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   -  :مقدمةــ
الشركة القطرية األلمانية   " بـ يلي فيما إليها والمشار) الطبية للمستلزمات  األلمانية القطرية الشركة تعمل

 التوائم لضمان حوكمتها وممارسات  هيكل تقوية  على  (“ الشركة " – أو  QGMD " للمستلزمات الطبية
 من يمكن صحيح حوكمة  أساس ولبناء  بها الرئيسيين التنظيميين  المصلحة أصحاب  و االتساق بين 

 عمل إطار بتنفيذ  المعنية العامة األهداف ستتمثل الغاية لهذه وتحقيقا .أعمالها وتطوير تنمية خالله
  -  :في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية في صحيح مؤسسية حوكمة
 واإلدارة الشركة إدارة مجلس وبين المعنيين  المصلحة  أصحاب  بين فيما  التوافق ضمان  •

  .التنفيذية
 .المسائلة وتعزيز الرئيسية التنفيذية واإلدارة اإلدارة  مجلس أعضاء تمكين •
 .المؤسسة جوانب  مختلف في للمخاطر واإلدارة واإلشراف للمراقبة كافية آليات  وجود  ضمان •
 هيئة تنظمها التي األسواق في المدرجة الشركات  أجل من الشركات  حوكمة  قانون  مع  االمتثال •

 .(”QFMA“) القطرية المال سوق 
   -   :المؤسسية الحوكمة دليل تغطية نطاق 1-1

الشركة القطرية   على المطبقة للحوكمة الشاملة التوجيهية  المبادئ المؤسسية الحوكمة دليل يصف
 قائمة مفصلة قياسية أي سياسات  هناك  كانت  وحيثما  المنطلق هذا ومن .األلمانية للمستلزمات الطبية 

  .السيادة عليها القائمة للسياسة فسيكون  المؤسسية الحوكمة دليل في إليها اإلشارة يتم لم بالفعل
 مع جنب  إلى جنبا الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  لـ المؤسسية   الحوكمة دليل قراءة يجب 
 .للشركة األساسي النظام
o يلي ما الوثيقة هذه وتتضمن:  -   

 .اإلدارة مجلس ميثاق •
 .والمراجعة التدقيق لجنة ميثاق •
 .والمكافئات  الترشيح لجنة ميثاق •
 التنفيذية  اللجنة ميثاق •



 

 .الداخلية والمراجعة التدقيق ميثاق •
 عليها المنصوص  والشروط األحكام على األسبقية القانونية لالتفاقات  سيكون  تعارض  وجود  حالة وفي
 .األلمانية للمستلزمات الطبيةالشركة القطرية  لـ المؤسسية الحوكمة دليل في
الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات  لـ  المؤسسية الحوكمة ب ( دليل القيم علي )المتعهد 1-2

 .الطبية
 الحوكمة عن األول القيم هو الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية إدارة مجلس رئيس سيكون 
 االلتزام ضمان عن المسئول هو وسيكون  األلمانية للمستلزمات الطبيةالشركة القطرية  في المؤسسية
 .المساهمين جميع قبل من الوثيقة هذه في الواردة التوجيهية المبادئ بجميع
 يتعلق فيما  مخاوف أو استفسارات  أي معالجة عن  المسئول هو الرئيس  القيم) المتعهد( سيكون  وبصفته
 .اإلرشادي الدليل هذا بمحتويات 
 المصرح وممثليه الرئيس قبل من الوثيقة هذه في الواردة التوجيهية المبادئ مع االمتثال مراقبة و يجب 
 .اإلدارة لمجلس التابعة والمراجعة التدقيق ولجنة اإلدارة مجلس سر  أمين يكون  ما وعادة لهم

   -  :والتعميم السرية 1-3
 هذه من نسخ وستتاح ط. فق الداخلي االستخدام لغرض  ومخصصة اإلرشادي سرية الدليل هذا محتويات 
توفيرها   يتم التي النسخ مراقبة  عن مسئولين  سيكونون  والذين لهم المصرح األشخاص  خالل من  الوثيقة 
 .العمل إطار وقراءة تعميم ضمان عن المسئول هو اإلدارة مجلس سر أمين وسيكون  .بها إليهم والتعهد 

   -  :والتحديثات المراجعة 1-4
 األوقات  جميع في صلة ذات  تظل أن لضمان األساسية  الطريقة هي هذا العمل إطار مراجعة ستكون 
 رفع ويمكن .الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية عمل ومتطلبات  الناشئة االحتياجات  وتعالج
 الدليل إلى الوصول إمكانية له يتاح معني مساهم أي قبل من هذا العمل إطار مراجعة أجل من الطلبات 
 العمل مبررات  إلى باإلضافة القبيل هذا من تعديالت  بأي الخاص  الطلب  تقديم يتم أن ويجب  .اإلرشادي
 المؤسسية الحوكمة دليل  على إدخالها يتم تعديالت  وأي .اإلدارة مجلس سر أمين  إلى كتابة لذلك الموافقة
 .اإلدارة مجلس قبل من عليها الموافقة  يتم أن يجب  للشركة



 

 إلى إجرائية أو /و مالية  تداعيات  على تنطوي  والتي عليه الالحقة والتعديالت  الدليل هذا و سيخضع
 .المعتمدة السلطة لمصفوفة عليها وفقا المناسبة الموافقة على الحصول

 
  -  :المؤسسية الحوكمة مبادئ -2

 الغرض  1 - 2
 بالفاعلية تتميز مؤسسية حوكمة ممارسات  بتطوير األلمانية للمستلزمات الطبيةتلتزم الشركة القطرية 

 المؤسسية الحوكمة وقانون  تتوافق جيدة حوكمة ممارسات  تبني إلى الشركة وتسعى  .والمحاسبة والشفافية
 الشركات  وقانون  .(”QFMA“) القطرية المال سوق  هيئة تنظمها التي األسواق في المدرجة للشركات 
 يعمل حيث  أخرى  دولة أي في أو قطر دولة في بها معمول تنظيمية و لوائح أخرى  قوانين وأي التجارية
 ممارسات  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية تتبني ذلك عن فضال .لها تابع فرعي كيان أي

 .أدناه يلي فيما توضيحها تم التي المحددة المبادئ من عدد  إلى استنادا الحوكمة
   - :المؤسسية الحوكمة مبادئ 2 - 2
 الممارسات  أفضل على  تنطبق التي الممارسات  تبني في للشركة المؤسسية الحوكمة فلسفة تتمثل

 إدارة مجلس تبنى االعتبار في ذلك أخذ  ومع .الصلة ذات  التشريعية والمتطلبات  والصناعية اإلقليمية
   -  :التالية المؤسسية الحوكمة مبادئ األلمانية للمستلزمات الطبيةالشركة القطرية 

  ومساهميها الشركة لمصلحة العمل -  :1 المبدأ (أ)
 الواجبة وبالعناية صادقة وبنية  كامل بشكل دراية  على  قائم أساس على بالعمل اإلدارة  مجلس يلتزم

 فردية مصلحة بدافع  التصرف بعدم والموظفين اإلدارة مجلس ويلتزم .ومساهميها الشركة ولمصلحة
 عمليات  جميع في الشركة مصلحة يخدم بما بالتصرف يلتزمون  ولكن جماعية ذاتية مصلحة أو /و

 .القرار صنع
 
 
 



 

   -  :المحاسبة / المسائلة -  :2 المبدأ (ب)
 تجاه تصرفاته عن  مسائال وسيكون  قراراته تبرير على القدرة اإلدارة مجلس لدى  يكون  أن  يجب  

 .المعنيين المصلحة  أصحاب  أمام مطلوب  هو ما وبقدر المساهمين
  -   :والشفافية واإلفصاح الكشف -  :3 المبدأ (ت)

 الطرف تمكن التي  بالطريقة مساهميه إلى المعلومات  عن واإلفصاح بالكشف  اإلدارة مجلس يلتزم
 الكشف عملية تنفيذ  و يضمن والتزاماتها الشركة ألداء دراية على قائما من إجراء تحليل يكون  األخير

 فيما أخرى  أطراف إلى مطلوبا يكون  ما وبقدر المساهمين إلى المناسب  الوقت  وفي الدقيقة واإلفصاح
 .وحوكمتها وأدائها المالي وضعها ذلك ويتضمن بالشركة المرتبطة المادية األمور بجميع يتعلق

  -  :الفعال التفويض -  :4 المبدأ (ث)
 العمل لضمان التنفيذية  اإلدارة وإلى اللجان إلى محددة صالحيات  يفوض  أن اإلدارة لمجلس يجوز
 جميع عن النهائية المسئولية ستقع ذلك و رغما عن  .مناسب  بشكل األعمال  وإدارة سلس بشكل
  .اإلدارة مجلس عاتق على الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية في المتخذة القرارات 
 .واالئتمانية القانونية مسئولياته ممارسة في تساعده  التي اإلدارة مجلس لجان  اإلدارة مجلس وسيدعم
 التنفيذية واإلدارة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس  لجان تتبني أن كذلك اإلدارة مجلس وسيضمن
 .واستباقية إيجابية منهجية وتبني حصيفة حوكمة ممارسات 

   -  :والمسئول األخالقي القرار صنع عملية تعزيز -  :5 المبدأ (ج)
 .الشركة في عليها والحفاظ أخالقية مؤسسية ثقافة تطوير عن المسئول هو اإلدارة مجلس سيكون 
    -يجب عليه:  التحديد وجه وعلى

i. في االمتثال على التدريب  برامج وتنفيذ  وممارستها والسلوك القواعد  بمدونة اإلبالغ ضمان 
 .الشركة جوانب  مختلف

ii. واألمور األخالقية األمور جميع ومعالجة بإدارة يقوم أن لضمان التنفيذي الرئيس ودعم اإلشراف 
  .فعالة بطريقة باالمتثال المتعلقة



 

iii.  األهداف تحقيق سبيل في تحملها في الشركة  ترغب  التي الكبيرة المخاطر ومدى طبيعة تحديد 
 القدرة مع قراراتها للمخاطر( و توافق الشركة تقبل التحديد  وجه ) و على المحددة االستراتيجية

 .المخاطر تحمل على
   - :التوجيهية الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية مبادئ 3 - 2
الشركة   لـ مؤسسية حوكمة عمل  إطار تطوير أجل من   أساسية تبنينا مبادئ فإننا ذلك إلى وباإلضافة

   -القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية تتمثل فيما يلي : 
 .الجيدة المؤسسية بالحوكمة االلتزام •
 مجلس أعضاء في  والمستقلين التنفيذيين وغير التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء من مزيج توافر •

 .اإلدارة
 .التنفيذي والرئيس المدير بين فيما ) الوظائف(  واألدوار الصالحيات  بين الفصل •
 بالشفافية  تتميز مكافئة إجراءات  •
 واآلليات  االجتماعات  النعقاد  الدعوة في والحق منصفة حقوقا تتضمن المساهمين بحقوق  االلتزام •

  .األقلية المساهمين بحماية الخاصة
 

  



 

  -  :المؤسسية الحوكمة نموذج -3
  - :المحدد النموذج  1 - 3

الحوكمة المؤسسية القوي تمييزا واضحا فيما بين أدوار المساهمين ومجلس اإلدارة  يجب أن يعكس نموذج 
 واإلدارة.

 أدناه العالقة فيما بين تلك المكونات الرئيسية.  1و يوضح الشكل 
يوفر المساهمون رأس المال  •  المساهمين  

 ويحددون التوقعات من العمل التجاري 

كية
مل

 

يقدم المساهمون التوجيه السنوي /  •    
كل عامين من أجل توجيه الشركة 

 نحو تحقيق أهدافها
لجنة التدقيق 

 والمراجعة. 
 

لجنة الترشيحات 
 والمكافئات

مساعدة مجلس إدارة 
الشركة القطرية 
األلمانية للمستلزمات 
الطبية في المهام 

 التخصصية. 

التمثيل  االختيار والفصل
 واإلبالغ إلى 

يوفر مجلس اإلدارة القيادة والتوجيه  •
للرئيس التنفيذي للشركة سواء كان 
بشكل مباشر أو من خالل تشكيل 
لجان مجلس اإلدارة والتوصل إلى 

بشأن جميع اإلشكاليات  تقدير مستقل
المتعلقة باالستراتيجية واألداء والموارد 
)ويشمل ذلك عمليات تعيين 
المسئولين التنفيذيين الرئيسيين( 

 ومعايير السلوك 
سيكون مجلس اإلدارة هو المسئول  •

النهائي أمام المساهمين عن العمليات 
 وعن الصحة المالية للشركة

المسئول سيكون مجلس اإلدارة هو  •
عن وضع وتوجيه األهداف 
االستراتيجية للشركة والموافقة على 
خطة العمل ومراقبة ومراجعة عمليات 

 الشركة واإلشراف النهائي عليها
سيكون الرئيس التنفيذي هو المسئول  •

عن تنفيذ استراتيجية الشركة المعتمدة 

 
مجلس إدارة الشركة 
القطرية األلمانية 

 للمستلزمات الطبية

المناقشة  اإلشراف على وتوفير التوجيه االستراتيجي  اللجنة التنفيذية
ورفع التقارير 

 إلى 

مة 
حوك

 

رفع التقارير إلى 
الرئيس التنفيذي 
بشأن أداء األقسام 
في مقابل األهداف 

الميزانيات  / 
 الموضوعة

 الرئيس التنفيذي
 

 اإلدارة العليا لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية

     

دارة
إ

 



 

 وتقدين خطة العمل الموافق عليها.  
يجب أن يكون لدى الرئيس  •

التنفيذي المهارات الضرورية 
إلدارة العمل وسيقع على عاتقه 
وظيفة اإلشراف اإلجمالية فيما 

 يتعلق بفريق اإلدارة العليا

 
   -نموذج الحوكمة المؤسسية:   -:  1الشكل 

o   الحوكمة المؤسسية عبارة عن نظام يتم من خالله توجيه الشركات ومراقبتها لمصلحة المساهمين
وغيرهم من أصحاب المصلحة اآلخرين )ويشمل ذلك الموظفين والعمالء والمزودين والموردين  

 والحكومات وغيرهم من المشاركين في مجال الصناعة وفي السوق.والمجتمعات المحلية 
o   تؤثر الحوكمة المؤسسية في طريقة تحديد أهداف الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية

وطريقة تحقيقها وكيفية رصد ومراقبة المخاطر وتقييمها وطريقة تحسين األداء. كما يمكن إطار  
مجلس اإلدارة من توفير القيادة في إطار هيكل من القيود عمل الحوكمة المؤسسية الجيد 

والضوابط الحصيفة والفعالة التي تعزز من المحاسبة وتمكن من تقييم المخاطر وإداراتها وفي  
 النهاية تزيد من ثقة المستثمرين. 

o   ويتمثل الغرض النهائي من الحوكمة المؤسسية في تنظيم تدفق إدارة الشركة القطرية األلمانية
 للمستلزمات الطبية وتعزيز ممارسات الحوكمة واستدامة وتحسين القيمة للمساهمين.  

 
 عرض عام لهيكل الحوكمة المؤسسية لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية.  2 - 3

يوضح العالقة فيما بين مساهمي الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ومجلس   -:  2الشكل 
 اإلدارة واإلدارة
 المساهمين 

 مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 



 

 لجنة الترشيح والمكافئات   لجنة التدقيق والمراجعة 
 اللجنة التنفيذية  الرئيس التنفيذي  إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية 

  إدارة االمتثال  
 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. اإلدارة التنفيذية لـ الشركة 

 هيكل الحوكمة المؤسسية لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية -:  2الشكل 
 

تم توضيح سمات وخصائص هيكل الحوكمة المؤسسية لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  
  -فيما يلي أدناه:  

يتكون المساهمون في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية من مساهميها الكبار )بنك   •
(. وجميع أعضاء الجمهور  قطر للتنمية والمؤسسة القطرية والهالل األحمر وصندوق وادي السيل

 الذين يمتلكون حصصا )أنصبة( في الشركة.
 و يعين المساهمون مجلس إدارة يمثلهم. 

( أعضاء مجلس إدارة مع مزيج مناسب من  7يتكون مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن سبعة ) •
جلس  أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين وغير تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة مستقلين. و يتكون ثلث م

اإلدارة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين ويجب أن تكون الغالبية أعضاء مجلس إدارة غير  
 تنفيذيين.  

( لجان تابعة لمجلس اإلدارة من أجل مساعدته في أداء 3سينشئ مجلس اإلدارة ثالث )
 واجباتهم.

  -و يتشكل مجلس اإلدارة في الوقت الحالي من:   •
o  .لجنة التدقيق والمراجعة 
o ترشيحات والمكافئات لجنة ال 
o  .اللجنة التنفيذية 

 ( من قبل مجلس اإلدارة لغرض اإلشراف علي شئون الشركة.CEOيتم تعيين الرئيس التنفيذي ) •



 

يعكس نموذج الحوكمة المؤسسية المعتمد بشكل نهائي لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية 
يجة لذلك توجد هناك حاجة من أجل المراجعة والتعديل  نموذج التشغيل و الهيكل التنظيمي للشركة. وكنت 

   .الدوري لهيكل الحوكمة الموضح أعاله لكي يتواءم ومتطلبات الشركة المتطورة
 الوظائف والمسئوليات 3 - 3

تطرح األقسام التالية وصفا عالي المستوى لوظائف وأدوار المساهمين الرئيسيين في الشركة القطرية  
   -األلمانية للمستلزمات الطبية:  

  -المساهمين:    1 -  3 - 3
يوفر المساهمون رأس المال ويضعون التوقعات للعمل التجاري. كما أنهم يوفرون اإلرشاد الضروري  

حقيق أهدافها.  و يضمن مجلس اإلدارة احترام حقوق المساهمين وأن يتم معاملة  لتوجيه الشركة نحو ت
جميع المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة كما هو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة. وسيكون 
.  مجلس اإلدارة مسئوال عن توفير جميع المعلومات المطلوبة لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم 

  -وق المساهمين:  وستتضمن حق
تعيين مجلس اإلدارة من خالل التصويت التراكمي )يجب أن يكون للمساهمين إمكانية وصول   •

سابقة إلى المعلومات التي تتعلق بالمرشحين ويشمل ذلك وصف مهاراتهم المهنية والفنية  
 وخبراتهم ومؤهالتهم األخرى. 

 تعديل النظام األساسي للشركة •
 انعقاد جمعية عمومية. الحق في الدعوة إلى  •
الحق في التصويت والموافقة على األمور التي يتم رفعها للنظر فيها )يحدث التصويت بالتناسب  •

 وسيكون من حق كل سهم صوتا واحدا. –مع حصة المساهمين االقتصادية في الشركة 
 أي أمور أخرى تم تحديدها بموجب النظام األساسي للشركة والقوانين المعمول بها.  •

 مجلس اإلدارة   2 -  3 - 3
بيتم تعيين مجلس اإلدارة من قبل المساهمين في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. وستكون  

 المسئولية الرئيسية لمجلس اإلدارة هي ضمان إدارة الشركة لمصلحة المساهمين. 



 

يذية لـ الشركة القطرية األلمانية  و تتمثل الوظيفة األساسية لمجلس اإلدارة في اإلشراف على اإلدارة التنف 
وتتضمن المسئوليات الرئيسية  للمستلزمات الطبية في نطاق إطار عمل قيود وضوابط حصيفة وفعالة. 

  -ألعضاء مجلس اإلدارة:  
 . إبالغ الرئيس التنفيذي للشركة بتطلعات المساهمين  •
 للمستلزمات الطبية. الموافقة على إطار السياسة العامة لـ الشركة القطرية األلمانية  •
اإلشراف على شئون األعمال التجارية لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ويشمل  •

ذلك الموافقة واإلشراف على استراتيجية الشركة )والتي تتضمن مراقبة خطط العمل ووضع  
 األهداف ومراقبة األداء والتقييم(. 

ـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وكذلك تعزز تحديد االتجاه العام واألهداف المالية ل •
نزاهة وتكامل الشركة من خالل توفير اإلشراف على إدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية والقيود  

 والضوابط الداخلية.
توجيه قيم الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ومدونة قواعد السلوك وضمان االلتزام   •

 االمتثال التنظيمي. و 
أدناه. وتم تضمين وصف تفصيلي الختصاصات مجلس إدارة  5تم تناول وظيفة مجلس اإلدارة في القسم 

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية في البيان الملحق " ح " منه. 
  -لجان مجلس اإلدارة:   3 -  3 - 3

من لجان مجلس اإلدارة التالية. ويجوز لمجلس   يجب أن تتكون لجان مجلس اإلدارة في الحد األدنى 
اإلدارة في المستقبل أن يدرس زيادة عدد اللجان ليأخذ في االعتبار االحتياجات والظروف الخاصة 

 .بالعمل
 

  -لجنة التدقيق والمراجعة:   (أ)
ستكون لجنة التدقيق والمراجعة هي المسئولة عن مساعدة مجلس اإلدارة في إشرافه على تكامل ونزاهة  
البيانات المالية والقيود والضوابط الداخلية في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وعلى اإلشراف  



 

خليين والخارجيين. وستكون لجنة  وعلى الجودة واالستقاللية وفاعلية كل من المدققين والمراجعين الدا
التدقيق والمراجعة مسئولة كذلك عن مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف علي االمتثال مع القوانين  

 واللوائح التنظيمية المعمول بها ويتضمن ذلك قواعد حوكمة هيئة األسواق المالية القطرية.
ي ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة )البيان  تم إضافة وصف تفصيلي لصالحيات لجنة التدقيق والمراجعة ف

 الملحق خ(.
  -لجنة الترشيحات والمكافئات:   (ب)

ستكون لجنة الترشيحات والمكافئات هي المسئولة عن التعرف على والتوصية بأعضاء مجلس اإلدارة  
ذه المؤهلين )التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين( من أجل شغل عضوية مجلس اإلدارة. وستصدر ه

اللجنة كذلك توصياتها إلى مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين سوف يتم تعينهم في لجان مجلس  
اإلدارة وكذلك الوظائف التنفيذية داخل الشركة. فضال عن ذلك ستحدد لجنة الترشيحات والمكافئات 

والمسئولين التنفيذيين   وتتفق مع مجلس اإلدارة على إطار العمل والسياسة لمكافئة أعضاء مجلس اإلدارة 
 واإلدارة العليا وغيرهم من موظفي الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وفقا لما تراه اللجنة مناسبا.
تم إضافة وصف تفصيلي الختصاصات لجنة الترشيحات والمكافئات في ميثاق لجنة الترشيحات  

 والمكافئات )البيان الملحق " د ".
   -:  اللجنة التنفيذية (ت)

سيتولى قيادة اللجنة التنفيذية رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وستتشكل  
( والرئيس التنفيذي. وسيتم دعوة اإلدارة الرئيسية التي  1من نائب الرئيس و عضو مجلس إدارة واحد )

على جدول العمل ونقاط اعتمادا  –تمثل مختلف األقسام داخل الشركة إلى حضور االجتماعات 
المناقشة. و ستوجه اللجنة التنفيذية وتدعم الشركة. وتحت قيادة الرئيس سيتشارك األعضاء صالحيات  
ومسئوليات اإلدارة التشغيلية للشركة. وستكون اللجنة مسئولة عن وضع ومناقشة االستراتيجية ومتابعة  

 أداء الشركة والحوكمة والمراقبة واالمتثال. 
 
 



 

  -أمين سر مجلس اإلدارة:   4 -  3 - 3
أمين سر مجلس اإلدارة هو المسئول عن تزويد مجلس إدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة بجميع  
المعلومات الضرورية لتمكن الحاضرين من النظر في اإلشكاليات التي سيتم مناقشتها ودراستها بعناية.  

ذات صلة وموثوق بها وهامة وشفافة   فضال عن ذلك يجب أن تكون المعلومات التي سيتم تقديمها
 وواضحة. 

لن تكون وظيفة أمين سر مجلس اإلدارة مهمة فقط في تقديم المعلومات ولكنها ستضمن بشكل أعم أداءا 
فعاال لمجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. وسيكون أمين سر مجلس اإلدارة هو  

لي لمجلس اإلدارة وتيسير تدفق المعلومات ذات الصلة وتقديم  المسئول عن تعزيز األداء اإلجما
المعلومات غير المتحيزة والتوجيه بشأن إجراءات مجلس اإلدارة والمتطلبات القانونية والحوكمة المؤسسية. 
كما سيلعب أمين سر مجلس اإلدارة دورا أساسيا في تيسير اإلعداد والتطوير )التنمية( المهني ألعضاء 

 ارة.مجلس اإلد 
  -الرئيس التنفيذي:   5 -  3 - 3

سيكون المدير التنفيذي هو المسئول عن اإلشراف على إدارة الشركة. وسيكون هو المسئول أمام مجلس  
اإلدارة عن عمليات الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية الفعالة ذات الكفاءة وعن ضمان  

متثال مع السياسات التي وافق عليها مجلس اإلدارة.   االمتثال مع المتطلبات التنظيمية وكذلك اال
وسيكون الرئيس التنفيذي مدعوا في جميع اجتماعات مجلس اإلدارة ولكن لن يكون عضوا دائما في 
مجلس اإلدارة ومن ثم لن يكون له حقوق تصويت. و سيوفر صلة االرتباط المطلوبة فيما بين مجلس  

س التنفيذي أيضا ويراقب أداء الشركة وإداراتها التنفيذية. وسيترأس  اإلدارة واإلدارة. كما سيشرف الرئي
الرئيس التنفيذي االجتماعات األسبوعية واالجتماعات التي سيتم عقدها مع جميع رؤساء إدارات الشركة 

 من أجل متابعة الميزانية واالستراتيجية وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
  -الداخلية:   إدارة التدقيق والمراجعة 6 -  3 - 3

تتمثل وظيفة إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة على تنفيذ حوكمة  
مؤسسية ذات فاعلية و  كذلك المراقبة الداخلية من خالل توفير الخدمات الموضوعية والمستقلة  



 

هنية للتدقيق والمراجعة. كما توفر  والخدمات االستشارية وفقا لقيم الشركة والمعايير واألخالقيات الم
الوظيفة تقييما مستقال لفحص وتقييم العمليات كخدمة للجنة التدقيق والمراجعة الخاصة بالشركة. وستقدم  

وإداريا إلى   –إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية بالشركة تقاريرها إلى لجنة التدقيق والمراجعة وظيفيا 
 الرئيس التنفيذي.

  -إدارة االمتثال:   7 -  3 - 3
من أنه يتم تنفيذ أنشطة الشركة وإدارة  –على أساس معقول  –تتمثل وظيفة إدارة االمتثال في التأكد 

موظفيها وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها ووفقا لمدونة قواعد السلوك للشركة ولسياستها  
صلة وظيفة إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية التي يمكنها النظر في  وإجراءاتها. وستكون إدارة االمتثال منف 

تنسيق مسائل امتثال محددة مع المدققين والمراجعين الداخليين. ومع ذلك  –أو  –تفويض مهام محددة 
 سيكونون مسئولين وظيفيا أمام لجنة التدقيق والمراجعة وإداريًا أمام الرئيس التنفيذي.

   - اإلدارة:  8 -  3 - 3
وسيتضمن هذا التوصية   –تتمثل وظيفة اإلدارة في االضطالع بالمسئولية اليومية عن عمليات الشركة 

باتجاه استراتيجي محدد من أجل موافقة مجلس اإلدارة عليه وبعد ذلك ترجمة ذلك إلى عمليات وأنشطة  
 وإدارة للموارد البشرية والمادية والمالية للشركة لتحقيق أهدافها المحددة.

 

  -حقوق المساهمين:    - 4
   -الحقوق العامة للمساهمين:   1 - 4

  -وعلى وجه التحديد:   –سيكون من حق أي مساهم في الشركة جميع الحقوق المرفقة بالسهم  
 الحق في تشارك حصة األرباح القابلة للتوزيع. -1
 الحق في حصة من أصول الشركة عند التصفية.  -2
الجمعية العمومية والمساهمة في المداوالت والتصويت على القرارات  الحق في حضور اجتماعات  -3

 ذات صلة إما بصفة شخصية أو في حال كان غيابيا عن طريق وكالء.
 حق التصرف أو التحويل أو النقل فيما يتعلق باألسهم الخاصة بهم.   -4



 

 اإلدارة. الحق في اإلشراف على أنشطة مجلس اإلدارة ورفع دعاوى المسئولية ضد أعضاء مجلس -5
الحق في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب وبشكل منتظم وتقديم االستفسارات وإتاحة   -6

إمكانية وصولهم إلى المعلومات ذات الصلة والمعلومات المادية التي تتعلق بالشركة دون المساس  
 ية. بمصالح الشركة وبطريقة ال تتعارض مع اللوائح التنظيمية لهيئة سوق المال القطر 

الحق في المشاركة في القرارات المتعلقة بالشركة والحصول على معلومات كافية فيما يتعلق   -7
   -بالتغييرات الجوهرية في الشركة مثل:  

o  أي وثائق ومستندات منظمة بشكل مشابه   –أو  –التعديالت في النظام األساسي للشركة
 للشركة.

o .التصريح باسهم إضافية 
o  لجزء كبير من   –أو  –العادية ويتضمن ذلك عمليات نقل ملكية سواء لجميع المعامالت غير

 األصول التي ينتج عنها في حقيقة األمر بيع الشركة.
 الحق في المشاركة في قرارات الحوكمة المؤسسية األساسية مثل ترشيح واختيار أعضاء مجلس اإلدارة.  -8
لمكافئات ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين  الحق في إبداء وجهات النظر الخاصة بهم حول سياسات ا -9

 التنفيذيين الرئيسيين. 
 تيسير ممارسة المساهمين في الشركة لحقوقهم وإتاحة إمكانية وصولهم إلى المعلومات.  2 - 4

ويحدد النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الضرورية لممارسات 
 قانونية. المساهمين جميع حقوقهم ال

و سيتم تقديم جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من أن يمارسوا بشكل صحيح حقوقهم ويجب أن  
تكون تلك المعلومات شاملة ودقيقة ويجب أن يتم تقديمها وتحديثها بشكل منتظم في حدود األوقات 

ن. وسيكون  الزمنية المحددة ويجب على الشركة أن تستخدم وسائل االتصال األكثر فاعلية مع المساهمي 
    -من حق المساهمين كحد أدنى الحصول على نسخة مما يلي:  

o  .سجل المساهمين 
o .سجل أعضاء مجلس اإلدارة 



 

o  .النظام األساسي للشركة والئحتها الداخلية 
o :المعامالت مع أطراف ذات صلة 

 فضال عن ذلك تلتزم الشركة بأن تحتفظ سجالت صحيحة ودقيقة وحديثة لملكية األسهم.
 توزيع األرباح: بقوق المساهمين فيما يتعلق ح 3 - 4

يجب على مجلس اإلدارة أن يضع سياسة واضحة بشأن توزيعات أرباح األسهم بطريقة تراعي مصالح  
المساهمين ومصالح الشركة ويجب إبالغ المساهمين بتلك السياسة أثناء اجتماع الجمعية العمومية وسيتم  

 مجلس اإلدارة.اإلشارة إليها في تقرير أعضاء 
ستوافق الجمعية العمومية على توزيعات أرباح األسهم وتاريخ توزيعها. وسيتم تقديم تلك التوزيعات على  
أرباح األسهم نقدا أو بعالوة كحقوق للمساهمين المدرجين في السجالت التي يتم االحتفاظ بها في سجل  

 ذي تنعقد فيه الجمعية العمومية.المساهمين عند ظهورها في نهاية جلسة التداول في اليوم ال
 مجلس اإلدارة: - 5
 الغرض:  1 - 5

يتمثل الغرض من وراء هذا القسم في توضيح الهيكل والتشكيل والمسئوليات والمبادئ التوجيهية التشغيلية  
 لمجلس اإلدارة. وتم تقديم وصفًا تفصيليًا لميثاق مجلس اإلدارة مرفق طيه في البيان الملحق " ح ".

 مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية    2 - 5
من النظام األساسي   29تم تأسيس مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وفقًا للمادة 

وتم تعيينه من قبل المساهمين بهدف المراقبة واإلشراف على إدارة الشركة. ويتشكل مجلس اإلدارة من  
عضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين ويعتبر هو هيئة صنع القرار النهائية في  مجموعة من أ 

الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. وسيقومون بتنفيذ مسئولياتهم وفقا للصالحيات الممنوحة لهم  
 عن طريق مصفوفة تفويض السلطة في الشركة.

مساهمين عن أداء الشركة ويجب أن ينفذ مهامه بطريقة تتميز  و سيكون مجلس اإلدارة مسئواًل أمام ال
بالمسئولية وبنية صادقة مع ممارسة العناية الواجبة. وعلى وجه التحديد سيكون مجلس اإلدارة مسئواًل  

 عن ممارسة األنشطة االستراتيجية وإدارة المخاطر والحوكمة ومراقبة األداء للشركة.



 

 الهيكل والتشكيل  3 - 5
   -( أعضاء كحد أدنى منهم:  7مجلس اإلدارة من سبعة )سيتشكل  

o (1/3( ثلث العدد اإلجمالي من األعضاء سيكون أعضاء مجلس إدارة مستقلين )11) 
o  .المتبقي من العدد اإلجمالي لألعضاء سيكون أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين 
o  ( أو أكثر سيتم تخصيصها لتمثيل المساهمين  1مقعد  ) .األقلية 
o  ( كحد أدنى سيتم تخصيصه لتمثيل موظفي الشركة  1مقعد  ) 

ويجوز أن يقدم المساهمون والرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاليين ترشيحات األشخاص المرشحين  
 المحتملين للعمل في مجلس اإلدارة وكذلك لجنة الترشيحات والمكافآت. 

من النظام   27يجب أن يكون اختيار وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للمعايير المحددة في المادة 
 القطرية المال سوق  هيئة وكذلك وفقًا لمعايير  -األساسي لـ الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  

(“QFMA”).مادًا على احتياجات  . وفي المستقبل يمكن أن يختلف حجم وتشكيل مجلس اإلدارة اعت
 الشركة.

ويلتزم الرئيس التنفيذي بأن يشارك بصفته مدعوًا إلى اجتماعات مجلس اإلدارة ولن يعتبر عضوًا دائمًا  
في مجلس اإلدارة. ويلتزم مجلس اإلدارة بأن يعين أمين سر لمجلس اإلدارة وهو من سيعمل بصفته أمين  

 
ير متحيزة  اإلدارة املستقل هو ذلك العضو غير الخاضع لتأثير أي عامل يمكن أن يقيد قدرته على النظر أو املناقشة والبت في أمور الشركة بطريقة غعضو مجلس   (1)   1

 في أي من 
ً
  -  :املواقف التاليةوموضوعية )على أساس الحقائق فقط(. وعن طريق التوضيح وبدون املساس بعمومية ما سبق لن يعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقال

  -  :كان أثناء آخر ثالثة أشهر ماضية –أو  –في حال كان هو / هي في الوقت الراهن  - 1

 لدى الشركة  ()أ
ً
 ويتضمن هذا اإلدارة التنفيذية العليا –موظفا

 أو عضو مجلس إدارة أو مالك أو شريك ملساهم كبير في شركة استشارية تابعة للشركة وسيت ()ب
ً
ضمن هذا املدقق الخارجي لـ الشركة القطرية األملانية موظفا

 .للمستلزمات الطبية

 تحت إدارة أي منه ()ت
ً
 حيث يكون املدير التنفيذي األول للشركة أو أي شخص من أقاربه أو أي شخص آخر واقعا

ً
 قانونيا

ً
 في مجلس إدارة أي موظف يعتبر كيانا

ً
م عضوا

 في ذلك الكيان القانونيأو في اإلدارة التنفيذية العليا أو 
ً
 كبيرا

ً
 .مساهما

 في حال كان يحوز على نسبة 
ً
 كبيرا

ً
  أكثر من األسهم التي لها حق التصويت في الشركة –أو  -%    10وسيعتبر أي شخص مساهما

 للمدير التنفيذي األول للشركة - 2
ً
  في حال كان قريبا

في خالل آخر ثالثة أشهر ماضية وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر  –أو  –ت مالية في الوقت الحالي أي شخص من أقاربه له معامال  –أو  –في حال كان هو  - 3

 .مع الشركة

 من الشركة بخالف ما يكون كتعويض يتلقاه كعضو - 4
ً
 ماديا

ً
 .مجلس إدارة في حال كان يتلقى في الوقت الراهن أو تلقى أثناء آخر ثالثة أشهر ماضية تعويضا

 في مجلس إدارة الشركة ملدة تزيد عن ثمانية أعوام متتالية. - 5
ً
 في حال كان عضوا



 

إقالته   –أو  –ز ألمين سر مجلس اإلدارة أن يتم تعيينه سر لمجلس اإلدارة وللجان مجلس اإلدارة. ويجو 
 فقط بموجب قرار يصدر عن مجلس اإلدارة 

 التعيين والمكافأة ومدة المنصب  4 - 5
سيتم اختيار وتعيين جميع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر من قبل المساهمين أثناء اجتماع الجمعية 

اره من قبل بنك قطر للتنمية. وفي جميع الظروف ستقوم  (  سيتم اختي1العمومية باستثناء عضو واحد)
لجنة الترشيحات والمكافآت بالتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة لتشكيل ملفات أعضاء مجلس اإلدارة بما  
يتناسب مع احتياجات ومتطلبات التوجه االستراتيجي للشركة وغرضها التنظيمي. ويجب أن تقدم  

 رهم إلى مجلس اإلدارة والى المساهمين.  المرشحين المحتملين من أجل اختيا 
 القطرية المال سوق  هيئة من المتوقع ألعضاء مجلس اإلدارة الوفاء بمعايير التوافق والتناسب لـ 

(“QFMA”).  .)"فضاًل عن ذلك يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة )الموضحة تفصياًل في البيان الملحق " ث
  -باستيفاء المعايير التالية:   

o  ( عامًا.21يكونوا بالغين من العمر على األقل واحد وعشرين ) أن 
o عدم وجود سجل جنائي سابق 
o ( من قانون الشركات التجارية  335( و )334عدم وجود نشاط جنائي مدرج تحت المواد )

 القطري.
o  ( 28.875حيازة.)( سهم في الشركة )باستثناء ما يكون لألعضاء المستقلين 
o  عدم وجود سجل إفالس 
o ر مهارات قيادة صحيحة وقدرات إدارية.تواف 

و من المتوقع ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية  
 للمستلزمات الطبية استيفاء المعايير التالية:

o  في أي كيان   –أو  –أال يكون مسئواًل تنفيذيًا في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
 ( 2/ شركة أم لها على مدار آخر عامين اثنين ) فرعي



 

o  أو   –أال يكون له أعضاء أسرة مباشرين يعملون في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
 أي من الكيانات الفرعية / الكيانات األم التابعة لها.  –
o  األلمانية  أال يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة فرعية / شركة أم لـ الشركة القطرية

 للمستلزمات الطبية. 
o يجب أن يكون لديه على األقل خبرة خمسة أعوام في مجال صناعة الشركة. 
o  .يجب أن تبدأ الترشيحات قبل الجمعية العمومية 

و ستقرر الجمعية العمومية عما إذا كان سيتم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة أم ال. وفي حال كان سيتم  
%    5سيكون هذا وفقًا لمعدالت أسعار السوق ولن يتجاوز المبلغ نسبة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 من صافي أرباح الشركة.
 . ( أعوام مع إمكانية إعادة االنتخاب مرة أخرى 3و ستكون مدة شغل منصب عضو مجلس اإلدارة ثالثة ) 

 رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس   5 - 5
الرئيس من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية  سيتم اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائب 

( أعوام. وال يجوز لرئيس مجلس  3للمستلزمات الطبية من بينهم وعن طريق االقتراع السري لمدة ثالثة )
اإلدارة أن يشغل أي منصب تنفيذي آخر في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وسيكون  

 يذ األنشطة من قبل مجلس اإلدارة لمصلحة المساهمين. مسئواًل عن ضمان تنف
( بصفتهما رئيسًا أو نائبا  2لن يكون لرئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس أكثر من عضويتين اثنين )

( عضويات  3لرئيس في مجالس إدارة شركات أخرى في دولة قطر ولن يكون له أكثر من ثالثة ) 
إدارة تابعة لشركات أخرى مساهمة في دولة قطر. فضاًل بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في أي مجالس 

 ( يوجد مقرها في دولة قطر.1عن ذلك لن يكونوا مديري إدارة في أكثر من شركة واحدة )
 وستتضمن مسئوليات الرئيس:، 

o   ضمان عمليات فعالة لمجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة بالتوافق مع أعلى معايير الحوكمة
 المناسبة. المؤسسية 

o  ضمان اتصال نشط بين مجلس اإلدارة والمساهمين والهيئات التنظيمية المحلية والحكومية 



 

o   وضع جدول األعمال وأسلوب ووتيرة قرارات مجلس اإلدارة لتعزيز النقاش البناء وعملية صنع
 القرار الفعالة.

o  مناسب التأكيد على أن يتم إنشاء وتشكيل وتشغيل جميع لجان مجلس اإلدارة بشكل 
o  التحقق من أن يتم تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضاء مجلس اإلدارة األفراد

 .بشكل رسمي على أساس سنوي 
 عمليات مجلس اإلدارة 6 - 5
 اجتماعات مجلس اإلدارة ▪

شهرين  وعلى األقل مرة واحدة كل  –ستنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة على األقل ستة مرات في العام 
اثنين. ويمكن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس إدارة غير مقرر له على األقل من قبل اثنين من أعضاء  
مجلس اإلدارة بناءا على إخطار بمدة أقصر في حال وافق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة على  

 ذلك كتابة. 
تقديم إخطارا خطيًا قبلها على  و سيتم الدعوة إلى االجتماعات من قبل رئيس مجلس اإلدارة عن طريق 

( يومًا إلى جانب الوقت المقترح والتاريخ وجدول األعمال الذي يوضح تفصياًل  14األقل بأربعة عشر )
 األعمال التي سيتم مناقشتها.

سيكون أمين سر مجلس اإلدارة مكلفًا بإرسال أي أوراق ومستندات مصاحبة تخص مجلس اإلدارة إلى 
 اإلضافة إلى جدول األعمال. أعضاء مجلس اإلدارة ب

سيتم إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة من قبل الرئيس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأمين  
سر مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين وستتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بأكمله  

 عند اجتماعه 
 القانوني  والنصابالتصويت  ▪

ر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات بسيطة )شخص واحد صوت واحد( وسيكون للرئيس سيتم تمري
اإلدالء بصوت واحد في حالة تعادل األصوات. ولن يكون ألمين سر مجلس اإلدارة أي حقوق تصويتية. 
وأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يجوز أن يكون مصرحًا له بأن يمثل عضوًا آخر في االجتماع  



 

ه أن يدلي بصوت بالنيابة عنه شريطة أن يكون ذلك التفويض كتابة. وال يجوز لعضو مجلس  ويجوز ل
 اإلدارة أن يمثل أو ينوب عن أكثر من عضو واحد بخالف نفسه. 

وسيكون حضور الرئيس ونائب  1%  من أعضاء مجلس اإلدارة +  50سيتكون النصاب القانوني من 
 . نيالرئيس الزاميًا النعقاد النصاب القانو 

 محاضر اجتماع مجلس اإلدارة ▪
يلتزم مجلس اإلدارة بـأن يحتفظ بسجل الجتماعاته يتم إعداده من قبل أمين سر مجلس اإلدارة. ويجب أن 
يتم تقديم مسودة منه للعرض على الرئيس في خالل عشرة أيام عمل من تاريخ االجتماع. وسيتم تعميم  

جميع أعضاء مجلس اإلدارة. وسيتم تنفيذ هذا فورًا بعد المسودة المعدلة من محاضر االجتماع على 
 . على أبعد تقدير في خالل أسبوعا واحدًا من توقيع الرئيس عليه –أو   –العرض على الرئيس 

 

يجب على األعضاء مراجعة مسودة محضر االجتماع بعنايـة للتأكـد مـن قبـولهم المحضـر الم.سـجعل. يتعـين 
أيـام عمـل مـن اسـتالم المحضـر. إذا لـم ت.ثـر أي مخـاوف  يعتبـر  10عليهم إبداء أي مخـاوف فـي غضـون 

 المحضر معتمًدا وموزًعا على النحو المطلوب وي.سجعل في سجل خاص.
 الواجبات والمسؤوليـات 5-7

يتولى مجلس اإلدارة تعيين وتحديد السلطات التـي يـتم تفويضـها إلـى الـرئيس التنفيـذي. كمـا يجـب أن يحـدد 
ثـة لتلـك التفويضـات األمور  المنوطـة بـالمجلس فقـط. يجـب أن يحـتفظ مجلـس اإلدارة بمصـفوفة حاليـة وم.حدع

 لضمان حسن سير العمل وفعاليته.
 تشمل مسؤوليات مجلس إدارة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية:

 التخطيط االستراتيجي ورصد أداء الشركة
لطبيـــة واتجاههــا االســتراتيجي بمــا يتماشــى مــع حقـــوق تحديــد رؤيــة القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات ا •

 ومصالح المساهمين.
القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ورصد المستهدفات الماليـة وميزانيـات  وضع األهداف المالية لـ •

 كل عام مالي.



 

االســتراتيجية اعتمـاد مصـفوفة تفــويض السـلطات فــي القطريـة األلمانيــة للمسـتلزمات الطبيــة والخطـط  •
 وخطط األعمال والميزانيات واإلشراف على تطبيقها.

وضع أطر عمل سياسة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية والتأكـد مـن امتثـال المعـامالت الماليـة  •
 واإلداريـة لجميع القوانين ذات الصلة.

المخـاطر بشـكل واضـح  الحفاظ على نظام مناسب للرقابـة الداخليـة والرقابـة الماليـة حيـث يـتم تحديـد  •
 ووضع استراتيجيات الحد من المخاطر موضع تطبيـق.

 رصد تكامل القوائم المالية لــ القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. •
التأكد من أن التقارير المالية السنوية لــ القطريـة األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـة تعـرض تقييًمـا متوازًنـا  •

 حالي والتصورات المستقبلية.وواضًحا عن وضع الشركة ال
واإلبــالغ عــن اإلشــراف علــى وتطــوير وتحــديث مدونــة ســلوك القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة  •

المخالفات وسياسات تعارض المصـالح والتأكـد مـن انتهـاج الشـركة منهًجـا أخالقًيـا وقانونًيـا ومسـؤواًل 
 في إدارة شؤونها.

 

 الحوكمة
 ئل الرئيسية مثل االستراتيجية والمساءلة واألداء.الحكم بشكل مستقل على المسا •
 ضمان استقاللية المدير )المديرين( في مجلس اإلدارة دائًما. •
ـال وتمهيـد  • ـلون بشـكل فعع إجراء تقييم سنوًيا على األقل لتحديد ما إذا كـان مجلـس اإلدارة ولجانـه يعـم

 الطريق لفرص التحسين.
القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات  يــق إطــار حوكمــة شــركةممارســة الرقابــة والمســاءلة عــن ضــمان تطب •

د ومتسق داخل المنظمة. الطبية  بشكل م.وحع
 التأكد من توثيق اإلجراءات بخصوص تعيين أعضاء المجلس الجدد. •
 ضمان إتاحة المعلومات الكافية عن الشركة لجميع أعضاء المجلس. •

 التنفيذييناالختيار والتقييم وخالفة المديرين 



 

حين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي. •  اختيار وتطوير وتقييم الم.رشع
ـ القطريـة األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـة  • تحديد حزم التعويضات والمكافآت لإلدارة التنفيذية الرئيسية لــ

 بالتشاور مع لجنة الترشيحات والمكافآت.
 تطوير خطط خالفة اإلدارة التنفيذية الرئيسـية.اإلشراف على  •
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. تحــت قيــادة القطريـة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيـةتلعـب اللجنــة التنفيذيـة دوًرا حيوًيــا فــي التشـغيل الفععــال ـلــ 
ــة التنفيذيـــة ســـلطات ومســـؤوليات إدارة  ــاء اللجنـ ــم أعضـ ــة الشـــركة ونشـــر رئـــيس مجلـــس اإلدارة  يتقاسـ ومراقبـ
 إستراتيجيتها وسياساتها وتحقيق أهداف أعمالها التجاريـة ونتائج أعمالها التجاريـة.

يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية مع الرئيس التنفيذي على أساس شهري لمناقشـة األمـور الم.درجـة فـي جـدول 
التنفيذية. يتم اتخاذ القرارات باإلجماع.   األعمال الم.عد بواسطة الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع أعضاء اللجنة

في حالة عدم التوصل إلى توافق في اآلراء بعد المداوالت الواجبة  يكـون للـرئيس القـول الفصـل. قـد تحتـاج 
 بعض القرارات إلى اعتماد المجلس وفًقا لمصفوفة تفويض السلطة بالشركة.

 سياسة عالقات أصحاب المصالح -6
 الغرض 6-1

في  القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةالسياسة هو تحديد الخطوط التوجيهية التي تحكم  الغرض من هذه
المسائل المتعلقة بعالقات أصحاب المصلحة داخل الشركة. يلتزم مجلس اإلدارة بأعلى المعايير األخالقيـة 

قــوي والتــزام  فــي أن يكــون ألصــحاب المصــلحة إيمــان القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةحيــث ترغــب 
 تجاهها. الثقة وااللتزام القوي أمر أساسي للشركة من أجل بناء عالقة صحية مع أصحاب المصلحة.

 نظرة عامة 6-2
هـم أفـراد أو مجموعـة مـن األفـراد الـذين لـديهم  القطريـة األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـةأصحاب المصلحة فـي 

كــن أن يــؤثروا أو يتــأثروا بــإجراءات الشــركة وأهــدافها مصــلحة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي الشــركة والــذين يم



 

ــوظفين  ــة والمـ ــاهمين واإلدارة التنفيذيـ ــة المسـ ــي المنظمـ ــيون فـ ــلحة الرئيسـ ــحاب المصـ ــمل أصـ ــاتها. يشـ وسياسـ
 والعمالء والدائنين والبنوك والموردين والمجتمع المحلي والحكومة.

 لقطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةامــن أجــل تطــوير عالقــات أصــحاب المصــلحة الناجحــة  يتعــين علــى 
 اتباع المبادئ التالية:

 يلزم احترام حقوق أصحاب المصالح. •
أن يــتم إطالعهــم علــى أنشــطة  القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةيحــق للمتضــررين مــن أعمــال  •

الشـركة والمشــاركة فــي عمليــة مشــاركة أصــحاب المصـلحة الشــفافة والمشــاركة فــي المســائل والفــرص 
 التي تؤثر عليهم.

 يجب تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات مناسبة وذات صلة وكافية ودقيقة عن العمل. •
ملـة موظفيهــا وأصــحاب المصــلحة أن تضــمن معا القطريــة األلمانيـة للمســتلزمات الطبيــةيتعـين علــى  •

وفًقـــا لمبـــادئ اإلنصـــاف والمســـاواة دون أي تمييـــز علــــى أســـاس العـــرق أو الجـــنس أو الـــدين علــــى 
 اإلطالق.

 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ذات الصلة بعالقات أصحاب المصلحةسياسـة  6-3
 المساهمين 6-3-1

لــق قيمــة مســتدامة للمســاهمين والســعي لتــوفير عوائــد ماليــة بخ تلتــزم القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة
 مثمرة والعمل لصالح أصحاب المصلحة.

 البنوك والمقرضين اآلخرين )الدائنين والمستثمرين المؤسسيين( 6-3-2
تجـاه البنـوك والمؤسسـات الماليـة.  القطريـة األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـةيجب إيالء اهتمـام دقيـق اللتزامـات 

 القطرية األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـة سيكون لدى العديد من المقرضين تعهدات موضع تنفيذ تتطلب التزام
 بنسب محددة مسبًقا ومتطلبات أخرى من أجل استيفاء ترتيبات التمويل.

يجـــب أن يكـــون لـــدى أعضـــاء المجلـــس فهـــم واضـــح لتلـــك المتطلبـــات والتأكـــد مـــن أن اإلدارة ترصـــد موقـــف 
ــتلزمات الطبيـــةالقطريـــة األ ــة للمسـ ــدم تطبيـــق  لمانيـ ــاك تلـــك االتفاقـــات وعـ ــدم انتهـ بشـــكل مناســـب لضـــمان عـ

القطريـة العقوبات أو التبعات األخرى. إضافة لذلك  يجب الحرص على تأسيس اتصـال مفتـوح مـع ممـولي 



 

اجـاتهم وإشراكهم في الحوار على أساس دوري واالستجابة بشـكل إيجـابي الحتي األلمانية للمستلزمات الطبية
 للمعلومات والطلبات.

 أعضاء المجلس وموظفي الشركة 6-3-3
بمعاملـة موظفيهـا )أعضـاء مجلـس اإلدارة ومـوظفي الشـركة( بمـا  القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةتلتزم 

يحفظ عليهم كرامتهم وتوفير فرص عمل متسـاوية لجميـع المـوظفين فيمـا يتعلـق بممارسـات التوظيـ  لـديها 
 لك التوظي  والتعويض والتطوير المهني والترقية.بما في ذ 

ــةعـــالوة علـــى ذلـــك  يـــؤمن مجلـــس إدارة  ــتلزمات الطبيـ ــة للمسـ ــة  القطريـــة األلمانيـ بتـــوفير ظـــروف عمـــل آمنـ
 وصحية واحترام حقوق اإلنسان واحترام حقوق الموظفين.

عن الهفوات األخالقية. يجب من موظفيها اإلبالغ  القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةيتوقع مجلس إدارة 
القطريـة األلمانيـة للمسـتلزمات أن يدرك أعضاء مجلس اإلدارة كذلك أهمية دعـم المـوظفين وااللتـزام بتمكـين 

من تحقيق أهدافها. بالتبعية  يتبنى مجلس اإلدارة آلية تمكن الموظفين مـن إبـالغ المجلـس بالسـلوك  الطبية
قي أو غير قانوني أو ضار للشركة )انظر سياسة اإلبـالغ عـن المشبوه  حيث يكون هذا السلوك غير أخال

(. يجــب علــى المجلــس أيًضــا التأكــد مــن أن أي موظــف يقــوم بــاإلبالغ عــن تلــك 14المخالفــات فــي القســم 
 الثغرات األخالقية مخفي ومحمي من أي ضرر أو رد فعل سلبي من قبل الموظفين اآلخرين أو رؤسائه.

بتطـوير سياســة المكافــآت والحــزم التــي تــوفر حــافًزا  األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةالقطريــة يلتـزم مجلــس إدارة 
 .القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةبخصوص اإلدارة وموظفي الشركة للعمل دائًما لما في صالح 

 العمالء والموردين 6-3-4
على اإلدارة وحـدها. يسـتلزم ذلـك ال يجوز إلقاء عبء فهم احتياجات العمالء أو اهتماماتهم واالستجابة لها 

وحلهـا لشـكاوى  القطرية األلمانيـة للمسـتلزمات الطبيـةعناية المجلس. يجب أن تهتم المجالس بكيفية تعامل 
العمالء. يجب إبالغ مجلس اإلدارة على أساس دوري باإلحصاءات ذات الصلة والمسائل الرئيسية الناشئة 

 الواردة في شكاوى العمالء.
بتوفير منتجات نهائية عالية الجودة وخدمات ممتازة وحلول ذات  ية األلمانية للمستلزمات الطبيةالقطر تلتزم  

للتعامــل مــع العمــالء والمــوردين بشــكل مباشــر  القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةقيمــة مضــافة. تســعى 



 

لحفـاظ عليهـا  كمـا وصادق. إضافة لذلك  تسـعى الشـركة إلـى بنـاء عالقـات جيـدة مـع عمالئهـا ومورديهـا وا
 تلتزم بضمان سرية المعلومات ذات الصلة بهم. 

 المجتمع 6-3-5
تتطلب التوقعات العامة أن تكون الشركات مسؤولة اجتماعًيا فـي عملياتهـا ومعامالتهـا مـع المجتمـع. يجـب 

وفــي إدارة أنشــطتها  القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةمراعــاة ذلــك كجــزء مــن عمليــات صــنع القــرار فــي 
مناســب عواقــب ماليــة أو  التجاريــة. قــد يترتــب علــى عــدم فهــم المســائل ذات الصــلة واالســتجابة لهــا بشــكل

 تبعات للسمعة أو عواقب سلبية على الشركة.
بالمساهمة فـي جـودة الحيـاة بشـكل عـام أينمـا تعمـل  القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةتلتزم   نتيجة لذلك

 واستخدام الموارد بشكل مسؤول للحفاظ على البيئة.
 آليات تسويـة المنازعات والشكاوى  6-4

  يجــب علــى القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةفــي حالــة نشــوء شــكوى أو نــزاع بــين صــاحب المصــلحة و 
أن يـتم إخطـار أمـين مجلـس اإلدارة  ي.حـال التخـوف إلـى  صاحب المصـلحة مراجعـة أمـين المجلـس. بمجـرد 

لجنــة التــدقيق. تضــمن لجنــة التــدقيق اتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية أو التوصــية بهــا مــن أجــل حــل المشــكلة 
 بشكل كافي.

 مراجعة وتعديالت هذه السياسـة 6-5
ذه السياســة  تقــوم لجنــة تعمــل علــى نحــو يتفــق مــع هــ  القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةللتأكــد مــن أن 

التــدقيق بشــكل دوري بــإجراء مراجعــة وتقيــيم فعاليــة وكفايــة هــذه السياســة. تبًعــا لــذلك  تلتــزم اللجنــة بتقـــديم 
 مالحظاتها والتوصية بإجراء تغييرات )إن وجدت( في مجلس اإلدارة لمراجعتها واعتمادها.

 إدارة المخاطر -7
 الغرض 7-1

ــيس ا ــدقيق علـــى رئـ ــة التـ ــداخليين فـــي تفـــرض لجنـ ــدققين الـ ــةلمـ ــتلزمات الطبيـ ــة للمسـ ــة األلمانيـ ــه  القطريـ وفريقـ
 مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد قابلية الشركة للمخاطر وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر.



 

يقــوم رئــيس التــدقيق الــداخلي بتعيــين أو تفــويض مســؤولية "مــدير المخــاطر" ضــمن فريقــه الــذي يتعــين عليــه 
ورشة عمل سنوية لتحديد المخاطر الرئيسية في الشركة وتقييم تلك المخاطر وتحديد أولوياتها وبيان تنسيق  

آليــات معالجــة المخــاطر وتوثيقهــا فــي ســجالت المخــاطر. كجــزء مــن ورشــة العمــل  ســيتم اختيــار "أصــحاب 
صـد المخـاطر علـى المخاطر" إلدارة كل من المخاطر الرئيسية. فيما بعد  يلتزم "مدير المخاطر" بضمان ر 

 أساس ربع سنوي وإبالغ لجنة التدقيق بها )التي ستقوم بإبالغ مجلس اإلدارة بتلك المخاطر( بشكل دوري.
 
 نهج إدارة المخاطر 7-2

 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية:كجزء من نهج إدارة المخاطر  تلتزم 
ــاًء علـــ  تحديـــد القابليـــة للمخــــاطر: (أ) ــدير المخـــاطر" بنـ ــزم "مـ ــن المـــدققين يلتـ ــواردة مـ ى المـــدخالت الـ

الــــداخليين ورؤســــاء األقســــام والــــرئيس التنفيــــذي ومجلــــس اإلدارة بــــاقتراح قابليــــة الشــــركة للمخــــاطر 
والحصــول علــى موافقــة الــرئيس التنفيــذي ولجنــة التــدقيق ومجلــس اإلدارة بخصــوص قابليــة الشــركة 

 للمخاطر.
أهــدافها. ســيتم تــوفير الخطــة االســتراتيجية طويلــة تلتــزم الشــركة بــربط إدارة المخــاطر باســتراتيجيتها و 

ـ "مـدير المخـاطر" السـتخدامها فـي ورشـة عمـل  المدى وخطة العمل قصـيرة المـدى وأهـداف العمـل ـل
 راجع النقطة )ب( أدناه. –إدارة المخاطر السنوية 

يلـزم تصـني  المخـاطر إلـى فئـات المخـاطر التـي يتعـين  بيان وتقدير ووضع أولويات المخـاطر: (ب )
ومخاطر المـوارد البشـرية والمخـاطر الماليـة أن تشمل المخاطر االستراتيجية والمخاطر التشـغيلية 

 والمخاطر التنظيمية ومخاطر السمعة.
كجزء من نهج إدارة المخاطر في الشركة  يلتزم "مدير المخاطر" بعقد ورش عمل سنوية للمشـاركة 

الرئيسـية لكـل فئـة مـن فئـات المخـاطر فـي سـجالت في أنشـطة تحديـد المخـاطر وتسـجيل المخـاطر 
المخــاطر. يعــد تســجيل المخــاطر مكوًنــا مهًمــا فــي هــذا الــنهج ويتضــمن تحــديث ســجالت المخــاطر 

 حيث تم تحديد مخاطر جديدة خالل العام التالي للمراجعة والمناقشة.



 

طر" بالتأكــد مــن يلتــزم "مــدير المخــا  بمجــرد تحديــد المخــاطر الرئيســية لكــل فئــة مــن فئــات المخــاطر
ــال مــن أجــل التقيــيم واإلدارة فــي الوقــت  تحليــل تلــك المخــاطر وتحديــد أولوياتهــا وتســجيلها بشــكل فعع

 المناسب.
يلتزم "مدير المخـاطر" بوضـع خطـط معالجـة المخـاطر الرئيسـية. يجـب تحديـد  مخاطر المعالجة: (ت )

كل من "أصحاب المخـاطر" ليكونـوا مسـؤولين عـن ضـمان تنفيـذ كـل خطـة لمعالجـة المخـاطر وفًقـا 
 لألطر الزمنية المخططة.

يجـب علـى "مـدير المخـاطر" التأكـد مـن أن كـل "صـاحب  رصد المخـاطر واإلبـالغ عـن التقـارير: (ث )
يراقــب المخــاطر الخاصــة بــه ويؤكــد حالتــه خــالل االجتماعــات المنظمــة علــى أســاس ربــع مخــاطر" 

سنوي على األقل. ي.توقع من "صاحب المخـاطر" كـذلك رصـد فعاليـة اإلجـراءات/ الضـوابط الحاليـة 
إضافة إلى مدى مالءمة خطط العالج المتفق عليها وتقدمها. ي.عتبـر إعـداد التقـارير جـزًءا ال يتجـزأ 

ــج إ ــن نهـ ــة مـ ــتدعاء لجنـ ــاطر" اسـ ــة إدارة المخـ ــى "لجنـ ــين علـ ــركة  ويتعـ ــاص بالشـ ــاطر الخـ دارة المخـ
 التدقيق على أساس دوري لشرح معلومات المخاطر وتأكيد حالة خطة العالج.

ت.عتبـر لجنـة التـدقيق مسـؤولة عـن ضـمان تطبيـق ممارسـات  تطبيق إدارة المخاطر في الممارسات: (ج)
 ة.إدارة المخاطر السليمة داخل المنظم

 
 الضمان -8
 الغرض 8-1

  يلتـزم مجلـس اإلدارة بتـوفير تأكيــدات القطريـة األلمانيــة للمسـتلزمات الطبيـة إطـار حوكمـة شـركةكجـزء مـن 
 من جانب مدققين مستقلين حول العمليات وبيئة الرقابة في الشركة.

 دور التدقيق الداخلي 8-2
الــة للشــركات وضــوابط يتعـين علــى وظيفــة التـدقيق الــداخلي أن تســاعد مجلـس  اإلدارة فــي تحقيــق حوكمـة فعع

داخلية من خالل توفير خدمات استشارية موضوعية ومسـتقلة وضـمانات علـى أسـاس المخـاطر علـى نحـو 
 يتماشى مع أخالقيات ومعايير التدقيق الداخلي المهنية.



 

ة في ميثاق التـدقيق الـداخلي يجب أن تكون إدارة التدقيق الداخلي مستقلة وأن يتم تحديد مسؤولياتها الرئيسي
ــ(. يوضــح هــذا المســتند نطــاق عمــل إدارة التــدقيق الــداخلي داخــل الشــركة ويــنص علــى ســلطة  )الملحــق ـه

 المدققين الداخليين في الوصول إلى المستندات والمعلومات المطلوبة للقيام بعملهم.
مــن قبــل مــوظفين ذوي خبــرة إلجــراء  يلتــزم رئــيس التــدقيق الــداخلي برفــع تقــاريره إلــى لجنــة التــدقيق مــدعوًما

 عمليات التدقيق الداخلي في جميع مجاالت عمليات الشركة.
بإعــداد خطــة تــدقيق  -بالتنســيق مــع "مــدير المخــاطر"-علــى أســاس ســنوي  يقــوم رئــيس التــدقيق الــداخلي 

بة لتـدقيق كـل داخلي توضح بالتفصيل المجاالت الرئيسية عالية الخطورة التي سيتم تدقيقها والموارد المطلو 
مجال. يلتزم اعتماد خطة التدقيق الداخلي من جانب لجنة التدقيق  على أن يتم إجراء التدقيق بما يتماشـى 
مع خطة التدقيق الـداخلي المعتمـدة. يـتم إعـداد تقـارير التـدقيق الـداخلي فـي نهايـة كـل تـدقيق ومناقشـتها مـع 

تـدقيق. عـالوة علـى ذلـك  يلتـزم المـدققون الـداخليون إدارة الشركة للحصول علـى ردهـا وتقـديمها إلـى لجنـة ال
 بمتابعة حالة تنفيذ توصياتهم من خالل مراجعات المتابعة وإبالغ نتائج تلك المراجعات إلى لجنة التدقيق.

 تم إيراد وصف تفصيلي لألحكام المرجعية لوظيفة التدقيق الداخلي في ميثاق التدقيق الداخلي.
 دور التدقيق الخارجي 8-3
علــى أســاس ســنوي مــن خــالل  القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــةتم انتخــاب المــدققين الخــارجيين فــي يــ 

المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة. يحــق للمســاهمين اعتمــاد أتعــابهم بنــاء علــى توصــية مــن لجنــة التــدقيق 
م إلى مجلس اإلدارة.  على النحو الم.قدع
ووضـعها المـالي  -من جميـع النـواحي الجوهريـة-حول نزاهة الشركة يقوم المدققون الخارجيون بإبداء الرأي 

في -ونتائج العمليات والتدفقات النقدية. تتطلب معايير المحاسبة الدولية من المدققين الخارجيين اإلفصاح 
عما إذا كان يتم عرض البيانـات الماليـة بمـا يتفـق مـع مبـادئ المحاسـبة وتحديـد تلـك الظـروف التـي  -رأيهم
 م فيها االلتزام بتلك المبادئ بشكل ثابت بمناسبة إعداد القوائم المالية.لم يت

إضـــافة لـــذلك  يلتـــزم المـــدققون الخـــارجيون الم.عيعنـــون علـــى صـــعيد جميـــع أدورهـــم ومســـؤولياتهم علـــى النحـــو 
المحـــدد فـــي مدونـــة حوكمـــة هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة. علـــى وجـــه الخصـــوص  يجـــب علـــى المـــدققين 

 عن أي خطر قد تتعرض له أو من المتوقـع أن تتعـرض لـه -كتابًيا  -عينين إبالغ المجلس الخارجيين الم



 

  باإلضــافة إلـــى االنتهاكــات المحــددة بمجــرد الوقــوف عليهــا وإرســـال القطريــة األلمانيــة للمســتلزمات الطبيــة
رجيين دعـوة نسخة من ذلك اإلشـعار إلـى هيئـة قطـر لألسـواق الماليـة. فـي هـذه الحالـة  يحـق للمـدققين الخـا
 الجمعية العمومية لالنعقاد وفًقا ألحكام القانون في هذا الصدد  على أن إبالغ الهيئة بذلك.

عالوة على ذلك  يلتزم المراجعون الخارجيون تقديم تقرير واحد إلى الجمعية العموميـة وقراءتـه  فضـاًل عـن 
ن يتحملـــوا المســؤولية عـــن صـــحة إرســال نســـخة مــن هـــذا التقريــر إلـــى هيئــة قطـــر لألســواق الماليـــة  علــى أ

البيانــات الــواردة فيــه. لكــل مســاهم فــي الجمعيــة العموميــة الحــق فــي مناقشــته مــع المــدقق الخــارجي وطلــب 
 التوضيحات بشأن أي مسألة تتعلق بالتقرير.

قبل ترشيح المدقق الخارجي  تأخذ لجنة التدقيق والمجلس بعين االعتبار بعض العوامل بمـا فـي ذلـك علـى 
 سبيل المثال ال الحصر:

 سمعة شركة التدقيق الخارجي. (أ)
 معرفة شركة التدقيق الخارجي بصناعة الشركة. (ب )
قدرة شركة التدقيق الخارجي على تقديم المعلومات في الوقت المناسب إلى لجنة التدقيق   (ت )

 والمجلس.
ــة هيئـــة قطــر لألســـواق الماليــة  يلـــزم تطبيــق  المعـــايير التاليــة بخصـــوص إضــافة لـــذلك ووفًقــا لمدونـــة حوكـم

 المدققين الخارجيين:
االمتثال ألعلى المعايير المهنية وعـدم التعاقـد مـع الشـركة لتقـديم أي مشـورة أو خـدمات بخـالف تـدقيق  •

 الشركة.
 حضور اجتماع الجمعية العمومية العاديـة للشركة لتقديم تقريرها السنوي والرد على االستفسارات. •
ن والشركة لتطبيق أفضل الممارسات المهنية عنـد إجـراء تـدقيقهم. يجـب علـى المسؤولية تجاه المساهمي •

المدققين الخارجيين إبالغ هيئة قطر لألسواق الماليـة وأي جهـات تنظيميـة أخـرى بـأي فشـل مـن جانـب 
ــددها  ــبوهة التـــي أثارهـــا أو حـ ــا يتعلـــق بالمســـائل المشـ ــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة فيمـ مجلـــس اإلدارة فـــي اتخـ

 المدققون.



 

لتـــزم لجنـــة التـــدقيق بـــأن تطلـــب مـــن المـــدققين الخـــارجيين أن يقومـــوا باإلفصـــاح ســـنوًيا علـــى األقـــل وخطيـــًا ت
حسـب تقـدير المـدققين -لمجلس اإلدارة عن جميع العالقات بين المدققين الخارجيين والشركة  والتـي يمكـن 

يين كـذلك التأكيـد خطًيـا أن تؤثر بشـكل معقـول علـى اسـتقالليتهم. يجـب علـى المـدققين الخـارج -الخارجيين
 أنهم مستقلون عن الشركة في أي وجميع النواحي. -في الحكم المهني للمدقق الخارجي-على 

بتعيـــين المـــدققين  -خـــالل الجمعيـــة العموميـــة-عـــادة  القطريـــة األلمانيـــة للمســـتلزمات الطبيـــةيقـــوم مســـاهمو 
اثلة بحد أقصى خمس سنوات متتاليـة  علـى الخارجيين لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو مدد مم

 أال يتم إعادة تعيينهم قبل مرور عامين متتاليين.
 

 دور وظيفة االمتثال 8-4
 يتضمن نطاق إدارة االمتثال:

ــوظفي • ــدريب مـ ــال وتـ ــالغ االمتثـ ــم إبـ ــتلزمات الطبيـــة دعـ ــة للمسـ ــة األلمانيـ ــال  القطريـ ــن االمتثـ ــد مـ والتأكـ
 للمتطلبات النظامية.

والتـي تلتـزم بإبالغهـا –اإلبالغ عن أي مخالفة لمبادئ االمتثال من جانب أي إدارة فـي لجنـة التـدقيق  •
 عند االقتضاء وإبالغ اإلدارة العليا بذلك. -لمجلس المديرين

 تلتزم بها الشركة.تحديد القوانين والقواعد واللوائح والمعايير ذات الصلة التي يجب أن  •
مراجعة السلطات الخارجية ذات الصلة )هيئة قطر لألسواق المالية( بما في ذلك السـلطات التنظيميـة  •

 والمدققين الخارجيين واالستشاريين القانونيين الخارجيين عند االقتضاء.
 تحديد وتقييم ورصد مخاطر االمتثال ذات الصلة باألنشطة التجاريـة للشركة. •
ي  جميــع المخالفــات واالنحرافــات أو التناقضــات فــي اللــوائح المحليــة والدوليــة والقــوانين تحديــد وتصــن •

 والمعايير والتوصية باإلجراءات المناسبة.
–وظيفة االمتثال مستقلة عن وظيفة التدقيق الداخلي. مع ذلـك  قـد يراعـي االمتثـال تفـويض بعـض المهـام 

ــن ــداخليين أو تنســـيق بعـــض مســـ  -إن أمكـ ــدققين الـ ــة االمتثـــال للمـ ــل وأداء وظيفـ ائل االمتثـــال. يخضـــع عمـ
 للمراجعة الدورية من قبل التدقيق الداخلي.



 

يجــب أن يكــون لمــوظفي وظيفــة االمتثــال الوصــول الكامــل وغيــر المقيــد إلــى أي معلومــات فــي أي وقــت. 
ت ســرية يجــب علــى جميــع مــوظفي إدارة االمتثــال االلتــزام بمتطلبــات الســرية. ال يمكــن اســتخدام أي معلومــا

يــتم تلقيهــا أثنــاء ممارســة أدوارهــم ومســؤولياتهم لتحقيــق مكاســب شخصــية أو بــأي طريقــة قــد تكــون مخالفــة 
 للقانون أو تضر بمصالح الشركة.

إضافة لـذلك  تملـك وظيفـة االمتثـال الحـق فـي إجـراء تحقيـق مـن تلقـاء نفسـها إذا ارتـأت ذلـك ضـرورًيا. فـي 
القطرية األلمانيـة  ال االستعانة بخبرة الوظائف األخرى داخل موظفيمثل تلك الحاالت  يجوز إلدارة االمتث

 )التدقيق الداخلي ومدير المخاطر  إلخ. للمستلزمات الطبية
م إلــى لجنــة التــدقيق و/ أو المجلــس إن  مـع ذلــك  تظــل وظيفــة االمتثــال مســؤولة عــن التحليــل والتقريــر الم.قــدع

 أمكن.
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فة التدقيق الداخلي مسؤولة عن مراجعة الضوابط الداخلية التي تتم إدارتها من خالل إطار من  إن وظي
 السياسات واإلجراءات السليمة باإلضافة إلى التفويض القوي لمصفوفة السلطة.

يسمح إطار السياسات واإلجراءات السليمة للمدققين الداخليين بإجراء تقييم فععال لبيئة ضوابط أي شركة  
 على إدارة التدقيق الداخلي مراعاة االعتبارات التالية:   غيل معينة. كجزء من هذا اإلطارتش
في حين أن الضوابط مرغوبـة وحاسـمة فـي إدارة سياسـات أو  كفاية العمليات مقابل درجة الرقابة: (أ)

 عمليات الشركة  يلزم توخي الحذر للتأكد من أنها ال تعطل األهداف التشغيلية أو الكفاءة.
ــات: (ب ) ــوعية العمليـ ــل موضـ ــد مقابـ تلتـــزم الشـــركة كـــذلك مراعـــاة االختالفـــات بـــين السياســـات  التعقيـ

المســتندة إلــى القواعــد التــي يتطلــب تعقيــدها مســتوى أكبــر مــن التفاصــيل مقابــل السياســات المســتندة 
إلـــى المبـــادئ التـــي تحتـــاج إلـــى الســـماح بوضـــع الممارســـات ولـــيس الســـيطرة عليهـــا بتفاصـــيل غيـــر 

 ضرورية.
يتعـــين أن تعكـــس السياســـات واإلجـــراءات مصـــالح  النمـــو مقابـــل األعمـــال/ الوظـــائف المســـتقرة: (ت )

الشــركة فـــي دعـــم المرونـــة الالزمــة لنمـــو األعمـــال وتوســـيعها  وفــي الوقـــت نفســـه تحديـــد السياســـات 
 الالزمة لتوجيه هذا النمو بطريقة خاضعة للرقابة.



 

 حسين السياسات واإلجراءات.يتعين على المجالس تأسيس عملية مستمرة لمراجعة وت
 

تضمن مصـفوفة تفـويض السـلطة القويـة تفـويض حقـوق اتخـاذ القـرارات الرئيـسـية والضـوابط الماليـة بواسـطة 
ــيحات  ــة الترشــ ــدقيق ولجنــ ــس )لجنــــة التــ ــة ولجــــان المجلــ ــة التنفيذيــ ــذي واللجنــ ــرئيس التنفيــ مجلــــس اإلدارة والــ

. يقـر المجلـس بـأن تفـويض سـلطته ال ة للمسـتلزمات الطبيـةالقطرية األلمانيـ والمكافآت( واإلدارة األوسع في 
 يحد من مسؤوليته ذات الصلة.

 من أجل النفاذ، يتعين أن يكون صك إنفاذ تفويض السلطة القوي:
 أن يكون مكتوبة بلغة بسيطة ومباشرة. •
 أن يغطي نطاق األنشطة التي تشترك فيها الشركة أو المتوقع أن تشارك فيها. •
 المسؤول التنفيذي واإلدارة في اتخاذ القرارات التشغيلية المتوقعة منهم. أن يستهدف تمكين •
ــق  • ــا يتعلــ ــن اإلدارة فيمــ ــتوى مــ ــلطة بخصــــوص كــــل مســ ــتويات الســ ــى لمســ ــد األقصــ أن يوضــــح الحــ

 بالمصروفات الواردة في الميزانية وغير الواردة في الميزانية.
 بمسؤولياتهم.أن يتم إبالغه للموظفين ذوي الصلة لضمان علمهم  •
ثـة  • أن يكون مدعوًما بالرقابة واإلشراف والمراجعة المناسبة للتأكـد مـن أن التفويضـات مناسـبة ومحدع

 ويتم االمتثال لها.
 أن التفويضات مناسبة وذات الصل أن يتم مراجعتها على أساس منتظم للتأكد من •

 
 مراقبة وتقييم األداء   -9
 الغرض   9-1

مه عنصًرا ال يتجزأ من اإلدارة السليمة للشركات  ويتضمن  على مستوى عاٍل   يعتبر مراقبة األداء وتقيي
 تقييم أداء وكفاءة مجلس اإلدارة ولجانه والمدير التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين واألداء العام للشركة.

 ويرد أدناه موجز اإلطار العام الخاص بمراقبة األداء وتقييمه. 
 
 



 

 المراقبة / التغذية المرتدة  وضع التوجيهات واألهداف  
 التوجيه / التدريب والتطوير  

 المراقبة والتطوير  تخطيط األداء 
 المكافأة والتعويض 
 الجائزة والتقدير

 تطوير األداء ومراجعته

 المكافأة
 الجوائز  

 إدارة المواهب  

 التقييم
 خطة تقييم األداء
 خطة تجديد األداء 

 : إطار إدارة األداء3الشكل 

مراقبة 
األداء 
 وتقييمه

التقييم الذاتي السنوي وتقييم الزمالء و/ أو التقييم البسيط من طرف ثالث مستقل  مجلس اإلدارة 
 لمجلس اإلدارة 

لجان مجلس  
 اإلدارة 

التقييم الذاتي السنوي ألعضاء بجان اإلدارة )لجان التدقيق ولجنة التعيين 
 والمكافآت(  

المدير التنفيذي 
 للشركة  

 تقييم مجلس اإلدارة و/ أو اللجنة التنفيذية للمدير التنفيذي للشركة

أداء إدارة 
 الشركة  

ت.بلغ نتائج التقييم إلى  تقييم أداء الرئيس التنفيذي الدوري لإلدارة التنفيذية الرئيسية  
 اللجنة التنفيذية وإلى مجلس اإلدارة على أساس سنوي 

األداء على  
 مستوى الشركة 

مراجعة أداء الشركة كل ثالث أشهر وفًقا لمؤشرات األداء الرئيسية المحددة جيًدا   
ويبلغ نتائج أداء الشركات إلى اللجنة التنفيذية وإلى مجلس اإلدارة على أساس كل  

 أشهر ثالث

 : مراقبة أداء الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وتقييمه  4الشكل 
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ي.جري مجلس اإلدارة تقييمات ذاتية دورية لتحديد ما إذا كان أعضاؤه يعملون باتساق وتعاون  ويركز هذا 
التقييم على المساهمة الكلية التي يقدمها مجلس اإلدارة للشركة بأكملها وكذلك على أداء أعضاء مجلس 

المجاالت التي يعتقد المجلس   اإلدارة ومساهمتهم الفردية  خصوًصا  يتعين أن يلقي التقييم الضوء على 
 أنه يمكن تحسينها.  



 

يراجع مجلس اإلدارة  لتقييم مدى فعاليته  سنوًيا ما أنجزوه وما إذا كانوا قد استوفوا مسؤولياتهم كما هو  
موضح في عقد مجلس اإلدارة  وتتم المراجعة على شكل تقييم ذاتي و / أو تقييم الزمالء الذي يتم من  

 مناقشة مع رئيس مجلس اإلدارة و / أو قد يجريه طرف ثالث مستقل. خالل إجراء 
عالوة على ذلك  تراجع كل لجنة من لجان مجلس اإلدارة أيًضا ما أنجزته سنوًيا وما إذا كانت استوفت 
مسؤولياتها وي.جرى ذلك من خالل تقييم أنشطتها وفًقا لميثاقها المعني ويشار رئيس اللجنة نتائج هذا التقييم  

 ع مجلس اإلدارة. م
 تلعب لجنة التعيين والمكافآت دوًرا رئيسًيا في اإلشراف على هذه المراجعات. 

وبالمثل  يتم إجراء تقييم شامل لألداء يتعلق بأداء المدير التنفيذي لشركة القطرية األلمانية للمستلزمات 
تفق عليها باإلضافة إلى مساهمته في  الطبية واإلدارة التنفيذية الرئيسية وفًقا لمؤشرات األداء الرئيسية الم

 تحقيق األهداف والغايات االستراتيجية الشاملة للشركة.
كما يقيم المجلس أداء الشركة اإلجمالي مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية  وي.وضح أداء 

 الشركة بالتفصيل في شكل تقرير وي.قدم إلى المساهمين سنوًيا. 
إلدارة في جميع الحاالت على تقييمات لجان مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي على أساس  يوافق مجلس ا

 المعايير التالية على األقل على أساس مستمر: 
 تحديد معايير أداء واضحة وشاملة إلى جانب التدابير الكمية والنوعية لتقييم األداء. •
 اإلدارة والمدير التنفيذي للشركة.االتفاق على مقاييس األداء وأهداف لجان مجلس  •
ضمان تنفيذ سياسة مكافآت واضحة وعادلة ومناسبة وتنافسية حيث تربط المكافآت بأداء الشركة  •

 على المدى الطويل على النحو المالئم.  
 اإلفصاح والشفافية  .10
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محتوى  ك على نفس القدر من األهمية تعتبرعن المعلومات  فصاح قنوات االتصال واإل
المعلومات نفسها  وهذه القنوات هي العمود الفقري لما يشكل منظمة شفافة وخاضعة للمساءلة. 



 

من أجل  بمعايير عالية من الشفافية والمساءلة  الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةتلتزم 
 إشراف فعال على الشركة.تطبيق 

ن مجلس اإلدارة سيضمن أن يتم  الغرض من سياسة اإلفصاح والشفافية هو التأكد من أ
الشركة القطرية األلمانية  ودقيق عن جميع األمور الجوهرية المتعلقة ب بشكل سريعاإلفصاح 

الشركة القطرية  لشركة لمساهمي ابما في ذلك الوضع المالي وأداء وحوكمة  لألجهزة الطبية
 ب المصلحة.أصحامن وأعضاء مجلس اإلدارة وذوي الصلة  األلمانية لألجهزة الطبية

 التواصل .10.2

 المجاالت التالية على األقل:  إلدارة  تواصلعلى سياسات  طبق وتحافظالشركة ت
وسائل اإلعالم  مثل؛الستفسارات الخارجية )لرد على امتحدثون رسميون معينون ل •

 االستجابة لشائعات السوق(و 

 الرد على االستفسارات الداخلية وإعالنات االتصال الداخلي •

 على موقع الشركة وجودةالمعلومات الم •

 االتصاالت اإللكترونية  •

 وسائل التواصل االجتماعي  •

 التواصل مع السلطات التنظيمية  •

 األداء المالي والتشغيلي.  اإلبالغ عنسياسة  •

يتم توفير جميع   الذي من خالله( www.qgmd.comلدى الشركة موقع ويب مخصص )
المعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة واإلفصاحات. يشمل ذلك جميع المعلومات المطلوبة 
لنشرها من خالل قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية وأي قوانين 

 ولوائح ذات صلة.

الشركة من خالل  شؤونه وممارسات حوكمة الشركة وأداء بخصوص يتواصل المجلس سنوًيا 
تقرير سنوي يتم توزيعه ونشره على موقع الشركة على الويب. وفًقا للوائح حوكمة الشركات 



 

التوقيع عليه  يتم حوكمة و الألسواق المالية  يتم إعداد تقرير سنوي عن لالصادرة عن هيئة قطر 
 تطلبه الهيئة.  ألسواق المالية في أي وقت لدارة لتقديمه إلى هيئة قطر إلمن قبل رئيس مجلس ا

أخرى حول الشركة في شكل سجالت الشركة  والمنشورات على موقع   تقاريريتلقى المساهمون 
المؤتمرات  الشركة في  طروحات األرباح  والنشرات الصحفية و  توزيعات الشركة على اإلنترنت  و 

 و العامة والمؤتمرات الصحفية.   ةيار ستثماال

 اإلفصاحات .10.3

عن توفير معلومات دقيقة ومتسقة ودقيقة إلى  ينالتنفيذي مسؤوليكون مجلس اإلدارة والرئيس 
ه المتطلبات القانونية والتنظيمية. يجب على ستلزمأصحاب المصلحة الخارجيين  بالقدر الذي ت

المجلس التأكد من تطبيق ممارسات إفصاح متسقة  وأن أصحاب المصلحة المعنيين لديهم  
 عنها  عند اللزوم. فصاحالتي تم اإلإمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات 

لمساهمين  يجب  ا تجاهبينما يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية األساسية تجاه الشركة  وبالتالي 
مراعاة المصالح والتوقعات والحقوق القانونية لمجموعة أوسع من أصحاب المصلحة أيضًا عليه 

 الخارجيين المتأثرين بإجراءات الشركة.

نفيذي مسؤواًل عن إقامة اتصاالت فعالة مع أصحاب المصلحة الداخليين  يكون الرئيس الت 
 والخارجيين  مثل الموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة والموردين والدائنين والحكومة.

عالوة على ذلك  يتعين على أعضاء المجلس اإلفصاح سنوًيا عما يلي من خالل بيان  
 السنوي:  فصاحاإل
أي من لدى لديهم  أو  يكون  جميع المعامالت المالية والتجارية التي حولجميع التفاصيل  •

الشركة القطرية  قد تتعارض مع مصلحة فيها والتي أقاربهم المباشرين  مصلحة شخصية 
 . األلمانية لألجهزة الطبية

 ملكية في شركات أخرى.حصص أي روابط وعالقات و  •

 أخرى.سواء كانوا يعملون في مجلس إدارة شركات  •



 

 تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة .11

 الغرض .11.1

إلطار السياسات التي تحظر تضارب الخطوط العريضة  حديد الغرض من هذا القسم هو ت
. تهدف هذه السياسة إلى  الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية رجاءالمصالح في جميع أ
ولجان مجلس اإلدارة واإلدارة   الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية مساعدة مجلس إدارة 

تضارب  تعاقدية مع الشركة على إدارة  ذات عالقات والمدير التنفيذي والموظفين واألطراف 
الشركة افية في عمليات بشكل مناسب وفًقا للمتطلبات القانونية وأهداف المساءلة والشف المصالح

 . القطرية األلمانية لألجهزة الطبية

 تضارب المصالح حاالت تحديد .11.2

بأي شكل  متداخلة المصالح الخاصة للشخص  تكون  التي تضارب المصالح يوجد في المنظمات 
من األشكال مع المصالح العامة للمنظمة. يمكن أن ينشأ تضارب في المصالح عندما يتخذ 

الشركة القطرية قد تجعل من الصعب عليه أداء عمله لصالح   أو لديه مصالح  إجراءاتالفرد 
بشكل موضوعي وفعال. قد ينشأ تضارب المصالح أيًضا عندما يتلقى   األلمانية لألجهزة الطبية

الشركة شخصية غير الئقة نتيجة لمنصبه في  منافعفرد  أو أفراد من أسرته  أو أفراد عائلته  
 شخاص ألل االلتزامات  أو  ضمانات ال. قد تؤدي القروض أو أللمانية لألجهزة الطبيةالقطرية ا

لفرد ا إذا كانتضارب مصالح   عتبروأفراد أسرهم أيًضا إلى حدوث تضارب المصالح  وغالًبا ما ي
 وقت لصالح منافس أو عميل أو مورد.نفس العمل في ي

 ينشأ تضارب المصالح في المواقف التالية:
  أو المعلومات  أو الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةفي  شخص صب المن غاللاست •

منح  أو ل غير مستحقةمنفعة لحصول على   لشخص المكتسبة أثناء عمل ال تجاريةفرص الال
 ألطراف ثالثة.  مستحقةغير   منفعة



 

للشركة المنافسين  وأالموردين الفرعيين  وأ نموردي صالح الالقيام بأي نوع من العمل ل •
الشركة موظف أو لديك اتفاقية تعاقدية مع ك العملأثناء  القطرية األلمانية لألجهزة الطبية
 . القطرية األلمانية لألجهزة الطبية

 بشأن تضارب المصالح  الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةإطار سياسة  .11.3

االقتضاء( حيث تضارب مصالح في اجتماعات مجلس اإلدارة )حسب  أييجب اإلفصاح عن 
  كشف وتقديميتم إدخال اإلفصاح في محضر االجتماع ومشاركته مع المساهمين. يجب أيًضا 

تضارب المصالح إلى لجنة التدقيق من خالل نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح  المرفق 
 في الملحق ب.

يشارك  عالوة على ذلك  ال يجوز ألي عضو في مجلس أو لجنة لديه تضارب في المصالح أن 
عن   فصاحاإللغرض أو يسمح له باالستماع إلى مناقشة المجلس أو اللجنة للمسألة باستثناء 

الحقائق الجوهرية والرد على األسئلة. ال يجوز لهذا الشخص أن يحاول ممارسة نفوذه الشخصي 
فيما يتعلق بالمسألة  سواء في االجتماع أو خارجه. أي تصويت يجري بشأن مسائل تتعلق  

 . تم عن طريق االقتراع السري يجب أن ي  لديه تضارب مصالح بعضو 

 لديهفي حال لم يكن من الواضح تماًما وجود تضارب مصالح  يجب على الشخص الذي 
 محتمل اإلفصاح عن الظروف للجنة التدقيق  التي ستحدد ما إذا كانت مصالح تضارب 

 اإلدارة أو ما إذا كان هناك تضارب المصالح.مجلس من قبل المناقشة الكاملة  المسألة تستدعي

 معامالت األطراف ذات الصلة  .11.4

  يربطهما معامالت األطراف ذات الصلة على أنها المعامالت التي تتم بين شخصين  يتم تعري 
الشركة المعاملة. على سبيل المثال  إذا قام موظف في  إجراءعالقة خاصة قبل ترتيب / 
والشركة أحد أقاربه  بينبترتيب اتفاقية تعاقدية أو معاملة  لطبيةالقطرية األلمانية لألجهزة ا 

  فإن ذلك يعتبر معاملة أطراف ذات صلة ويجب اإلفصاح  القطرية األلمانية لألجهزة الطبية
 عنها. 



 

 من أجل:  تدقيقإلى لجنة ال هاألطراف ذات الصلة المقترحة يجب اإلفصاح عنا جميع معامالت 
 تضارب مصالح. تأكد من عدم وجود ال •

 ة.معاملتأكد من إجراء تقييم مناسب لهذه الال •

قد تم مثل هذه المعاملة فيما يتعلق ب اإلفصاح عنهاجميع المعلومات الالزم  أنتأكد من ال •
 بشكل صحيح. توثيقها 

صلة إلى لجنة التدقيق  يجب إجراء مراجعة شاملة   ات ف ذ اطر أعن معاملة  فصاحأثناء اإل
ية للمعاملة من قبل الطرف ويجب تقديم ملخص حول ما إذا كانت لجميع الشروط الجوهر 

صلة )أو  ات ذ  ليست  ةطرف ثالث أ عاديةال يتم توفيرها في المعامالت تلك التي ل مماثلةالشروط 
هذه  عادلة ومالئمة في تعتبر وكي  هذه الشروط  اختالف الشروط الموفرةيقدم مبرًرا لسبب 

 (.حالةال

إلفصاح بوضوح عن معامالت األطراف ذات الصلة المعتمدة في باإلضافة إلى ذلك  يجب ا
  ة معاملل التاليةة وميالتقرير السنوي للشركة واإلشارة إليها بشكل خاص في الجمعية العم

 .هذه األطراف ذات الصلة

 معامالت األطراف المطلعة  .11.5

 أدناه:  ينموضحال" إلى مجموعة األشخاص طراف المطلعة"األ مصطلح يشير
 الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية مسؤوليمديري و  •

 الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية  يموظف •

  ين المباشرين )بما في ذلك الزوج واألطفال( لألشخاص المدرج عائلةأفراد األسرة وأفراد ال •
قبل  أعاله وغيرهم من األشخاص غير ذوي الصلة  إذا كانوا يعيشون مع أو مدعومين من 

 األشخاص المذكورين أعاله.

لهذه األحكام إذا يكونوا خاضعين و  ةمطلعأطراف يصبح أشخاص آخرون قد من وقت آلخر  
ية و  جوهر إمكانية الوصول إلى المعلومات ال  لديهم يحتمل أنأو   كان هؤالء األشخاص لديهم 



 

. أي شخص مطلعطرف أي من قبل ية و غير علنية جوهر غير علنية أو تلقي المعلومات ال
الشركة القطرية األلمانية لألجهزة  ية وغير علنية بخصوص جوهر على علم أو يمتلك معلومات 

إلفشاء عن  ا طالما أن المعلومات غير معروفة علًنا. يمكن أن يتسبب  طرف مطلع  يعتبر الطبية
طرف اإلفشاء والوالطرف مرتكب  هذه المعلومات لآلخرين في صعوبات قانونية خطيرة للشركة

 .اعنه  متلقي المعلومات المفشى

 : على األطراف المطلعة أنيحظر 
أن يطلع   يجب ة إلى أي شخص ما لم يكن هذا الشخص معلنمعلومات غير مواد أو تمرير  •

 ألسباب متعلقة بالعمل.ل عليها

 . حتيالالغرض اة لخدعأو  مؤامرة أو  وسيلةأي  استخدام •

ة أو إغفال ذكر حقيقة جوهرية ضرورية  ي جوهر اإلدالء بأي بيان غير صحيح عن حقيقة  •
 .مثل هذا البيانفي ضوء الظروف التي تم فيها اإلدالء ب

كاحتيال أو خداع ألي   قد يعتبر أو  عتبراالنخراط في أي فعل أو ممارسة أو مسار عمل ي •
 شخص.

باإلضافة إلى ذلك  يجب على الشركة توعية المديرين واإلدارة التنفيذية والموظفين بعدم 
المعلومات  لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم أو اإلفصاح عن  غالل المعلومات المطلع عليها است

ن ) و آخر لغرض أن يستغلها نتيجة لوعيهم بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة  المطلع عليها
 بيع أوالشراء أو ال قرارات المعلومات الجوهرية هي أي معلومات قد يعتبرها المستثمر مهمة في 

من   حصص مالية أو  صكوكالمالية(. ال يجوز لهم شراء أو بيع أي  صكوكاالحتفاظ بال 
السوق فرصة كافية الستيعاب هذه  منحالشركة حتى يتم الكشف عن هذه المعلومات للجمهور و 

المعايير والممارسات أو اللوائح ذات الصلة لتحديد فترة إيقاف   المعلومات. يجب تطبيق أفضل
 .معامالت ال

 



 

 اجعة وتعديل هذه السياسة مر  .11.6

توافق مع هذه السياسة   ي شكلتعمل ب الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية للتأكد من أن 
ستقوم لجنة التدقيق بشكل دوري بمراجعة وتقييم فعالية وكفاية هذه السياسة. عالوة على ذلك  

بإجراء تغييرات )إن وجدت( على  ات فيما يتعلقتوصيالمالحظات و ال بتقديم لجنة التدقيق تقوم
 مجلس اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها. 

 يوقع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بياًنا يؤكد فيه ما يلي: 
 تلقي نسخة من هذه السياسة. •

 وفهم هذه السياسة.  اءةقر  •

 على االمتثال لهذه السياسة.  الموافقة •

 السرية .12

 الغرض .12.1

السياسة إلى التأكد من أن مجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة ككل على دراية  هذه يهدف إطار 
المعايير في معالجة جميع المعلومات أفضل ب الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةبالتزام 
 السرية.

يشير أصحاب المصلحة المذكورون في هذه السياسة إلى مجلس اإلدارة ولجان المجلس  
إلدارة. تهدف هذه السياسة إلى مساعدة أصحاب المصلحة المعنيين على  والرئيس التنفيذي وا

 إدارة السرية بشكل مناسب وفًقا للمتطلبات القانونية ومعايير المساءلة.

 الحفاظ على السرية .12.2

 تشير المعلومات السرية إلى أي معلومات أو مواد:
مملوكة أو مطورة   أو لم تكن كانت   سواء القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةشركة لل احتكارية •

 . الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةمن قبل 



 

 . الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية بشكل عام إال من خالل ةغير معروف •

الشركة من خالل أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع  صاحب المصلحة عليهاقد يحصل  •
 . ةالقطرية األلمانية لألجهزة الطبي

التعامل مع المعلومات  الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةمجلس إدارة و يمكن لموظفي 
الوصول إليها. هذه المعلومات أو الوثائق السرية قد تتضمن  أن لديهم صالحية السرية أو 

أو الخدمات  عمالأو األ الشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةشخصية لموظفي المعلومات ال
 التنفيذ أو المنتجات الحالية أو المستقبلية والمقترحة أو سجالت األعمال والخطط قيد النظر أو 

أو المعلومات التنظيمية أو غيرها من المعلومات المحددة  ات أو البيانات المالية أو العضوي
 مسبًقا التي مطلوب أن تبقى سرية.

يع المعلومات السرية  وال يجوز  جم سرية يجب على أصحاب المصلحة في الشركة الحفاظ على
أو نقل أو السماح باستخدام أو   إفشاءتحت أي ظرف من الظروف استخدام أو الكشف عن أو 

أو نقل أي من هذه المعلومات  بشكل مباشر أو غير مباشر  باستثناء ما  إفشاءالكشف عن أو 
تخصيص  ءة استخدام أو في أداء واجباتهم. عالوة على ذلك  ال يجوز لهم إسا اً كون ضرورييقد 

السرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  أو استخدامها بأي شكل من األشكال   المعلومات 
 باستثناء ما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها. 

و   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية الكشف غير المصرح به يمكن أن يكون ضاًرا للغاية ل
حول ما إذا كانت  شكوكين بالشركة. وبالتالي  إذا كانت هناك أي أو األفراد المرتبط /

الرئيس التنفيذي  وعند  استشارة أصحاب المصلحة  على  يجب   فأم الالمعلومات تعتبر سرية 
 االقتضاء  رئيس مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق. 

أي شخص أو أشخاص غير مصرح لهم بفحص أو  حظر أصحاب المصلحة  على يجب 
عن أي وصول غير   اإلبالغ فوراً  يجب عليهمالوصول إلى أي معلومات ذات طبيعة سرية  و 

 .ات الالزمةلتحقيقجراء امجلس اإلدارة إل و إلى لجنة التدقيق أو انتهاك مصرح به 



 

قد يخضع أي صاحب مصلحة ال يلتزم بسياسة السرية هذه إلجراءات تأديبية  بما في ذلك 
  المالحقة و / أو  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية امع  إنهاء خدمتهمنصبه /  الفصل من 

 . ةقانونيال

 هذه السياسة اتوإعفاء  توتعديال اتمراجع .12.3

السياسة وسياسات السرية هذه ستقوم لجنة التدقيق سنوًيا بمراجعة وتقييم فعالية وكفاية إطار 
أو   . ال يتم إجراء أي تعديالت لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةبااألخرى الخاصة 

 بموافقة مجلس اإلدارة.و  تدقيقهذه السياسة إال من قبل لجنة الل إعفاءات 

 لحة توقيع بيان يؤكد أنه: يجب على كل صاحب مص

 تلقي نسخة من هذه السياسة. •

 وفهم هذه السياسة.  اءةقر  •

 على االمتثال لهذه السياسة.  الموافقة •

 يةقواعد السلوكوال  ميثاق الشرف المهني .13

 الغرض .13.1

يقدم هذا القسم إطار عمل للسياسات التي تتعلق بمعايير السلوك القانونية واألخالقية التي يتوقع  
االمتثال لها أثناء قيامهم   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةامن أصحاب المصلحة في 
المصلحة . يشمل أصحاب لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةابواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه 

والبائعين   نمورديالدارة وأعضاء لجنة المجلس والموظفين واإلدارة التنفيذية و اإلأعضاء مجلس 
 لشركة )مًعا "األطراف المعنية"(. لوالمقاولين 

إلى مساعدة األطراف المعنية على التركيز على مجاالت المخاطر  يثاقالم اهدف هذ ي
األخالقية والتعامل معها   مسائلعرف على الالت في ماألخالقية  وتقديم التوجيه لمساعدته 

 والمساءلة.  نزاهةوتوفير آليات لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي  والمساعدة في تعزيز ثقافة ال 



 

.  بالكاملالمنظمة  سمعةة وأن عمل كل موظف يؤثر على دمجتؤمن الشركة بكونها مؤسسة م
هذا بااللتزام لجميع األطراف المعنية  تقومأن  الطبيةلشركة القطرية األلمانية لألجهزة اوتتوقع 

  طوير في أداء واجباتهم ووظائفهم من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور وضمان النمو والت ميثاقال
 المستدام للشركة.

 واللوائح قوانينوال ميثاقااللتزام بال .13.2

شركة القطرية األلمانية  لاأو سياسة توقع كل حالة قد تنشأ. ومع ذلك  تتوقع  ميثاقال يمكن ألي 
من األطراف المعنية ممارسة حكم مهني مستقل وردع المخالفات في أداء جميع   لألجهزة الطبية 

 .لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاالواجبات والمسؤوليات نيابة عن 

ذلك   . باإلضافة إلىيثاقالم اقع على عاتق جميع األطراف المعنية مسؤولية فهم واتباع هذ ي
  يثاق تناولها المي ت لم نطاقابأمانة ونزاهة في أي  مجميع األطراف المعنية أداء عمله  يجب على

بما في ذلك    إلى اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة يثاقعلى وجه التحديد. قد يؤدي انتهاك الم
  دون  األلمانية لألجهزة الطبيةلشركة القطرية اأو االتفاق التعاقدي مع  خدمةاإلنهاء المحتمل لل
المبادئ العامة لتوجيه األطراف المعنية في اتخاذ القرارات األخالقية   يثاقحدد الميسابق إنذار. 

 محدد.بشكل وال تهدف إلى معالجة كل حالة 

  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية اما يمنع أو يقيد  ميثاقعلى هذا النحو  ال يوجد في ال
من اتخاذ أي إجراء تأديبي بشأن أي مسائل أخرى تتعلق بسلوك الموظف  سواء تمت مناقشتها  

مسؤول عن التفسير النهائي  هو المجلس اإلدارة يكون ة. سياسبشكل صريح أم ال في هذه ال
 . يثاقللم

لشركة ا طبقة علىيجب على جميع األطراف المعنية االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح الم
 . القطرية األلمانية لألجهزة الطبية

 



 

 تضارب المصالح .13.3

لشركة القطرية  اوبين  ميجب على جميع األطراف المعنية تجنب تضارب المصالح فيما بينه 
خل المصلحة ا. يمكن أن يحدث "تضارب المصالح" عندما تتد األلمانية لألجهزة الطبية

مع   -أو حتى يبدو أنها تتداخل  -ة ألي من األطراف المعنية بأي شكل من األشكال شخصيال
 : عندما حالة التضارب نشأ  تككل. يمكن أن   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةامصالح 

مهام  قد تجعل من الصعب أداء   أو لديه مصالح  يتخذ أي من األطراف المعنية إجراءات  •
لشركة القطرية األلمانية لألجهزة انعكس سلًبا على سمعة تية أو قد ه بموضوعية وفعالعمل
 وموظفيها.  الطبية

شخصية غير الئقة   نافع يتلقى أي من األطراف المعنية  أو أحد أفراد أسرته المباشرة  م  •
 . لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةانتيجة لمنصبه في 

ي في مجاالت مماثلة لتلك التي تشارك فيها يشارك أي من األطراف المعنية في عمل خارج •
لموردين أو البائعين أو  صالح اعمل خارجي ل - لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا

 المنافسين. 

كون موردًا أو عمياًل  يتجاري  نشاطيمتلك أي من األطراف المعنية مصلحة مالية في  •
قد يشكل تضارًبا في المصالح في ظل ظروف  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية ممال

 معينة. 

على    بشكل معقول أن ينطوي  من المتوقعيجب اإلفصاح فوًرا عن أي موقف ينطوي  أو 
لشركة القطرية األلمانية  لجان اتضارب في المصالح مع أي من أعضاء مجلس إدارة وأعضاء 

نة التدقيق  كما سيتم اإلفصاح  على الفور إلى رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لج  لألجهزة الطبية
. وبالمثل  يجب على جميع  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاعنه أيًضا إلى مساهمي 

المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين اإلبالغ عن أي تضارب في المصالح لمشرفيهم  
 حسب الضرورة.  مسألةالمباشرين الذين قد يصعدون ال



 

 والفسادمكافحة االحتيال  .13.4

بتعزيز الصدق والنزاهة وعدم التسامح مع   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتلتزم 
على جميع   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية اجميع موظفي  متثلأن ي يجب االحتيال. 
 سلوك.اللوائح واإلجراءات والممارسات المناسبة وقواعد ال اتباعهذا االلتزام في بالمستويات 

يجب أن تهدف السياسة المعلنة إلى إنشاء وتعزيز ثقافة قوية لمكافحة االحتيال والفساد في 
المتمثلة في   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية اسياسة  تدعمجميع أنحاء المنظمة والتي 

 عدم التسامح مع االحتيال والفساد والسرقة.

المنصب أو التمثيل   غاللويتضمن "إساءة است ة اإلجرامي ةنشطنوع من األ يشير إلى"االحتيال" 
الزائف أو المساس بحقوق شخص ما لتحقيق مكاسب شخصية". ببساطة  االحتيال هو فعل  

 في خسارة لطرف آخر. خداع يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو التسبب 

تحقيق مكاسب شخصية مباشرة أو  بهدف  نصب ملمتعمد لالستخدام اال سوء  يشير إلي"الفساد" 
  مما يؤثر على  هداياأو منح أو طلب أو قبول الرشوة أو ال عرض غير مباشرة. وهذا يشمل 

 شخص آخر. قرارات تصرفات أو 

لسرقة إذا ل رتكباً ألخرى. يعتبر الشخص ماختالس النقد أو األصول المادية ا تشير إلي"السرقة" 
 بشكل دائم. اأخذ أو امتلك بشكل غير شري  ممتلكات شخص آخر  بقصد حرمان اآلخر منه 

وضع والحفاظ على سياسة مكافحة االحتيال  ب لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا تقوم
منع واكتشاف لاتباعها من قبل موظفيها  الواجب والفساد التي يجب أن تحدد السياسات 

 لرصد االحتيال. يجب أن تحدد هذه السياسة أيًضا إطار الحوكمة لمن ي حاالت أل ستجابةواال
من خالل تحديد  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاوالسيطرة علي االحتيال في 

ة لجميع حوادث االحتيال  المسؤوليات والضوابط التنظيمية الواضحة لمنع وكشف واالستجاب
 . لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةامع  تعاقدينسواء من قبل الموظفين أو المقاولين الم

 



 

 استمرارية النشاط التجاري والتعافي من الكوارث  .13.5

خطًطا شاملة الستمرارية   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا تحافظ ويجب أن تضع 
تتماشى مع إطار إدارة  والتي واستعادة القدرة على العمل في حاالت الكوارث  نشاط التجاري ال
لشركة امخاطر واألنشطة متعددة الوظائف واإلدارات. كجزء من هذه الخطة  يجب على ال

نسخ االحتياطي  خطط الطوارئ ومواقع ال الحفاظ علىوضع و  القطرية األلمانية لألجهزة الطبية 
ألحداث غير المتوقعة مثل الكوارث بسبب اللحد من االنقطاعات و / أو وقف العمليات 

 الطبيعية. 

تنفيذ خطط إدارة األزمات المعتمدة مسبًقا عن  من أجل يتم تعيين فريق استجابة إلدارة األزمات 
 . دون تأخيرطريق استخدام جميع الوسائل الالزمة تحت تصرفهم لالستجابة لألزمة 

 تواصل خاللإنشاء والحفاظ على آلية  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةايجب على 
األزمات إلدارة وتنفيذ االتصاالت بما في ذلك تقييم وتحديد مستوى ونطاق المعلومات التي سيتم  

 مشاركتها عبر الشركة أو وسائل اإلعالم أو الجمهور العام أو أي طرف ثالث آخر. 

 لهدايا والضيافةا .13.6

أي قيمة من أطراف  ذات هدايا أو منافع شخصية قبول جميع األطراف المعنية ل يجوزال 
خارجية إذا كان يمكن إدراك أن ذلك يمكن أن يعرض للخطر أو يؤثر على أي من قرارات  
 األطراف المعنية. لن يتم قبول أي هدية من مورد أو بائع أو مقاول أو عميل ما لم يكن للهدية 

لشركة القطرية األلمانية  ل ضاًرابأي شكل أو  فظاً أمًرا  قد يعتبرقيمة غير جوهرية ورفض قبولها 
 .لألجهزة الطبية

ال تحظر هذه السياسة تقديم واستقبال الهدايا الترويجية ذات القيمة المنخفضة والضيافة العادية  
مادية باستثناء عينات البضائع ذات   والمالئمة. لذلك  ي.منع منعًا باتًا قبول أو التماس أية هدايا

 الطبيعة الرمزية أو الترويجية التي تحمل شعار واسم الجهة المقدمة لغرض تجاري حسن النية.



 

ألعمال التجارية مثل الغداء والعشاء في سياق ا ةالعادي ضيافة قبول ال عتبر عالوة على ذلك  ي
مناسًبا بشكل عام إذا كان ذا طبيعة معقولة وكان في سياق  أمرًا وما شابه ذلك  فعاليات وال

حسن النية. على جميع األطراف المعنية اإلبالغ عن أي  بشكل اجتماع أو لمناقشة أعمال 
 ( إلى مشرفيهم المباشرين. اً ممكن  إذا كان ذلك سبقاً من هذا القبيل )م ضيافة

 رص التجاريةفي أنشطة تجارية أخرى والفالمصالح و األنشطة الخارجية  .13.7

يحظر على جميع األطراف المعنية المشاركة في أي نشاط أو عمل "مستقل" يؤثر سلًبا على  
؛  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةايتنافس مع أنشطة أو جودة أو كمية العمل المنجز؛ 

أو المنظمة   للعمالة لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةارعاية أو دعم  بأنه تحت  وحييأو 
؛ أو يستخدم أو  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةايؤثر سلًبا على سمعة أو الخارجية؛ 

لشركة القطرية األلمانية  بايتداخل مع الوقت أو التسهيالت أو الموارد أو اإلمدادات الخاصة 
 .لألجهزة الطبية

يجب على الموظف اإلفصاح لمشرفه عن أي عمل أو عالقة استشارية تربط بين أحد أفراد 
 منافس أو عميل أو مورد يتعامل معه.بين و  أسرته

  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية على األطراف المعنية واجب تعزيز المصالح المشروعة ل 
 عليهم:  عندما تسنح الفرصة للقيام بذلك. وبالتالي   يحظر

أو أو الموارد ممتلكات الاكتشافها من خالل استخدام  يتمفرص ألنفسهم أي اغتنام  •
 الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.منصب بمعلومات أو الال

 . لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاالتنافس مع  •

 وعالقات الموظفين والمحسوبية  مضايقاتال .13.8

بيئة عمل خالية من المضايقات  بما في ذلك التمييز الحفاظ على تلتزم جميع األطراف المعنية ب
. على هذا النحو  فإن جميع  فوق كل اعتباركرامة الفرد  ضع  والتي تنمروالت ضطهاد واال

األطراف المعنية مسؤولة عن المساعدة في ضمان عدم معاناة األفراد من أي شكل من أشكال 



 

يحصل على الدعم الكامل من يجب أن المضايقة. أي شخص معني يعاني من المضايقات 
 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في معالجة مثل هذه األمور.

في أن تسعى جميع األطراف المعنية    لقطرية األلمانية لألجهزة الطبيةلشركة ااتتمثل سياسة 
   إلى تحقيق األهداف التالية: الوظيفيبغض النظر عن المستوى 

 تقديرعميل ومورد ومقاول كفرد  مع إظهار المجاملة والو  وكيلم كل موظف وعامل و ااحتر  •
 وتعزيز الكرامة الشخصية.

جميع الموظفين والعمال والعمالء والموردين والمقاولين  مع م بإظهار معاملة متساوية ا تز لاال •
بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو العمر أو األصل القومي أو حالة  

 المواطنة أو اإلعاقة. 

لشركة القطرية األلمانية لألجهزة افرصة معقولة للموظفين  تتوافق مع احتياجات إتاحة  •
 أكثر مهارة في وظائفهم. صبحواكي ي   للتدريب لالطبية

لشركة القطرية األلمانية لألجهزة امن الداخل  بما يتفق مع احتياجات  رقيات تشجيع الت •
 ن مؤهلين متاحين. يموظف يكون هناك عندما   الطبية

  مديريهملإلدارة بخالف  همتأكد من أن المديرين يسمحون للموظفين وسيلة للتعبير عن آراءال •
 . ينالمباشر 

تعامل مع أي اقتراحات يقدمها مستشارون خارجيون لتحسين العمليات كفرص لتحسين  ال •
 .انتقاد المهارات وليس 

 ومنظم.  ةوصحي  ةعمل آمن  بيئةتوفير والحفاظ علي  •

الموظفين  ستبقيممارسات تعويضات ومزايا منصفة بشكل موحد تجتذب وتكافئ وتتطبيق  •
 ة العالية.مهار ذوي ال

ال تحظر توظي  األقارب. ومع ذلك  يجب اتخاذ   انية لألجهزة الطبيةلشركة القطرية األلما
بوجود عالقات شخصية   مناسب االحتياطات الالزمة لضمان عدم تأثر األفراد بشكل غير 



 

وثيقة. على وجه الخصوص  ال يجوز لألطراف المعنية اإلشراف المباشر أو المشاركة بأي  
أو التعويض لألطراف المعنية   قيةأو التر  ستبقاءو االشكل آخر في القرارات المتعلقة بالتوظي  أ

  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية افسر ت عالقة شخصية وثيقة.  بينهم ن يذ األخرى ال
"العالقات الشخصية الوثيقة" على أنها عالقات بين أفراد العائلة المباشرين  واألزواج   

  واآلباء  واألجداد  والخاالت  واألعمام  وأبناء األخ     واألحفاد  واألشقاءبناءبين  واألو خطموال
ضر بقدرة  تعلى أنها يحتمل أن بشكل معقول خت  وأية عالقات أخرى يمكن اعتبارها األوأبناء 

لشركة القطرية األلمانية  االشخص المعني على اتخاذ قرارات مستقلة وغير متحيزة نيابة عن 
 .لألجهزة الطبية

 السرية والتعامل العادلالمعلومات  .13.9

به أو مفوًضا قانونًيا أو مطلوًبا بموجب القانون  يجب على جميع   صرح ما لم يكن اإلفصاح م 
األطراف المعنية الحفاظ على سرية المعلومات الموكلة إليهم بشأن الموظفين والشركاء 

رية األلمانية  لشركة القطاوالموردين وأصحاب المصلحة والشؤون العامة والمالية العامة في 
التي قد  معلنةوحمايتها. تتضمن "المعلومات السرية" جميع المعلومات غير ال لألجهزة الطبية

أو عمالئها  إذا تم   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية اتكون مفيدة للمنافسين  أو ضارة ب
 الكشف عنها. 

عمالء وموردين ومنافسين  يجب على جميع األطراف المعنية السعي للتعامل بإنصاف مع 
أي شخص  استغالل. ال يجوز ألي شخص لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا وموظفين

ة أو تحري  الحقائق المادية  سريمن خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام المعلومات ال
 أخرى غير عادلة. ات أو أي ممارس

 لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةالسليم ألصول حماية واالستخدام االو  ،الفساد والرشوة .13.10

أي شيء ذي  قبولأو تلقى أو  منحأو طلب أو بعرض أي شخص  قوم تحدث الرشوة عندما ي
لشركة القطرية األلمانية لألجهزة  اي طرف ثالث يتعامل مع أل التفضيليةمعاملة ال نظيرقيمة 



 

لشركة ا حظيحكومي. يحدث ذلك أيًضا عندما تسلطة أو مسؤول أي بما في ذلك  الطبية
ميزة غير عادلة على منافسيها من خالل تعامالت سرية ب القطرية األلمانية لألجهزة الطبية 

أو يشارك  في   نخرطوفاسدة مع العمالء المحتملين. الرشوة غير قانونية  وأي شخص معني ي 
أو يحاول    روعة أخرى رشوة أو رشاوى أو أي مدفوعات غير مش  أو يتغاضى عنفي  

المشاركة في أي نشاط من هذا القبيل  سيخضع إلجراءات تأديبية صارمة تصل إلى وتشمل 
بالحق في إحالة مثل هذه  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا. كما تحتفظ الخدمة إنهاء

 األمور إلى السلطات العامة لمالحقة جنائية محتملة.

  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية المعنية حماية أصول يجب على جميع األطراف ا
لشركة اتأثير مباشر على ربحية لها  هدرلسرقة واإلهمال والأفعال اوضمان استخدامها بكفاءة. 

لشركة القطرية األلمانية لألجهزة  ا  يجب استخدام أصول لذلك. القطرية األلمانية لألجهزة الطبية
لشركة وفقط من قبل الموظفين المصرح لهم أو  صالح ال المشروعة لفقط ألغراض العم الطبية

من يفوضونهم. وهذا يشمل األصول الملموسة وغير الملموسة. تشمل بعض األمثلة على  
 األصول الملموسة المعدات المكتبية مثل الهواتف والناسخات وأجهزة الكمبيوتر واألثاث واللوازم.

بشكل   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية اوني في يجب أن يقتصر نظام البريد اإللكتر 
. يجب التعامل مع المعلومات لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاعلى أعمال فقط أساسي 
السرية بشكل مناسب. يجب حماية و / أو تشفير الملفات التي تحتوي على أعمال حساسة  غاية 

بالحق في أي وقت بمراقبة   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية ابكلمة مرور. تحتفظ 
وفحص جميع بيانات االتصاالت اإللكترونية والمعلومات المرسلة على الشبكة والملفات 

أو   القطرية األلمانية لألجهزة الطبية لشركةلة على أجهزة الكمبيوتر المملوكة اإللكترونية الموجود 
لشركة القطرية األلمانية لألجهزة  اأجهزة الكمبيوتر الموجودة في المباني المستخدمة في أعمال 

 دون سابق إنذار.  الطبية



 

يفية. قد تكون  الوظ مهامهم الطرف الثالث كأداة إنتاجية للموظفين ألداء  يات يتم توفير برمج 
 . يات كأفراد عن االستخدام غير القانوني للبرمج  يناألطراف المعنية مسؤول

 

 والترويجية  دعائيةاألنشطة ال .13.11

واألنشطة ذات الصلة في ترويج وبيع   خادعة أو ال ةأو المضلل ةالكاذبدعاية ال استخدام يحظر
. باإلضافة  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا من قبلالمنتجات التي يتم بيعها أو عرضها 

والمبيعات العادلة والدقيقة ذات أهمية حاسمة في الحفاظ   دعايةإلى ذلك  تعتبر ممارسات ال
عمالئها والجمهور. لذلك   لدى الطبيةلشركة القطرية األلمانية لألجهزة اوسمعة  صورةعلى 

األخرى للعمالء والعمالء المحتملين   دعائية والتمثيالت ال االدعاءات يجب أن تكون جميع 
  سواًء ات أساس معقول. باإلضافة إلى ذلك  يجب إثبات جميع ادعاءات اإلعالن علىصادقة و 

 . ترويجكانت مطبوعة أو غير مطبوعة  قبل النشر أو ال 

 تدقيق ال عملية ى سيرالتأثير عل .13.12

يجب على األطراف المعنية عدم اتخاذ أي إجراء للتأثير أو إجبار أو التالعب أو تضليل أي  
لشركة  المالية قوائمأو مراجعة لعمليات أو ال أي تدقيقبإجراء  أثناء قيامه  ياحتيال بشكلمدقق 

التي قد تشكل تأثيًرا غير الئق تشمل على   يات . أنواع السلوكالقطرية األلمانية لألجهزة الطبية
 سبيل المثال ال الحصر: 

في  ةمقاولعقد تقديم أو دفع رشاوى أو حوافز مالية أخرى  بما في ذلك عرض توظي  أو  •
 التدقيق. بخالفالمستقبل لخدمات 

  ت غير دقيقة أو مضللة  بما في ذلك التحليال مشورةتزويد مدقق الحسابات بمعلومات أو  •
 ني. القانو 

بالتدقيق إذا اعترض   غير المتعلقةأو المتعلقة التعاقدات القائمة  نهاءالتهديد بإلغاء أو إ •
 . لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةلة يمحاسب الممارسات الالمدقق على 



 

 .تدقيقال عمليةالسعي إلزالة شريك من  •

 االبتزاز والتهديدات الجسدية. •

 السالمة والبيئة  .13.13

بتوفير مكان عمل آمن لجميع األطراف المعنية.   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتلتزم 
  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية اباإلضافة إلى ذلك  هناك قوانين ولوائح تفرض على 

لوقاية من مخاطر السالمة والصحة. لهذه األسباب  يتعين على األطراف  توفير امسؤولية 
اتباع جميع تعليمات   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةالموجودة في مرافق المعنية ا

. إذا كان لدى األطراف  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاوإجراءات السالمة التي تعتمدها 
لشركة القطرية  العاملة بامرافق الالمعنية أي أسئلة حول مخاطر الصحة والسالمة المحتملة في 

في أقرب وقت لالستفسار بشأنها  المباشر هممشرف التواصل مع م  فعليهلمانية لألجهزة الطبيةاأل
 ممكن. 

أن أعمالها لها تأثير على البيئة وهي ملتزمة   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتدرك 
األلمانية  لشركة القطرية ابضمان تقليل هذا التأثير حيثما أمكن. لتحقيق هذا االلتزام  تسعى 

مستدامة وقابلة  هي أن الموارد والمواد المستخدمة من قبل أعمالها من  التأكد إلى  لألجهزة الطبية
حيثما كان ذلك ممكًنا  و من النفايات؛  ممكنحد أقل بشكل فعال مع  غاللستاالإلعادة التدوير و 

مليات التي ليس لها تأثير  التقنيات والمواد والع لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتستخدم 
التأكد من  سلبي على البيئة  وحيثما كان هذا التأثير ال مفر منه  يتم تقليله إلى الحد األدنى؛ و 

 أن مورديها ومقاوليها لديهم نفس األهداف. 

 هذه السياسة اتوإعفاء  توتعديال اتمراجع .13.14

ة بشكل دوري للتأكد من فعاليتها وكفاءتها. أي تعديالت أو سياستم مراجعة وتقييم هذه الي
ة يتم إجراؤها فقط من قبل المجلس بناء على توصية من لجنة التدقيق. في  سياسهذه الل إعفاءات 



 

 فصاح عن ذلك بشكلة  يتم اإلسياسهذه ال فيما يتعلق ب إعفاء حالة إجراء تعديل أو منح 
 المناسب.

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات .14

 الغرض .14.1

  تسعى الشركة إلى إدارة أعمالها بأمانة  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةمبادئ اوفًقا ل
ونزاهة في جميع األوقات  ومع ذلك  فإنها تقر أيًضا بأن جميع المؤسسات تواجه خطر حدوث 

القطرية لشركة ا. تؤمن قصد دون  ارتكاب المخالفات في أنشطتها من وقت آلخر  أو  انحراف
ومحاولة  حاالت بضرورة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحديد مثل هذه ال األلمانية لألجهزة الطبية

ميثاق  عالجها. يتوقع مجلس اإلدارة من جميع الموظفين الحفاظ على معايير عالية وفًقا ل
اإلبالغ عن  و  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةبا الخاص  يةقواعد السلوكالشرف المهني وال
لشركة القطرية اقع على عاتق جميع موظفي يهذه المبادئ األساسية. ل تمتثلأي مخالفات ال 

 حدوث مخالفات قد تكون لديهم حول  اإلبالغ عن أي شكوكمسؤولية  األلمانية لألجهزة الطبية
 داخل مكان العمل.

قدرتهم  في واثقين  يجب وضع سياسة لإلبالغ عن المخالفات للتأكد من أن األطراف المعنية
ؤخذ على  تسبالغاتهم دون خوف من االنتقام  مع العلم أن  مثيرة للشبهةأي مسائل  تصعيد على 

 . مع الحفاظ على سرية هويتهمبشكل مناسب  هايتم التحقيق في يمحمل الجد و 

 مسؤولية تطبيق السياسة  .14.2

لشركة  الخاصة با المخالفات يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية العامة عن سياسة اإلبالغ عن 
وتنفيذها   يها  ولكنه يفوض المسؤولية اليومية عن اإلشراف علالقطرية األلمانية لألجهزة الطبية
لمراجعة الحاالت وأداء  ينمعين  خارجيين محققينقائمة بلديها إلى لجنة التدقيق التي بدورها 

جنة المختصة التخاذ اإلجراءات التقييمات األولية  واالتصال بالمبل ِّغين والتصعيد إلى الل
 الالزمة.



 

داخل  ات تغيير بإجراء أي توصيات تقديم السياسة و  تطبيقات تقع مسؤولية مراقبة ومراجعة 
 بموجب السياسة على عاتق لجنة التدقيق.  بالغات المقدمةالمنظمة نتيجة للتحقيقات في ال

الموظفين بالقدرة على   هذه السياسة وضمان شعور طبيقيتحمل المديرون مسؤولية تسهيل ت
 أدناه.  االمنصوص عليه ات دون خوف من االنتقام وفًقا لإلجراء اإلبالغ عن الشبهات 

 خطواتال اتخاذ جميع األطراف المعنية مسؤولة عن نجاح هذه السياسة ويجب أن تتأكد من 
 . يكونوا على دراية بهللكشف عن أي مخالفات أو سوء تصرف  الالزمة 

 تطبيق السياسة  نطاق .14.3

  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية ا تنطبق هذه السياسة على جميع األفراد العاملين في 
على جميع المستويات والدرجات بما في ذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين  

  المستقلين  مالعالتدربين و )بما في ذلك الموظفين الدائمين والمؤقتين والعاملين بدوام جزئي( والم
 (."الموظفين"باسم  ينمجتمع م )يشار إليه  بائعينواالستشاريين الخارجيين والموردين وال

 ةسياستغطية النطاق  .14.4

الممارسات الخاطئة داخل المنظمة والتي تقع ضمن  ب عن الشبهات المتعلقة اإلبالغ يجب 
أو أفراد الجمهور أو الموظفين  الفئات الموضحة أدناه والتي يمكن أن تؤثر على العمالء 

 أدناه. 14.5اآلخرين وفًقا لإلرشادات الواردة في القسم 

 وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن:  فيحقيقي  اشتباهيجب استخدام هذه السياسة إذا كان هناك 

 . احتمالية ارتكاب جريمةتم ارتكاب أو يتم ارتكاب أو   •

 و / أو القوانين واللوائح القطرية المحلية. هيئة قطر لألسواق المالية مخالفة لوائح   •

في االمتثال اللتزاماته القانونية سواء كانت مستمدة من شخص  احتمالية إخفاقأو  إخفاق •
 تشريع أو لوائح أو عقد. 



 

تم تقديم  أو يتم تقديمه  أو من المحتمل أن يتم تقديمه ادعاء كاذب أو غير دقيق ضد  •
)سواء كان موظًفا مشترًكا أو   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاب ت صلةذاشخص 

 أو عميل(. لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةلمستشاًرا أو مورًدا 

 للخطر. تصبح معرضةأو من المحتمل أن   معرضةأو  ت صحة وسالمة أي فرد تعرض •

 للخطر. تصبح معرضة أو من المحتمل أن معرضةأو  ت تعرضسالمة البيئة  •

 من المحتمل أن يتم إخفاؤه عمدًا.يتم أو  أي مما سبق  تم أو  •

آلية اإلبالغ عن المخالفات   لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةا  وضعت رض الغ الهذ 
 : ةالتالي يات فيما يتعلق  على سبيل المثال ال الحصر  السلوك الشبهات لإلبالغ عن 

 ممارسات محاسبية غير مقبولة. (أ

 نطبق على الشركة.تخالف القوانين واللوائح  كما تي ت ال يات أو السلوك نتهاكات اال (ب 

 االحتيال والفساد. (ج

 تحري  الحقائق.  (د 

 لحقائق.لإغفال أو إخفاء متعمد  (ه

ية بما في ذلك عدم االمتثال لشروط العقد والفشل في عدم االمتثال ألي التزامات قانون (و
 االحتفاظ بالسجالت كما هو مطلوب في القوانين واللوائح القطرية.

 إساءة استخدام السلطات المفوضة. (ز

 إساءة استخدام أصول الشركة. (ح

 مخاطر الصحة والسالمة  بما في ذلك المخاطر على الجمهور وكذلك على الموظفين. (ط

 االمتثال للمعايير المهنية المناسبة.عدم  (ي

 الممارسة القانونية. عد خرق قوا  (ك

 اإلبالغ عن جريمة ارتكبت. (ل

 أي نوع من المضايقات.  (م

 اإلخفاء المتعمد ألي مما سبق. (ن



 

 .ةغير أخالقي  ي خر أ يات سلوك (س

  تشمل المخاوف الخاصة لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةل  النشاط التجاري في سياق 
الشرف المهني  يثاققد تندرج ضمن شروط هذه السياسة  على سبيل المثال  انتهاك مالتي 
   وخرق سياسة السرية  واالحتيال المالي  وما إلى ذلك.يةقواعد السلوكوال

ه بحسن نية بموجب هذ  بالغات مقدمةأي  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتقدر 
تقع ضمن نطاق هذه السياسة   شبهات حول ما إذا كانت ال. إذا كانت هناك شكوك السياسة

يقين بشأن ما إذا كان القانون قد تم خرقه  أو  دون )على سبيل المثال  إذا كانت هناك شكوك 
المعني بهذه  محقق البالغات ينبغي إبالغ فما إذا كان الشخص يتصرف خارج نطاق سلطته(  

 أدناه.ة المبين ات وفقًا لإلجراء شكوكال

 اإلبالغ عن المخالفات آلية .14.5

مع مديريهم المباشرين.  شكوكهمأن األفراد قد ال يشعرون بالراحة عند مناقشة  شائعمن ال
بشأن أي شكل   رفع شكوكهمألغراض هذا اإلجراء  ي.طلب من هؤالء األفراد  في المقام األول  

لتدقيق أو أي من أشكال سوء الممارسة التي تندرج ضمن الفئات المحددة أعاله إلى لجنة ا
المعين  محقق البالغات من وقت آلخر. يقدم  في البالغات شخص تعينه اللجنة للعمل كمحقق 

أو لجنة التدقيق  يجوز   محقق بالغات تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق. في حالة عدم وجود 
  هذه  بموجب إطار المنصوص عليها للرئيس التنفيذي ترشيح موظف آخر للقيام بالواجبات 

 سياسة. ال

 خطيًا إلى رئيس لجنة التدقيق دون تأخير.  به  بالغاإل إذا كان اإلفصاح خطيرًا للغاية  فيجب 

أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو   ن موظفيال تصرفات من المرجح أن تتعلق هذه اإلفصاحات ب
  تصرفات ولكن قد تتعلق أيًضا ب لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبية باأعضاء مجلس اإلدارة 

 طرف ثالث  مثل المورد أو المقاول.من قبل 



 

أن اإلفصاحات التي تتم بموجب هذه السياسة قد  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتدرك 
تقديم البالغ مع  تنطوي على أمور شديدة السرية والحساسية وأن الم.بلغ عن المخالفات قد يفضل 

 رية هويتهم. الحفاظ على س

 التحقيق في البالغات .14.6

بشكل كامل وعادل وسريع  بالغات بالتحقيق في ال لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتلتزم 
)أو   محقق البالغات رسمي مكتوب  سوف يقر  بالغما تسمح الظروف. بعد تقديم سبوسري ح

المناسبة   دابيرالت ترتيب ( باالستالم في غضون يومي عمل و بصفتهأي فرد آخر يتصرف 
 للتحقيق. 

إلى لجنة  منه . يتم إعداد تقرير وتقديم نسخ بالغونطاق التحقيق على موضوع ال  مدةعتمد ت
 التدقيق  وعند االقتضاء  سيتلقى المبلغون عن المخالفات أيًضا نسخة. 

أنه قد تكون هناك أمور ال يمكن التعامل معها  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاتدرك 
إما أثناء أو بعد   شارك فيها داخلًيا والتي يجب إبالغ السلطات الخارجية بشأنها والتي قد ت 

 التحقيق الداخلي. 

 السرية .14.7

بموجب هذه  البالغ قام بتقديمهوية الفرد الذي سرية يتم بذل كل جهد ممكن للحفاظ على 
تحقيق رسمي. من أجل عدم تعريض التحقيق في  البدء في إجراء يتم السياسة  على األقل حتى 

وطبيعة   بتقديم بالغ سرية قيامهأن يحافظ على  بلغللخطر  ي.توقع من الم ةالمزعوم المخالفة
من الضروري فيها   صبحيقد وهوية المتورطين. ومع ذلك  قد تكون هناك ظروف  بالغال

. إذا كان من الضروري بالغالكشف عن هوية المبلغ عن المخالفات بسبب طبيعة التحقيق أو ال
  ظل األصلي ست بالغالتقديم المشاركة في التحقيق  فإن حقيقة قيامهم ب المبلغينلألشخاص 

أي إيذاء  سرية بقدر اإلمكان  ويتم اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية هؤالء األشخاص من
 .بالغ ال تقديم  أو ضرر نتيجة



 

 حماية ودعم المبلغين عن المخالفات .14.8

ألي  ه السياسة بحسن نية بموجب هذ قام بتقديم بالغ ض أي موظف يلن يتم فصل أو تعر 
. إذا اعتقد أحد المبلغين عن  واالضطهاد ضرر. يشمل الضرر اإلجراءات التأديبية غير المبررة 

  سياسةال هبموجب هذ  تقديم البالغر داخل مكان العمل نتيجة المخالفات أنهم يتعرضون لضر 
  يقومون بأفعال اضطهاديه على الفور. سيخضع الموظفون الذين  محقق البالغات فعليهم إبالغ 

 ضد المبلغين عن المخالفات بموجب هذه السياسة إلى إجراءات تأديبية.  انتقاميةأو 

أو بسوء نية أو بهدف   تقديمه كيدياً  الغ قد تمالبإلى أن  سياسةاله إذا خلص تحقيق بموجب هذ 
تقديم  تحقيق مكاسب شخصية  فإن المبلغ سيخضع إلجراءات تأديبية. أولئك الذين يختارون 

 الحماية الموضحة أعاله. ون علىقد ال يحصل ات إجراءهذه دون اتباع  بالغ

 هذه السياسة اتوإعفاء  توتعديال اتمراجع .14.9

ستكون لجنة التدقيق مسؤولة عن مراجعة إطار السياسة هذا وسياسة وآليات اإلبالغ عن  
المخالفات من منظور تشغيلي سنوًيا على األقل. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية التأكد من أن  

تلقى تدريًبا  يأو التحقيقات التي تتم بموجب هذه السياسة  اإلجراءات أي موظف قد يشارك في 
 .مهامهذه الأداء ناسًبا لمساعدته في  ا ومدوريً 

 المؤسسية المسؤولية االجتماعية  .15

 الغرض .15.1

تعتقد الشركة أن التميز في حماية البيئة ومسؤولياتها االجتماعية هي عناصر حيوية تعكس  
مع القضايا   إلى التعامل لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاالتزامها تجاه المجتمع. تسعى 

واجباتها كمواطن اعتباري في دولة   استيفاءجتماعية بطريقة متسقة ومنهجية  لضمان البيئية واال 
 قطر.

 



 

 المؤسسية المسؤولية االجتماعية  .15.2

 المؤسسية  بإعداد خطة المسؤولية االجتماعية لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةاقد تقوم 
(CSR السنوية ألنشطة المسؤولية االجتماعية )التي يمكن القيام بها خالل العام   المؤسسية

مدخالت من جميع الوظائف / الكيانات والموظفين    شملوعند إعداد هذه الخطة  يجب أن ت
 بما في ذلك مجلس اإلدارة. 

ليتم تنفيذها مع   كعمل جماعي المؤسسيةتضع الشركة برنامًجا ألنشطة المسؤولية االجتماعية 
لمستفيدين المستهدفين من أنشطة المسؤولية  لهذه األنشطة من  تحقيق النفع التركيز على 
 . لمؤسسيةاالجتماعية 

المسؤولية االجتماعية  يجب على الشركة التأكد من االلتزام بالمعايير التالية أثناء تقييم مبادرات 
 الجديدة أو الروتينية: 

 عتمد على النحو المحدد والمهم  المؤسسيةالمستفيدون من أنشطة المسؤولية االجتماعية أن  •
 من قبل مجلس اإلدارة. 

المبادرات قيد التقييم التي قد تتيح فرًصا للموظفين للمشاركة في المساهمة  تفضيل  •
 . االجتماعية

ومنتجات وخدمات الشركاء المحتملين ألنشطة المسؤولية  يجب أال تتعارض أهداف  •
 مع قيم وأهداف الشركة. المؤسسيةاالجتماعية 

يجب أن يخلق االرتباط بالمبادرة / البرنامج تصورًا عامًا إيجابيًا عن الشركة وأن يوفر فوائد  •
 حيثما أمكن.  لشركة القطرية األلمانية لألجهزة الطبيةلطويلة األمد 

 تأثير المبادرة مباشرًا ومرئيًا.  يجب أن يكون  •

تقديم  التي تم إجراؤها خالل السنة و  المؤسسيةتقوم الشركة بمراقبة أنشطة المسؤولية االجتماعية 
 لجهات المعنية الخارجية ذات الصلة )بالقدر المطلوب( عند االنتهاء من كل مبادرة. ل تقرير أداء



 

 المؤسسيةالمسؤولية االجتماعية بمماثلة  اهتمامات ها ديجميع الشركات المحلية والوطنية التي ل
الشركة )بما في ذلك المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب تلك التي لدى ل

التي قد تتماشى مع رؤية   فعاليات المصلحة التجارية واللجان التي تدير البرامج( واألنشطة أو ال
 . تعاون معهاوالورسالة الشركة قد تكون مؤهلة للشراكة 

 . المالحق16

 تعهد مجلس اإلدارة بشأن تضارب المصالح -الملحق أ 

بصفتي عضًوا في مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات               أنا  أقر
 الطبية  بأن واجباتي تشمل  ضمن جملة أمور  ما يلي: 

وتقديم رأي مستقل حول جميع المسائل  المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة بشكل منتظم  •
 االستراتيجية بما في ذلك السياسة والمساءلة والموارد  وغيرها.

العمل بحسن نية مع العناية الواجبة واالجتهاد لما فيه مصلحة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات  •
 الطبية. 

ت الطبية في حالة تضارب اضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة القطرية األلمانية للمستلزم •
 المصالح.

 أقر أيًضا بصفتي عضًوا في مجلس اإلدارة  بأنه يتعين عليِّ القيام بما يلي: 

 إبالغ المجلس بأي تضارب حقيقي أو محتمل في المصالح. •
إخطار مجلس اإلدارة بشكل فوري ورسمي بأي معاملة مقترحة مع أطراف ذات صلة بمجرد أن   •

ل على موافقة المجلس قبل الدخول في المعاملة التي يشارك فيها  أكون على علم بها والحصو 
 طرف ذو صلة.

 في حالة وجود تضارب محتمل في المصالح  أقوم بما يلي:



 

عدم المشاركة في المناقشات أو السماح لي باالستماع إلى مناقشات المجلس أو اللجنة التي أنا   .1
 الحقائق المادية والرد على األسئلة.طرف مشارك فيها  باستثناء الكشف عن 

 االمتناع عن التصويت على مثل هذه القضايا بعد إخطار مجلس اإلدارة. .2
 

 اإلسم 
 التوقيع 

 التاريخ 

 

: في جميع الحاالت  عندما يصوت المجلس على مسألة قد يكون فيها لعضو في مجلس اإلدارة  ملحوظة
ب أن يتم كل التصويت بشكل مجهول.المصالح  يجتضارب محتمل في 



 

 نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح -الملحق ب 

فيما يتعلق بعملي بصفتي عضوًا في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  فإن لديِّ تضارب  
 المصالح المحتمل التالي لإلبالغ عنه: 

  لشركة منافسة أخرى.  2أنا منتسب 

 مصلحة ءات لتقديم الخدمات  ولدي أنا منتسب إلى بائع أو مورد أو طرف آخر يورد أو يقدم عطا
مباشرة أو غير مباشرة في المعامالت التجارية  واالتفاق  واالستثمار مع الشركة القطرية األلمانية  

 للمستلزمات الطبية. 

  ئع أو مورد أو طرف آخر يمكن أن ينتج عنها منفعة لي.لدي معامالت تجارية أو معامالت مع با 

  أنا أو شخص )أشخاص( لدي صلة به مهتم بشراء خدمات من الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات
 الطبية. 

  الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية.  موظفيأنا قريب ألحد 

أعاله فيما يتعلق بالمعاملة المعنية )على سبيل  يرجى توضيح التعارض المحتمل الناشئ عن الموقف 
المثال  طبيعة الخدمة / المعاملة  إذا كان الشخص التابع له عالقة قرابة  وهوية الشخص القريب 

 وعالقتك بذلك الشخص(:

أؤكد بموجب هذا أن اإلفصاح المذكور أعاله كامل وصحيح وفًقا لمعلوماتي واعتقادي. ولن أشارك في 
تخاذ القرار بشأن هذه المسألة. أوافق على أنه إذا أصبحت على علم بأي معلومات قد تشير  المناقشة وا

إلى أن هذا اإلفصاح غير دقيق أو أنني لم ألتزم بسياسة تضارب المصالح  فسأبلغ رئيس مجلس اإلدارة  
 على الفور. 

 اإلسم 
 التوقيع 

 التاريخ 



 

 
مة غير يشير القريب إلى ما يلي: الزوج أو الولد أو األم أو األب أو األخ أو األخت أو الزمالء المقربون أو أي شركة أو مؤسسة تجارية أو منظ 2

ربحية تعمل فيها كموظف أو مسؤول أو عضو مجلس أو شريك أو تشارك في اإلدارة أو تعمل بواسطة؛ أي صندوق استئماني أو عقار آخر يكون 
 ديك فيه مصلحة معتبرة أو الذي تخدم فيه كوصي أو بصفة مماثلةل



 

 تعهد السرية  -الملحق ج 

أثناء العمل لصالح الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  يمكنك االطالع على معلومات سرية و  
بًيا أو شفهًيا أو بأي وسيلة أخرى(  أو حساسة؛ وهو ما يعني أي معلومات يتم الحصول عليها )سواء كتا  /

من قبل أو نيابة عن الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية و / أو موظفيها أو أعضاء مجلس  
اإلدارة بما في ذلك  على سبيل المثال ال الحصر  أي معلومات تتعلق بمنتجات الشركة القطرية األلمانية  

يات واألنظمة والعمليات أو الخطط أو النوايا أو الطريقة أو التسعير  للمستلزمات الطبية والعمليات والمنهج
أو األسرار التجارية أو فرص السوق أو األعمال التجارية أو الشؤون المالية  والتي إذا تم اإلفصاح عنها  
ا  بشكل ملموس وتم تمييزها بأنها سرية أو إذا تم الكشف عنها بخالف ذلك  يتم تأكيدها كتابًيا على أنه
سرية أو إذا تم الكشف عنها بشكل ملموس أو غير ذلك  على أنها سرية بشكل واضح. هذه المعلومات 
هي ملكية حصرية للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ومن المهم أن تحتفظ بأي معلومات تم  

 تلقيها بسرية تامة. 

 وبالتالي  ال يجوز لك:

الحساسة حول الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية سواء كشف المعلومات السرية و / أو  .1
 كنت تعمل أو ال تعمل في مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 

استخدام المعلومات السرية و / أو الحساسة بشكل غير مناسب  سواء بشكل مباشر أو غير   .2
 مباشر. 

ثر على سمعة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية كشف مثل هذه المعلومات التي قد تؤ  .3
 وصورتها. 

وضع نفسك في موقف حيث يمكن لشخص ما أن يستفيد أو قد يستفيد من الكشف عن معلومات  .4
 سرية و / أو حساسة. 

االستفادة أو يبدو أنك قد تستفيد من المعلومات التي ال يمكن للجمهور الوصول إليها والتي  .5
خالل الفترة التي عملت فيها كعضو أو موظف في مجلس إدارة الشركة القطرية  حصلت عليها 

 األلمانية للمستلزمات الطبية.



 

أي شخص ال يحترم أو يلتزم باتفاقية السرية هذه بعد االستقالة أو الخروج من مجلس اإلدارة يعترف 
 رجعة فيه للشركة بموجبه بأن الكشف عن المعلومات السرية و / أو الحساسة سيؤدي إلى ضرر ال

القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  وأن لها الحق في المطالبة بحقوقها المشروعة واتخاذ اإلجراءات ضد 
 أي شخص مخالف.

أنني قد قرأت وفهمت اتفاقية السرية هذه. بتوقيعي أدناه أقر بموافقي على أن أتصرف بطريقة مهنية في 
 سرية جميع المعلومات السرية و / أو الحساسة التي اطلعت عليها. جميع األوقات وأن أحافظ على 

 

 اإلسم 
 التوقيع 

 التاريخ 



 

 معايير الموافقة والمالءمة لهيئة قطر لألسواق المالية  -الملحق د 

 إرشادات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

دئ التوجيهية( عدًدا من األمور التي يجب على  تحدد إرشادات المناسبة والمالءمة لترشيح المديرين )المبا
لجنة الترشيحات والمكافآت أن تنظر فيها عادًة  لتحديد ما إذا كان الشخص الئًقا ومناسًبا لعضوية  

 المجلس.

ال يجب اعتبار المؤهالت المنصوص عليها في هذه اإلرشادات شاملة. ويجب تفسيرها على أنها مكملة 
المعمول بها  وغيرها من الشروط التنظيمية ذات الصلة. يجب قراءة هذه  ألحكام القوانين واللوائح

اإلرشادات بالتوازي مع تعري  المدونة لـ "مناسب ومالئم": الشخص المناسب هو شخص سليم مالًيا.  
والشخص المالئم هو الشخص الموثوق به ألنه يتمتع بصفات شخصية جيدة مثل الكفاءة المهنية والنزاهة 

 لطيبة. والسمعة ا

يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت  عند تقييم مناسبة الشخص ومالءمته  أن تأخذ في االعتبار ما  
يلي: )أ( الوضع المالي؛ )ب( المؤهالت التعليمية أو المؤهالت األخرى  أو الخبرة مع مراعاة طبيعة  

اهة ومالءمة؛ )د( السمعة الوظائف التي يتعين أداؤها؛ )ج( القدرة على القيام بالنشاط بكفاءة ونز 
والشخصية والنزاهة. يجب النظر في المؤهالت المذكورة أعاله فيما يتعلق بالشخص )إذا كان الشخص 
المرشح شخًصا طبيعًيا( أو شركة وأي من مسؤوليها )إذا كان الشخص المرشح شخًصا قانونًيا(. أ( تقييم  

نة الترشيح بأن الشخص صالح إذا كان ذلك اللياقة )الوضع المالي( من غير المحتمل أن تقتنع لج
 الشخص:

 . في حالة الشخص الطبيعي:1

مفلسًا أو معسرًا ماليًا ولم يتم تبرئته  أو يخضع حاليًا إلجراءات اإلفالس أو مفلسًا تمت تبرئته   (1
 ( السابقة 3خالل السنوات الثالث )

الترشيحات والمكافآت ستأخذ في عند النظر في ترشيح شخص م.فلس تمت تبرئته  فإن لجنة  (2
 االعتبار ظروف التبرئة وما إذا كان تاريخ التصريح حديًثا.



 

ينبغي للجنة الترشيحات والمكافآت أن تأخذ في االعتبار ظروف عدم الوفاء بالدين بحكم قضائي   (3
وحيثما كان الشخص مرتبًطا بكيان أصبح معسًرا أو دخل في اإلدارة أو كان تحت وصاية مصفي  

ين من المحكمة أو فشل في الوفاء بالتزاماته المالية للدائنين أو المستفيدين  فإن كفاءة هذا  مع
الشخص وصدقه ونزاهته قد تكون موضع نظر. قد ال يعني هذا بالضرورة أن وجود حدث مماثل 
في ماضي الشخص يستبعده )على سبيل المثال  حينما يكون ارتباطه على مستوى صغير  

للجنة الترشيحات والمكافآت أن تحقق أكثر في هذه المسألة لتحديد ما إذا كانت للغاية(. يمكن 
الظروف تنعكس على نزاهة الشخص أو كفاءته أم ال  حيث أنه من المهم للجنة الترشيحات  
والمكافآت أن تكون على دراية بأي من هذه الحاالت  حتى عندما يتخذون قراًرا بشأن ترشيح هذا  

 الشخص.
 الشخص االعتباري: في حالة  -2

 يخضع للحراسة القضائية أو اإلدارة أو التصفية أو إجراءات أخرى مماثلة  (1)
فشل في الوفاء بأي حكم بالدين؛ تهدف هذه المتطلبات إلى تحديد الشركات ذات الوضع المالي  (2)

الترشيحات  المريب أو التصفية. كما هو الحال مع نفس المتطلبات فيما يتعلق باألفراد  فإن لجنة 
 والمكافآت ستأخذ في االعتبار ظروف عدم الوفاء بالحكم بالدين وتاريخ الحكم 

 إن كان غير قادر على تلبية أي متطلبات رأسمالية تنطبق عليه  (3)
 إن كان غير قادر على تلبية أي متطلبات تنظيمية مالية تنطبق عليه.  (4)

ية والصناعية للشخص جنًبا إلى جنب مع  )ب( يتم تقييم المالءمة مع اإلشارة إلى المؤهالت األكاديم
الخبرة ذات الصلة. يجب أن يمتلك األشخاص المهارات والمعرفة والكفاءة المهنية الالزمة ألداء 
واجباتهم. يختلف مستوى المعرفة المتوقع وفًقا لمستوى المسؤولية. ي.توقع من األشخاص عموًما أن 

 يكونوا قادرين على إظهار فهمهم لما يلي: 

 يكل العام لإلطار التنظيمي الذي ينطبق على األنشطة المقترحة للشركة اله (1)
 التشريعات والقوانين والمبادئ والقواعد الرقابية الخاصة بأسواق األوراق المالية  (2)
 االلتزامات المستحقة للعمالء وااللتزامات العامة المستحقة لمديريهم أو أصحاب العمل (3)



 

 أو يقدمون المشورة بشأنها والسوق الذي تقدم فيه الخدمة المنتجات المالية التي يتعاملون بها (4)
يجب على الشخص أن يثبت قدرته على ممارسة النشاط المنظم بكفاءة ونزاهة وعدالة؛  (5)

وامتثااًل لجميع القوانين والمدونات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر  
حيثما ينطبق ذلك(. من غير المحتمل أن تقتنع  لألسواق المالية والهيئات التنظيمية األخرى )

لجنة الترشيحات والمكافآت بأن الشخص هو الشخص المناسب إذا كان ذلك الشخص: في 
 حالة الشخص الطبيعي:

 ال يتمتع بعقل سليم؛ أو  (1)
هناك دليل على عدم أهليته أو إهماله أو سوء إدارته. وجود دليل على أن الشخص قد  (2)

تأديبية من قبل هيئة مهنية أو تجارية أو تنظيمية؛ أو فصل أو ط.لب منه تعرض لعقوبات 
 االستقالة من أي منصب أو مكتب بسبب اإلهمال أو عدم الكفاءة أو سوء اإلدارة. 

 في حالة الشخص االعتباري:

لديه أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفين رئيسيين )مثل المديرين والموظفين وعضو مجلس  (1)
التنفيذي( ومساهمين كبار أو وحدات تحكم أخرى الذين يفشلون في تلبية   اإلدارة والمدير

 إرشادات المواءمة.
تعتقد لجنة الترشيحات والمكافآت أن جميع األشخاص المشاركين في اإلدارة أو اإلشراف على  

 الشركات المرخصة والكيانات المسجلة يجب أن يكونوا صادقين وعادلين. 

 ألنشطة المنظمة بكفاءة وفعالية؛ ولم ي.ثبت أنه مؤهل ألداء ا (2)
يفتقر إلى البنية التحتية وأنظمة الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر بشكل فعال  وتجنب   (3)

 تضارب المصالح وتوفير منهج تدقيق مناسب. 
)ج( السمعة والشخصية والموثوقية والنزاهة المالية من غير المحتمل أن تقتنع لجنة الترشيحات والمكافآت 

 شخص الئق إذا كان ذلك الشخص:بأن ال

 . في حالة الشخص الطبيعي:1

 سيء السمعة  أو ليس جديًرا بالثقة أو يفتقر إلى المالءة المالية  (1)



 

حكمت عليه محكمة أو سلطة مختصة أخرى بتهمة االحتيال أو خيانة األمانة أو مخالفة   (2)
 القانون 

جنائية لم يتم حلها والتي لها صلة مباشرة  أ.دين بارتكاب جريمة جنائية أو يخضع التهامات  (3)
 بالمالءمة 

يخضع للرقابة أو االنضباط أو االستبعاد من قبل أي هيئة مهنية أو تنظيمية فيما يتعلق بأي   (4)
 تجارة أو عمل أو مهنة 

مرفوض أو مقيد من الحق في ممارسة أي تجارة أو عمل أو مهنة تتطلب ترخيًصا محدًدا أو  (5)
 خر بموجب القانون التسجيل أو تفويًضا آ

 تم استبعاده من قبل محكمة ذات اختصاص قضائي من أن يكون عضًوا في مجلس اإلدارة (6)
يثبت إدانته بسوء سلوك السوق من قبل هيئة قطر لألسواق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى  أو   (7)

فشل في االمتثال ألي قوانين وإرشادات صادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية  أو جهات 
 تنظيمية أخرى أو أي بورصات ذات صلة في قطر أو في الخارج )إن كان ينطبق( 

 عضو مجلس اإلدارة أو مساهم أساسي أو مدير شركة أو عمل تجاري:  (8)
)أ( انتهى به األمر )بخالف حل طوعي ال عالقة له بالمالءة المالية( أو كان معسرًا أو ع.يِّن  

حتيال؛ )ج( لم ي   بجميع االلتزامات تجاه  له حارسًا قضائيًا أو مديرًا؛ )ب( أدين باال
العمالء  أو صناديق التعويضات المنشأة لحماية المستثمرين  أو صناديق الضمان  

(  7( أو )5( أو )4( أو )3( أو )2المشتركة؛ )د( إذا ارتكب األفعال الموصوفة في )
ية مع دائن  ( كان طرفا في اتفاق إعسار أو دخل في أي شكل من أشكال التسو 9أعاله. )

 ينطوي على مبلغ كبير. 

 في حالة الشخص االعتباري: -2

( 3( و ) 2( و ) 1( تبين أنه ذو سمعة أو موثوقية سيئة أو يفتقر إلى السالمة المالية. سيتم األخذ في االعتبار األفعال الموضحة في )ج( ) 1) 
. المتطلبات المستمرة: يجب على الشخص أو 3ة بالدين. ( لن أعلن بعريضة مطالب2( أعاله؛ ) 9( و ) 8( و ) 7( و ) 6( و ) 5( و ) 4و ) 

 الشركة المعينة كعضو مجلس إدارة أو عضو مرشح، على التوالي، االستمرار في االمتثال لهذه اإلرشادات.



 

 ميثاق التدقيق الداخلي  -الملحق ه 

 . الغرض واألهداف 1

ونطاق وظيفة المراجعة الداخلية ويعمل كمرجع توجيهي للمراجعين  يحدد ميثاق التدقيق الداخلي أهداف 
الداخليين في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية فيما يتعلق بموقفهم من الوصول إلى السجالت 

 واإلدارات واألنشطة المختلفة ومسؤوليتهم ومحاسبتهم.

نة التدقيق ومجلس اإلدارة واإلدارة في تحقيق حوكمة  يتمثل دور المدققين الداخليين في تقديم الدعم إلى لج
فعالة للشركات وإدارة مخاطر األعمال والضوابط الداخلية من خالل توفير خدمات استشارية لضمان  
االستقاللية الموضوعية والمهنية والقائمة على المخاطر بما يتماشى مع قيم الشركة القطرية األلمانية  

يات ومعايير مهنة المراجعة. توفر إدارة التدقيق الداخلي )المشار إليها فيما بعد  للمستلزمات الطبية وأخالق
( وظيفة تقييم مستقلة وموضوعية لفحص وتقييم األنشطة المالية والتشغيلية والرقابية كخدمة IADباسم 

 للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 

مساعدة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية في الغرض األساسي من إدارة التدقيق الداخلي هو 
 تحقيق أعلى مستوى من الجودة واألداء المتميز فيما يتعلق بخمسة أهداف تجارية مهمة:

 بيئة تحكم واعية  (أ
 الحراسة اآلمنة لألصول (ب 
 كفاءة العمليات وفعاليتها  (ج
 موثوقية التقارير المالية واإلدارية (د 
 واللوائح الواجبة التطبيق االمتثال للقوانين  (ه
 

 نطاق العمل: .2



 

نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي هو تحديد ما إذا كانت شبكة إدارة المخاطر والتحكم والحوكمة في 
الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية على النحو الذي صممته وتمثله اإلدارة كافية وتعمل بطريقة  

 تغطي ما يلي: 

 لمخاطر وإدارتها بشكل مناسب.ضمان تحديد ا 2.1

 إجراء التقييم والرصد السليم لبيئة الرقابة الداخلية. 2.2

التأكد من وجود ضوابط وتوازنات كافية لضمان تنظيم سلس وفعال حيث يتم اإلبالغ عن المخاطر   2.3
 واالستجابة لها في الوقت المناسب وبكفاءة.

 والحوكمة واالمتثال حسب الحاجة.التفاعل مع مختلف مسؤولي التنظيم  2.4

 التأكد من أن المعلومات المالية واإلدارية والتشغيلية الهامة دقيقة وموثوقة وفي الوقت المناسب. 2.5

التأكد من أن إجراءات الموظفين تتوافق مع السياسات والمعايير واإلجراءات والقوانين واللوائح  2.6
 المعمول بها.

 ورصد مناسبين لتعرض الشركة للغش.إجراء تقييم  2.7

ضمان االعتراف بالقضايا التشريعية أو التنظيمية الهامة التي تؤثر على إدارة الجودة  ومعالجتها  2.8
 بشكل مناسب وسريع.

 

 . السلطة والقيود 3

الشركة  للسماح إلدارة التدقيق الداخلي بالوفاء بواليتها  يمتلك المدققون الداخليون سلطة مراجعة عمليات 
 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية حسب الضرورة ولهذه الغاية يكون لديهم: 

 وصول إلى أي وجميع سجالت الشركة.ال 3.1

 الوصول إلى أي وجميع نظم معلومات الشركة. 3.2



 

 الوصول إلى أي وجميع موظفي الشركة.  3.3

 الوصول إلى أي وجميع ممتلكات الشركة وأصولها. 3.4

 صول المباشر إلى أعضاء لجنة التدقيق. الو  3.5

سلطة تخصيص الموارد وتحديد نطاق )مجاالت( العمل وتطبيق التقنيات الالزمة لتحقيق أهداف  3.6
 المراجعة.

يجب على إدارة التدقيق الداخلي  حسب االقتضاء  أن تطلب من أعضاء الشركة التعاون بنشاط   3.7
 أو الوصول إلى المنشآت أو السجالت أو نظم المعلومات.واالستجابة السريعة لطلبات المعلومات 

ال ي.سمح إلدارة التدقيق الداخلي وموظفيها بتحمل المسؤولية المباشرة عن أي أفراد أو وحدات تجارية   3.8
 أو أنشطة يمكن أن تخضع لمراجعة إدارة التدقيق الداخلي أو التفويض بها. 

 

 التنظيم .4
الداخلية قسم المراجعة الداخلية في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات  يدير رئيس المراجعة  4.1

 الطبية. 

 يتم تعيين رئيس المراجعة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة بعد التشاور مع لجنة المراجعة.  4.2

يعمل رئيس المراجعة الداخلية حسب توجيهات لجنة التدقيق ويكون مسؤواًل عن تخطيط أنشطة   4.3
المراجعة الداخلية وإدارة تقديم خدمات المراجعة الداخلية وتقديم تقارير عن أنشطة المراجعة الداخلية 

 إلى لجنة المراجعة. 

يتم تعيين المدققين الداخليين الذين سيعملون باالشتراك مع رئيس قسم التدقيق الداخلي من قبل   4.4
 ارة التدقيق الداخلي.مجلس اإلدارة بعد التشاور مع لجنة التدقيق ورئيس إد 

 



 

 والموضوعية   يةاالستقالل .5
يعمل موظفو إدارة المراجعة الداخلية باستقاللية وموضوعية في تخطيط وتنفيذ أنشطة المراجعة   5.1

الداخلية. يسمح االستقالل إلدارة المراجعة الداخلية بإصدار أحكام محايدة وغير متحيزة والتي هي  
 شكل صحيح.ضرورية إلجراء عمليات التدقيق ب

للحفاظ على استقالليتهم  ال يجوز للمراجعين الداخليين أداء أي واجبات تشغيلية ما لم تكن تلك   5.2
 الواجبات تتعلق بتشغيل إدارة المراجعة الداخلية.

ال يجوز للمراجعين الداخليين بدء أو الموافقة على المعامالت المحاسبية ما لم تكن المعامالت  5.3
 بإدارة المراجعة الداخلية.مرتبطة مباشرة  

يجب أال يقوم المراجعون الداخليون بتوجيه أنشطة أي من موظفي الشركة الذين ال يعملون لدى إدارة   5.4
المراجعة الداخلية  إال إلى الحد الذي تم فيه تعيين الموظفين بشكل مناسب في إدارة المراجعة 

 الداخلية أو لمساعدة المراجعين الداخليين. 

ب على رئيس إدارة المراجعة الداخلية أن يؤكد للجنة المراجعة  على األقل سنوًيا  االستقاللية  يج 5.5
التنظيمية إلدارة المراجعة الداخلية  باإلضافة إلى نشاط المراجعة الداخلية والغرض والسلطة 

 ولية واألداء فيما يتعلق بخطتها. والمسؤ 

الداخلية وأداء العمل وإبالغ النتائج إلدارة المراجعة  ال يجوز التدخل في تحديد نطاق المراجعة  5.6
 الداخلية.

يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن تقدم تقاريرها فقط إلى لجنة المراجعة و / أو مجلس اإلدارة.   5.7
 وقد تقدم تقريرا إداريا إلى الرئيس التنفيذي في المسائل المتعلقة بكفاءة عمليات المراجعة الداخلية.

( موضوعية في أداء عمليات التدقيق ويجب أال تخضع  IADيجب أن تكون إدارة التدقيق الداخلية ) 5.8
 للحكم المتعلق بمسائل المراجعة على أمور التدقيق األخرى. 



 

تتطلب الموضوعية الفردية من إدارة المراجعة الداخلية إجراء عمليات تدقيق بطريقة ال يتم فيها تقديم   5.9
ويجب أن يكون لها موقف محايد وغير متحيز وتتجنب تضارب المصالح وضعف   تنازالت نوعية 
 االستقاللية. 

في حالة ضعف االستقاللية أو الموضوعية في الواقع أو المظهر  يجب الكشف عن تفاصيل   5.10
 االنخفاض إلى األطراف المناسبة. تعتمد طبيعة اإلفصاح على انخفاض القيمة. 

 

 والمسؤوليات . الواجبات 6

 التخطيط  6.1

يجب على رئيس المراجعة الداخلية باالشتراك مع لجنة المراجعة وبعد التشاور مع المسؤولين   6.1.1
 التنفيذيين في الشركة  أن يحدد كل عام أنشطة إدارة المراجعة الداخلية.

نهجية مناسبة قائمة  يجب على إدارة المراجعة الداخلية وضع خطة مراجعة سنوية مرنة باستخدام م 6.1.2
على المخاطر  بما في ذلك أي مخاطر أو مخاوف للرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة  وتقديم هذه  

 الخطة إلى لجنة المراجعة للفحص والموافقة.

يجب أن تستند الخطة على مراجعة وتحليل شاملين ألنشطة الشركة والمخاطر المرتبطة بها   6.1.3
 وتحدد:

 أنشطة المراجعة المتوقعة للسنة حسب ترتيب األولويات جميع  •
 األساس المنطقي لكل نشاط مراجعة  •
 أهداف كل نشاط مراجعة  •
 تقدير الموارد والوقت المطلوبين لتحقيق كل أولوية  •
 تلك األنشطة التي قد تتطلب االستعانة بخبراء خارجيين.  •

معقول للرد على األمور غير المتوقعة التي  يجب أن تسمح الخطة إلدارة المراجعة الداخلية بشكل  6.1.4
 قد تنشأ خالل السنة. 



 

 تقديم التقارير  6.2

تنفيذ خطة المراجعة السنوية  كما تمت الموافقة عليها  بما في ذلك  حسب الضرورة  أي مهام أو   6.2.1
 مشاريع خاصة تطلبها اإلدارة ومجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة. 

المراجعة الداخلية على أساس ربع سنوي إلى لجنة المراجعة. تحتوي جميع التقارير  تقديم تقارير  6.2.2
 كحد أدنى على: 

تضارب المصالح هو موقف يكون فيه للمدقق الداخلي  الذي هو في وضع ثقة  مصلحة مهنية أو   3
شخصية منافسة. مثل هذه المصالح المتنافسة يمكن أن تجعل من الصعب الوفاء بواجباته / مهامه  
أن  بنزاهة. يوجد تضارب المصالح حتى في حالة عدم وجود نتائج فعل غير أخالقي أو غير الئق. يمكن 

يخلق تضارب المصالح مظهًرا غير الئق يمكن أن يقوض الثقة في المراجع الداخلي ونشاط المراجعة  
الداخلية والمهنة. قد يؤدي تضارب المصالح إلى إضعاف قدرة الفرد على أداء واجباته ومسؤولياته  

 بموضوعية. 

 نطاق الفحص  ·
 ات وإدارة المخاطرإجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية واالستثمار  ·
مقارنة تطور عوامل الخطر في المنظمة واألنظمة الموجودة لمواجهة التغيرات غير المتوقعة في  ·

 السوق 
تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الضوابط الداخلية  بما في ذلك عدد  ·

تتعلق بالرقابة والطريقة التي تستخدمها  المرات التي تم فيها إخطار مجلس اإلدارة بأي مشكالت 
 اإلدارة لمعالجة هذه القضايا 

أي فشل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية. نقاط الضعف في تطبيق نظام الرقابة الداخلية؛ حاالت   ·
الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على األداء المالي للشركة؛ اإلجراءات التي تطبقها الشركة لمعالجة 

 طبيق الرقابة الداخلية الفشل في ت
 مراعاة الشركة للقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق  ·
 تصني  القضايا  ·



 

 ملخص النتائج بما في ذلك قضايا الرقابة التي نشأت خالل المراجعة ·
 التوصيات المناسبة  ·
 إجراءات اإلدارة المتفق عليها واإلطار الزمني لإلنجاز.  ·
 

 يات متابعة المراجعة في وقت مناسب بعد االنتهاء من المراجعة. يجب أن تتم عمل 6.2.3

المساعدة على النحو المطلوب في التحقيق في األنشطة االحتيالية الهامة المشتبه بها داخل  6.2.4
 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وإخطار اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعة بالنتائج. 

نطاق عمل المراجعين والمنظمين الخارجيين  حسب االقتضاء  لغرض توفير تغطية   النظر في 6.2.5
 مراجعة مثالية للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية.

يقوم رئيس الشعبة بالتخطيط للتدريب السنوي للمراجعين الداخليين إلبقاء الفريق على اطالع على   6.2.6
 ات في المراجعة الداخلية.االتجاهات الناشئة وأفضل الممارس

 إدارة العالقات مع المراجعين الخارجيين 6.3

 استمرار االتصال المباشر بين رئيس اإلدارة والمراجعين الخارجيين لتعزيز تنسيق أعمال المراجعة.  6.3.1

والعمل  تنسيق أنشطة المراجعة الداخلية مع المراجعين الخارجيين يتضمن بشكل أساسي الفحص  6.3.2
 مع

( يوجد تبادل 2( يتم الحصول على أقصى تغطية للتدقيق )1بعضهم البعض لضمان أن: )
( الحد األدنى من ازدواجية الجهود والنفقات في المراحل الروتينية من عمل 3للمعلومات  و )

 المراجعة.

والمراجعين الخارجيين لتحديد يتم عقد اجتماعات سنوية مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية  6.3.3
 المجاالت المناسبة لالعتماد المتبادل أو المشاركة المحتملة ألهداف محددة )فرق عمل مشتركة(.

 يتم تطوير برامج المراجعة المنسقة أو المتكاملة حسب الضرورة. 6.3.4



 

ن الحماية المناسبة  يتم إجراء مشاركة منتج أعمال المراجعة الداخلية أو الخارجية بعناية لضما 6.3.5
 والسرية وتحليل نتائج المراجعة.

يجوز للمراجعين الخارجيين طلب ومراجعة تقارير المراجعة الداخلية المختارة بعد الحصول على   6.3.6
 موافقة لجنة المراجعة. 

 يتلقى رئيس إدارة المراجعة الداخلية نسخًا من جميع خطابات إدارة المراجعة الخارجية  والتي 6.3.7
 تستخدم إلدخال تحليل مخاطر خطة المراجعة السنوية وكبند مرجعي أولي للمسح. 

 

 جودة تقارير المراجعة الداخلية  .7
 تتحقق الجودة في المراجعة الداخلية عندما: 

 ينتج عن المراجعة تأثير إيجابي على العمليات حيث توجد مثل هذه الفرصة.  7.1

 جعة في عملية المراجعة. يتم دمج منظور واحتياجات الخاضع للمرا  7.2

تتم مراجعة أهداف المراجعة ونطاقها وإجراءاتها باستمرار لضمان االستخدام الفعال لموارد المراجعة  7.3
 الداخلية.

 يتم تحقيق أهداف المراجعة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.  7.4

 يتم توثيق أعمال المراجعة بشكل مالئم.   7.5

صة لمراجعة النتائج واالستنتاجات والتوصيات من أجل السعي للتوصل إلى  يكون لدى المدققين فر  7.6
 اتفاق متبادل. 

 يتم استيفاء معايير معهد المراجعين الداخليين للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.  7.7
 

 السرية .8



 

ظ  تعتبر المعلومات السرية التي حصل عليها مراجع داخلي من خالل وظيفته مميزة ويجب أن تحف 8.1
 في سرية تامة.

يجب استخدام المعلومات السرية فقط ألغراض الشركة وليس كأساس لتحقيق مكاسب شخصية من   8.2
 قبل المراجع. 

يجب تقديم تقارير المراجعة الداخلية في ملفات التقرير تحت مراقبة وصول محدودة ويجب أن تكون   8.3
 متاحة للمراجعين من ملفات التقرير فقط. 

كانت هناك حاجة إلى نسخة فيما يتعلق بالمراجعة الحالية أو التحقيق الخاص أو مشروع آخر  إذا  8.4
فيجب طباعتها من ملف ورقة العمل. يجب إعادة المستند األصلي إلى مكانه األصلي وال يجب 

 إزالة النسخة الورقية من التقارير من الملفات الورقية. 
 

 مراجعة الميثاق  .9
 ى تنفيذ جميع المسؤوليات الموضحة في هذا الميثاق. التأكيد سنوًيا عل  9.1

يقوم رئيس إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة وتقييم مدى كفاية ميثاق المراجعة الداخلية سنوًيا    9.2
 ويوصي لجنة المراجعة بأي تغييرات مناسبة للموافقة عليها.



 

 ميثاق مجلس اإلدارة -الملحق و 

 الغرض .1
حدد ميثاق مجلس اإلدارة الهيكل والتكوين والمسؤوليات والمبادئ التوجيهية لعمل مجلس إدارة الشركة ي

 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ويحدد وسائل التعامل مع المساهمين واإلدارة التنفيذية. 

ساهمين لإلشراف على  يتم تعيين مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية من قبل الم
إدارة أعمال وشؤون الشركة. إن المسؤولية الرئيسية للمجلس هي ضمان استمرارية الشركة وضمان إدارتها 
لمصلحة المساهمين مع مراعاة مصالح أصحاب المصلحة اآلخرين. يضع مجلس اإلدارة سياسات الشركة 

لتنفيذي  واإلدارة التنفيذية الذين يديرون  القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية ويشرف ويوجه الرئيس ا
 األعمال والشؤون اليومية للشركة.

 

 شروط االختصاص والسلطات .2
 يوافق المجلس على جميع القرارات التي تتخذها لجان المجلس وفًقا لمصفوفة هيئة الشركة.   2.1

في هذا الميثاق  يكون للمجلس السلطة والصالحية لممارسة أدواره ومسؤولياته المنصوص عليها  2.2
 والممنوحة له في النظام األساسي للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 

يحق لمجلس اإلدارة الحصول على أي معلومات يطلبها من أي موظف من أجل أداء واجباته   2.3
 والنزاهة. والوفاء بالتزامه في دعم ركائز حوكمة الشركات الجيدة؛ وهي المساءلة والشفافية 

مجلس اإلدارة مفوض للتحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليه مع إمكانية الوصول الكامل إلى جميع   2.4
الدفاتر والسجالت والتسهيالت والموظفين في الشركة وصالحيات االحتفاظ بمحام خارجي أو  

 شركة.مراجعي حسابات أو استشاريين أو تحمل نفقات أخرى لهذا الغرض  والتي تدفعها ال



 

يتمتع مجلس اإلدارة بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى معلومات الشركة وموظفيها وسجالتها   2.5
ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وجميع المستشارين اآلخرين حسب الضرورة للقيام  

 بمسؤولياته. 

اإلدارة لمصفوفة هيئة الشركة القطرية  تخضع السلطات وصنع القرار المفوضين ألعضاء مجلس  2.6
 انية للمستلزمات الطبية المعتمد األلم

 العضوية والتنظيم  .3
( سبعة أعضاء على األقل   7يتكون مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية من ) 3.1

 ثلثهم من األعضاء المستقلين واألغلبية من المديرين غير التنفيذيين. 

 خصيص مقعد واحد على األقل من العدد اإلجمالي لممثل مساهمي األقلية.يتم ت  3.2

 يتم تخصيص مقعد واحد على األقل من العدد اإلجمالي لممثل موظفي الشركة   3.3

( عضو واحد يعينه بنك قطر للتنمية.  1يقوم المساهمون باختيار وتعيين أعضاء المجلس باستثناء ) 3.4
 فآت المرشحين لالختيار في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.تقترح لجنة الترشيحات والمكا

يجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالمعرفة والخبرة المهنية الكافية التي تمكنهم من تولي وظائفهم   3.5
باالستراتيجية   وتقديم مساهمات مهنية فيما يتعلقالرقابية. ويجب أن يكون لديهم القدرة على فهم 

ة وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر واالمتثال للقوانين واللوائح والمحاسبة وإعداد واألنشطة التشغيلي
 التقارير المالية واالتصاالت. 

من المتوقع أن يفي أعضاء مجلس اإلدارة بمعايير الموافقة والمالءمة لهيئة قطر لألسواق المالية   3.6
 )انظر الملحق د(.

لبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة )اقتراع سري بأغلبية  ي.نتخب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه بأغ 3.7
%(. يجب أن يكون الرئيس مديًرا غير تنفيذي بمعنى أنه لن يشغل أي مناصب داخل الشركة 51

 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 



 

 يجب أال يكون رئيس مجلس اإلدارة عضًوا في أي من لجان المجلس التي تم إنشاؤها في الشركة 3.8
 القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 

[ عضويتان كرئيس أو نائب رئيس في  2ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة ونائبه أكثر من ] 3.9
 مجالس الشركات األخرى في دولة قطر.

[ عضويات كأعضاء مجلس إدارة في  3ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة ونائبه أكثر من ] 3.10
 ركات المساهمة األخرى في دولة قطر.مجالس الش

[ شركة مقرها في دولة  1ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة ونائبه عضًوا إدارًيا في أكثر من ] 3.11
 قطر.

ال يجوز أن يكون نائب الرئيس خلفا طبيعيا لرئيس مجلس اإلدارة  ويجب أن يكون له وزن ورتبة   3.12
مع ذلك  يجوز لنائب الرئيس أن يشغل منصب الرئيس مؤقًتا حتى  متساويين مثل المديرين اآلخرين. و 

 يتم انتخاب رئيس جديد.

 يعين مجلس اإلدارة أميًنا للمجلس والذي سيعمل أيًضا أميًنا للجنة.  3.13

 يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس  وفي حالة غيابه  نائب الرئيس.  3.14

اإلدارة  قد يستمر أعضاء مجلس اإلدارة المستمر في العمل في حالة وجود شاغر في مجلس  3.15
كمجلس  وفًقا لمتطلبات النصاب القانوني. يتم شغل الوظائف الشاغرة في المجلس مع بقاء أقل من 
عام واحد كجزء من مدته من قبل األعضاء الذين يرشحهم ويعينهم المجلس. يتم شغل الوظائف  

ن عام واحد كجزء من مدته من قبل شخص معين من قبل  الشاغرة في المجلس مع بقاء أكثر م
 الجمعية العامة للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 

 سنوات مع إمكانية إعادة االنتخاب.  3مدة عضوية أعضاء المجلس  3.16



 

ولجنة  يكون للمجلس ثالث لجان منشأة لمساعدة أعضائه في أداء واجباتهم: لجنة المراجعة  3.17
انتقالية(. يجوز إنشاء لجان أخرى عن طريق  -الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية )مؤقتة 

 التصويت اإليجابي ألعضاء المجلس.

يجري المجلس تقييًما سنوًيا للمجلس ككل لتحديد ما إذا كان يعمل هو ولجانه بشكل فعال؛ ويجب  3.18
م ذاتي يتم من خالله تقييم مساهماتهم الفردية والتزامهم  على أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا إجراء تقيي

تجاه مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. يتم مناقشة التقييم الذاتي مع رئيس  
 المجلس.

 . اجتماعات المجلس4

ع كحد ( شهرين بين كل اجتما 2( ست مرات في السنة بمعدل )6يجتمع مجلس اإلدارة كحد أدنى ) 4.1
أقصى. وتعقد االجتماعات االستثنائية من قبل عضوين من مجلس اإلدارة ويعقدها رسميا رئيس  

 المجلس.

يحضر أعضاء المجلس جميع اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي يعملون فيها. فقط   4.2
اًء  المجلس هم من يحق لهم حضور اجتماعات المجلس ولكن يجوز للمدعوين الحضور بن أعضاء

 على طلب مجلس اإلدارة. 

يحتفظ المجلس بسجل مكتوب الجتماعاته. يمكن لألعضاء أن يجتمعوا عبر الهاتف أو مؤتمر   4.3
 الفيديو في حالة عدم إمكانية عقد اجتماع فعلي. 

قد تتم دعوة أعضاء آخرين من خارج المجلس مثل أعضاء لجنة المجلس والرئيس التنفيذي وأعضاء  4.4
دارة التنفيذية والمستشارين أو المستشارين الخارجيين لحضور كل أو جزء من اجتماع  آخرين في اإل

)اجتماعات( المجلس  حسب الضرورة وعند الحاجة. يجب أن تتم هذه الدعوة باتفاق األغلبية. يتم  
توجيه الدعوات بناًء على طلب رئيس مجلس اإلدارة بناًء على بنود محددة من جدول األعمال 

كما سيتم دعوة الخبراء )داخل وخارج الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية( للمشاركة  للمناقشة.
 في اجتماعات المجلس لتقديم رأي الخبراء حسب الضرورة.



 

 

 جدول األعمال ومحضر االجتماع .5
اإلحاطة  يتم إعداد جداول أعمال االجتماعات وتقديمها مسبًقا ألعضاء المجلس  إلى جانب مواد  5.1

 المناسبة قبل أربعة عشر يوًما على األقل من تاريخ االجتماع. 

يجب على أعضاء المجلس مراجعة الوثائق الداعمة قبل االجتماع. يجب على أعضاء مجلس اإلدارة   5.2
الذين لديهم بنود تتطلب إدراجها في جدول أعمال اجتماعات المجلس المستقبلية أن يخطروا الرئيس 

 تماعات بوقت كاٍف.قبل هذه االج

يجب أن يتضمن جدول األعمال الدعوة إلى االجتماع مع تحديد التاريخ والوقت والمكان المقترح   5.3
 لالجتماع. 

يقوم أمين المجلس بإعداد محاضر االجتماعات وعرضها على أعضاء المجلس. يتم تسجيل   5.4
مجلس اإلدارة وكذلك المحاضر في سجل خاص يمكن الوصول إليه في أي وقت لجميع أعضاء 

 المساهمين في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 

يتولى أمين المجلس تنسيق جدول اجتماعات المجلس وتسجيل الحضور في كل اجتماع وتحديثه   5.5
 وتوثيقه ومتابعة القرارات المتخذة.

 

 النصاب وقواعد التصويت  .6
 ٪ من األعضاء ويشترط حضور الرئيس ونائبه.50يكون النصاب المطلوب لمجلس اإلدارة   6.1

تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين المصوتين. في حالة تعادل األصوات  يكون  6.2
 لرئيس مجلس اإلدارة صوت مرجح.

اجتماع  ال يكون التصويت سارًيا ما لم يتم استدعاء جميع أعضاء المجلس الدائمين رسمًيا إلى كل  6.3
 ومنحهم الفرصة للحضور أو تأكيد غيابهم. 

 ال يتمتع أمين المجلس بحقوق التصويت.  6.4
 



 

 الواجبات والمسؤوليات  .7
 التخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر 7.1

يجب أن يقوم مجلس اإلدارة بواجباته بطريقة مسؤولة  بحسن النية ومع العناية الواجبة. يجب أن   7.1.1
 ى معلومات كافية من اإلدارة التنفيذية  أو من أي مصدر موثوق آخر.تستند قراراته عل

مراجعة واعتماد خطط العمل واالستراتيجية العامة للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية    7.1.2
 والتي تم وضعها بشكل مشترك من قبل اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية. 

 اجعة والتقييم والموافقة على ميزانية وتوقعات الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. المر  7.1.3

 مراجعة أداء الشركة مقابل الخطة االستراتيجية وخطط العمليات والخطط المالية والميزانية.  7.1.4

وأهدافها وغاياتها واالستراتيجيات  مراجعة مهمة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  7.1.5
 المقترحة لتحقيقها مع اإلدارة.

مراقبة تقدم الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية نحو أهدافها وخططها  وتحمل المسؤولية   7.1.6
 لمراجعة وتغيير اتجاه الشركة عند الضرورة.

األلمانية للمستلزمات الطبية وضمان   اإلشراف على سالمة البيانات المالية للشركة القطرية 7.1.7
 االمتثال المالي للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 

المراجعة والتقييم والموافقة على المعامالت التجارية الرئيسية بما في ذلك مخصصات رأس المال  7.1.8
 والنفقات واالستثمارات الرأسمالية. 

تواجه الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية   تحديد ومراجعة مخاطر العمل الرئيسية التي  7.1.9
 مع لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية  والخطوات المتخذة لرصد ومراقبة هذه المخاطر. 

إجراء مراجعة سنوية للمخاطر يتم بموجبها مناقشة مخاطر أعمال الشركة فيما يتعلق  7.1.10
 باستراتيجية الشركة.



 

تقارير المخاطر التي وضعتها لجنة المراجعة والتي تشير إلى نتائج التقييم لممارسات  مراجعة  7.1.11
إدارة المخاطر الداخلية وأنظمة التحكم في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وأي 

 تغييرات في هذه األنظمة. 

 اختيار وتقييم ونجاح التنفيذيين  7.2

ركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وكبار المديرين التنفيذيين بما  تعيين الرئيس التنفيذي للش 7.2.1
 يتفق مع توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.

اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب المسؤولين التنفيذيين  بما في ذلك الرئيس   7.2.2
فيذيين في الشركة القطرية األلمانية  التنفيذي  واإلشراف على تطوير خطط تعاقب الموظفين التن

 للمستلزمات الطبية. 

إلى جانب لجنة الترشيحات والمكافآت  القيام بإجراء مراجعة سنوية ألداء الرئيس التنفيذي للتأكد  7.2.3
من أنه يمثل أفضل قيادة للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية على المدى الطويل 

 والقصير.

 على تطوير خطط تعاقب اإلدارة التنفيذية الرئيسية.  اإلشراف 7.2.4
 

 وضع مبادئ حوكمة الشركات 7.3

تطوير نهج الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية العام لحوكمة الشركات  بما في ذلك  7.3.1
 رؤيتها وتقرير حوكمة الشركات السنوي.

الشركة وأخالقيات العمل لتعزيز االمتثال للقوانين واللوائح  تقييم مدى كفاية مدونة قواعد سلوك  7.3.2
 المعمول بها.



 

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بالتنفيذ السليم لممارسات حوكمة الشركات عبر الشركة القطرية  7.3.3
األلمانية للمستلزمات الطبية ويجب عليهم مواكبة أي تغييرات وتحديثات فيما يتعلق بأي قوانين أو 

 أو توصيات حكومية سارية بشأن حوكمة الشركات. مدونات 

 وضع التقرير السنوي  7.4

وفًقا لقواعد هيئة قطر للسواق المالية والنظام األساسي للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات  7.4.1
الطبية  يجب على مجلس اإلدارة مراجعة وتقديم تقرير سنوي للمساهمين  يتناول ما يلي كحد 

 أدنى:

المبالغ / المزايا التي يتلقاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من حيث  جميع ·
األجور والرسوم والمرتبات لحضور اجتماعات المجلس وبدل المصروفات األخرى ألي عمل  

 مهني أو إداري داخل الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية. 
 ة لتوزيعها على أعضاء المجلس.المكافآت التي يقترحها مجلس اإلدار  ·
العمليات التي يكون فيها ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي للشركة أي تضارب  ·

 في المصالح مع الشركة. 
 المبالغ التي يتم إنفاقها فعلًيا للتسويق بأي طريقة كانت مع تفاصيل كل مبلغ.  ·
 المنطقي وخصوصية التبرع. التبرعات مع بيان الجهة المانحة واألساس  ·
يقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والوثائق في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ نهاية السنة   7.4.2

المالية لعرضها على الجمعية العامة للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  والتي تعقد في 
 غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. 

 

 السرية .8

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة والتعامل مع جميع الوثائق والمعلومات بسرية تامة. اإلفشاء   8.1
 غير المصرح به للمعلومات يتطلب اتخاذ إجراءات تجاه هذا العضو.



 

يجب على أعضاء المجلس مراعاة القوانين واللوائح  وضمان عدم اإلفصاح والشفافية بخصوص   8.2
 توصياتهم وأي سياسات أخرى قابلة للتطبيق  حسب الحاجة.نتائجهم و 

 

 مراجعة الميثاق  .9

 التأكيد سنوًيا على تنفيذ جميع المسؤوليات الموضحة في هذا الميثاق.  9.1

 مراجعة وتقييم مدى كفاية ميثاق مجلس اإلدارة سنوًيا وتعديل وتحديث أي تغييرات مناسبة.  9.2



 

 ميثاق لجنة المراجعة   -ز الملحق 

 الغرض .1
الغرض من لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية هو مساعدة  
المجلس في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بجودة ونزاهة عمليات إعداد التقارير المالية في الشركة  

الضوابط الداخلية ومعالجة الشركة لمراقبة االمتثال لقواعد السلوك والمتطلبات وعملية المراجعة  ونظام 
 القانونية والتنظيمية األخرى. 

إن لجنة التدقيق مسؤولة أيًضا عن مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على إدارة المخاطر على مستوى  
يذ إطار عمل إلدارة المخاطر  المؤسسة عبر الشركة. إن اللجنة مسؤولة عن تطوير واإلشراف على تنف 

على مستوى الشركة والذي سيمكن إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية من تقييم المخاطر 
والحد منها وإدارتها داخل أعمالها. يتضمن اإلطار إستراتيجية للمخاطر ويحدد البنية والسياسات 

المخاطر واإلبالغ عنها. يتمثل الدور المستمر للجنة تدقيق  واإلجراءات واألدوات والقوالب التي تسهل إدارة 
الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية في التأكد من تحديد مخاطر األعمال الهامة والحد منها 

 وإدارتها بشكل مناسب عبر الشركة وتوفير ضمان إدارة المخاطر المناسبة لمجلس إدارة الشركة.

افظ اللجنة على عالقات عمل فعالة مع مجلس اإلدارة واإلدارة ومع المراجعين  أثناء أداء مهامها  تح 
الداخليين والخارجيين. ألداء دورهم بفعالية  يحصل كل عضو في اللجنة على فهم للمسؤوليات التفصيلية  

 ألعضائها بما في ذلك العمليات التجارية العامة والمخاطر.
 

 شروط االختصاص والسلطات .2
رات لجنة المراجعة للموافقة النهائية لمجلس اإلدارة كما هو محدد في مصفوفة هيئة تخضع قرا 2.1

 الشركة.

لن تحل لجنة المراجعة محل سلطات مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية.   2.2
 وبداًل من ذلك  تساعدهم وتوجههم بشأن المراجعة والمسائل المتعلقة بالمخاطر. 



 

للجنة  في أداء دورها الرقابي  مخولة بدراسة أو التحقيق في أي مسألة تراها ذات أهمية أو  إن ا 2.3
 تستدعي االهتمام. 

يكون للجنة سلطة االحتفاظ بالخبراء القانونيين أو المحاسبيين أو المستشارين الخارجيين لهذا  2.4
تحقة لهؤالء المستشارين  الغرض أو ألي غرض آخر  بما في ذلك سلطة الموافقة على الرسوم المس

 وأي شروط أخرى لالحتفاظ. 

يتمتع مجلس اإلدارة بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى معلومات الشركة وموظفيها وسجالتها   2.5
ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وجميع المستشارين اآلخرين حسب الضرورة للقيام  

 بمسؤولياته. 

عمل من أجل مصلحة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بما يتماشى مع  تلتزم اللجنة بال 2.6
 المبادئ التوجيهية للمساءلة والشفافية والتشاور والتعاون واالتصال. 

في حين أن اللجنة لديها المسؤوليات والسلطة المنصوص عليها في هذا الميثاق  فإنه ليس من   2.7
عمليات المراجعة أو تحديد أن البيانات المالية للشركة كاملة ودقيقة  واجب اللجنة التخطيط أو إجراء 

ومتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية. تقع هذه المسؤولية على عاتق إدارة الشركة والمراجعين  
 الداخليين والخارجيين. 

 تخضع السلطات وصنع القرار المفوضين ألعضاء اللجنة لمصفوفة السلطة المعتمدة.  2.8

 

 العضوية والتنظيم  .3
يقوم مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد رئيسها.  3.1

 تقترح لجنة الترشيحات والمكافآت المرشحين لالختيار بينهم.

 للجنة. يعمل سكرتير مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية أيًضا أميًنا   3.2

 يرأس اجتماعات لجنة المراجعة رئيس اللجنة  وفي حالة غيابه من قبل المرشح المفوض من ق بله.   3.3



 

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء  على أن يكون اثنان منهم مديرين مستقلين )واحد منهم رئيس   3.4
 اللجنة( ومدير غير تنفيذي.

ملية بالممارسات المالية والمحاسبية األساسية   يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة على دراية ع 3.5
 ويكون عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة "خبير مراجعة حسابات ومالية". 

 يجب أن يظل جميع أعضاء اللجنة محايدين وأن يضمنوا االمتثال وااللتزام بعدم تضارب المصالح.   3.6

تضارب في المصالح قد يؤثر على استقالليتهم  يجب على جميع أعضاء اللجنة اإلعالن عن أي  3.7
 وقرارهم. 

 يخضع جميع أعضاء اللجنة الجدد لتوجيه في بداية خدمتهم.   3.8

 سنوات ويجوز إعادة انتخابهم مرتين.  3يعمل أعضاء اللجنة لمدة   3.9

مستلزمات  يتم مكافأة أعضاء اللجنة وفقًا لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة القطرية األلمانية لل 3.10
 الطبية. 

 يجري "التقييم الذاتي للجنة" سنويا من قبل أعضاء اللجنة ويتم عرض النتائج على المجلس.  3.11
 

 اجتماعات اللجنة .4
تجتمع لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية حسبما تقتضي   4.1

 عو لعقدها رئيس اللجنة رسميًا. الظروف. يباشر أعضاء اللجنة اجتماعات استثنائية  ويد 

من أجل االستجابة للمواقف غير المتوقعة عند ظهورها  يمكن أن تعقد لجنة المراجعة في غضون   4.2
 مهلة قصيرة. 

ي.طلب من جميع أعضاء اللجنة حضور كل اجتماع شخصًيا أو عبر الهاتف أو عبر الفيديو. يحق   4.3
 . ألعضاء اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة



 

يجب على جميع أعضاء اللجنة الرد على اإلشعار المرسل من أمين اللجنة في غضون فترة زمنية   4.4
 معقولة لتأكيد حضورهم أو غيابهم.

قد تتم دعوة أعضاء آخرين من غير اللجنة مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمديرين اآلخرين  4.5
والخارجيين والمستشارين لحضور كل أو جزء من أي اجتماع )عدة  والمراجعين الداخليين 

اجتماعات(  حسب الحاجة وعند الضرورة. يجب أن تتم هذه الدعوة باتفاق األغلبية. يتم توجيه  
الدعوات بناًء على طلب رئيس مجلس اإلدارة بناًء على بنود محددة من جدول األعمال للمناقشة. 

وخارج الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية( للمشاركة في كما يتم دعوة الخبراء )داخل 
 اجتماعات المجلس لتقديم رأي الخبراء حسب الضرورة. 

 

 جدول األعمال ومحضر االجتماع .5
يتم إعداد جداول أعمال االجتماعات من قبل رئيس اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة ويتم تقديمه   5.1

( أيام عمل على األقل من  5جانب مواد اإلحاطة المناسبة قبل خمسة )  مسبًقا ألعضاء اللجنة  إلى 
 تاريخ االجتماع. 

يسجل أمين اللجنة محاضر رسمية  ويجب أن تتضمن جميع نقاط المناقشة والقرارات وبنود العمل  5.2
مع مسؤولياتها والتواريخ المستهدفة. تعمم المحاضر على األعضاء الدائمين في لجنة التدقيق  

 ( أيام عمل بعد انتهاء االجتماع. 10اجعتها وتوقيعها خالل عشرة )لمر 

 يحتفظ مكتب أمين لجنة المراجعة بالمحضر في الملف ويحتفظ به في سجل الشركة.  5.3

يتولى أمين المجلس تنسيق جدول اجتماعات المجلس وتسجيل الحضور في كل اجتماع وتحديثه   5.4
 وتوثيقه ومتابعة القرارات المتخذة.

 

 النصاب وقواعد التصويت  .6



 

( في اللجنة ويجب أن يشمل دائًما رئيس  2يكون النصاب القانوني الالزم للجنة المراجعة عضوين ) 6.1
( أعضاء  فإن النصاب القانوني يكون  3اللجنة. عندما وإذا كانت اللجنة تتكون من أكثر من ثالثة )

 ٪ من األعضاء ويجب أن يشمل دائًما رئيس اللجنة.50

تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين المصوتين. في حالة تعادل األصوات  يكون  6.2
 لرئيس لجنة المراجعة صوت مرجح.

ال يكون التصويت سارًيا ما لم يتم استدعاء جميع أعضاء المجلس الدائمين رسمًيا إلى كل اجتماع   6.3
 ومنحهم الفرصة للحضور أو تأكيد غيابهم. 

 تمتع أمين المجلس بحقوق التصويت.ال ي   6.4
 

 الواجبات والمسؤوليات  .7
 البيانات المالية  7.1

. مراجعة القضايا الهامة المتعلقة بالمحاسبة واإلبالغ والمعامالت المعقدة أو غير العادية بما في  7.1.1
تأثيرها على  ذلك المجاالت ذات القرارات العليا والتصريحات المهنية والتنظيمية ذات الصلة وفهم 

 البيانات المالية. 

مراجعة البيانات المالية السنوية والنظر فيما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة  7.1.2
 ألعضاء اللجنة وتعكس المبادئ المحاسبية المناسبة. 

الداخليين   فهم كيفية تطوير اإلدارة للمعلومات المالية المؤقتة وطبيعة ومدى مشاركة المراجعين 7.1.3
 والخارجيين. 

. استعراض نتائج المراجعة مع اإلدارة والمراجعين الخارجيين  بما في ذلك أي صعوبات تمت  7.1.4
مراجعة الملفات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدارها والنظر في دقة واكتمال  7.1.5مواجهتها. 
 المعلومات.



 

لمراجعين الخارجيين إلبالغ اللجنة بموجب معايير . استعراض جميع األمور المطلوبة مع اإلدارة وا7.1.6
 المراجعة المقبولة بشكل عام.

 . حل أي خالفات بين اإلدارة والمراجع بشأن التقارير المالية. 7.1.7
 

 المراجعة الداخلية 7.2

فة  . مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي واألنشطة والتوظي  والهيكل التنظيمي والميزانية لوظي7.2.1
 المراجعة الداخلية.

. يملك السلطة النهائية لمراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية في  7.2.2
 الخطة.

. مراجعة واعتماد تعيين واستبدال رئيس المراجعة الداخلية بناًء على توصيات لجنة الترشيحات 7.2.3
 والمكافآت.

 المراجعة الداخلية بشكل سنوي.. مراجعة أداء إدارة 7.2.4

. على أساس سنوي  مراجعة أداء رئيس المراجعة الداخلية والتوافق مع التعويض السنوي وتعديل 7.2.5
 الرواتب.

 . التأكد من عدم وجود قيود أو قيود غير مبررة تمنع المراجعين الداخليين من أداء عملهم.7.2.6

قابة الداخلية للشركة واإلجراءات المصممة لضمان االمتثال  . مراجعة مدى كفاية هيكل ونظام الر 7.2.7
 للقوانين واللوائح. 

. مراجعة فعالية وظيفة المراجعة الداخلية  بما في ذلك االمتثال لتعري  معهد المراجعين الداخليين  7.2.8
 الداخلية". للمراجعة الداخلية  ومدونة قواعد السلوك و "المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة

. على أساس منتظم  يعقد اجتماع مع رئيس المراجعة الداخلية بشكل منفصل لمناقشة أي أمور 7.2.9
 تعتقد اللجنة أو المراجعة الداخلية أنه يجب مناقشتها بشكل خاص.



 

  . التأكد من أن اإلدارة تتخذ اإلجراءات الالزمة لعالج نقاط الضعف المحددة في تقارير المراجعة7.2.10
 الداخلية.

 . إجراء أو اإلذن بإجراء التحقيقات في أي مسائل تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.7.2.11

 

 المراجعة الخارجية 7.3

 مراجعة واعتماد نطاق ونهج المراجعة المقترحة من قبل المراجعين الخارجيين. 7.3.1

 المراجعة مع المراجعة الداخلية.مراجعة أداء المراجعين الخارجيين بما في ذلك تنسيق جهود  7.3.2

 مراجعة وتأكيد استقاللية المراجعين الخارجيين بالحصول على بيانات االستقاللية. 7.3.3

الموافقة المسبقة على خدمات غير المراجعة التي يقدمها المراجعون الخارجيون والتأكد من أنها لن   7.3.4
 تمس استقالليتهم. 

تماع بشكل منفصل مع المراجعين الخارجيين لمناقشة أي مسائل على أساس منتظم  يعقد اج 7.3.5
 تعتقد اللجنة أو المراجعين أنه يجب مناقشتها بشكل خاص.

ترشيح أو اقتراح إعادة تعيين المراجع الخارجي في مجلس اإلدارة إلقراره من قبل الجمعية   7.3.6
 العمومية.

 

 االمتثال والضوابط الداخلية 7.4

 ئج أي فحوصات أجراها المراجعون ومالحظات وظيفة االمتثال. مراجعة نتا 7.4.1

 في الشركة ومراقبة االمتثال لها.مراجعة عملية إبالغ مدونة قواعد السلوك لموظ 7.4.2

الحصول على تحديثات منتظمة من إدارة االمتثال في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات  7.4.3
 االمتثال. الطبية فيما يتعلق بمسائل 



 

النظر في فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  بما في ذلك  7.4.4
 أمن تكنولوجيا المعلومات والسيطرة عليها. 

فهم نطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للضوابط الداخلية على التقارير المالية  والحصول  7.4.5 
 على تقارير عن النتائج والتوصيات الهامة  جنبا إلى جنب مع رد اإلدارة.

ك مراجعة فعالية النظام لمراقبة االمتثال  بما في ذلك نتائج تحقيق اإلدارة ومتابعتها )بما في ذل 7.4.6
 اإلجراءات التأديبية( ألية حاالت عدم االمتثال.

 

 إدارة المخاطر 7.5

تقييم فعالية إطار إدارة المخاطر على مستوى الشركة بانتظام وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة  7.5.1
 يلخص التقييم ويسلط الضوء على فرص التحسين.

 ركة وبيان الرغبة في المخاطرة. مناقشة ووضع استراتيجية وسياسات إدارة المخاطر للش 7.5.2

تلقي تقارير من رئيس المراجعة الداخلية حول تنفيذ إطار إدارة المخاطر وإدارة المخاطر عبر   7.5.3
 الشركة.

مراجعة التقارير الواردة من "أصحاب المخاطر" حول المخاطر داخل أعمالهم  بما في ذلك من   7.5.4
 بشرية وتكنولوجيا المعلومات.الشؤون المالية والقانونية والموارد ال

 مراجعة واعتماد تقارير إدارة المخاطر الرسمية المنتظمة التي يتم إرسالها إلى مجلس اإلدارة. 7.5.5

 االجتماع مع اإلدارة حسب الضرورة لتعزيز وجمع المعلومات عن أنشطة إدارة المخاطر.  7.5.6

لتحكيم أو القرارات الرئيسية المتعلقة بالسلوك )بما  المصادقة على القرارات المتعلقة بالتقاضي أو ا 7.5.7
 في ذلك التسوية( أو أي دعاوى أو تحكيم أو إجراءات تكون الشركة طرًفا فيها.



 

تكون اللجنة مسؤولة عن أنشطة االمتثال للشركة والتحقيق في أي شكاوى بخصوص االحتيال   7.5.8
 واإلبالغ عن المخالفات.

يع  ة أن تنظر في إجراءات اإلبالغ عن المخالفات والتأكد من أن جمينبغي للجنة المراجع 7.5.9
تم تقييمها وإبالغها إلى المستوى المناسب من اإلدارة والرد عليها في  المخاوف التي أثارها الموظفون 

 إطار زمني قابل للقياس. 
 

 السرية .8
والمعلومات بسرية تامة. اإلفشاء  يجب على أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة والتعامل مع جميع الوثائق  8.1

 غير المصرح به للمعلومات يتطلب اتخاذ إجراءات تجاه هذا العضو.

يجب على أعضاء المجلس مراعاة القوانين واللوائح  وضمان عدم اإلفصاح والشفافية بخصوص   8.2
 نتائجهم وتوصياتهم وأي سياسات أخرى قابلة للتطبيق  حسب الحاجة.

 

 مراجعة الميثاق  .9
مرة على األقل سنوًيا  يقوم أعضاء لجنة المراجعة باستعراض وإقرار هذا الميثاق وإطار إدارة  9.1

 المخاطر بما في ذلك:

 سياسة إدارة المخاطر  ·
 بروتوكوالت إدارة المخاطر  ·
 بيانات الرغبة في المخاطرة / الحد المسموح. ·
تنفيذ جميع المسؤوليات الموضحة في هذا ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة سنوًيا وتؤكد  9.2

 الميثاق. 

 مراجعة وتقييم مدى كفاية ميثاق اللجنة سنوًيا وتوصية المجلس بأي تغييرات مناسبة. 9.3



 

 ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت   -الملحق ح 

 الغرض .1
الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  الغرض من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة 

هو تسهيل البحث عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المتوازنين والمؤهلين لتوفير الرقابة السليمة على  
شؤون الشركة. كما أن اللجنة مسؤولة عن تسمية المرشحين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية وتحديد 

مجلس اإلدارة قد وضع خطة تعاقب لهذه المناصب. يجب على لجنة  مكافآتهم. كما تتأكد من أن 
الترشيحات والمكافآت التأكد من تزويد أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية  
بالحوافز المناسبة لتشجيع األداء المحسن وأن سياسات المكافآت التي تتبعها الشركة تمكنهم من اجتذاب  

مستداًما  الذين يضيفون قيمة ويقدمون أداءاً  استبقاء المديرين التنفيذيين من ذوي الكفاءات العاليةو 
 لألعمال ودعم أهداف وغايات وقيم الشركة.

 

 شروط االختصاص والسلطات .2
يجب أن تتمتع اللجنة بوصول غير مقيد إلى أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة والموظفين  2.1

 البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بمكافآت الموظفين والمزايا والمكافآت والسير الذاتية.  والمعلومات /

اللجنة مفوضة من قبل المجلس للحصول على مشورة قانونية أو مشورة مهنية أخرى حول أي مسائل   2.2
 ضمن اختصاصاتها لتمكينها من أداء واجباتها. 

 اء اللجنة لمصفوفة السلطة المعتمدة.تخضع السلطات وصنع القرار المفوضين ألعض   2.3

 

 العضوية والتنظيم  .3
يقوم مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت  3.1

 وتحديد رئيسها. 



 

 يعمل سكرتير مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية أيًضا أميًنا للجنة.   3.2

يرأس اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس اللجنة  وفي حالة غيابه من قبل المرشح   3.3
 المفوض.

(  3تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية من ثالثة ) 3.4
( المدير التنفيذي  1)( من المديرين المستقلين )منهم واحد رئيس اللجنة( وواحد 2أعضاء: اثنان ) 

 الذي سيكون رئيس قسم الموارد البشرية.

 يجب أن يظل جميع أعضاء اللجنة محايدين وأن يضمنوا االمتثال وااللتزام بعدم تضارب المصالح.   3.5

يجب على جميع أعضاء اللجنة اإلعالن عن أي تضارب في المصالح قد يؤثر على استقالليتهم   3.6
 وقرارهم. 

 أعضاء اللجنة الجدد لتوجيه في بداية خدمتهم. يخضع جميع   3.7

 سنوات ويجوز إعادة انتخابهم مرتين.  4يعمل أعضاء اللجنة المستقلة لمدة   3.8

يحصل األعضاء المستقلون في لجنة الترشيحات والمكافآت على مدفوعات مقابل مدة خدمتهم في   3.9
 لمانية للمستلزمات الطبية. اللجنة وفًقا لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة القطرية األ

 يجري "التقييم الذاتي للجنة" سنويا من قبل أعضاء اللجنة ويتم عرض النتائج على المجلس.  3.10
 

 اجتماعات اللجنة .4
تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت عدة مرات في السنة حسبما تراه ضرورًيا لعقد اجتماعات إضافية   4.1

أعضاء اللجنة اجتماعات استثنائية  ويدعو لعقدها رئيس اللجنة  حسبما تقتضي الظروف. يباشر 
 رسميًا.

 يحق ألعضاء اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. 



 

يجب على جميع أعضاء اللجنة الرد على اإلشعار في غضون فترة زمنية معقولة لتأكيد حضورهم أو   4.3
 غيابهم.

عضاء لجنة المجلس والرئيس التنفيذي وأعضاء قد تتم دعوة أعضاء آخرين من خارج المجلس مثل أ  4.4
آخرين في اإلدارة التنفيذية والمستشارين أو المستشارين الخارجيين لحضور كل أو جزء من اجتماع  

 )اجتماعات( المجلس  حسب الضرورة وعند الحاجة. يجب أن تتم هذه الدعوة باتفاق األغلبية. 

 

 جدول األعمال ومحضر االجتماع .5
جداول أعمال االجتماعات وتقديمه مسبًقا ألعضاء اللجنة  جنًبا إلى جنب مع مواد يتم إعداد  5.1

 ( أيام عمل كحد أدنى.5اإلحاطة المناسبة قبل االجتماع بخمسة )

يسجل أمين اللجنة محاضر رسمية  ويجب أن تتضمن جميع نقاط المناقشة والقرارات وبنود العمل  5.2
المستهدفة. تعمم المحاضر على أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مع مسؤولياتها والتواريخ 

 ( أيام عمل بعد انتهاء االجتماع. 10للمراجعة والتوقيع في غضون عشرة )

 يجب االحتفاظ بالمحاضر في سجل الشركة.  5.3

ق  يتولى أمين اللجنة جميع الجداول الزمنية للجنة  كما يسجل الحضور في كل اجتماع ويحدِّث ويوث 5.4
 ويتابع تنفيذ المحضر  كما ناقشته وقررته اللجنة. 

 

 النصاب وقواعد التصويت  .6
( في اللجنة ويجب أن يشمل دائًما رئيس  2يكون النصاب القانوني الالزم للجنة المراجعة عضوين ) 6.1

( أعضاء  فإن النصاب القانوني يكون  3اللجنة. عندما وإذا كانت اللجنة تتكون من أكثر من ثالثة )
 ٪ من األعضاء ويجب أن يشمل دائًما رئيس اللجنة.50

تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين المصوتين. في حالة تعادل األصوات  يكون  6.2
 لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت صوت مرجح.



 

إلى كل اجتماع   ال يكون التصويت سارًيا ما لم يتم استدعاء جميع أعضاء المجلس الدائمين رسمًيا 6.3
 ومنحهم الفرصة للحضور أو تأكيد غيابهم. 

 ال يتمتع أمين المجلس بحقوق التصويت.  6.4

 الواجبات والمسؤوليات  .7
 وظائف الترشيح والموهبة  7.1

  على احتياجات ومتطلبات المجلس.. تطوير وتحديث توصيفات أعضاء مجلس اإلدارة بناءً 7.1.1

 ومؤهالت الرئيس التنفيذي وجميع مناصب المستوى ج في الشركة.. تطوير معايير 7.1.2

. تحديد األفراد المؤهلين للخدمة في مجلس اإلدارة ولجان المجلس. توصي لجنة الترشيحات 7.1.3
والمكافآت بالمرشحين لخوض انتخابات مجلس اإلدارة و / أو أعضاء اللجنة في االجتماع السنوي  

 للمساهمين.

ة األفراد  تراعي اللجنة العوامل التي تراها مناسبة. قد تشمل هذه العوامل الحكم  . عند تسمي 7.1.4
والمهارة  والتنوع  والخبرة  ومدى أن يكون الفرد إضافة مرغوبة إلى مجلس اإلدارة وأية لجان تابعة  

 له.

تراه  . تملك السلطة الوحيدة لالحتفاظ بأي مؤسسة بحث أو توظي  ومستشارين آخرين حسبما 7.1.5
 ضرورًيا ألداء واجباتها ويجب على الشركة دفع هذه الرسوم ذات الصلة بموافقة مجلس اإلدارة.

. مساعدة المجلس في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب المسؤولين التنفيذيين   7.1.6
 بما في ذلك الرئيس التنفيذي  واإلشراف على تطوير خطط الخالفة الخاصة بهم.

. الحفاظ على برنامج توجيه للمديرين الجدد وأعضاء لجنة المجلس واإلدارة التنفيذية وتنظيم برامج  7.1.7
 التعليم المستمر. 

. مراجعة دورية لتكوين القوى العاملة في الشركة من حيث التنوع وتكافؤ الفرص؛ يجب أن يتماشى  7.1.8
 هذا مع استراتيجية الموارد البشرية الشاملة للشركة.



 

 وظيفة المكافآت  7.2

تطوير استراتيجية مكافأة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية التي تنص على خطة   7.2.1
مالئمة للتعويضات والحوافز لالحتفاظ وتحفيز الرئيس التنفيذي للشركة واإلدارة التنفيذية ورؤساء  

 األقسام. 

القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وضمان ارتباطها  تطوير واعتماد خطة مكافأة الشركة  7.2.2
 باستراتيجية الشركة المالية والتجارية. 

تحديد وإقرار جميع سياسات الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بشأن المكافآت  7.2.3
مجلس اإلدارة   وممارسات المكافأة )بما في ذلك الرواتب والمزايا والعالوات والمكافآت( المطبقة على

واللجان والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية. عند تحديد هذه السياسة  يجب على اللجنة أن تأخذ في 
 االعتبار جميع العوامل التي تراها ضرورية بما في ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

 

 واتب للمناصب الحرجة.مساعدة قسم الموارد البشرية في التخطيط لمعيار الر  7.2.4

 الحصول على معلومات موثوقة ومحدثة حول األجور في المنظمات المماثلة األخرى. 7.2.5

يجوز للجنة تعيين مستشارين في األجور وتكليفهم أو االستفادة من أي تقارير أو دراسات   7.2.6
 اللجنة. استقصائية أو معلومات تراها ضرورية ضمن الميزانية المعتمدة التي تفرضها 

التأكد من أن الشروط التعاقدية وأي مدفوعات تتم عند إنهاء الرئيس التنفيذي للشركة القطرية  7.2.7
 األلمانية للمستلزمات الطبية واإلدارة التنفيذية ورؤساء األقسام عادلة للفرد والشركة.

 الشركة. اإلشراف على أي تغييرات كبيرة في هياكل مزايا الموظفين في جميع أنحاء 7.2.8

المصادقة على أي تغييرات في أي ممارسة لألجور للرئيس التنفيذي للشركة القطرية األلمانية   7.2.9
 للمستلزمات الطبية واإلدارة التنفيذية ورؤساء األقسام وأي سياسة مكافآت داخل الشركة.



 

 للجنة.يتحمل مسؤولية تحديث سياسات وممارسات المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وا  7.2.10

 السرية .8
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة والتعامل مع جميع الوثائق والمعلومات بسرية تامة. اإلفشاء   8.1

 غير المصرح به للمعلومات يتطلب اتخاذ إجراءات تجاه هذا العضو.

يجب على أعضاء المجلس مراعاة القوانين واللوائح  وضمان عدم اإلفصاح والشفافية بخصوص   8.2
 ائجهم وتوصياتهم وأي سياسات أخرى قابلة للتطبيق  حسب الحاجة.نت

 

 مراجعة الميثاق  .9
 التأكيد سنوًيا على تنفيذ جميع المسؤوليات الموضحة في هذا الميثاق.  9.1

 وصية المجلس بأي تغييرات مناسبة.مراجعة وتقييم مدى كفاية ميثاق اللجنة سنوًيا وت 9.2

  

 

 
 


