

 : اآلتيا الختصاصاتيا مسؤكليات المجنة كفقن تشمؿ ك 
 مسائؿ تحتاج تصرؼ مف رأم المجنة كما تكصي بمتابعة العمؿ فييا. ةتقديـ تقرير لمجمس اإلدارة بأي .1
الصادر الشركات حككمة نظاـ  )تقديـ تقرير لمجمس اإلدارة بشأف المسائؿ المتعمقة بالمجنة كما تـ تحديدىا في  .2

 ىيئة قطر لألسكاؽ المالية(. عف 
 .اإلدارة مسائؿ أخرل عمى النحك الذم يحدده مجمس أية النظر في .3
 .أعضاء مجمس اإلدارةكاإلشراؼ عمى تعييف اإلدارة مجمس لترشيح العممية عف  مسؤكلة .4
عمى  بناءن  ةاإلدار  ترشيح أعضاء مجمسفيما يتعمؽ ب ةكصارمة كشفافرسمية  اتكضع كنشر إجراء عفمسؤكلة  .5

الصادر  حككمة الشركات نظاـك ( النظاـ األساسيداللة القابضة )بما في ذلؾ شركة متطمبات الالئحة الداخمية ل
 األخرل ذات الصمة.  اتالشركات التجارية كالسمطكقانكف  عف ىيئة قطر لألسكاؽ المالية

 ،لممساىميفلجمعية العمكمية غير العادية النظاـ األساسي كاعتماده في اجتماع اتعديؿ  مجمس اإلدارةقترح عمى ت .6
 .في حاؿ رأت المجنة أف مثؿ ىذه التعديالت ضركرية

 مجمس اإلدارةرئيس  أجكرحكـ سياسة األجكر التي ت( الجمعية العمكميةالمساىميف في اعتماد كنشر )بعد  كضع .7
النظاـ لة )بما في ذلؾ دالشركة لكائح مكظفي اإلدارة التنفيذية عمى أساس  كأعضاء مجمس اإلدارة ككبار

الشركات التجارية  نظاـك  ىيئة قطر لألسكاؽ المالية ات الصادر عف الشرك حككمة نظاـلا ( ككفقن األساسي
 قطر. فيالمعمكؿ بيا األخرل  األخرل كأفضؿ الممارسات الدكلية المطبقة مستخدمةكاألنظمة ال

كالرقابة عمى الصمة امالت التجارية مع األطراؼ ذات المعمرقابة عمى لاألطراؼ ذات الصمة سياسة تحديد كتنفيذ  .8
ات الشرك حككمة نظاـالمتضامنة كما ىك كارد في ، مع اإلشارة إلى تعريؼ األطراؼ تضارب المصالح المحتمؿ

حككمة  نظاـمتطمبات عمى النحك المحدد في الىذه السياسة كتشمؿ . ىيئة قطر لألسكاؽ الماليةالصادر عف 
 .ىيئة قطر لألسكاؽ الماليةف الصادر ع الشركات

 .بالتعاكف مع رئيس مجمس اإلدارة ،مجمس اإلدارةداء التقييـ السنكم آلضماف القياـ بإجراء  .9
ككذلؾ عممية التدريب د الجدخطة تعاقب اإلدارة كبرنامج التدريب التكجييي ألعضاء مجمس اإلدارة إعداد كتقديـ  .10

 نظاـالشركات السنكم إلى مجمس اإلدارة العتماده بناءن عمى كخطة عمؿ أعضاء مجمس اإلدارة كتقرير حككمة 
 .ىيئة قطر لألسكاؽ الماليةالصادر حككمة الشركات 

 (ىيئة قطر لألسكاؽ الماليةالصادر عف حككمة الشركات  نظاـ مف 14.2 . )المادةالجمعية العمكميةحضكر  .11
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شريطة الحصكؿ عمى اعتماد مسبؽ مف  مستقؿاستشارم أم خبير أك مع  –عمى حساب شركة داللة  –التشاكر  .12
 .مجمس اإلدارة

لشركة  الرئيس التنفيذمإلى أك عضاء المجنة ا أك أكثر مف ألجنة فرعية تضـ كاحدن إلى  مسؤكلياتالتفكيض  .13
 .داللة

التطبيقات المعمكؿ بيا في أفضؿ حككمة الشركات ك آخر التطكرات في مجاؿ بشكؿ دائـ ب مجمس اإلدارةتعريؼ  .14
 .المجاؿ

 
لترشيح كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة إرشادية مبادئ  قامت المجنة بإعدادالمقبمة،  مجمس اإلدارةي ضكء انتخابات ف
 صارمة كشفافة.رسمية جراءات ا إلأف تعيينات أعضاء مجمس اإلدارة تتـ كفقن ضماف ك 
 

 مجمس اإلدارة أمين سر 
 ديتأكتـ .  مدير التسكيؽ كالعالقات العامة كىي إضافيةكلية ؤ يتكلى مساإلدارة  مجمسلأميف سر قامت شركة داللة بتعييف 

 مجمس اإلدارةاجتماعات كافة محاضر ظ عمى ايقـك بالحف. 2010أغسطس  9بتاريخ  مجمس اإلدارةتعيينو بمكجب قرار 
 .  تدكيف قراراتوك 

سر مجمس  سنكات كأميف 8 أكثر مف كلديو خبرةكيحمؿ اميف سر مجمس االدارة شيادة البكالكريكس في مجاؿ االعالـ 
 ادارة في دكلة قطر.

 
 

 الداخمي المدقق
 

 المدقؽيقـك ك . 2012مارس  18قامت شركة داللة بتعييف مدقؽ داخمي في الشركة حيث التحؽ لمعمؿ بالشركة بتاريخ 
 .التدقيؽلجنة  مف خالؿ مجمس اإلدارةتقارير إلى بتقديـ الداخمي 

 ديـ التقارير التالية لمجمس االدارة:كقد قاـ المدقؽ الداخمي باعداد كتق
 المخاطر عالية الدرجةمتابعة  تقرير. 
  الخارجي المعد بكاسطة ايرنست اند يكنغمتابعة تقرير التدقيؽ. 
  لمقكائـ الربع السنكية كاخر العاـ تقرير عف مراجعة البيانات المالية. 
  2013لعاـ ا العالقة بخصكص القضايتقرير خاص عف التحقيقات. 

 
 راقب الحسابات الخارجيم

حيث تـ تعيينيـ بناء عمى قرار  2011أبريؿ  3 ذلمشركة منخارجي ال مدقؽمسؤكلية  ال ارنست أند يكنجشركة حاليا تتكلى 
فيما يتعمؽ بتغيير  2002لسنة  5رقـ  كتتبع الشركة قانكف الشركات  ليا. الثالثةلمشركة كىذه ىي السنة  مف الجمعية العامة

 رجي عند إكماؿ السنة الخامسة.المدقؽ الخا
 كقد تـ تعيينيـ بناء عمى تكصية مف مجمس االدارة مرفكعة لمجمعية العامة التي تقـك باالختيار النيائي كتحديد أتعابيـ.

 كما قاـ المدقؽ الخارجي باجراء تدقيؽ خارجي لمبيانات المالية نصؼ السنكية كالسنكية خالؿ الفترة المذككرة.
 

 ة الداخمي نظام المراقب
، اتنظيمين  ىيكال مجمس اإلدارةمشركة. كقد اعتمد في نظاـ المراقبة الداخمية ل مجمس اإلدارةعمى عاتؽ  مسؤكليةتقع ال

. كقد أكد تنظيـ عمميات الشركةالسمطات مالينا كعممينا بما يحكـ تفكيض جراءات ك اإلسياسات ك الك  الكصؼ الكظيفيك 



 

  12 ص          داللة القابضة  – 3112ديسمبر  21إلى   3112 يناير  1بيان إفصاح حوكمة الشركة 
 

 بسمطات مطمقة. أنو ال يكجد فرد يتمتع  –لحالية مف خالؿ تفكيض السمطات ا –المجمس 
 

عيدت مسؤكلية مراقبة كاالبالغ عف االخطاء االدارية إلى ادارة التدقيؽ الداخمي التي تقـك بتقديـ تقاريرىا إلى لجنة التدقيؽ، 
 زاـ.كقد قامت االدارة بتصميـ برنامج تدقيؽ لمراقبة العمميات كاالمكر االستراتيجية كالمالية كااللت

 
 التنفيذم.الرئيس تقارير إلى قـك بتقديـ تحيث االلتزاـ إدارة إلى عف مخاطر االلتزاـ إدارة كمراقبة كاإلبالغ  مسؤكلية ُعيدتك 
 لقكانيف كالمكائح. االلتزاـ بالرصد  داخميةرقابة نظـ بركتكككؿ  بتصميـ قامت ىذه اإلدارة قد ك 
 

عف المخاطر القانكنية إلى ادارة الشؤكف القانكنية تقـك بتقديـ التقارير إلى الرئيس كقد عيدت مسؤكلية ادارة كمراقبة كاالبالغ 
 التنفيذم مباشرة 

 
 شركة داللة. التنفيذم ل رئيستقديـ التقارير إلى الدارة مالية مخصصة تقـك بالشؤكف المالية إل مسؤكليةكذلؾ ُعيد ك 

كتابة ا لممعايير الدكلية للمعامالت كفقن كتقرير ااعتماد ك  ؿيسجالتفي  كعدارة المالية نظـ الرقابة الداخمية لمشر كضعت اإلكقد 
 لتقارير المالية. ا
 

 الداخميةعامالت الم
حيث  2010لمتدكاؿ باألكراؽ المالية كاإلفصاح ) متضمنة شركطان لتعامالت األفراد المطمعيف ( في يناير  سياسةتـ تطبيؽ  

الشركة التشغيميو لمراقبة اإللتزاـ بيذه السياسة كيتضمف ذلؾ تقديـ التقارير عف  يتـ تطبيؽ إجراءات رقابية آليو بأنظمة
 التداكؿ مف خالؿ شركة داللو لمكساطة مف قبؿ أعضاء مجمس اإلدارة التنفيذية كالمكظفيف .

  
 سياسة معامالت االطراف ذات الصمة وتضارب المصالح

ة مع االطراؼ ذات الصمة كعمميات تضارب المصالح المحتممة قامت الشركة باعداد سياسة تحكـ المعامالت التجاري
 .2012اكتكبر  9كاالفصاح عنيا كقد قاـ مجمس االدارة باعتماد السياسة بتاريخ 

 
 األرباح  توزيعسياسة 
ي داللة فاقترح مجمس إدارة شركة كقد . مساىمي الشركةاعتماده بكاسطة لتكصية مجمس اإلدارة ك دفع تكزيع األرباح يخضع 
 % مف رأس الماؿ المدفكع.11أسيـ مجانية بقيمة  تكزيع 2013 فبراير 6المنعقد بتاريخ اجتماعو 

 
 (30-3 المادة)ت آالمكافسياسة 
بعد تكزيع ربح عمى  األرباحصافي ٪ مف  10أقصى قدره  بحد العامةالجمعية العتماد  مجمس اإلدارة مكافأتتخضع 

يمكف أف يدفع مبمغا  ،سنكية أرباح الشركة في حاؿ عدـ تحقيؽ. ك المدفكع% مف رأس الماؿ 5المساىميف ال يقؿ عف 
 ا. لاير قطرم سنكين  100000 عف مجمس اإلدارةأعضاء  ا مفأي أال تزيد مكافأة اإلدارة بشرط ألعضاء مجمس مقطكع

شركة داللة تقـك . بؿ أداءراتب كأضافي مقااإلدارة العميا مف مكافآت ككف تتك  مكافآت اإلدارة العميا.يحدد مجمس اإلدارة 
 في التقرير المالي لممجمكعة. إفصاح األطراؼ المختصةمجمس اإلدارة كاإلدارة العميا كجزء مف مكآفات عف باإلفصاح 

 نظرا لعدـ تكزيع أرباح عمى المساىميف. 2013عف عاـ لـ يحصؿ أعضاء مجمس االدارة عمى مكافآت  
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 االفصاح 

لبات االفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية واالفصاح عن عدد اسهم اعضاء مجلس تتقيد الشركة بجميع متط – 3

االدارة والمسئولين التنفيذين والمساهمين الكبار او المساهمين المسيطرين . كما تقوم الشركة باالفصاح عن معلومات 

ن مستواه التعليمي ومهنته وعضويته في تتعلق باعضاء مجلس ادارتها بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبي

 مجالس ادراة اخرى ) إن وجدت( . وكذلك عن اسماء اعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس.

 يتؤكد المجلس من ان جميع عمليات االفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقه وصحيحة وغير مضلّلة . – 1

ومتطلباتها. ويتضمن تقرير  ISAو  IAS/IFRSية مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية تقدم الشركة تقارير مال – 1

المدققين الخارجيين اشارة صريحة عما اذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية  ، ويجب ان يذكر هذا التقرير 

 .  IASقد اجرى وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وما اذا كان التدقيق   IAS /IFRSما اذا كانت الشركة تتقيد بمعايير 

 يتم نشر التقارير المالية الدورية للشركة في الصحف القطرية وكذلك على موقع الشركة وموقع بورصة قطر. – 4
 

 (30-9,  30-8,  30-7,  30-6, 30-2المواد) تحسينات الرقابةو االلتزام 
باستمرار نظامية كتسعى بمراقبة ىذه التغييرات الداللة تقـك شركة ررة. قطر لتغييرات متكدكلة في ي نظامالطار خضع اإلي

تحافظ شركة داللة عمى الحكار المفتكح البناء  . كباإلضافة إلى ذلؾ،عدلةالم جديدة أكالقكانيف المكائح كالجميع لتزاـ بإلى اال
 مع السمطات التنظيمية في المجاالت التي تحتاج إلى مزيد مف التحسيف. 

 
 ( حوكمة الشركاتمن نظم  29ق أصحاب المصالح االخرين)المادة حقو
 

جراءات الشركة الداخمية بنكد تضمف  ما يمي: تتضمف سياسات كا 
ف أصحاب المصالح المشاركة في الحككمة مف الحصكؿ عمى معمكمات ياحتراـ حقكؽ أصحاب المصالح كتمك -

 منتظـ.  مكثكؽ بيا ككافية كذات صمة كذلؾ في الكقت المناسب كبشكؿ
 ضماف معاممة المكظفيف كفقان لمبادئ العدؿ كالمساكاة بدكف أم تمييز عمى أساس العرؽ أك الجنس أك الديف -
سياسة مكافأت لمنح حكافز لمعامميف كإلدارة الشركة لمعمؿ دائمان بما يخدـ مصمحة الشركة. كيجب أف تأخذ ىذه  -

 .ؿالسياسة بعيف اإلعتبار آداء الشركة عمى المدل الطكي
آلية تسمح لمعامميف بالشركة إبالغ المجمس بالتصرفات المثيرة لمريبة في الشركة عندما تككف ىذه التصرفات غير  -

الُمِبمغ مف  أك ردة فعؿ سمبية ضد لقكيمة أك غير قانكنية أك مضرة بالشركة. كتأميف السرية كالحماية مف أم أذ
  .مكظفيف آخريف أك الرؤساء

 
 

 هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر عن حوكمة الشركات  نظاملتزام بقيق اال لتحالتالية الخطوات 
عف مف الشركات المدرجة اإلفصاح عف  ىيئة قطر لألسكاؽ الماليةالصادر عف حككمة الشركات  نظاـمف  2تتطمب المادة 

حددت شركة  .لتزاـء عدـ االباإلضافة إلى تبرير كتكضيح أسباب منطقية كرا ،نظاـالالكاردة في مدل التزاميـ باألحكاـ 
 :نظاـكفقا ألحكاـ ال حككمة الشركاتممارسات ستمـز مزيد مف التي تك  تيةداللة المجاالت اآل

 
 لجنة الترشيح واألجور والحوكمة -1

مجمس اإلدارة يتضمف تقييـ آداء  مجمس اإلدارةبعمؿ تقييـ سنكم آلداء  -بالتعاكف مع رئيس مجمس اإلدارة  -تقـك المجنة س
كضكعات خاصة فييا بم مجمس اإلدارةنظـ الرقابة الداخمية كتحديد عدد المرات التي تـ إبالغ طبيؽ إلدارة العميا في تكا

 .كضكعاتمع مثؿ ىذه الم مجمس اإلدارةككيفية تعامؿ  بالرقابة )بما في ذلؾ إدارة المخاطر(
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 إدارة المخاطر  -2
 العمل وأطر المبادئ وتطبيق المخاطر إستراتيجيت تطىير على باإلشراف علقيت فيما الكاملت المسؤوليت اإلدارة مجلس يتىلى

تم تشكيل لجنت مخاطر. وقذ تم وضع خطت عمل التذقيق  ، و لمىاصلت تعزيز ممارساث إدارة المخاطر ، والسياساث

  الذاخلي مبني على المخاطر.

المخاطر، بمساعذة لجنت التذقيق التابعت لمجلس  إدارةرقابت شاملت ومسؤوليت حىكمت ال باإلبقاء على يتعهذ مجلس اإلدارة

 .اإلدارة ووظيفت إدارة المخاطر

 ينالمستثمر  عالقات -3
إعداد إجراءات كاضحة كشاممة ب ، فقد قامت الشركةالمساىميف مع ؿكشامفي ظؿ التزاـ شركة داللة بعمؿ اتصاؿ كثيؽ 

 تمادىا مف مجمس االدارة.، كسيتـ نشرىا قريبا بعد أف يتـ اعت المساىميفابشأف عالق
 

 تحسينات العممية -4
ككجزء مف المشركع الذم تقدمو لشركة داللة بخصكص المكارد البشرية، باعداد خطة تعاقب االدارة  KPMGكة قامت شر 

 لتنفيذىا داخؿ الشركة.
 عمميات الحككمة اآلتية:طبيؽ كتكضع بتقـك شركة داللة سكؼ 
 دارة.عممية كخطة عمؿ تدريب أعضاء مجمس اإل 
 .صدار تقرير حككمة الشركة السنكم  عممية إعداد كا 
  كاستقالليتيـ. المدققيفعممية مراقبة تناكب 
  السمككيات المشبكىة كغير المشركعة كغير األخالقية اإلبالغ عف تصميـ آلية تعمؿ عمى تمكيف المكظفيف مف

 .مكمات التي تـ تمقييا كحماية مبمغياالمعسرية ضماف كفي نفس الكقت ىذه اآللية، طبيؽ كالتي تضر بالشركة كت
  تصميـ الية لمتأكد مف امكانية كصكؿ كافة المساىميف لكثاءؽ الشركة كالمعمكمات المطمكبة في الكقت المناسب

 كبشكؿ دكرم، كسكؼ تقـك الشركة باضافة ذلؾ إلى النظاـ االساسي لمشركة.
 

 السياسات واالجراءات -5
مطمكبة مثؿ المكاثيؽ كاالختصاصات كالسياسات الداعمة المستندات الية مع استكماؿ مستندات الحككمة الحال تـ

  .كاإلجراءات

ك سيتـ تقييـ ك مراجعة ك تحديث كافة السياسات ك اإلجراءات لداللة القابضة ك الشركات التابعة ليا عف طريؽ 
 .لتعكس األعماؿ الحاليةمكتب استشارات خارجي مستقؿ 

 لمشركةتعديل عمى النظام األساسي  -6
الجمعية العامة غير العادية إجتماع  تعديؿ عمى النظاـ األساسي ليتـ المكافقة عميو في  بإقتراح ستقـك الشركة

 المقبمة. يشمؿ التعديؿ المقترح ما يمي:

 من نظام حوكمة الشركات 1-23إمتثااًل لممادة  – الحصول عمى المعمومات
فظ حؽ المساىميف في الحصكؿ عمى كثائؽ الشركة إجراءات الحصكؿ عمى المعمكمات بشكؿ يحإضافة 

 كالمعمكمات المتعمقة بيا في الكقت المناسب كبشكؿ منتظـ. 
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من نظام حوكمة  1-26إمتثااًل لممادة  – حقوق المساهمين فيما يتعمق بانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة

 :الشركات
عضكية مجمس اإلدارة قبؿ االنتخابات، بما إضافة أحكاـ تضمف إعطاء المساىميف معمكممت عف المرشحيف إلى 

 في ذلؾ كصؼ ميارات المرشحيف المينية كالتقنية كخبرتيـ كمؤىالتيـ األخرل.
 

من نظام حوكمة  3-28و   2-28إمتثااًل لممادة  – والصفقات الكبرى هيكل رأس المال وحقوق المساهمين
 :الشركات

افقة عمى صفقات كبيرة كاف مساىمك األقمية قد صكتكا إضافة أحكاـ لحماية مساىمي األقمية في حاؿ المك 
 ضدىا.

إضافة الية تضمف إطالؽ عرض بيع لمجميكر أك تضمف ممارسة حقكؽ المساكاة في بيع األسيـ، في حاؿ 
  حدكث تغيير في ممكية رأسماؿ الشركة يتخطى نسبة مئكية محددة )السقؼ(.

 
 

........................................... 
 ناصر حمد السميطي 
  رئيس مجمس اإلدارة
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 1الممحؽ رقـ 

خاص بالتعريؼ بأعضاء مجمس االدارة
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 (1امللحق رقم )

 عرض العضاء مجلس إدارة الشركة
============================= 

  ناصر السليطي  السيد /
 (محفظة استثمارات القكات المسمحةممثل  )رئيس جملس اإلدارة

 

 

 

 

  جابر بن حجاج الشهواني يد /الس

 )نائب رئيس جملس إدارة(

 

 

 

 

 

 

 السيد / عبدالرحمن أحمد المانع

 ممثاًل لصندوق التعليم والصحة التابع لوزارة اإلقتصاد المالية( –)عضو مجلس إدارة 

 واالقتصاد . املاليةحصل السيد / عبدالرمحن املانع على بكالوريوس يف  -
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ملغغغانع حاليغغغا  للصغغغب الغغغل ااغغغتثتارا يف إدارة ااغغغتثتارات ا  غغغول   غغغا  ق غغغر محن ار يشغغغال السغغغيد / عبغغغدال -
تؤرمرات املديات و تل، كتا حيو  على خربة وااعة الل اق يف الق اع املايل كتا شارك يف العديد لن امل لالاتثتار

 قتصادية يف دولة ق رالاتثتارية واالا

 
 موزة محمد جمعة الفضالة السليطي/  ةالسيد

 ممثال  لصلدوق املعاشات التابع لل يئة العالة للتقاعد والتأليلات اإلجتتاعية( –س إدارة )عضو جمل

 حصلت السيدة / لو ه السلي ي على لاجستري العلوم املصرفية واملالية لن جالعة االفورد باملتلكة املتحدة. -
لكتغغغب حسغغغابات تشغغغال السغغغيدة / لغغغو ه السغغغلي ي حاليغغغا  للصغغغب لغغغدير وحغغغدة الت  غغغي  والبحغغغوث / لغغغدير  -

وقبغغل كلغغن كانغغت تعتغغل ،  2002الصغغلاديق باإلنابغغة با يئغغة العالغغة للتقاعغغد والتأليلغغات اإلجتتاعيغغة للغغ  عغغام 
قتصادية يف الاتثتارية واالتؤرمرات اامللتديات و املالعديد لن  شاركت يف، كتا  1223لل  عام  بديوان احملاابة

 دولة ق ر.

 خاحمد محمد علي إبراهيم األصمالسيد / 
 (والعضو امللتدبعضو جملس إدارة )  

 .2002حصل السيد / أمحد اال تخ على بكالوريوس يف التاريخ لن جالعة ق ر عام  -
خغغربة  م كتغغا لديغغ 2003يشغغال السغغيد / أمحغغد ا  غغتخ حاليغغا  و يفغغة اغغكرتري رغغا  بغغو ارة ا ارجيغغة للغغ  عغغام  -

ا اغواق املاليغغة يف ا وراق املاليغة يف ال االاغغتثتار ولديغ  لعرفغغة وااغعة يف جمغ، وااغعة الل غاق يف الق غغاع املغايل 
 .احمللية والعاملية

 

 سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني/ سعادة الشيخ 

 )عضو جملس إدارة(

علغغغى بكغغغالوريوس يف إدارة ا عتغغغال لغغغن جالعغغغة  اغغغحيم بغغغن خالغغغد بغغغن محغغغد  ل رغغغا حصغغغل اغغغعادة الشغغغيخ /  -
 باليولث يف بري انيا.

 و دوتشة بلن.  HSBCيف بلن  احيم بن خالد بن محد  ل را خ / كتا عتل اعادة الشي -
 كتا حصل على عدد لن الدورات التدربية يف االعتال املالية واملصرفية. -
 وهو عضو اللجلة التلفي ية لشركة داللة. -
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 علي حسين علي السادةالسيد / 
 عضو جملس إدارة()

  الق اع املايل.  حيو  السيد / علي السادة على خربة وااعة الل اق يف -
يدير السيد / علي السادة بصفت  رجل اعتال جمتوعة وااعة لن االاتثتارات ا ا ة وهو عضو جملس إدارة  -

، وعضغغو جملغغغس إدارة شغغركة املالحغغة الق ريغغغة  1221وعضغغو اللجلغغة التلفي يغغة يف بلغغغن ق غغر الغغو   للغغغ  عغغام 
املتلوكغغغة بالكالغغغل لشغغغركة املالحغغغة و ( ك.م.م))ش.م.ق( وعضغغغو جملغغغس إدارة شغغغركة حغغغالول لل غغغدلات البحريغغغة 

 ، وايضا  ف و عضو جملس إدارة شركات عديدة خارج دولة ق ر بااللارات والبحرين واوريا . الق رية

 
 السيد/ وليد رسالن العبداهلل

 )عضو جملس االدارة(

 
جاف في المممكة المتحدة، كما حضر حصؿ السيد/ كليد العبداهلل عمى درجة الماجستير في ادارة االعماؿ مف جامعة جالمكر 

 في الكاليات المتحدة االمريكية.  CPAكشارؾ ىى دكرات كاختبارات 
كما عمؿ يعمؿ السيد/ كليد العبداهلل حاليا في كظيفة نائب الرئيس المالي في مؤسسة قطر لمتربية كالعمـك كتنمية المجتمع، 

 ؤكف المالية كالمكارد البشرية في شركة قطر لممكاصالت )مكاصالت(.ايضا كنائب المدير التنفيذم كنائب المدير العاـ لمش


