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 ةشركالحوكمة بيان 

شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( )"داللة"( مساهمي  التي تنظم العالقة بينهي مبادئ الحوكمة الرئيسية 
وكافة األفراد والمؤسسات التي  نوالموردي ية المختصةنظاموالجهات الالعمالء  , على سبيل المثالالغيرو والموظفين  واإلدارة

 :تعامل مع داللة كما هو منصوص عليها أدناهت

 النزاهة 

 يةنظامت الالعمالء والموظفين والمساهمين والجهاالعالقات مع و  بأنشطة العملتلتزم داللة بمبدأ النزاهة فيما يتعلق 
 والمؤسسات والمنظمات. 

 مصداقية ال
ية نظاموالسلطات الموظفين لعمالء والمساهمين واللداللة وفر نجاح األعمال التجارية، لذلك تمحور أن الثقة هي ال شك 

 في الوقت المناسب. تميزة تقدم خدمات مكما  ،معلومات واضحة شاملة ودقيقة

  االلتزام
 ين واللوائح والمعايير.القوانكافة داللة بتلتزم 

  
  السرية
 فوق ذلك كلهو  عملال شركاءوالموردين و  والموظفينساهمين معامالت المخاصة بمعلومات أو تفاصيل  ةداللة أي تشاركتال 

معها المعلومات  مشاركةب لتي ُيسمحا جهاتمع أي شخص أو مؤسسة، باستثناء البالعمالء خاصة المعلومات الشخصية ال
  .ذلك قوانين واللوائحالتتطلب  أو

 الشفافية 
معلومات عن الباإلفصاح داللة قوم ت، عامةعنها للتم اإلفصاح ي موالتي ل ،تجاريةًا ار سر أباستثناء المعلومات التي تعتبر 

 . للعامة والوصول تفسيرالشامل وبطريقة سهلة دقيق و  نحوعلى و المالية وغير المالية على وجه السرعة 

المساهمين. والهدف الرئيسي هو جعل أسهم داللة وسيلة مع شفافة يتسم بالجاهدة إلقامة اتصال وثيق داللة تسعى إدارة 
إدارة شركة داللة تقوم  ،لهذا الغرضو لمستثمرين المحتملين. اوكذلك  ،حاليينال مساهمينللاستثمارية جذابة ويمكن التنبؤ بها 

 ألحكام لا وفقً و  ،معمول بهاة اليئ المحاسبلمبادلا النتائج وفقً ا عالن و خطط استراتيجية ذ يتنفب
 . مواعيد المحددةة وفي التتسم بالدقشاملة وعادلة صورة ذات الصلة ب

 من خالل نظام حوكمة ؤكد وجود إدارة ورقابة مسؤولة وقويةوعليه، نمن هويتنا.  امهمً  اجزءً  للشركةفعالة وتعتبر الحوكمة ال
صادر وال العامة بالشركاتالخاص  حوكمة الشركات نظاممن خالل شادي للنظام ر ر اإلطار اإليتوف. ة المعمول بهالشرك
وفي ، 2009يناير  27( في هيئة قطر لألسواق الماليةحوكمة الشركات الصادر عن  نظامالمالية )هيئة قطر لألسواق عن 

وفي بورصة في دولة قطر وكذلك المعمول بها  خر  األلوائح القوانين و عن المرجعية عامة مأخوذة نفس اإلطار أيًضا هناك 
 قطر.

في داللة  هو محدد ومطبقكما  وكمةحوكمة الشركات الضوء على المكونات الرئيسية لنظام الحعن اإلفصاح لقي بيان وي
 .2012ديسمبر  31حتى  2012يناير  1التقرير من خالل فترة 
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 ن والمساهم

في  السنوية امة العاديةالجمعية العالشركة قدت وقد ع .اهمينالمستحافظ داللة على عمل حوار مفتوح يتسم بالشفافية مع 
 :اعتماد القرارات اآلتية اوتم فيه 2012مارس  18
 
  31/12/2011 في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المالية المنتهيةسماع 

 .للشركة الخطة المستقبليةو

  م .2011/ 12/ 31ة عن السنة المالية المنتهية في حسابات الشرك يتقرير مراقبسماع 

 والتصديق عليهما. 31/12/2011 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 

  لاير لكل سهم 1أرباح نقدية على المساهمين بواقع  %10النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع . 

 م وتحديد مكافآتهم. 2011/ 12/  31 يمة أعضاء مجلس اإلدارة  عن السنة المالية المنتهية فإبراء ذ يالنظر ف 

  م.2011مناقشة تقرير الحوكمة للشركة لعام 

  وتحديد أتعابه.  2012تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 
 

 ت فيه القرار التالي:واتخذ 25/03/2012الشركة اجتماعا للجمعية العامة غير العادية بتاريخ  تكما عقد
( من النظام االساسي للشركة لتحديد عدد المؤسسين في المجلس بثالثة أعضاء بداًل من أربعة 28تعديل المادة )

 أعضاء  لتقرأ بعد التعديل:
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثالث "

على أن يكون من بينهم ثالثة  أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين  سنوات
 ."االخرين

 
يشمل الشروط الخاصة ، كما ةومنصف ةعادليشتمل النظام األساسي على شروط تؤكد احترام حقوق المساهمين بطرقة 

معاملة وكذلك اقتراح بنود جدول األعمال، مومية و ية العالجتماعات الجمعالدعوة سجالت الملكية، و باإلطالع على 
أعضاء عزل ، و اإلدارة وطريقة تصويت أعضاء مجلس ، والتصويت بالوكالةوممارسة حق التصويتالمثل المساهمين ب

باإلضافة إلى الحصص دون عذر مقبول، وتوزيع اإلدارة باجتماعات مجلس حضور عن الغياب  اإلدارة بسبب مجلس
 .26، 25، 24، 23، وذلك التزاما بأحكام المواد غير العاديةهامة الخاصة بعقد الجمعية العمومية ال القرارات

 كما تتبع الشركة نظام التصويت )صوت لكل سهم( وذلك وفقا لتعليمات وزارة االعمال والتجارة.
 

 22المادة  – ن واألساسين والمساهم
من إجمالي أسهم  ٪ 5 عن مساهم واحد المملوكة من قبلاألسهم إجمالي تجاوز يأال أن النظام األساسي على نص ي

داللة في االعتماد على بورصة قطر تستمر وسوف ق هذه القاعدة من خالل نظام تسجيل بورصة قطر. وُتطبالشركة. 
، لم يتجاوز 2012ديسمبر  31لمعلومات الواردة من بورصة قطر في وبناء على ا. مساهمين محدثسجل للحصول على 

 وجد عقود مساهمين تتطلب إفصاح.لم يو ، %5يا من المساهمين حد أ
)أفراد  قطريين لمواطنينمملوكة من إجمالي عدد األسهم في الشركة  %90,36نسبة  كان ،2012ديسمبر  31في و 
 .أجانب مستثمرينلمملوكة من إجمالي عدد األسهم  %9,64 ت نسبةبينما كان ,شركات(و 
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 مجلس اإلدارة
دعم الهيكل اإلداري  ة الموثق هامسؤولياتها و أدوار تتضمن و ، للشركة رئيسيةالالنظامية س إدارة داللة هو الجهة يعتبر مجل
ومصداقية نزاهة والحفاظ على  مكانة العامةالفعالية وتعزيز الوضمان الكفاءة و  والحفاظ عليه االستراتيجيالتوجه ووضع 
خر  اإلدارة واالجتماعات األمجلس جتماع المنتظم ال حضورالو لمساهمين شفافية واالستجابة للمستثمرين واالو  المنظمة
قين مدق" وتعيين  التدقيق الداخليتقارير  اعتماد، ومناقشة/داللةـ الخاصة ب والرؤية هدفالوالمساعدة في الحفاظ على الهامة 
 . وفروعهاأفكار من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة باإلضافة إلى تقديم  "داخليين

، مجلس اإلدارة مسؤولياتو  أدواربخصوص مزيد من التفاصيل سرد يالذي اإلدارة مجلس لميثاق كما يحتفظ مجلس االدارة ب
نشاء لجان و الجتماعات با الخاصةوالمتطلبات   مجلس اإلدارةمسؤوليات ه، و مسؤولياتفي االضطالع ب لمساعدتهمجلس للا 
 منصبيمتطلبات فصل باإلضافة إلى ؛ /أو لجانهوته يرات لتحسين فعاليسنويا، والنظر في التغي أدائه تدقيقمن حيث 

 مجلس اإلدارةوأعضاء نائب رئيس مجلس اإلدارة و  اإلدارة  مجلسرئيس  مسؤولياتو  ،رئيس التنفيذيالو اإلدارة رئيس مجلس 
واعد عامل مع وسائل االتصاالت وقلتوبروتوكول ا؛ الرئيس التنفيذي واإلدارة العلياو مجلس اإلدارة أمين سر غير التنفيذيين و 
 .سلوك المديرين

منتخبين من الجمعية العامة للشركة ثالثة منهم يمثلون أعضاء  9ا من اإلدارة حاليً  يتكون مجلسالنظام األساسي, على بناًء 
 .المؤسسين ويتم انتخاب باقي االعضاء من بين المساهمين

 يوضح الجدول التالي حالة أعضاء مجلس االدارة.
كما  عدد األسهم المملوكة الحالة الُممثلة الهيئة تعيينالتاريخ  الوظيفة اإلسم

 31/12/2012في 
  2011أبريل   رئيس مجلس اإلدارة راشد أحمد المناعيسعادة/ 

استقال في 
21/01/2013 

 غير تنفيذي -----
 مستقل

50,000 

الدكتور/ محمد ناصر 
 القحطاني

نائب رئيس مجلس 
 اإلدارة

 غير تنفيذي ----- 2011أبريل 
 مستقل

50,000 

صندوق التعليم والصحة التابع  2011ابريل  عضو مجلس إدارة عبدالرحمن المانعالسيد/ 
 لوزارة المالية

 غير تنفيذي
 مستقل

60,000 

صندوق المعاشات التابع للهيئة  2011ابريل  عضو مجلس إدارة  موزة السليطي/ ةالسيد
العامة للتقاعد والتأمينات 

 االجتماعية

 غير تنفيذي
 مستقل

970,000 

 عضو مجلس االدارة أحمد االصمخالسيد/ 
 العضو المنتدب

 تنفيذي ----- 2011أبريل 
 مستقل

50,142 

سحيم بن خالد بن / الشيخ
 حمد آل ثاني

 غير تنفيذي ----- 2011ابريل  عضو مجلس إدارة
 مستقل

570,846 

 غير تنفيذي ----- 2011أبريل  عضو مجلس إدارة علي حسين السادةالسيد/ 
 مستقل

1,000,000 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم  2012أغسطس  عضو مجلس إدارة السيد/ وليد رسالن العبدهللا
 وتنمية المجتمع

 غير تنفيذي
 مستقل

284,188 

محفظة استثمارات القوات  2012أكتوبر  عضو مجلس إدارة ناصر حمد السليطيالسيد/ 
 المسلحة

/  ذيغير تنفي
 مستقل

1,000,000 
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 .لهذا التقرير 1مزيد من التفاصيل عن أعضاء مجلس اإلدارة المميزين بشركتنا مدرجة في الملحق 

، وذلك بسبب استقالة احد أعضاء مجلس االدارة وهو ممثل عن شركة مرات خالل فترة التقرير خمساجتمع مجلس اإلدارة 
 أموال وانتخاب عضو بديل.

 

 دارة مسؤوليات مجلس اال
 يكون المجلس مسئوال عما يلي:

 

  )وضع إستراتيجية الشركة )بما في ذلك األهداف والرؤية والرسالة واألهداف واإلستراتيجيات والخطط اإلستراتيجية
  ورقابة تنفيذ اإلدارة لتلك اإلستراتيجية.

 قالة الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد مدة خدمته وراتبه ومكافآته ورقابة أداءه مقارنة باألهداف  تعيين وا 
  الموضوعة.

 .)قالة أمين سر المجلس واألعضاء التنفيذيين الكبار )حسب الطلب   التصديق على تعين وا 

  يتولى المجلس مسئولية التأكد من تشكيل المجلس وفقا لما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية للشركة ووفقا
ي ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق للمتطلبات التشريعات األخر  ذات الصلة بما ف

المالية )وتشمل تلك المتطلبات على سبيل المثال ال الحصر أن يكون بالمجلس أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين 
وأن يكون ثلث المجلس على األقل مكونا من أعضاء مستقلين على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس مشكلة من 

فيذيين، كما يجب أن تتم عمليات الترشيح لعضوية المجلس وفقا للمبادئ اإلرشادية للمالءة المالية أعضاء غير تن
والمالئمة الواردة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، هذا باإلضافة إلى إدراج 

لية التصويت فيما يتعلق البنود والشروط التي تضمن أن المساهمين سيحصلون على المعلومات قبل عم
جراءات إقالة  أعضاءبالمرشحين ليكونوا  مجلس إجارة، وعملية التصويت النتخابات أعضاء مجلس اإلدارة وا 

عندما ير  المجلس أنه من  أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك حاالت اإلخفاق في حضور اجتماعات المجلس.
  العادية للمساهمين لتعديل النظام األساسي للشركة. الضروري أن يتقدم باقتراح للجمعية العمومية غير

  تحديد استقاللية األعضاء غير التنفيذيين على أساس منتظم ووفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن
  هيئة قطر لألسواق المالية

  دارة ونائبه بما في ذلك رئيس مجلس اإلاإلدارة السلطات والواجبات والمسئوليات المفوضة ألعضاء مجلس
  والرئيس التنفيذي.

  بمعاونة لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.اإلدارةسياسة المكافئات وفترات الترشيح ألعضاء مجلس ، 

 الجدد لضمان أنهم عند انتخابهم فإنهم سيكونون على دراية كاملة  اإلدارة مجلس ألعضاء التدريب برنامج
  يقة إدارة الشركة.بمسئولياتهم ولديهم الفهم السليم لطر 

  التدريب لتحسين مهارات أعضاء المجلس ومعرفتهم لتدريب أعضاء المجلس على المجاالت المالية والتجارية
  والممارسات الصناعية باإلضافة إلى عمليات الشركة وتشغيلها.

 الشركة مجال في الممارسات وأفضل الشركات حوكمة جوانب في التطورات إطالع األعضاء على آخر.  

 .تعيين اللجان التي يراها المجلس مناسبة لمساعدتهم على القيام بأعمالهم ومسئولياتهم وتحديد مسئولياتهم  

 .الموافقة على السياسة المتعلقة بتغير سياسة حالية وممارسة حالية مقدمة من خالل اللجان أو من قبل اإلدارة  

 رقابة األداء المالي للشركة  

  ونزاهة التقارير وخاصة الموافقة على الموازنات السنوية بما في ذلك مصروفات رأس المال رقابة النتائج المالية
  الكبيرة وخطط األعمال واإلستراتيجيات طويلة األمد.
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 بمساعدة لجنة التدقيق( التأكد من نزاهة التقارير المالية للشركة والتقارير األخر  لها من خالل الموافقة والرقابة(.  

 أداء الشركة ومقارنته بالموازنات والخطط. على رقابةال  

  اإلدارة التنفيذية العليا بناء على قرار مجلس اإلدارة. لصالحياتوضع حدود معينة  

 تغيرات حدود السلطة لإلدارة التنفيذية العليا  

 .دارة المخاطر ونظم اال إدارة المخاطر واإلشراف على الضوابط الداخلية لتزام وتطبيقها التأكد من التدقيق الفعال وا 
 معايير لحماية أصول الشركة والحد من احتمالية تشغيل الشركة بأي طرق مخالفة للمتطلبات القانونية أو

  مراجعة تطبيق وفعالية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية. المخاطر المقبولة.

 .دارة المخاطر   التغيرات الجوهرية في اإلجراءات والسياسات المحاسبية وا 

 .ستراتيجية المستقبلية أو سمعتها   األمور التي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة والتزاماتها وا 

 .رقابة االلتزام بالعقود والقوانين والتشريعات وااللتزامات التشريعية والمعايير األخالقية  

 وضع المعايير الخاصة بالسلوك المهني وضمان االلتزام بها  

 التغيرات على النظام التأسيسي والتشريعات الداخلية بالشركة .   اقتراح 

 القيام بالمراجعة على أساس منتظم لخطة تعاقب اإلدارة العليا والتطوير  

  التأكد من وجود الموارد المناسبة بالشركة وذلك بغرض تنفيذ اإلستراتيجيات بنجاح وفعالية الخاصة بالشركة
 والعمليات اليومية للشركة. 

 تأميني كاٍف للمنتجات والمطلوبات العامة ومسئوليات األعضاء والموظفين في طاء التأكد من أن الشركة بها غ
  حالة وجود مطالبة على الشركة.

 .سياسات الشركة فيما يخص التوظيف والمكافئات  

  اإلداريةإدارة المشكالت والسمعة.  

  الدورية لميزان المسئوليات بالشركة لضان توزيع المسئوليات تقديم الحوكمة الكلية للشركة بما في ذلك المراجعات
  بشكل مناسب للوفاء بحاجات الشركة.

 مقدمة للمجلس من التوصيه الأن يتم التصديق على  بناءعلى توصية لجنة التدقيق، علىخارجي المدقق تعيين ال
تدوير المدقق نصوص الخاصة بالااللتزام بو  للشركة.امة العادية جتماع الجمعية العقبل المساهمين في ا

 .الخارجي

 .التأكد من الرد في الوقت المناسب  القيام بالعناية الواجبة حول أي أمور ومالحظات يقدمها المدققون الخارجيون
  من قبل مجلس اإلدارة على أية استفسارات وأمور واردة في مكاتبات أو تقارير المدققين الخارجيين.

 على أن يتم دعم تلك االستقاللية بأن يقوم مجلس اإلدارة بتحديد  أكد من استقالليتهتعيين المدقق الداخلي والت
  رواتب ومكافآت التدقيق الداخلي.

 .المتابعة مع اإلدارة التنفيذية العليا بغرض تنفيذ أي مهام محددة من قبل المدقق الخارجي أو الداخلي  

  التدقيق.التنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ولجنة  

  التأكد من حضور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة والمدقق الخارجي اجتماع الجمعية
  العمومية.

 .التأكد من أن الشركة ملتزمة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة باإلضافة إلى النظام األساسي والالئحة الداخلية 

يجب  كة ضد إجراءات وممارسات غير قانونية أو مخلة أو غير مالئمة.المجلس مسئول أيضا عن حماية الشر 
يجب على المجلس مراجعة وتحديث  على المجلس مراجعة تحديث سياسات الحوكمة والمراجعة المستمرة لها.

أكد اإلجراءات الداخلية األخر  والت والعمل علىبانتظام قواعد السلوك المهني فيما يتعلق بقيم الشركة والسياسات 
  من التزام جميع أعضاء المجلس وموظفي الشركة بها باإلضافة إلى مستشاري الشركة أيضا.

  مبادئ السلوك المهني بانتظام حتى يتأكد من أنها توضح أفضل الممارسات وأني مراجعة  المجلسيجب على



 

  6 ص          داللة القابضة  – 2012ديسمبر  31إلى  2012يناير  1الشركة بيان إفصاح حوكمة 
 

  تفي بحاجات الشركة.

 إال أنه يجوز للمجلس أن يفوض  أعاله. يجوز للمجلس أن يفوض مسئولياته حول أي من األمور الواردة ال
مسئولية القيام بالعمليات اليومية للشركة استيفاء لمسئولية المجلس شريطة أال تتجاوز تلك  التنفيذيلرئيس ا

على أن يتشاور الرئيس التنفيذي مع المجلس حول أي ، األمور حدود السلطة وفقا لما هو وارد في قرار المجلس
الرئيس التنفيذي للشركة مطالب بتقديم تقاريره للمجلس  دية أو ذات طبيعية إستراتيجية.أمور حساسة أو غير عا

  فيما يتعلق بالسلطة الممارسة واألمور التي تقع أو من المحتمل أن تقع في نطاق األمور المخصصة للمجلس.

 يجب على  شركة.س حق الوصول الكامل والفوري للمعلومات والمستندات والسجالت الخاصة بالليكون للمج
 اإلدارة العليا للشركة أن تزود المجلس ولجانه بكافة المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

 

 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة اإلستئمائية 

يدين ّكل عضو في مجلس االدارة للشركة بواجبات العناية واإلخالص والتقيّد بالسلطة المؤسسيّة كما هي محدّدة في  – 1

 ن و اللوائح  ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق المجلس .القواني

يتعين على اعضاء مجلس االدارة العمل دائماً على أساس معلومات واضحه وبحسن نية وبالعناية واالهتمام الالزمين  – 2

 ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة 

 سؤوليتهم تجاه الشركة .يتعين على اعضاء مجلس االدارة العمل بفاعلية لاللتزام بم -3

 

  مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة

 

 كون رئيس مجلس اإلدارة مسئواًل عن حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول ي
  أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.

  ًا في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها في نظام ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضو
أي منصب آخر يتقلده الرئيس سواء داخل الشركة أو خارجها الحوكمة الصدر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

  يجب أال يتعارض مع أدائه بشكل فعال لواجباته كرئيس لمجلس اإلدارة الشركة.
  ة، فضاًل عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل تتضمن واجبات ومسئوليات رئيس مجلس اإلدار

 :الذكر ال الحصر، ما يلي

 

o  رئاسة اجتماعات الشركة والجمعية العمومية والتأكد من أن تلك االجتماعات تتم بشكل سليم وفعال وأن
  .األعضاء لديهم الفرصة المناسبة إلبداء أرائهم والحصول على اإلجابات الخاصة باستفساراتهم

o  

o التأكد من قيام المجلس مناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب 

 

o  الموافقة على جدول أعمال اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة
عضو في  أييطرحها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى 

  مجلس غير أن الرئيس يبقى مسئواًل عن قيام عضو المجلس المذكور بهذه المهمة بطريقة مناسبةال

 

o  تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون المجلس وتشجيع إبداء
نشاء اآلراء الجماعية والحكمة الضرورية بما فيه مصلحة الشركة   اآلراء ومناقشة األفكار وا 
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o .يصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة   ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وا 

o  السماح ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقات البناءة بين
  أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وبين المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

o ييم سنوي ألداء المجلس وأداء الرئيس التنفيذي.ضمان إجراء تق  

o  التأكد من إطالع األعضاء الجدد وا عطائهم إمكانية الوصول إلى المعلومات حول كل جوانب عمليات
  الشركة.

o  أن يكون ممثل المجلس في التعامالت مع اإلدارة مع ضمان أن أراء المجلس يتم إيصالها بشكل واضح
  ودقيق.

o ولي للرئيس التنفيذيالتصرف كمستشار أ  

o .عرض أراء المجلس على الجمهور والهيئات الحكومية وفي المناسبات المناسبة  

 

 مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

 :تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل الذكر ال الحصر ، ما يلي
 اء رأي مستقل حول المسائل اإلستراتيجية والسياسية والمساءلة المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة وا عط

 والموارد والتعيينات األساسية ومعايير العمل.

 ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح 

 . المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة 

 ا المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافه
 السنوية ونصف السنوية والربع سنوية

 اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق وتلك القواعد 

  لمجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة من خالل إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعة ومؤهالتهم
حضورهم المنتظم الجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية وفهمهم آلراء المساهمين بشكل 

 متوازن وعادل
  يجوز ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي

 .الشركةمسألة تخص 
 

 مجلس اإلدارةلجان 
 . ولجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تنفيذية اللجنة الو  التدقيقلجنة  االدارة، هيمجلس منبثقة عن  لجان ثالث توجد
 

  التدقيقلجنة 
فق عليها ا لخطة العمل التي يواوالخارجية وفقً  التدقيق الداخليأنشطة كافة عن اإلشراف واإلضطالع ب المسؤولةلجنة الهي 

تتفق عضوية اللجنة مع فترة عضوية على أن أعضاء مجلس اإلدارة  ثالثةمجلس اإلدارة في وقت سابق. تتكون اللجنة من 
 خبرة مالية ومحاسبية.  التدقيقكل أعضاء لجنة يتوافر لو  . مجلس اإلدارة
 هم: التدقيقأعضاء لجنة 
 رئيس اللجنة. – السيدة/ موزة السليطي 

 عضو. –من أحمد المانع السيد/ عبدالرح 

 /عضو. –وليد رسالن العبدهللا السيد 
 .خالل فترة التقرير خمس مرات  التدقيقاجتمعت لجنة 
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 اللجنة بعد تحديث اختصاصاتها كاآلتي: مسؤوليات

تتفق عضوية اللجنة مع عضوية مجلس االدارة، ويتم تعيين وعزل اعضاء اللجنة عن طريق قرار صادرة من مجلس 
 وفيما يلي مسؤوليات وواجبات اللجنة: االدارة،

 
أية موضوعات تحتاج إلى إجراء بواسطة مجلس اإلدارة وتوصية بإجراءات متابعة, بناًء على ما تراه تقديم  .1

 .اللجنة
حوكمة  نظام)منصوص عليه في هو باللجنة كما خاصة الالموضوعات تقديم تقرير لمجلس اإلدارة بشأن  .2

 لألسواق المالية(.  هيئة قطرالشركات الصادر عن 
 . مجلس اإلدارةلنحو الذي يحدده ا أخر  علىوضوعات مأية النظر في  .3
 عوامل. البالعمل على تخفيف هذه  مجلس اإلدارةرصد عوامل الخطر الخاصة بشركة داللة وتوصية  .4
 الرقابة المالية والداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.  تدقيق .5
تتسم  اإلدارة بواجباتها تجاه تطوير نظم رقابة داخلية قياماإلدارة لضمان  مراقبة الداخلية معأنظمة المناقشة  .6

 . بالكفاءة
اللجنة  تقوم أو ,مجلس اإلدارةعلى طلب  النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية بناءً  .7

 . مجلس اإلدارةموافقة بمن تلقاء نفسها بذلك 
 .المالية والمحاسبية لشركة داللةالسياسات واإلجراءات استعراض  .8
بيانات مثل هذه ال وتدقيقالربع سنوية السنوية ونصف السنوية و والتقارير  القوائم الماليةدقة وصحة مراقبة  .9

  –، مع التركيز بشكل خاص على والتقارير
o المحاسبية؛ عمال واألتغييرات في السياسات  ةأي 
o  ة العليا؛تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذيالتي المسائل 
o ؛ الحسابات تدقيقتجة عن التعديالت الرئيسية النا 
o ؛بالفعل ئمةداللة كمنشأة قا استمرار 
o معايير التقارير المالية الدولية. -ة يمعايير المحاسبلتزام بالاال 
o بورصة قطرعممول بها في قواعد اللتزام بالاال. 
o لتقارير الماليةقواعد اإلفصاح وأية متطلبات أخر  تتعلق بإعداد اااللتزام ب. 

  .داللةالتقارير المالية وحسابات  يمكن أن توجد فيوغير عادية  هامةمسائل  ةالنظر في أي .10
الخارجية  التدقيق اعليةطبيعة ونطاق وف لتحديد ومتابعتها الخارجي المدققوموضوعية  يةاستقاللعلى  شرافاإل .11

 التقارير المالية الدولية. عايير ا لمووفقً  التدقيقالمعمول بها في  لمعايير الدوليةلا وفقً 
غرض توفير ضمانات ب سنوية ونصف سنوية مستقلة تدقيقأعمال بيقوم الخارجي  المدققتأكد من أن ال .12

والمعايير الدولية لكتابة ا للقوانين واللوائح وفقً يتم إعدادها  القوائم الماليةأن بموضوعية لمجلس اإلدارة والمساهمين 
 في جميع النواحي المادية. الوضع المالي وأداء شركة داللة بدقةوأنها تمثل , التقارير

 على األقل في السنة.مرة الحسابات الخارجيين  مدققىاالجتماع مع  .13
 الخارجيين.  مدقيقينيطرحها الاالهتمام بأية موضوعات  .14
ات وتقارير في خطابالمشمولة في الوقت المناسب على االستفسارات والمسائل اإلدارة التأكد من رد مجلس  .15

 .الخارجيين المدققيين
 ة تساؤالت أوأيد على الر و  التقرير السنوي  ميوتسل الجمعية العموميةالخارجي  المدققحضور تأكد من ال .16

 استفسارات في هذا الصدد.
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  :اآلتيةرشادية حسابات خارجيين، وذلك باتباع المبادئ اإل مدققيبشأن تعيين  اإلدارة توصية مجلس .17
أو أعضاء مجلس إدارتها في داللة هم اهتمامات أخر  وليس ل مستقلين نييالحسابات الخارج يمدققيكون أ. أن 
 . الخارجي مع داللة المدققيلزم عدم وجود أي تعارض مصالح في عالقة الحسابات. تدقيق الحسابات  سو  
المالية قوائم ال مدققفي تخصصية خبرة ولديهم مهنية ذوي الحسابات الخارجيين  مدققييكون أن يجب ب. 

 التقارير المالية. الدولية لكتابة معايير وال للتدقيقا إلى المعايير الدولية للشركات المدرجة استنادً 
 .المدققعمول بها بخصوص مناوبة القواعد واللوائح الم متابعةج. 

إلدارة العليا من ا المدققيطلبها استياضاحات هامة  ةأيالخارجي وخطة أعماله و  المدققتعيين خطاب  مراجعة .18
 وكذلك رد اإلدارة التنفيذية العليا.الرقابة, المالية أو أنظمة الحسابات السجالت المحاسبية و بخصوص 

 الخارجي. المدققتقييم أداء  .19
عني بالمهام تُ  التدقيق الداخليأن وعلى وجه الخصوص ضمان  ,التدقيق الداخليعلى سير عمل اإلشراف  .20

  -اآلتية:
 قابة الداخلية واإلشراف على تنفيذها. أنظمة الر  مراجعةأ. 
  ومؤهل. من قبل فريق عمل مدرب، و كعملية مستقلةالتدقيق الداخلي  عملب. 
 اللجنة.  من خالل اإلدارة ا إلى مجلسقدم تقريرً يس التدقيق الداخليأن ج. 
 داللة. شركة جميع أنشطة  شملي التدقيق الداخليأن د. 
تعويض من خالل يتم فرض االستقاللية داللة. يومي في ال يوظيفالداء األ عن مستقل التدقيق الداخليأن ه. 

 . بناًء على توصية من اللجنةمجلس اإلدارة  هيحدد الداخلي قدقمللمدفوع 
 .الجمعية العمومية اجتماع الداخلي المدققيحضر أن ف. 

 .تعيينه بواسطة مجلس اإلدارة يتمواحد على األقل  داخلي مدققتضمن ت التدقيق الداخليتأكد من أن وظيفة ال .21
  -اآلتي: –على وجه الخصوص  –تشمل وأن  التدقيق الداخلينطاق اإلدارة بخصوص اعتماد توصية مجلس  .22

دارة المخاطر المالية ؤون الشأ. مراقبة إجراءات   .واإلشراف عليها واالستثمارات وا 
في أو غير المتوقعة جذرية اللتغيرات ستجابة للال ستخدمةوالنظم الممخاطر عوامل التطور مقارن ل تقييم .ب

 السوق. 
نظم الرقابة الداخلية، بما في ذلك عدد المرات التي تم إبالغ  ج. تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تنفيذ

 مجلس اإلدارةبها تعامل ي)بما في ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي  تتعلق بالرقابةبموضوعات اإلدارة مجلس 
 . وضوعاتالم هذهع مثل م

واإلجراء داللة المالي لشركة داء على األ أو قد تؤثر تأثر طوارئ التي الأو  هاالرقابة الداخلية وضعفإخفاق د. 
مشكالت المدرجة في تقارير داللة السنوية الداخلية )وخاصة الإخفاقات الرقابة لتصحيح شركة المن قبل  المتبع

 (.والقوائم المالية الخاصة بها
 . ية المعمول بخصوص قوائم السوق واإلفصاحنظامبالقواعد والمتطلبات الداللة شركة لتزام اه. 

دارة المخاطر. لتزام شركة داللة باف.   نظم الرقابة الداخلية في تحديد وا 
 داللة. شركة المخاطر لالمعلومات التي تصف عمليات  كل .ز
 .اإلدارة مجلسإلى اللجنة و تقديمة ثالثة أشهر و كل  يتم التدقيق الداخليتقرير إعداد تأكد من أن ال .23
 . ومراقبتها الداخلي للتدقيقاألنشطة المالية واإلدارية والفنية على مراقبة اإلشراف  .24
 الداخلي. المدققتقييم أداء  .25
أن جميع المتطلبات األخر  وضمان  منفصلةية نظامكيانات والداخليين  الخارجيينالمدققيين  التأكد من أن .26

 )عندما يقرر مجلس المدققبما في ذلك تناوب الداخلي  المدققخارجي يتم تطبيقها على تعيين  مدققين تعيل
 خارجي(ستشاري ال داخليال المدققمهمة إسناد  اإلدارة
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ع بمسؤوليات مضطلشخص الال أولشركة داللة المدير المالي و العليا التنفيذية واإلدارة  اإلدارةمجلس التنسيق مع  .27
 .اليالمدير الم

 الضوابط الداخلية.اعلية الخارجي وتوافر الموارد الالزمة وف والمدققالداخلي  المدققتنسيق بين ال .28
حالتها إلى  المالحظات تدقيق .29 االدارات المعنية التخاذ إجراءات المطروحة من أيا من التقارير المقدمة للجنة وا 

 الوقت المناسب.التصرف في المتابعة و 
المسائل الواردة في  أية مخاوف حول ا عنسريً اإلبالغ داللة شركة اللها موظفي خيستطيع من وضع قواعد  .30

غير أخالقية تعتبر مثل هذه المسائل التقارير المالية أو الضوابط الداخلية أو أية أمور أخر  تثير الشكوك، حيث 
هذه في  مستقلالنزيه الق تحقيبال التي تسمحالترتيبات المناسبة توفر . ضمان وتضر بشركة داللةية نظامأو غير 

 .ضمان سرية المبلغ وكذلك حمايته من االنتقامو   سبق ذكره ماتأكد مالالمسائل في حين 
 المدققيينأو  االلتزام ةمسؤولي نوط بهالمداللة أو الشخص شركة ليثيرها المدير المالي النظر في المسائل التي  .31

 الخارجيين. المدققيينالداخليين أو 
 داللة بقواعد السلوك المهني.تزام على الشراف اإل .32
 على النحو الواجب بجميع القوانين والتعليمات المتعلقة بأنشطة داللة.ضمان االلتزام  .33
 ؛سليمبشكل اإلدارة صالحيات مجلس بضمان تطبيق القواعد اإلجرائية الخاصة  .34
 .الجمعية العموميةحضور  .35
 .اإلدارة موافقة مسبقة من مجلسبمستقل ري استشاأي خبير أو  مع -داللة  شركةعلى حساب  –التشاور  .36
 .ومتابعتها وتنمية الموارد البشريةرقية تبتدريب و خاصة األنشطة البخصوص كافة  توصيةال .37
 .لشركة داللة لرئيس التنفيذيلأو ء اللجنة ا أو أكثر من أعضالجنة فرعية تضم واحدً ل مسؤولياتالتفويض  .38
 

  التنفيذيةاللجنة
عضوية اللجنة مع فترة تتفق ويرأسها رئيس مجلس اإلدارة. و  مجلس اإلدارةأعضاء من  أربعة اللجنة التنفيذيةتضم 

 .اإلدارة عضوية مجلس
 أعضاء اللجنة التنفيذية هم: 

  رئيس اللجنة –الدكتور/ محمد ناصر القحطاني. 
  عضو. –سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني 

  عضو. –السيد/ علي حسين السادة 

 عضو -د/ ناصر حمد السليطي السي 

 
 مسؤوليات اللجنة التنفيذية 

 .الداخلية واالجراءات السياسات واعتماد للشركة العامة السياسة وضع .1
 .للشركة التنظيمي الهيكل واعتماد مراجعة .2
 .للشركة المالي االداء على واالشراف مراقبة .3
 .والموافقة لالعتماد اإلدارة مجلس على عرضها قبل للشركة السنوية الموازنة مراجعة .4
 .للشركة االستثمارية السياسة وضع .5
 .ادارتها وطريقة المالية لألوراق الشركة بمحفظة الخاصة االستثمار سياسة وضع .6
 .استثمارية مشروعات أية على الموافقة .7
 .لالستثمار المخصصة واالسهم العقارات باستثناء بالشركة خاصة أصول أي بيع على والموافقة مراجعة .8
 وافقة على االتفاقيات وااللتزامات التي تتعد صالحية الرئيس التنفيذيالم .9
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 .الشركة تطلبها التي القروض على الموافقة .10
 .اإلدارة لمجلس تقديمها قبل التابعة والشركات القابضة داللة بشركة الخاصة االعمال خطط اعتماد .11
 .ةالشرك وهيكل المال رأس بتغيير الخاصة المقترحات واعتماد مراجعة .12
 .مالية اوراق أو سندات بإصدار الخاصة المقترحات واعتماد مراجعة .13
 .راتبيهما وتحديد التنفيذي الرئيس ونائب التنفيذي الرئيس خدمات وانهاء تعيين .14

 
 

  المكافآت والترشيحات والحوكمة لجنة
للجنة مع فترة عضوية عضوية اتتفق . و مجلس اإلدارةأعضاء من  ثالثةمن  ةكمو ترشيح واألجور والحتتكون لجنة ال
 . مجلس اإلدارة

 أعضاء اللجنة هم : 
  رئيس اللجنة. –الدكتور/ محمد ناصر القحطاني 

  عضو. –سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني 

  عضو. –السيدة/ موزة محمد السليطي 
تشمل و . 2010لخاصة بها ااإلختصاصات على وافق و  ةكمو األجور والحو  الترشيحلجنة داللة إدارة شركة شكل مجلس 

 : اآلتيا الختصاصاتها مسؤوليات اللجنة وفقً 
 مسائل تحتاج تصرف من رأي اللجنة كما توصي بمتابعة العمل فيها. ةتقديم تقرير لمجلس اإلدارة بأي .1
 الصادرالشركات حوكمة نظام  )تقديم تقرير لمجلس اإلدارة بشأن المسائل المتعلقة باللجنة كما تم تحديدها في  .2

 هيئة قطر لألسواق المالية(. عن 
 .اإلدارة مسائل أخر  على النحو الذي يحدده مجلس أية النظر في .3
 .أعضاء مجلس اإلدارةواإلشراف على تعيين اإلدارة مجلس لترشيح العملية عن  مسؤولة .4
على  بناءً  اإلدارة ترشيح أعضاء مجلسفيما يتعلق ب ةوصارمة وشفافرسمية  اتوضع ونشر إجراء عنمسؤولة  .5

الصادر  حوكمة الشركات نظامو ( النظام األساسيداللة القابضة )بما في ذلك شركة متطلبات الالئحة الداخلية ل
 األخر  ذات الصلة.  اتالشركات التجارية والسلط نظامو  عن هيئة قطر لألسواق المالية

 ،للمساهمينالعمومية غير العادية النظام األساسي واعتماده في اجتماع الجمعية تعديل  مجلس اإلدارةقترح على ت .6
 .في حال رأت اللجنة أن مثل هذه التعديالت ضرورية

 مجلس اإلدارةرئيس  أجورحكم سياسة األجور التي ت( الجمعية العموميةالمساهمين في اعتماد ونشر )بعد  وضع .7
النظام ا في ذلك داللة )بمشركة لوائح موظفي اإلدارة التنفيذية على أساس  وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار

الشركات التجارية  نظامو  هيئة قطر لألسواق المالية ات الصادر عن الشرك حوكمة نظاملا ( ووفقً األساسي
 قطر. فيالمعمول بها األخر   األخر  وأفضل الممارسات الدولية المطبقة مستخدمةواألنظمة ال

والرقابة على الصلة لتجارية مع األطراف ذات المعامالت الرقابة على لاألطراف ذات الصلة سياسة تحديد وتنفيذ  .8
ات الشرك حوكمة نظامالمتضامنة كما هو وارد في ، مع اإلشارة إلى تعريف األطراف تضارب المصالح المحتمل

حوكمة  نظاممتطلبات على النحو المحدد في الهذه السياسة وتشمل . هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر عن 
 .قطر لألسواق الماليةهيئة الصادر عن  الشركات

 .مجلس اإلدارة, بالتعاون مع رئيس مجلس اإلدارةداء التقييم السنوي آلضمان القيام بإجراء  .9
وكذلك عملية التدريب د الجدخطة تعاقب اإلدارة وبرنامج التدريب التوجيهي ألعضاء مجلس اإلدارة إعداد وتقديم  .10

 نظامالسنوي إلى مجلس اإلدارة العتماده بناًء على  وخطة عمل أعضاء مجلس اإلدارة وتقرير حوكمة الشركات
 .هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر حوكمة الشركات 
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 (هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر عن حوكمة الشركات  نظام من 14.2 . )المادةالجمعية العموميةحضور  .11
الحصول على اعتماد مسبق من شريطة مستقل استشاري أي خبير أو مع  –على حساب شركة داللة  –التشاور  .12

 .مجلس اإلدارة
لشركة  الرئيس التنفيذيإلى أو عضاء اللجنة ا أو أكثر من أ لجنة فرعية تضم واحدً إلى  مسؤولياتالتفويض  .13

 .داللة
التطبيقات المعمول بها في أفضل حوكمة الشركات و آخر التطورات في مجال بشكل دائم ب مجلس اإلدارةتعريف  .14

 .المجال
 

لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إرشادية مبادئ  قامت اللجنة بإعدادالمقبلة،  مجلس اإلدارةنتخابات في ضوء ا
 صارمة وشفافة.رسمية جراءات ا إلأن تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة تتم وفقً ضمان و 
 

 مجلس اإلدارة أمين سر 
 ديتأكتم .  مدير التسويق والعالقات العامة وهي افيةإضؤولية يتولى مساإلدارة  مجلسلأمين سر قامت شركة داللة بتعيين 

 مجلس اإلدارةاجتماعات كافة محاضر ظ على ايقوم بالحف. 2010أغسطس  9بتاريخ  مجلس اإلدارةتعيينه بموجب قرار 
 .  تدوين قراراتهو 

سر مجلس ادارة في سنوات كأمين  7ويحمل امين سر مجلس االدارة شهادة البكالوريوس في مجال االعالم ولديه خبرة 
 دولة قطر.

 
 

 الداخلي المدقق
 

وفقا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية فقد قامت شركة داللة بتعيين مدقق داخلي في الشركة حيث التحق للعمل بالشركة 
 إلدارةمجلس اتقارير إلى بتقديم الداخلي  المدققيقوم و . وذلك بدال عن مكتب برايس ووتر هاوس 2012مارس  18بتاريخ 

 .التدقيقلجنة  من خالل
 وقد قام المدقق الداخلي باعداد وتقديم التقارير التالية لمجلس االدارة:

 .دليل التدقيق الداخلي، وميثاق لجنة التدقيق 
 المخاطر عالية الدرجة تقرير. 
 .متابعة تقرير التدقيق الداخلي المعد بواسطة مكتب برايس ووتر هاوس 
 2013يونيو  30ت المالية للفترة المالية المنتهية في تقرير عن مراجعة البيانا. 
 تقرير خاص عن التحقيقات بخصوص البينات المالية للربع االول. 

 
 مراقب الحسابات الخارجي

حيث تم تعيينهم بناء على قرار  2011أبريل  3 ذللشركة منخارجي ال مدققمسؤولية  ال ارنست أند يونجشركة حاليا تتولى 
فيما يتعلق بتغيير  2002لسنة  5رقم  وتتبع الشركة قانون الشركات  للشركة وهذه هي السنة الثانية لها. عامةمن الجمعية ال

 المدقق الخارجي عند إكمال السنة الخامسة.
 وقد تم تعيينهم بناء على توصية من مجلس االدارة مرفوعة للجمعية العامة التي تقوم باالختيار النهائي وتحديد أتعابهم.

 قام المدقق الخارجي باجراء تدقيق خارجي للبيانات المالية نصف السنوية والسنوية خالل الفترة المذكورة. كما
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 نظام المراقبة الداخلي 
، اتنظيميً  هيكال مجلس اإلدارةلشركة. وقد اعتمد في نظام المراقبة الداخلية ل مجلس اإلدارةعلى عاتق  مسؤوليةتقع ال

. وقد أكد تنظيم عمليات الشركةالسلطات مالًيا وعملًيا بما يحكم تفويض جراءات و اإلو  سياساتالو  الوصف الوظيفيو 
 بسلطات مطلقة. أنه ال يوجد فرد يتمتع  –من خالل تفويض السلطات الحالية  –المجلس 

 
رها إلى لجنة التدقيق، عهدت مسؤولية مراقبة واالبالغ عن االخطاء االدارية إلى ادارة التدقيق الداخلي التي تقوم بتقديم تقاري

 وقد قامت االدارة بتصميم برنامج تدقيق لمراقبة العمليات واالمور االستراتيجية والمالية وااللتزام.
 
 التنفيذي.الرئيس تقارير إلى قوم بتقديم تحيث االلتزام إدارة إلى عن مخاطر االلتزام إدارة ومراقبة واإلبالغ  مسؤولية ُعهدتو 
 لقوانين واللوائح. االلتزام بالرصد  داخليةرقابة نظم بروتوكول  بتصميم ة قامت هذه اإلدار قد و 
 

وقد عهدت مسؤولية ادارة ومراقبة واالبالغ عن المخاطر القانونية إلى ادارة الشؤون القانونية تقوم بتقديم التقارير إلى الرئيس 
 التنفيذي مباشرة 

 
 شركة داللة. التنفيذي ل رئيستقديم التقارير إلى المخصصة تقوم ب دارة ماليةالشؤون المالية إل مسؤوليةكذلك ُعهد و 

كتابة ا للمعايير الدولية للمعامالت وفقً وتقرير ااعتماد و  ليسجالتفي  دارة المالية نظم الرقابة الداخلية للشروعوضعت اإلوقد 
 لتقارير المالية. ا
 

 الداخليةعامالت الم
حيث  2010الية واإلفصاح ) متضمنة شروطًا لتعامالت األفراد المطلعين ( في يناير للتدوال باألوراق الم سياسةتم تطبيق  

يتم تطبيق إجراءات رقابية آليه بأنظمة الشركة التشغيليه لمراقبة اإللتزام بهذه السياسة ويتضمن ذلك تقديم التقارير عن 
 ذية والموظفين .التداول من خالل شركة دالله للوساطة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة التنفي

  
 سياسة معامالت االطراف ذات الصلة وتضارب المصالح

قامت الشركة باعداد سياسة تحكم المعامالت التجارية مع االطراف ذات الصلة وعمليات تضارب المصالح المحتملة 
 .2012اكتوبر  9واالفصاح عنها وقد قام مجلس االدارة باعتماد السياسة بتاريخ 

 
 باح األر  توزيعسياسة 
داللة في اقترح مجلس إدارة شركة وقد . مساهمي الشركةاعتماده بواسطة لتوصية مجلس اإلدارة و دفع توزيع األرباح يخضع 
 من رأس المال المدفوع. %11أسهم مجانية بقيمة  توزيع 2013 فبراير 6المنعقد بتاريخ اجتماعه 

 
 (30-3 المادة)ت آالمكافسياسة 

 مكافأت. حيث تخضع 2012عام عن كمكافأة ريال قطري ألعضاء مجلس اإلدارة  1,350,000قدره اعتماد مبلغ م ت
 أرباح الشركة في حال عدم تحقيقاألرباح. و صافي من  ٪ 10بحد أقصى قدره  العامةالجمعية العتماد  مجلس اإلدارة

 عن مجلس اإلدارةعضاء أ  ا منأي أال تزيد مكافأة اإلدارة بشرط ألعضاء مجلس مقطوعيمكن أن يدفع مبلغا  ,سنوية
 ا. ريال قطري سنويً  100000

شركة داللة تقوم . راتب وأضافي مقابل أداءاإلدارة العليا من مكافآت كون تتو  مكافآت اإلدارة العليا.يحدد مجلس اإلدارة 
 للمجموعة.في التقرير المالي  إفصاح األطراف المختصةمجلس اإلدارة واإلدارة العليا كجزء من مكآفات عن باإلفصاح 
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 االفصاح 

تتقيد الشركة بجميع متطلبات االفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية واالفصاح عن عدد اسهم اعضاء مجلس  – 1

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

رتها بما في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبين مستواه التعليمي ومهنته وعضويته في تتعلق باعضاء مجلس ادا

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

 وصحيحة وغير مضلّلة . يتأكد المجلس من ان جميع عمليات االفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقه – 2

ومتطلباتها. ويتضمن تقرير  ISAو  IAS/IFRSتقدم الشركة تقارير مالية مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية  – 3

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

 .  IASوما اذا كان التدقيق قد اجرى وفقاً لمعايير التدقيق الدولية   IAS /IFRSكة تتقيد بمعايير ما اذا كانت الشر

 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 وتسعى بمراقبة هذه التغييرات الداللة تقوم شركة قطر لتغييرات متكررة. دولة في ي نظامالطار خضع اإلي

تحافظ شركة داللة على الحوار المفتوح البناء  . وباإلضافة إلى ذلك،عدلةالم جديدة أوالقوانين اللوائح والجميع لتزام بإلى اال
 ي المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. مع السلطات التنظيمية ف

 
الثالث وفقاً ألحكام لجنة المحاسبة بهيئة قطر لألسواق المالية و حكم لجنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق المالية في اجتماعها 

دقق الداخلي، وقد الف لاير قطري بسبب التأخر في تعيين الم 100احدى الشركات التابعة بملغ  تم تغريمفقد  ، 2012لعام 

 . قامت الشركة بتقديم تظلم بخصوص هذا الحكم

 
 ( حوكمة الشركاتمن نظم  29حقوق أصحاب المصالح االخرين)المادة 

 
جراءات الشركة الداخلية بنود تضمن  ما يلي: تتضمن سياسات وا 

ى معلومات ن أصحاب المصالح المشاركة في الحوكمة من الحصول علياحترام حقوق أصحاب المصالح وتمك -
 موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم. 

 ضمان معاملة الموظفين وفقًا لمبادئ العدل والمساواة بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين -
ب أن تأخذ هذه سياسة مكافأت لمنح حوافز للعاملين وإلدارة الشركة للعمل دائمًا بما يخدم مصلحة الشركة. ويج -

 .السياسة بعين اإلعتبار آداء الشركة على المد  الطويل
آلية تسمح للعاملين بالشركة إبالغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير  -

الُمِبلغ من  ضد أو ردة فعل سلبية  قويمة أو غير قانونية أو مضرة بالشركة. وتأمين السرية والحماية من أي أذ
  .موظفين آخرين أو الرؤساء

 
 

 هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر عن حوكمة الشركات  نظاملتزام بلتحقيق اال التالية الخطوات 
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عن من الشركات المدرجة اإلفصاح عن  هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر عن حوكمة الشركات  نظاممن  2تتطلب المادة 
حددت شركة  .لتزامباإلضافة إلى تبرير وتوضيح أسباب منطقية وراء عدم اال ,نظامالالواردة في م مد  التزامهم باألحكا
 :نظاموفقا ألحكام ال حوكمة الشركاتممارسات ستلزم مزيد من التي تو  تيةداللة المجاالت اآل

 
 لجنة الترشيح واألجور والحوكمة -1

مجلس اإلدارة يتضمن تقييم آداء  مجلس اإلدارةتقييم سنوي آلداء  بعمل -بالتعاون مع رئيس مجلس اإلدارة  -تقوم اللجنة س
وضوعات خاصة فيها بم مجلس اإلدارةنظم الرقابة الداخلية وتحديد عدد المرات التي تم إبالغ طبيق واإلدارة العليا في ت

 .وضوعاتمع مثل هذه الم مجلس اإلدارةوكيفية تعامل  بالرقابة )بما في ذلك إدارة المخاطر(
     

 إدارة المخاطر  -2
 العمل وأطر المبادئ وتطبيق المخاطر إستراتيجية تطوير على باإلشراف يتعلق فيما الكاملة المسؤولية اإلدارة مجلس يتولى

، و لمواصلة تعزيز ممارسات إدارة المخاطر ،تعمل داللة على الُمضي قُدماً نحو إنشاء مهام خاصة بإدارة  والسياسات

ذ تلك المهمة في االعتبار أثناء إعادة توجيه أقسام الشركة من خالل مشروع خاص بالموارد البشرية المخاطر، حيث تم أخ

 يقوم بتسليمه مكتب استشارات خارجي مستقل . 

المخاطر، بمساعدة لجنة التدقيق التابعة لمجلس  إدارةرقابة شاملة ومسؤولية حوكمة ال باإلبقاء على يتعهد مجلس اإلدارة

 .فة إدارة المخاطراإلدارة ووظي

 ينالمستثمر  عالقات -3
إعداد إجراءات واضحة وشاملة ب ، فقد قامت الشركةالمساهمين مع لوشامفي ظل التزام شركة داللة بعمل اتصال وثيق 

 ، وسيتم نشرها قريبا بعد أن يتم اعتمادها من مجلس االدارة.ت المساهمينابشأن عالق
 

 تحسينات العملية -4
من المشروع الذي تقدمه لشركة داللة بخصوص الموارد البشرية، باعداد خطة تعاقب االدارة وكجزء  KPMGكة قامت شر 

 لتنفيذها داخل الشركة.
 عمليات الحوكمة اآلتية:طبيق وتوضع بتقوم شركة داللة سوف 
 .عملية وخطة عمل تدريب أعضاء مجلس اإلدارة 
 .صدار تقرير حوكمة الشركة السنوي  عملية إعداد وا 
 واستقالليتهم. المدققينبة تناوب عملية مراق 
  السلوكيات المشبوهة وغير المشروعة وغير األخالقية اإلبالغ عن تصميم آلية تعمل على تمكين الموظفين من

 .المعلومات التي تم تلقيها وحماية مبلغهاسرية ضمان وفي نفس الوقت هذه اآللية، طبيق والتي تضر بالشركة وت
 ية وصول كافة المساهمين لوثاءق الشركة والمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب تصميم الية للتأكد من امكان

 وبشكل دوري، وسوف تقوم الشركة باضافة ذلك إلى النظام االساسي للشركة.
 

 السياسات واالجراءات -5
ياسات مطلوبة مثل المواثيق واالختصاصات والسالداعمة المستندات الاستكمال مستندات الحوكمة الحالية مع  تم

  .واإلجراءات

و سيتم تقييم و مراجعة و تحديث كافة السياسات و اإلجراءات لداللة القابضة و الشركات التابعة لها عن طريق 
 .لتعكس األعمال الحاليةمكتب استشارات خارجي مستقل 
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 تعديل على النظام األساسي للشركة -6
الجمعية العامة غير العادية إجتماع  افقة عليه في تعديل على النظام األساسي ليتم المو  بإقتراح ستقوم الشركة

 المقبلة. يشمل التعديل المقترح ما يلي:

 من نظام حوكمة الشركات 1-23إمتثااًل للمادة  – الحصول على المعلومات
إجراءات الحصول على المعلومات بشكل يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق الشركة إضافة 

 بها في الوقت المناسب وبشكل منتظم.  والمعلومات المتعلقة
 

من نظام حوكمة  1-26إمتثااًل للمادة  – حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
  الشركات

 
إضافة أحكام تضمن إعطاء المساهمين معلوملت عن المرشحين إلى عضوية مجلس اإلدارة قبل االنتخابات، بما 

 حين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهالتهم األخر .في ذلك وصف مهارات المرش
 

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

إضافة أحكام لحماية مساهمي األقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو األقلية قد صوتوا 
 ضدها.
لية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع األسهم، في حال إضافة ا

 حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة )السقف(. 
 
 

........................................... 
 دكتور محمد ناصر القحطاني

  رئيس مجلس اإلدارة
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 1ق رقم الملح

خاص بالتعريف بأعضاء مجلس االدارة
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 (1امللحق رقم )

 عرض العضاء جملس إدارة الشركة
============================= 

 سعادة السيد / راشد امحد محد املناعي
 ()رئيس جملس اإلدارة

 اإلدارة املالية حيوز سعادته خربة واسعة النطاق يف القطاع املايل فهو حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال يف -
وحضر  دورا  ترريييرة عريررة يف القطراع املرايل ضمرا حضر  وسرادم يف منمتررت  ومر و ا  ةليرة وعامليرة ولريره 

 مع فة واسعة يف جمال االسمتثمار واألسواق املالية احمللية والعاملية.
ل مندررد رئرريس شرلل اليررير ا راشررر املنرراعم مندررد ميرراعر مررري  إدارة المتيرويق بينررش الروحررة    ضمررا شررل -

 .الوافرين وش ون املنافذ جلوازا  العامة قيم املعلوما  ابإلدارة
 2013ا01ا21اسمتقال الييرا راشر املناعم من عضوية جملس االدارة بمتاريخ  -

 حممد انصر حممد انصر القحطاين/ الدكتور السيد 

 )انئد رئيس جملس إدارة(

يف القانون المتجاري الرويل من جامعة دوردام ابململكة حدل الرضمتور ا ةمر القحطاين على درجة الرضمتوراه  -
  ابالضافة اىل حدوله على درجة ماجيمتري القانون يف ختدص القانون المتجاري الرويل  2009املمتحرة عام 
ابململكة املمتحرة ضما حض  وسادم يف العرير مرن املنمتررت  واملر و ا  احملليرة والعامليرة يف  نورمثربتمن جامعة  

 القانون واجملال االقمتدادي.جمال 
يشررلل الرررضمتور ا ةمررر القحطرراين حاليررا  مندررد انئررد الرر ئيس المتنفيررذي واملررري  المتنفيررذي للشرر ون اإلداريررة و  -

االسرمتهكضية منرذ عرام  للمرواد املروارد اليشر ية وعضرو جلنرة االسرمتثمار وجلنرة املناقدرا  واملبايررا  بشر ضة املررية
 ضة القط يررة لمتجررارة اللحرروم واملواشررم   ضمررا شررلل مندررد ضيررري ميرر ويل   ودررو عضررو جملررس إدارة الشرر 2010

  ابالضافة اىل انه شلل مندرد مرري  ابالانبرة لقيرم  ش ضة قط  لللاز امليال احملرودة "قط  غاز"املشرتت  ب
 . 2006للمشرتت  والعقود اباللعاب االسيوية الروحة عام 
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 السيد / عبدالرمحن أمحد املانع

 ممثاًل لصندوق التعليم والصحة التابع لوزارة اإلقتصاد املالية( –س إدارة )عضو جمل

 واالقمتداد . املاليةحدل اليير ا عيرال محن املانع على بكالوريوس يف  -
محن املرررانع حاليرررا  مندرررد ةلرررل اسرررمتثماري يف إدارة اسرررمتثمارا  األصرررول  هررراز قطررر    يشرررلل اليرررير ا عيررررال -

 و ا  املرت  و متنة واسعة النطاق يف القطاع املايل ضما شار  يف العرير من امل  ضما حيوز على خرب  لكسمتثمار
 قمتدادية يف دولة قط السمتثمارية واالا

 
 موزة حممد مجعة الفضالة السليطي/  ةالسيد

 ممثك  لدنروق املعاشا  المتابع للهي ة العامة للمتقاعر والمتأمينا  اإلجمتماعية( –)عضو جملس إدارة 

 ة ا موزه اليليطم على ماجيمتري العلوم املد فية واملالية من جامعة سالفورد ابململكة املمتحرة.حدلت اليير -
تشرررلل اليررريرة ا مررروزه اليرررليطم حاليرررا  مندرررد مرررري  وحررررة المت طررري  واليحرررو  ا مرررري  مكمترررد حيرررااب   -

ذلررش ضانررت تعمررل وقيررل    2009الدررناديق ابإلانبررة اب ي ررة العامررة للمتقاعررر والمتأمينررا  اإلجمتماعيررة منررذ عررام 
قمتدادية يف السمتثمارية واال و ا  ااملنمترت  و املالعرير من  شارضت يف  ضما  1993منذ عام  بريوان احملاسية

 دولة قط .

 

 سحيم بن خالد بن محد آل اثين/ سعادة الشيخ 

 )عضو جملس إدارة(

ألعمرررال مرررن جامعرررة علرررى بكرررالوريوس يف إدارة ا سرررحيم برررن خالرررر برررن محرررر  ل  ينحدرررل سرررعادة الشررريخ ا  -
 بكيومث يف ب يطانيا.

 و دوتشة بنش.  HSBCيف بنش  سحيم بن خالر بن محر  ل  ينضما عمل سعادة الشيخ ا  -
 ضما حدل على عرد من الرورا  المترربية يف االعمال املالية واملد فية. -
 ودو عضو اللجنة المتنفيذية لش ضة داللة. -
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 امحد حممد علي إبراهيم األصمخالسيد / 
 (والعضو املنمتربعضو جملس إدارة )

 .2002حدل اليير ا أمحر االصمخ على بكالوريوس يف المتاريخ من جامعة قط  عام  -
خررربة  م ضمررا لريرره2003يشررلل اليررير ا أمحررر األصررمخ حاليررا  و يفررة سررك تري  ين برروزارة ا ارجيررة منررذ عررام  -

األسرواق املاليررة يف األوراق املاليررة يف االسرمتثمار ولريرره مع فرة واسرعة يف جمررال   واسرعة النطراق يف القطرراع املرايل 
 .احمللية والعاملية

 
 

 علي حسني علي السادةالسيد / 
 عضو جملس إدارة()

 حيوز اليير ا علم اليادة على خربة واسعة النطاق يف القطاع املايل.   -
دو عضو جملس إدارة يري  اليير ا علم اليادة بدفمته رجل اعمال جمموعة واسعة من االسمتثمارا  ا اصة و  -

  وعضررو جملرررس إدارة شرر ضة املكحررة القط يرررة  1998وعضررو اللجنررة المتنفيذيررة يف بنرررش قطرر  الررو   منرررذ عررام 
اململوضرررة ابلكامرررل لشررر ضة املكحرررة و ( ذ.م.م))ش.م.ق( وعضرررو جملرررس إدارة شررر ضة حرررالول لل ررررما  اليح يرررة 

 لة قط  ابالمارا  واليح ين وسورت .  وايضا  فهو عضو جملس إدارة ش ضا  عريرة خارج دو  القط ية

 
 السيد/ وليد رسالن العبدهللا

 )عضو جملس االدارة(

 
حصل السيد/ وليد العبدهللا على درجة الماجستير في ادارة االعمال من جامعة جالمورجان في المملكة المتحدة، كما حضر 

 في الواليات المتحدة االمريكية.  CPAوشارك هى دورات واختبارات 
كما عمل مل السيد/ وليد العبدهللا حاليا في وظيفة نائب الرئيس المالي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يع

 ايضا كنائب المدير التنفيذي ونائب المدير العام للشؤون المالية والموارد البشرية في شركة قطر للمواصالت )مواصالت(.


