الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
تقرير حوكمة الشركات
لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

حضرة السادة هيئة قطر لألسواق المالية
تحية طيبه وبعد،،،
دئبت الشركه خالل سنة  ٢١٠٢على اإللتزام بنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،وذلك لمدى
أهمية النظم واألحكام التي لها دور فعال في إدارة الشركة .بناء على ذلك تجدون مرفق تقرير حوكمة الشركات للشركة
القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية عن سنة .٢١٠٢

شاكرين حسن تعاونكم،،،

عبد العزيز بن ناصر آل خليفه
رئيس مجلس اإلدارة
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تمهيد:
تعرف منظمة التعاون والتنمية نظام الحوكمة بأنه النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات التجارية والتحكم بها .وتحدد على
أساسه قواعد الحوكمة وتوزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة ،مثل المجلس والمديرين والمساهمين
وغيرهم من أصحاب المصالح ،ويحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات حول شؤون الشركة.
حرصا من مجلس اإلدارة الشركة القطرية األل مانية للمستلزمات الطبية على اإللتزام بنظام حوكمة الشركات .واعتقادا راسخا
أن تنفيذ إطار عمل حوكمة السليمة هي مسألة ذات أهمية وحيوية .قامت الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بإعداد
تقريرها حول نظام حوكمة الشركات حيث يعرض في مضمونه لكافة التعريفات الالزمة .وبالتالي ،فإن صفقات في إطار
اإلنطباق ومبادئ "التقييد أو اإلفصاح" مدى إلتزم الشركة لمبدأ الحوكمة ،ومجلس اإلدارة ،واجباته ومهامه ،طريقة تشكيله
،إجتماعاته ،لجنة التدقيق والرقابة الداخلية،اإلفصاح عن أية معلومات تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وحقوق المساهمين .ولكن
ليس على سبيل الحصر ،حصولهم على جميع المعلومات حول الشركة ،كما كذلك حقوق أصحاب المصالح اآلخرين ،وأخيرا
التالي:
النحو
على
بالتفصيل
شرحه
بصدد
نحن
ما
وهو
الحوكمة
تقرير
تقرير الحوكمة:
يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس .ويجب أن يتضمن التقرير تقييم المجلس لتقييد الشركه بأحكام هذا
النظام .ويجب رفع التقرير الى الهيئة سنويا َ وفي أي وقت تطلبه الهيئة .ويجب نشر التقرير الذي ينبغي أن يتضمن كل
المعلومات المتعلقة بتطبيق هذا النظام.
وتنص المادة ( ) ٠١من نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية المشار إليه
األحكام المرقمة أدناه من رقم  ٠إلى رقم :٠١
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الماده  -٠التعاريف:
اجراءات الحصول علي
المعلومات :

االجرررررراءات التررررري يتعرررررين علرررررى كرررررل شرررررركة اعتمادهرررررا بغيرررررة اتاحرررررة المجرررررال امرررررام
المساهين للحصول على المعلومات كما ينص عليه هذا النظام .

معلومات الشركة التي يمكن
الحصول عليها :

وثرررررررائق الشرررررررركة والمعلومرررررررات المتعلقرررررررة بهرررررررا التررررررري يجرررررررب ان تكرررررررون متاحرررررررة
للمسررررررررراهين او التررررررررري يمكرررررررررنهم الحصرررررررررول عليهرررررررررا ويجرررررررررب ان تتضرررررررررمن هرررررررررذه
المعلومررررررررات،علي االقل،الوثررررررررائق التررررررررري يجررررررررب ان تكرررررررررون متاحررررررررة للمسررررررررراهمين
بموجرررررررب القرررررررانون او بموجرررررررب هرررررررذا النظرررررررام وتؤخرررررررذ الشرررررررركة بعرررررررين االعتبرررررررار
عنرررررد تحديرررررد مرررررا اذا كررررران يجرررررب تصرررررنيف معلومرررررات محرررررددة علرررررى انهرررررا معلومرررررات
يمكرررررررن الحصرررررررول عليهرررررررا ،مررررررروارد الشرررررررركة التررررررري سررررررروف تخصرررررررص لترررررررأمين
الحصرررررررول عليهرررررررا تلرررررررك المعلومرررررررات والضررررررررر الرررررررذي يحتمرررررررل ان تعررررررررض لررررررره
الشركة والمساهمون بسبب اإلفصاح عن معلومات خاصة وسرية .

الشركة المنتسبة :

بالنسررررربة الرررررى شرررررركة مرررررا ،شرررررركة تنتمررررري الررررري مجموعرررررة الشرررررركات التررررري تتمنررررري
اليها الشركة .

مجموعة الشركات :

الشررررررركة والشررررررركات الترررررري تسرررررريطر عليهررررررا الشررررررركة كمررررررا تعرررررررف السرررررريطرة فرررررري
معا يير المحاسبة الدولية .

الهيئة

هيئة قطر لألسواق المالية )(QFMA

ميثاق المجلس :

ميثررررررررراق يفصرررررررررل مهرررررررررام مجلرررررررررس االدارة ومسرررررررررؤوليا تررررررررره وواجبرررررررررات أعضررررررررراء
المجلس .

المجلس او مجلس االدارة :

مجلس ادارة اي شركة

أمين سر المجلس :

الشرررررررخص المعرررررررين مرررررررن مجلرررررررس االدارة وفقرررررررا لهرررررررذا النظرررررررام والمسرررررررؤول عرررررررن
تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة .

الرئيس :

رئيس المجلس ادارة الشركة.

الشركة :

اي شرررررررركة مسررررررراهمة مدرجرررررررة فررررررري سررررررروق قطرررررررر وبصرررررررورة عامرررررررة اي شرررررررركة
عامة تخضع لسلطان الهيئة او سلطتها.

نظام الحكومة :

هذا النظام كما يمكن ان تعدله الهيئة من وقت الخر .

تقرير الحكومة :

تقريررررررر الحكومررررررة هررررررو تقريررررررر سرررررررنوي يتنرررررراول تطبيقررررررات وممارسررررررات الشرررررررركة
المتعلقررررررة بالحكومرررررررة ويكررررررون مؤقعرررررررا مررررررن رئررررررريس مجلررررررس االدارة ويرفرررررررع الرررررررى
الهيئة وفقا لما ينص عليه هذا النظام .

التصويت التراكمي :

التصويت النتحاب اعضاء مجلس االدارة على النحو االتي :
النتخابررررررررات اعضرررررررراء مجلررررررررس االدارة ،يجررررررررب ان يكررررررررون لكررررررررل مسرررررررراهم عرررررررردد
اجمررررررالي مررررررن االصرررررروات يعررررررادل العرررررردد االجمررررررالي السررررررهمة التررررررى تتمتررررررع بحررررررق
التصرررررويت مضرررررروبا فررررري عررررردد المقاعرررررد الشررررراغرة فررررري المجلرررررس ويرررررراد شرررررغلها.
ويحررررررق للمسرررررراهم اعطرررررراء هررررررذا العرررررردد اإلجمررررررالي مررررررن األصرررررروات إلررررررى مرشررررررح
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واحد أو توزيع اصواته بين أي عدد من المر شحين يقررالتصويت لهم.
عضو مجلس ادارة تنفيذي:

عضررررررررو مجلررررررررس ادارة يررررررررؤدي مهامررررررررا اداريررررررررة تنفيذيررررررررة للشررررررررركة و او يكررررررررون
موظفا في الشركة بتفرغ كامل.

مراقب حسبات:

مراجررررررع حسررررررابات يرررررردقق فرررررري البيانررررررات الماليررررررة للشررررررركة ويكررررررون مسررررررتقال عررررررن
الشركة التي تخضع للتدقيق المالي.

الجمعية العامة:

اإلجتماع العام لمساهمي الشركة .

عضو المجلس االدارة
المستقل :

عضرررررررو مجلرررررررس اإلدارة المسرررررررتقل هرررررررو العضرررررررو الرررررررذي ال يكرررررررون واقعرررررررا تحرررررررت
تررررراثير أي عامرررررل يجررررروز أن يحرررررد مرررررن قدرتررررره علررررري النظرررررر فررررري أمرررررور الشرررررركة
ومناقشرررررراتها وإتخرررررراذ قرررررررار بشررررررانهأ بتجرررررررد ومو رررررروعية (بنرررررراء علررررررى الحقررررررائق
فقرررررع) ويعتبرررررر عضرررررو مجلرررررس االدارة غيرررررر مسرررررتقال ،علرررررى سررررربيل المثرررررال ولررررريس
الحصر في الحاالت التالية :
 إذا كان حاليا او خالل السنوات الثالث األخيرة:أ -موظفا بالشركة ويشمل ذالك اإلدارة التنفيذية ،او
ب -موظفرررررررا أو عضرررررررو مجلرررررررس إدارة او مالكرررررررا او شرررررررريكا او مسررررررراهما
كبيررررررررررا فررررررررري مستشرررررررررار للشرررررررررركة (ويشرررررررررمل المستشرررررررررار مررررررررردقق
الحسابات الخارجي )
ج -إذا كرررررررران موظفررررررررا لرررررررردى شررررررررخص معنرررررررروي يكررررررررون أحررررررررد أعضرررررررراء
اإلدارة التنفيذيررررررررة العليررررررررا أو أحررررررررد أقاربرررررررره أو شررررررررخص أخررررررررر يخضررررررررع
للنفرررررررروذ المررررررررؤثر ألي منهمررررررررا ،عضررررررررو فرررررررري المجلررررررررس إدارترررررررره أو إدارة
التنفيذيررررررة العليررررررا أو مسرررررراهما كبيرررررررال وفرررررري نظررررررام الحكومررررررة هررررررذا يعتبررررررر
الشرررررررخص مسررررررراهما كبيررررررررا إذا كررررررران يملرررررررك  %٠١أكثرررررررر مرررررررن االسرررررررهم
ذات حق التصويت .
 إذا كان قريبا ألحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة . إذا كانررررررررت لرررررررره أو ألحررررررررد أقارربرررررررره  ،حاليررررررررا أو خررررررررالل السررررررررنواتالررررررثالث األخيرررررررة تعررررررامالت تجاريررررررة او ماليررررررة جوهريررررررة ،مباشرررررررة
أو غير مباشرة مع الشركة.
 يلتقرررررري حاليررررررا او تلقرررررري خررررررالل السررررررنوات الررررررثالث األخيرررررررة مكافررررررأةجوهريررررررة مرررررررن الشررررررركة غيرررررررر المكافررررررأة التررررررري حصررررررل او يحصرررررررل
عليهررررررا بصررررررفة عضرررررروا فرررررري مجلررررررس إدارة الشررررررركة (ينطبررررررق علررررررى
تعريف جوهرية العريف المذكور أدناه)
 كرررررران عضرررررروا فرررررري مجلررررررس إدارة الشررررررركة لمرررررردة تزيررررررد عررررررن تسررررررعسنوات متصلة .

االدارة التنفيذية العليا :

ويقصرررررررد بررررررراإلدارة التنفيذيرررررررة العليرررررررا فررررررري هرررررررذا النظرررررررام ،المررررررردير التنفيرررررررذي االول
والمرررردراء التنفيررررذيين االخرررررين المسررررؤلين امامرررره مباشرررررة (report to him
)directly

الرقابة الداخلية :

عمليررررررات الترررررردقيق الداخليررررررة ونظررررررام الميزانيررررررة واإلجررررررراءات المشررررررار اليهررررررا فرررررري
القسم الرابع من هذا النظام .

صفقة كبيرة :

أي صررررررررفقة أو مجموعررررررررة صررررررررفقات متصررررررررلة تهرررررررردف الررررررررى إمررررررررتالك أو بيررررررررع أو
تررررررراجير أو مبادلررررررره أو تصررررررررف (باسرررررررتثناء إنشررررررراء الضرررررررمانات) أصرررررررول الشرررررررركة
أو األصول التي ستكتسبيها الشركة او:
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(أ) التي من شانها تغير الطبيعة االساسية للعمل الشركة او
(ب) التررررري تجررررراوز قيمتهررررررا االجماليرررررة %٠١مرررررن القينررررررة االدنررررري برررررين :القيمررررررة
السرررررروقية للشررررررركة (فررررررري حالررررررة الشررررررركة المدرجرررررررة ) او قيمررررررة صرررررررافي
اصول الشركة.
السوق :

اي سرررررروق لررررررالوراق الماليررررررة تخضررررررع لسررررررلطة الهيئررررررة بمررررررا فيهررررررا سرررررروق الدوحررررررة
لالوراق المالية وشركة قطر الوراق المالية .

عضوووووووووووووو مجلوووووووووووووس االدارة عضررررررو مجلررررررس االدارة الررررررذي ال يتررررررولي مهامررررررا اداريررررررة تنفيذيررررررة فرررررري الشررررررركة وال
يخصررررررص وقترررررره بالكامررررررل للشررررررركة واليتقا رررررري مكافرررررراة شررررررهريا او سررررررنوية مررررررن
غير التنفيذي :
الشركة سوي المكافات كعضو في مجلس االدارة .
الشركة االم :

شررررررررركة تسرررررررريطر علرررررررري شررررررررركة احررررررررري و او تملررررررررك اكثررررررررر مررررررررن  %٥١مررررررررن
اسهمها المتمتعة بحق التصويت .

شخص ذو عالقة :

يعنبر الشخص ذا عالقة بالشركة اذا كان :
(أ) عضو في المجلس ادارة الشركة او١اي شركة منتسبة
(ب) من اعضاء االدارة التنفيذية العليا .
(ج) اي شرررررررررخص يمتلرررررررررك او يرررررررررتحكم بنسررررررررربة  %٠١او اكثرررررررررر مرررررررررن حقررررررررروق
التصويت في الشركة او اي من شركتها المنتسبة
(د) اقارب اي من االشخاص الطبيعين المذكورين في البنود (ا)و (ب) و(ج) اعاله
(ه) اي شرررررررركة يملرررررررك فيهرررررررا االشرررررررخاص الطبيعيرررررررون المرررررررذكورون فررررررري البنرررررررود
(ا) الرررررررري (د) باالتحرررررررراد او برررررررراالنفراد  %٢١او اكثررررررررر مررررررررن حقرررررررروق التصررررررررويت .
واعضرررررراء مجلرررررررس االدارة والمرررررردير العامررررررره والمؤظفررررررون المسرررررررؤلون فرررررري هكرررررررذا
شركة .
(و) شركة ام او شركة منتسبة .
يعنررررري بالنسررررربة الرررررى اي شرررررخص اي قريرررررب مرررررن اقاربرررررة حتررررري الدرجرررررة الرابعرررررة
.
كل شخص( معنوي اوتو طبيعي ) يملك اسهاما في الشركة .
كرررررل شرررررخص ( مهنررررروي او طبيعررررري) لررررره مصررررررلحة فررررري الشرررررركة بمرررررا فررررري ذالررررررك
علررررررري سررررررربيل المثرررررررال المسررررررراهمون والموظفرررررررون والررررررردائنون والعمرررررررالء والزبررررررراين
والموركون من  %٥١من راسمالها .

المرافقة:

هترررررررري مسرررررررراحمي االقليررررررررة بالمشرررررررراركة التجاريررررررررة او الماليررررررررة جوهريررررررررة اذا مررررررررا
وصرررررل حجررررررم التعررررررامالت مرررررن نفررررررس النرررررروع (مرررررثال توزيررررررع المنتجررررررات او توريررررررد
مرررررررردخالت الررررررررا) خررررررررالل السررررررررنة الواحرررررررردة الرررررررري  ٠١٥او اكثررررررررر مررررررررن متوسررررررررع
مجمررررروع التعرررررامالت السرررررنوية مرررررن نفرررررس النررررروع التررررري تمرررررت مرررررع الشرررررركة خرررررالل
السرررررررنوات الرررررررثالث االخيرررررررر (اي حاصرررررررل قسرررررررمة مجمررررررروع تعرررررررامالت السرررررررنوات
الثالثة على للحصول على متوسع التعامالت خالل السنة )الواحدة )

القريب :
مساهم
اصحاب المصالع :
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المادة  - ٠التعاريف
لقد اعتمدت الشركة القطرية األلمانية كل التعاريف المذكورة في نظام الحوكمة.

المادة  - ٢االلتزام أوالتوضيح
تنطبق احكام هذا النظام على جميع الشركات المدرجة أسهمها في أي سوق لألوراق المالية تخضع لرقابة هيئة قطر
لألسواق المالية.
يقوم هذا النظام على مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد ،وعلى الشركات اإلفصاح عن مدى تقيدها بأحكامه أما في حالة عدم
تقيد أي شركة بأي من أحكام هذا النظام  ،يتعين عليها تحديد المادة او البند الذي لم يتم التقيد يه وتبرير وتفسير األسباب
واألسس المنطقية التي دفعتها الي عدم التقيد بالمادة أو البند المذكور وذالك ضمن تقرير الحكومة وفق أليه اإلفصاح
المنصوص عنها في هذا النظام وبشكل يتمكن معه المساهمون والجمهور على حد سواء من تقييم التزام الشركة بهذا
النظام ومبادىء الحوكمة الرشيدة بصورة عامة.
إن قسم اإللتزام في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية مسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة السنوي من أجل اإللتزام
بالمادة المذكورة أعاله .

القسم الثاني
المادة  - ٣وجوب إلتزام الشركة بمبادئ الحوكمة
على المجلس التأكد من التزام الشركة بالمبادىء المنصوص عليها في هذا النظام ،كما عليه أن يراجع ويحدث تطبيقات
الحكومة التي يعتمدها وأن يراجعها بصورة منتظمة.
على المجلس أ ن يراجع ويطور باستمرار قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات واالجراءات الداخلية
األخرى التي يجب على أعضاء مجلس االدارة وموظفي ومستشاري الشركة اإللتزام بها (يجوز ان تتضمن قواعد السلوك
المهني هذه على سبيل الذكر ال الحصر ميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق لجنة التدقيق وأنظمة الشركة وسياسة تعامالت
األطراف ذات العالقة وقواعد تداول األشخاص الباطنين) وعلى المجلس مراجعة مبادىء السلوك المهني بصورة دورية
بغية أن يضمن أنها أفضل المماراسات وتلبي حاجات الشركة.
لقد و عت الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ميثاق مجلس اإلدارة الذي ينص على جميع مهام ومسؤوليات
أعضاء المجلس  .وقد تم إقرار الميثاق بإجتماع مجلس اإلدارة المنعقد يتاريا  ٢٢أكتوبر .٢١٠٢
قام مجلس اإلدارة بو ع وإقرار المواثيق التالية:
 .٠ميثاق مجلس إدارة
 .٢ميثاق لجنة المراجعة
 .٠ميثاق لجنة المكافأت
 .٤ميثاق حوكمة الشركات
على الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية أن تضع
وهذا يشمل ،في الحد األدنى وفقا لمتطلبات الهيئة مل يلي:

من ميثاق الحوكمة  ،والذي يجب أن يخضع للمراجعة الدورية.

 .٠األحكام التي تنطبق على مستشارين الشركة
 .٢مدونة قواعد السلوك لموظفي المجلس والشركة
إستنادا إلى المواثيق المعتمدة لدى الشركة يجب تحديد أي من األحكام تنطبق على أعضاء المجلس والموظفين و أو
مستشارين الشركة.
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القسم الثالث
المادة  - ٤ميثاق مجلس اإلدارة
على المجلس أن يتأكد من أن الشركة تعتمد ميثاقا ألعضاء مجلس اإلدارة يحدد بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته
وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة التي يجب أن يتقيد بها أعضاء المجلس تقيدا تاما  ,ويجب أن يصاغ النظام المذكور وفقا
ألحكام هذا النظام ويجب أن يرتكز على ميثاق المجلس المرفق بهذا النظام ووفقا للتعديالت التي يمكن ان تجريها الهيئة من
للجمهور.
متوافر
وجعله
اإلدارة
مجلس
ميثاق
نشر
ويجب
ألخر
وقت
لقد و عت الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ميثاق مجلس اإلدارة الذي ينص على جميع مهام ومسؤوليات
أعضاء المجلس  .وقد تم إقرار وإعتماد الميثاق بإجتماع مجلس اإلدارة المنعقد يتاريا  ٢٢أكتوبر ٢١٠٢

المادة  - ٥مهمة المجلس ومسؤوليتة
٥.٠
٥.٢

٥.٣

يوووووودير الشووووووركة مجلووووووس إدارة فعووووووال يكووووووون مسووووووؤال مسووووووؤ ولية جماعيووووووة عوووووون اإلشووووووراف علووووووى إدارة
الشركة بالطريقة المناسبة .
فضوووووال عووووون مهوووووام المجلوووووس ومسوووووؤولياته المنصووووووص عليهوووووا فوووووي ميثووووواق المجلوووووس يكوووووون المجلوووووس
مسئوال عن:
 ٥.٢.٠الموافقوووووووة علوووووووي األهوووووووداف اإل سوووووووتراتيجية للشوووووووركة وتعيوووووووين المووووووودراء واسوووووووتبدالهم وتحديووووووود
مكافووووووووووأتهم ومراجعووووووووووة أداء اإلدا رة وضوووووووووومان التخطووووووووووية ا التعاقووووووووووب علووووووووووي إدارة الشووووووووووركة
)(succession planning
 ٥.٢.٢ضوووووووومان تقييوووووووود الشووووووووركة بووووووووالقوانين واللوووووووووائح ذات الصوووووووولة وبالعقوووووووود التأسيسووووووووي للشووووووووركة
وبنظامهوووووووا األساسوووووووي كموووووووا يتحمووووووول المجلوووووووس مسوووووووؤولية حمايوووووووة الشوووووووركة مووووووون األعمووووووووال
والممارسات غير القانو نية او التعسفية او غير المناسبة.
يحق للمجلس تفوي ض بعض صالحيته وتشكيل لجان بهدف إجراء عمليات محددة وفي هذا الحالة ،يجب
إعطاء تعليمات خطية وواضحة تتعلق بالمهمة أو بالتفويض وبشرط الحصول على موافقة المجلس المسبقة
بشأن مسائل معينة وفي أي حال ،وحتى إذا فوض المجلس أحد مهامه أو سلطاته ،يبقى المجلس مسئوال عن
جميع الصالحيات أو السلطات التي فوضها .

إن مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية يعمل بفعالية من أجل إدارة الشركة بطريقة سليمة وشفافة.
لقد و عت الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ميثاق مجلس اإلدارة الذي ينص على جميع مهام ومسؤوليات
أعضاء المجلس  .وقد تم إقرار وإعتماد الميثاق بإجتماع مجلس اإلدارة المنعقد يتاريا  ٢٢أكتوبر ٢١٠٢
المادة  ٠٠ ٠٢من النظام األساسي للشركة تعطي الحق لرئيس مج لس اإلدارة بتفويض بعض صالحياتة لغيرة من أعضاء
المجلس .كما إن على المجلس إعداد هيكلية الموافقات المفو ة ألي عضو والموافقة عليها بقرار المجلس.

المادة  - ٦واجبات أعضاء المجلس االستئمانية
٦.٠
٦.٢

يوووووودين كووووووول عضووووووو فوووووووي مجلووووووس االدارة للشوووووووركة بواجبووووووات العنايوووووووة واالخووووووالص والتقيووووووود بالسووووووولطة
المؤسسووووو ية كموووووا هوووووي محوووووددة فوووووي القووووووانين واللووووووائح ذات الصووووولة بموووووا فيهوووووا هوووووذا النظوووووام وميثووووواق
المجلس.
يتعوووووين علوووووى أعضووووواء مجلووووووس اإلدارة العمووووول دائموووووا علوووووى أسووووووام معلوموووووات واضوووووحة وبحسووووون نيووووووة
وبالعناية واالهتمام الالزمين ولمصلحة الشركة والمساهين كافة .
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يتعين على أعضاء مجلس اإل دارة العمل بفاعلية لاللتزام بمسؤلياتهم تجاه الشركة .

يعمل أعضاء المجلس ب حرص ومثابرة وإخالص .وقد وافق المجلس على المهام والمسؤوليات المنوطه بأعضاء المجلس
وذلك بإجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريا  ٢٢أكتوبر .٢١٠٢

المادة  - ٧الفصل بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
٧.٠
٧.٢

ال يجوووووووز أن يتووووووولى أو أن يمووووووارم شووووووخص واحوووووود منصووووووبي الوووووورئيس والموووووودير العووووووام فووووووي ان واحوووووود.
ويجب ان يكون فص ل المسؤليات بين المنصبيين واضحأ.
في جميع األحوال يجب أ ال يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطالقة التخاذ القرارات.

تم حسب األصول فصل منصب رئيس مجلس اإلدارة عن منصب الرئيس التنفيذي حيث يشغل السيد عبد العزيز بن ناصر
آل خليفة منصب رئيس مجلس اإلدارة ويشغل السيد أمري أنالر منصب الرئيس التنفيذي.
تقع مسؤؤلية رئيس مجلس اإلدارة في قيامة بتمثيل الشركة ،أما بالنسبة لتخويلة بالتصرف نيابة عن الشركة فهو مشار إلية
باختصار في المادة ( )٠٠من النظام األساسي للشركة.
في جميع األحوال يجب أال يكون لشخص واحد في الشركة سلطة مطلقة إلتخاذ القرارات .إن المادة ( )٠٣من النظام األساسي
للشركة تنص على أن قرارات المجلس تصدر بأغلبية أصوات الحا رين .وأما بما يخص قائمة إعتماد التوقيع في البنوك
فإنها تخضع لنظام إزدواجية التوقيع.

المادة  - ٨واجبات رئيس مجلس اإلدارة
٨.٠

يكووووووون رئوووووويس مجلووووووس االدارة مسووووووئوال عوووووون حسوووووون سووووووير عموووووول مجلووووووس اإلدارة بطريقووووووة مناسووووووبة
وفعالوووووة بموووووا فوووووي ذلوووووك حصوووووول أعضووووواء مجلوووووس اإل دارة علوووووى المعلوموووووات الكاملوووووة والصوووووحيحة فوووووي
الوقت المناسب.

لقررررررد تمررررررت اإلشررررررارة إلررررررى واجبررررررات رئرررررريس مجلررررررس اإلدارة بصررررررورة وا ررررررحة فرررررري كررررررل مررررررن النظررررررام األساسرررررري
للشركة وميثاق مجلس اإلدارة المعتمد بتاريا  ٢٢أكتوبر ٢١٠٢
٨.٢

ال يجووووووووووز لووووووووورئيس مجلوووووووووس االدارة أن يكوووووووووون عضووووووووووأ فوووووووووي أي لجنوووووووووة مووووووووون لجوووووووووان المجلوووووووووس
المنصوص عنها في هذا النظام .

لقرررررد تررررر م تشررررركيل كرررررل مرررررن لجنرررررة التررررردقيق ،لجنرررررة المكافرررررأت ولجنرررررة الترشررررريحات بالتماشررررري مرررررع متطلبرررررات حوكمرررررة
الشركات الصادر من قبل الهيئة .حيث ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة أي مركز من هذة اللجان.
٨.٣

تتضووووومن واجبوووووات ومسوووووؤوليات رئووووويس مجلوووووس اإل دارة فضوووووال عووووون تلوووووك التوووووي يووووونص عليهوووووا ميثووووواق
المجلس ،على سبيل الذكر ال الحصر ،ما يلي

لقررررررد تمررررررت اإلشررررررارة إلررررررى واجبررررررات رئرررررريس مجلررررررس اإلدارة بصررررررورة وا ررررررحة فرررررري كررررررل مررررررن النظررررررام األساسرررررري
للشركة وميثاق مجلس اإلدارة والمقرر باإلجتماع المنعقد بتاريا  ٢٢أكتوبر ٢١٠٢

المادة  -٩تشكيل مجلس االدارة
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٩.٠

يحووووووودد تشوووووووكيل المجلوووووووس فوووووووي نظوووووووام الشوووووووركة األساسوووووووي ويجوووووووب أن يتضووووووومن المجلوووووووس أعضووووووواء
تنفيووووووذيين وأعضوووووواء غيوووووور تنفيووووووذين وأعضوووووواء مسووووووتقلين وذلووووووك بهوووووودف ضوووووومان عوووووودم تحكووووووم شووووووخص
واحد أو مجموعة صغيرة من األشخاص في قرارات المجلس .

تم تحديد كيفية تشكيل مجلس اإلدارة

٩.٢

للمستلزمات للطبية

من المادة  ٢٩من النظام األساسي للشركة.

يجوووووووب أن يكوووووووون ثلوووووووث أعضووووووواء مجلوووووووس اإلدارة علوووووووى األقووووووول أعضووووووواء مسوووووووتقلين ويجوووووووب أن تكوووووووون
أكثرية األعضاء أعضاء غير تنفيذيين.

مجلررررررس إدارة الشررررررركة القطريررررررة األلمانيررررررة للمسررررررتلزمات الطبيررررررة مكررررررون مررررررن سرررررربعة أعضرررررراء غيررررررر تنفيررررررذين .كمررررررا
هنالك عضوين غير مستقلين.

٩.٣

يتعووووووووين علووووووووى أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة التمتووووووووع بالدرايووووووووة والخبوووووووورة المناسووووووووبتين لتأديووووووووة مهووووووووامهم
بصوووووورة فعالووووووة لمووووووا فيوووووه مصوووووولحة الشووووووركة كموووووا يتعووووووين علوووووويهم إعطووووواء الوقووووووت واإلهتمووووووام الكووووووافيين
لمهمتهم كأعضاء في مجلس االدارة.

إن المتطلبررررررات العلميررررررة والخبرررررررات مشررررررار إليهررررررا بشرررررركل وا ررررررح فرررررري النظررررررام األساسرررررري للشررررررركة .كمررررررا إن المجلررررررس
يرررررؤدي واجباترررررة بشررررركل فعرررررال حيرررررث عقرررررد المجلرررررس سررررربع جلسرررررات خرررررالل سرررررنة  .٢١٠٢يرجرررررى الرجررررروع إلرررررى المرفرررررق
رقم  ٠لتفاصيل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة.
لقرررررررد و رررررررعت الشرررررررركة القطريرررررررة األلمانيرررررررة المتطلبررررررررات العلميرررررررة والخبررررررررات الالزمرررررررة لعضررررررروية مجلررررررررس اإلدارة،
بحسب نظام حوكمة الشركات الصادر من الهيئة.

المادة  -٠١اعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين
 ١١.١تتضوووووومن واجبوووووووات اعضوووووواء مجلوووووووس االدارة غيووووووور التنفيووووووذيين بحسوووووووب الموووووووادة  ١١.١منننننن يئننننننن
قطر لألسواق الم ل .

ننننننن

كمرررررا ترررررم الرررررذكر سرررررابقا ،إن أعضررررراء مجلرررررس اإلدارة هرررررم أعضررررراء غيرررررر تنفيرررررذيين ويقومرررررون بواجبررررراتهم بحسرررررب نظرررررام
حوكمة الشركات وميثاق مجلس اإلدارة.

 ٠١.٢يجوووووووووز ألكثريووووووووة أع ضوووووووواء المجلووووووووس غيوووووووور التنفيووووووووذيين طلووووووووب رأي مستشووووووووار مسووووووووتقل علووووووووى نفقووووووووة
الشركة ،فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.
يحررررررق للمجلررررررس فرررررري أي وقررررررت طلررررررب رأي مستشررررررار خررررررارجي مسررررررتقل علررررررى نفقررررررة الشررررررركة ،كمررررررا تررررررم إقرررررررار هررررررذة
السياسة من ميثاق مجلس اإلدارة المعتمد بتاريا  ٢٢أكتوبر .٢١٠٢

المادة  -٠٠اجتماعات المجلس
 ٠٠.٠يجوووووب أن يعقووووود المجلوووووس إ جتماعوووووات بشوووووكل منوووووتظم بموووووا يوووووؤمن القيوووووام بمهوووووام المجلوووووس بصوووووورة فعالوووووة.
ويجب أن يعقد المجلس ست إجتماعات في السنة الواحدة على االقل.
المرررررادة  ٠٣مرررررن النظرررررام األساسررررري للشرررررركة ترررررنص علرررررى أن ال تقرررررل إجتماعرررررات مجلرررررس اإلدارة عرررررن سرررررت إجتماعررررررات
سرررررنويا ،بحيرررررث يرررررتم عقرررررد إجتمررررراع كرررررل شرررررهرين .إلتزامرررررا بهرررررذم المرررررادة ومتطلبرررررات العمرررررل لقرررررد عقرررررد المجلرررررس سررررربع
جلسات خالل سنة  .٢١٠٢يرحى الرجوع إلى المرفق رقم  ٠لتفاصيل إجتماعات مجلس اإلدارة.

تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

 ٠٠.٢يجتموووووع المجلوووووس بنووووواء علوووووى دعووووووة رئيسوووووة أو بنووووواء علوووووى طلوووووب خطوووووي يقدموووووه عضووووووان مووووون اعضوووووائه
ويجووووووب ارسووووووال الوووووودعوة الجتموووووواء المجلووووووس لكوووووول عضووووووو موووووون اعضوووووواء المجلووووووس قبوووووول أسووووووبوء علووووووى
االقووووول مووووون تووووواريو االجتمووووواء موووووع جووووودول اعموووووال االجتمووووواء ,علموووووا انوووووه يحوووووق لكووووول عضوووووو فوووووي مجلوووووس
االدارة اضافة اي بند علي جدول االعمال .
كمرررررا ترررررنص المرررررادة  ٠٣علرررررى أن إجتمررررراع مجلرررررس اإلدارة يعقرررررد بنررررراء علرررررى طلرررررب رئررررريس مجلرررررس اإلدارة أو عضررررروين
من أعضاء المجلس.
تلتررررررزم الشررررررركة القطريررررررة األلمانيررررررة بإرسررررررال الرررررردعوات ومحضررررررر اإلجتمرررررراع خررررررالل قترررررررة ال تقررررررل عررررررن أسرررررربوع قبررررررل
تررررررراريا اإلجتمررررررراع ،حرررررررث يتسرررررررنى ألعضررررررراء المجلرررررررس بمراجعرررررررة جررررررردول األعمرررررررال الرررررررذي سررررررريتم مناقشرررررررتة خرررررررالل
اإلجتماع.

المادة -٠٢أمين سر المجلس
 ٠٢.٠يعوووووووين المجلوووووووس أموووووووين سووووووور للمجلوووووووس تتضووووووومن مهامووووووو ه تسوووووووجيل وتنسووووووويق وحفووووووو جميوووووووع محاضووووووور
إجتماعووووووات المجلووووووس وسووووووجالت ودفوووووواتره والتقووووووارير التووووووي ترفووووووع موووووون المجلووووووس وإليووووووه .كمووووووا يتعووووووين
علووووووى أمووووووين سوووووور المجلووووووس وتحووووووت إشووووووراف الوووووورئيس  ،تووووووأمين حسوووووون إ يصووووووال وتوزيووووووع المعلومووووووات
وتنسوووووويق فيمووووووا بووووووين أعضوووووواء المجلووووووس وبووووووين المجلووووووس وأصووووووحاب المصووووووالح األخوووووورين بالشووووووركة بمووووووا
فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين .
لقررررررد عررررررين المجلررررررس السرررررريد حسررررررن الحلبرررررري أمررررررين سررررررر المجلررررررس بترررررراريا  ٢٥مررررررايو  .٢١٠٢إن مسررررررؤولية امررررررين سررررررر
المجلس هي بحسب متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من الهيئة.

 ٠٢.٢علوووووووى أموووووووين سووووووور المجلوووووووس أن يتأكووووووود مووووووون أن أعضووووووواء المجلوووووووس يمكووووووونهم الوصوووووووول بشوووووووكل كامووووووول
وسووووووووريع إلووووووووى كوووووووول محاضوووووووور إ جتماعووووووووات المجلووووووووس والمعلومووووووووات والوثووووووووائق والسووووووووالجات المتعلقووووووووة
بالشركة .
يلتررررررزم أمررررررين سررررررر المجلررررررس يإيصررررررال كررررررل محا ررررررر اإلجتماعررررررات والمعلومررررررات والوثررررررائق وسررررررجالت الشررررررركة إلررررررى
أعضاء مجلس اإلدارة.

 ٠٢.٣يجووووووب أن يووووووتمكن جميووووووع أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة موووووون اإلسووووووتفادة موووووون خوووووودمات أمووووووين سوووووور المجلووووووس
ومشورته .
يلتزم أمين سر المجلس بتقديم الخدمات والنصائح ألعضاء مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة.

 ٠٢.٤اليجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إال بموجب قرار صادر عن مجلس االدارة .
تم تعيين أمين سر المجلس الحالي بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة بتاريا  ٢٥مايو .٢١٠٢

 ٠٢.٥يفضووووول أن يكوووووون أموووووين سووووور المجلوووووس عضووووووأ فوووووي هيئوووووة محاسوووووبين محتووووورفين معتووووورف بهوووووا أو عضووووووأ
معتووووورف بهوووووا أو محاميوووووا أو يحمووووول شوووووهادة
فوووووي هيئوووووة أمنووووواء سووووور شوووووركات معتمووووودة )(chartered
مووووون جامعوووووة معتووووورف بهوووووا ,أو موووووا يعادلهوووووا ,وأ ن تكوووووون لوووووه خبووووورة ثالثوووووة سووووونوات علوووووى االقووووول فوووووي توووووولي
شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق .

تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

أمرررررين سرررررر المجلرررررس حرررررائز علرررررى شرررررهادة جامعيرررررة برررررإدارة األعمرررررال الدوليرررررة ،كمرررررا هرررررو عضرررررو فررررري جمعيرررررة المررررردققين
الداخليين في الدوحة .خبرتة السابقة لمدة ثالث سنوات ونصف كإستشاري في شركة ديلويت.

المادة  -٠٣تضارب المصالح وتعمالت االشخاص الباطنيين
٠٣.٠

٠٣.٢

علووووووى الشوووووووركة أن يعتمووووووود وتعلووووووون قواعووووووود وإجووووووو راءات عاموووووووة تحكوووووووم دخوووووووول الشوووووووركة فوووووووي أي صوووووووفقة
تجاريووووووة مووووووع طوووووورف ذي عالقووووووة (سياسووووووة الشووووووركة فيمووووووا يتعلووووووق بألطووووووراف ذات العالقووووووة) وفووووووي مطلووووووق
األحوووووووال ,ال يجوووووووز الوووووودخول فووووووي أي صووووووفقة تجاريووووووة مووووووع طوووووورف ذي عالقووووووة (أو التعاقوووووود معووووووه) إال مووووووع
ا لمراعوووووووات التامووووووووه لسياسووووووووة الشووووووووركة المتعلقووووووووة بوووووووواألطراف ذات العالقووووووووة  ،ويجووووووووب أن تضوووووووومن هووووووووذه
السياسوووووووة مبوووووووادىء الشوووووووفافية واإلنصووووووواف واإلفصووووووواح وأن تشوووووووترط الموافقوووووووة علوووووووي أي صوووووووفقة موووووووع
طووووووورف ذي عالقوووووووة مووووووون قبووووووول أكثريوووووووة أصووووووووات المسووووووواهمين علوووووووى أن ال يشوووووووارك الطووووووورف المعنوووووووي ذو
العالقة في التصويت .
فووووووي حالووووووة طوووووورح أي مسووووووأ لة تضووووووارب مصووووووالح أو أي صووووووفقة تجاريووووووة بووووووين الشووووووركة وأحوووووود أعضوووووواء
مجلووووووس إدارتهووووووا أو أي طوووووورف ذي عالقووووووة لووووووه عالقووووووة بهووووووذا العضووووووو  ،خووووووالل إجتموووووواء المجلووووووس يجووووووب
مناقشوووووة الموضوووووووء فووووووي غيوووووواب العضووووووو المعنووووووي الووووووذي ال يحووووووق لووووووه مطلقووووووا المشوووووواركة فووووووي التصووووووويت
علوووووى الصوووووفقة .وبوووووأي حوووووال يجوووووب أن توووووتم الصوووووفقة وفقوووووا ألسوووووعار السووووووق وعلوووووى أسوووووام تجووووواري بحوووووت
ويجب أال تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة .

إن ميثررررررراق مجلرررررررس اإلدارة المعتمرررررررد ،يرررررررنص علرررررررى السياسرررررررات المتعلقرررررررة بتضرررررررارب المصرررررررالح ،و إفصررررررراح أعضررررررراء
المجلرررررس عررررررن المصررررررالح الخاصررررررة وأي طرررررررف ذو عالقررررررة إمتثرررررراالا بمررررررا يررررررنص نظررررررام الحوكمررررررة الصررررررادر عررررررن هيئررررررة
قطر لألسواق المالية.

 ٠٣.٣علوووووى أي حوووووال يجوووووب اإلفصووووواح عوووووون هوووووذه الصوووووفقات فوووووي التقريوووووور السووووونوي للشوووووركة ويجوووووب أن يشووووووار
إليها بالتحديد في ا لجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية .
لرررررررم ترررررررتم أيرررررررة تعرررررررامالت لألطرررررررراف ذات العالقرررررررة خرررررررالل  .٢١٠٢وفررررررري حرررررررال حررررررردوث أي تعرررررررامالت ألطرررررررراف ذات
عالقة ستقوم الشركة باإلفصاح عنها.

 ٠٣.٤يجوووووووب اإلفصووووووواح عووووووون توووووووداول أعضووووووواء المجلوووووووس فوووووووي أسوووووووهم الشوووووووركة وبأواراقهوووووووا الماليوووووووة األخووووووورى
ويجووووووووب أن تعتموووووووود الشووووووووركة قواعوووووووود وإجووووووووراءات واضووووووووحة تحكووووووووم تووووووووداول أعضوووووووواء مجلووووووووس االدارة
والموظفين في أسهم الشركة .
ترررررم تحديررررررد وثيقررررررة اإلفصرررررراح عرررررن تررررررداول أعضرررررراء مجلررررررس اإلدارة والمرررررروظفين فررررري أسررررررهم الشررررررركة وفقررررررا لمتطلبررررررات
نظررررررام حوكمررررررة الشررررررركات المدرجررررررة الخا ررررررعة لرقابررررررة هيئررررررة قطررررررر لألسررررررواق الماليررررررة ،فرررررري ميثرررررراق مجلررررررس اإلدارة
المعتمد.

المادة-٠٤مهمات المجلس وواجبات االخرى
 ٠٤.٠يجووووووب أن تتوووووواح ألعضوووووواء مجووووووام اإلدارة إمكانيووووووة الوصووووووول وبشووووووكل كاموووووول وفوووووووري إلووووووى المعلومووووووات
والوثووووووائق والسووووووجالت المتعلقووووووة بالشووووووركة .ويتعووووووين علووووووى اإلدارة التنفيذيووووووة للشووووووركة تزويوووووود المجلووووووس
ولجانة بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة .
بنررررررراء علرررررررى توصرررررررية اإلدارة ،ترررررررم تزويرررررررد أعضررررررراء المجلرررررررس بكامرررررررل المعلومرررررررات والوثرررررررائق الالزمرررررررة والمطلوبرررررررة
المتعلقررررررة بالشررررررركة إ ررررررافة إلمكانيررررررة الوصررررررول بشرررررركل فرررررروري إلررررررى سررررررجالت الشررررررركة .كمررررررا تقرررررروم اإلدارة بتزويررررررد
المجلس بأية مستجدات بشكل منتظم.
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 ٠٤.٢علووووووووى أعضوووووووواء مجلووووووووس اإل دارة ضوووووووومان حضووووووووور أعضوووووووواء لجووووووووان التعينووووووووات والمكافووووووووأت والتوووووووودقيق
والمدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين ،الجمعية العامة.
حرررررررص مجلررررررس إدارة الشررررررركة علررررررى حضررررررور المرررررردققين الخررررررارجيين إجتمرررررراع الجمعيررررررة العموميررررررة بترررررراريا  ٣مررررررايو
 . ٢١٠٢حيث تم مناقشة البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات وتم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
كمررررررا شرررررركلت الشررررررركة كررررررل مررررررن لجنررررررة الترشرررررريح ،ولجنررررررة المكافررررررأت ،ولجنررررررة الترررررردقيق .إن دور ومسررررررؤولية أعضرررررراء
مجلررررررس اإلدارة هررررررو ررررررمان حضررررررور أعضرررررراء لجرررررران التعيينررررررات والمكافررررررأت والمرررررردققين الررررررداخليين وممثلررررررين عرررررررن
المدققين الخارجيين الجمعية العامة.

 ٠٤.٣علووووووى المجلووووووس أن يضووووووع برنووووووام توووووودريب ألعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة المعينيووووووين حووووووديثا لضوووووومان تمتووووووع
أعضوووووووواء المجلووووووووس عنوووووووود إ نتخووووووووابهم بفهووووووووم مناسووووووووب لسووووووووير عموووووووول الشووووووووركة وعملياتهووووووووا وإداركهووووووووم
لمسؤلياتهم تمام االدراك.
تقررررررروم الشرررررررركة القطريرررررررة األلمانيرررررررة للمسرررررررتلزمات الطبيرررررررة بجولرررررررة توجيهيرررررررة وتعريفيرررررررة لألعضررررررراء الجررررررردد المعينرررررررين
حرررررديثا بمجلرررررس إدارة الشرررررركة ،حرصرررررا علرررررى تررررروفير الفهرررررم المناسرررررب لسرررررير عمرررررل الشرررررركة وعملياتهرررررا والتأكرررررد مرررررن
إدراكهم لمسؤولياتهم تمام اإلدراك.

 ٠٤.٤أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة مسووووووووؤولون عوووووووون اإل دراك الجيوووووووود لوووووووودورهم وواجبوووووووواتهم وأن يثقفوووووووووا انفسووووووووهم
فوووووي المسوووووائل الماليوووووة والتجوووووارة والصوووووناعية وفوووووي عمليوووووات الشوووووركة وعملهوووووا  .ولهوووووذه الغايوووووة ،يتعوووووين
علوووووووى المجلوووووووس إعتمووووووواد أو إ تبووووووواء دورات تدريبيوووووووة مناسوووووووبة ورسووووووومية تهووووووودف إلوووووووى تعزيوووووووز أعضووووووواء
مجلس اإلدارة ومعرفتهم .
كمررررررا هررررررو مررررررذكور فرررررري الفقرررررررة  ٠٤.٠تقرررررروم الشررررررركة بجولررررررة توجيهيررررررة .باإل ررررررافة إلررررررى ذلررررررك ،فررررررإن ميثرررررراق مجلررررررس
اإلدارة يرررررررذكر بو ررررررروح إلرررررررى االحتياجرررررررات التدريبيرررررررة ألعضررررررراء المجلرررررررس .وبالترررررررالي ،لرررررررم تقرررررررم الشرررررررركة القطريرررررررة
األلمانية بو ع خطة تدريبية موثقة ألعضاء مجلس اإلدارة من أجل تعزيز مهاراتهم ومعارفهم.

 ٠٤.٥علوووووى مجلوووووس اإلدارة أن يبقووووووي أعضوووووا ؤه علووووووى الووووودوام مطلعوووووين علووووووى التطوووووورات فووووووي مجوووووال الحكومووووووة
وأفضوووووول الممارسووووووات فووووووي هووووووذا الخصوووووووص ،ويجوووووووز للمجلووووووس تفووووووويض ذلووووووك الووووووى لجنووووووة التوووووودقيق او
لجنة الحوكمة أو أي جهة اخرى يراها مناسبة .
يبقرررررى مجلرررررس إدارة الشرررررركة علرررررى إطرررررالع دا ئرررررم حرررررول نظرررررام حوكمرررررة الشرررررركات ،حيرررررث ترررررم توكيرررررل هرررررذة المسرررررؤولية
إلى مديرالتدقيق الداخلي واإللتزام.

 ٠٤.٦يجووووووب أن يتضوووووومن نظووووووام الشووووووركة األساسووووووي إجووووووراءات واضووووووحة إلقالووووووة أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة فوووووووي
حالة تغيبهم عن إجتماعات المجلس.
هنررررراك أحكرررررام وا رررررحة ترررررم ذكرهرررررا فررررري النظرررررام األساسررررري للشرررررركة مرررررن المرررررادة  ٠٩حيرررررال حضرررررور أعضررررراء مجلرررررس
اإلدارة أيرررررة إجتمررررراع ،كمرررررا ترررررم ذكرررررر المعرررررايير الالزمررررره إلقالرررررة أعضررررراء المجلرررررس فررررري حالرررررة غيرررررابهم عرررررن إجتماعرررررات
المجلس.

المادة  ٠٥تعين اعضاء مجلس االدارة لجنة الترشيحات
 ٠٥.٠يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وفقا إلجراءات رسمية وصارمة وشفافة .
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شررررركلت الشرررررركة لجنرررررة الترشررررريح .باإل رررررافة إلرررررى ذلرررررك ،ميثررررراق مجلرررررس اإلدارة يو رررررح األمرررررور التررررري يجرررررب أخررررررذها
بعررررررين اإلعتبررررررار فرررررري الترشرررررريحات وذلررررررك إمتثرررررراالا لصرررررريغة "الكفرررررراءة والمألمررررررة" المررررررذكورة بنظررررررام حوكمررررررة الشررررررركات
المدرجة الخا عة لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية.

 ٠٥.٢ينبغوووووووي أن يقووووووووم مجلوووووووس اإلدارة بإنشووووووواء لجنوووووووة ترشووووووويحات يرأسوووووووها عضوووووووو مسوووووووتقل مووووووون أعضووووووواء
المجلوووووس وتتوووووالف مووووون أعضووووواء مسوووووتقليين مووووون أعضووووواء المجلوووووس يقترحوووووون تعيوووووين أعضووووواء المجلوووووس
وإعووووووووادة ترشوووووووويحهم لإلنتخوووووووواب بواسووووووووطة الجمعيووووووووة العامووووووووة (إلزالووووووووة اإللتبووووووووام ،ال يعنووووووووي الترشوووووووويح
بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في أن يرشح أو يترشح)
ترررررم التقييرررررد برررررالفقرة المرررررذكورة أعرررررراله ،حيرررررث ترررررم توثيرررررق المعرررررايير واألمررررررور المهمرررررة المطلوبرررررة إلسرررررتقاللية المرشررررررح
وكررررررذلك تقيرررررريم معررررررايير "الكفرررررراءة والمالءمررررررة" (كمررررررا فرررررري الملحررررررق  ٠مررررررن قررررررانون الحوكمررررررة لهيئررررررة قطررررررر لألسررررررواق
المالية) أخذين بعين اإلعتبار ما يلي:
 .٠المعرفة والخبرة
 .٢المؤهالت المهنية التقنية واألكاديمية
 .٠الصفات الشخصية

 ٠٥.٣يجوووووب أن تأخوووووذ الترشووووويحات بعوووووين اإلعتبوووووار ،مووووون بوووووين أموووووور أخووووورى ،قووووودرة المرشوووووحين علوووووى إعطووووواء
الوقوووووووت الكوووووووافي للقيوووووووام بووووووووواجبتهم كأعضووووووواء فوووووووي المجلوووووووس باإلضووووووووافة إلوووووووى مهووووووواراتهم ومعوووووووورفتهم
وخبووووووووورتهم وموووووووووؤهالتهم المهنيوووووووووة والت قنيوووووووووة واالكادميوووووووووة وشخصووووووووويتهم ويمكووووووووون أن ترتكوووووووووز علوووووووووى
المبووووووادىء اإلرشووووووادية المناسووووووبة لترشوووووويح أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة  ،المرفقووووووة بهووووووذا النظووووووام والتووووووي قوووووود
تعدلها الهيئة من وقت آلخر .
ميثررررراق مجلرررررس اإلدارة يو رررررح األمرررررور التررررري يجرررررب أخرررررذها بعرررررين اإلعتبرررررار فررررري الترشررررريحات وذلرررررك إمتثررررراالا لصررررريغة
"الكفررررررراءة والمألمرررررررة" المرررررررذكورة بنظرررررررام حوكمرررررررة الشرررررررركات المدرجرررررررة الخا رررررررعة لرقابرررررررة هيئرررررررة قطرررررررر لألسرررررررواق
المالية.

 ٠٥.٤يتعووووووين ع لووووووى لجنووووووة الترشوووووويحات عنوووووود تشووووووكيلها إعتموووووواد ونشوووووور إطووووووار عملهووووووا بشووووووكل يبووووووين سوووووولطتها
ودورها .
السياسررررررة والشررررررروط المرجعيررررررة الرسررررررمية للجنررررررة الترشرررررريح الترررررري تتضررررررمن مهررررررام ومسررررررؤوليات لجنررررررة الترشرررررريحات لررررررم
يتم و عها ونشرها حتى األن.

 ٠٥.٥كما يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء المجلس .
منرررررذ تأسيسرررررها ،لرررررم تقرررررم لجنرررررة الترشررررريحات حترررررى األن برررررإجراء أي تقيررررريم ذاتررررري سرررررنوي ألداء المجلرررررس وفقرررررا لمتطلبرررررات
هيئة قطر لألسواق المالية.

المادة  -٠٦مكافاة أعضاء مجلس االدارة –لجنة المكافات
 ٠٦.٠علووووووى مجلووووووس اإلدارة تشووووووكيل لجنووووووة مكافووووووثت تتووووووألف موووووون ثالثووووووة أعضوووووواء علووووووى األقوووووول غيوووووور تنفيووووووذيين
تكون غالبيتهم من المستقلين.
أنشأت الشركة لجنة المكافأت بحسب المادة المذكورة.

تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

 ٠٦.٢يتعووووووين علوووووووى لجنوووووووة المكافوووووووأت عنووووووود تشوووووووكيلها ،إعتموووووواد ونشووووووور إطوووووووار عملهوووووووا بشوووووووكل يبوووووووين دورهوووووووا
ومسؤلياتها األساسية .
السياسررررررة والشررررررروط المرجعيررررررة الرسررررررمية للجنررررررة المكافررررررأت الترررررري تتضررررررمن أدوار ومسررررررؤوليات لجنررررررة المكافررررررأت تررررررم
إعتمادها من المجلس بتاريا  ٠٠أغسطس ٢١٠٢وسيتم نشرها على موقع الشركة.

 ٠٦.٣يجووووووب أن يتضوووووومن دور لجنووووووة المكافووووووثت ااألساسووووووي تحديوووووود سياسووووووة المكافووووووثت فووووووي الشووووووركة بمووووووا فووووووي
ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.
السياسررررررة والشررررررروط المرجعيررررررة الرسررررررمية للجنررررررة المكافررررررأت الترررررري تتضررررررمن مهررررررام ومسررررررؤوليات لجنررررررة المكافررررررأت تررررررم
إقرارهرررررا فررررري إجتمررررراع المجلرررررس المنعقرررررد بتررررراريا  ٠٠أغسررررررطس  .٢١٠٢حاليرررررا الشرررررركة القطريرررررة أأللمانيرررررة لرررررم تحرررررردد
أي مكافأت لرئيس المجلس أو أعضاء المجلس.

 ٠٦.٤يجووووووب عوووووورض سياسووووووة ومبووووووادىء المكافووووووثت علووووووى المسوووووواهمين فووووووي جمعيووووووة عامووووووة للموافقووووووة عليهووووووا
ويجب إعالنها للجمهور .
السياسررررررة والشررررررروط المرجعيررررررة الرسررررررمية للجنررررررة المكافررررررأت الترررررري تتضررررررمن مهررررررام ومسررررررؤوليات لجنررررررة المكافررررررأت تررررررم
إقرارهرررررا فررررري إجتمررررراع المجلرررررس المنعقرررررد بتررررراريا  ٠٠أغسررررررطس  .٢١٠٢حاليرررررا الشرررررركة القطريرررررة أأللمانيرررررة لرررررم تحرررررردد
أي مكافرررررررأت لررررررررئيس المجلرررررررس أو أعضررررررراء المجلرررررررس .عنرررررررد إقررررررررار الشرررررررركة توزيرررررررع مكافررررررر ت لررررررررئيس وأعضررررررراء
المجلس ،ستعرض السياسة على المساهمين في الجمعية العامة لموافقتهم.

 ٠٦.٥يجووووووووب أن تأخووووووووذ لجنووووووووة المكافووووووووات بعووووووووين اإلعتبووووووووار مسووووووووؤ وليات ونطوووووووواق مهووووووووام أعضوووووووواء المجلووووووووس
وأع ضوووووواء اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا وكووووووذلك أداء الشووووووركة  .ويجوووووووز أن تتضوووووومن المكثفووووووات قسووووووما ثابتووووووا
وقسوووووووما مرتبطوووووووا بووووووواألداء  ,وتجووووووودر اإلشوووووووارة إلوووووووى أن القسوووووووم المووووووورتبة بووووووواألداء أن يرتكوووووووز علوووووووى أداء
الشركة على المدى الطويل .
السياسررررررة والشررررررروط المرجعيررررررة الرسررررررمية للجنررررررة المكافررررررأت الترررررري تتضررررررمن مهررررررام ومسررررررؤوليات لجنررررررة المكافررررررأت تررررررم
إقرارهرررررا فررررري إجتمررررراع المجلرررررس المنعقرررررد بتررررراريا  ٠٠أغسررررررطس  .٢١٠٢حاليرررررا الشرررررركة القطريرررررة أأللمانيرررررة لرررررم تحرررررردد
أي مكافرررررررأت لررررررررئيس المجلرررررررس أو أعضررررررراء المجلرررررررس .عنرررررررد إقررررررررار الشرررررررركة توزيرررررررع مكافررررررر ت لررررررررئيس وأعضررررررراء
المجلس ،ستعرض السياسة على المساهمين في الجمعية العامة لموافقتهم ،حيث يتم إعالنها للجمهور.

المادة  -٠٧لجنة التدقيق
 ٠٧.٠علوووووى مجلوووووس اإلدارة إنشووووواء لجنوووووة تووووودقيق مووووون ثالثوووووة أعضووووواء علوووووى األقووووول ويجوووووب أن تكوووووون غوووووالبيتهم
أعضووووواء مسوووووتقلين .ويجوووووب أن تتضوووووم ن لجنوووووة التووووودقيق عضووووووا واحووووود علوووووى األقووووول يتمتوووووع بخبووووورة ماليوووووة
فووووووي مجووووووال التوووووودقيق .وفووووووي حالووووووة كووووووان عوووووودد أ عضوووووواء المجلووووووس المسووووووتقلين المتوووووووفرين غيوووووور كوووووواف
لتشوووووكيل عضوووووووية لجنووووووة التووووودقيق يجوووووووز للشووووووركة أن تعوووووين أعضوووووواء فووووووي اللجنوووووة موووووون غيوووووور األعضوووووواء
المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة متسقال .
أنشررررررأت الشررررررركة لجنررررررة الترررررردقيق علررررررى النحررررررو المطلرررررروب ،حيررررررث إن السياسررررررة والشررررررروط المرجعيررررررة الرسررررررمية معرررررردة،
معتمدة ويتم تنفيذها.

 ٠٧.٢بووووووأي حووووووال ال يجوووووووز ألي شووووووخص يعموووووول حاليووووووا أ و كووووووان يعموووووول لوووووودي الموووووودققين الخووووووارجيين للشوووووووركة
خالل السنتين الماضيتين أن يكون عضوا في لجنة التدقيق .

تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

حاليررررررا ،ال يوجررررررد أي عضررررررو مررررررن أعضرررررراء لجنررررررة الترررررردقيق كرررررران يعمررررررل لرررررردى أحررررررد مكاتررررررب الترررررردقيق الخررررررارجي فرررررري
غضون السنتين األخيرتين.

 ٠٧.٣يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو مستشار مستقل .
تلتزم الشركة بإعطاء الحق للجنة التدقيق بإستشارة أي خبير أو مستشار مستقل على نفقة الشركة.

 ٠٧.٤علوووووى لجنوووووة التووووودقيق أن تجتموووووع عنووووود اإلقت ضووووواء وبصوووووورة منتظموووووة مووووورة علوووووى األقووووول كووووول ثالثوووووة أشوووووهر
كما عليها تدوين محاضر اجتماعتها .
لررررررم تجتمرررررررع لجنرررررررة الترررررردقيق خرررررررالل سرررررررنة  ٢١٠٢وذلرررررررك نظرررررررا لعررررررردم إكتمرررررررال تكرررررروين مجلرررررررس اإلدارة مرررررررن سررررررربعة
أعضررررررراء ،حترررررررى تررررررراريا ديسرررررررمبر  ٢١٠٢كررررررران مجلرررررررس اإلدارة مكرررررررون مرررررررن أربعرررررررة أعضررررررراء فقرررررررع .خرررررررالل السرررررررنة
الحالية ستجتمع لجنة التدقيق بشكل دوري.

 ٠٧.٥فوووووي حالوووووة حصوووووول أي تعوووووارض بوووووين توصوووووي ات لجنوووووة التووووودقيق وقووووورارات مجلوووووس اإلدارة بموووووا فوووووي ذلوووووك
عنوووووودما يوووووورفض المجلووووووس إ تبوووووواء توصوووووويات اللجنووووووة فيمووووووا يتعلووووووق بالموووووودقق الخووووووارجي  ،يتعووووووين علوووووووى
المجلووووووس أن يضوووووومن تقريوووووور الحكومووووووة بيانووووووا يفصوووووول بوضوووووووح هووووووذه التوصوووووويات والسووووووبب أو األسووووووباب
وراء قرار مجلس اإلدارة لعدم التقيد بها.
ال يوجررررررد أي تعررررررارض ،وفرررررري حررررررال وجررررررود تعررررررارض سرررررريتم تضررررررمين تقريررررررر الحوكمررررررة بيانررررررا يفصررررررل بو رررررروح هررررررذه
التوصيات أو األسباب الداعية لعدم التقيد بها من قبل مجلس اإلدارة.

 ٠٧.٦يتعوووووووي ن علوووووووى لجنوووووووة التووووووودقيق عنووووووود تشوووووووكيلها إعتمووووووواد ونشووووووور إطوووووووار عملهوووووووا بشوووووووكل يبوووووووين دورهوووووووا
ومسووووووؤولياتها األساسووووووية علووووووى شووووووكل ميثوووووواق للجنووووووة التوووووودقيق وتتضوووووومن هووووووذه المسووووووؤوليات بصووووووورة
خاصة ما يلي:
أ .إعتمووووووواد سياسوووووووة للتعاقووووووود موووووووع المووووووودقين الخوووووووارجيين  ،علوووووووى أن ترفوووووووع إلوووووووى مجلوووووووس اإلدارة جميوووووووع
المسووووووائل التووووووي تتطلووووووب بوووووورأي اللجنووووووة إتخوووووواذ توووووودابير معينووووووة وإعطوووووواء توصوووووويات حووووووول التوووووودابير أو
الخطوط الواجب إتخاذها،
ب .اإلشووووووووراف علووووووووى ومتابعووووووووة إسوووووووو تقالل الموووووووودققين الخووووووووارجيين وموضوووووووووعيتهم ومناقشووووووووتهم حووووووووول
طبيعووووووة التوووووودقيق وفعاليتووووووه ونطاقووووووه وفقووووووا لمعوووووووايير التوووووودقيق الدوليووووووة والمعووووووايير الدوليووووووة إلعوووووووداد
التقارير الماليه،
ج .اإل شووووووراف علووووووى دقووووووة وصووووووحة البيانووووووات الماليووووووة والتقووووووارير السوووووونوية والنصووووووف سوووووونوية والربعيووووووة
 ،ومراجعة تلك البيانات والتقارير وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على:
 .٠أ ي تغيرات في السياست والتطبيقات ا المماراسات المتعلقة بالمحاسبة،
 .٢النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا،
 .٣التعديالت األساسية الناتجة عن التدقيق،
 .٤إستمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح،
 . ٥التقيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة ،و
 .٦التقيد بقواعد اإلدراج في السوق ،و
 .٧التقيد بقواعد اإلفصاح والمتطلبات االخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
د .التنسووووووووويق موووووووووع مجلوووووووووس اإلدارة واإلدارة النتفيذيوووووووووة ا لعليوووووووووا والمووووووووودير الموووووووووالي فوووووووووي الشوووووووووركة أو
الشوووووخص الوووووذي يتوووووولى مهاموووووه  ،اإلجتمووووواء بالمووووودققين الخوووووارجيين مووووورة واحووووودة فوووووي السووووونة علوووووى
األقل،
ه .دراسووووووووة أي مسووووووووائل مهمووووووووة وغيوووووووور عاديووووووووة تتضوووووووومنها أ و سوووووووووف تتضوووووووومنها التقووووووووارير الماليووووووووة
والحسووووووابات والبحووووووث بدقووووووة بووووووأي مسووووووائل تتضوووووومنها التقووووووارير الماليووووووة والحسووووووابات والبحووووووث بدقووووووة
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بووووووأي مسووووووائل يثيرهووووووا الموووووودير المووووووالي فووووووي الشووووووركة أو الشووووووخص الووووووذي يتووووووولي مهمتووووووه أو مسووووووئول
اإلمتثال في الشركة أو المدققون الخارجيون :
مراجعة أن ظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر،
مناقشوووووووووووة نظوووووووووووام الرقابوووووووووووة الوووووووووووداخلي موووووووووووع اإلدارة وضووووووووووومان أداء اإلدارة وضووووووووووومان أداء اإلدارة
واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال،
النظووووور فوووووي نتوووووائ التحقيقوووووات األ ساسوووووية فوووووي مسوووووائل الرقابوووووة الداخليوووووة الموكلوووووة اليهوووووا مووووون مجلوووووس
اإلدارة أو المنقذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس،
ضووووووومان التنسووووووويق بوووووووين المووووووودققين الوووووووداخليين والمووووووودقق الخوووووووارجي وتووووووووفر المووووووووارد الضووووووورورية
والتحقق من فعالية هيئة ال رقابة الداخلية واالشراف عليها،
مراجعة السياسيات واإلجراءات المالية والمحاسبة للشركة،
مراجعووووووة خطوووووواب تعيووووووين الموووووودقق الخووووووارجي وحطووووووة عم لووووووه وأي إستفسووووووارات مهمووووووة يطلبهووووووا موووووون
اإلدارة العليووووووا فووووووي الشووووووركة وتتعلووووووق بسووووووج الت المحاسووووووبة والحسووووووابات الماليووووووة أو أنظمووووووة الرقابووووووة
وكذالك ردود اإلدارة التنفيذية،
توووووووأمين الووووووورد السوووووووريع لمجلوووووووس اإلدارة علوووووووى اإلستفحسوووووووارات والمسوووووووائل التوووووووي تتضووووووومنها رسوووووووائل
المدققين الخارجيين أو تقاريرهم،
وضوووووووع قواعووووووود يوووووووت مكن مووووووون خاللهوووووووا العووووووواملون بالشوووووووركة أن يبلغووووووووا بسووووووورية شوووووووكوكهم حوووووووول أي
مسوووووووائل يحتمووووووول أن ت ثيووووووور الريبوووووووة فوووووووي التقوووووووارير الماليوووووووة أو الرقابوووووووة الداخليوووووووة أو حوووووووول مسوووووووائل
أخووووورى وضووووومان وجوووووود الترتيبوووووات المناسوووووبة التوووووي تسووووومح بوووووإجراء تحقيوووووق مسوووووتقل وعوووووادل حوووووول
هووووووذه المسووووووائل موووووو ع ضوووووومان موووووونح العاموووووول السوووووورية والحمايووووووة موووووون أي رد فعوووووول سوووووولبي أو ضوووووورر
واقتراح تلك القواعد على مجلس اإلدارة العتمادها،
اإلشراف على تق يد الشركة بقواعد السلوك المهني،
التأكوووووود موووووون أ ن قواعوووووود العموووووول المتعلقووووووة بهووووووذه المهووووووام والصووووووالحيات كمووووووا فوضووووووها بهووووووا مجلووووووس
اإلدارة تطبق بالطريقة المناسبة،
رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة حول المسائل المنصوص عليها في هذه المادة،
دراسة أي مسائل اخرى يحددها مجلس اإلدارة.

لقررررد تررررم توثيررررق السياسررررات وإطررررر عمررررل لجنررررة الترررردقيق بمررررا يتماشررررى مررررع نظررررام حوكمررررة الشررررركات الصررررادر عررررن هيئررررة
قطررررررر لألسررررررواق الماليررررررة .تررررررم إقرررررررار هررررررذه السياسررررررات خررررررالل إجتمرررررراع مجلررررررس اإلدارة المعقررررررد بترررررراريا  ٠٠أغسررررررطس
.٢١٠٢

القسم الرابع -الرقابة الداخلية
المادة  -٠٨التقيد باال نظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلى
 ٠٨.٠علوووووووى الشوووووووركة أن تعتمووووووود نظوووووووام رقابوووووووة داخليوووووووة ،يوافوووووووق عليوووووووه المجلوووووووس حسوووووووب األصوووووووول لتيقووووووويم
األسوووووواليب واإلجووووووراءات المتعلقووووووة بووووووإ دارة المخوووووواطر وتطبيووووووق نظووووووام الحكومووووووة الووووووذي تعتمووووووده الشووووووركة
والتقيوووووود بووووووالقو انين واللوووووووائح ذات الصوووووولة  .ويجووووووب أ ن يضووووووع نظووووووام الرقوووووواب الداخليووووووة معووووووايير واضووووووحة
للمسؤولية والمساءلة في أقسام الشركة كلها.
تخضرررررررع الشرررررررركة القطريرررررررة األلمانيرررررررة للمسرررررررتلزمات الطبيرررررررة لرررررررنظم تشرررررررغيلية معتمررررررردة مرررررررن المجلرررررررس ،حيرررررررث تقررررررروم
الشركة بتطوير سياسات داخلية لكل األقسام التي سوف تعرض على المجلس من أجل الموافقة عليها.

 ٠٨.٢يجووووووووب أن تتضوووووووومن عمليووووووووات الرقابوووووووو ة الداخليووووووووة إنشوووووووواء وحوووووووودات فعالووووووووة ومسووووووووتقلة لتقيوووووووويم وإدارة
المخوووووواطر فضووووووال عوووووون وحوووووودات للتوووووود قيق المووووووالي والتشووووووغيلي الووووووداخلي وذلووووووك باإلضووووووافة إلووووووى التوووووودقيق
الخوووووارجي .كموووووا يجوووووب أن يضووووومن نظوووووام الرقابوووووة الداخليوووووة أن كووووول تعوووووامالت األطوووووراف ذات العالقوووووة توووووتم
وفقا للضوابة الخاصة بها .
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الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

ت لتزم الشركة القطرية اللمانية للمستلزمات الطبية بالفقرة الذكورة وذلك من خالل:
 .٠إنشاء وحدة التدقيق الداخلي خالل سنة  ٢١٠٢لتقوم بأعمال الرقابة الداخلية،
 .٢مراجعة السياسات والنظم الداخلية خالل السنة.
تكنننننو ل وننننننرك وانننننتم تنننننتق ق تام ننننننح تتمتننننن
 ١١.٣جننننن
م ص تع ع ى واتم التتق ق التام ح :

ننننننتور وم ننننن مانننننتوتم تات ننننننتا واضنننننا  .و صننننننورم

 .٠تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه ،و
 . ٢تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيليا ومدرب تدريبا مناسبا ،و
 . ٣ترفوووووووع للمجلوووووووس اإلدارة تقريرهوووووووا إموووووووا بصوووووووورة مباشووووووورة أ و غيووووووور مباشووووووورة مووووووون خوووووووالل لجنوووووووة
التدقيق التابعة للمجلس وتكون مسئولة أمامه ،و
 .٤يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة ،و
 .٥تكوووووون مسوووووتقلة بموووووا فيووووو ذلك عووووودم القيوووووام باعمووووول اليوووووومي للشوووووركة ويجوووووب تعزيوووووز إسوووووتقاللها موووووثال
من خالل تحديد مكافأت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.
ددددددل  ٢١٠٢وحددددددت نل ددددددتقيق نلددددددتن ي نل دددددد
دددددد
لقددددددت الشددددددل نلشدددددد
نلص ت ن هيئ قط لأل ونق نل لي .

ة دددددد سب دددددد ق لي

دددددد وسح دددددد نلددددددل

 ٠٨.٤تتكووووووون وحووووووودة التووووووودقيق الوووووووداخل ي مووووووون مووووووودقق داخلوووووووي علوووووووى األقووووووول يعينوووووووه مجلوووووووس اإلدارة .ويكوووووووون
المدقق الداخلي مسئوال أمام المجلس.
لقرررررد ترررررم تعيرررررين مررررردير التررررردقيق الرررررداخلي مرررررن قبرررررل المجلرررررس ،حيرررررث مررررردير التررررردقيق يلترررررزم بكامرررررل مسرررررؤولياتة أمرررررام
المجلس.

 ٠٨.٥يتعووووووين علووووووى الموووووودقق الووووووداخلي أن يعوووووود ويرفووووووع إلووووووى لجنووووووة التوووووودقيق ومجلووووووس اإلدارة تقريوووووور توووووودقيق
داخلووووووي يتضوووووومن مراجعووووووة وتقييمووووووا لنظووووووام الرقابووووووة الداخليووووووة فووووووي الشووووووركة .ويحوووووودد نطوووووواق التقريوووووور
باالتفووووواق بوووووين المجلوووووس (بنووووواء علوووووى توصوووووية لجنوووووة التووووودقيق ) والمووووودقق الوووووداخلي  ،علوووووي أن يتضووووومن
التقرير بصورة خاصة ما يلي :
إجراءات الرقاب واإلشراف على الشؤون المالية واإلستثمار وإدارة المخاطر.
مقارنوووووووة تطوووووووور عوامووووووول المخووووووواطر فوووووووي الشوووووووركة واألنظموووووووة الموجوووووووودة لمواجهوووووووة التغييووووووورات
الجذرية أ و غير المتوقعة في السوق .
تقوووووويم أداء المجلووووووس واإلدارة العليووووووا فووووووي تطبيووووووق نظووووووام الرقابووووووة الداخليووووووة بمووووووا فووووووي ذلووووووك تحديوووووود
عوووووودد الموووووورات التووووووي أخطوووووور فيهووووووا المجلووووووس بمسووووووائل رقابيووووووة (بمووووووا فووووووي ذلووووووك إدارة المخوووووواطر )
والطريق ة التي عال بها المجلس هذه المسائل .
ا إلخفووووواق فوووووي تطبيوووووق الرقابوووووة الداخليوووووة أو موووووواطن الضوووووعف فوووووي تطبيقهوووووا أو حووووواالت الطووووووارىء
التووووووي أثوووووورت أو قوووووود تووووووؤثر علووووووى األداء المووووووالي للشووووووركة ،واإلجووووووراء الووووووذي إتبعتووووووه الشووووووركة فووووووي
معالجوووووة اإلخفووووواق فوووووي تطبيوووووق الرقابوووووة الداخليوووووة (السووووويما المشووووواكل المفصوووووح عنهوووووا فوووووي التقوووووارير
السنوية للشركة وبياناتها المالية).
تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق.
تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
كل المعل ومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.
س طسيددددددق ا يددددددض نللقدددددد ط نل دددددد و
ي دددددد نلشدددددد
ة ل ق س هيئ قط لأل ونق نل لي .
نل

 ١١.٦يعد تقري ر التدقيق الداخلي كل ثالثة شهور.
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دددددد ن هدددددد ن نلسلددددددت و قدددددد لل دددددد حو دددددد نلشدددددد

نل ت ادددددد

الشركة القطرية األلمانية

ي إعتنت ق ي سةت إل ه ء نل سض نألو

القسم الخامس

للمستلزمات للطبية

ن ع .٢٠١٣

– مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)

 ٠٩.٠يقووووووم مراقووووووب حسووووووابات (موووووودقق خووووووارجي ) مسووووووتقل ومؤهووووول ويووووووتم تعينووووووه بنوووووواء علووووووى توصووووووية لجنووووووة
التووووووودقيق المرفووووووووء إلوووووووى مجلوووووووس اإلدارة وعلوووووووى قووووووورار الجمعيوووووووة العاموووووووة للشووووووورمة ،بوووووووإجراء تووووووودقيق
خووووووارجي مسووووووتقل سوووووونوي ونصووووووف سوووووونوي .ويهوووووودف التوووووودقيق المووووووذكور إلووووووى تزويوووووود مجلووووووس اإلدارة
والمسووووووواهين بتأكيووووووود موضووووووووعي أ ن البيانوووووووات الماليوووووووة تعووووووود وفقوووووووا لنظوووووووام الحوكموووووووة هوووووووذا وللقووووووووانين
واللووووووائح ذات الصووووولة والمعوووووايير الدوليوووووة التوووووي تحكوووووم إعوووووداد المعلوموووووات الماليوووووة وأنهوووووا تمثووووول تماموووووا
مركز الشركة المالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية.
ترررررم تعيررررررين المرررررردقق الخررررررارجي للشررررررركة خررررررالل إجتمرررررراع الجمعيرررررة العموميررررررة العامررررررة للمسرررررراهمين بنرررررراء علررررررى توصررررررية
مجلس اإلدارة.
تقرير المدقق الخارجي يؤكد أن البيانات المالية المراجعة توفر:
أ .اإلمتثال لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة؛
ب .اإلمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية ،و
ج .جميع الجوانب المادية تمثل بدقة الموقف المالي للشركة وأدائها.

 ٠٩.٢يتعووووووين علووووووى الموووووودققين الخووووووارجين التقيوووووود بأفضوووووول ال معووووووايير المهنيووووووة وال يجوووووووز للشووووووركة أن تتعاقوووووود
معهووووووم لتقووووووديم أي إستشووووووارة أو خوووووودمات غيوووووور إجوووووووراء التوووووودقيق المووووووالي للشووووووركة  ,ويجووووووب أن يكوووووووون
المووووووودققون الخوووووووارجيون مسوووووووتقلين تماموووووووا عووووووون الشوووووووركة ومجلوووووووس إدارتهوووووووا ويجوووووووب أال يكوووووووون لوووووووديهم
إطالقا أي تضارب في المصالح في عالقاتهم بالشركة.
مكترررررب سرررررهيال وكريررررراكون مسرررررتقل تمامرررررا عرررررن الشرررررركة وأعضررررراء مجلرررررس إدارتهرررررا ،لرررررم يقررررردم المكترررررب أي خرررررردمات
أخرى غير مراجعة حسابات الشركة.

 ٠٩.٣يتعوووووين علوووووى المووووودقين الخوووووارجين للشوووووركة حضوووووور الج معيوووووة العاموووووة العاديوووووة للشوووووركة حيوووووث يقووووودمون
تقريرهم السنوي والرد على االستفسارات .
وفقررررررا للمررررررادة  ٧٣مررررررن النظررررررام األساسرررررري ،فإنررررررة علررررررى المراقررررررب أن يحضررررررر الجمعيررررررة العموميررررررة العامررررررة .كمررررررا يحررررررق
للمساهمين مناقشتة واإلستفسار عن التقرير السنوي الذي تم إعدادة من قبلهم.
شارك المدقق الخارجي في حضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية التي تم عقدها خالل سنة .٢١٠٢

 ٠٩.٤يكووووووون الموووووودققون الخووووووارجيون مسووووووؤلين أ مووووووام المسوووووواهمين ويوووووودينون للشووووووركة بواجووووووب بووووووذل العنايووووووة
المهنيووووووة المطلوبووووووة عنوووووود القيووووووام بالتوووووودقيق كموووووو ا يتوجووووووب علووووووى الموووووودققين الخووووووارجيين إبووووووالغ الهيئووووووة
وأي هي ئوووووات رقابيوووووة أخووووورى فوووووي حوووووال عووووودم إتخووووواذ المجلوووووس اإلجوووووراء المناسوووووب فيموووووا يتعلوووووق بالمسوووووائل
المثيرة للشبهة التي أثارها المدققون أو حددوها.
وفقرررررا للمرررررادة  ٧٥مرررررن النظرررررام األساسررررري للشرررررركة ،علرررررى مراقرررررب الحسرررررابات أن يلترررررزم فررررري أداء عملررررره بكرررررل مرررررا أوجبررررره
عليرررررة القرررررانون مرررررن واجبرررررات وإلتزامرررررات ،ويكررررر ون مسرررررؤوال عرررررن صرررررحة البيانرررررات الرررررواردة قررررري تقريررررررة بوصرررررفة وكررررريال
عن مجموعة مساهمين.
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الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

إن العقررررررد المبرررررررم مررررررع مراقررررررب الحسررررررابات ،يررررررذكر فرررررري إطررررررار مسررررررؤوليات الترررررردقيق والقصررررررور أنررررررة" :سرررررروف نجررررررري
مراجعة الحسابات وفقا لمعايير التدقيق الدولية (المعايير الدولية للمراجعة)".

 ٠٩.٥يتعوووووين علوووووى جميوووووع الشوووووركات المدرجوووووة أسوووووهمها فوووووي السووووووق تغييووووور مووووودققيها الخوووووارجيين كووووول ثوووووالث
سنوات كحد اقصى.
وفقرررررررا للمرررررررادة  ٧٤مرررررررن النظرررررررام األساسررررررري للشرررررررركة وللمرررررررادة  ٠٤٠مرررررررن قرررررررانون الشرررررررركات التجاريرررررررة رقرررررررم  ٥لسرررررررنة
 ٢١١٢المحلرررررري ،فإنررررررة ال يجرررررروز إعررررررادة تعيررررررين مراقررررررب الحسررررررابات أكثررررررر مررررررن خمسررررررة سررررررنوات متواصررررررلة والمراقررررررب
الحالي تم تعيينة في عام .٢١٠٢

القسم السادم – االفصاح
المادة  -٢١االفصاح
 ٢١.٠يتعووووووين علووووووى الشووووووركة التقيوووووود بجميووووووع متطالبووووووات اإل فصوووووواح بمووووووا فووووووي ذلووووووك تقووووووديم التقووووووارير الماليووووووة
واإلفصوووووواح عوووووون عوووووودد أسووووووهم أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة والمسووووووئولين التنفيووووووذيين والمسوووووواهمين الكبوووووووار
أو المسوووووواهمين المسوووووويطرين .كمووووووا يتعووووووين علووووووى الشووووووركة اإلفصوووووواح عوووووون معلومووووووات تتعلووووووق بأعضوووووواء
مجلوووووس إدارتهوووووا بموووووا فوووووي ذ لوووووك السووووويرة الذاتيوووووة لكووووول واحووووود مووووونهم تبوووووين مسوووووتواه التعليموووووي ومهنتوووووه
وعضوووووووويته فوووووووي مجوووووووالس إدارة اخووووووورى (ان وجووووووودت ) كموووووووا يجوووووووب اإلفصووووووواح عووووووون أسوووووووماء أعضووووووواء
اللجان المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقا للمادة (٥ا )٣مع تبيان تشكيلها .
تلتررررررزم الشرررررررركة بشرررررررفافية اإلفصررررررراح عرررررررن جميرررررررع المعلومرررررررات المتعلقرررررررة بأعضررررررراء مجلرررررررس اإلدارة ،النترررررررائ الماليرررررررة،
التقررررررارير السررررررنوية والتحررررررديثات العامررررررة عررررررن أنشررررررطة الشررررررركة عبررررررر موقررررررع سرررررروق الدوحررررررة ،وهيئررررررة قطررررررر لألسررررررواق
الماليرررررة والصرررررحف ،كمررررررا سررررريتم نشررررررر جميررررر ع المعلومررررررات علرررررى موقررررررع الشرررررركة قبررررررل نهايرررررة الربررررررع األول مرررررن سررررررنة
.3102

 ٢١.٢علووووووى المجلووووووس أن يتأكوووووود أن جميووووووع عمليووووووات اإل فصوووووواح التووووووي تقوووووووم بهووووووا الشووووووركة تتوووووويح معلومووووووات
دقيقة وصحيحة وغير مضللة .
تررررررررم الامتثررررررررال بالمررررررررادة المررررررررذكورة ررررررررمن السياسررررررررة والشررررررررروط المرجعيررررررررة الرسررررررررمية الترررررررري تتضررررررررمن واجبررررررررات
ومسررررررؤوليات مجلررررررس اإلدارة بمررررررا يتماشررررررى مررررررع عمليررررررة اإلفصرررررراح ونظررررررام حوكمررررررة الشررررررركات الصررررررادر عررررررن هيئررررررة
قطر لألسواق المالية.

 ٢١.٣يجووووووووووووب أ ن تكووووووووووووون التقووووووووووووارير الماليووووووووووووة للشووووووووووووركة مطابقووووووووووووة لمعووووووووووووايير المحاسووووووووووووبة والتوووووووووووودقيق
الدوليوووووووووووة IAS/IFRS/ISAومتطالباتهوووووووووووا  .ويجوووووووووووب أن يتضووووووووووومن تقريووووووووووور المووووووووووودققين الخوووووووووووارجيين
إشوووووارة صوووووريحة عموووووا إذا كوووووانو قووووود حصووووولوا علووووو ى كووووول المعلوموووووات الضووووورورية  ,ويجوووووب أن يوووووذكر هوووووذا
التقريوووووور مووووووا إذا كانووووووت الشووووووركة تتقيوووووود بمعووووووايير  IFRS/IASومووووووا إذا كووووووان التوووووودقيق قوووووود أجووووووري وفقووووووا
لمعايير التدقيق الدولية .IAS
تمت مطابقة المذكور أعالة مع المدقق الخارجي الذي يقوم بإعداد البيانات المالية للشركة.

 ٢١.٤يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع المساهمين .
يتم نشر البيانات المالية للشركة من خالل بورصة قطر وصحيفتين محليتين تصدر باللغة العربية.

القسم السابع – حقوق المساهمين
تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

المادة  -٢٠الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية
يتمتوووووع المسووووواهمون بجميوووووع الحقووووووق الممنوحوووووة لهوووووم بموجوووووب القووووووانين واللووووووائح ذات الصووووولة بموووووا فيهوووووا هوووووذا
النظووووووام ونظووووووام الشووووووركة األساسووووووي  ،ويتعووووووين علووووووى المجلووووووس أن يضوووووومن إحتوووووورام حقوووووووق المسوووووواهمين بموووووووا
يحقق العدالة والمساواة .
إن النظام األساسي للشركة يحفظ حماية حقوق المساهمين.

المادة  -٢٢سجالت الملكية
 ٢٢.٠يتعين على الشركة أ ن تحتف بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهم.
ترررررنص المرررررادة  ٠٢مرررررن النظرررررام األساسررررري علرررررى أن الشرررررركة تحرررررتفظ بسرررررجل خررررراص للمسررررراهمين .يرررررتم الحصرررررول علرررررى
كشف بسجل المساهمين من بورصة قطر بشكل دوري وذلك منذ إدراج أسهم الشركة في البورصة.

 ٢٢.٢يحوووووووق للمسووووووواهم اإل طوووووووالء علوووووووى سوووووووجل المسووووووواهمين فوووووووي الشوووووووركة والوصوووووووول اليوووووووه مجانوووووووا خوووووووالل
ساعات العمل التي تضعها الشركة.
وفقا إلدارة الشركة وألمانة سر المجلس ،فإنه يحق للمساهم اإلطالع على سجل المساهمين في أي وقت.

 ٢٢.٣يحوووووق للمسووووواهم الحصوووووول علوووووى نسوووووخة مووووون المسوووووتندات التاليوووووة  :سوووووجل المسووووواهمين  ,سوووووجل أعضووووواء
المجلوووووووووس اإلدارة  ,والعقووووووووود التأسيسوووووووووي للشوووووووووركة ونظامهوووووووووا األساسوووووووووي والمسوووووووووتندات التوووووووووي ترتوووووووووب
إمتيووووووازات أو حقوووووووق علووووووى أصووووووول الشووووووركة وعقووووووود األطووووووراف ذات العالقووووووة وأي مسووووووتند أخوووووور توووووونص
عليه الهيئة من وقت ألخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة .
المرررررررادة  ٠.٠مرررررررن ميثررررررراق حوكمرررررررة الشرررررررركات يفسرررررررر اإلجرررررررراءات الرسرررررررمية للحصرررررررول علرررررررى المعلومرررررررات المطلوبرررررررة
بحسب نظام حوكمة الشركات الصاددر عن هيئةقطر لألسواق المالية.

المادة  -٢٣الحصول على المعلومات
 ٢٣.٠علووووووووى الشووووووووركة أن تضوووووووومن عقوووووووودها التأسيسووووووووي ونظامهووووووووا األساسووووووووي إجووووووووراءات الحصووووووووول علوووووووووى
المعلوموووووووات بشوووووووكل يحفووووووو حوووووووق المسووووووواهمين فوووووووي الحصوووووووول علوووووووى وثوووووووائق الشوووووووركة والمعلوموووووووات
المتعلقووووووة بهووووووا فووووووي الوقووووووت المناسووووووبة وبشووووووكل منووووووتظم  .ويجووووووب ان تكووووووون إجووووووراءات الحصووووووول علووووووى
المعلوموووووووات واضوووووووحة ومفصووووووولة علوووووووى ان تتضووووووومن ( ) ٠معلوموووووووات الشوووووووركة التوووووووي يمكووووووون الحصوووووووول
عليهوووووووا بموووووووا فيهوووووووا نووووووووء المعلوموووووووات التوووووووي يتووووووواح الحصوووووووول عليهوووووووا بصوووووووورة مسوووووووتمرة للمسووووووواهمين
األفوووووووراد أ و للمسووووووواهمين الوووووووذين يمثلوووووووون نسوووووووبة مئويوووووووة دنيوووووووا مووووووون رأم موووووووال الشوووووووركة ( )٢اإلجوووووووراء
الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات .
المرررررررادة  ٢.٠مرررررررن ميثررررررراق حوكمرررررررة الشرررررررركات يفسرررررررر اإلجرررررررراءات الرسرررررررمية للحصرررررررول علرررررررى المعلومرررررررات المطلوبرررررررة
بحسب نظام حوكمة الشركات الصاددر عن هيئةقطر لألسواق المالية.
.

تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

٢٣.٢

للمستلزمات للطبية

علوووووووى الشوووووووركة أن يكوووووووون لهوووووووا موقوووووووع إلكترونوووووووي تنشووووووور فيوووووووه جميوووووووع اإلفصووووووواحات والمعلوموووووووات ذات
الصووووووولة والمعلوموووووووات العاموووووووة  ،وتتضووووووومن هوووووووذه المعلوموووووووات كافوووووووة المعلوموووووووات التوووووووي يجوووووووب اإلعوووووووالن
عنها بموجب هذا النظام وبموجب أي قوانين ولوائح ذات صلة.

لقررررررد تعاقرررررردت الشررررررركة فرررررري نرررررروفمبر  ٢١٠٢مررررررع شررررررركة للعمررررررل علررررررى تطرررررروير الموقررررررع اإللكترونرررررري للشررررررركة بحيررررررث
سررررريكون هنالرررررك قسرررررم مخصرررررص لمعلومرررررات المسررررراهمين بمرررررا يتماشرررررى مرررررع نظرررررام الحوكمرررررة الصرررررادر عرررررن هيئرررررة قطرررررر
لألسواق المالية.

المادة  -٢٤حقوق المساهمين فيما يتعلق بجميعات المساهمين
يجووووووب أن يتضوووووومن العقوووووود التأسيسووووووي للشووووووركة ونظامهووووووا األساسووووووي أحكامووووووا تضوووووومن حووووووق المسوووووواهمين الفعلووووووي
فووووووي الوووووودعوة إ لووووووى جميعووووووة عامووووووة وعقوووووودعا فووووووي وقووووووت مناسووووووب  ،وحووووووق إدراج بنووووووود علووووووي جوووووودول األعمووووووال
ومناقشووووووة البنووووووود المدرجووووووة علووووووى جوووووودول األعمووووووال وطوووووورح اسووووووئلة وتلقووووووي األجوبووووووة ،وحووووووق إتخوووووواذ قوووووورارات
وهم على إطالء تام بالمسائل المطروحة.
يتضمن النظام األساسي للشركة أحكاما كافية على النحو التالي:
 .٠المادة  :٤٤يحق للمساهمين حضور الجمعية.
 .٢المادة  :٧٠يحق للمساهمين مناقشة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

المادة  -٢٥المعاملة المنصفة للمساهمين وممرسة حق التصويت
٢٥.٠

يكون لكل األسم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها.

تررررررنص المررررررادة  ٢٢مررررررن النظررررررام األساسرررررري للشررررررركة علررررررى أن كررررررل سررررررهم يخررررررول صرررررراحبة الحررررررق فرررررري حصررررررة معادلررررررة
لحصة غيرة من األسهم بال تمييز في ملكية صافي موجودات الشركة وفي األرباح الموزعة.

 ٢٥.٢التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
ترررررنص المرررررادة  ٤٤مرررررن النظرررررام األساسررررري للشرررررركة أنرررررة لكرررررل مسررررراهم الحرررررق فررررري حضرررررور الحمعيرررررة العامرررررة أصرررررالة أو
نيابة ،ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا.

المادة -٢٦حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس االدارة
 ٢٦.٠يجووووووب أن يتضوووووومن عقوووووود الشووووووركة التأسيسووووووي ونظامهووووووا األساسووووووي أحكامووووووا تضوووووومن إعطوووووواء المسوووووواهمين
معلومووووووات عوووووون المرشووووووحين الووووووى عضوووووووية مجلووووووس اإلدارة قبوووووول اإلنتخابووووووات ،بمووووووا فووووووي ذلووووووك وصووووووف
مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهالتهم االخرى .
لم يتم إدراج هذا البند في النظام األساسي.

 ٢٦.٢يجووووووووب أن يكووووووووون للمسوووووووواهمين الحووووووووق بإنتخوووووووواب أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة عوووووووون طريووووووووق التصووووووووويت
التراكمي .
لم يتم إدراج هذا البند في النظام األساسي.

تقرير الحوكمة لسنة ٢١٠٢

الشركة القطرية األلمانية

للمستلزمات للطبية

المادة  -٢٧حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع االرباح
علووووووى مجلووووووس اإلدارة أن يقوووووودم الووووووى الجمعيوووووو ة العامووووووة سياسووووووة واضووووووحة تحكووووووم توزيووووووع األربوووووواح  .ويجووووووب أن
يتضوووووومن هووووووذا التقووووووديم شوووووورحا عوووووون خلفيوووووو ة وتعليوووووول هووووووذه السياسووووووة انطالقووووووا موووووون خدمووووووة مصوووووولحة الشووووووركة
والشركة والمساهمين على حد سواء .
تررررررنص المررررررادة  ٣٢مررررررن النظررررررام األساسرررررري بشررررررأن توزيررررررع األربرررررراح بحيررررررث يجررررررب أن ال تقررررررل عررررررن  %٥مررررررن المبلرررررر
المدفوع من قيمة األسهم .لم يتم توزيع أرباح عن عام .٢١٠٠

المادة  -٢٨هيكل أام المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى
٢٨.٠

يجوووووب اإلفصوووووواح عووووون هيكوووووول رأم الموووووال  ،ويتعووووووين علووووووى الشوووووركة تحديوووووود نووووووء إتفاقووووووات المسوووووواهمين
التي يجب اإلفصاح عنها .

إن قيمررررررررة رأن المررررررررال الحررررررررالي المصرررررررردر والمرررررررردفوع بالكامررررررررل هررررررررو ١١١ل٥١١ل ٠٠٥لاير قطررررررررري ،ويبلرررررررر سررررررررعر
السررررررهم الواحررررررد  ٠١لاير قطررررررري .يررررررتم اإلفصرررررراح عررررررن هيكررررررل رأن المررررررال للشررررررركة فرررررري البيانررررررات الماليررررررة للشررررررركة،
وكذلك على موقع بورصة قطر والموقع اإللكتروني الخاص بالشركة.

٢٨.٢

ينبغووووووووي أن تقوووووووو وم الشووووووووركات علووووووووى تضوووووووومين عقوووووووودها التأسيسووووووووي واأو نظامهووووووووا األساسووووووووي أحكامووووووووا
لحمايووووة مسووووواهمي االقليوووووة فووووي حوووووال الموافقوووووة علوووووى صووووفقات كبيووووورة كوووووان مسوووواهمو االقليوووووة قووووود صووووووتوا
ضدها.

وفقا للمستندات اإلدارية ،ال يوجد أية سياسة أحكام لمساهمي األقلية ،وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها.

٢٨.٣

ينبغووووووي أن تقوووووووم الشووووووركات علووووووى تضوووووومين عقوووووودها التاسيسووووووي واأو نظامهووووووا األساسووووووي آليووووووة تضوووووومن
إطووووووالق عوووووورض بيووووووع للجمهووووووور أ و تضوووووومن ممارسووووووة حقوووووووق المسوووووواواة فووووووي بيووووووع األسووووووهم فووووووي حووووووال
حووووودوث تغييووووور فوووووي ملكيوووووة رأسووووومال الشوووووركة يتخطوووووى نسوووووبة مئويوووووة محوووووددة (السوووووقف) ويجوووووب أن تأخوووووذ
بيعوووووين اإلعتبوووووار لووووودى تحديووووودها السوووووقف تلوووووك األسوووووم التوووووي يملكهوووووا طووووورف ثالوووووث ولكنهوووووا تحوووووت سووووويطرة
المسوووووواهم المفصووووووح  ،بمووووووا فيهووووووا األسووووووم المعنيووووووة باتفاقووووووات مسوووووواهمين والتووووووي ويجووووووب أيضووووووا اإلفصوووووواح
عنها.

وفقررررررا للنظررررررام األساسرررررري للشررررررركة ،فررررررإن سررررررقف تملررررررك األسررررررهم فرررررري الشررررررركة هررررررو  %٢٥مررررررن إجمررررررالي عرررررردد أسررررررهم
الشرررررركة .تعتمرررررد الشرررررركة باسرررررتمرار أليرررررة الحصرررررول علرررررى كشرررررف (حرررررديث التررررراريا) مرررررن بورصرررررة قطرررررر فيمرررررا يتعلرررررق
بسرررررجل األسرررررهم .وفقرررررا للمعلومرررررات التررررري ترررررم الحصرررررول عليهرررررا مرررررن بورصرررررة قطرررررر بتررررراريا  ٠٠ديسرررررمبر  .٢١٠٢فإنرررررة
ال يوجد أي مساهم قد تجاوز السقف المحدد لتملك نسبة  %٢٥من األسهم.

القسم الثامن – حقوق اصحاب المصالح االخرين
المادة٢٩
 ٢٩.٠يجوووووب إحتووووورام حقووووووق أصوووووحاب المصوووووا لح وفوووووي الحووووواالت التوووووي يشوووووارك فيهوووووا أصوووووحاب المصوووووالح فوووووي
الحوكموووووة  ،يجوووووب أن يتمكنووووو وا مووووون الحصوووووول علوووووى معلوموووووات موثووووووق بهوووووا وكافيوووووة وذات صووووولة وذلوووووك
في الوقت المناسب وبشكل منتظم .
تلتزم اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة على مبدأ إحترام حقوق أصحاب المصالح.
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٢٩.٢

للمستلزمات للطبية

علوووووووى مجلوووووووس اإلدارة أن يضووووووومن معاملوووووووة المووووووووظفين وفقوووووووا لمبوووووووادىء العووووووودل والمسووووووواواة وبووووووودون أي
تم ييز على أسام العرق أو الجنس أو الدين .

تلتزم اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة على معاملة الموظفيين بصورة عادلة بدون أي تفرقة.

٢٩.٣

علووووووى المجلووووووس أن يضووووووع سياسووووووة للمكافووووووأت لموووووونح حوووووووافر للعوووووواملين وإلدارة الشووووووركة للعموووووول دائمووووووا
بمووووووا يخوووووودم مصوووووولحة الشووووووركة  ,ويجووووووب ان تأخووووووذ هووووووذه السياسووووووة بعووووووين اإلعتبووووووار أداء الشووووووركة علووووووى
المدى الطويل .

الرجوع إلى بند ٥.٢

٢٩.٤

علوووووى المجلوووووس إعتمووووواد آ ليوووووه تسووووومح للعووووواملين بالشوووووركة إبوووووالغ المجلوووووس بالتصووووورفات المثيووووورة للريبوووووة
فووووووي الشووووووركة عنوووووودما تكووووووون هووووووذه التصوووووورفات غيوووووور قويمووووووة أ و غيوووووور قانونيووووووة أو مضوووووورة بالشووووووركة.
وعلووووووى المجلووووووس أن يضوووووومن للعاموووووول الووووووذي يتوجووووووه إلووووووى المجلووووووس السوووووورية والحمايووووووة موووووون أي اذى أو
ردة فعل سلبية من موظفين أو من رؤسائه.

الشرررررررركة القطريرررررررة األلمانيرررررررة للمسرررررررتلزمات الطبيرررررررة لرررررررم تعرررررررد آليرررررررة رسرررررررمية تسرررررررمح للمررررررروظفيين إبرررررررالغ المجلرررررررس
بالتصررررررفات المثيررررررة للريبرررررة فررررري الشرررررركة عنررررردما تكرررررون هرررررذة التصررررررفات غيرررررر قويمرررررة أو غيرررررر قانونيرررررة أو مضررررررة
بالشررررررركة وعلررررررى المجلررررررس أن يضررررررمن للعامررررررل الررررررذي يتوجررررررة إلررررررى المجلررررررس السرررررررية والحمايررررررة مررررررن أي أذى أو ردة
فعل سلبية من موظفين أخرين أو من رؤسائة.

القسم التاسع
المادة  -٣١تقرير الحكومة
يتعووووووين علووووووى مجلووووووس إعووووووداد تقريوووووور سوووووونوي يوقعووووووه الوووووورئيس  .ويجووووووب أن يتضوووووومن التقريوووووور تقيوووووويم المجلووووووس
لتقيوووود الشوووووركة بأحكووووام هوووووذا النظووووام  .ويجوووووب رفووووع التقريووووور إلووووى الهئيوووووة سوووونويا وفوووووي أي وقووووت تطلبوووووه الهئيوووووة .
ويجوووووووب نشووووووور التقريووووووور الوووووووذي ينبغوووووووي أ ن يتضووووووومن كووووووول المعلوموووووووات المتعلقوووووووة بتطبيوووووووق أحكوووووووام هوووووووذه النظوووووووام
السيما:
 .٠اإلجراءات التي إ تبعتها الشركة بهذا الخصوص،
 .٢أ ي مخالفوووووات ارتكبوووووت خوووووالل السووووونة الماليوووووة وبيوووووان أسوووووبابها وطريقوووووة معالجتهوووووا وسوووووبل تفاديهوووووا فوووووي
المستقبل،
 .٣األعضووووووواء الوووووووذين يتوووووووألف مووووووونهم مجلوووووووس اإل دارة ولجانوووووووه ومسوووووووؤولياتهم ونشووووووواطاتهم خوووووووالل السووووووونة،
وفقوووووا لفئوووووات هوووووؤالء األعضووووواء وصوووووالحيتهم  ،فضوووووال عووووون طريقوووووة تحديووووود مكافوووووأت أعضووووواء المجلوووووس
واإلدارة العليا في الشركة،
 .٤إجووووووراءات الرقابووووووة الداخليووووووة بمووووووا فووووووي ذلووووووك اإلشووووووراف علووووووى الشووووووؤون الماليووووووة واإلسووووووتثمارات وإدارة
المخاطر،
 .٥اإلجوووووووراء الوووووووذي تتبعوووووووة الشوووووووركة ل تحديووووووود المخووووووواطر الكبيووووووورة وتقيمهوووووووا وإدارتهوووووووا  ,وتحليووووووول مقوووووووارن
لعوامووووووول المخوووووووواطر التووووووووي تواجههوووووووا الشووووووووركة ومناقشووووووووة األنظموووووووة المعتموووووووودة لمواجهووووووووة التغييوووووووورات
الجذرية أ و غير المتوقعة في السوق،
 .٦تقيووووويم أداء المجلوووووس واإلدارة العليوووووا فوووووي تطبيوووووق ن ظوووووام الرقابوووووة الداخليوووووة بموووووا فوووووي ذلوووووك تحديووووود عووووودد
المووووورات التوووووي أخطووووور فيهوووووا المجلوووووس بمسوووووائل رقابيوووووة (بموووووا فوووووي ذلوووووك إدارة المخووووواطر) والطريقوووووة التوووووي
عال بها المجلس هذه المسائل .
 .٧اإلخفووووووواق فوووووووي تطبيوووووووق الرقابوووووووة الداخليوووووووة أو موووووووواطن الضوووووووعف فوووووووي تطبيقهوووووووا أو حووووووواالت الطووووووووارىء
التوووووي أثووووورت أو قووووود توووووؤثر علوووووى األداء الموووووالي للشوووووركة  ،واإلجوووووراء الوووووذي اتبعتوووووه الشوووووركة فوووووي معالجوووووة
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اإلخ فوووووواق فووووووي تطبيووووووق الرقابووووووة الداخليووووووة (ال سوووووويما المشوووووواكل المفصووووووح عنهووووووا فووووووي التقووووووارير) السوووووونوية
للشركة وبياناتها المالية).
 .٨تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق.
 .٩تقيد الشركة بأنظمة الرقا بة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
 .٠١كووووووول المعل وموووووووات ذات الصووووووولة التوووووووي تصوووووووف عمليوووووووات إدارة المخووووووواطر وإجوووووووراءات الرقابوووووووة الداخليوووووووة فوووووووي
الشركة.

قامررررررت الشررررررركة بإعررررررداد تقريررررررر حوكمررررررة الشررررررركات خررررررالل السررررررنة الحاليررررررة وفقررررررا لنظررررررام حوكمررررررة الشررررررركات المدرجررررررة
الخا عة لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية .تم إعداد هذا التقرير للعام  ٢١٠٢وسيتم إعالنة للجمهور.
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المرفق رقم  – ٠إجتماعات مجلس اإلدارة لسنة ٢١٠٢
نل يخ
 ٩يل ي ٢٠١٢
 ٣٠س٢٠١٢
 ٢٢يو ٢٠١٢
 ٢٢يوليو ٢٠١٢
١٣اغ طس٢٠١٢
 ٢٢ا وس ٢٠١٢
 ٢٧تي س ٢٠١٢

إا ع نل ايس
٢٠١٢/١
٢٠١٢/٢
٢٠١٢/٣
٢٠١٢/٤
٢٠١٢/٥
٢٠١٢/٦
٢٠١٢/٧
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المرفق رقم  – ٢تكوين مجلس اإلدارة لسنة ٢١٠٢
#
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