تقرير حوكمة الشركة
“حوكمة شركة الخليج للمخازن هو إجراء وهيكلية
يستخدمان لتوجيه وإدارة أعمال الشركة وشؤونها ،بحيث
يقود الشركة نحو تعزيز ازدهار األعمال والمساءلة في الشركة
للوصول إلى تحقيق قيمة طويلة األمد للمساهمين.
لقد اعتمد مجلس إدارة الشركة («المجلس») ممارسات قانون
استنادا إلى التوجيهات
حوكمة الشركات («القانون») ،وذلك
ً
التي وضعتها هيئة قطر لألسواق المالية حول القواعد التي
تحكم عمل كل الشركات المدرجة في بورصة قطر.
إن المحافظة على أعلى المعايير لممارسات حوكمة الشركات
ال يعني اإلمتثال إلى قواعد القانون فحسب بل ومع القصد
من اللوائح لتعزيز األداء والمساءلة في الشركة.
التقرير أدناه يوضح مدى االمتثال مع مختلف قواعد ممارسات
حوكمة الشركات كما في السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر .2011

أ .المدراء

 .1مجلس اإلدارة
يتولى مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن مسؤولية إدارة
الشركة وتعزيز قيمتها للمساهمين تطبيقً ا للمبادئ الجيدة
لحوكمة الشركات ،وقد أنشأ المجلس اللجان المطلوبة
للمساعدة في تأدية هذه المسؤولية.

يتوافق تشكيل مجلس اإلدارة مع عقد التأسيس للشركة
حدا
الذي يشترط أن يكون عدد األعضاء تسعة ( )9مدراء ً
أقصى ،على أن يستوفي ثالثة ( )3من هؤالء المدراء بوضوح
تعريف «المدراء» المستقلين ،واثنين ( )2من أعضاء المجلس
يستوفيا وظيفة مدير تنفيذي للشركة بينما يكون المدراء
اآلخرين غير تنفيذيين ..اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 9
تأكيدا على االستقاللية من كل مدير من
وقد تلقت الشركة
ً
بناء على طلب محدد.
المدراء للفترة المعنية ،وذلك
ً
وتم تعيين مدراء عدة في لجان المجلس كما هو مشار إليه
في الجدول  .1.1هناك ثالثة لجان مع حصص عضوية مختلفة
استنادا إلى الخبرة العملية ألعضاء المجلس .وتم رصد كل
ً
اجتماعات لجان المجلس وحضور المدراء ومشار إليها في
الجدول .1.2
إن دور مجلس اإلدارة منظم بواسطة ميثاق المجلس الواضح
الذي يحدد واجبات المدراء فض ً
ال عن مسئولياتهم  .كما يورد
الميثاق كل التفاصيل المتعلقة بمهام المجلس ومسئولياته
االئتمانية .لقد صممت الشركة وثائق بمثابة تأكيد مكتوب
عن استجابة المدراء وإيفائهم بواجباتهم االئتمانية.
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  4و 6

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  4و 6
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 3

وتتضمن اللجان التي تألفت التالي:
لجنة المجلس لألجور و
-1
لجنة المجلس للتدقيق
-2
لجنة المجلس للترشيح
-3
كل لجنة من هذه اللجان لديها ميثاق مصدق عليه يحدد
األدوار والمسئوليات والوظائف .وقد جرى توزيع كل مواثيق
اللجان على جميع المساهمين من خالل الجمعية العمومية
وأيضا متاحة على موقع الشركة اإللكتروني .
في عام 2010
ً

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  15.4و  16.2و 17.6

إن دور ومسئولية مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن يشمل
بشكل واسع المراجعة والمصادقة على مهمة الشركة
واإلستراتيجيات األساسية ،واإلشراف على مسار أعمال
المجموعة وتقييمها ،وتحديد المخاطر الرئيسة والحرص
على تطبيق المقاييس المالئمة وأنظمة التحكم إلدارة هذه
المخاطر ،والمراجعة والمصادقة على المسائل الهامة مثل
النتائج المالية واالستثمارات وسحب االستثمارات وغيرها من
المعامالت المادية .وقد أوكل مجلس اإلدارة مهام التشغيل
واإلدارة اليومية ألعمال الشركة ،إلى إدارة الشركة التي يرأسها
الرئيس التنفيذي
 .)CEOاإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 5
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واالستخدام األمثل للموارد الرأسمالية المتوفرة .ويتم تحديد
مسئوليات الرئيس التنفيذي من قبل مجلس اإلدارة.

يتألف المجلس حال ًيا من األعضاء التالية أسماؤهم :

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 8

جدول  :1.1عضوية لجان مجلس اإلدارة:
#

لجنة الترشيح

عضوية المجلس

.1

1السيد محمد إسماعيل العمادي /الرئيس

.2

الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني /نائب
الرئيس

.3

السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد /عضو

عضو لجنة

.4

الشيخ عبداهلل بن فهد آل ثاني /عضو

رئيس لجنة

.5

د .حمد سعد السعد /عضو

.6

السيد محمد ثامر العسيري /عضو

لجنة المراجعة

لجنة األجور

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 15

رئيس لجنة

 -3المدراء غير التنفيذيين:
عضو لجنة

عضو لجنة

رئيس لجنة

عضو لجنة

 .7السيد جاسم سلطان الرميحي /عضو

عضو لجنة

عضو لجنة

جدول  1.2كشف حضور المدراء في اإلجتماعات

الجمعية
العمومية

اجتماع
المجلس

 #عضوية المجلس

1

6/6

 .2الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني1 /

5/6

1

6/6

1/1

 .4الشيخ عبداهلل بن فهد آل ثاني /عضو 1

4/6

1/1

1

6/6

1

5/6

 .7السيد جاسم سلطان الرميحي /عضو 1

4/6

 .8باسم عبد اهلل شبقلو

1

6/6

 .9هنادي الصالح

1

2/6

.1

1لسيد محمد إسماعيل العمادي/
الرئيس
نائب الرئيس

 .3السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد/
عضو
 .5د .حمد سعد السعد /عضو
.6

السيد محمد ثامر العسيري /عضو

عضوا في أي من لجان المجلس
رئيس مجلس اإلدارة ليس
ً
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 8.2

لجنة الترشيح لجنة األجور

لجنة المراجعة

 -3المدراء غير التنفيذيين:
تم اختيار كل أعضاء المجلس غير التنفيذيين عن طريق
االقتراع خالل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي
جرت في العام  .2009وقد تم انتخاب أعضاء المجلس لوالية
حدا أقصى بالتوافق مع قوانين
مدتها ثالث ( )3سنوات ً
الشركة الداخلية .ومن المقرر إجراء انتخاب مجلس اإلدارة
جديد في العام  .2012إن دور المدراء غير التنفيذيين كما هو
تماما مع قواعد
منصوص عليه في ميثاق المجلس يتوافق
ً
حوكمة الشركات.

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 10

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 7
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خالل عام  ،2011اجتمع المجلس دور ًيا ،وتلقى أعضاء المجلس
بين اجتماع وآخر معلومات حول التطورات في أعمال الشركة.
باإلجمال عقدت ستة ( )6اجتماعات للمجلس في  2011وقد
حضرها المدراء .راجع جدول  1.2لمزيد من المعلومات حول
الحضور .وقد تم توزيع أوراق المجلس قبل كل اجتماع بأسبوع
على األقل ،وهي تتضمن من بين أوراق أخرى ،معلومات
مالية ومتعلقة بالشركة ،ومسائل هامة تشغيلية ومتعلقة
بالشركة ،وأداء العمل ،ومقترحات إدارية.

 -4ترشيح المدراء
1/1

4/4
1/1

4/4

1/1
1/1

 -4ترشيح المدراء
يتحمل المجلس مسؤولية اختيار واقتراح المرشحين
للمناصب اإلدارية في الشركة ،ويرأس لجنة الترشيح عضو
مجلس مستقل وهي تتألف فقط من أعضاء مجلس
مستقلين يوصون بتعيينات أعضاء المجلس وإعادة
ترشيحهم لالنتخاب من قبل الجمعية العمومية.
يقوم المجلس (لجنة المجلس للترشيح) بتقييم كل

السيد محمد إسماعيل العمادي

546,040
شخصي
الرئيس
مجموعة إسماعيل بن علي 21,666
0
شخصي
نائب الرئيس
1,240,000
شركة التميز التجارية
691
شخصي
مدير
41,666
شركة البتيل التجارية
0
شخصي
مدير
1,240,000
شركة المسار التجارية
0
شخصي
مدير
مجموعة الشميل المحدودة 41,666
21,000
شخصي
مدير
1,240,000
شركة السنام التجارية
0
شخصي
مدير
1,240,000
شركة اإلسهام التجارية
79,274
شخصي
مدير
1,240,000
شركة إيسترن للتجارة
0
شخصي
مدير
7,170,732
شركة أجيليتي – الكويت
63,516
الرئيس التنفيذي شخصي
0
غير متوفر

الشيخ عبداهلل بن فهد آل ثاني
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االسم

4/4

إن أولى مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة هو ضمان فعالية
عمل المجلس واإلشراف على سياساته؛ فهو مسئول عن
ضمان سالمة عمل المجلس بطريقة مالئمة وفعالة ،بما فيه
تلقي المعلومات الكاملة والدقيقة من أعضاء المجلس في
وقتها المناسب .إن مسئولية الرئيس التنفيذي األساسية
هي العمل مع مدراء األعمال لتطوير خطط عمل إستراتيجية
وأيضا لقياس «مؤشرات األداء الرئيسية» لمدراء األعمال ،فض ً
ال
ً
عن التركيز على تعزيز القيمة من خالل توزيع األصول

 -6معامالت األوراق المالية للمدراء

أكد جميع المدراء في الشركة خالل هذا العام ،إثر طلب
محدد من الشركة ،أنهم تجاوبوا مع المعايير المطلوبة التي
وضعتها تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية «الوقت الخامل»
طوال العام .تجدون أدناه معلومات حول بيان األسهم
للمدراء.

القسم /أو
المنصب

السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد

بالتوافق التام مع قواعد حوكمة الشركات ،فإن منصبي
رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسها التنفيذي منفصالن وال
يتوالهما الشخص نفسه .إن السيد محمد إسماعيل العمادي
هو حال ًيا رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي بينما السيد
رنجيف مينون هو الرئيس التنفيذي للشركة.

 -5اجتماعات المجلس والوصول إلى المعلومات

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 11

الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني

 -2رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ()CEO

الترشيحات الجديدة التي يتم تلقيها ويصادق عليها
بالتوافق مع سياسته في ضمان أن يكون المرشحون ذوي
مؤهالت عالية وخبرة واسعة.
وكجزء من اتفاقية االستحواذ على شركة أجيليتي قطرُ ،ض ّم
مديرين ( )2إضافيان إلى المجلس المكون من سبعة ()7
أعضاء.

د .حمد سعد السعد
السيد محمد ثامر العسيري
السيد جاسم سلطان الرميحي
السيد باسم عبد اهلل شبقلو
السيدة هنادي الصالح
السيد رانجيف مينون

إضافة:
األسهم
المملوكة في أسهم
 31ديسمبر مشتراة
خالل العام
2010

تقرير حوكمة الشركة

139,627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

نقص :أسهم األسهم
مباعة خالل المملوكة في 31
ديسمبر 2011
العام
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

685,667
21,666
0
1,240,000
691
41,666
0
1,240,000
0
41,666
21,000
1,240,000
0
1,240,000
79,274
1,240,000
0
7,170,732
63,516
0
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 -7معامالت المدراء مع الشركة

يطور برنامج توسعة
اتخذ المجلس قرا ًرا إستراتيج ًيا كي
ّ
وتقدم العديد من
في تطوير «القرية اللوجيستية  -قطر «،
ّ
المقاولين بمشاريع بناء .واحدة من هذه الشركات تتضمن
فائدة لمدير من المجلس ،ومن المقرر أن تعرض هذه المعاملة
على الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليها.
وسيعقد هذا االجتماع في الربع األول من .2012
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  13.1و  13.2و 13.3

 -8سكرتارية المجلس

تماما مع
لدى الشركة سكرتارية مجلس دائمة يتوافق عملها
ً
نظام حوكمة الشركات.
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 12

ب -أجور المدراء

 -1لجنة المجلس لألجور

ّ
شكل المجلس لجنة أجور مؤلفة من ثالثة مدراء غير
تنفيذيين بأغلبية المستقلين .وتبنت لجنة األجور بعد
مصطلحا مرجع ًيا بانتظار عرضه على اجتماع
إنشائها
ً
الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيعقد في .2012
استنادا إلى المصطلح المرجعي فإن دور اللجنة األساسي
ً
يتضمن وضع أجور رئيس المجلس وأعضاء المجلس باإلضافة
إلى الرئيس التنفيذي.

 .اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 16

ج -المساءلة والتدقيق
 -1لجنة المجلس للتدقيق

تشرف لجنة المجلس للتدقيق على عملية التقارير المالية
وتق ّيم كفاءة وفعالية نظام الشركة للتحكم الداخلي.
وتلتقي اللجنة مع مدققي الشركة الداخليين والخارجيين،
وتراجع خططهم للتدقيق وبرامج التدقيق الداخلية ونتائج
فحوصاتهم فض ً
ال عن تقييم نظام التحكم الداخلي .وتراجع
اللجنة بيانات الشركة المالية و تقارير المدققين وترفع
مشاهداتها إلى المجلس..
تتألف لجنة المجلس للتدقيق من ثالثة مدراء بأغلبية
بارعا في المسائل
المستقلين .ويعد رئيس لجنة التدقيق ً
المالية .وقد عقدت لجنة التدقيق  4اجتماعات خالل العام.
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 17

 -2تقديم التقارير المالية

تفرض قواعد هيئة قطر لألسواق المالية على الشركات
تقدم رؤية صحيحة
المدرجة ،إعداد بيانات مالية سنوية ّ
وواضحة عن الوضع العام للشركات وعن نتائج أعمالها
وتدفقاتها المالية .وتقع على عاتق المجلس مسئولية ضمان
تحديث السجالت المحاسبية للشركة بشكل سليم .و تم
إقرار المجلس بمسئوليته عن تحضير التقارير المالية.
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وافق المجلس على البيانات المالية بعد مراجعة مالحظات
لجنة التدقيق على بعض المسائل الحسابية .وقد أبدى
المجلس رضاه على استخدام السياسات المحاسبية المالئمة
في تحضير البيانات المالية ،المطبقة بثبات والمتوافقة مع
المعايير المحاسبية المعتمدة .وتم إدراج بيان في التقارير
المالية المدققة المنشورة ،عن مسئولية المراجعين في اعداد
التقارير.

 -3الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

مدركً ا مسئولياته في إلزام ضوابط داخلية دقيقة ،وضع
المجلس نظام عمل إلدارة المخاطر في الشركة يقوم باآلتي:
• تحديد المخاطر الجدية التي تواجهها الشركة في بيئتها
التشغيلية فض ً
ال عن تقييم أثر المخاطر المحددة هذه؛
• تطوير المقاييس والضوابط الالزمة إلدارة تلك
المخاطر؛
• "مراقبة ومراجعة فعالية وكفاءة هكذا مقاييس.
وقد عهد المجلس إلى لجنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على
تطبيق نظام عمل إدارة المخاطر .بتوليها هذه المسؤولية
يساعدها قسم التدقيق الداخلي ،فإن لجنة التدقيق:
• تضمن أن المخاطر الجديدة والناشئة المتعلقة بالشركة،
ويتم تحديدها على الفور من قبل اإلدارة؛
• تقيم كفاءة خطط العمل وأنظمة التحكم التي طورت
إلدارة هذه المخاطر؛
• تراقب تطبيق خطط العمل وفعالية أنظمة التحكم
وكفاءتها.
• التأكد أنه تم تضمين كل العمليات لضمان شمولية
تقييم المخاطر
تبدأ العملية بأن تحدد الشركة العمليات واإلجراءات الالزمة
لتحقيق أهدافها .ثم يتم توثيق المبادئ األساسية واإلجراءات
التشغيلية القياسية .وتبنى المبادئ األساسية واإلجراءات
التشغيلية لكل قسم ووحدة تشغيل من أقسام الشركة.
يعتبر قسم مراقبة الجودة مسئو ًلا عن متابعة وتوثيق
كل التفاصيل المتعلقة بالسياسات واإلجراءات التشغيلية.
وترسي سياسات الشركة المبادئ األساسية لكل المسائل
المادية والكبيرة ،بينما تهتم اإلجراءات التشغيلية بالخطوات
التفصيلية لتنفيذ المهام المختلفة في كل قسم .في
نوفمبر  ،2011تم مراجعة كل السياسات واإلجراءات التشغيلية
من قبل قسم التدقيق الداخلي ،وتم اعتمادها من الرئيس
التنفيذي .ويتولى قسم التدقيق الداخلي ضمان صحة
وتكامل وتوافق كل السياسات واإلجراءات التشغيلية
بالشركة.

خالل العام  ،2011أتم قسم التدقيق الداخلي بالتعاون مع
قسم مراقبة وضمان الجودة ،التدقيق السنوي للتأكد من أن
اإلجراءات ال تتضمن أية ثغرة .وقد جرت معالجة كل الثغرات
التي اكتشفت .يتم وضع هذا التقييم لضمان أن الضوابط
دقيقة وتامة.
يعتمد كل نظام التحكم الداخلي في شركة الخليج للمخازن
على تكنولوجيا المعلومات .تم تصميم تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات وإخراجها بشكل يضمن سالمة األنظمة وفصل
المستحقات وأمن البيانات وامتيازات المستخدم وضبط
الدخول والتعافي من الكوارث وضمان استمرارية العمل
وضبط الفيروسات الخ ...لقد رفع قسم التدقيق الداخلي في
الربع الرابع من عام  2011تقري ًرا يورد فيه النواقص التي لوحظت
في ضوابط تكنولوجيا المعلومات .ووافقت اإلدارة على كل
التوصيات لألخذ بها..
خالل الفترة التي أخضعت للمراجعة ،أصدر قسم التدقيق
الداخلي  28تقري ًرا ،وبضع مئات من الخطابات والمراسالت،
نتيجة للمراجعات والتدقيقات والمناقشات الرسمية وغير
الرسمية .تم قبول كل توصيات التدقيق وجرى تنفيذ الكثير
أيضا على تقرير نصف سنوي
منها .تحتوي تقارير المراجعة ً
عن تقييم الضوابط الداخلية ،ويغطي هذا التقرير كافة
العمليات داخل كل أقسام الشركة مثل أقسام الحسابات،
وتكنولوجيا المعلومات ،والنقل ،والخدمات اللوجستية
التعاقدية ،والشحن ،واألقسام األخرى.
لقد أشار مراجعو الحسابات الخارجيون إلى بعض النقاط في
التقرير اإلداري للسنة المالية  .2009وقد جرى األخذ بكل هذه
المسائل والقضايا المشار إليها.
يقود عمل التدقيق الداخلي خطة مراجعة لفترة  2011و،2012
وهي عبارة عن الئحة لعمل التدقيق على النقاط التي تحظى
باألولوية بناء على تقييم الشركة للمخاطر .لق تمت مناقشة
تقييم المخاطر من قبل لجنة التدقيق التي وافقت عليه مع
رئيس مجلس اإلدارة .وقد تم األخذ بخطة التدقيق وتنفيذها
بشكل كامل ،وسوف يتم مراجعتها بالكامل في .2012

تقييم المخاطر وإدارتها

وضع قسم التدقيق الداخلي في شركة الخليج للمخازن
تقييما مفص ً
عموما ،تم إدراج المخاطر في
جدا للمخاطر.
ً
ال ً
ً
أربع فئات هي :المخاطر اإلستراتيجية ،مخاطر البنية التحتية/
التشغيل ،مخاطر االمتثال ،ومخاطر إجراءات العمل .وتتم
مراجعة خطة تقييم المخاطر دور ًيا من قبل قسم التدقيق
الداخلي ،للتأكيد على مدى صالحية ودقة الئحة المخاطر التي
تحت التقييم..

غير الصحيحة لإلدارة والمعلومات المالية أو الحماية من
الخسائر واالحتيال المالي .تضمن هذه الضوابط أن االمتثال
واجراءات العمل تجرى كما هو مفترض.
أيضا على قسم التدقيق الداخلي بما
تشرف لجنة التدقيق ً
يضمن فعاليته .وقد أعد قسم التدقيق الداخلي تقارير ربع
سنوية لصالح لجنة التدقيق كما هو مطلوب في نظام
حوكمة الشركات.
وأجرى المجلس ،من خالل لجنة التدقيق ،مراجعة سنوية
حول نظام الشركة للتحكم الداخلي واعتبر المجلس أن
النظام كفء وفعال بشكل عام .وأعرب المجلس عن رضاه
على استجابة الشركة التامة ألحكام الضوابط الداخلية كما
نص عليها نظام حوكمة الشركات ومن قبل قسم التدقيق
الداخلي.
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 18

قواعد إدارة المخاطر

إن المادتين  17و 18من نظام حوكمة الشركات لهيئة قطر
لألسواق المالية ،تفرضان على المجلس بوضوح التأكد من
سير عمل الشركة في إطار ضوابط داخلية و إدارة قوية
للمخاطر.
وتدعم القواعد الرئيسة التالية الطريقة الحالية -5إلدارة
المخاطر:
عاما
-1
ّ
يؤمن مجلس إدارتنا (من خالل لجنة التدقيق) إشرا ًفا ً
على إدارة المخاطر على صعيد الشركة ككل .وتراقب
لجنة التدقيق بشكل دوري وضعية مخاطر الشركة.
 -2تدير شركة الخليج للمخازن مخاطر إستراتيجية
وامتثالية وتنظيمية وتشغيلية ومهنية بطريقة
متناسقة على كل األصعدة ذات الصلة ضمن الشركة.
تماما مع هيكلية
هيكلية قسم إدارة المخاطر متوافقة
ً
تماما عن
مستقل
المخاطر
وحدات الشركة .إن قسم إدارة
ً
وحدات و أقسام الشركة..

تقييم المخاطر

ألغراض تحديد وإدارة المخاطر ،تم تنصيف الئحة مخاطر
الشركة ضمن أربع مجموعات رئيسة هي:
-1
-2
-3
-4

المخاطر اإلستراتيجية
مخاطر التشغيل والبنية التحتية
مخاطر االمتثال والتنظيم
مخاطر إجراءات العمل

كم تم اعتماد الضوابط إلدارة المخاطر وليس المتوقع منها
تؤمن هذه
أن تلغي كل مخاطر الفشل في تحقيق األهدافّ .
الضوابط ضمانة منطقية وليست أكيدة للحماية من البيانات
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بلغ العدد اإلجمالي للمخاطر التي تم تحديدها  ،452منها 231
جرى تقييمهم وجرى إبالغها ألصحاب المسئوليات الخاصة
بهذه المخاطر .وتتعلق المخاطر الـ  231بشكل أساسي
بمخاطر إجراءات العمل.

يمكن توجيه االستفسارات إلى سكرتارية المجلس عبر البريد
اإللكتروني info@gulfwarehousing.com :أو مباشرة من خالل
طرح السؤال أثناء االجتماعات العمومية للشركة.
موقعا إلكترون ًيا
وبهدف تعزيز التواصل الفعال ،تدير الشركة
ً
على www.gulfwarehousing.com :من أجل توفير:

 -4التدقيق الخارجي
استعان المجلس بخدمات شركة «إرنست أند يونغ» كي تكون
المدقق الخارجي للشركة .وتضمن أحكام وشروط التعاقد مع
الشركة المذكورة االحترافية واالستقاللية.
تم اختيار المدقق الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق،
وموافقة الجمعية العمومية.

•
•

 -4التدقيق الخارجي

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 19

•

•

آخر األخبار ،اإلعالنات ،التقارير المالية ،الخ؛
"وغيرها من مواد التواصل للشركة ،مثل دعوات
االجتماعات ،المذكرات ،نماذج التفويض والتوكيل ،الخ؛
"وأجندة الشركة لمواعيد المساهمين الهامة للسنة
المالية الحالية ،التسجيل عبر اإلنترنت في خدمة التنبيه
بواسطة البريد اإللكتروني من أجل تلقي آخر مراسالت
الشركة؛
"ومعلومات أخرى متعلقة بالشركة وأعمالها للعموم.

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  22و 23

 -5االمتثال

تتم ادارة اإلمتثال من قبل قسم التدقيق الداخلي .ال يوجد
أي نقطة عدم امتثال مع أي من الهيئات التنظيمية في خالل
عام  .2011وقد تم حل كل المخالفات التي وقعت في هذا
العام..

 -2الجمعية العمومية السنوية

توفر الجمعية العمومية السنوية فرصة للمساهمين كي
يطلبوا إيضاحات ويحصلوا على فهم أفضل ألداء الشركة.
ويتم حث المساهمين على االلتقاء والتواصل مع المجلس
في الجمعية العمومية السنوية ،والتصويت على كل القرارات.

.

د -عالقات المستثمرين

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 24

 -3المدقق الخارجي والداخلي

 -1التواصل مع المستثمرين

 -3المدقق الخارجي والداخلي
قسما للتدقيق الداخلي وحصل على
لقد أسس المجلس
ً
موافقة الجمعية العمومية على اختيار شركة «إرنست أند
تقدم خدمات التدقيق للعام .2012
يونغ للمحاسبة» كي ّ

تشجع الشركة عملية التواصل مع مستثمريها .ويتم توفير
معلومات شاملة حول أنشطة الشركة في التقارير السنوية
وأيضا تكون متاحة على الموقع
التي توزع على المساهمين،
ً
اإللكتروني للشركة .إن القصد من اهتمام الشركة بنشر
المعلومات هو ضمان التوافق مع نظام حوكمة الشركات.

 -4سجالت ملكية األسهم وتفاصيلها

وتجرى حوارات دورية مع المؤسسات المستثمرة .أما
االستفسارات الموجهة من األفراد حول مسائل متعلقة
بأسهمهم وأعمال الشركة فنحن نرحب بها ويجري التعامل
معها في حينها وبأسلوب توضيحي.

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 22

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 21

مخاطر فوق «الحد المسموح» %23

مخاطر تحت «الحد المسموح» %77
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مخاطر فوق «الحد
المسموح» %23

 .اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  18و 19

 -4سجالت ملكية األسهم وتفاصيلها
تحتفظ الشركة من خالل مكتب سكرتارية المجلس بتفاصيل
ملكية األسهم وعناوين المساهمين ،وذلك بالتعاون مع
موقعا إلكترون ًيا يتم تحديثه
بورصة قطر .كما تمتلك الشركة
ً
باستمرار.

 -5آلية مضادة لالحتيال

أرسى المجلس سياسات ضد االحتيال ووضع آلية تشجع
موظفي الشركة على إبالغ المجلس عن أي سلوك مريب
بحيث يكون مثل سلوك غير أخالقي أو غير قانوني أو مضر
للشركة .عالوة على ذلك ،أرست الشركة مجموعة شاملة من
سياسات الموارد البشرية تحمي حقوق الموظفين بالعدل
واإلنصاف .كما أن الشركة لديها سياسة المكافآت التي سيتم
عرضها على الجمعية العمومية التي ستعقد في  ،2012من
أجل إقرارها.

 -6هيكلية رأس المال وحماية حقوق األقلية

جيدا في النظام
إن هيكليات رأس مال الشركة محمية
ً
األساسي (عقد التأسيس) للشركة مع وجود حدود لملكية
أيضا.
األسهم الفردية .كما أن حماية حقوق األقلية مضمونة ً
ويتم التعامل مع كل المساهمين على أساس المساواة في
الشركة .مث ً
ال :كل األسهم من الفئة نفسها لديها الحقوق
نفسها المتصلة بها.
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به  396,341,460ريال قطري
بينما يبلغ اإلحتياطي القانون  221,354,858ريال قطري .ويبلغ
إجمالي عدد األسهم المصدرة  39,634,146سهم .كل األسهم
من الفئة نفسها.
 .اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  25و 28

 -7حقوق المساهمين بالنسبة النتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة وسياسة توزيع األرباح

 -7حقوق المساهمين بالنسبة النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
وسياسة توزيع األرباح
إن النظام األساسي (عقد التأسيس) واألنظمة الداخلية
للشركة تضمن للمساهمين أن يوافقوا بشكل نهائي على
الذي سيصبح «مدير» من خالل التصويت؛ كما لدى الشركة
أحكام تتيح للمساهمين أن يرفعوا توصياتهم لتولي اإلدارة.
أيضا سياسة توزيع أرباح وستعرضها على
وتبنت الشركة ً
الجمعية العمومية لنيل موافقتها في .2012
اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة  26و 27

 -8كشوفات

 -8كشوفات
امتثلت الشركة لكل متطلبات الكشوفات بما فيها التقارير
المالية باإلضافة إلى الكشف عن حصص أعضاء مجلس اإلدارة
كما هو وارد في الجدولين  1.1و 1.3من هذا التقرير .وقد صادق
المدقق الخارجي على التقرير المالي للشركة.

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 20

هـ  -الخالصة

لقد أتمت الشركة وضع دليل الحوكمة الخاص بها .ويحتوي
الدليل على كل المسائل المتعلقة بأخالقيات ومعايير
واجراءات وسياسات حوكمة الشركة.

اإلمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 29
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