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 االلتزام رقم البند رقم المادة
عدم 
 االلتزام

ال 
 ينطبق

 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

 (:3المادة )
وجوب التزام 
الشرررررررررررررركررررررة 
برررررررمررررررربررررررراد  

 الحوكمة

3-1: 
ئيسية رعلى المجلس التأكد من التزام الشركات المدرجة بالسوق ال

 بالمبادئ المنصوص عليها بهذا النظام.
   ملتزمة

تقوم الشركة بتطبيق إجراءات حوكمة الشركات المنصوص 
الصاااااااااادر عن الهيئااة وتو ر  ااذ   عليهااا بنظااام الحوكمااة

اإلجراءات الضمان المطمئن للمجلس  ي مراقبة ممارسات 
 الشركة. 

 

3-2: 
على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي يعتمد ا وأن 

 يراجعها بصورة منتظمة.
   ملتزمة

يؤمن مجلس اإلدارة بضرورة التطوير المستمر لممارسات 
اإلحتياجات المتغيرة وكذلك اإللتزام الحوكمة ليتناساااااا  مع 

بمراجعة ممارسااااااااات الحوكمة بشاااااااك  دائم مع إضااااااااا ة 
 التعديالت الالزمة من آن آلخر.

قديم ممارسااااااااات الشاااااااركة عن  ويهدف  ذا التقرير إلى ت
 الحوكمة

 

3-3: 
على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار قواعد السلوك المهني التي 

واإلجراءات الداخلية األخرى التي يج  تجسد قيم الشركة والسياسات 
على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي ومستشاري الشركة االلتزام بها 

)يجوز أن تتضمن قواعد السلوك المهني  ذ  على سبي  الذكر ال الحصر 
ميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق لجنة التدقيق وأنظمة الشركة وسياسة 

او  األشخاص الباطنيين(، تعامالت األطراف ذات العالقة وقواعد تد
وعلى المجلس مراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية بغية أن 

 يضمن أنها تعكس أ ض  الممارسات وتلبي حاجات الشركة.

   ملتزمة

يقوم مجلس اإلدارة باساااااااتمرار بمراجعة قواعد السااااااالوك 
المهني والسااااياسااااات واإلجراءات الداخلية األخرى كميثاق 

عااامالت األطراف ذات العالقااة وقواعااد المجلس وقواعااد ت
ويعم  على تطوير ا لتلبية  ،تداو  األشاااااااخاص الباطنيين

 حاجات الشركة.

 

 (:4المادة )
مرررررررريرررررررر ررررررررا  

 المجلس

على المجلس أن يعتمد ميثاقاً لمجلسه يحدّد الميثاق بالتفصي  مهام المجلس 
ومسؤوليّاته وواجبات أعضاؤ  التي يج  أن يتقيّدوا بها تقيّداً تاماً، ويج  

أن يُصاغ الميثاق المذكور و قا ألحكام  ذا النظام وطبقا للنموذج 
ر عند مراجعة االسترشادي المر ق بهذا النظام، وأن يؤخذ بعين األعتبا

الميثاق إلى التعديالت التي يمكن أن تجريها الهيئة من وقت آلخر، كما 
يج  نشر ميثاق مجلس اإلدارة على موقع الشركة اإللكتروني وجعله 

 متوا را للجمهور.

   ملتزمة

الالئحاة الاداخلياة  يحاددأعتماد المجلس ميثااقاا خااصااااااااا باه 
تهكا ة وللمجلس  يا ته،  مساااااااؤول ما يدوالتزا  به مجلس ويتق
وقد تم نشااااااار  على الموقع االلكتروني للشاااااااركة  ،اإلدارة

 .عليه إلطالع المسا مين

 

 (:5المادة )
مهّمة المجلس 
 ومسؤولياته

5-1: 
يتولى المجلس إدارة الشركة بشك   عّا ، ويكون مسئوال مسؤوليّة 

 جماعيّة عن اإلشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.
   ملتزمة

وال يحد  ،اإلدارة أوسااع الساالطات  ي إدارة الشااركةلمجلس 
من ساالطاته إال ما نص عليه القانون أو النظام األساااسااي أو 

ويكون أعضااااااااااائاااه مجتمعين  ،قرارات الجمعياااة العااااماااة
مسااااؤولون مسااااؤولية تضااااامنية مباشاااارة عما يصاااادر عن 

 من النظام األساسي(. 33المجلس من قرارات )المادة 

 

5-2: 
مهام المجلس ومسؤوليّاته المنصوص عليها  ي ميثاق باإلضا ة إلى 

 :مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام التالية
  يتولى المجلس المسؤليات التالية :   ملتزمة

5-2-1: 
الموا قة على األ داف االستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، تحديد 

اإلدارة، وضمان وضع خطط مكا آتهم وكيفية استبدالهم، ومراجعة أداء 
 .(succession planning) التعاق  على إدارة الشركة

   ملتزمة

رساااااام السااااااياسااااااة العامة للشااااااركة وإسااااااتراتيجية عملها  -
 واإلشراف على تنفيذ ا.

 
 مناقشة وإعتماد البيانات المالية الدورية للشركة. -
 
 تعيين المدراء وإستبدالهم ومراجعة أداء اإلدارة. -

 

     ملتزمة :5-2-2



التأكد من تقيّد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التأسيسي 
للشركة وبنظامها األساسي، كما يتحم  المجلس مسؤولية حماية الشركة 

 من األعما  والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة

د ضاااااامان تقيااااااد الشااااااركة بااااااالقوانين واللااااااوائح وبعقاااااا -
 التأسيس والنظام األساسي ونظام الحوكمة

5-3: 
يحّق للمجلس تفويض بعض صالحياته إلى لجان خاصة  ي الشركة، 

وتشكي  تلك اللجان خاصة بهدف إجراء عمليّات محددة، وتمارس عملها 
و قا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة، و ي جميع األحوا ، 

جميع الصالحيات أو السلطات التي  ّوضها يبقى المجلس مسئوال عن 
 وعن أعما  تلك اللجان

   ملتزمة

 ً  لميثاق تتم مناقشاااااة األمور الهامة  ي مجلس اإلدارة، وو قا
تضااااطلع بمساااائولية  ،تمَّ تفويض لجان مؤقتة مجلس اإلدراة

تلك  وتجتمع ،معاونة المجلس للقيام بمهامه ولتحسين كفاءته
 اللجان عند الحاجة.

 

 (:6المادة )
واجررررررررربرررررررررات 
أعضرررررررررررررررررررا  
مجلس اإلدارة 

 االئئمانية

6-1: 
يمث  مجلس اإلدارة كا ة المسا مين، وعليه بذ  العناية الالزمة  ي إدارة 
الشركة والتقيّد بالسلطة المؤسسّية، كما  ي محدّدة  ي القوانين واللوائح 

 ذات الصلة بما  يها  ذا النظام وميثاق المجلس

   ملتزمة

إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء. يتولى 
 ي حين يتم انتخا  باقي  .يمث  ثالثة منهم المؤسسين

من النظام  28األعضاء ك  ثالث سنوات و قا للمادة 
 األساسي للشركة.

 

6-2: 
يج  على أعضاء مجلس اإلدارة العم  دائماً على أساس معلومات 

واال تمام الالزمين، ولمصلحة الشركة واضحة وبحسن نيّة، وبالعناية 
 والمسا مين كا ة

   ملتزمة

يحص  كا ة أعضاء مجلس اإلدارة على كا ة المعلومات 

ي  ي أ أمين سر المجلسوالمستندات والوثائق عن طريق 
 وقت

 

6-3: 
يج  على أعضاء مجلس اإلدارة العم  بفاعلية لاللتزام بمسؤولياتهم تجا  

 الشركة.
   ملتزمة

 كما ،يلتزم أعضاء المجلس بمسؤولياتهم تجا  الشركة -
 يلتزمون بتنفيذ كا ة القرارات التي تصدر عن المجلس.

 
يقوم األعضاء بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدو   -

 أعما  ك  إجتماع ويدلوا بآرائهم.
 
يقوم األعضاء بتنفيذ المهام التي يكلفهم بها المجلس و ي  -

 لهم. الحدود التي يرسمها

 

 (:7المادة )
فصررم منصرربّ  
رئيس مجلس 

اإلدارة 
والررررررئررررريرررررس 

 التنفيذي

7-1: 
ال يجوز الجمع بين منص  رئيس مجلس اإلدارة ومنص  الرئيس 

 التنفيذي أو أي منص  تنفيذي آخر  ي الشركة.
   ملتزمة

يوجد  ص  واضح للمسئوليات بين رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتد  حيث أنَّ سعادة السيد/ ناصر بن حمد 

السليطي  و رئيس مجلس اإلدارة ويمارس مهامه وسلطاته 
المنصوص عليها بالنظام األساسي والقوانين السارية، 

العضو المنتد ، –ويتولى السيد/ أحمد محمد األصمخ 
 ة للشركة. اإلدارة اليومي

 

7-2: 
 ي جميع األحوا ، يج  أالّ يكون لشخص واحد  ي الشركة سلطة مطلقة 

 التخاذ القرارات.
   ملتزمة

يشارك جميع أعضاء مجلس اإلدارة  ي إجتماعات المجلس 
ويدلون بآرائهم ومقترحاتهم  ي رسم السياسة  ،الدورية

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات  ،العامة للشركة
 إذا تساوت رجح الجان  الذي منه الرئيس ،  ،الحاضرين

وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه  ي محضر 
 وال سلطة مطلقة ألحد  ي إتخاذ القرارات. ،االجتماع

 

 (:8المادة )
واجبات رئيس 
 مجلس اإلدارة

8-1: 
سير عم  مجلس اإلدارة يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوال عن حسن 

بطريقة مناسبة و عّالة، بما  ي ذلك حصو  أعضاء مجلس اإلدارة على 
 المعلومات الكاملة والصحيحة  ي الوقت المناس .

   ملتزمة
رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس الشركة ويمثلها أمام 

القضاء ولدى الغير، مع مراعاة ما للرئيس من 
 ام األساسي.إختصاصات مقررة بالقانون أو النظ

 

8-2: 
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً  ي أّي لجنة، من لجان 

 المجلس المنصوص عنها  ي  ذا النظام.
 

غير 
 ملتزمة

  
رئيس مجلس اإلدارة عضواً  ي لجنة 

المكا آت والترشيحات والحوكمة، 
 وسيتم تعدي  تشكي  اللجنة قريبا.



8-3: 
رئيس مجلس اإلدارة،  ضالً عن تلك التي  تتضّمن واجبات ومسؤوليّات

 ينّص عليها ميثاق المجلس، على سبي  الذكر ال الحصر، ما يلي:
التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائ  األساسيّة بشك   عّا   -1

 و ي الوقت المناس .

   ملتزمة

من ميثاق  8من الئحة المجلس والمادة  6و قاً للمادة 
 يختص الرئيس بما يلي : الحوكمة

 دعوة المجلس لإلجتماع. -
 
إقرار مشروع جدو  األعما  لك  إجتماع من إجتماعات  -

 ز.المجلس
 
 .رئاسة الجلسات وإدارتها -
 
 القضاء ولدى الغير.تمثي  المجلس أمام  -
 
اإلشراف األعلى على كا ة أعما  المجلس وتنفيذ  -

 قراراته.
 
 الجمعية العامة العادية وغير العادية: رئاسة إجتماع  -
ضمن حسن سير العم  بالمجلس كما يضمن حصو  يُ . 1

األعضاء على المعلومات الكاملة والصحيحة  ي الوقت 
 المناس  و وراً عبر البريد اإللكتروني الخاص بك  عضو.

 
ضمن التواص  مع المسا مين وإيصا  أراء م يُ  .2

تروني  ضالً عن مناقشتهم للمجلس عبر موقع الشركة اإللك
، كما يتم االعتماد خال  اجتماع الجمعية العامة السنوي

على المعلومات المنتشرة  ي المواقع والصحف، وكذلك 
 .إتصاالت المسا مين

 
يتم مناقشة وتقييم كا ة قرارات وإجراءات المجلس عن  -

 ك  سنة بأو  اجتماع  ي السنة التالية.
 
المجلس على المشاركة بشك   عا  يتم تشجيع أعضاء  -

 ي تصريف شئون المجلس عن طريق تكليفهم ببعض 
 المهام المتعلقة بأعماله ولجانه

 

على جدو  أعما  كّ  اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة  الموا قة -2
مع األخذ بعين االعتبار أّي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس 
اإلدارة، ويجوز أن يفّوض الرئيس  ذ  المهّمة إلى عضو  ي المجلس، 

 غير أّن الرئيس يبقى مسئوال عن أ عا  قيام العضو المفوض بهذ  المهّمة

    ملتزمة

تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشك  كلي و عّا   ي  -3
 تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس بما  يه مصلحة الشركة.

    ملتزمة

ضمان وجود قنوات التواص  الفعلّي مع المسا مين وإيصا  آرائهم  -4
 إلى مجلس اإلدارة

    ملتزمة

المجا  ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة،  إ ساح -5
بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العالقات البنّاءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين 

 وغير التنفيذيين.
    ملتزمة

 
  ضمان إجراء تقييم سنوّي ألداء المجلس. -6

غير 
 ملتزمة

 جاري إعداد برنامج التقييم  

 (:9المادة )
تشرركيم مجلس 

 اإلدارة
9-1: 

يُحدّد تشكي  المجلس  ي نظام الشركة األساسي، ويج  أن يتضّمن 
المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك 
بهدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو مجموعة صغيرة من األشخاص 

  ي قرارات المجلس

   ملتزمة

من النظام األساسي للشركة يتكون  28و قاً لنص المادة  -
مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء. يمث  ثالثة منهم 

المؤسسين  ي حين يتم انتخا  باقي األعضاء ك  ثالث 
 . ةمن النظام األساسي للشرك 28سنوات و قا للمادة 

 
تمَّ تعيين وإنتخا  المجلس الحالي من قب  المسا مين  -

دية الذي عقد  ي األو  خال  إجتماع الجمعية العامة العا
 م.   2014من إبري  

 



9-2: 
يج  أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقّ  أعضاء مستقلّين 

 ويج  أن تكون أكثريّة األعضاء أعضاء غير تنفيذيين.
 

غير 
 ملتزمة

   

أكثرية أعضاء مجلس اإلدارة غير 
ين األعضاء المستقلتنفيذيين، ويشك  

 ؛مجلس اإلدارةاق  من ثلث أعضاء 
نظرا لزيادة عدد األسهم التي يتملكونها 

عن الحد األدنى ألسهم ضمان 
)مر ق كشف تفصيلي  العضوية.

بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين 
والجهات التي يمثلونها وصفة ك  منهم 

 كمستق  أو تنفيذي(.
9-3: 

يج  أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤ ال، ويتمتع بقدر كاف من 
المعر ة باألمور اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة  عّالة لما 
 يه مصلحة الشركة، كما يتعيّن عليه تخصيص الوقت الكا ي للقيام بعمله 

 بك  نزا ة وشفا ية بما يحقق مصلحة الشركة وأ دا ها وغاياتها.

   ملتزمة
جميع أعضاء المجلس يحملون مؤ الت عليا  ي 

وجميعهم ذوو خبرة كبيرة  ي مجا  عضوية  ،تخصصاتهم
 مجالس اإلدارات تؤ لهم ألداء مهامهم بصورة  عالة.

 

9-4: 
يج  على المترشح لمنص  عضو مجلس اإلدارة المستق  أن ال تزيد 
نسبة تملكه من رأس ما  الشركة عن عدد االسهم المطلوبة لضمان 

 عضويته  ي مجلس ادارة الشركة.

   ملتزمة

يشترط  ؛من النظام األساسي للشركة 29المادة  و قاً لنص
 ي المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً لعدد 

يخصص لضمان  ،سهم من رأس ما  الشركة 50,000
حقوق الشركة والمسا مين والدائنين والغير عن المسؤولية 

 التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة

 

المرررررررررررررررررررررررادة 
(10:) 

أعضرررررررررررررررررررا  
مجلررررررررررررررررررررس 
 اإلدارة غيررررررررر

 التنفيذيين

10-1: 
تتضّمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على سبي  المثا  

 ال الحصر، ما يلي:
 

10-1-1: 
المشاركة  ي اجتماعات مجلس اإلدارة، وإعطاء رأي مستقّ  حو  

المسائ  االستراتيجية، السياسة، األداء، المساءلة، الموارد، التعيينات 
  .األساسيّة ومعايير العم

   ملتزمة

 
يلتزم أعضاء المجلس بحضور اإلجتماعات الدورية   -

 أنهم دون تخلف إال بعذر وبناًء على إعتذار كتابي ، كما
 حضروا إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

 
 
يقوم األعضاء بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدو   -

ويدلوا بآرائهم وال يوجد  ي لوائح  أعما  ك  إجتماع
 مجلس اإلدارة إستثناء من المشاركة  ي النقاش والتصويت.  

 

10-1-2: 
ضمان إعطاء األولويّة لمصالح الشركة والمسا مين  ي حا  حصو  أّي 

 تضار  للمصالح.
   ملتزمة

اعضاء مجلس االدارة بتطبيق السياسات الخاصة  يلتتزم
بتضار  المصالح ويعطون االولوية لمصالح الشركة ولم 

 2015تسج  اي حالة تضار  مصالح  ي عام 
 

10-1-3: 
 المشاركة  ي لجنة التدقيق  ي الشركة.

   ملتزمة
تشك  لجنة التدقيق بالكام  من أعضاء مجلس اإلدارة، 

 بصفة دورية.ويجتمع أعضاء اللجة 
 

10-1-4: 
مراقبة أداء الشركة  ي تحقيق غاياتها وأ دا ها المتفق عليها، ومراجعة 

التقارير الخاصة بأدائها بما  يها التقارير السنوّية ونصف السنويّة 
 والربعيّة.

   ملتزمة
يقوم اعضاء مجلس االدارة باالطالع على التقارير 

 .اجتماعات مجلس االدارةالخاصة بالشركة واعتماد ا  ي 
 

10-1-5: 
اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة، 

 لإلشراف على تطبيقها بشك  يتوا ق وتلك القواعد.
   ملتزمة

يلتزم أعضاء باالشراف والمراجعة على ما يستجد  ي 
مجا  الحوكمة ومطابقة ذلك لميثاق الحوكمة الخاص 

 بالشركة.
 

10-1-6: 
إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنّوعة ومؤّ التهم لمجلس 

اإلدارة أو لجانه المختلفة من خال  حضور م المنتظم الجتماعات 
المجلس، ومشاركتهم الفعّالة  ي الجمعّيات العموميّة، و همهم ألراء 

 المسا مين بشك  متوازن وعاد .

   ملتزمة
ي الخبرة  ي مجا  عم  أعضاء مجلس االدارة من ذو

 الشركة ويقدمون كا ة خبراتهم ومهاراتهم لمجلس االدارة.
 



10-2: 
يجوز ألكثريّة أعضاء المجلس غير التنفيذيين طل  رأي مستشار خارجي 

 مستقّ  على نفقة الشركة،  يما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.
   ملتزمة

شار مستيجوز ألعضاء المجلس غير التنفيذيين طل  راي 
 2015ولكن لم يتم ذلك خال   ،خارجي

 

 (:11المادة )
اجرررترررمرررراعررررات 

 المجلس
11-1: 

يج  أن يعقد المجلس اجتماعات بشك  منتظم بما يؤّمن القيام بمهام 
 المجلس بصورة  عّالة، ويج  أن يعقد المجلس سّت اجتماعات  ي السنة 

 شهرين.الواحدة على األقّ ، وما ال يق  عن اجتماع واحد ك  

 
غير 
 ملتزمة

  
 

إجتماعات  خمسةعقد مجلس اإلدارة 
 2015 قط خال  العام 

11-2: 
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طل  يقدّمه عضوان 

من أعضائه، ويج  إرسا  الدعوة الجتماع المجلس لكّ  عضو من 
جدو  أعضاء المجلس قب  أسبوع على األقّ  من تاريخ االجتماع مع 

أعما  االجتماع، علماً أنه يحّق لكّ  عضو  ي مجلس اإلدارة إضا ة أّي 
 بند على جدو  األعما .

   ملتزمة

من النظام األساسي للشركة يجتمع المجلس  35و قاً للمادة 
بناء على دعوة من الرئيس أو بناًء على طل  خطي يقدمه 

وتوجه الدعوة إلى األعضاء قب   ،عضوان من أعضائه
اإلجتماع بأسبوعين من تاريخ اإلجتماع مر قاً بها جدو  

ويحق للعضو إقتراح إضا ة أي بند على جدو   ،األعما 
 األعما .   

 

 (:12المادة )
أمرريررن سرررررررررّر 

 المجلس

12-1: 
يعيّن المجلس أمين سّر للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته 

األعضاء الحاضرين وأي  ي سج  خاص مرقم بصورة مسلسلة وبيان 
تحفظات يبدونها، كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس 
وسجالته ود اتر  والتقارير التي تُر ع من المجلس وإليه، ويج  على 
أمين سّر المجلس وتحت إشراف الرئيس تأمين حسن إيصا  وتوزيع 

نسيق أوراق عم  االجتماع والوثائق والمعلومات وجدو  األعما ، والت
 يما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحا  المصالح اآلخرين 

 بالشركة بما  يهم المسا مين واإلدارة والموظفين.
 

   ملتزمة

يتولى مدير التسويق والعالقات العامة مسؤولية أمانة السر 
ويقوم بتسجي   ،للمجلس بناًء على قرار من المجلس
المجلس وسجالته  وتنسيق جميع محاضر إجتماعات

 ود اتر  والتقارير التي تر ع من المجلس وإليه.    

 

12-2: 
على أمين سّر المجلس أن يتأّكد من أّن أعضاء المجلس يمكنهم الوصو  

بشك  كام  وسريع إلى كّ  محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات 
 والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة.

   ملتزمة
يتولى أمين السر تأمين إيصا  وتوزيع المعلومات أوالً 

ألعضاء  بأو  والوثائق والسجالت ومحاضر اإلجتماعات
 مجلس اإلدارة

 

12-3: 
يج  أن يتمّكن جميع أعضاء مجلس اإلدارة من االستفادة من خدمات 

 أمين سّر المجلس ومشورته.
   ملتزمة

باألعضاء لتلبية امين سر مجلس االدارة على اتصا  دائم 
 أي استفسارات، وإشعار م بالمستجدات.

 

12-4: 
ال يجوز تعيين أمين سّر المجلس أو  صله إالّ بموج  قرار صادر عن 

 مجلس اإلدارة.
   ملتزمة

مجلس اإلدارة وحد   و الوحيد الذي له حق إصدار قرار 
تعيين أو إقالة أمين السر و قاً لالئحة المجلس، وقد أصدر 

 .2010أغسطس  9قرار  بتاريخ  المجلس
 

12-5: 
يفّض  أن يكون أمين سّر المجلس عضواً  ي  يئة محاسبين محتر ين 

معترف بها أو عضواً  ي  يئة أمناء سّر شركات معتمدة 
(Chartered معترف بها أو محاميّاً أو يحم  شهادة من جامعة )

ت على األقّ  معترف بها، أو ما يعادلها، وأن تكون له خبرة ثالث سنوا
  ي تولّي شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها  ي السوق.

   ملتزمة
يحم  امين سر مجلس االدارة شهادة البكالوريوس  ي 

سنوات كأمين سر  10مجا  االعالم ولديه خبرة أكثر من 
 مجلس ادارة  ي دولة قطر.

 



 (:13المادة )
تضررررررررررررررررررارب 
الرررمصرررررررررررالررر  
وترررررعرررررامررررر ت 
األشرررررررر ررررا  

 الباطنيين

 
13-1: 
الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعد ا وإجراءاتها العامة التي تتعلق  على

بإبرام الشركة أليّة صفقة تجارية مع طرف أو أطراف ذي عالقة )و و 
ما يعرف بسياسة الشركة العامة  يما يتعلق باألطراف ذات العالقة(، و ي 

جميع األحوا ، ال يجوز للشركة إبرام أيّة صفقة تجارية مع طرف ذي 
قة إال مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة باألطراف ذات عال

العالقة، ويج  أن تضّمن تلك السياسة مبادئ الشفا يّة واإلنصاف 
واإل صاح، وأن تتطل  الموا قة على أّية صفقة مع طرف ذي عالقة من 

 قب  الجمعية العامة للشركة.
 

   ملتزمة

  ك التزاملضمان أعتمدت الشركة الئحة تعارض المصالح 
من الشركة وموظفيها وأعضاء مجلس إداراتها بالقواعد 

والمعايير والضوابط المهنية المتعارف عليها عالمياً لتعزيز 
ثقة الغير  ي نزا ة الشركة والعاملين بها على كا ة 

 المستويات.

 

13-2: 
 ي حا  طرح أية مسألة تتعلق بتضار  مصالح أو أّي صفقة تجارية بين 
الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أّي طرف ذي عالقة له بأعضاء 
مجلس اإلدارة، خال  اجتماع المجلس،  إنه يج  مناقشة الموضوع  ي 

غيا  العضو المعنّي الذي ال يحّق له مطلقاً المشاركة  ي التصويت على 
ة، وبأي حا  يج  أن تتّم الصفقة، و قاً ألسعار السوق وعلى أساس الصفق

 تجارّي بحت، ويج  أن ال تتضّمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.

   ملتزمة
و قاً لميثاق مجلس اإلدارة ال يجوز أن يكون للرئيس أو أي 

عضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  ي العقود أو 
 .لحسابها الصفقات التي تبرم مع الشركة أو

 

13-3: 
و ي جميع األحوا ، يج  اإل صاح عن  ذ  الصفقات  ي التقرير السنوّي 

للشركة، ويج  أن يُشار إليها بالتحديد  ي الجمعيّة العامة التي تلي  ذ  
 الصفقات التجارية.

   ملتزمة

و قاً لميثاق مجلس اإلدارة يتم اإل صاح عن أي عمليات 
تضار  المصالح او عملية بين الشركة واحد أعضاء 
المجلس او أي طرف ذي عالقة، ويتم ذلك بأن يضع 

مسا مين إلطالعهم المجلس اإلدارة سنوياً تحت تصرف 
الخاص كشفاً تفصيلياً يتضمن جميع المبالغ أو المزايا أو 

حص  عليها رئيس أو عضو مجلس اإلدارة المكا آت التي 
خال  السنة المالية، كذلك العمليات التي يكون ألحد أعضاء 

 المجلس مصلحة  يها .  

 

13-4: 
يج  اإل صاح عن تداو  أعضاء المجلس  ي أسهم الشركة وبأوراقها 

الماليّة األخرى، ويج  أن تعتمد الشركة قواعد وإجراءات واضحة تحكم 
 مجلس اإلدارة والموظفين  ي أسهم الشركة.تداو  أعضاء 

   ملتزمة

لم يتم عقد أو إبرام عقود ما بين رئيس أو أحد أعضاء 
سواًء بصورة  2015المجلس وبين الشركة  ذا العام 

مباشرة أو غير مباشرة، ويتم إخطار أعضاء المجلس 
بوقف أي تعامالت على أسهمهم قب  إجتماعات المجلس 

المالية الدورية وقب  إجتماع الجمعية  التي تناقش البيانات
كما تخطر بورصة قطر  ي  ،العامة بخمسة عشر يوماً 

 نفس الوقت.

 

 (:14المادة )
ات  مرررررررهرررررررمرررررررّ
الررررمررررجرررررلرررررس 
وواجررررربررررراتررررره 

 األ رى

14-1: 
يج  أن تو ر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة كا ة المعلومات والبيانات 

بأعمالهم واإللمام بكا ة والسجالت الخاصة بالشركة، بما يمكنهم القيام 
الجوان  المتعلقة بالعم ، ويج  على اإلدارة التنفيذية للشركة تزويد 

 المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.

   ملتزمة
يحص  كا ة أعضاء مجلس اإلدارة على كا ة المعلومات 

والمستندات والوثائق عن طريق سكرتارية المجلس  ي أي 
 وقت.

 

14-2: 
على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات 

والمكا آت والتدقيق وممثّلين عن المدققين الخارجيين، اجتماع الجمعيّة 
 العمومية.

   ملتزمة

تم توجيه الدعوة لك  من المدقق الداخلي والخارجي 
دية العاوأعضاء اللجان المختلفة  ي إجتماع الجمعية العامة 

و  7/04/2015العادية التي عقدتا بتاريخ وغير 
13/04/2015   . 

 



14-3: 
على المجلس أن يضع برنامج تدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة المنضمين 
حديثاً، لضمان تمتّع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناس  لسير عم  

 الشركة، وعمليّاتها، وإدراكهم لمسؤوليّاتهم تمام اإلدراك.

   ملتزمة

يتم شرح وبيان المسؤليات الملقاة على عاتق عضو مجلس 
وتوجد برامج تدريبية ألعضاء  ،اإلدارة لألعضاء الجدد

   مجلس اإلدارة.  

14-4: 
على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجيد لدور م وواجباتهم، وأن يثقفوا 

 أنفسهم  ي المسائ  الماليّة والتجارية والصناعية و ي عمليات الشركة
وعملها، ولهذ  الغاية، يج  على المجلس اعتماد أو إتباع دورات تدريبيّة 

مناسبة ورسمّية تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة 
 ومعر تهم.

   ملتزمة

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالخبرة الكا ية لتسيير أعما   
حيث أنهم جميعاً من ذوي الكفاءات بجهات عملهم  ،الشركة
د لهم بالخبرة الالزمة لتسيير أعما  الشركة ومشهو

 كأعضاء بمجالس إدارات الشركات الكبرى. 

 

14-5: 
على مجلس اإلدارة أن يبقي أعضاؤ  على الدوام مطلعين على التطورات 

 ي مجا  الحوكمة وأ ض  الممارسات  ي  ذا الخصوص، ويجوز 
 أو أي جهة أخرى للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة

 يرا ا مناسبة.

   ملتزمة
يتم عرض أنظمة الحوكمة وما يطرأ عليها من إضا ات أو 
تعديالت من الهيئة عن طريق سكرتارية  المجلس ضمن 

 جدو  أعما  اإلجتماع.
 

14-6: 
أن يتضّمن نظام الشركة األساسّي إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس 

 اجتماعات المجلس.اإلدارة  ي حالة تغّيبهم عن 
   ملتزمة

يتضمن النظام األساسي للشركة إجراءات إقالة رئيس أو 
 و قاً لنص المادة  ؛أعضاء مجلس اإلدارة  ي حالة تغيبهم

من النظام األساسي للشركة  إنه إذا تغي  عضو  37
مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة  إجتماعات متتالية 

غير متتالية دون عذر يقبله  للمجلس أو خمسة إجتماعات
يجوز  36المجلس أعتبر مستقيالً، كما أنه و قاً لنص المادة 

للجمعية العامة عز  رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء 
المجلس بناًء على إقتراح صادر من مجلس اإلدارة 
باألغلبية المطلقة أو بناًء على طل  موقع من عدد 

بع رأس الما  المكتت  المسا مين يملكون ما ال يق  عن ر
 م.2015به ولم تعرض أي من تلك الحاالت خال  عام 

 

 (:15المادة )
لجرررران مجلس 

 اإلدارة

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة تابعة له لإلشراف 
على سير الوظائف المهمة، وعند البت  ي شأن اللجان التي سيقع عليها 

اللجان المذكورة  ي  ذا النظام بعين  االختيار، يأخذ مجلس اإلدارة
 االعتبار.

 

   ملتزمة

تتم مناقشة األمور الهامة  ي مجلس اإلدارة،  وو قاً لميثاق 
تمَّ تفويض لجان مؤقتة تضطلع بمسئولية  ،مجلس اإلدراة

تلك  وتجتمع ،معاونة المجلس للقيام بمهامه ولتحسين كفاءته
 اللجان عند الحاجة.

 

 (:16المادة )
تعيين أعضررا  
مرررررررجرررررررلرررررررس 

لجنرررة  -اإلدارة
 الترشيحات

16-1: 
يج  أن يتّم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة و قاً إلجراءات رسمّية 

 وصارمة وشفا ة.
   ملتزمة

إضا ة لما تنص عليه مواد النظام األساسي للشركة من 
شروط ترشيح عضو مجلس اإلدارة يتولى المجلس 

مراجعة كشف المرشحين بدقة ويتم إخطار إدارة الشركات 
بالكشف النهائي مع صور طلبات الترشح ومعلومات 

المرشحين وتاريخ تقدم ك  منهم والفئة التي يمثلها، كما 
طر والهيئة  ي نفس الوقت وقد تم يرس  الكشف لبورصة ق

 1تنفيذ كا ة تلك اإلجراءات قب  إنعقاد الجمعية العامة  ي 
والتي تم  يها التصويت   يها إلنتخا   2014أبري  

 .   مجلس اإلدارة الحالي

 



16-2: 
ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها عضو مستقّ  

من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس من أعضاء المجلس، وتتألف 
يقترحون تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخا  بواسطة 

الجمعية العامة )إلزالة االلتباس، ال يعني الترشيح بواسطة اللجنة حرمان 
 أي مسا م  ي الشركة من حقه  ي أن يرشح أو يترشح(.

   ملتزمة
تم تشكي  لجنة للترشيحات من ثالثة من أعضاء مجلس 

اإلدارة غير تنفيذيين إلقتراح تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
 وإعادة ترشيحهم لإلنتخابات.

 

16-3: 
يج  أن تأخذ الترشيحات بعين االعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة 
المرشحين على إعطاء الوقت الكا ي للقيام بواجباتهم كأعضاء  ي 

المجلس، باإلضا ة إلى مهاراتهم، معر تهم، خبرتهم، ومؤّ التهم المهنيّة 
والتقنّية واألكاديميّة وشخصيّتهم، ويمكن أن ترتكز على "المبادئ 

اإلرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة" المر قة بهذا النظام 
 والتي قد تعدّلها الهيئة من وقت آلخر.

تسترشد لجنة الترشيحات بالمبادئ اإلرشادية المر قة بنظام    ملتزمة
 الحوكمة الصادر عن الهيئة. 

 

16-4: 
يتعيّن على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشك  

 يبيّن سلطتها ودور ا.
   ملتزمة

تم تشكي  اللجنة بموج  قرار من مجلس اإلدارة مشتمالً 
( من 16على إطار عملها ووظائفها و قاً لنص المادة )

 نظام الحوكمة .
 

16-5: 
كما يج  أن يتضّمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتّي سنوّي ألداء 

 المجلس.
   ملتزمة

يشتم  قرار تشكي  اللجنة ضمن وظائفها إجراء تقييم 
 سنوي ذاتي ألداء المجلس

 

16-6: 
على المصارف وغير ا من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات 
تتعلق بترشيح أو انتخا  أو تعيين أعضاء مجلس اإلدارة صادرة من 

 مصرف قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.

  
ال 
 ينطبق

    .خاص بالمصارف والبنوك  قط

 (:17المادة )
مكافأة أعضا  
مرررررررجرررررررلرررررررس 

لجرنررررة -اإلدارة
 المكافآت

17-1: 
على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة مكا آت تتأّلف من ثالثة أعضاء على األق  

 غير تنفيذيين تكون غالبيتهم من المستقلين.
   ملتزمة

تم تشكي  لجنة للمكا آت من ثالثة من أعضاء مجلس 
 اإلدارة غير تنفيذيين ومستقلين

 

17-2: 
عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشك  يتعيّن على لجنة المكا آت 

 يبيّن دور ا ومسؤولّياتها األساسيّة.
   ملتزمة

تم تشكي  اللجنة بموج  قرار من مجلس اإلدارة مشتمالً 
( من 17على إطار عملها ووظائفها و قاً لنص المادة )

 نظام الحوكمة.  
 

17-3: 
 سياسة المكا آت  ي يج  أن يتضّمن دور لجنة المكا آت األساسي تحديد

الشركة، بما  ي ذلك المكا أة التي يتقاضا ا الرئيس وكّ  أعضاء المجلس 
 واإلدارة التنفيذية العليا.

   ملتزمة

تحدد مكا أة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقاب  الخدمات 
التي يقومون بها عن طريق الجمعية العامة و بما ال يزيد 

و قاً لنص المادة  من صا ي األرباح السنوية %10عن 
من النظام األساسي . ولم يتم صرف مكا آت لمجلس  42

 اإلدارة تزيد عن النسبة المذكورة منذ إنشاء الشركة.

 

17-4: 
يج  اإل صاح عن سياسة ومبادئ المكا آت ألعضاء مجلس اإلدارة  ي 

 التقرير السنوي للشركة.
 

غير 
 ملتزمة

  
جاري إعداد سياسة المكا آت  ي 

الشركة، وسيتم تضمين  ذا البند  ي 
 السياسة.

17-5: 
يج  أن تأخذ لجنة المكا آت بعين االعتبار مسؤوليّات ونطاق مهام 

أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة، 
ويجوز أن تتضّمن المكا آت قسماً ثابتاً وقسماً مرتبطا باألداء، وتجدر 

أّن القسم المرتبط باألداء يج  أن يرتكز على أداء الشركة اإلشارة إلى 
 على المدى الطوي .

   ملتزمة

تحدد مكا أة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقاب  الخدمات 
ال يزيد  التي يقومون بها عن طريق الجمعية العامة و بما

من صا ي األرباح السنوية و قاً لنص المادة  %10عن 
من النظام األساسي، وذلك طبقا لألداء العام للشركة  42

 واعتمادا على النتائج السنوية للشركة.

 



 (:18المادة )
 لجنة التدقيق

18-1: 
على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء على األق ، 

يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، ويج  أن تتضمن لجنة التدقيق ويج  أن 
عضواً واحداً على األق  يتمتع بخبرة مالية  ي مجا  التدقيق، و ي حالة 

كان عدد أعضاء المجلس المستقلين المتو رين غير كاف لتشكي  عضوية 
لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء  ي اللجنة من غير األعضاء 

 لين على أن يكون رئيس اللجنة مستقالً.المستق

   ملتزمة

أعضاء غير تمَّ تشكي  لجنة تدقيق )مالية( من ثالثة 
 وتضم  ي عضويتها المدقق الداخلي ،تنفيذيين و مستقلين

تعين وتس ، ي التدقيق  للشركة الذي يتمتع بخبرة مالية
 اللجنة بمن ترى من الخبراء للمساعدة  ي أعمالها.

 

18-2: 
جميع األحوا ، ال يجوز ألّي شخص يعم  حاليّاً أو كان يعم   ي  و ي

السابق لدى المدققين الخارجيين للشركة خال  السنتين الماضيتين أن 
 يكون عضواً  ي لجنة التدقيق.

   ملتزمة
ال تضم لجنة التدقيق أي شخص يعم  أو كان يعم  لدى 

 .من قب  للشركة المدققين الخارجيين
 

18-3: 
للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أّي خبير أو مستشار يجوز 
 مستقّ .

   ملتزمة
تستعين اللجنة  ي بعض األحيان بخبير مستق  لدراسة 

 ي حا  تطل   مسألة بعينها وإبداء الرأي  والمشورة  يها
 األمر ذلك.

 

18-4: 
ى علعلى لجنة التدقيق أن تجتمع عند االقتضاء وبصورة منتظمة مّرة 

 األقّ  كّ  ثالثة أشهر، كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها.
   ملتزمة

أشهر وتر ع تقرير ا لرئيس مجلس  3تجتمع اللجنة ك   
اإلدارة وتدون محاضر إجتماعاتها و قاً لما  و منصوص 

 عليه بقرار تشكيلها.

 

 
18-5: 

 ي حالة حصو  أّي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس 
اإلدارة، بما  ي ذلك، عندما ير ض المجلس إتباع توصيات اللجنة  يما 
يتعلّق بالمدقق الخارجّي يتعيّن على المجلس أن يضّمن تقرير الَحْوَكَمة 
بياناً يفّص  بوضوح  ذ  التوصيات والسب  أو األسبا  وراء قرار 

 س اإلدارة عدم التقيّد بها.مجل

   ملتزمة
 

لم يسج  أي خالف بين اللجنة والمجلس خال  العام المالي 
2015  

 

18-6: 
يتعيّن على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها بشك  

يبيّن دور ا ومسؤولّياتها األساسيّة على شك  ميثاق للجنة التدقيق، 
 المسؤوليّات بصورة خاصة ما يلي:وتتضّمن  ذ  

اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين، على أن تر ع إلى مجلس  أ.
اإلدارة جميع المسائ  التي تتطل  برأي اللجنة اتخاذ تدابير معينة، 

 وإعطاء توصيات حو  التدابير أو الخطوات الواج  اتخاذ ا

   ملتزمة

تم تشكي  اللجنة بموج  قرار من مجلس اإلدارة لعام 
م مشتمالً على إطار عملها ووظائفها و ق ما  و 2010

وتشم  مسؤوليات  .من نظام الحوكمة 18وارد بالمادة 
لجنة التدقيق مراجعة أنظمة الشركة المالية والرقابة 

الداخلية وإدارة المخاطر والتزام الشركة بقواعد السلوك 
إجراء التحقيقات الالزمة  ي المخالفات إن  المهني مع
 وجدت. 

 

اإلشراف على ومتابعة استقال  المدققين الخارجيين وموضوعّيتهم  ب.
ومناقشتهم حو  طبيعة التدقيق و عالّيته ونطاقه و قاً لمعايير التدقيق 

 الدوليّة والمعايير الدوليّة إلعداد التقارير الماليّة
   ملتزمة

لجنة التدقيق من مجلس ادارة  إجراءات تم اعتماد دلي 
وتشم   ذ  االجراءات على جميع المسئوليات  ،شركةال

والمهام التى يقوم بها اعضاء لجنة التدقيق وا مها 
 .الخارجيين المدققين استقال  ومتابعة على اإلشراف

 

اإلشراف على دقة وصحة البيانات الماليّة والتقارير السنويّة والنصف  ج.
سنويّة والربعيّة، ومراجعة تلك البيانات والتقارير، و ي  ذا الصدد 

 التركيز بصورة خاصة على:
   ملتزمة

 لجنة التدقيق على مهمة اإلشراف إجراءات يحتوى  دلي 
 سنويّةال والتقارير الماليّة البيانات وصحة دقة على

والربعّية، وتقوم بها من خال  اجتماعتها  سنويّة والنصف
 ة.الربع السنوي

 

   ملتزمة أّي تغييرات  ي السياسات والتطبيقات/الممارسات المتعلّقة بالمحاسبة .1
رض ويتم عة، يالمحاسب والتطبيقات السياسات يتم مراجعة 

 .نويهالسجتماعتها الربع أ ى لجنة التدقيق المخالفات على 
 

 

   ملتزمة النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا؛ .2
اإلدارة من الصادرة تقديرية ال ألحكامايتم مناقشة جميع 

ان وجدت  مع الرئيس التنفيذى بصور  ربع  التنفيذية
  .سنويه والتاكد من موضوعية  ذ  التقديرات

 



 

   ملتزمة التعديالت األساسيّة الناتجة عن التدقيق؛ .3
 يتم مناقشتها مع المدقق الداخلى  ى االجتماع الربع السنوى

  
 

   ملتزمة استمرار الشركة  ي الوجود ومواصلة النشاط بنجاح؛ .4
يتم مناقشتها مع مراق  الحسابات والمدقق الداخلى  ى 

البيانات المالية  االجتماع الربع السنوى عند منا شة
 .ةالمرحلي

 

 ملتزمة التقيّد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة؛ .5
يتم مناقشتها مع مراق  الحسابات والمدقق الداخلى   ى   

 حسابات  ، وبحس  تقارير مراقاالجتماع الربع السنوى
  الدولية. المحاسبةتلتزم يمعايير   الشركة  إن الشركة

 

 ملتزمة التقيّد بقواعد اإلدراج  ي السوق؛ .6
يتم مناقشتها مع مدير االتزام اثناء عرض تقرير االتزام   

  .السنوى
 

التقيّد بقواعد اإل صاح والمتطلّبات األخرى المتعلّقة بإعداد التقارير  .7
 الماليّة؛

 ملتزمة

  
 يتم مناقشتها مع مراق  الحسابات والمدقق الداخلى  ى
االجتماع الربع السنوى عند منا شة البيانات المالية 

 ة.المرحلي
 

. التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والمدير المالي  ي د
الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، واالجتماع بالمدققين الخارجيين 

 مّرة واحدة  ي السنة على األقّ ؛
 ملتزمة

تقوم لجنة التدقيق باألجتماع مع مراق  الحسابات والمدقق   
  ربع سنوىة لمنا شة البيانات المالية ةالداخلى بصور

  ة.المرحلي
 

دراسة أية مسائ  مهّمة وغير عاديّة تتضّمنها أو سوف تتضّمنها  هـ.
التقارير الماليّة والحسابات، والبحث بدقة بأي مسائ  يثير ا المدير المالي 

الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه أو مسئو  االمتثا   ي الشركة  ي 
 أو المدققون الخارجيّون؛

 ملتزمة

  

يتم مناقشتها مع مراق  الحسابات والمدقق الداخلى  ى 
االجتماع الربع السنوى عند منا شة البيانات المالية 

 ة.المرحلي
 

 ملتزمة مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر؛ و.
يقوم المدقق الداخلى بر ع تقرير شام  جميع المالحظات   

ربع  ةوالداخلّية للتدقيق الداخلى بصور المالّية عن الرقابة
  .سنوية

 

مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة، وضمان أداء اإلدارة واجباتها  ز.
 نحو تطوير نظام رقابة داخلّي  عّا ؛

 ملتزمة
 ةتقوم لجنة التدقيق باألجتماع مع المدقق الداخلى  بصور  

   .ربع سنوىة لمنا شة اوجه القصور  ى الرقاية الداخلية
 

ة األساسيّة  ي مسائ  الرقابة الداخلّية الموكلالنظر  ي نتائج التحقيقات ح. 
 إليها من مجلس اإلدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموا قة المجلس؛

 ملتزمة
 ي  تقوم لجنة التدقيق باألجتماع مع المدقق الداخلى للنظر  

)ان  ةالداخليّ  الرقابة مسائ   ي األساسيّة التحقيقات نتائج
 .وجدت(

 

ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي وتو ّر  ط.
الموارد الضروريّة والتحقق من  عاليّة  يئة الرقابة الداخليّة واإلشراف 

 عليها؛
 ملتزمة

 مواد تؤكد على لجنة التدقيق على إجراءات يحتوى دلي   
 رجيالخا والمدقق الداخليين المدققين بين التنسيق ضمان
 قابةالر  يئة  عاليّة من والتحقق الضروريّة الموارد وتو ّر
، وتدور النقاشات حو  تطبيق  ذا  واإلشراف الداخليّة

الربع السنوى  للجنة مع المدقق  جتماعألا التنسيق  ى
 الداخلى

 

 ملتزمة مراجعة السياسات واإلجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة؛ ي.
بعملية التدقيق على  ذ  السياسات  يقوم المدقق الداخلى  

 م المالحظات و التوصيات  ى االجتماعات أور ع تقرير ب
  .الربع السنوية

 

مراجعة خطا  تعيين المدقق الخارجي وخّطة عمله، وأي استفسارات  ك.
مهّمة يطلبها من اإلدارة العليا  ي الشركة تتعلق بسجالت المحاسبة 

 الرقابة وكذلك ردود اإلدارة التنفيذيّة؛والحسابات الماليّة أو أنظمة 
 ملتزمة

  

   .يتم مناقشة خطة التدقيق  ى بداية ك  عام



تأمين الردّ السريع لمجلس اإلدارة على االستفسارات والمسائ  التي  م.
 تتضمنّها رسائ  المدققين الخارجيين أو تقارير م؛

 ملتزمة

مع مراق  الحسابات لضمات  تقوم لجنة التدقيق باألجتماع  
والمسائ  المحاسبة الهامة  الرد السريع على االستفسارات

    .خال  الفترات المرحلية
 

وضع قواعد يتمّكن من خاللها العاملون بالشركة أن يبلغوا بسريّة  م.
شكوكهم حو  أي مسائ  يُحتم  أن تثير الريبة  ي التقارير المالية أو 
الرقابة الداخليّة أو حو  أي مسائ  أخرى، وضمان وجود الترتيبات 

المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقّ  وعاد  حو   ذ  المسائ ، مع 
ن منح العام  السريّة والحماية من أي رد  ع  سلبي أو ضرر، ضما

 واقتراح تلك القواعد على مجلس اإلدارة العتماد ا؛

 ملتزمة

  

تشكي  لجنة تحت ب 2014قامت الشركه  ى نهاية عام 
، اإلدارةمسمى لجنة االنضباط بناء على قرار من مجلس 

على  ةتقوم بالتحقيق  ى شكاوى ومخالفات العاملين بالشرك
اإلدارة لمجلس  ةات اللجنيان يتم ر ع تقرير بتوص

 لالعتماد.  

 

 ملتزمة اإلشراف على تقيّد الشركة بقواعد السلوك المهنّي؛ ن.
قوم لجنة االنضباط بر ع تقارير تشم  مخالفات القواعد ت  

 ى مجلس االدار ل ى السلوك المهنى  ا
 

التأكد من أّن قواعد العم  المتعلّقة بهذ  المهام والصالحيّات كما  س.
  ّوضها بها مجلس اإلدارة تُطبق بالطريقة المناسبة؛

 ملتزمة
  

  التدقيق الداخلى  للجنةتتم خال  تقييم مجلس االدار  

ر ع تقرير إلى مجلس اإلدارة حو  المسائ  المنصوص عليها  ي  ذ   ع.
 المادة؛

 ملتزمة
مالحظات  أ منقوم لجنة التدقيق بر ع خطا  مر ق به   

اء اعضوجميع األ اإلدارةلى رئيس مجلس إالتدقيق الداخلى 
  .ربع سنوية ةبصور

 

  اإلدارة. جتماعات مجلسأ خال تتم    ملتزمة دراسة أية مسائ  أخرى يحدّد ا مجلس اإلدارة. ف.
 (:19المادة )

د  الررررررتررررررقرررررريررررررّ
برررراألنرررر ررررمررررة 
والرررررررقررررررابررررررة 
ة  الررررردا رررررلررررريرررررّ
والررررررمرررررردقررررررق 

 الدا ل 
 

19-1: 
على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلّية، يوا ق عليه المجلس حس  

األصو ، لتقييم األسالي  واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق 
الذي تعتمد  الشركة، والتقيّد بالقوانين واللوائح ذات الصلة،  نظام الَحْوَكَمة

ويج  أن يضع نظام الرقابة الداخليّة معايير واضحة للمسؤوليّة 
 والمساءلة  ي أقسام الشركة كلها.

 ملتزمة

مجلس اإلدارة  و المسئو  كلياً عن نظام الرقابة الداخلية   
وابط  ي الشركة  قد تمَّ وضع سياسات وإرشادات وض
 ،المتبعةتحديد حدود المسئولية واألداء لمراقبة اآلليات 

وتعتبر اإلدارة العامة بالشركــــة  ي المسئولة عن الرقابة 
 ،رؤساء األقسام والعامة لهذ  األنظمة مع مديري اإلدارات

ويتم تقييم األعما  من خال  المراق  الداخلي والمراق  
 الخارجي.

 

19-2: 
عمليّات الرقابة الداخلّية إنشاء وحدات  عّالة ومستقلة يج  أن تتضّمن 

لتقييم وإدارة المخاطر  ضالً عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي 
الداخلي، وذلك باإلضا ة إلى التدقيق الخارجي، كما يج  أن يضمن نظام 
الرقابة الداخليّة أن كّ  تعامالت األطراف ذات العالقة تتّم و قا للضوابط 

 ة بها.الخاص

 ملتزمة

  
 اطرالمخ وتقييم بتحديد مخاطرتقوم ادارة لجنة ةالشرك لدى

 ةا باالض ةالصل ذات األقسام مدراء مع بالتعاون التشغيلية
 ويتم المالية اإلدارة مع بالتنسيق المالية المخاطر قييمت لىإ

 مجلس الى ر عه يتم سنوي تقرير ضمن التقييم إدراج
 اإلدارة.

 

19-3: 
تكون للشركة وحدة تدقيق داخلّي تتمتّع بدور ومهام محددة يج  أن 

 تحديداً واضحاً، وبصورة خاصة يتعيّن على وحدة التدقيق الداخلي أن:
 تدقق  ي نظام الرقابة الداخليّة وتشرف على تطبيقه؛ .1

 ملتزمة

 دققم يرأسه مستق  الداخلي للتدقيق كام  قسم الشركة لدى  
 ى  التدقيق للجنة يتبع خبرة وذو مؤ   متخصص داخلى
 هرأش ثالثة ك  إليه تقارير  وير ع مباشرة االدار  مجلس
 ً  اإلجراء مع وجدت إن تجاوزات أو مخالفات أي متضمنا
 . إتخاذ  الواج  المقترح

 

    ملتزمة تدار من قب   ريق عم  كفؤ ومستقّ  تشغيليّاً، ومدّر  تدريباً مناسباً؛  .2
تر ع لمجلس اإلدارة تقارير ا إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  .3

 من خال  لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسئولة أمامه؛ و
 ملتزمة

 يتم التعاون والتنسيق بين قسم التدقيق ولجنة التدقيق بصفة  
 أشهر.  3مستمرة عن طريق عقد إجتماعات دورية ك  

 

 ملتزمة يكون لها إمكانيّة الوصو  إلى ك  أنشطة الشركة؛ و .4
المدقق الداخلى له صالحية التدقيق على جميع انشطة   

الشركة كما  و موضح  ى السياسات واجراءات التدقيق 
 .الداخلى

 

تكون مستقّلة بما  ي ذلك عدم القيام بالعم  اليومي العادي للشركة،  .5
ويج  تعزيز استقاللها مثال من خال  تحديد مكا آت أعضاء الوحدة من 

 قب  المجلس مباشرة.
 ملتزمة

شراف المسئولة عن اال ةلجنة التدقيق  لى الجهة الوحيد  
 على عم  المدقق الداخلى للشركة كما  و موضح  ى

 يوالهيك  التنظيم يجراءات التدقيق الداخلإلسياسات وا
  .للقسم

 



19-4: 
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على األق  يعيّنه مجلس 

 اإلدارة، ويكون المدقق الداخلي مسئوال أمام المجلس
 ملتزمة

دقق ممستق  يرأسه  الداخليلدى الشركة قسم كام  للتدقيق   
للجنة التدقيق  ى متخصص مؤ   وذو خبرة يتبع داخلى 

 .مباشرةمجلس االدار  
 

19-5: 
يتعيّن على المدقق الداخلي أن يعد وير ع إلى لجنة التدقيق ومجلس 
اإلدارة تقرير تدقيق داخلّي، يتضّمن مراجعة وتقييماً لنظام الرقابة 

ناء على المجلس )بالداخلية  ي الشركة، ويحدّد نطاق التقرير باالتفاق بين 
توصية لجنة التدقيق( والمدقق الداخلي، على أن يتضّمن التقرير بصورة 

 خاصة ما يلي:
إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون الماليّة واالستثمارات وإدارة  -

 المخاطر.

 ملتزمة

  

ير ع المدقق الداخلي تقارير  الي المجلس ك  ثالثة أشهر 
متضمناً أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت مع اإلجراء 

 ضالً عن اإلجراءات المنصوص  ،المقترح الواج  إتخاذ 
 من نظام الحوكمة. 19/5عليها بالمادة 

 

مقارنة تطّور عوام  المخاطر  ي الشركة واألنظمة الموجودة،  -
 لمواجهة التغييرات الجذريّة، أو غير المتوقعة  ي السوق.

 ملتزمة
تقارير التدقيق الداخلية  تقوم على تصنيف المالحظات   

ويتم ر عا ا واعتماد  –طبقا الى درجة خطورتها 
 .الى لجنة التدقيق ةالتوصيات االزم

 

تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا  ي تطبيق نظام الرقابة الداخليّة، بما  -
 ي ذلك تحديد عدد المّرات التي أخطر  يها المجلس بمسائ  رقابيّة )بما 
  ي ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي عالج بها المجلس  ذ  المسائ .

 ملتزمة

   
تقوم لجنة التدقيق بر ع خطا  مر ق به تقرير التدقيق 

الداخلى الذى يحتوى على ا م المالحظات العالقة والتى لم 
 .تم تنفيذ ا من االدارة العلياي

 

اإلخفاق  ي تطبيق الرقابة الداخليّة أو مواطن الضعف  ي تطبيقها أو  -
حاالت الطوارئ التي أثّرت أو قد تؤثّر على األداء المالي للشركة، 
واإلجراء الذي اتبعته الشركة  ي معالجة اإلخفاق  ي تطبيق الرقابة 
ة كالداخليّة )ال سيّما المشاك  المفصح عنها  ي التقارير السنويّة للشر

 وبياناتها الماليّة(.

 ملتزمة

  

 سنوية على تلكتقارير التدقيق الداخلى الربع  تحتوي
  .الحاالت

 

تقيّد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإل صاح واإلدراج  ي  -
 السوق.

 ملتزمة
ركة حالة الشب تقرير السنوي علىيحتوى تقرير االلتزام   

  المنصوص عليها.بالقواعد والشروط  ومدى التزامها 
 

 ملتزمة تقيّد الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها. -
بت سنوية على ما يثتقارير التدقيق الداخلى الربع  تحتوي  

عند تحديد المخاطر   تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية
 .وإدارتها

 

كّ  المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليّات إدارة المخاطر  ي  -
 الشركة.

 ملتزمة
لجنة المخاطر بعم  سج  المخاطر ومناقشته مع تقوم   

 بالشركة   جميع اإلدارات واألقسام
 

19-6: 
 يعد تقرير التدقيق الداخلي كّ  ثالثة شهور.

 ملتزمة
-30/06 - 31/3)  أشهر 3يعد المدقق تقرير  ك    

30/09 - 31/12) 
 

 (:20المادة )
الرررررررمررررررردقرررررررق 

 ال ارج 

20-1: 
يقوم مراق  حسابات )مدقق خارجي( مستقّ  ومؤ  ، ويتم تعيينه بناء 

على توصية لجنة التدقيق المر وعة إلى مجلس اإلدارة وعلى قرار 
الجمعيّة العامة للشركة بإجراء تدقيًق خارجي مستق  سنوي وإجراء 

للبيانات، ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس مراجعة نصف سنوية 
اإلدارة والمسا مين بتأكيد موضوعّي أّن البيانات المالّية تعد و قاّ لنظام 

الَحْوَكَمة  ذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة، والمعايير الدوليّة التي تحكم 
ي وأداء ا إعداد المعلومات الماليّة، وأنّها تمثّ  تماما مركز الشركة المال

 من جميع النواحي الجو رية.

 ملتزمة

  

الجمعية العامة العادية  اجتماعيقوم المسا مون من خال  
 بتعيين مراق  حسابات الشركة ، وقد تمَّ  تكليف مكت 

جتماع إكمراقبين لحسابات الشركة ب أرنست أند يونج
مراق  حسابات  ، على أن يت أختيارالجمعية العامة العادية
 .2016جديد خال  العام القادم 

 

20-2: 
يتعيّن على المدققين الخارجيين التقيّد بأ ض  المعايير المهنيّة، وال يجوز 
للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أّي استشارة أو خدمات غير إجراء التدقيق 
المالي للشركة، ويج  أن يكون المدققون الخارجيّون مستقلين تماماً عن 

 ملتزمة

يلتزم المدقق الخارجي بالمعايير المهنية الدولية  كما يظهر   
مستق  تماماً  و و 2015ذلك  ي تقرير  المالي عن عام 

عن مجلس اإلدارة وليس  ناك أي تضار  للمصالح  ي 
 .عالقته بالشركة

 



 ً أّي تضار   ي  الشركة ومجلس إدارتها، ويج  أالّ يكون لديهم إطالقا
 المصالح  ي عالقاتهم بالشركة.

 
مسج  بسج  مراق  الحسابات الخارجي كفؤ ومؤ   و

مراقبي الحسابات ومستق  ويتقيد بالمعايير المهنية ويتولى 
الشركة م تلتزوالتدقيق السنوي والنصفي والربعي للشركة، 

 بأحكام نظام المدققين الخاصين الصادر عن الهيئة.
 

ال يتولى مراق  الحسابات أي مهام أخرى للشركة وليس 
  ناك تضار  للمصالح  ي عالقته

20-3: 
يتعيّن على المدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعّية العامة العادّية 

 للشركة، حيث يقدّمون تقرير م السنوّي والرد على االستفسارات.
 ملتزمة

لحضور الجمعية  ي نفس الوقت  الخارجييتم دعوة المدقق   
 وقد حضر المدقق الذي ترس   يه الدعوة للمسا مين قانوناً 

الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ  جتماعإ الخارجي
التى تم  ةالغير عاديوحضر الجمعية ا 07/04/2015

 13/04/2015عقد ا  ي 

 

20-4: 
يكون المدققون الخارجيّون مسئولين أمام المسا مين ويدينون للشركة 

بواج  بذ  العناية المهنيّة المطلوبة عند القيام بالتدقيق، كما يُتوّج  على 
رجيّين إبالغ الهيئة وأي  يئات رقابيّة أخرى  ي حا  عدم المدققين الخا

اتخاذ المجلس اإلجراء المناس   يما يتعلق بالمسائ  المثيرة للشبهة التي 
 أثار ا المدققون أو حدّدو ا.

 ملتزمة

  
مسئو  أمام المسا مين ويقدم تقرير   الخارجيالمدقق 

 2014 عن عام عتماد  وقد قدم تقرير للجمعية العامة ال
العمومية العادية التى تم انعقاد ا   ى تاريخ للجمعية 

 وصادق عليها الممسا مين 07/04/2015

 

20-5: 
يتعيّن على جميع الشركات المدرجة أسهمها  ي السوق تغيير مدقّقيها 

 الخارجيين كّ  خمس سنوات كحد أقصى.
 ملتزمة

على تغيير المدقق الخارجي النظام األساسي للشركة  ينص  
وقد اتم المدقق الحالي السنة الخامسة له  خمس سنواتك  

وسيتم اختيار بدي  له  ي الجمعية العامة  2015 ي عام 
 .  القادمة

 

 (:21المادة )
 اإلفصاح

21-1: 
على الشركة التقيّد بجميع متطلبات اإل صاح بما  ي ذلك تقديم التقارير 
الماليّة، واإل صاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين 

التنفيذيين وكبار المسا مين أو المسا مين المسيطرين، كما يتعين على 
الشركة األ صاح عن معلومات تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها، بما  ي 

السيرة الذاتية لكّ  واحد منهم تبيّن مستوا  التعليمي ومهنته وعضوّيته  ذلك
 ي مجالس إدارة أخرى )إن وجدت(، كما يج  اإل صاح عن أسماء 

/ البند 5أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قب  المجلس و قاً للمادة رقم )
 ( مع بيان تشكيلها.3

  ملتزمة

 

بموقع الشركة بيان أعضاء مجلس اإلدارة منشور 
اإللكتروني وقد أصدرت الشركة تقارير ا المالية الربع 

 ي مواعيد ا شاملة كا ة  2014والنصف سنوية عن عام 
المعلومات ونشرتها عن طريق موقع بورصة قطر 

كما تم  ،والصحف اليومية وموقع الشركة اإللكتروني
 ية عن نهاية العام الماليالسنو إعداد التقارير اإلنتهاء من

2014. 

 

21-2: 
على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليّات اإل صاح التي تقوم بها الشركة 

 تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.
 ملتزمة

يؤكد تقرير مراق  الحسابات الخارجي  ي اشارة صريحة   
حصوله على المعلومات الضرورية والصحيحة وتقيد 

 .الشركة بالمعايير الدولية

 

21-3: 
يج  أن تكون التقارير المالّية للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق 

( ومتطلباتها، ويج  أن يتضّمن تقرير ISA( و)IFRS/IASالدولية )
المدققين الخارجيين إشارة صريحة عّما إذا كانوا قد حصلوا على كّ  

 المعلومات الضروريّة، ويج  أن يذكر  ذا التقرير ما إذا كانت الشركة
(، وما إذا كان التدقيق قد أُجري و قاً لمعايير IFRS/IASتتقيّد بمعايير )

 (.ISAالتدقيق الدولية )

 ملتزمة

تتوا ق التقارير المالية للشركة مع معايير ومتطلبات   
IFRS / IAS وISA  /المعايير الدولية للتقارير المالية(

ي جالمعايير الدولية للتدقيق(. ويشير تقرير المدقق الخار
 ي إشارة صريحة إلى أنه قد حص  على جميع المعلومات 

الضرورية، و يظهر تقرير المراق  الخارجي أيضاً أن 
الشركة متوا قة مع المعايير الدولية للتقارير المالية 

(، وأنه قد تم IFRS / IASوالمعايير الدولية للمحاسبة ) 
 .إجراء عملية المراجعة و قاً لمعايير المحاسبة الدولية

 

21-4: 
 يج  توزيع التقارير الماليّة المدققة للشركة على جميع المسا مين.

   ملتزمة
يتم توزيع التقرير السنوي للشركة مشتمالً على التقرير 
المالي المدقق على المسا مين بالجمعية  ضالً عن نشر  

 ً  .بالصحف قب  موعد الجمعية بخمسة عشر يوما

 



 (:22المادة )
الحقو  العامة 
للمسررررررررراهمين 
وعرررنرررراصرررررررررر 
ة  الررررمررررلرررركرررريررررّ

 األساسيّة

يتمتّع المسا مون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموج  القوانين واللوائح 
ذات الصلة، بما  يها  ذا النظام ونظام الشركة األساسّي، ويتعيّن على 

 المجلس أن يضمن احترام حقوق المسا مين بما يحقق العدالة والمساواة.
   ملتزمة

من النظام األساسي للشركة ال يلزم  11المادة و قاً لنص  -
 المسا مون إال بقيمة ك  سهم وال يجوز زيادة التزاماتهم.

من النظام األساسي للشركة بأن لك   45تنص المادة  -
مسا م الحق  ي حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، 
ويجوز التوكي   ي حضور الجمعية، ويعد مجلس اإلدارة 

األعما  و ميزانية الشركة وبيان األرباح  سنوياً جدو 
والخسائر مصدقة من مراق  الحسابات وتقريراً عن نشاط 

علن للمسا مين قب  الجمعية بخمسة عشر يوماً وتُ  ،الشركة
 ويتم مناقشتها مع المسا مين خال  إجتماع الجمعية. 

 
ويكون لك  مسا م عند التصويت عدد من األصوات   -

ال يكون ألحد أتراعي الشركة يعاد  عدد أسهمه و
من عدد  % 25المسا مين عدد من األصوات يزيد عن 

 .األصوات الممثلة  ي اإلجتماع
 
ويراق  ويضمن مجلس اإلدارة إحترام كا ة حقوق  -

المسا مين وليست  ناك أي مالحظات على الشركة خال  
   ي  ذا الشأن. 2015عام 
 
 
  

 

 (:23المادة )
سرررررررررررررجرررررر ّت 

 الملكيّة

23-1: 
يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة توضح 

 ملكية األسهم.
   ملتزمة

شركة ب المسا مين نظام تسجي تعتمد الشركة  ي ذلك على 
وتطل  بيانات  قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية

    المسا مين منهم و قا لتعليمات  يئة قطر لألسواق المالية.

 

23-2: 
يحّق للمسا م االطالع على سجّ  المسا مين  ي الشركة والوصو  إليه 
مجاناً خال  ساعات العم  الرسمّية للشركة، أو و قاً لما  و محدّد  ي 

 إجراءات الحصو  على المعلومات التي تضعها الشركة.

   ملتزمة
من النظام األساسي للشركة يحق لك   11و قاً لنص المادة 

إلطالع مجاناً على سج  مسا مي مسا م  ي أي وقت ا
 الشركة.  

 

23-3: 
يحّق للمسا م الحصو  على نسخة من المستندات التالية: سج  أعضاء 

مجلس اإلدارة، العقد التأسيسي للشركة ونظامها األساسي، المستندات التي 
ترت  امتيازات أو حقوق على أصو  الشركة، وعقود األطراف ذات 

تنص عليه الهيئة من وقت آلخر وذلك مقاب  د ع  العالقة، وأي مستند آخر
 الرسم الذي تحدد  الهيئة.

   ملتزمة
ليس  ناك حالياً أي رسوم مقاب  حصو  المسا م على أي 

 مستند من الشركة.   
 

 (:24المادة )
الحصرروم على 

 المعلومات

24-1: 
على الشركة أن تضّمن عقد ا التأسيسي ونظامها األساسي إجراءات 

على المعلومات بشك  يحفظ حق المسا مين  ي الحصو  على الحصو  
وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها  ي الوقت المناس  وبشك  منتظم، 

ويج  أن تكون إجراءات الحصو  على المعلومات واضحة ومفّصلة 
 على أن تتضّمن:

معلومات الشركة التي يمكن الحصو  عليها، بما  يها نوع المعلومات  .1
تي يُتاح الحصو  عليها بصورة مستمّرة للمسا مين األ راد أو ال

 للمسا مين الذين يمثّلون نسبة مئويّة دنيا من رأس ما  الشركة.

   ملتزمة

من النظام األساسي حق المسا م  ي  11تضمن المادة 
اإلطالع على سجالت الشركة وطل  الحصو  على 

 المعلومات .
 

من النظام األساسي مجلس اإلدارة  48و  38تلزم المادة 
بوضع كشف خاص بالمعلومات المالية تحت تصرف 

 المسا مين قبي  الجمعية العامة.
 

من النظام األساسي الحق للمسا مين  ي  48تعطي المادة 
الحصو  على جدو  أعما  الجمعية العامة والبيانات 

 



المالية كاملة وتقريري مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي 
   الجمعية العامة.  قب

   ملتزمة اإلجراء الواضح والصريح للحصو  على  ذ  المعلومات. .2
 ذ  المعلومات على موقع الشركة الخاص على  كما تتو ر

اإلنترنت حيث يمكن للمسا مين االطالع عليها  ي أي 
 وقت.

 

24-2: 
 على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر  يه جميع اإل صاحات
والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة، وتتضّمن  ذ  المعلومات 

كا ة المعلومات التي يج  اإلعالن عنها بموج   ذا النظام وبموج  أي 
 قوانين ولوائح ذات صلة.

 

   ملتزمة

 للشركة موقع إلكتروني يتم  يه نشر جميع اإل صاحات
والمعلومات الواج  اإلعالن عنها بموج  القوانين ولوائح 

وأنظمة الهيئة، وقد تم نشر آخر تحديث للنظام األساسي 
وميثاق حوكمة الشركة والتقارير المالية الدورية خال  عام 

 .م2015

 

 (:25المادة )
حرررررررررررقرررررررررررو  
المسررررررررراهمين 
ّلق  ع ت ي يمررررا  ف
ات  برررجرررمرررعررريررررّ

 المساهمين

للشركة ونظامها األساسّي أحكاماً تضمن  يج  أن يتضّمن العقد التأسيسي
حق المسا مين الفعلّي  ي الدعوة إلى جمعيّة عامة وعقد ا  ي وقت 

مناس ، وحق إدراج بنود على جدو  األعما ، ومناقشة البنود المدرجة 
على جدو  األعما ، وطرح أسئلة وتلقي األجوبة عليها وحّق اتخاذ 

 المطروحة. قرارات و م على اطالع تاّم بالمسائ 

   ملتزمة

من النظام األساسي للمسا مين  57و  50تضمن المواد 
والحق  ي  ،الحق  ي الدعوة لعقد الجمعية العامة بنوعيها

وحق مناقشة البنود  ،إدراج مسائ   ي جدو  األعما 
كما تم النص  ،وطرح األسئلة وتلقي اإلجابات من المجلس

 شركة.   عليها بالبا  الثاني من ميثاق حوكمة ال

 

 (:26المادة )
الرررمرررعررررامررررلررررة 
الررمررنصرررررررررفررررة 
للمسررررررررراهمين 
وممارسة حّق 

 التصويت

26-1: 
 يكون لكّ  األسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلّقة بها. 26-1

   ملتزمة
من النظام األساسي ك  سهم يخو  صاحبة  21و قاً للمادة 

الحق  ي حصة معادلة لحصة غير  دون تمييز  ي ملكية 
 موجودات الشركة و ي األرباح

 

26-2: 
 التصويت بالوكالة مسموح به و قاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

   ملتزمة
 45تسمح الشركة بالتصويت بالوكالة تطبيقاً لنص المادة 

ويتم إثبات الحضور بالتوكي  بمحضر  ،من النظام األساسي
 الجمعية العامة.  

 

 (:27المادة )
حرررررررررررقرررررررررررو  
المسررررررررراهمين 
ّلق  ع ت ي يمررررا  ف
برررررانرررررتررررر ررررراب 
أعضرررررررررررررررررررا  
 مجلس اإلدارة

27-1: 
يج  أن يتضّمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها األساسي أحكاماً تضمن 
إعطاء المسا مين معلومات عن المرّشحين إلى عضوية مجلس اإلدارة 
قب  االنتخابات، بما  ي ذلك وصف مهارات المرّشحين المهنّية، التقنيّة، 

 ومؤّ التهم األخرى.خبرتهم 

 
غير 
 ملتزمة

  

تم إضا ة  ذا البند على جدو  اعما  
الجمعية العامة غير العادية القادم 

األساسي ليضمن إعطاء لتعدي  النظام 
المسا مين معلومات عن المرشحين 

 لعضوية مجلس اإلدارة.

27-2: 
يج  أن يكون للمسا مين الحق بانتخا  أعضاء مجلس اإلدارة عن 

 التصويت التراكمّي.طريق 
 

غير 
 ملتزمة

  

ينتخ  المسا مون أعضاء مجلس 
اإلدارة عن طريق اإلقتراع السري 

من  46التراكمي و ق أحكام المادة 
النظام األساسي. و ق النظام المتبع  ي 

، وسيتم وزارة األقتصاد والتجارة
تعدي  ذلك الحقا و قا لتعليمات  يئة 

 قطر لألسواق المالية.

 (:28)المادة 
حرررررررررررقرررررررررررو  
المسررررررررراهمين 
ّلق  ع ت ي يمررررا  ف
برررررررتررررررروزيررررررر  

 األرباح

على مجلس اإلدارة أن يقدّم إلى الجمعيّة العامة سياسة واضحة تحكم 
توزيع األرباح، ويج  أن يتضّمن  ذا التقديم شرحا عن  ذ  السياسة 

 انطالقا من خدمة مصلحة الشركة والمسا مين على حدّ سواء.
   ملتزمة

من النظام األساسي للشركة  68و  67و  42تحدد المواد 
السياسة التي تحكم توزيع األرباح بك  وضوح ويتم 

اإللتزام بتطبيقها سنوياً عند التوزيع وتضمينها  ي التقرير 
المالي السنوي للشركة الموزع على المسا مين بالجمعية 

 العامة .   

 

 (:29المادة )
هررريررركررررم رأس 
المررام وحقو  

29-1: 
يج  اإل صاح عن  يك  رأس الما ، ويتعيّن على الشركات تحديد نوع 

 اتفاقات المسا مين التي يج  اإل صاح عنها.
   ملتزمة

 يك  رأس الما  يدرج  ي البيانات المالية السنوية 
المراجعة من المدقق الخارجي وينشر  ي الصحف وموقع 

   البورصة وموقع الشركة.
 



اهمين المسررررررررر
والصرررررررفقررررات 

 الكبرى
29-2: 

ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقد ا التأسيسّي و/أو نظامها 
األساسي أحكاما لحماية مسا مي األقليّة  ي حا  الموا قة على صفقات 

 كبيرة كان مسا مو األقليّة قد صّوتوا ضدّ ا.

   ملتزمة

من النظام األساسي  58و  57و  49و قاً لنص المواد 
يحق لك  مسا م مناقشة مجلس اإلدارة أو المدقق  ي كا ة 
البيانات والصفقات الواردة  ي التقارير المطروحة على 

واإلحتكام للجمعية العامة  ،وتلقى اإلجابات ،الجمعية العامة
  ي حالة عدم اإلقتناع، كما يحق للمسا م إثبات إعتراضه

 على أي مسألة بمحضر الجمعية.

 

29-3: 
ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقد ا التأسيسّي و/أو نظامها 
األساسي آليّة تضمن إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسة 

حقوق المساواة  ي بيع األسهم،  ي حا  حدوث تغيير  ي ملكيّة رأسما  
)السقف(، ويج  أن تأخذ بعين الشركة يتخطى نسبة مئويّة محددة 

االعتبار لدى تحديد ا لسقف األسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنّها تحت 
سيطرة المسا م المفصح، بما  يها األسهم المعنية باتفاقات مسا مين والتي 

 يج  أيضا اإل صاح عنها.

   ملتزمة
من النظام األساسي  17و 16و  15و 14تضمن المادة 

لتصرف  ي أسهمه  ي أي وقت بالبيع حق ك  مسا م  ي ا
   .أو الر ن أو الهبة و قاً لقواعد محددة

 

 (:30المادة )
حرررررررررررقرررررررررررو  
أصررررررررررررحرررررراب 
الرررمصرررررررررررالررر  

 اآل رين

30-1: 
يج  على الشركة احترام حقوق المصالح، و ي الحاالت التي يشارك  يها 

أصحا  المصالح  ي الَحْوَكَمة، يج  أن يتمكنوا من الحصو  على 
بها وكا ية وذات صلة وذلك  ي الوقت المناس  وبشك   معلومات موثوق

 منتظم.

   ملتزمة
تحرص الشركة على إحترام حقوق أصحا  المصالح من 

خال  تو ير كا ة المعلومات الموثقة الالزمة عن ك  
 .تعامالتها سواء بالنشر أو من خال  اإلتصا  المباشر

 

30-2: 
الموّظفين و قاً لمبادئ العد  على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة 

 والمساواة وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.
   ملتزمة

تطبق على موظفي الشركة من جميع الجنسيات الئحة 
عاملين موحدة تضمن اإلنصاف للجميع وتشم  

 التعويضات والحوا ز والمميزات األخرى.
 

30-3: 
للمكا آت لمنح حوا ز للعاملين وإلدارة على المجلس أن يضع سياسة 

الشركة للعم  دائماً بما يخدم مصلحة الشركة، ويج  أن تأخذ  ذ  
 السياسة بعين االعتبار أداء الشركة على المدى الطوي .

   ملتزمة

أعتمدت الشركة الئحة خاصة للمكا آت تعتمد على تقييم 
ب  األداء العام كأساس إضا ة إلى المكا آت الخاصة مقا

الجهود الخاصة التي تسهم  ي تطوير العم  بالشركة أو 
تؤدي إلى حصو  الشركة على مكاس  أو تفاديها لخسارة 

 كبيرة .

 

30-4: 
على المجلس اعتماد آليّة تسمح للعاملين بالشركة إبالغ المجلس 

بالتصّر ات المثيرة للريبة  ي الشركة عندما تكون  ذ  التصّر ات غير 
قانونيّة أو مضرة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن قويمة أو غير 

للعام  الذي يتوّجه إلى المجلس السريّة والحماية من أّي أذى أو ردّة  ع  
 سلبيّة من موظفين آخرين أو من رؤسائه.

   ملتزمة

يتشكي  لجنة تحت  2014قامت الشركه  ى نهاية عام 

يرأسها أمين سر مجلس  والمتابعة مسمى لجنة االنضباط
، تقوم  بالتحقيق اإلدارةبناء على قرار من مجلس اإلدارة 

 ى شكاوى ومخالفات العاملين بالشركه على ان يتم ر ع 
  اإلدارة.تقرير بتوصبات اللجنه لمجلس 

 

30-5: 
على الشركات االلتزام التام بأحكام  ذ  المادة،  هي مستثناة من مبدأ 

 التقيد". "التقيد أو تعلي  عدم
     ملتزمة

 (:31المادة )
تررررررررقررررررررريررررررررر 

 الَحْوَكَمة

31-1: 
 يتعيّن على المجلس إعداد تقرير سنوّي يوقّعه الرئيس.

   ملتزمة
يعد المجلس تقرير الحوكمة سنوياً ويوقعه الرئيس وكان 

 .و ذا التقرير الحالي ،2014 تقريرآخر ا 
 

31-2: 
إلى الهيئة سنويا، و ي أي وقت تطلبه الهيئة،  يج  ر ع تقرير الحوكمة

ويكون مر ق بالتقرير السنوي الذي تعد  الشركة التزاما بواج  اإل صاح 
 الدوري.

   ملتزمة

تر ع الشركة تقرير مجلس اإلدارة والتقرير المالي وتقرير 
الحوكمة للهيئة قب  إجتماع الجمعية العامة العادية بفترة 

و ذا  ،2014تقرير  كان آخر ايوماً على األق  و 15
 .التقرير الحالي

 

31-3: 
يج  تضمين بند تقرير الحوكمة بجدو  أعما  الجمعية العامة العادية 

 للشركة، وتوزيع نسخة منه للمسا مين خال  االجتماع.
   ملتزمة

بجدو  أعما  الجمعية  يتم تضمين بند تقرير الحوكمة
العامة ويوزع نسخة منه على المسا مين ويتم مناقشته 

 2015وكان آخر ا تقرير  ،وإعتماد  من الجمعية العامة
 م2016وقد أدرج البند بجدو  أعما   جمعية 

 



31-4: 
كّ  المعلومات المتعلّقة بتطبيق أحكام  ذا  يج  أن يتضّمن تقرير الحوكمة

 النظام، وعلى سبي  المثا  ال الحصر:

 ملتزمة

  

يتم إعداد تقرير الحوكمة و قاً للتفصي  الوارد بنموذج 
تقرير الحوكمة الوارد بنظام حوكمة الشركات المدرجة 

 .الصادر عن الهيئة

 

    اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛ .1
اإل صاح عن أي مخالفات ارتُكبت خال  السنة الماليّة، بيان أسبابها،  .2

 طريقة معالجتها وسب  تفاديها  ي المستقب ؛
   

اإل صاح عن األعضاء الذين يتألّف منهم مجلس اإلدارة ولجانه  .3
ومسؤولياتهم ونشاطاتهم خال  السنة، و قا لفئات  ؤالء األعضاء 

وصالحيّاتهم،  ضال عن طريقة تحديد مكا آت أعضاء المجلس واإلدارة 
 التنفيذية العليا  ي الشركة.

   

اإل صاح عن إجراءات الرقابة الداخليّة بما  ي ذلك اإلشراف على  .4
 الشؤون الماليّة واالستثمارات وإدارة المخاطر.

   

اإل صاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة  .5
التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحلي  مقارن لعوام  المخاطر 

التي تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات 
 الجذريّة أو غير المتوقّعة  ي السوق.

   

اإل صاح عن تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا  ي تطبيق نظام الرقابة  .6
الداخليّة، بما  ي ذلك تحديد عدد المّرات التي أخطر  يها المجلس بمسائ  
رقابيّة )بما  ي ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي عالج بها المجلس  ذ  

 المسائ .

   

اإل صاح عن اإلخال   ي تطبيق نظام الرقابة الداخلّية كليا أو جزئيا  .7
أو مواطن الضعف  ي تطبيقها، واإل صاح عن حاالت الطوارئ التي 
أثّرت أو قد تُؤثّر على األداء المالي للشركة، واإلجراءات الذي اتبعتها 

ا مالشركة  ي معالجة اإلخفاق  ي تطبيق نظام الرقابة الداخليّة )ال سيّ 
 المشاك  المفصح عنها  ي التقارير السنويّة للشركة وبياناتها المالّية(.

   

اإل صاح عن تقيّد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإل صاح  .8
 واإلدراج  ي السوق.

   

اإل صاح عن تقيّد الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر  .9
 وإدارتها.

   

اإل صاح عن كّ  المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليّات إدارة  .10
 المخاطر وإجراءات الرقابة الداخليّة  ي الشركة.

   

 

 

 
  ناصر حمد السليط  
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 



 

 الملحق األوم

 جدوم يوض  حالة أعضا  مجلس االدارة

 الحالة تاريخ التعيين الو يفة اإلسم
 للعضو المملوكةعدد األسهم 
 31/12/2015كما ف  

 الهيئة الُمم لة
 عدد األسهم المملوكة

 للهيئة الت  يم لها العضو
 31/12/2015كما ف  

 2012أكتوبر  رئيس مجلس اإلدارة السيد / ناصر السليطي
 غير تنفيذي

 مستق غير  
 1,420,800 محفظة استثمارات القوات المسلحة ال يوجد

عبدالرحمن بن حمد بن سعادة الشيخ/ 
 خالد آ  ثاني

 

 نائ  رئيس مجلس االدارة
 

 2014أبري  
 

 غير تنفيذي
  مستق غير  

64,000 
 

----- ----- 

 2014مايو  عضو مجلس إدارة السيد/ خالد عبدهللا السويدي
 غير تنفيذي

 مستق غير  
 ال يوجد

صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة 
 المالية

85,248 

 2011ابري   عضو مجلس إدارة موزة السليطيالسيدة/ 
 غير تنفيذي

 مستق غير  
 ال يوجد

صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة 
 للتقاعد والتأمينات االجتماعية

1,378,176 

 السيد/ أحمد االصمخ
 عضو مجلس االدارة
 العضو المنتد 

 2011أبري  
 تنفيذي
 مستق 

50,000 ----- ----- 

 2011ابري   عضو مجلس إدارة خالد بن حمد آ  ثانيالشيخ/ سحيم بن 
 غير تنفيذي

 مستق غير  
633,639 ----- ----- 

 2011أبري   عضو مجلس إدارة السيد/ علي حسين السادة
 غير تنفيذي

 مستق غير  
1,110,000 ----- ----- 

 2012أغسطس  عضو مجلس إدارة السيد/ وليد رسالن العبدهللا
 غير تنفيذي

 مستق غير  
 ال يوجد

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
 المجتمع

403,773 

 2013أبري   عضو مجلس إدارة السيد / جابر بن حجاج الشهواني
 غير تنفيذي

 مستق غير  
55,500 ----- ----- 

 



  انصر السليطي  السيد /
 (المسلحة محفظة استثمارات القواتممثل  )رئيس جملس اإلدارة

 ممثال عن حمفظة استثمارات القوات املسلحة . 2012عني السيد/ انصر السليطي عضوا يف جملس إدارة شركة داللة القابضة يف عام  -
 رئيسا جمللس اإلدارة. 2013مت انتخاب السيد/ انصر السليطي رئيسا جمللس اإلدارة يف عام  -
 دارة كما يغلل نصب  عضو جملس إدارة بص  بروة االيا.يتمتع السيد/ انصر السليطي خبربة واسع يف جمال اإل -

 
 سعادة الشيخ/ عبدالرمحن بن محد بن خالد آل اثين

 )انئب رئيس جملس اإلدارة(
 .2014يغلل سعادة الغيخ/ عبدالرمحن بن محد آل اثين نصب  انئ  رئيس جملس اإلدارة نصذ عام  -
 أيضا اللجصة التصفيذية يف الغركة.كما يرتأس سعادة الغيخ/ عبدالرمحن بن محد آل اثين  -

 

 

 

  جابر بن حجاج الشهواين السيد /

 )عضو جملس إدارة(

 ابل السيد/ جابر الغهواين على بكالوريوس العلوم العسكرية. -
لغغغغغ و  ل شغغغغلل السغغغغيد/ جابر الغغغغغهواين العديد نن املصاصغغغغ  يف الومارات ااكونية وعمل نديرا ملكت  ومير البغغغغحة ونديرا ملكت  ومير الدولة -

 البلدية والزراعة.
 وهو االيا عضوا يف اللجصة التصفيذية للغركة 2013وقد مت انتخاب السيد/ جابر الغهواين عضوا مبجلس اإلدارة نصذ عام  -

 موزة حممد مجعة الفضالة السليطي/  ةالسيد

 اإلجتماعية(ممثالً لبصدوق املعاشات التابع للهيئة العانة للتقاعد والتأنيصات  –)عضو جملس إدارة 

 ابلت السيدة / نومه السليطي على ناجستري العلوم املبرفية واملالية نن جانعة سالفورد ابململكة املتحدة. -



تغلل السيدة / نومه السليطي االياً نصب  ندير وادة التخطيط والبحوث / ندير نكت  اساابت البصاديق ابإلانبة ابهليئة العانة للتقاعد  -
صتدتات املالعديد نن  شغغغغغغغغغغغغغغغاركت يف، كما  1993نصذ عام  وقبل ذل  كانت تعمل بديوا  احملاسغغغغغغغغغغغغغغغبة،  2009اإلجتماعية نصذ عام والتأنيصات 

 قتبادية يف دولة قطر.الستثمارية واال رمرات ااملو 
 وهي عضو جلصة التدقيق يف شركة داللة. -

 

 سحيم بن خالد بن محد آل اثين/ سعادة الشيخ 

 )عضو جملس إدارة(

 على بكالوريوس يف إدارة األعمال نن جانعة باليونث يف بريطانيا. سحيم بن خالد بن محد آل اثينابل سعادة الغيخ /  -
 و دوتغة بص .  HSBCيف بص   سحيم بن خالد بن محد آل اثينكما عمل سعادة الغيخ /  -
 كما ابل على عدد نن الدورات التدربية يف االعمال املالية واملبرفية. -
 اللجصة التصفيذية لغركة داللة. وهو عضو -

 

 

 
 امحد حممد علي إبراهيم األصمخالسيد / 
 (والعضو املصتدبعضو جملس إدارة )

 .2002ابل السيد / أمحد االصمخ على بكالوريوس يف التاريخ نن جانعة قطر عام  -
، خربة واسغغغغغعة الصطاق يف القطايل املا   م كما لديه2003االياً وظيفة سغغغغغكرتري اثين بومارة اةارجية نصذ عام  يغغغغغغلل السغغغغغيد / أمحد األصغغغغغمخ -

 .األسواق املالية احمللية والعامليةيف األوراق املالية يف ولديه نعرفة واسعة يف جمال االستثمار 

 يف شركة داللة. جلصة املكافأت والرتشيحات وااوكمةعضو  فهوإىل جان  ذل   -
 
 

 علي حسني علي السادةالسيد / 
 عضو جملس إدارة()



 حيوم السيد / علي السادة على خربة واسعة الصطاق يف القطايل املا .   -
يدير السغيد / علي السغادة ببغفته رجل اعمال جمموعة واسغعة نن االسغتثمارات اةاصغة وهو عضغو جملس إدارة وعضغو اللجصة التصفيذية يف بص   -

 (ذ.م.م)، وعضو جملس إدارة شركة املالاة القطرية )ش.م.ق( وعضو جملس إدارة شركة االول للخدنات البحرية  1998قطر الوطين نصذ عام 
 ، وايضاً فهو عضو جملس إدارة شركات عديدة خارج دولة قطر ابالنارات والبحرين وسورتا . لكانل لغركة املالاة القطريةاململوكة ابو 
 وهو أيضاً عضو اللجصة التصفيذية بغركة داللة. -

 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 وشارك هى دورات  -

 في الواليات المتحدة االمريكية.  CPAواختبارات 
المدير  لوم وتنمية المجتمع، كما عمل ايضا كنائبيعمل السيد/ وليد العبدهللا حاليا في وظيفة نائب الرئيس المالي في مؤسسة قطر للتربية والع -

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

 خالد عبدهللا السويدي
 )عضو جملس اإلدارة(

 .2014عام  حمفظة التعليم والبحة التابعة لومارة املالية يفمت تعيني السيد/ خالد السويدي عضوا مبجلس إدارة شركة داللة القابضة ممثال عن  -
 ويعمل السيد/ خالد السويدي االيا نديرا إلدارة الغ و  اإلدارية جبهام قطر لالستثمار. -

 

 


