تقرير حوكمة الشركات لقطر للوقود "وقود"
عن العام 2102

مدى التزام قطر للوقود بأحكام نظام حوكمة
الشركات المساهمة
2102

معلومات عامة عن قطر للوقود
 .1تمهيد :
تقرير حوكمة الشركات للعام 1021

2

تأسست قطر للوقود "وقود" ش.م.ق .كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم  5لسنة  2002وتم تسجيلها في
السجل التجاري تحت رقم  27842كما تم إدراجها في بورصة قطر (سوق الدوحة لالسواق المالية انذاك) كشركة مساهمة
عامة.
 .2تاريخ التأسيس2002/2/00 :
 .3الموقع االلكترونيwww.woqod.com.qa :
 .4األنشطة الرئيسية للشركة:
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها في نقل وتسويق وتخزين المنتجات البترولية بانواعها المختلفة والخدمات
األخرى المرتبطة بذلك بما فيها أعمال التجزئة ،إضافة إلى مهام الفحص الفني للسيارات والمركبات والنقل البحري.
كما يحق للشركة تملك وإدارة وصيانة المحطات والشبكات والتسهيالت الالزمة لتوزيع هذه المنتجات بما فيها البوتاجاز ووقود
الطائرات و البيتومين
 .5الشركات المملوكة والتابعة لقطر للوقود :
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نسبة التملك %

اسم الشركة
تاريخ

االلتحاق

المنصب الحالي

نبذة عن السيرة الذاتية

بالمجلس

 -0قطر لوقود الطائرات (كيوجت )

00

 -2وقود لفحص المركبات (فاحص )

000

 -3وقود للخدمات البحرية

000

 -7وقود الدولية

000

 -5وقود المملكة

000

 -0ارض الخليج العقارية

000

 .6السادة أعضاء مجلس اإلدارة :
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-1

سعادة السيد /عبد هللا بن حمد العطية

2002

رئيس مجلس ادارة وقود

-2

السيد /محمد تركي السبيعي

2002

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

-3

السيد  /حسين محمد آل إسحاق

2002

عضوا

-4

الشيخ  /سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

2008

عضوا

-5

السيد  /ناصر سلطان ناصر الحميدي

2008

عضوا

-6

السيد  /عبد الرحمن سعد زيد الشثري

2008

عضوا

رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية حاليا  .شغل عدة مناصب حكومية
اهمها رئيس الديوان األميري ونائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الطاقة
والصناعة وعدة مناصب اقليمية وعالمية اليتسع المجال لسردها بالكامل .

المدير العام لشركة قطر لوقود الطائرات  .شغل مناصب عدة اهمها المدير
التنفيذي لقطر القابضة ومدير عام شركة نودكو وخبير استراتيجي لسعادة
وزير الطاقة والصناعة.

يشغل حاليا منصب المدير العام للمصفاة  .شغل عدة مناصب سابقة أهمها
مدير مشاريع العمليات البحرية ومشاريع توسعة المصفاة .

يشغل حاليا عضوية مجلس عدة ادارات أهمها كهرماء وقطر للتأمين وقطر
العقارية  ،كما يرأس مجلس ادارة شركة قطر للتأمين الطبي وعضوية عدة
لجان .

رجل أعمال يقوم حاليا بممارسة عدة أنشطة تجارية وعمل سابقا مديرا
للشؤون المالية في اللجنة األولمبية القطرية .
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رجل أعمال يقوم حاليا بممارسة عدة أنشطة تجارية متنوعة .

5

-7

السيد  /محمد عبد العزيز سعد آل سعد

2008

يشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة عدة شركات منها ماس القابضة

عضوا

وقطر الهندسية  .كما شغل سابقا عدة مناصب أهمها الرئيس التنفيذي
للمستثمر األول ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في بنك بروة
.

 .7بيانات رأس المال:
-

رأس المال المصرح به
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:

 0مليار لاير قطري.
6

-

رأس المال المدفوع (بعد الزيادة)

:

-

القيمة االسمية للسهم

:

 01لاير قطري.

:

شركة KPMG

 .8مراقبي الحسابات

 500,450,000لاير قطري.

قطر للوقود
التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر لألسواق المالية
تقرير حوكمة الشركات للعام 1021
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رقم
المادة

الوضع الحالي
للتطبيق

عناصر حوكمة الشركة

مطابق

غير مطابق

تعليق  /رد الشركة

-

3
1-3

وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة
التزام الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في نظام الحوكمة.

√

 تممممم ت سمممميل لكنممممة للحوكمممممة بر اسممممة الع مممموالمنتدب.

2-3

مراجعممة المكلممل بصمموظم منتظمممة لمبممادئ الحوكمممة المعتمممدم تطوير مما
باستمراظ.

√

تم اعتماد نظام للحوكمة ظسميا خالل العام .1020

3-3

مراجعة المكلل لقواعد السلوك المهني التي تكسد قيم الشركة السياسات
اإلجراءات الداخلية.

√

التمممزام اع ممماء مكلمممل اإلداظم موظاممموا مستشممماظ ا الشمممركة بقواعمممد
السممملوك المهنمممي -علمممب سمممبي المامممال ال الحصمممر -مياممماج مكلمممل اإلداظم
مواثيق لكنة التدقيق انظمة الشركة سياسات التعامالت.

√

ميثاق المجلس
يتعين علب المكلل الت كد من ان الشركة تعتمد ميااقا ً لع اء مكلل
اإلداظم.

√

4 -3

4
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يوجمممد حاليممما دليممم لخالقيمممات المهنمممة ت ممماظب
المصالح يوقع عليها ك موظف جديد.
اكملت الشركة إعداد ميااقي مكلمل اإلداظم لكنمة
التدقيق الداخلي تم اعتماده تطبيقه.

اكملت الشركة إعداد ميااج لمكلل اإلداظم تم
اعتماده تطبيقه.
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5

مهمة المجلس و مسؤوليته
يدير الشركة مجلس إدارة فعال ،يكون مسؤوال مسؤولية جماعية عن
اإلشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.

ضمن المهام الرئيسية لميثاق مجلس اإلدارة ما
يلي:
√
√
√
√
√
√

6
1-6
2-6
3-6

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة األستنمائية :

√

اإلخالص التقيد بالسلطة المؤسسية
حسن النية العناية اال تمام بمصالح الشركة
العم باعالية لاللتزام بمسؤ ليتهم تكاه الشركة

√

-

الموافقة علب ال داف اإلستراتيكية
للشركة.
تعيين المدظاء استبدالهم تحديد مكافآتهم.
مراجعة اداء اإلداظم العليا.
ضمان التزام الشركة بالقوانين اللوا ح ذات
الصلة بعقد الت سيل النظام الساسي.
حماية الشركة من العمال المماظسات
غير القانونية ا التعساية.

√

فصل منصبي الرئيس و المدير العام
7

8
1-8

ال يكوز ان يتولب ا ان يماظس شخص احد منصبي الر يل
احد.

المدير العام في آن

√

واجبات رئيس مجلس اإلدارة
يكون ظ يل مكلل اإلداظم مسؤ الً عن حسن سير عم مكلل اإلداظم
بطريقة مناسبة فعالة بما في ذلك حصول ع و مكلل اإلداظم علب
المعلومات الكاملة متب اظاد ذلك.
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√

9

1-8

3-8

9

ال يكوز لر يل مكلل اإلداظم ان يكون ع وا ً في اي لكنة من لكان
المكلل المنصوص عنها في ذا النظام.
تت من اجبات مسؤ ليات ظ ميل مكلمل اإلداظم ف مالً عمن تلمك التمي
ينص عليها ميااج المكلل -علب سبي الماال ال الحصر -ما يلي:
 .2الت كد من قيام المكلل بمناقشة جميع المسا الساسية بشمك فعمال
في الوقت المناسب.

يتم ذلك من خالل اإلجتماعات الد ظية للمكلل .
√

 .1الموافقة علب جد ل اعمال ك اجتماع

√

 .3تشكيع جميع اع اء المكلل علب المشاظكة بشك فعال.

√

 .4التواص الاعلي مع المسا مين إيصال اظا هم إلب مكلل اإلداظم.

√

 .5السماح لع اء المكلل غير التنايمذيين بصموظم خاصمةب بالمشماظكة
الاعالممة تشممكيع العالقممات البنمماءم بممين اع مماء المكلممل التنايممذيين
غير التنايذيين.
 .6ضمان إجراء تقييم سنوي لداء المكلل.
تشكيل مجلس اإلدارة
 -آلية تشكي المكلل في نظام الشركة الساسي.

2-9

 -يت من المكلل اع اء تنايذين غير تنايذين مستقلين.

1-9

 يكب ان يكون ثلث اع اء مكلل اإلداظم علب القمستقلين.

3-9

√

 -يتعين علب اع اء مكلل اإلداظم التمتع بالدظاية الخبرم.
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اع اء

يتم ذلك يد ن في محاضر الكلسات .

√
√

غير اظد في النظام الساسي للشركة.
 اضح ماص في نظام الشركة الساسي .

√

 ي م المكلل اع اء تنايذيين غير تنايذيين .

√

اكار من ثلث الع اء م من المستقلين.

√

 يتمتع جميع اع اء المكلل بالدظاية الخبرم
الطويلة .

01

11
1-11

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
اجبات اع اء مكلل اإلداظم غير التنايذيين:
 -2المشاظكة في اجتماعات مكلل اإلداظم.

√

 -1ضمان إعطاء ال لوية لمصالح الشركة .

√

 -3المشاظكة في لكنة التدقيق.

√

 -4مراقبة اداء الشركة.
 -5اإلشراف علب تطوير القواعد اإلجرا ية بحوكمة الشركة.

√
√

 -6إتاحة مهاظاتهم خبراتهم اختصاصاتهم المتنوعة لخدمة مكلل
اإلداظم.

√

اجتماعات المجلس

11
1-11

يعقد المكلل اجتماعات بشك منتظم.

2-11

يعقد المكلل ست اجتماعات في السنة الواحدم.

3-22

يكتمع المكلل بنا ًء علب دعوم ظ يسه ا بطلب اثنان من اع ا ه
ترس الدعوم لك ع و قب اسبوع علب الق من تاظيخ االجتماع .
أمين سر المجلس
يعين المكلل امين سر المكلل.

23
2-23

تضارب المصالح و تعامالت األشخاص الباطنيين
علب الشركة ان تعتمد تعلن قواعد إجراءات عامة تحكم دخول الشركة
في اية صاقة تكاظية مع طرف ذي عالقة.

21
2-21
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√
√

 يعقد المكلل مااليق عن خمل اجتماعات سنويا ً.
يبلغ ك ع و باإلجتماع جد ل العمال قب
اسبوع علب الق من تاظيخه .

√
√
√


موضح في دلي ت اظب المصالح

00

1-23

ال يكوز الدخول في صاقة تكاظية مع طرف ذي العالقةب (ا التعاقد معه)
إال بعد المراعام التامة لسياسة الشركة المتعلقة بالطراف ذات العالقة.

24
2-24

مهمات المجلس و واجباته األخرى

1-24

يتعين علب اإلداظم التنايذية للشركة تز يد المكلل لكانه بكميع الوثا ق
المعلومات المطلوبة.
ي من مكلل اإلداظم ح وظ اع اء لكان التعيينات المستحقات
التدقيق المدققين الداخليين ممالين عن المدققين الخاظجيين الكمعية
العامة .

3-24

ي ع المكلل برنامج تدظيب لع اء مكلل اإلداظم.

4-24

علب اع اء مكلل اإلداظم ان ياقهوا اناسهم في المسا
التكاظية الصناعية في نشاطات الشركة مهامها

5-24

علب مكلل اإلداظم ان يبقي اع اؤه علب الد ام مطلعين علب التطوظات
المماظسات في ذا الخصوص.
في مكال الحوكمة اف

25
2-25

1-25

√

موضح في دلي ت اظب المصالح.
تقوم اإلداظم التنايذية بتز يد المكلل بكميع
الوثا ق.

√

√
غير اظد في النظام الساسي للشركة.

√
المالية



√
√

سيكون ذلك ضمن مهام لكنة الحوكمة في الشركة.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة – لجنة الترشيحات
يممتم ترشمميح تعيممين اع مماء مكلممل اإلداظم فقمما ً إلجممراءات ظسمممية
صاظمة شاافة.

√

حسب النظام الساسي للشركة.

يقوم مكلل اإلداظم بإنشاء لكنة ترشيحات يراسها ع و مستق من
اع اء المكلل.

√

سيتم تشكي اللكنة بعد انتخاب المكلل الكديد.
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02

3-25

يتم تعيين اع اء المكلل إعادم ترشيحهم بواسطة الكمعية العامة

√

4-25

يكب ان ت خذ الترشيحات بعين االعتباظ قدظم المرشحين علب إعطاء
الوقت الكافي للقيام بواجباتهم ك ع اء في المكلل.

√

5-25

اعتماد نشر إطاظ عم لكنة الترشيحات بشك يبين سلطتها د ظ ا.

√

6-25

تكري لكنة الترشيحات تقييم ذاتي سنوي لداء المكلل.

26
2-26

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة – لجنة المكافآت



√

إنشاء لكنة مكافآت تت لف من ثالثة اع اء غير تنايذيين اغلبهم مستقلين.

√

1-26

يعتمد ينشر إطاظ عم لكنة المكافآت بشك يبين د ظ ا مسؤ لياتها
الساسية.

√

3-26

تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكاف م التي يتقاضا ا
الر يل ك اع اء المكلل اإلداظم التنايذية العليا.

√

4-26

عرض سياسة مبادئ المكافآت علب المسا مين في جمعية عامة للموافقة
عليها إعالمها للكمهوظ.

غير اظد في النظام الساسي للشركة.
سيتم تشكي اللكنة بعد انتخاب المكلل الكديد.

غير اظد في النظام الساسي للشركة.

√

5-26

ت خذ لكنة المكافآت بعين االعتباظ مسؤ ليات نطاج مهام اع اء
المكلل اع اء اإلداظم التنايذية العليا اداء الشركة.

√

غير وارد في النظام األساسي للشركة .

5-26

تت من المكاف م قسما ً ثابتا ً قسما ً مرتبطا ً بالداء.

√

غير اظد في النظام الساسي للشركة.
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21
2-21

21
2-21

لجنة التدقيق:
إنشاء لكنة التدقيق من ثالثة اع اء علب الق ب يكب ان تت من لكنة
التدقيق ع وا ً احدا ً يتمتع بخبرم مالية في مكال التدقيق.

√

التقييد باألنظمة و الرقابة الداخلية و المدقق الداخلي
سيتم ذلك من خالل اللجان الجديدة.

اعتماد نظام ظقابة داخليةب يوافق عليه المكلل حسب الصولب لتقييم
الساليب اإلجراءات المتعلقة بإداظم المخاطر تطبيق نظام الحوكمة
الذي تعتمده الشركة التقييد بالقوانين اللوا ح ذات الصلة.

√

1-21

إنشاء حدات فعالة مستقلة لتقييم إداظم المخاطر.

√

3-21

إنشاء حدم التدقيق الداخلي لتتمتع بد ظ مهام مكددم تكديدا ً اضحاًب
يكون لها إمكانية الوصول إلب ك انشطة الشركةب تكون مستقلة ال
تماظس اية مهام يومية اخرى.

√

4-21

يكون المدقق الداخلي مسئوالً امام المكلل.

√

29

سيتم إنشاء حدم فعالة مستقلة لتقييم إداظم
المخاطر.


مراقب الحسابات ( المدقق الخارجي)
يتم تعيين المدقق الخاظجي بنا ًء علب توصية لكنة التدقيق المرفوعة إلب
مكلل اإلداظم علب قراظ الكمعية العامة للشركة

10


 سيتم تشكي اللكنة بعد انتخاب المكلل الكديد.

√

المدقق الداخلي مسؤ الً امام المكلل مباشرم .
يتم تعيين المدقق الخاظجي بنا ًء علب توصية
الكمعية العمومية .

اإلفصاح (: ) Disclosure
يتعين علب الشركة التقييد بكميع متطلبات اإلفصاح بما في ذلك:
 .2عدد السهم المملوكة لع اء مكلل اإلداظم اقاظبهم المباشرين.
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√

يتم اإلفصاح عن ذلك .

04

12
2-12
11
2-11
1-11
3-11
13
2-13

1-13
14
2-14

يتم اإلفصاح عن ذلك.

 .1المسئولين التنايذيين.

√

 .3معلومات تتعلق ب ع اء المكلل بما في ذلك السيرم الذاتية.

√

طبقا للنظام الساسي  /ا عقد الت سيل للشركة.

 .4توزيع التقاظير المالية للشركة علب جميع المسا مين.

√

جميع التقاظير السنوية البيانات المالية للشركة
متاحة للكميع من خالل موقع بوظصة قطر .

الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية األساسية
يتمتع المسا مون بكميع الحقوج الممنوحة لهم بموجب القوانين اللوا ح
ذات الصلة.
تحتفظ الشركة
بسكالت صحيحة دقيقة حدياة توضح ملكية السهم.
يمنح المسا م حق اإلطالع علب سك المسا مين
يمنح المسما م حمق الحصمول علمب نسمخة ممن المسمتندات الخاصمة بمإداظم
الشركة.
الحصول على المعلومات
العقد الت سيسي النظام الساسي للشركة ت من إجراءات الحصمول علمب
المعلومات بشك منتظم.
للشممركة موقممع الكتر نممي تنشممر فيممه جميممع اإلفصمماحات المعلومممات ذات
الصلة المعلومات العامة.
حقوق المساهمين فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة
يت من العقد الت سيسي للشركة نظامها الساسي ما يلي:
 .2حق المسا م في الدعوم إلب جمعية عامة عقد ا في قت مناسب.
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√
√
√
√

سكالت الشركة دقيقة موثقة معتمدم من الكهات
الرسمية ذات العالقة .
حسب تعليمات بورصة قطر.
يتم تز يد المسا م بذلك عند الطلب .
ي من العقد الت سيل النظام الساسي ذلك .

√
√

√

الموقع موجود يتم تطويره باستمراظ.
حسب النظام الساسي للشركة.
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1-14

15
2-15
1-15
16

 .1حممق إدظاب بنممود علممب جممد ل العمممال مناقشممة البنممود المدظجممة علممب
جد ل العمال طرح اسئلة تلقي اجوبة عليها.

√


المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت
يكون لك السهم من الائة ذاتها الحقوج المتعلقة بها.

√

التصويت بالوكالة مسموح به فقا للقوانين اللوا ح ذات الصلة.

√

حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

2-16

يت من عقد الشركة الت سيسي نظامها الساسي احكاما ً ت من إعطاء
المسا مين معلومات عن المرشحين لع وية مكلل اإلداظم قب
االنتخابات.

√

1-16

يحق للمسا مين انتخاب اع اء مكلل اإلداظم عن طريق التصويت
التراكمي.

√

11

حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األرباح
تقدم اإلداظم إلب الكمعية العامة سياسة اضحة تحكم توزيع الظباح.

√

11

هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى

2-11
1-11

يتم اإلفصاح عن يك ظاس المال تحديد نوع اتااقيات المسا مين التي
يكب اإلفصاح عنها.
ي من العقد الت سيل /ا النظام الساسي للشركة احكاما ً لحماية القلية
في حال الموافقة علب صاقات كبيرم كان سا موا القلية قد صوتوا
ضد ا.
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للمسا م الحق في إدظاب اي بند علب جد ل
العمال .

√
√


 ي من عقد الشركة نظامها الساسي ذلك .

تتم مناقشتها
الكمعية العامة .

اقراظ ا خالل اجتماع

تقوم الشركة باإلفصاح عن ذلك .
حقوج القلية م مونة .
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3-11

تقوم الشركة علب ت مين عقد ا الت سيسي نظامها الساسي آلية ت من
إطالج عرض بيع للكمهوظب ا ت ممن مماظسمة حقموج المسما ام فمي بيمع
السهم.

19

حقوق أصحاب المصالح اآلخرين
تحترم حقوج اصحاب المصالحب يحصلون علب معلومات موثوج بها
كافية ذات صلة في الوقت المناسب بشك منتظم.
يحص اصحاب المصالح اآلخرين الذين يشاظكون في الحوكمة علب
معلومات موثوج بها في الوقت المناسب.

2-19
1-19

3-19

ي من مكلل اإلداظم معاملة الموظاين بالشركة فقا لمبادئ العدل
المسا ام بد ن تمييز علب اساس العرج الكنل الدين.

√

ذه المادم خاصة ب عمال البنوك ا الشركات
المالية.

√

 ذه المادم خاصة ب عمال البنوك ا الشركات
المالية.

√

تم توضيحه في دلي اخالقيات المهنة.

√

تم ضع سياسة للمكافآت التي ت خذ بعين االعتباظ
اداء الموظف تطوظ الشركة علب المدى الطوي .

4-19

يتعين علب المكلل اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة بإبالغ المكلل
بالتصرفات المايرم للريبة في الشركة.

√

تمت معالكتها في دلي اخالقيات المهنة.

5-19

ي من المكلل للعام المتظلم الحماية من اي اذى ا فع سلبي من
موظاين آخرين ا اية عقوبة من ظؤسا ه المباشرين.

√

تمت معالكتها في دلي اخالقيات المهنة.

3-19

يتعين علب المكلل ضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين إلداظم
الشركة بما يخدم مصلحة الشركة.

√

حسب لوا ح بوظصة قطر انظمتها المتعلقة بذلك.
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الدوحة في 2113/3/7 :
__________________
محمد تركي السبيعي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
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