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مقدمة
الشكة الرائدة ف مجال األجهزة الطبية ف ر
الشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ه ر
ر
الرئيس
الشق األوسط .يقع مقرها
ي
ي
ي
ي
يف الدوحة  ،قطر.
ً
ر
ً
تستخدم مصنعها األكث حداثة و تطور ،مما جعل منها منافسا قويا يف صناعة األجهزة الطبية  ،حيث تعتمد أسواق الرعاية
ر
الت تركز أولوياتها عىل المرض .
الصحية المتقدمة عىل منتجات الشكة ذات الجودة عالية و ي
بالشكة و ممارسات الحوكمة الرئيسية  .كما نواصل ف ر
يحدد هذا التقرير مالمح اطار الحوكمة الخاص ر
الشكة القطرية األلمانية
ي
تبت اطار يسىع لالمتثال التام للمتطلبات الرقابية .
للمستلزمات الطبية ي
ر
الت يحكم و يدير بها مجلس الدارة ولجانه وفريق الدارة التنفيذية
تبت مجلس الدارة إطارا لحوكمة الشكات يتعلق بالطريقة ي
معايث حوكمة ر
ر
الشكات لتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة
يأت تطوير
ر
شؤون ُ الشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  ،و ي
للشكة القطرية األلمانية .تقوم ر
الرشيدة من أولويات مجلس الدارة والدارة التنفيذية العليا ر
الشكة بشكل مستمر بتعزيز
والمحتملي.
الحاليي
وتحسي مبادىء وهيكل الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح
ر
ر
ر

االلتزام باالمتثال لحوكمة الشركات
الشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بتطبيق قواعد و إرشادات الحوكمة ر
تلثم ر
للشكات والمنصوص عليها يف نظام
حوكمة ر
الشكات و الكيانات القانونية المدرجة يف السوق الرئيسية "النظام" الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية .

اإلفصاح والشفافية

ز
التامات اإلفصاح
امتثلت ر
الشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق) طوال عام  ٢٠١٩بمتطلبات الفصاح المنصوص عليها يف
قواعد وأنظمة هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر وتتقيد ر
الشكة بكافة متطلبات الفصاح المنصوص عليها يف المادة
 ٢٥من نظام حوكمة ر
الشكات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.
ً
وقد قامت ر
للمعايث الدولية للتقارير المالية إىل بورصة قطر
الشكة بالفصاح عن بياناتها المالية الرب ع سنوية المعدة وفقا
ر
وهيئة قطر لألسواق المالية ر
وشكة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ضمن المهل المحددة والقواعد المنصوص عليها.
عالوة عىل ذلك ،حرصت ر
الشكة عىل الكشف عن كافة المعلومات الجوهرية للسوق ومساهميها والمجتمع االستثماري
القواني واألنظمة المعمول بها.
وعامة الناس يف الوقت المناسب وبصورة دقيقة وكاملة وشفافة كما هو مطلوب يف
ر
وتشمل المعلومات الجوهرية ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،مواعيد اجتماعات مجلس الدارة وإعالنات النتائج عن البيانات
المالية ودعوة الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها وقراراتها والبيانات الصحفية الدورية وأي مسائل أخرى ذات الصلة
التأثث عىل سعرسهم ر
ر
الشكة .
والت لديها القدرة عىل
ر
الت تؤثر و/أو ترتبط بأداء الشكة أو عملياتها ي
ي
وتحرص ر
الشكة عىل عرض كافة النتائج المالية والعروض والعالنات الرسمية والبيانات الصحفية ذات األهمية عىل موقع
نشها بالضافة إىل ذلك ،تفصح ر
الشكة  .االلكثوت يوم ر
ر
بتغيثات مجلس الدارة .
الشكة عن كافة المعلومات المتعلقة
ر
ي

إنجازات الحوكمة لدى الشركة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
طورت ر
وشعت ر
الشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية يف تنفيذ مبادرات عدة للتوافق مع متطلبات القانون الجديدة
بتبت التطورات التنظيمية الجديدة وتنفيذها  ،بما يف ذلك دون حرص:
الت أصدرتها هيئة قطر أللسواق المالية فيما يتصل ي
ي
•
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ساس لالمتثال بالقانون الصادر عن الهيئة .
تعديل النظام األ
ي

•
•

المواصلة ف تطوير إطار الحوكمة ر
للشكة بغية تحقيق امتثال كامل بالقانون الصادر عن الهيئة
ي
يىل :
إعادة هيكلة مجلس الدارة ولجانه للتوافق مع متطلبات القانون و تشمل إعادة الهيكلة ما ي
المستقلي ف لجان مجلس الدارة للتوافق مع إطار حوكمة ر
الشكة ومتطلبات
ع ري أعضاء مجلس الدارة
•
ر ي
القانون الصادر عن الهيئة .
ر
/
المسلمات كعضو منتدب عن مجلس إدارة الشكة
تعيي السيد عيس خالد
• تم الموافقة عىل ر
ي ً
تعيي السيد  /خميس مبارك خميس زامل الكواري عضوا يف اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق
•
ر
ّ
ر
رسم باسم الشكة.
تعيي متحدث
•
ر
ي
• وضع آلية محددة ومعاي رث لتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه
• وضع نموذج شامل لتدريب أعضاء مجلس الدارة و كل عضو جديد يدخل المجلس للتعريف ر
بالشكة و
مسؤولياته و تم مشاركته مع هيئة قطر لألسواق المالية .
ً
• لدى ر
معايث ممارسات الحوكمة
الشكة سياسة للحوكمة تم إعدادها طبقا ألفضل
ر

مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس االدارة
•

•

•

يتكون مجلس الدارة ً
حاليا  7أعضاء تم انتخابهم يف األصل للفثة  ،٢٠٢١ - ٢٠١٨حيث يمكن إعادة انتخاب
ً
وفقا للنظام األساس ر
للشكة من خالل التصويت الشي للجمعية العامة.
األعضاء
ي
ً
وفقا للنظام األساس ر
للشكة (المادة  ، )٢٦يتألف مجلس الدارة من  7أعضاء  ،ولكن يف حالة وجود شاغر يف
ي
ً
المتبق ما لم يقل هذا العدد عن  ٥أعضاء وفقا للمادة (.)٣١
المجلس  ،يستمر المجلس بالعدد
ي
ً
وفقا لعقد تأسيس ر
تعيي عضو واحد  ،بينما يتم انتخاب بقية األعضاء
الشكة (المادة  )٢٦يحق لبنك قطر للتنمية ر
من خالل التصويت الشي للجمعية العامة.

•

ً
تنفيذيي امتثاال بالمادة  6من نظام الحوكمة
غث
يمثل األعضاء المستقلون ثلث مجلس الدارة  ،وجميعهم أعضاء ر
ر
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.

•

الحاليي (: )٢٠٢١ - ٢٠١٨
يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء مجلس الدارة
ر
ممثل عن

الصفة

تنفيذي /غير تنفيذي

بنك قطر للتنمية

رئيس

غث تنفيذي
ر

مؤسسة الهالل األحمر القطري

نائب رئيس

غث تنفيذي
ر

بنك قطر للتنمية

عضو

غث تنفيذي
ر

نفسه

عضو منتدب

تنفيذي

السيد  /محمد عبد المنعم السيد

نفسه

عضو مستقل

غث تنفيذي
ر

السيد /محمد عبد السالم العمادي
السيد  /خميس مبارك خميس زامل الكواري

نفسه

عضو مستقل

غث تنفيذي
ر

نفسه

عضو مستقل

غث تنفيذي
ر

االسم

الكبيس
السيد  /حمد خميس
ي
السيد  /طالل صباح مبارك صباح العبد للا
الخليق
السيد  /صالح ماجد
ي
المسلمات
السيد  /عيس خالد
ي
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السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
اسم العضو
السيد  /حمد خميس الكبيسي

الخبرة و العضوية في مجالس أخرى

•
•

مديرا ً تنفيذيا ً لالستراتيجية وتطوير األعمال في بنك قطر للتنمية
يشارك بشكل فعّال في العديد من المبادرات المحلية والدولية منها مبادرة (قادة المستقبل) التابعة
لوزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر
حاصل على ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية في ريادة األعمال واالبتكار من جامعة أتش إي
سي باريس.
يمتلك خبرة مهنية تصل إلـى خمسة عشر عاما ً في إدارة األعمال والمشاريع في مجالي
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

•
•
•
•
•

تقلد مؤخرا منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة و الصناعة
مدير تنفيذي لخدمات توطين األعمال في بنك قطر للتنمية
مدير تطوير األعمال في بنك قطر للتنمية
مدير عام في مركز "بداية"
عمل كعضو اللجنة التوجيهية في المجلس األعلى لصندوق اإلستثمار في مجال المعلومات
واإلتصاالت والتكنولوجيا
كما عمل كنائب رئيس اإلتصاالت في جامعة كارنيجي ميلون ” “Carnegie Mellonفي قطر
حائز على درجة بكالوريوس علوم في إدارة األعمال وشهادة الماجستير في ريادة التكنولوجيا من
الكلية الجامعية في لندنUniversity College of London
عضو مجلس األدارة و رئيس لجنة الشفافية و الرقابة بجمعية الهالل األحمر القطري
عضو مجلس األمناء و رئيس لجنة التدقيق الداخلي بمختبر مكافحة المنشطات
شغل عدة مناصب في مجال التدقيق الداخلي بكبري الهيئات القطرية من ضمنها مصرف قطر
المركزي و شركة قطر للحديد و الصلب
يشغل اآلن منصب مدقق أول بإدارة المراقب العام بمصرف قطر المركزي
حاصل على درجتي ماجستير في المحاسبة  ،احداهما من جامعة اوكالهوما سيتي – الواليات
المتحدة األمريكية
كما أنة حاصل على درجة الدكتوراة في المحاسية المالية – اكاديمية ليدز – المملكة المتحدة

•
•
•

السيد  /صالح ماجد الخليفي
•
•
•
•
•
السيد  /طالل صباح مبارك صباح العبد هللا

•
•
•
•

بدأ العمل في كيوتيل (أوريدو حالياً) منذ العام  ،1983حيث شغل ،على التدرج ،منصب مهنس
في البداالت اإللكترونية ورئيس قسم البداالت الشمالية ومدير البداالت الوطنية والتركيبات ثم
مدير لقطاع إدارة الشبكات
هو عضو في اللجنة الدائمة (خبير في اإلتصاالت) وقد شارك في صياغة قانون ترأس ومثل دولة
قطر وشركة أوريدو في الكثير من المؤتمرات واالجتماعات المحلية ،اإلقليمية والدولية ،كما
شارك في العديد من الدورات والندوات المحلية ،اإلقليمية والدولية
ويعمل المسلماني حاليا ً في إدارة شركات متعدة في مجال المقاوالت ،الخدمات ،التجارة والمطاعم
يتمتع بخبرة واسعة في شراء وإدارة الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها لتنهض من جديد ،كما في
إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة وإيجاد الحلول المناسبة  ،في مفاوضة العقود الدقيقة والمعقّدة وفي
تطوير عدد كبير من المهندسين القطريين
ويُشهد له مساهمته في تطوير أنظمة وقوانين اإلتصاالت واإلدارة والجودة في أوريدو ،في إدارة
المشاريع وأبرزها تغيير األرقام الى  7أرقام في  2001/2000وفي إدارة أنظمة االتصاالت في
مركز العمليات في األلعاب اآلسيوية  2005و2006

•
•
•
•
•

يحمل السيد /محمد عبدالمنعم السيد شهادة البكالريوس في إدارة األعمال والمحاسبة والمالية من
جامعة نوتنغهام ترينت  -المملكة المتحدة.
كما حاز الحقا ً على شهادة الماجستير في تخصص اتحاد والتجارة الدولية من نفس الجامعة.
عمل في الخطوط الجوية القطرية في إدارة الشؤون المالية والمحاسبة وفي قسم الخزينة.
ويعمل حاليا ً في مجال التجارة واألعمال الحرة إضافة إلى العمل في مجال تحليل سوق البورصة
المحلية وتحليل ودراسة األسواق العالمية ومدى تأثرها بالمعطيات السياسية واإلقتصادية

•
السيد  /عيسى خالد المسلماني

•
•
•

السيد  /محمد عبد المنعم السيد

•
•
السيد /محمد عبد السالم العمادي
•
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مستشار مالي أول في شركة شل قطر
عمل كمحلل في شركة قطرغاز في إدارة التخطيط االستراتيجي والمؤسسي وبعد ذلك في
قسم إدارة مخاطر المشاريع
يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة ليدز بكيت من المملكة المتحدة .

•

السيد  /خميس مبارك زامل الكواري

•
•
•
•
•
•
•

حاص بكالوريوس إدارة واقتصاد ( تخصص  /محاسبة ) بتقدير ( جيد جدا ً ) من جامعة
قطر 1990
كما حصل على ماجستير المحاسبة – جامعة ( )Plymouthلندن 2013
حاصل على البرنامج التأهيلي لزمالة المحاسبين القانونيين األمريكية .
حاصل على رخصة مدقق ومراجع حسابات معتمد من قبل وزارة األعمال والتجارة
القطرية .
تدرج في المناصب بوزارة الدفاع ( هيئة الشئون المالية  /مديرية المالية ) برتبة عميد  :و
يشغل اآلن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق قروض العاملين
عضو مجلس إدارة كيو انفست
عضو مجلس إدارة شركة مكين

اجتماعات مجلس االدارة
ً
عقد مجلس الدارة  ٦اجتماعات خالل عام  ،٢٠١٩امتثاًل للحد األدت من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة
قطر لألسواق المالية (المادة  )١٤و النظام األساس ر
للشكة (المادة . )٣٣
ي

•

•

تم حضور جميع اجتماعات مجلس الدارة من قبل غالبية األعضاء بما يف ذلك رئيس مجلس الدارة  ،امتثاال للنظام
ً
األساس ر
للشكة ( (المادة  )٣٣الذي ينص عىل أن اجتماع مجلس الدارة ال يكون صحيحا اال بحضور نصف األعضاء
ي
عىل الألقل ,ر
بشط اال يقل عدد الحضور عن  3أعضاء.

•

والتعبث عن آرائهم برصاحة والحفاظ عىل
يلثم أعضاء مجلس الدارة الترصف بحسن نية واالجتهاد وبذل العناية الواجبة
ر
ر
والئهم ر
للشكة .و اتخاذ جميع الخطوات المعقولة ليكون عىل دراية تامة بالمشاكل المحتملة يف الشكة .كما يلثم أعضاء مجلس
الدارة بتكريس الوقت والجهد المطلوب ألداء واجباتهم طوال مدة واليتهم.

•

يعرض الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الدارة المنعقدة يف :٢٠١٩

اجتماعات مجلس االدارة

اجتماع المجلس

#

عدد االعضاء الحاضرين

التاريخ

عدد االعضاء
الغائبين

١

اجتماع ١

 ١١فبراير ٢٠١٩

٦

صفر

٢

اجتماع ٢

 ٢٧مارس ٢٠١٩

٦

صفر

٣
٤

اجتماع ٣

 ٣٠أبريل ٢٠١٩

٦

١

اجتماع ٤

 ١٦يوليو ٢٠١٩

٥

٢

٥

اجتماع ٥

 ٢٠أغسطس ٢٠١٩

٧

صفر

٦

اجتماع ٦

 ٢٧أكتوبر ٢٠١٩

٧

صفر

التغييرات في عضوية مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٩
•
•
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ً
المسلمات ممثال عن مجلس الدارة للقيام بأعمال الدارة التنفيذية ليكون عضوأ
تم إنتداب السيد عيس خالد
ي
ً
منتدبا بتاري خ  ١٨يونيو ٢٠١٩
ً
ً
تم إنتخاب السيد خميس مبارك خميس زامل الكواري عضوا فائزا بعدد اسهم  ٩٬٧٨٦يف مجلس الدارة بتاري خ
 ٢٤إبريل  ٢٠١٩يف إجتماع الجمعية العمومية العادية لشغل المركز الشاغر يف عضو مجلس الدارة نتيجة
عىل المولوي يف أكتوبر ٢٠١٨
إستقالة السيد خالد ي

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
ً
ديسمث  ٢٠١٩طبقت ر
الشكة التعريف
تنفيذيي طوال السنة المنتهية يف ٣١
كانت أغلبية أعضاء مجلس الدارة
ر
أعضاء ر
غث ً ر
غث التتنفيذي طبقا ُ للنظام وهو "عضو مجلس الدارة غ رث التنفيذي هو الذي ال يؤدي
المحدد لعضو مجلس الدارة ر

الشكة،و ال يك ون متفرغ ا لدارة ر
واجبات الدارة التنفيذية ف ر
الشكة و المشاركة ف ي أعم ال الش ركة اليومي ة.وال يتسلم مكافأة
ي
شهرية " .

اإلستقاللية
الشكة أنه وفقا لقواعد حوكمة ر
تقر ر
مستقلي ،وتبذل أفضل ما يف وسعها
الشكات هناك عىل األقل ثلث أعضاء مجلس الدارة
ر
لتحقيق استقاللية ثلث أعضاء مجلس الدارة .
المستقلي حاليا أىل عوامل قد تحد من قدرتهم عىل تداول شؤون ر
الشكة بطريقة حيادية
ال يخضع أعضاء مجلس الدارة
ر
ي
وموضوعية ً
بناء عىل حقائق معلومة وموجودة .

حظر الجمع بين المناصب
ً
امتثاال للمادة ( )٧من القانون الصادر عن الهيئة .
يمتنع أعضاء مجلس الدارة من الجمع ربي المناصب المحظورة
أمي ش مجلس الدارة إقرارا ً سنويا باألستقاللية وتضارب المصالح لإلفصاح عن ما إذا كانوا
يقوم أعضاء مجلس الدارة بثويد ر
يشغلون أي مناصب محظورة قانونا أم ال.

دور مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس الدارة مسؤولية ر
الشاف بشكل مستقل عىل أنشطة ر
الشكة بهدف خلق قيمة مستدامة بما يصب يف مصلحة
ر
المساهمي وموظفيها وأصحاب المصلحة اآلخرين .
الشكة ،مع مراعاة مصالح
ر
يجب أن يترصف أعضاء مجلس الدارة بحسن نية وباألسلوب الذي يعتقدون بشكل معقول أنه يصب ف مصلحة ر
الشكة،
ي
يىل :
ومن المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الدارة بما ي
•

القواني واللوائح المعمول بها  ،والثامات الشية والسياسات المؤسسية األخرى ر
للشكة .
االمتثال لجميع
ر

•

مراعاة جميع السياسات والجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية ر
للشكة .

•

ر
الت يمثلها أو
الترصف بثاهة وحسن نية وعىل النحو الذي يصب يف مصلحة الشكة وليس يف مصلحة المجموعة ي
الت صوتت لصالحه.
ي
تميث بينهم عىل أساس
يلثم أعضاء مجلس الدارة بالمتثال لمبادئ العدالة والمساواة ربي أصحاب المصلحة دون ر
ً
فضاال عن االلثام بالشفافية .
العرق أو الجنس أو الدين،

واجبات مجلس اإلدارة
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•

يدير مجلس الدارة ر
والموظفي،
المساهمي،
الشكة باستقاللية مع هدف إنشاء قيم دائمة ووضع مصالح
ر
ر
وأصحاب المصالح األخرى يف االعتبار .

•

يعد مجلس الدارة اسثاتيجية ر
الشكة ويضمن تنفيذها .

•

يضمن مجلس الدارة االمتثال لجميع أحكام القانون وسياسات ر
الشكة الداخلية ،ويعمل عىل تحقيق امتثال أعضاء
مجلس إدارة ر
الشكة لتلك األحكام والسياسات .

•

ً
ال عن مراقبة المخاطر ضمن ر
الشكة .
يضمن مجلس الدارة إدارة المخاطر إدارة ً مناسبة فض

•

يقدم مجلس الدارة النصح بانتظام لإلدارة التنفيذية و للمدراء العامل ري ُو ر
يشف عليهم ،كما يجب رإشاك مجلس
ُ
الدارة ف قرارات ر
الشكة ذات األهمية البالغة .
ي

•

يتحمل مجلس الدارة مسؤولية إصدار ر
ونش ميثاق المجلس وفقا لمتطلبات القانون.

•

يقييم مجلس الدارة كفاءة أنشطته عىل أساس منتظم .

•

الت
يجب عىل أعضاء المجلس -عند أداء واجباتهم -أن يترصفوا بحسن نية وأن يمارسوا نفس العناية واالجتهاد ي
يمارسها شخص عادي وحريص عند العناية بأمواله الخاصة يف ظل ظروف مماثلة ،والعمل بشكل معقول عىل
نحو يصب ف المصلحة العامة ر
للشكة .
ي

•

يجب عىل أعضاء مجلس الدارة اتخاذ خطوات معقولة ليكونوا عىل دراية تامة بجميع المسائل ذات الصلة ،بما
مستنثة ومستقلة عند التصويت عىل أمور ر
الشكة ،كما یتطلب
يف ذلك اااللثام بالعناية الواجبة ،واتخاذ قرارات
ر
ر
واجب العناية أیضا من أعضاء المجلس إتخاذ خطوات معقولة لمراقبة الدارة التنفیذیة والمالية للشکة.

مهام أعضاء مجلس اإلدارة :
يلثم جميع أعضاء مجلس الدارة بالمهام اآلتية :

•
•
•
•
•
•
•
•

حضور اجتماعات المجلس واللجان بإنتظام وعدم ااالنسحاب من المجلس .

التأكد من إعطاء األولوية ر
المساهمي وتغليبها عىل مصالح أعضاء مجلس الدارة .
للشكة ومصالح
ر
تقديم الرأي بشأن األمور األسثاتيجية ر
الموظفي ،والموارد،
للشكة  ،وسياسة تنفيذ المشاري ع ،ونظم مساءلة
ر
ومعايث التشغيل .
والتعيينات الرئيسية
ر
ر
مراقبة أداء ر
الشكة يف تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ومراجعة تقارير أدائها بما يف ذلك تقارير الشكة السنوية
ونصف السنوية و الربعية .
ر
ر
األشاف عىل تطوير القواعد الجرائية لحوكمة الشكة للتأكد من تنفيذها بطريقة مثىل وفقا لمتطلبات الهيئة .
وخثاتهم المتنوعة بالتخصصات والمؤهالت المتنوعة من خالل إدارة فعالة ومثمرة ر
للشكة،
استخدام مهاراتهم ر
ر
ر
وغثهم من أصحاب المصلحة .
والعمل عىل تحقيق مصالح الشكة والشكاء
والمساهمي ر
ر
ر
المشاركة الفعالة يف الجمعيات العمومية للشكة ،وتحقيق مطالب أعضائها بطريقة متوازنة وعادلة .
والت قد تؤثر سلبا عىل تنفيذ
الفصاح عن العالقات المالية والتجارية ،والخصوم ،بما يف ذلك الخصوم القضائية ،ي
المهام الموكلة إليهم.

ر
خارج مستقل بصدد المسائل المتعلقة
يجوز ألعضاء مجلس الدارة –عىل نفقة الشكة الخاصة -طلب الرأي من مستشار ر ي
بأي من أمور ر
الشكة.
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تقييم مجلس اإلدارة

ً
ذات سنوي لعام  ٢٠١٩ألداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقا الستبيان محدد وضعه المجلس.
تم إجراء عملية تقييم ي
األت :
االعتبار
أخذت عملية التقييم يف
ي
ّ
المكونات الرئيسية لتشكيل المجلس ومسؤولياته بما يف ذلك تركيبة المجلس ،و استقالليتة و كفاءتة والمسؤوليات والمهام
ً
الرئيسية ألعضاء المجلس ،والعالقة مع الدارة التنفيذية  .وأيضا أداء اللجان المنبثقة عن المجلس.
ٌ
ً
كما تضمن أيضا جزءا خاصا بتقييم السلطات والمعلومات العامة من حيث توافرها و فاعليتها .
ً
و جزءا اخر عن وضوح البيانات و آلية االجتماعات و مالءمتها و الثام األعضاء  .كما تضمن ملحق خاص بتقيم أداء الرئيس
التنفيذي .
ً
ّ
ر
األخثة وفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشكات
ورفع التقرير إىل مجلس الدارة يقيم األداء العام للمجلس ولجانه للسنة المالية
ر
ّ
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية .وأظهر التقييم أن االجراءات واآلليات المعمول بها عىل مستوى مجلس الدارة
ّ
تثث القلق يف هذا الصدد.
واللجان المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح وال وجود ألي مسائل ر
اعتمد مجلس الدارة التقرير ووافق عليه مع مراعاة تعزيز جوانب ّ
تحسي
معينة من أداء المجلس وعمله ،وذلك من أجل
ر
فعالية المجلس وممارسات الحوكمة

المكافآت
ال يوجد مكافأت

رئيس مجلس االدارة
المسؤوليات
يتحمل رئيس مجلس الدارة مسؤولية ضمان األداء السليم للمجلس بطريقة مناسبة وفعالة من خالل ضمان مناقشة
المجلس لجميع المسائل المطروحة عليه يف الوقت المناسب والموافقة عىل جدول أعمال كل اجتماع للمجلس مع مراعاة
األمور المقثحة

الواجبات
•
•

•

يثأس رئيس مجلس الدارة اجتماعات مجلس الدارة وينسق العمل ضمن مجلس الدارة ويتناول شؤون مجلس
الدارة خارجيا .
ً
يكون رئيس مجلس الدارة مسؤوال عن طلب انعقاد اجتماعات مجلس الدارة واعتماد جداول أعماله ،ويجوز
لرئيس مجلس الدارة تفويض ذلك لنائبة أو ألي من أعضاء مجلس الدارة ولكن تظل تلك األمور مسؤولية رئيس
مجلس الدارة يف النهاية.
يواظب رئيس مجلس الدارة عىل التواصل مع مجلس الدارة ويتشاور معهم بصدد األسثاتيجية ،وتطوير األعمال ،وإدارة
مخاطر ر
تأخث بأي حاالت مهمة و حيوية لتقييم الموقف وتطوير
الشكة .و يخطر رئيس مجلس الدارة مجلس الدارة دون ر
إدارة ر
الشكة أيضا.

أمين سر مجلس اإلدارة
الرئيس يف
أمي ش مجلس الدارة رئيس مجلس الدارة وجميع أعضائه يف تنفيذ مهامهم ،ويتمثل دوره /دورها
يساعد ر
ي
الت من المحتمل أن تؤثر عىل عمليات
تقديم االستشارات لمجلس الدارة ورئيس مجلس الدارة بشأن مسائل الحوكمة ي
ر
تحسي أداء مجلس الدارة من خالل تقديم االستشارة الثي هة وذات الصلة بالتوجيه بشأن إجراءات مجلس
الشكة أثناء
ر
الدارة  ،والمتطلبات القانونية ،والمجاالت األخرى لحوكمة ر
الشكات إضافة إىل التطويرات يف أفصل الممارسات العالمية .
9

أمي ش مجلس الدارة بجانب كونها مسؤول عالقات
خالل العام ، ٢٠١٩شغلت السيدة  /يم البارودي منصب ر
المستثمرين  ،و تتمتع بخثة ر
عش سنوات ف ر
أكث من ر
الشكات المساهمة القطرية و حاصلة عىل شهادة معتمدة من الجمعية
ر
ي
الثيطانية لعالقات المستثمرين.
ر

لجان مجلس االدارة
بخثات كافية ،وتعمل اللجان عىل زيادة فعالية عمل مجلس الدارة والتعامل مع المشكالت
يشكل مجلس الدارة لجان ر
المعقدة ،ويرفع ً رؤساء اللجان المعينة تقاريرا -بانتظام -لمجلس الدارة بشأن عمل لجانهم.

لجنة التدقيق
•

تتكون لجنة التدقيق ً
حاليا من  ٤أعضاء  ،مع االلثام بالحد األدت من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة
الت ينتخبها مجلس الدارة للفثة ٢٠٢١ - ٢٠١٨
قطر لألسواق المالية (المادة  ، )١٨ي

•

يرأس لجنة التدقيق عضو مستقل كما هو موضح يف نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية (المادة
) ١٨

•

الحاليي (:)٢٠٢١ - ٢٠١٨
يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة التدقيق
ر
االسم

ممثل عن

الصفة

السيد /محمد عبد السالم العمادي

نفسه

رئيس /عضو مستقل

تنفيذي /غير
تنفيذي
غير تنفيذي

السيد  /محمد عبد المنعم السيد

نفسه

عضو مستقل

غير تنفيذي

السيد  /صالح ماجد الخليفي

بنك قطر للتنمية

عضو

غير تنفيذي

** السيد  /خميس مبارك خميس زامل الكواري

نفسه

عضو مستقل

غير تنفيذي

•

ً ز
** ز
عي السيد خميس مبارك خميس زامل الكواري بتاري خ  ٢٦مايو  ٢٠١٩عضوا يف لجنة التدقيق

•

ً
امتثاال بالحد األدنى من متطلبات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة
عقدت لجنة التدقيق  ٦اجتماعات خالل عام ،٢٠١٩
قطر لألسواق المالية (المادة )١٩

•

يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة في : ٢٠١٩

اجتماعات لجنة التدقيق
#
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اجتماع اللجنة

التاريخ

عدد االعضاء
الحاضرين

عدد االعضاء الغائبين

١

اجتماع ١

 ١٠فبراير ٢٠١٩

٢

٠

٢

اجتماع ٢

 ١٩مارس ٢٠١٩

٣

٠

٣

اجتماع ٣

 ٢١مارس ٢٠١٩

٣

٠

٤

اجتماع ٤

 ٢٨أبريل ٢٠١٩

٣

٠

٥

اجتماع ٥

 ١٦يوليو٢٠١٩

٤

٠

٦

اجتماع ٦

 ٢٣أكتوبر ٢٠١٩

٢

٢

لجنة الترشيحات والمكافآت
• تضم ر
الشكة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية لجنة الثشيح ولجنة المكافآت يف لجنة واحدة تسم "لجنة
الثشيحات والمكافآت".
ً ً
ً
ً
تعيي السيد محمد عبد المنعم السيد عضوا ثالثا رئيسا للجنة الثشيحات والمكافآت بناء عىل قرار مجلس
تم ر
الدارة رقم ( ) ٢٠١٩/٩الموقع يف  ٢٣أبريل . ٢٠١٩
الحاليي:
يعرض الجدول أدناه معلومات حول أعضاء لجنة الثشيحات والمكافآت
ر
ممثل عن

االسم

السيد  /محمد عبد المنعم السيد*

نفسه
مؤسسة الهالل األحمر

السيد  /طالل صباح مبارك صباح العبد للا

القطري
نفسه

المسلمات
السيد  /عيس خالد
ي

الصفة

تنفيذي /غير تنفيذي

عضو مستقل

غث تنفيذي
ر

عضو

غث تنفيذي
ر

عضو

تنفيذي

ز
تعيي ً
ز
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم ( ) ٢٠١٩/٩الموقع يف  ٢٣أبريل ٢٠١٩
* تم ال
•

عقدت لجنة الثشيحات والمكافآت  ٣اجتماعات خالل عام ٢٠١٩

•

يعرض الجدول أدناه معلومات حول اجتماعات لجنة الثشيحات والمكافآت المنعقدة يف ٢٠١٩
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
#
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اجتماع اللجنة

التاريخ

عدد االعضاء
الحاضرين

عدد االعضاء
الغائبين

١

اجتماع ١

 ١١فبراير ٢٠١٩

٢

صفر

٢

اجتماع ٢

 ١٧أبريل ٢٠١٩

٣

صفر

٣

اجتماع ٣

 ١٦أغسطس ٢٠١٩

٢

١

أنظمة الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر
الشكة وتساعد ف ضمان تنفيذ أغراض ر
تمثل الرقابة الداخلية جزءا ال يتجزأ من أنشطة ر
الشكة بخصوص الفعالية التشغيلية
ي
للقواني واللوائح ذات الصلة
والنتائج ،وموثوقية التقارير المالية ،واألمتثال
ر
والموظفي اآلخرين جميعهم مسؤولية تطوير أنظمة الرقابة الداخلية السليمة
.يتحمل كل من مجلس الدارة ،الدارة التنفيذية،
ر
والبقاء عليها .

إدارة المخاطر

تعتمد سمعة ال رشكة عىل قدرة ر
الشكة عىل تقليل المخاطر من خالل آليات متعددة لتقييمها ومعالجتها.
ً
تدير ال رشكة أوال المخاطر عن طريق ضمان أن مجلس الدارة و لجانه و الدارة التنفيذية و ومسؤوليها ،وموظفيها يركزن
بشكل كامل عىل األدوار والمسؤوليات المحددة لهم.
ر
أنهت ر
يغط جميع جوانب و أنشطة الشكة  ،كما قام الفريق باصدار تقرير عن إدارة
الشكة إنشاء اطار عمل لدارة المخاطر
ي
ر
وف  ٢٠١٩تم تطبيقه بشكل
المخاطر  ،اجراءات إدارة المخاطر ،وسجالت المخاطر ،لكل من إدارات الشكة الرئيسية ،ي
فعال.
التدابث المعقولة لضمان تنفيذ السياسات ،والجراءات ،واألنظمة
ينفذ كل من أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية جميع
ر
:
السليمة لتحديد المخاطر ،وقياسها ،ومراقبتها ،وتقريرها وخاصة مخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة،
والمخاطر التشغيلية.
ر
تؤمن ر
والوع باطار إدارة المخاطر الزمة للجميع لغرس ثقافة إدارة المخاطر يف الشكة ،ولضمان أن كل
الشكة بأن التدريب
ي
عضو مجلس إدارة ،أو مدير تنفيذي ،أو مدير ،أو موظف يتمكن من إدارة المخاطر المحتملة عن تنفيذ مهامه/مهامها،
وسوف تدرج رشكة أعمال التدريب عىل إدارة المخاطر يف خطط التدريب المستقبلية الخاصة بها.

التدقيق الداخلي
الداخىل أداة مهمة للرقابة الدارية تمنح مستوى ضوري من الضمان المعقول فيما يتعلق بأنظمة الرقابة
يعد التدقيق
ي
الداخلية .
ر
الماىل،
والخثات ذات الصلة بالتدقيق
الداخىل من قبل شكة جراند ثوزنتون  ،و يتمتع موظفيها بالمؤهالت
يتم التدقيق
ر
ي
ي
ر
ر
لمدقق الشكة حق الوصول
وتقييم األداء ،وإدارة المخاطر ،كما اعتمدت الشكة القطرية األلمانية مبدأ الشفافية و اعطت
ي
إىل جميع إدارات ر
الشكة .

التدقيق الخارجي
تعي الجمعية العامة لل رشكة مدققا ً خارجيا ً
وفقا ً لقانون ر
بناء عىل توصية لجنة
الشكات ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية ر
الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ال تزيد عىل خمسة سنوات
ويعي المدقق
التدقيق لمجلس الدارة ،
ر
ر ي
متتالية .
معايث
الخارجي ،ويجب أن يمتثل ألعىل
للمدققي
المعي يف قائمة هيئة قطر لألسواق المالية
الخارج
يسجل المدقق
ر
ر
ر
ر
ر ي
ير
الخارج مستقل ً تماما عن ال رشكة ،وأعضاء مجلس إدارتها ،وال يكون لديه أي تضارب يف المصالح
للمهنية ،ويكون ً المدقق
ف عالقتها /عالقته مع ر
الشكة .
ي
الخارج للجمعية العامة  ،ويجب عىل المدقق أو وكيله /وكيلها قراءة التقرير أمام الجمعية
الخارج تقرير التدقيق
يقدم المدقق
ر ي
ر ي
المساهمي .
العامة واألجابة عىل أسئلة
ر
12

اختارت الجمعية العمومية العادية ر
للشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية مؤسسة طالل أبو غزالة و رشكاه يف اجتماعها
ر
ديسمث . ٢٠١٩
المنعقد بتاري خ  ٢٤إبريل  ٢٠١٩لتدقيق حسابات الشكة للسنة المنتهية يف ٣١
ر

حقوق المساهمين
يحم قانون ر
المساهمي .
األساس و ميثاق مجلس الدارة حقوق
الشكات و القانون الصادر من الهيئة والنظام
ر
ي
ي
وفقا لإلجراءات المبينة ف النظام األساس توفر ر
للمساهمي عند الطلب :
الشكة المستندات التالية
ر
ي
ي
•
•
•
•
•

المساهمي
سجل
ر
وت (
معلومات عن أعضاء مجلس الدارة ( متاحة عىل الموقع األلكث ي
األساس
النظام
ي
تقرير سنوي لمجلس الدارة مقدما للجمعية العامة
أي مستند آخر مقدم للجمعية العامة

ّ
ر
وقد وضعت ر
وت صفحة
الشكة ألية لحقوق
ر
المساهمي يف سياسة الحوكمة .كما خصصت الشكة عىل موقعها اللكث ي
ر
للمساهمي وأصحاب المصلحة اآلخرين المعلومات المتعلقة بالشكة.
ل «عالقات المستثمرين » ،توفر من خاللها
ر
المساهمي عىل أحدث المعلومات.
ويتم تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول
ر

تضارب المصالح والتداول من قبل المطلعين
ّ
ً
تتبع ر
الشكة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية سياسة تضارب مصالح راسخة تشكل جزءا من إطار سياسة الحوكمة
•

ممثات أخرى أو قبولها
ال يجوز ألعضاء مجلس الدارة
الغث أو أي ر
والموظفي –بناءا عىل عملهم -طلب دفعات من ر
ر
للغث .
غث قانونية ر
لصالحهم أو لصالح أي شخص آخر أو منح مزايا ر
يلثم أعضاء مجلس الدارة بتحقيق مصالح ر
الشكة  ،وال يجوز ألي من أعضاء مجلس الدارة متابعة مصالحه
الشخصية ف قراراته /قراراتها أو استخدام فرص العمل المقصودة ر
للشكة لصالحه /صالحها .
ي
المطلعي ف ر
تأخث ما لم
اص
األشخ
بتداول
الخاصة
المعلومات
عن
األفصاح
الدارة
مجلس
يجب عىل
الشكة دون ر
ر ي
ر
تستثت من شط الفصاح يف الحاالت الفردية .
يحظر عىل جميع أعضاء مجلس الدارة الدارة التنفيذية واألشخاص الذين لديهم حق الوصول للنتائج المالية
الشكة من التداول ف أسهم ر
بالشكة والحصول عىل المكافآت من ر
الخاصة ر
الشكة بمقتض المادة  173من الالئحة
ي
الت تنظم فثات حظر التداول .
الداخلية لبورصة قطر ي

•

يىل فثات حظر التعامل
فيما ي
 oالرب ع األول والثالث :أسبوع واحد قبل نهاية الرب ع حت تاري خ األفصاح عن البيانات المالية .
الثات ونهاية السنة :ربي فثة الدعوة لعقد اجتماع مجلس الدارة وتاري خ الفصاح
 oالرب ع ي

•

يوقع أعضاء مجلس الدارة عىل إقرار سنوي لالستقاللية وتضارب المصالح لتأكيد إدراكهم بأنه يتوجب عليهم
الفصاح للمجلس بوجود أي ً تضارب يف المصالح قائم أو من المحتمل أن يكون قائما مع رشكة أعمال والفصاح عن
تداولهم ف أسهم ر
الشكة إضافة إىل تداول أزواجهم /زوجاتهم وأبنائهم الصغار.
ي
و قد قام أعضاء المجلس بتعبئة و توقيع إقرار االستقاللية وتضارب المصالح للعام ٢٠١٩

•
•
•

•
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قائمة بملكية األسهم ألعضاء مجلس االدارة
االسم

المنصب

ممثل عن

السيد  /حمد خميس الكبيسي

رئيس

بنك قطر للتنمية

السيد  /طالل صباح العبد هللا

نائب رئيس

جمعية الهالل األحمر القطري

السيد  /خميس زامل الكواري

عضو مستقل

نفسه (مستقل)

ال يملك

عضو

بنك قطر للتنمية

%١٠

السيد  /عيسى خالد المسلماني

عضو تنفيذي

نفسه (مستقل)

ال يملك

السيد  /محمد عبد المنعم السيد

عضو مستقل

نفسه (مستقل)

ال يملك

السيد /محمد عبد السالم العمادي

عضو مستقل

نفسه (مستقل)

ال يملك

السيد  /صالح ماجد الخليفي

نسبة األسهم
المملوكة

%١٠
%٠٫٣٦

المسؤولية االجتماعية للشركة
ر
سء  ،تلثم القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بخدمة المجتمع القطري أجمع.
حيث أن قطر تستحق األفضل يف كل ي
يفتح مصنع القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية أبوابه لجميع الطالب من جامعات قطر للمساعدة يف بناء قاعدة معرفية
لألجيال القطرية الشابة.
المتدربي الذين يدرسون يف مجاالت الهندسة الطبية
و يف كل عام  ،ترحب القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بالطالب
ر
والطبية وهندسة النتاج.
يعتث مصنع القطرية األلمانية ومعمل مراقبة الجودة بمثابة بيئة تدريب عملية للطاب لتحقيق طموحاتهم الواعدة
ر

النزاعات والخالفات
ال تزال قضية قائمة منذ عام  ٢٠١٨بخصوص فاتورة معلقه لصالح ""Bureau Veritas Qatar
*معلومات القضية مذكورة بتقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٨

رأس مال الشركة القطرية االلمانية للمستلزمات الطبية
الحاىل المصدر و المدفوع بالكامل هو  ١١٥،٥٠٠٬٠٠٠ :ريال قطري ،ويبلغ سعر السهم الواحد ()١ريال
إن قيمة الرأس المال
ي
ر
ر
وت
قطري .يتم االفصاح عن هيكل رأس المال الشكة يف البيانات المالية للشكة وكذلك عىل موقع بورصة قطر والموقع اللكث ي
الخاص ر
بالشكة.
ً
الشكة هو  % ٢٥من إجماىل عدد األسهم .تحصل ر
للشكة ،فإن سقف تملك األسهم ف ر
وفقا للنظام الحاىل ر
الشكة
ي
ي
ي
باستمرار عىل كشف شهري من رشكة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية فما يتعلق بسجل األسهم.
ً
ديسمث  ,٢٠١٩فإنه ال
الت تم الحصول عليها من رشكة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتاري خ ٣١
ر
وفقا للمعلومات ي
إجماىل و ال تزيد عن
يوجد أي مساهم تجاوز سقف المحدد لتملك نسبة  % ٢٥و تم رفع نسبة تملك األجانب لتصل إىل
ي
.٪٤٩

حمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس األدارة
الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
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