ثقرير حوكمة الشركات
قطر للوقود "وقود"
عن العام 2013

مدى الجزام قطر للوقود بأحكام نظام حوكمة
الشركات المساهمة
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يمذيخ
السادة المساهمون الكرام
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
التزاما ً من قطر للوقود بإحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق التً تخضع لرقابة هٌئة قطر لألسواق المالٌة
والصادر عن الهٌئة عام  2009والتزاما ً منا بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشٌدة ٌسرنا أن نرفعلحضراتكم تقرٌر الحوكمة لعام
 2013وهو التقرٌر الرابع الذي تقوم وقود بإعداده ونشره وذلك إلفساح المجال أمام مساهمٌنا وشركائنا فً العمل وموظفً
الشركة لإلطالع على جهودنا المستمرة فً هذا المجال  ،وللتعرف على سقف المسؤولٌات وااللتزامات التً تقع على عاتقنا تجاه
مساهمٌنا الكرام واألطراف األخرى ذات العالقة .
نشكركم على ثقتكم بنا ونتمنى أن ٌنال هذا التقرٌر اهتمامكم .
..........................................................................................مجلس اإلدارة
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معلومات عامة عن قطر للوقود
 .1تمهيد :
تأسست قطر للوقود "وقود" ش.م.ق .كشركة مساهمة قطرٌة بموجب المرسوم األمٌري رقم  5لسنة  2002وتم تسجٌلها فً
السجل التجاري تحت رقم  24872كما تم إدراجها فً بورصة قطر (سوق الدوحة لالسواق المالٌة انذاك) كشركة مساهمة
عامة.
 .2تاريخ التأسيس2002/2/10 :
 .3الموقع االلكترونيwww.woqod.com.qa :
 .4األنشطة الرئيسية للشركة:
تتمثل األنشطة الرئٌسٌة للشركة والشركات التابعة لها فً نقل وتسوٌقوتخزٌن المنتجات البترولٌة بانواعها المختلفة والخدمات
األخرى المرتبطة بذلك بما فٌها أعمال التجزئة ،إضافةإلى مهام الفحص الفنً للسٌارات والمركبات والنقل البحري.
كما ٌحق للشركة تملك وإدارة وصٌانة المحطات والشبكات والتسهٌالت الالزمة لتوزٌع هذه المنتجات بما فٌها البوتاجاز ووقود
الطائرات و البٌتومٌن.
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 .5الشركات المملوكة والتابعة لقطر للوقود :

اسم الشركة

نسبة التملك %

- 1قطر لوقود الطائرات (كٌوجت )

60

- 2وقود لفحص المركبات (فاحص )

100

- 3وقود للخدمات البحرٌة

100

- 4وقود الدولٌة

100

- 5وقود المملكة

100

- 6ارض الخلٌج العقارٌة

100
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 .6السادة أعضاء مجلس اإلدارة :
اإلسم

تاريخااللتحاق
بالمجلس

نبذة عن السيرة الذاتية

المناصبالحالية
-

رئٌس مجلس ادارة قطر للوقود ( غٌر تنفٌذي ).

-

رئٌس مجلس ادارة الكهرباء والماء القطرٌة .
نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لقطر

-1

سعادة السيد /عبد هللا بن حمد العطية

2002

-2

السيد /دمحم تركي السبيعي

2002

-

-3

السيد  /حسين دمحم آل إسحاق

2002

-

عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غٌر تنفٌذي) .

-

عضو مجلس ادارة قطر غاز ومصفاة لفان .

-

رئٌس مجلس ادارة شركة السٌف .

-4

الشيخ  /سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

2008

-

عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غٌر تنفٌذي) .

-

عضو مجلس ادارة شركة قطر للتأمٌن .

-

عضو مجلس ادارة الكهرباء والماء القطرٌة .

-5

السيد  /ناصر سلطان ناصر الحميدي

2008

-

عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غٌر تنفٌذي).

اهمها نائب رئٌس مجلس الوزارء ووزٌر الطاقة والصناعة و رئٌس الدٌوان
األمٌري وعدة مناصب اقلٌمٌة وعالمٌة الٌتسع المجال لسردها بالكامل .
-

المدٌر العام لشركة قطر لوقود الطائرات  .شغل مناصب عدة اهمها المدٌر
التنفٌذي لقطر القابضة ومدٌر عام شركة نودكو وخبٌر استراتٌجً لسعادة

للوقود (تنفٌذي ).

وزٌر الطاقة والصناعة وشارك فً عضوٌة عدة لجان علٌا.
-

ٌشغل حالٌا ً منصب المدٌر العام للمصفاة  .شغل عدة مناصب سابقة أهمها
مدٌر مشارٌع العملٌات البحرٌة ومشارٌع توسعة المصفاة .

-

ٌشغل حالٌا ً عضوٌة مجلس عدة ادارات أهمها كهرماء وقطر للتأمٌن وقطر
العقارٌة  ،كماٌرأس وٌشارك فً عضوٌة عدة لجان علٌا.

-
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رئٌس هٌئة الرقابة اإلدارٌة والشفافٌة حالٌا ً  .شغل عدة مناصب حكومٌة

رجل أعمال ٌقوم حالٌا ً بممارسة عدة أنشطة تجارٌة وعمل سابقا ً مدٌرا ً
للشؤون المالٌة فً اللجنة األولمبٌة القطرٌة.

تاريخ
االلتحاق
بالمجلس

المنصب الحالي

-6

السيد  /عبد الرحمن سعد زيد الشثري

2008

 -عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غٌر تنفٌذي)

-7

السيد  /دمحم عبد العزيز سعد آل سعد

2008

اإلسم

نبذة عن السيرة الذاتية

 -رجل أعمال ٌقوم حالٌا ً بممارسة عدة أنشطة تجارٌة متنوعة .

 رئٌس مجلس ادارة شركة اٌزي ٌلدنج . رئٌس مجلس ادارة بالك ارو للخدمات األمنٌة . رئٌس مجلس ادارة المٌال لإلستشارات . رئٌس مجلس ادارة الهدفللتجارة. -رئٌس مجلس ادارة اٌزي كارٌنتري .

 عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غٌر تنفٌذي). رئٌس مجلس ادارة كٌوكون . رئٌس مجلس ادارة شركة نٌوتن . رئٌس مجلس ادارة شركة ماس القابضة . -نائب رئٌس مجلس ادارة شركة بروة العقارٌة.
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-

شغل سابقا ً عدة مناصب أهمها الرئٌس التنفٌذي للمستثمر األول
ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً بنك بروة.

 .7بيانات رأس المال:
ا -رأس المال المصرح به

:

 1ملٌار لاير قطري.

ب -رأس المال المدفوع (بعد الزٌادة)

:

 649,697,500لاير قطري (بتارٌخ .)2013/9/30

ج -اُؤ٤خ االعٔ٤خ ُِغْٜ
ٗغجخ اُزِٔي  - :هطش ُِٞهٞد% 60 :

 .8مراقبي الحسابات :
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:

 10لاير هطش.١
 -هطش ُِجزش% 20 ٍٝ

ششًخ اسٗغذ ٗٞ٣ٝؾ

 -اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِزوبػذ ٝأُؼبشبد%20 :

انزشاو انشزكخ ثًزطهجبد انذىكًخ انصبدرح ين لجم هيئخ لطز نألطىاق انًبنيخ

رلى
انًبدح

انىضع انذبني
نهزطجيك

عنبصز دىكًخ انشزكخ

ٓطبثن

وجىة انزشاو انشزكخ ثًجبدئ انذىكًخ
اُزضاّ اُششًخ ثبُٔجبدة أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب كٗ ٢ظبّ اُسًٔٞخ.

√

2-3

ٓشاخؼخ أُدِظ ثظٞسح ٓ٘زظٔخ ُٔجبدة اُسًٔٞخ أُؼزٔذح ٝرط٣ٞشٛب
ثبعزٔشاس.

√

3-3

ٓشاخؼخ أُدِظ ُوٞاػذ اُغِٞى أُ ٢ٜ٘اُز ٢ردغذ ه ْ٤اُششًخ ٝاُغ٤بعبد
ٝاإلخشاءاد اُذاخِ٤خ.

√

اُزضاّ أػضبء ٓدِظ اإلداسح ٞٓٝظلٞا ٓٝغزشبسٝا اُششًخ ثوٞاػذ
اُغِٞى أُ -٢ٜ٘ػِ ٠عج َ٤أُثبٍ ال اُسظش٤ٓ -ثبم ٓدِظ اإلداسح
ٞٓٝاث٤ن ُد٘خ اُزذه٤ن ٝأٗظٔخ اُششًخ ٝع٤بعبد اُزؼبٓالد.

√

3
1-3

4 -3
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رعهيك  /رد انشزكخ

ؿ٤ش ٓطبثن

 رْ رؤع٤ظ ُد٘خ ُِسًٔٞخ ثشئبعخ اُؼضٞأُ٘زذة.
رْ اػزٔبد ٗظبّ ُِسًٔٞخ سعٔ٤ب خالٍ اُؼبّ .2010
ٞ٣خذ زبُ٤ب دُ َ٤ألخاله٤بد أُٜ٘خ  ٝرضبسة
أُظبُر ٞ٣هغ ػِٜ٤ب ًَ ٓٞظق خذ٣ذ.
أًِٔذ اُششًخ اػذاد ٓ٤ثبهٓ ٢دِظ اإلداسح ُ ٝد٘خ
اُزذه٤ن اُذاخِٝ ٢رْ اػزٔبدٝ ٙرطج٤و.ٚ

4

ييثبق انًجهض
٣زؼ ٖ٤ػِ ٠أُدِظ اُزؤًذ ٖٓ إٔ اُششًخ رؼزٔذ ٓ٤ثبهب ً ألػضبء ٓدِظ
اإلداسح.

5

يهًخ انًجهض و يظؤونيزه
ٌدٌر الشركة مجلس إدارة فعالٌ ،كون مسؤوالً مسؤولٌة جماعٌة عن
اإلشراف على إدارة الشركة بالطرٌقة المناسبة.

6

واججبد أعضبء يجهض اإلدارح األطزنًبئيخ:

√

أًِٔذ اُششًخ اػذاد ٓ٤ثبم ُٔدِظ اإلداسحٝرْ
اػزٔبدٝ ٙرطج٤و.ٚ
ضًن انًهبو انزئيظيخ نًيثبق يجهض اإلدارح يب
يهي:

√

-

1-6
2-6
3-6

اإلخالص والتقٌد بالسلطة المؤسسٌة
حسن النٌة والعناٌة واالهتمام بمصالح الشركة
العمل بفعالٌة لاللتزام بمسؤولٌتهم تجاه الشركة
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√
√
√

أُٞاكوخ ػِ ٠األٛذاف اإلعزشار٤د٤خ
ُِششًخ.
رؼ ٖ٤٤أُذساء ٝاعزجذاُٝ ْٜرسذ٣ذ ٌٓبكآر.ْٜ
ٓشاخؼخ أداء اإلداسح اُؼِ٤ب.
ضٔبٕ اُزضاّ اُششًخ ثبُوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائر راد
اُظِخ ٝثؼوذ اُزؤع٤ظ ٝاُ٘ظبّ األعبع.٢
زٔب٣خ اُششًخ ٖٓ األػٔبٍ ٝأُٔبسعبد
ؿ٤ش اُوبٗ٤ٗٞخ أ ٝاُزؼغل٤خ.

خٔ٤غ اػضبء ٓدِظ االداسح ٓخِظِٓٝ ٕٞزضٕٓٞ
٣ٝؼُِٔ ٕٞزسو٤ن ٓظبُر اُششًخ ٝاٛذاكٜب

فصم ينصجي انزئيض و انًذيز انعبو
7

8
1-8

ال ٌجوز أن ٌتولى أو أن ٌمارس شخص واحد منصبً الرئٌس و المدٌر
العام فً آن واحد.

√

واججبد رئيض يجهض اإلدارح
 ٌٕٞ٣سئ٤ظ ٓدِظ اإلداسح ٓغئٝالً ػٖ زغٖ ع٤ش ػَٔ ٓدِظ اإلداسح
ثطش٣وخ ٓ٘بعجخ  ٝكؼبُخ ثٔب ك ٢رُي زظ ٍٞػضٓ ٞدِظ اإلداسح ػِ٠
أُؼِٓٞبد اٌُبِٓخ ٓز ٠أساد رُي.

√

2-8

ال ٣دٞص ُشئ٤ظ ٓدِظ اإلداسح إٔ  ٌٕٞ٣ػضٞا ً ك ٢أُ ١د٘خ ٖٓ ُدبٕ
أُدِظ أُ٘ظٞص ػٜ٘ب كٛ ٢زا اُ٘ظبّ.

√

3-8

رزضٖٔ ٝاخجبد ٓ ٝغئ٤ُٝبد سئ٤ظ ٓدِظ اإلداسح كضالً ػٖ رِي اُز٢
٘٣ض ػِٜ٤ب ٓ٤ثبم أُدِظ -ػِ ٠عج َ٤أُثبٍ ال اُسظشٓ -ب :٢ِ٣
 .1اُزؤًذ ٖٓ ه٤بّ أُدِظ ثٔ٘بهشخ خٔ٤غ أُغبئَ األعبع٤خ ثشٌَ كؼبٍ ٝ
ك ٢اُٞهذ أُ٘بعت.

√

٣زْ رُي ٖٓ خالٍ اإلخزٔبػبد اُذٝس٣خ ُِٔدِظ .

 .2أُٞاكوخ ػِ ٠خذ ٍٝأػٔبٍ ًَ اخزٔبع

√

٣زْ رُي ٣ٝذ ٕٝكٓ ٢سبضش اُدِغبد .

 .3رشد٤غ خٔ٤غ أػضبء أُدِظ ػِ ٠أُشبسًخ ثشٌَ كؼبٍ.

√

٣شبسى خٔ٤غ االػضبء ثشٌَ كؼبٍ

 .4اُزٞاطَ اُلؼِٓ ٢غ أُغبٝ ٖ٤ٔٛا٣ظبٍ أسائ ْٜآُ ٠دِظ اإلداسح.

√

 .5اُغٔبذ ألػضبء أُدِظ ؿ٤ش اُز٘ل٤ز ٕ٢٣ثظٞسح خبطخ ،ثبُٔشبسًخ
اُلؼبُخ  ٝرشد٤غ اُؼالهبد اُج٘بءح ث ٖ٤أػضبء أُدِظ اُز٘ل٤ز√ ٝ ٕ ٢٣
ؿ٤ش اُز٘ل٤ز.ٕ٢٣
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 .6ضٔبٕ اخشاء رو ْ٤٤ع٘ ١ٞألداء أُدِظ.
رشكيم يجهض اإلدارح
 -آُ٤خ رشٌ َ٤أُدِظ كٗ ٢ظبّ اُششًخ األعبع.٢

√

√

1-9

٣ -زضٖٔ أُدِظ أػضبء ر٘ل٤ز ٝ ٖ٣١ؿ٤ش ر٘ل٤زٓٝ ٕ١١غزوِ.ٖ٤

2-9

 ٣دت إٔ  ٌٕٞ٣ثِث أػضبء ٓدِظ اإلداسح ػِ ٠األهَ أػضبءٓغزوِ.ٖ٤

√

٣ -زؼ ٖ٤ػِ ٠أػضبء ٓدِظ اإلداسح اُزٔزغ ثبُذسا٣خ ٝاُخجشح.

√

3-9

٣ ضْ أُدِظ أػضبء ر٘ل٤زٝ ٕ٢٣ؿ٤ش ر٘ل٤ز. ٖ٤٣

أعضبء يجهض اإلدارح غيز انزنفيذيين
10
1-10

ٝاخجبد أػضبء ٓدِظ اإلداسح ؿ٤ش اُز٘ل٤ز:ٕ٢٣
 - 1أُشبسًخ ك ٢اخزٔبػبد ٓدِظ اإلداسح.

√

 - 2ضٔبٕ اػطبء األ٣ُٞٝخ ُٔظبُر اُششًخ .

√

- 3أُشبسًخ كُ ٢د٘خ اُزذه٤ن.
ٓ - 4شاهجخ أداء اُششًخ.
 - 5اإلششاف ػِ ٠رط٣ٞش اُوٞاػذ اإلخشائ٤خ ثسًٔٞخ اُششًخ.

√

 - 6اربزخ ٜٓبسار ٝ ْٜخجشار ٝ ْٜاخزظبطبر ْٜأُز٘ٞػخ ُخذٓخ ٓدِظ
اإلداسح.
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ؿ٤ش ٝاسد ك ٢اُ٘ظبّ األعبعُِ ٢ششًخ.
ٝ اضر ٓٝلظَ كٗ ٢ظبّ اُششًخ األعبع. ٢

√
√

√

خٔ٤غ االػضبء ثبعزث٘بء اُ٘بئت  ٖٓ ْٛأُغزوِ.ٖ٤
٣ زٔزغ خٔ٤غ أػضبء أُدِظ ثبُذسا٣خ ٝاُخجشح
اُطِ٣ٞخ .

خالٍ اُؼبّ أُ٘ظشّ  2013ػوذ أُدِظ 7
اخزٔبػبد ػِ ٠اُ٘س ٞاُزبُ: ٢

اجزًبعبد انًجهض
٣ؼوذ أُدِظ اخزٔبػبد ثشٌَ ٓ٘زظْ.

11
1-11

√

1
2
3
4
5
6

-

االخزٔبع األ :ٍٝثزبس٣خ . 2013/2/24
االخزٔبع اُثبٗ :٢ثزبس٣خ . 2013/4/25
األخزٔبع اُثبُث :ثزبس٣خ . 2013/7/28
األخزٔبع اُشاثغ :ثزبس٣خ . 2013/10/9
األخزٔبع اُخبٓظ :ثزبس٣خ 2013/12/25
اخزٔبع اُدٔ٤ؼخ اُؼٔ٤ٓٞخ اُؼبد٣خ ك: ٢

 ( 2013/3/13لم ٌكتمل نصاب غٌر عادٌة ) .

 - 7اخزٔبع اُدٔ٤ؼخ اُؼٔ٤ٓٞخ ؿ٤ش اُؼبد٣خ ك٢
. 2013/4/15
2-11

٣ؼوذ أُدِظ عذ اخزٔبػبد ك ٢اُغ٘خ اُٞازذح.

3-11

أ ٝثطِت اث٘بٕ ٖٓ أػضبئٚ
٣دزٔغ أُدِظ ث٘ب ًء ػِ ٠دػٞح سئ٤غٚ
ٝرشعَ اُذػٞح ٌَُ ػض ٞهجَ أعجٞع ػِ ٠األهَ ٖٓ ربس٣خ االخزٔبع.
أيين طز انًجهض
٣ؼ ٖ٤أُدِظ أٓ ٖ٤عش أُدِظ.

13
1-13

رضبرة انًصبنخ و رعبيالد األشخبص انجبطنيين
ػِ ٠اُششًخ إٔ رؼزٔذ ٝرؼِٖ هٞاػذ ٝاخشاءاد ػبٓخ رسٌْ دخ ٍٞاُششًخ
ك ٢أ٣خ طلوخ ردبس٣خ ٓغ طشف ر ١ػالهخ.
ال ٣دٞص اُذخ ٍٞك ٢طلوخ ردبس٣خ ٓغ طشف ر ١ػالهخ( ،أٝاُزؼبهذ ٓؼ)ٚ
اال ثؼذ أُشاػبح اُزبٓخ ُغ٤بعخ اُششًخ اٍّ رؼِوخ ثبألطشاف راد اُؼالهخ.

12
1-12

2-13
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√
√

٣جِؾ ًَ ػض ٞثبإلخزٔبع ٝخذ ٍٝاألػٔبٍ هجَ
أعجٞع ػِ ٠األهَ ٖٓ ربس٣خ. ٚ

√
√

ٓٞضر ك ٢دُ َ٤رضبسة أُظبُر ٝأُؼزٔذ ٖٓ
هجَ ٓدِظ اإلداسح ٣ٝشاخغ ثشٌَ دٝس. ١

√

ٓٞضر ك ٢دُ َ٤رضبسة أُظبُر.

14
1-14

2-14

يهًبد انًجهض و واججبره األخزي
٣زؼ ٖ٤ػِ ٠اإلداسح اُز٘ل٤ز٣خ ُِششًخ رض٣ٝذ أُدِظ ُ ٝدبٗ ٚثدٔ٤غ اُٞثبئن
 ٝأُؼِٓٞبد أُطِٞثخ.
٣ضٖٔ ٓدِظ اإلداسح زضٞس أػضبء ُدبٕ اُزؼ٘٤٤بد ٝأُغزسوبد
أػٔبٍ
ٝاُزذه٤ن ٝأُذهو ٖ٤اُذاخِٔٓٝ ٖ٤٤ثِ ٖ٤ػٖ أُذهو ٖ٤اُخبسخٖ٤٤
اُدٔؼ٤خ اُؼٔ٤ٓٞخُِششًخ.

√

3-14
4-14

ػِ ٠أػضبء ٓدِظ اإلداسح إٔ ٣لوٜٞا أٗلغ ْٜك ٢أُغبئَ أُبُ٤خ
ٝاُزدبس٣خ ٝاُظ٘بػ٤خ ٝكٗ ٢شبطبد اُششًخ ٛ ّ ٝبٜٓب

√

5-14

ػِٓ ٠دِظ اإلداسح إٔ ٣جو ٢أػضبإ ٙػِ ٠اُذٝاّ ٓطِؼ ٖ٤ػِ ٠اُزطٞساد
كٓ ٢دبٍ اُسًٔٞخ  ٝأكضَ أُٔبسعبد كٛ ٢زا اُخظٞص.

√

1-15

٣شبسى أُذهو ٕٞاُذاخِٝ ٕٞ٤اُخبسخ ٕٞ٤ك ٢اػٔبٍ
اُدٔ٤ؼخ اُؼٔ٤ٓٞخ .

√

٣ضغ أُدِظ ثشٗبٓح رذس٣ت ألػضبء ٓدِظ اإلداسح.

15

رو ّٞاإلداسح اُز٘ل٤ز٣خ ثزض٣ٝذ أُدِظ ثدٔ٤غ اُٞثبئن
أُطِٞثخ .

√

ؿ٤ش ٝاسد ك ٢اُ٘ظبّ األعبعُِ ٢ششًخ.
ُ ذ ْٜ٣اُخجشح اٌُبك٤خ ك ٢أُغبئَ أُبُ٤خ ٝاُزدبس٣خ
ٝاُظ٘بػ٤خ .
رسشص ُد٘خ اُسًٔٞخ ػِ ٠اطالػ ْٜػِ ٠آخش
أُغزدذاد ٝرضٝد ْٛثزوش٣ش اُسًٔٞخ الػزٔبدٛب .

رعيين أعضبء يجهض اإلدارح – نجنخ انززشيذبد
٣زْ رشش٤ر  ٝرؼ ٖ٤٤أػضبء ٓدِظ اإلداسح ٝكوب ً إلخشاءاد سعٔ٤خ ٝ
طبسٓخ  ٝشلبكخ.

√

2-15

٣وٓ ّٞدِظ اإلداسح ثبٗشبء ُد٘خ رشش٤سبد ٣شأعٜب ػضٓ ٞغزوَ ٖٓ
أػضبء أُدِظ.

√

3-15

٣زْ رؼ ٖ٤٤أػضبء أُدِظ ٝاػبدح رشش٤س ْٜثٞاعطخ اُدٔؼ٤خ اُؼبٓخ

√

روش٣ش زًٔٞخ اُششًبد ُِؼبّ 142013

ؿ٤ش ٝاسد ك ٢اُ٘ظبّ االعبعُِ ٢ششًخ

رؤخز ثبألػزجبس رُي ٌُٖ زغت ا٤ُ٥خ أُزجؼخ زبُ٤ب ً

4-15

٣دت إٔ رؤخز اُزشش٤سبد ثؼ ٖ٤االػزجبس هذسح أُششس ٖ٤ػِ ٠اػطبء
اُٞهذ اٌُبكُِ ٢و٤بّ ثٞاخجبرً ْٜؤػضبء ك ٢أُدِظ.

5-15

اػزٔبد ٗٝشش اطبس ػَٔ ُد٘خ اُزشش٤سبد ثشٌَ ٣ج ٖ٤عِطزٜب ٝدٝسٛب.

√

6-15

ردشُ ١د٘خ اُزشش٤سبد رو ْ٤٤رار ٢ع٘ ١ٞألداء أُدِظ.

√

16
1-16

يكبفؤح أعضبء يجهض اإلدارح – نجنخ انًكبفآد

√


اٗشبء ُد٘خ ٌٓبكآد رزؤُق ٖٓ ثالثخ أػضبء ؿ٤ش ر٘ل٤ز ٖ٤٣أؿِجٓ ْٜغزوِ.ٖ٤

√

2-16

٣ؼزٔذ ٘٣ٝشش اطبس ػَٔ ُد٘خ أٌُبكآد ثشٌَ ٣ج ٖ٤دٝسٛب ٓٝغئ٤ُٝبرٜب
األعبع٤خ.

√

3-16

رسذ٣ذ ع٤بعخ أٌُبكآد ك ٢اُششًخ ثٔب ك ٢رُي أٌُبكؤح اُز٣ ٢زوبضبٛب
اُشئ٤ظ  ًَٝأػضبء أُدِظ ٝاإلداسح اُز٘ل٤ز٣خ اُؼِ٤ب.

4-16

ػشع ع٤بعخ ٓٝجبدة أٌُبكآد ػِ ٠أُغب ٖ٤ٔٛك ٢خٔؼ٤خ ػبٓخ ُِٔٞاكوخ
ػِٜ٤ب ٝاػالٜٓب ُِدٜٔٞس.

√

5-16

رؤخز ُد٘خ أٌُبكآد ثؼ ٖ٤االػزجبس ٓغئ٤ُٝبد ٗٝطبم ٜٓبّ أػضبء
أُدِظ ٝأػضبء اإلداسح اُز٘ل٤ز٣خ اُؼِ٤ب ٝأداء اُششًخ.

√
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√

ؿ٤ش ٝاسد ك ٢اُ٘ظبّ االعبعُِ ٢ششًخ ٌُٖ أُدِظ
٣سذد هٔ٤خ أٌُبكآد ألػضبءًٝ ٙزُي ٌٓبكآد
اإلداسح اُز٘ل٤ز٣خ.

٣زْ رُي ٖٓ خالٍ ا٤ُ٥خ اُسبُ٤خ ز٤ث ٘٣بهش
أُدِظ رُي ٣ٝؼزٔذ٣ٝ ٙلظر ػ٘ ٚك ٢اُدٔؼ٤خ
اُؼٔ٤ٓٞخ .
٣زْ اإلكظبذ ػٜ٘ب ُِٔغبٓ ٢ٛٝ ٖ٤ٔٛزًٞسح
ثبُزلظ َ٤ك ٢اُزوش٣ش اُغُِ٘ ١ٞششًخ .

5-16

رزضٖٔ أٌُبكؤح هغٔب ً ثبثزب ً  ٝهغٔب ً ٓشرجطب ً ثبألداء.

17
1-17

نجنخ انزذليك:

18
1-18

√

اٗشبء ُد٘خ اُزذه٤ن ٖٓ ثالثخ أػضبء ػِ ٠األهَ٣ ٝ ،دت إٔ رزضٖٔ ُد٘خ
اُزذه٤ن ػضٞا ً ٝازذا ً ٣زٔزغ ثخجشح ٓبُ٤خ كٓ ٢دبٍ اُزذه٤ن.

√

انزمييذ ثبألنظًخ و انزلبثخ انذاخهيخ و انًذلك انذاخهي
اػزٔبد ٗظبّ سهبثخ داخِ٤خٞ٣ ،اكن ػِ ٚ٤أُدِظ زغت األطُ ،ٍٞزوْ٤٤
األعبُ٤ت ٝاإلخشاءاد أُزؼِوخ ثبداسح أُخبطش ٝرطج٤ن ٗظبّ اُسًٔٞخ
اُز ١رؼزٔذ ٙاُششًخ ٝاُزو٤ذ ثبُوٞاٗ ٝ ٖ٤اُِٞائر راد اُظِخ.

ٌوجد نظام رقابة داخلً من خالل التدقٌق .
√

2-18

اٗشبء ٝزذاد كؼبُخ ٓ ٝغزوِخ ُزو ٝ ْ٤٤اداسح أُخبطش.

3-18

اٗشبء ٝزذح اُزذه٤ن اُذاخُِ ٢ززٔزغ ثذٝس ٜٓ ٝبّ ّ ذددح دذد٣ذا ً ٝاضسبً،
ُٜ ٌٕٞ٣ب آٌبٗ٤خ اُٞط ٍٞاُ ًَ ٠أٗشطخ اُششًخ ٝ ،رٌٓ ٕٞغزوِخ ٝال
رٔبسط أ٣خ ٜٓبّ ٤ٓٞ٣خ أخش.ٟ

√

4-18

 ٌٕٞ٣أُذهن اُذاخِٓ ٢غئٞالً أٓبّ أُدِظ.

√

19

ٞ٣ خذ هغْ ُِزذه٤ن اُذاخِ٣ ٢زجغ ٓجبششح ُشئ٤ظ
ٓدِظ اإلداسح .


√
 رٞخذ ٝزذح ُِزذه٤ن اُذاخِ ٢رزجغ أُدِظ ٓجبششح

يزالت انذظبثبد ( انًذلك انخبرجي)
٣زْ رؼ ٖ٤٤أُذهن اُخبسخ ٢ث٘ب ًء ػِ ٠رٞط٤خ ُد٘خ اُزذه٤ن أُشكٞػخ اُ٠
ٓدِظ اإلداسح ٝػِ ٠هشاس اُدٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِششًخ

روش٣ش زًٔٞخ اُششًبد ُِؼبّ 162013

√

أُذهن اُذاخِٓ ٢غئٝالً أٓبّ أُدِظ ٓجبششح .
٣زْ رؼ ٖ٤٤أُذهن اُخبسخ ٢ث٘ب ًء ػِ ٠رٞط٤خ
اُدٔؼ٤خ اُؼٔ٤ٓٞخ .

20

21
1-21
22
1-22
2-22
3-22
23
1-23

2-23

اإلفصبح (: ) Disclosure
٣زؼ ٖ٤ػِ ٠اُششًخ اُزو٤ذ ثدٔ٤غ ٓزطِجبد اإلكظبذ ثٔب ك ٢رُي:

√

.1عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم المباشرٌن.

√

.2معلومات تتعلق بأعضاء المجلس بما فً ذلك السٌرة الذاتٌة.

√

.3توزٌع التقارٌر المالٌة للشركة على جمٌع المساهمٌن.

√

انذمىق انعبيخ نهًظبهًين وعنبصز انًهكيخ األطبطيخ
٣زٔزغ أُغب ٕٝ ْٛثدٔ٤غ اُسوٞم أُٔ٘ٞزخ ُ ْٜثٔٞخت اُوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائر
راد اُظِخ.
رذزفظ انشزكخ
ثغدالد طس٤سخ ٝده٤وخ ٝزذ٣ثخ رٞضر ٌِٓ٤خ األع.ْٜ
٘ٔ٣ر أُغب ْٛزن اإلطالع ػِ ٠عدَ أُغبٖ٤ٔٛ
٘ٔ٣ر أُغب ْٛزن اُسظ ٍٞػِٗ ٠غخخ ٖٓ أُغز٘ذاد اُخبطخ ثبداسح
اُششًخ.
انذصىل عهً انًعهىيبد
٣ضٖٔ اُؼوذ اُزؤع٤غٝ ٢اُ٘ظبّ األعبعُِ ٢ششًخ اخشاءاد اُسظ ٍٞػِ٠
أُؼِٓٞبد ثشٌَ ٓ٘زظْ.
ُِششًخ ٓٞهغ اٌُزش ٢ٗٝر٘شش ك ٚ٤خٔ٤غ اإلكظبزبد ٝأُؼِٓٞبد راد
اُظِخ  ٝأُؼِٓٞبد اُؼبٓخ.
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رغط٤غ اُ٤ٜئخ اُسظ ٍٞػِٛ ٠ز ٙأُؼِٓٞبد ٖٓ
عدالد اُجٞسطخ ٓجبششح .
هٔ٘ب ثزض٣ٝذ اُ٤ٜئخ ثزُي عبثوب ً ٓ ٞٛٝزـ٤ش ٖٓ كزشح
ألخش. ٟ
٣زْ رض٣ٝذ اُ٤ٜئخ ثزُي ع٘٣ٞب ً.
خٔ٤غ اُزوبس٣ش اُغ٘٣ٞخ ٝاُج٤بٗبد أُبُ٤خ ُِششًخ
ٓزبزخ ُِدٔ٤غ ٖٓ خالٍ ٓٞهغ ثٞسطخ هطش .

√
√
√
√

عدالد اُششًخ ده٤وخ ٞٓٝثوخ ٓٝؼزٔذح ٖٓ اُدٜبد
اُشعٔ٤خ راد اُؼالهخ .
حسب تعلٌمات بورصة قطر.
٣زْ رض٣ٝذ أُغب ْٛثزُي ػ٘ذ اُطِت زغت ٓبرغٔر
ثُٞ ٚائر اُششًخ .
٣ضٖٔ اُؼوذ اُزؤع٤ظ ٝاُ٘ظبّ األعبع ٢رُي .

√
√

أُٞهغ ٓٞخٞد ٣ٝزْ رط٣ٞش ٙثبعزٔشاس ٓ ٞٛٝزبذ
ُِدٔ٤غ .

24
1-24
2-24

25
1-25
2-25
26

دمىق انًظبهًين فيًب يزعهك ثعمذ انجًعيبد انعبيخ
٣زضٖٔ اُؼوذ اُزؤع٤غُِ ٢ششًخ ٗ ٝظبٜٓب األعبعٓ ٢ب :٢ِ٣
 .1زن أُغب ْٛك ٢اُذػٞح اُ ٠خٔؼ٤خ ػبٓخ ٝػوذٛب كٝ ٢هذ ٓ٘بعت.
 .2زن ادساج ث٘ٞد ػِ ٠خذ ٍٝاألػٔبٍ  ٝطشذ أعئِخ  ٝرِو ٢أخٞثخ
ػِٜ٤ب.

√



 ٌَُ ٌٕٞ٣األع ٖٓ ْٜاُلئخ رارٜب اُسوٞم أُزؼِوخ ثٜب.

√

اُزظ٣ٞذ ثبًُٞبُخ ٓغٔٞذ ثٝ ٚكوب ُِوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائر راد اُظِخ.

√

دمىق انًظبهًين فيًب يزعهك ثبنزخبة أعضبء يجهض اإلدارح

1-26

√

2-26

٣سن ُِٔغب ٖ٤ٔٛاٗزخبة أػضبء ٓدِظ اإلداسح ػٖ طش٣ن اُزظ٣ٞذ
اُزشأً.٢

√

27

دمىق انًظبهًين فيًب يزعهك ثزىسيع األرثبح
روذّ اإلداسح اُ ٠اُدٔؼ٤خ اُؼبٓخ ع٤بعخ ٝاضسخ رسٌْ رٞص٣غ األسثبذ.

√

28

هيكم رأص انًبل ودمىق انًظبهًين وانصفمبد انكجزي
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٣ضٖٔ ػوذ اُششًخ ٗٝظبٜٓب األعبع ٢رُي .

٣زضٖٔ ػوذ اُششًخ اُزؤع٤غٗٝ ٢ظبٜٓب األعبع ٢أزٌبٓب ً رضٖٔ اػطبء
أُغبٓ ٖ٤ٔٛؼِٓٞبد ػٖ أُششسُ ٖ٤ؼض٣ٞخ ٓدِظ اإلداسح هجَ
االٗزخبثبد.

1-28

ُِٔغب ْٛاُسن ك ٢ادساج أ ١ث٘ذ ػِ ٠خذٍٝ
األػٔبٍ.

√

انًعبيهخ انًنصفخ نهًظبهًين ويًبرطخ دك انزصىيذ

٣زْ اإلكظبذ ػٖ  ٌَ٤ٛسأط أُبٍ ٝرسذ٣ذ ٗٞع ارلبه٤بد أُغب ٖ٤ٔٛاُز٢
٣دت اإلكظبذ ػٜ٘ب.

زغت اُ٘ظبّ األعبعُِ ٢ششًخ.

√

رزْ ٓ٘بهشزٜب ٝاهشاسٛب خالٍ اخزٔبػبُدٔؼ٤خ
اُؼٔ٤ٓٞخ .

رو ّٞاُششًخ ثبإلكظبذ ػٖ رُي .

2-28

3-28

29
1-29
2-29
3-29

٣ضٖٔ اُؼوذ اُزؤع٤ظ /ٝأ ٝاُ٘ظبّ األعبعُِ ٢ششًخ أزٌبٓب ً ُسٔب٣خ األهِ٤خ
ٓغبٞٔٛا األهِ٤خ هذ طٞرٞا
ك ٢زبٍ أُٞاكوخ ػِ ٠طلوبد ًج٤شح ًبٕ
ضذٛب.
رو ّٞاُششًخ ػِ ٠رضٔ ٖ٤ػوذٛب اُزؤع٤غٗ ٝ ٢ظبٜٓب األعبع ٢آُ٤خ رضٖٔ
اطالم ػشع ث٤غ ُِدٜٔٞس ،أ ٝرضٖٔ ٓٔبسعخ زوٞم أُغبٝاح ك ٢ث٤غ
األع.ْٜ
دمىق أصذبة انًصبنخ اآلخزين
رسزشّ زوٞم أطسبة أُظبُر٣ٝ ،سظِ ٕٞػِٓ ٠ؼِٓٞبد ٓٞثٞم ثٜب
ًٝبك٤خ ٝراد طِخ ٝك ٢اُٞهذ أُ٘بعت ٝثشٌَ ٓ٘زظْ.
٣سظَ أطسبة أُظبُر ا٥خش ٖ٣اُز٣ ٖ٣شبسً ٕٞك ٢اُسًٔٞخ ػِ٠
ٓؼِٓٞبد ٓٞثٞم ثٜب ٝك ٢اُٞهذ أُ٘بعت.
٣ضٖٔ ٓدِظ اإلداسح ٓؼبِٓخ أُٞظل ٖ٤ثبُششًخ ٝكوب ُٔجبدة اُؼذٍ
ٝأُغبٝاح ٝثذ ٕٝرٔ٤٤ض ػِ ٠أعبط اُؼشم ٝاُد٘ظ ٝاُذ.ٖ٣
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٣زؼ ٖ٤ػِ ٠أُدِظ ٝضغ ع٢اعخ ٌُِٔبكآد ُٔ٘ر زٞاكض ُِؼبِٓٝ ٖ٤إلداسح
اُششًخ ثٔب ٣خذّ ٓظِسخ اُششًخ.

4-29

٣زؼ ٖ٤ػِ ٠أُدِظ اػزٔبد آُ٤خ رغٔر ُِؼبِٓ ٖ٤ثبُششًخ
ثبُزظشكبد أُث٤شح ُِش٣جخ ك ٢اُششًخ.

ةاثالؽ أُدِظ
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٣ضٖٔ أُدِظ ُِؼبَٓ أُزظِْ اُسٔب٣خ ٖٓ أ ١أر ٟأ ٝكؼَ عِجٖٓ ٢
ٓٞظل ٖ٤آخش ٖ٣أ ٝأ٣خ ػوٞثخ ٖٓ سإعبئ ٚأُجبشش.ٖ٣
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زوٞم األهِ٤خ ٓضٔٗٞخ .

√

زغت ُٞائر ثٞسطخ هطش ٝأٗظٔزٜب أُزؼِوخ ثزُي.

√

√
√
√


رْ رٞض٤س ٚك ٢دُ َ٤أخاله٤بد أُٜ٘خ.

√

د ٝضغ ع٤بعخ ٌٍُٔبكآد اُز ٢رؤخز ثؼ ٖ٤االػزجبس
ّ
أداء أُٞظق ٝرطٞس اُششًخ ػِ ٠أُذ ٟاُط.َ٣ٞ

√

رٔذ ٓؼبُدزٜب ك ٢دُ َ٤أخاله٤بد أُٜ٘خ.

√

رٔذ ٓؼبُدزٜب ك ٢دُ َ٤أخاله٤بد أُٜ٘خ.

روش٣ش زًٔٞخ اُششًبد ُِؼبّ 202013

