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ت رٔاس املال . ٦   ٢  بیا
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س جملس إالدارة  د رئ   ٢٤  اع



 

 ٢                      ٢٠١٧تقرر حومكة الرشاكت للعام 

 مقدمة
  الكرام السادة املسامهون 

لیمك ورمحة هللا وراكته    السالم 
ٔسواق املالیة والصــادر من  )٤) و(٢املادتني ( حاكمالزتامًا من قطر للوقود بأ  ٔســواق املالیــة هیئــة ةبقــرار جملــس ٕادار نظام حومكة الرشاكت املدرجة يف األسواق اليت ختضع لرقابة هیئة قطر ل رمق  قطــر ل

رسابقو  سهتداءً وا ،٢٠١٦) لسنة ٥( ادئ احلومكة الرشیدة  مك تقرــر احلومكــة لعــام حل رفعٔان  د وم ــداده ورشــه الســابعوهــو التقرــر  ،٢٠١٧رضــا ي تقــوم وقــود إب ــال ٔامــام وذ ،ا  ٕالفســاح ا
ة واجلهات الرقابیة مــن الاطــالعمسامهینا ورشاكئنا  ــال ؤاحصاب املصل مترة يف هــذا ا ــود املســ ــىل ســق ،ــىل  ــاوللتعــرف  اتق ــىل  كــرام جتــاه مســامهینا ال ف املســؤولیات والالزتامــات الــيت تقــع 

  واألطراف األخرى ذات العالقة.
د  دون بني طیات هذا التقرر اخلطوات اليت قامت هبا وقود جتاه التق اریة رمق وست ٔسواق ا ،٢٠١٥لسنة  ١١بقانون الرشاكت الت ــداد  ملالیــة،ؤانظمة احلومكة الصادرة من هیئة قطر ل ــث مقنــا إب ح

ا االٔ  ث راس املال، والرشاكت التابعة، ونظا ت واملعلومات األساسیة عن قطر للوقود من ح ذیــسايس، وجملس ٕادارهتــا وجلانــه، و التقرر يف فصلني تناول الفصل األول البیا ة ونظــام الرقابــة ٕادارهتــا التنف
لیة  ا شــورة الزتام  ٕاخل...، ب تناول الفصل الثاين مدىا ٔســواق املالیــة وامل اریــة الصــادر مــن هیئــة قطــر ل مــایو  ١٥ارخي جلریــدة الرمسیــة بتــابوقود مبتطلبات احلومكة وفقا لنظام حومكــة الرشــاكت الت
٢٠١٧.  

ىل  شاطها  ،ابلقوانني واألنظمة السائدةالالزتام وتؤكد وقود دوما بأهنا حریصة لك احلرص  ات البرت ومبا یتفق مع طبیعة    .وزع حرصيمكنظم وم ليت ختضع لهااوالقوانني والنظم االٓمرة ولیة والغاز للمنت
مك بنا ومتىن ٔان ینال هذا التقرر  ىل ثق ممك.شكرمك    اه

رت  ول فائق الا ر.ام وتفضلوا بق                            والتقد
  جملس الادارة

 

  الفصل الاول
امة عن قطر للوقود ا الاسا معلومات    يسونظا

 : متهید . ١
نة  ٥رمق  األمــرييتأسست قطر للوقود "وقود" ش.م.ق. كرشكة مسامهة قطریة مبوجب املرسوم  ســجیلها  ٢٠٠٢لســ ــاري حتــت رمق ومت  ل الت ــامت كــام  ٢٤٨٧٢يف الســ ورصــة بيف  ٕادرا

ة قطر  و ٔسواق(سوق ا امة.) آنذاكاملالیة  ل  كرشكة مسامهة 
  
س . ٢  ١٠/٢/٠٢٢٠ : رخي التأس
 
 www.woqod.com.qa:  قع الالكرتويناملو  . ٣
 
شطة . ٤ سیة للرشكة األ   : الرئ

شطةمتثل  سیة للرشكة وا األ ات البرتولیة وختزن  لرشاكت التابعة لها يف نقل وسویقالرئ تلفة  بأنواعهااملنت ام  ٕاىل ٕاضافةلتجزئة، ا ٔاعاملا فهيا املرتبطة بذ مب األخرىواخلدمات ا
  الفحص الفين للسیارات واملركبات والنقل البحري.

ات مبا فهيا البو سهیالت الالزمة لتوزیع هذه املنت ومنيجاز ووقود الطائرات كام حيق للرشكة مت وٕادارة وصیانة احملطات والشباكت وال شاوالب ة شغیل مراكز سدر و ء وٕادارة ، وٕا
 .للمستلزمات املزنلیة

  
  : للوقودالرشاكت اململوكة والتابعة لقطر  . ٥

مت %  امس الرشكة   سبة ا
 كیوجت)قطر لوقود الطائرات ( 
ات التحویلیة)(    الرشكة القطریة للصنا

٦٠  
٤٠   

  ١٠٠  فاحص)وقود لفحص املركبات ( 
دمات البحریة     ١٠٠  وقود لل
ولیة     ١٠٠  وقود ا
ة)وقود اململكة     ١٠٠  (حتت التصف
  ١٠٠  لیج العقاریة ارض اخل  

  
ت  . ٦  : املال رأسبیا

ل قطري. ١:    رأس املال املرصح به                     ملیار ر
دة)آخر رأس املال املدفوع (بعد  ل قطري. ٩٩٤٬٢٥٥٬٧٦٠:     )٠٥/٠٣/٢٠١٧(بتارخي  ز   ر

ل قطري. ١٠  :     القمية الامسیة للسهم                   ر
  

مت     : سب ا

 اصة ة  دد األسهم اململوكة  مبا فهيم مركز الشفلحللمسامهني  ملك   من ٕاجاميل رٔاس املال   %٦٠ بواقع ٔاسهم ):(لك حسب 

 امة قطریة) قطر للبرتول د ممتازمن ٕاجاميل رٔاس املال  %٢٠ بواقع ٔاسهم :(مؤسسة    من مضهنا سهم وا

 د امة قطریة) واملعاشات الهیئة العامة للتقا  من ٕاجاميل رٔاس املال %٢٠ ٔاسهم بواقع :رب صندويق املعاشات املدين والعسكري (هیئة 
 
 



 

 ٣                      ٢٠١٧تقرر حومكة الرشاكت للعام 

  KPMG          : ٢٠١٧للعام  مراقيب احلساابت . ٧
ي  همت وا ة لوقود املنعقدة بتارخي  تعی اقصة حمدودة إبرشاف جلنة التدق  ٠٥/٠٣/٢٠١٧بواسطة امجلعیة العموم ر ٕاجراءات م  .قبتوصیة من جملس إالدارة ٕا

  
  : السهم املمتاز . ٨

  یبقى السهم املمتاز دامئا مملواك لقطر للبرتول.   .١
، ودون   .٢ ة حلاميل األسهم العادیة وٕاضافة ٕاىل ذ ىل ملا السهم املمتاز مجیع احلقوق املمنو رتاض  ة هذه املادة، فٕان السهم املمتاز یعطى ملالكه احلق يف املوافقة ٔاو الا املساس بعموم

ل امجلعیة العامة العادیة ٔاو غر العادیة ٔاو و  ل الرشكة، سواء من ق   جملس إالدارة، وذ ف یتعلق ابألمور التالیة:نقض ٔاي قرار یمت اختاذه من ق
لس   )(أ  ري الرشكة وانتداب عضو ٔاو ٔاكرث من ا ر العام للرشكة وتعیني كبار مد   لٕالدارة. تعیني املد
  األصول الثابتة. بیع ورشاء   )(ب
لیة للرشكة.   )(ت ا   وضع وٕاقرار اللواحئ والنظم ا
دال هذا النظام األسايس   )(ث ه ما السهم ٔاي تعدیل ٔاو تنازل ٔاو ٕالغاء ٔاو ٕاضافة ٕاىل النظام األسايس ٔاو اس ة  بصف بآخر مما قد یعتربه ما السهم املمتاز جمحفا حلقوقه املمنو

  املمتاز. 
ض قمية رٔاسامل الرشكة.    )(ج دة ٔاو ختف   ز
لها.   )(ح شك ادة  ا مع رشكة ٔاخرى ٔاو ٕا هتا، ٔاو بیعها ٔاو اندما   ل الرشكة ٔاو تصف
ة نظر ما السهم املمتاز ماسة ابلصاحل العام ٔاو ابألمن القويم   )(خ من القرارات املتعلقة ابألمور السابقة ٕاال بعد وال جيوز صدور ٔاو مترر ٔاي و قطر. ٔاي مسأ تعترب من و

ىل  ابیة ملا السهم املمتاز. احلصول    املوافقة الك
السهم املمتاز ) ٔاو ٔاي جزء مهنا یعترب تعدیال للحقوق اليت خيولها ٤٢ٕالغاء لهذه املادة (یرصف النظر عن ٔاي نص خمالف يف هذا النظام األسايس فٕان ٔاي تعدیل ٔاو تنازل ٔاو ٕاضافة ٔاو   .٣

لهيا ما السهم املمتاز موافقة كتابیة مسبقة.ملالكه  ري ساریة املفعول ٕاال ٕاذا وافق    ولهذا فٕاهنا تعترب 
دد وفقا ملا   .٤ ابیة ملا السهم املمتاز ٔاو األمور اليت تت ذه ما السهم یقرره ما السهم املمتاز يف ظل هذا النيف مجیع األمور اليت تتطلب املوافقة الك ظام األسايس فٕان ٔاي قرار یت

اسام وهنائیا وملزما مجلیع األطراف، وال جيوز ٤٢ٔاي رٔاي تفسريي یتعلق هبذه املادة (املمتاز ٔاو  ه بأي طریق ٕاداري ٔاو قض) یعترب   ايئ.نقضه ٔاو الطعن ف
  

ورة  . ٩  : )٢٠١٩ – ٢٠١٧السادة ٔاعضاء جملس إالدارة (ا

  الامس 
رخي 
ا ق الالت
لس   اب

  
  املناصب احلالیة

اتیة خمترص   عن السرية ا

١. 
  

السید / امحد سیف 
  امحد السلیطى

٢٠١٥  
  

ذي) ابتداء    ري تنف س جملس ادارة قطر للوقود ( رئ
 .٢٠١٧من مارس 

س لشؤون العملیات يف قطر للبرتول.    ئب الرئ
س جملس ٕادارة رشكة مسیعید   ت  رئ و للبرتوك

 .MPHCالقابضة 
قالت.ئ   س جملس ٕادارة    ب رئ

زید عن    ربة واسعة  ل سنة يف جمال العملیات حبقل الغاز والبرتو ٣٢ميت 
ربته الواسعة يف ٕادارة القوى العام  ت، ابٕالضافة اىل  و ادةو والبرتوك  الهیالك ٕا

صادي للمشاریع. مي الاق   التنظميیة ويف التق

رص   .٢ ید / محمــد  الســ
ارك الهاجري   م

ذي)     ٢٠١٤ ري تنف س جملس ادارة قطر للوقود ( ئب رئ
 .٢٠١٧ابتداء من مارس 

س جملس ٕادارة راس قرطاس.     رئ

ویة والصناعیة   س لشؤون املشاریع البرتوك ئب الرئ صب  الیًا م طر يف ق شغل 
 للبرتول. 

ول املصدرة للغاز.   ذي ملنتدى ا لس التنف   رٔاس ا
ــا   .٣ ید / محمــد  الســ

          امن      الغــ
        

ذي).    ٢٠١٧ ري تنف  عضو جملس ادارة قطر للوقود (
رًا لقسم التخطیط الاسرتاتیجي واملزيانیة    ني مد

یه ٔاكرث من  سنة من  ١٧واألداء يف قطر للبرتول و
ربة يف  اخلربة يف قطاع النفط والغاز مع معرفة و

ة التخطیط الاسرتاتیجي، التخطیط واملزيانیة وٕادار 
اطر املؤسسیة.   النفقات، ٕادارة التقارر، وٕادارة ا

 كام انه ميثل قطر للبرتول يف جملس إالدارة يف خمتلف  
  املشاریع املشرتكة والفرعیة.

صاد يف     اكلوریوس يف إالدارة والاق خترج من جامعة قطر وحيمل شهادة 
صاص "حماسبة".  اخ

ام معمتد    ىل شهادة حماسب  اسبة يف من جملس  CPA –حصل  اكلیفورنیا للم
ىل شهادة ماجستري يف ٕادارة األعامل  دة الامريكیة وحصل  ت املت ذیة لتنفاالوال

  ابرس. HECمن جامعة 
لول    شاري  ىل شهادة اس يف احملاسبة إالداریة واملالیة  SAP FI/COحصل 

دة. SAP UKمن    يف اململكة املت

یخ / ســعود  .٤ ــن  الشــ
ين  ن محد آل    ا 

ذي    ٢٠٠٨ ري تنف  ).مستقل/عضو جملس ادارة قطر للوقود (
 عضو جملس ادارة رشكة قطر للتأمني.  
 عضو جملس ادارة الكهرابء واملاء القطریة.  
س جملس ٕادارة رشكة      . QLIFEرئ

س اللجنة األوملبیة القطریة.    شغل سابقًا رئ
لیا.   دة جلان   شارك يف عضویة 
صادیة ممتزية. ميت    شاطات اق دة  ر    وید

رص   .٥ ید /   الســــــــــ
رص  ســــــــــــــلطان 

  امحلیدي

ذي/مستقل).    ٢٠٠٨ ري تنف رًا ل     عضو جملس ادارة قطر للوقود ( شطة جتاریة ومعل سابقًا مد دة ٔا الیًا مبامرسة  ة املالی لشؤونرجل ٔاعامل یقوم 
  يف اللجنة األوملبیة القطریة.

السید / عبد الرمحن   .٦
  سعد زید الشرثي   

ذي/مستقل).    ٢٠٠٨ ري تنف  عضو جملس ادارة قطر للوقود (
دة للتمنیة     .UDCعضو جملس ٕادارة رشكة املت
جن.   زي ی س جملس ادارة رشكة ا  رئ
یة.   دمات األم س جملس ادارة بالك ارو لل  رئ
شارات.   ال لٕالس س جملس ادارة الم  رئ
زي اكربنرتي.   س جملس ادارة ا   رئ

ة رجل أ    نو شطة جتاریة م دة ٔا الیًا مبامرسة    عامل یقوم 
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٧. 
  

ــد  ید / محمــد عب الســ
العزز سعد آل سعد  

ذي/مستقل).    ٢٠٠٨ ري تنف   عضو جملس ادارة قطر للوقود (
س جملس ادارة كیوكون.    رئ
ربل تو.   س جملس ادارة رشكة   رئ
س جملس ادارة رشكة ماس القابضة.    رئ
س جملس ادارة رشكة     روة العقاریة.  ئب رئ

ئب رئ   مثر األول و ذي للمس س التنف اصب ٔامهها الرئ دة م س شغل سابقًا 
روة.   جملس إالدارة والعضو املنتدب يف بنك 

صل عبد   .٨ السید / ف
د امحلادي         الوا

ذي).    ٢٠١٧ ري تنف  عضو جملس ادارة قطر للوقود (
ر لصندوق الت   ذي لالس س التنف د ابلهیئة الرئ قا

عیة. نات الاج د والتأم  العامة للتقا
ذیة    ٔ   .عضو جملس ٕادارة رشكة حصاد ل

ي حيدد    ر ا صادیة والاس ىل للشؤون الاق لس األ شاراً للم معل مس
و قطر.  صادیة واسرتاتیجیة ختصیص رٔاس املال   السیاسة الاق

ة ٕادارة األصول يف هیئ   س مجمو صب رئ ث قامكام شغل م ر ح  ة قطر لالس
ریة يف ع  مجیإبدارة ٔاموال صندوق الرثوة السیادیة يف قطر، وٕادارة حمافظ اس

 فئات األصول. 
صاد وٕادارة األعامل يف جامعة قطر.     كام اكن حمارضًا يف لكیة الاق
ل يف جمال متویل الرشاكت.   اته املهنیة يف رشكة قطر س ، بدٔا ح ل ذ  وق
امحملل مايل معمت   ذ  اكلوریوس يف ٕادارة  ٢٠٠٦ (®CFA) د م ىل  اصل 

ام  صاد وٕادارة األعامل، من جامعة قطر   ، ١٩٩٨األعامل، لكیة الاق
ٔعامل يف اجلامعة    متویل من لكیة كوغود ل لوم ا ىل ماجستري يف  اصل 

ة ام  األمرك ة  دة األمرك ت املت   .٢٠٠٢واشنطن، الوال
مج   ر ٔعامل، جامعة ها ابٕالضافة ٕاىل  ادة من لكیة هارفارد ل  رفاردتطور الق

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧.  
يل حســن   .٩ السید / 

اخللف                 
ذي).    ٢٠١٧ ري تنف  عضو جملس ادارة قطر للوقود (

د    ر ٕادارة نظم املعلومات ابلهیئة العامة للتقا مد
عیة،  نات الاج  والتأم

ابل العاملیة لنقل للك  GBIعضو جملس ٕادارة الـ   
ت واملاكملات،   البیا

 عضو جلنة املناقصات واملزایدات بوزارة املالیة.  

الل مسريته املهنیة   افًال من إالجنازات إالبداعیة  ن ى لك م حقق جسًال 
ویة, ٔمسدة الك   مؤسسة البرتول، رشكة قافكو ل

دة للتمنیة الـ      ، UDCوعضویه جملس ٕادارة املت
دداً    س قسم دمع الربامج، ورئ  شغل  صب رئ سًا من املناصب الهامة مبا فهيا م

مج ودمع الفواتري يف رشكة ٔاوریدو (كیوتل).   لقسم ا
ویة، مهنا   ذ مرشوع لنظام امل قام ابملشاركة وإالدارة لعدة مشاریع ح ملالیة اوارد تنف

ذ مرشوع لنظام املراسالت إاللكرتونیة, تنف)، ERPوإالداریة ( ع ذ مرشوتنف
زو العاملیة  ىل شهادة االٓ ت), احلصول  األمن الشامل (ٔامن البیا

یة الـ ٢٧٠٠١:٢٠١٣ دم تق  Virtualization Environment, است
زة,  ٔ یة الـو ل دم تق یة الـ Data replicationاست لتخزن  EMC، تق

ذ مرشوع ال  ت، وتنف و ل  B٢Bالبیا ت موظفي ا دیث وٕارسال بیا ئة لهی لت
 آلیًا وشلك تلقايئ. 

رادفورد ٕا املاجستريحيمل درجة    قة والتحمك  من جامعة  ق  لكي يفيف االٓالت ا
دة،  دة، و جامعة هدرسف ابململكة املت  اململكة املت

لوم يف هندسة الربجمیات من جامعة ٕاسیكس    اكلوریوس  ىل  اصل ٔایضًا  و
دة.   ابململكة املت

  
ل  . ١٠   : ةجملس إالدار شك

سعة من النظام األسايس  )٢٠املادة ( حبسب ىل النحو التايل: یتوىل ٕادارة الرشكة جملس ٕادارة مؤلف من    ٔاعضاء 
ئب یعني ما السهم املمتاز ثالثة ٔاعضاء،  . ١ لس و س ا هنم رئ س. وال جيوز كون من ب دال ٔاي مهنم الرئ   تاز. ٕاال بقرار من ما السهم املم عزل ٔاو اس
نات   . ٢ د والتأم عیة، عضون آخرن ممثلني تُعني الهیئة العامة للتقا داهلام بقرار مهنا، فٕاذا املعاشات العسكري، وللهیئة عزهلام ٔاو لصندوق املعاشات املدين وصندوق الاج اخنفضت اس

دال ، %٥، وحىت %١٠الرشكة ٕاىل ٔاقل من ميلكه الصندوقان معًا يف ٔاسهم رٔاسامل سبة ما  ن العضون ٕاىل ماانتقل احلق يف تعیني وعزل واس د من هذ املمتاز، وٕاذا  السهم وا
سبة ما  ن العضون ٕاىل ، انتقل احلق يف تعیني وعزل %٥عن الصندوقان معا يف ٔاسهم رٔاسامل الرشكة ميلكه اخنفضت  دال هذ   املمتاز.ما السهم واس

خب ا٣ ُشارك مجلعیة العامة األعضاء األربعة .      ت ىل ٔاال  نات لعامة ابعني للهیئة املدين والعسكري التااملمتاز، وصندوقا املعاشات ما السهم الباقني ابالقرتاع الرسي،  د والتأم للتقا
عیة، يف معلیة    الاقرتاع.  الاج

اب ٔاي خشص ٕاال ٕاذا رحشه    رٔاسامل الرشكة.  من  %١ني ميلكون ما ال یقل عن دد من املسامهوال جيوز انت
اكً لعدد من األسهم ال یقل عن وشرتط يف عضو جملس إالدارة املنتخب  كون ما ا(مخسة آالف) سهامً،  ُختصص  ٥٠٠٠ٔان  والغري عن املسؤولیة ئنني لضامن حقوق الرشكة واملسامهني وا

ىل ٔاعضاء  ري   جملس إالدارة،اليت تقع  ي هذه وكون ٔاسهم الضامن  هت ىل مزيانیة آخر سنة مالیة العضویة قاب للتداول ٕاىل ٔان ت   .قام فهيا العضو بأعامویمت التصدیق 
ىل الوجه  ُشرتط ٔاال وٕاذا مل یقدم العضو الضامن  عارضة مع لعضویة جملس إالدارة كون للمرحش املذكور سقطت عضویته. كام  ة م  مصاحل الرشكة."مصل

  
  إالدارةمدة عضویة جملس 

ري ٔان جملس إالدارة األول    دید  هنایة العام امل قامئا ملدة مخس سنوات ظلمدة عضویة جملس إالدارة ثالث سنوات قاب للت هتت    .٢٠٠٧ايل ا
د ٔاعضاء جملس إالدارة واكن شا عضوا معینا من قطر للبرتول ٔاو الهیئة ال   . ٕاذا شغر مركز ٔا لفا  د واملعاشات یقوم لك مهنام بتعیني  د ٔاعضاء جمٕاذا شغر مو عامة للتقا لس ركز ٔا

لفه من یلیه لس، وٕاذا قام مانع  ن مل یفوزوا بعضویة ا ائزا الٔكرث األصوات من املسامهني ا ه من اكن  لفه ف دم دة سلفه فقط. وىفاجلدید م ، ومكل العضوإالدارة املنتخبني،  ا   
لوو  رخي  الل شهرن من  ىل جملس إالدارة دعوة امجلعیة العامة العادیة لالنعقاد  ي شغر مركزه، فٕانه یتعني  ٔ املركز لت جود من حيل حمل العضو ا  . املركز الشاغرخب من مي

 
س جملس الادارة   رئ

س جملس إالدارة هو  لس/ رئ لیه ٔان ینفذ قرارات ا س الرشكة، و درئ س  ؤان یتق س جملس إالدارة حمل رئ ئب رئ لس عند غیابه.بتوصیاته. وحيل   ا
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ات جملس الادارة   صالح
ض ارشة مجیع األعامل اليت تق لیه القانهيلس إالدارة لك السلطات ٕالدارة الرشكة و م ات امجلعیة ار ام الرشكة ٔاو قر ون ٔاو نظا هذه إالدارة وفقا لغرضها وال حيد من هذه السلطة ٕاال ما نص 

  العامة.
ع عقارات ام ب لس الق شاط الرشكة. وال جيوز للم ىل وجه من ٔاوجه  ام بعمل معني ٔاو ٔاكرث ٔاو ابٕالرشاف  د ٔاعضائه للق ب ٔا ن قروض ٕاال إبذن مو عقد الأ الرشكة ٔاو رههنا  وجيوز ٔان ین

ل بطبیعته يف غرض ال  كن هذه الترصفات مما ید   رشكة.امجلعیة العامة وذ ما مل 
اریة ونظام حومكة الرشاكت  ثاق جملس إالدارة وقانون الرشاكت الت ات مفص بصورة ٔاكرب يف م ت القانونیة املدرجة يف السو وهذه الصالح ا اریة والك سیالت ة قطر ة الصادر من هیئق الرئ

اه وقود. ٔسواق املالیة واليت تت   ل
  

ع ات التوق   صالح
ع عن الرشكة لك ي یصدره جملس االٕ  مي التوق ى الغري، وفقا للقرار ا ن، كام ميثلوهنا ٔامام القضاء و فرد ئبه، جممتعني ٔاو م س جملس إالدارة و لس ٔان هذا الشأن وميك دارة يفمن رئ ن للم

ع نیابة عن الرشكة.  ري الرشكة ابلتوق  خيول ٔاي من ٔاعضاء جملس إالدارة ٔاو من مد
  

ات جملس الادارة   اج
ئبه يف  جيمتع . ١ سه ٔاو  ىل طلب ٕاثنني من جملس إالدارة بدعوة من رئ س، ٔاو بناًء  دد ا غیاب الرئ ىل األقل.  وجيب ٔاال یقل  ات عٔاعضائه  د ٔادىن ن ستة اجالاج ات ك

دة للرشكة، وال جيوز ٔان تنقيض الل  لس.  وال٣ثالثة (السنة املالیة الوا ع للم ًا ٕاال ٕاذا حرضه  ) ٔاشهر دون عقد اج لس حصی ع ا ىل كون اج ىل األقل  دد األعضاء  نصف 
كون من  س.  ویقوم مقام ٔان  ئب الرئ س ٔاو  هنم الرئ ىل القرارات اليت ب ع موافقة جملس إالدارة  مترر طبقًا حلمك املادة (الاج  ").٥"رة فق – ٢٦تصدر اب

ع جملس إالدارة يف م . ٢ كون هذا الاجیعقد اج ع ؤان  ارضن ٔاو ممثلني يف الاج كون مجیع ٔاعضائه  رشط ٔان  ارج مركزها   طر. ع يف قركز الرشكة، وجيوز ٔان یعقد 
ن. وال جيوز أ  . ٣ كون لهذا العضو املناب صو لس، ويف هذه احلا  د زمالئه يف ا ب عنه كتابة عند الرضورة ٔا كرث من عضو لس عن أ ضو ان ینوب علعضو جملس إالدارة ٔان ین

د.  وا
رت  . ٤ ت ا س ٔاو من یقوم مقامه، وللعضو املعرتض ٔان یث ه الرئ ي م ساوت رحج اجلانب ا لبیة ٔاصوات احلارضن، فٕاذا  لس بأ ع.الااضه يف حمرض تصدر قرارات ا  ج
متر  . ٥ ال ٕاصدار بعض قراراته اب واعي الاستع ا الرضورة و لس إالدارة يف  رشط جيوز  ىل ت القراراتر  ىل ٔان تموافقة مجیع ٔاعضاء جملس إالدارة كتابة  ع،   عرض يف الاج

اته.التايل  لس لتضمیهنا مبحرض اج  للم
 

لس . ١١   : ٔامني رس ا
ات جملس  صاصاته وماكفآته. وتدون حمارض اج لس وحيدد اخ لس ٔامني رس خيتاره ا س یقوم بأعامل األمانة العامة للم لیه رئ اص یوقع   لس.ٔامني رس او إالدارة يف جسل 

  

ذي . ١٢ س التنف  : الرئ

  الامس
رخي 
اق   الالت

اتیة  املناصب احلالیة   نبذة عن السرية ا

السید / سعد 
  راشد املهندي  

ذي     ٢٠١٧ س التنف الرئ
  لقطر لوقود.

و    اكلوریوس يف الهندسة الصناعیة واألنظمة من جامعة ج ىل شهادة  لوس يف ) يف لوس ٔاجنUSC(ب اكلیفورنیا حصل 
ام  دة الامريكیة يف  ت املت   .١٩٩٠الوال

ام  –انضم ٕاىل املؤسسة العامة القطریة للبرتول    درب يف   .١٩٩٠ٕادارة الهندسة بصفة م
ام    ر ٕادارة األعامل الهندسیة يف  ه مد ل تعی  .٢٠٠١توىل العدید من املناصب يف ٕادارة ٔاعامل الهندسة ق
ام أ    ر للعقود يف قطر للبرتول يف  تطور  وتضمنت املهام وقد ٔاّسس ٕادارة العقود.  ٢٠٠٣صبح املهندي ٔاول مد

. ة اكم من إالجراءات ذات الص  األنظمة ومجمو
ث توىل العدید من املسؤو٢٠٠٦يف یونیو    یة لقطر للبرتول. ح ر الشؤون الف ُّني املهندي مبنصب مد ذیة لیات الت ،  نف

ة من املشاریع املتعلقة ابلنفط والغاز.للت  نو ة م ذ مجمو  خطیط وإالرشاف وتنف
مترب    ت (كیو كمي) يف س و ً لرشكة قطر احملدودة للك ذ سًا تنف   .٢٠١٥ّني املهندي رئ

 
ان . ١٣ قة الل  : إالدارة جملس عن املن

قت  ق و  يه جلان ثالثة إالدارة جملس عن ن اتجلنة التدق سمى ،جلنة الرتشی دة  ات واملاكفآت يف جلنة وا ات واملاكفآت")" وجلنة املاكفآت (الحقا مت دمج جلنيت الرتشی  .جلنة الرتشی
ان هذه عن نبذة یيل وف  .الل
  

ات واملاكفآت . ١٤   : جلنة الرتشی
ت   ا ىل ضوء نظام حومكة الرشاكت والك صاصاهتا  ا واخ ا ة  ادة صیا ل اللجنة ومتت ٕا شك سیة رمق أُعید  ل جملس ٕادارة  ٢٠١٦لسنة  ٥القانونیة املدرجة يف السوق الرئ الصادر من ق

ٔسواق املالیة بتارخي    .١٠/١١/٢٠١٦هیئة قطر ل
 
  مه ٔاعضاء مخسة عضوهتا يف اللجنة تضمو 

  صفة العضو  املنصب  الامس  الرمق
رص الهاجري                .١ ساً السید/ محمد  ذي  رئ   ري تنف
ا الغامن                 .٢ ذي  عضواً    السید/ محمد    ري تنف
د امحلادي        .٣ صل عبد الوا ذي   عضواً السید/ ف   ري تنف
ين    .٤ ن محد آل  ا  ن  ذي/ مستقل  عضواً الشیخ/ سعود    ري تنف
رص امحلیدي       .٥ رص سلطان  ذي/مستقل  عضواً السید/    ري تنف
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ات واملاكفآت صاصات جلنة الرتشی   ام واخ
ات املفو بدون املساس بأحاكم النظام األسايس للرشكة واألنظمة وإالجراءات واملقررات اليت ختضع لها الرشكة حبسب وضعیهتا القانونیة، وخصوصًا ا س اضة للصالح ذي مبوجب اللرئ حئة لتنف

يل لها، ختتص اللجنة ابلتايل: ات ؤاي تعدیل مستق   تفویض الصالح
لس. . ١ اب الاصلح من بني املرحشني لعضویة ا ستعني هبا امجلعیة العامة يف انت امة   وضع ٔاسس ومعایري 
ده. . ٢ ً من مقا لو ٔا ال  لس  بًا لعضویة ا اس راه م  رشیح من 
ىل ٕادارة الرشكة لضامن رسة تعیني البدیل املناسب لشغل الوظائف الشاغرة ابلرشكة.وضع مرشوع  . ٣  خطة التعاقب 
ذیة العلیا. . ٤ اسبا لشغل ٔاي من الوظائف إالدارة التنف راه م  رشیح من 
لس. . ٥  تلقي طلبات الرتحش لعضویة ا
ضمنة توصیاهتا يف هذار  . ٦ لس م لس ٕاىل ا ٔسواق املالیة. فع قامئة املرحشني لعضویة ا ة مهنا ٕاىل هیئة قطر ل س ُرسل  ىل ٔان   الشأن، 
اهتا يف هذا الشأن. . ٧ لس حمددًا نقاط القوة والضعف واقرتا لس یتضمن حتلیًال شامًال ألداء ا  رفع تقرر سنوي ٕاىل ا
س . ٨ ، مبا فهيا طریقة حتدید ماكفآت رئ لس  حتدید السیاسة العامة ملنح املاكفآت يف الرشكة سنو زید املاكفأة السنویة للم ىل ٔاال  لس،  ن الرحب الصايف للرشكة ) م%٥ىل (ؤاعضاء ا

ىل املسامهني. ة  ات القانونیة وتوزیع األرابح النقدیة والعی یاطات والاستقطا  بعد خصم الاح
ح البدالت واحلوافز ابلرشكة مبا يف ذ ٕاصدار ٔاسهم حتفزي للعاملني هبا. . ٩  حتدید ٔاسس م
رادها يف ٔاي حتدیث لنظام حومكة الرشاكت املدرجة ببورصة قطر ٔاو تصدر من اجلهات التنظميیة الرمسیة.أ  . ١٠ ام ٔاخرى یمت ٕا   ي 

 
  رشوط التأهل لرئاسة وعضویة اللجنة

ىل األقل.  . ١ لس وعضویة ٕاثنني  د ٔاعضاء ا رئاسة ٔا ات واملاكفآت    ُشلك جلنة الرتشی
صاصات اللجنة. جيب ٔان تتوافر يف ٔاعضاء اللج  . ٢   نة اخلربة الالزمة ملامرسة اخ
ق.  . ٣ ات واملاكفآت ورئاسة جلنة التدق   ال جيوز امجلع بني عضویة جلنة الرتشی
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لبیة ٔاعضاهئا. . ١ سها ؤا ًا ٕاال حبضور رئ كون انعقاد اللجنة حصی  ال 
ع للجنة لتوثیق . ٢ لك اج س اللجنة. جيب حترر حمرض  ع، ویُوقع من رئ  ما دار ابالج
مي أ  . ٣ لس مبراجعة وتق ىل ٔان یقوم ا هتت ٕالیه من توصیات،  ً ٕاىل جملس إالدارة مبا قامت به من ٔاعامل وما ا امت به من قر احلومكة مبا تضمني تقر و عامل اللجنة، رفع اللجنة تقررا سنو

  ٔاعامل.
 

  سیاسة املاكفآت
لهيا يف امل صوص  سبة مئویة ال تتعدى ٥( ٤٦ادة م دئی %٥) من النظام األسايس ب سبة م یاطات واستقطاع  لتوزیعها  %٥ة بواقع من الرحب الصايف بعد استزنال الاسهتالاكت والاح

  ىل املسامهني.
ات: ات جلنة املاكفآت والرتشی شطة واج  ٔا

ع ل اج ات ق دة اج ات  ع ٢٥/٢/٢٠١٧رة بتارخي جملس إالدا عقدت جلنة الرتشی ل اج ة العادیة للرشكة املنعقدة بتارخي  وق ث قامت جبمیع  ،٠٥/٠٣/٢٠١٧امجلعیة العموم ح
ة العادیة للمس لس إالدارة وامجلعیة العموم اب ممثيل مسامهي القطاع اخلاص ورفع ما یلزم من تقارر    امهني، الاعامل املتعلقة برتشیح وانت

ا كذ عقدت اللجنة لس ١٨/٠٢/٢٠١٨بتارخي  اج مي ٔاداء ا لس بتق دت تقررا للم ذیة وا لس التقرر ٢٠١٧للعام  وجلانه وإالدارة التنف قش ا ث  ده يف جلسته املعقودة  ح ومث اع
  .٢٨/٠٢/٢٠١٨بتارخي 

لس بتارخي  ع ا یل اج ه توصیهت ١٨/٠٢/٢٠١٨وعقدت جلنة املاكفآت ق ا رفعت ف لس عن السنة املالیة اج ل ٩٫٧٥٠٫٠٠٠مببلغ وقدره  . ٢٠١٧ا اخلاصة مباكفأة ا سبة ر  ساوي 
لهيا قانو ومبوجب النظام األسايس. %١ حوايل   من صايف األرابح احملققة بعد خصم الاستحقاقات املنصوص 

 دارة كام يه موحضة بعالیه.ماكفأة جملس االٕ حتدید  ٢٥/٠٣/٢٠١٨ىل امجلعیة العامة يف جلسهتا بتارخي مطروح 
 

ق . ١٥   : جلنة التدق
شلك ق جلنة ت   :مه ٔاعضاء ثالثة من التدق
  الصفة  املنصب  الامس  الرمق
ساً السید/ محمد عبد العزز سعد آل سعد    .١ ذي / مستقل  رئ   ري تنف
ا الغامن                 .٢ ذي  عضواً    السید/ محمد    ري تنف
ذي / مستقل  عضواً     السید/ عبدالرمحن سعد زید الشرثي  .٣   ري تنف
ائیل                     .٤ يل  اً مقررالسید/ ماجد م ا ق ا ر ٕادارة التدق   مد

 
صاصات اللجنة   ام واخ

ولیة لرقابة الرشاكت واألنظمة املرعیة املعمول هبا يف هذا ابدون املساس ابلقوانني والنظم وإالجراءات املنظمة ألعامل ال لیة واملعایري ا ا   ايل:تص اللجنة ابلتخلصوص، خت رقابة ا
ل اللجنة وعرض . ١ شك لیة للرشكة فور  ا ام مبراجعات دوریة للنظام لكام تطلب الامر. هحتدیث نظام الرقابة ا لس، والق  ىل ا
ني ورشیحهم، وضامن استقالهلم يف ٔاداء معلهم.وضع ٔاسس التعاقد مع املدققني . ٢   اخلارج
ام بتطبیق ٔافضل ا . ٣ هنام، والتأكد من الزتا سیق ب ابعة ٔاعامل مراقب احلساابت، والت لیة ابلرشكة، وم ا ىل اعامل الرقابة ا داد التقايف التدق  لنظم العاملیةإالرشاف  رر املالیة وفقًا ق وٕا

ولیة (ملعایري احملاسبة والتدق  طلباهتا.ISAو ( )IFRS/IASق ا  ) وم
لالتحقق من  . ٤ ولیة ( اش ىل لك املعلومات الرضوریة، ومدى الزتام الرشكة ابملعایري ا ىل ٕاشارة رصحية عام ٕاذا اكن قد حصل   وما ٕاذا اكن )،IFRS/IASتقرر مراقب احلساابت 

ولیة ( ق ا ق قد ٔاجري وفقًا ملعایري التدق  م ال.) أ ISAالتدق
ت املالیة والتقارر السنویة والنصف سنویة والربعیة ومراجعهتا. . ٥ ىل دقة وحصة البیا  الارشاف 
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شأهنا. . ٦ ابعة ما مت  ىل القوامئ املالیة للرشكة وم  دراسة ومراجعة تقارر ومالحظات مراقب احلساابت 
ىل امجلعیة العامة، وما تفصح عنه من ار  . ٧ قة ف تعرضه الرشكة  ت والتقارر.حترى ا ت وتقارر مالیة ومراجعة ت األرقام والبیا  قام وبیا
لیة ابلرشكة. . ٨ ا ذیة العلیا، والرقابة ا لس، وإالدارة التنف سیق بني ا  الت
اطر. . ٩ لیة وٕادارة ا ا  مراجعة ٔانظمة الرقابة املالیة وا
قات اخلاصة مبسائل الرقابة املالیة بتلكیف من ا  . ١٠  لس.ٕاجراء التحق
يل ابلرشكة ومراقب احلساابت.  . ١١ ا ق ا دة التدق سیق بني و  الت
لس.  . ١٢ شأهنا للم ة للرشكة وابداء الرٔاي والتوصیة   مراجعة السیاسات وإالجراءات املالیة واحملاس
ا ابلضوابط اخلاصة بت التعامالت.  . ١٣  مراجعة تعامالت الرشكة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والزتا
ریة   . ١٤ ات الاس غريات السوق، والتو ذا يف الاعتبار ٔاعامل الرشكةـ وم شلك دوري، ٔا اطر  شأن ٕادارة ا  رشكة.والتوسعیة لل وضع ومراجعة سیاسات الرشكة 
اطر اليت تعدها الرشكة والرتشیح لها.  . ١٥ ة اخلاصة إبدارة ا ىل الربامج التدری  الارشاف 
وریة اخلا  . ١٦ داد التقارر ا لس ٕا اطر وادارهتا ابلرشكة ورفعها للم ي حيدده  صة اب داد التقارر اخلاصة مبخ يف الوقت ا ضمنه توصیاهتا، وٕا لكیف مطر حمددة بنم ىل  لس ٔاو اًء  ن ا

سه.  رئ
لیة للرشكة.  . ١٧ ا شأن الرقابة ا لس  لكیفات ا ذ   تنف
ذیة العلیا   . ١٨ اقشة مراقب احلساابت، إالدارة التنف ة، وعرضها م رات احملاس ىل رٔاسها مدى مالءمة القرارات والتقد ق و اطر اخلاصة ابلتدق لس شأن ا   ر السنوي.تضمیهنا ابلتقرل ىل ا

 
ق    رشوط التأهل لرئاسة وعضویة جلنة التدق
را . ١ ىل ٔان  ىل األقل،  لس املستقلني وعضویة ٕاثنني  د ٔاعضاء ا رئاسة ٔا ق  هتم مستقلني.عى ُشلك جلنة التدق لب كون ٔا یار ٔاعضاء اللجنة ٔان    يف اخ
لس.  . ٢ ق ورئاسة وعضویة ٔاي جلنة ٔاخرى من جلان ا   وال جيوز امجلع بني رئاسة جلنة التدق
ىل  . ٣ ني  ني السابق الل السن ق حساابت الرشكة  س ٔاو عضو اللجنة قد سبق  تدق كون رئ ارش. الرتحش لعضویة اللجنة بطریق مجيب ٔاال  ري م   ارش ٔاو 
صاصات اللجنة.  . ٤   جيب ٔان تتوافر يف ٔاعضاء اللجنة اخلربة الالزمة ملامرسة اخ
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لبیة ٔاع . ١ سها ؤا ًا ٕاال حبضور رئ كون انعقاد اللجنة حصی ىل ٔاال  ات يف السنة،  ق عن ستة اج ات جلنة التدق دد اج  ا.ضاهئجيب ٔاال یقل 
س اللجنة. . ٢ ع، ویوقع من رئ ع للجنة لتوثیق ما دار ابالج لك اج  یقوم مقرر اللجنة بتحرر حمرض 
لس مبراجعة . ٣ ىل ٔان یقوم ا هتت ٕالیه من توصیات،  ً ٔاو ٔاكرث ٕاىل جملس إالدارة مبا قامت به من ٔاعامل وما ا رفع اللجنة تقررا سنو مي ٔاعامل  و ة مبا قامت به احلومك ضمني تقررللجنة، وتاوتق

 من ٔاعامل.
 

قة ٔاعامل وتوصیات جلن  ٢٠١٧الل العام  التدق
الل العام  ق  ات، ٦دد ستة ( ٢٠١٧عقدت جلنة التدق لس يف اج) اج شأهنا توصیاهتا للم ات ورفعت  ث تناولت العدید من املوضو وریة املنعاتح ث  ٢٠١٧قدة يف العام ه ا ح

لس ت ال  شأهنا.نظر ا  توصیات ؤاصدر قراراته وتوجهياته 
 

ق وقود  . ١٦ اریة رمق وفقا لنظام احلومكة وقانون ال  ألوضاعهاتوف   : ٢٠١٥لسنة  ١١رشاكت الت
اریة رمق  ىل النظام األسايس لیتوافق مع قانون الرشاكت الت ات والتعدیالت الالزمة  لرشاكت املدرجة، ومع طبیعة م حومكة ا، ونظا٢٠١٥لسنة  ١١قامت وقود إبجراء ما یلزم من الرتت

ات  و للمنت ل ا ق املصلالبرتولیة والغاز يف ٕاطار بوتقة من القوانني والنظم والرشوط والاحاكم االٓمرة الهادفة يف مجملها لت معلها مكوزع حرصي معمتد من ق   د اكلتايل: العامة للبالة حق
ث ٔاصدرت امجلعیة العم ٢٥/٠٥/٢٠١٦بتارخي   .١ ري العادیة قرارات بتعدیل بعض مواد النظام األسايس ح ة  الفقرة الثالثة من  ١٠٤لیتوافق مع املادة  ٥ ٢٦و ١ ٢٦مت تعدیل للامدتني وم

اریة رمق  ات السنویة ستة ( ٢٦١ٔاما املادة . ٢٠١٥لسنة  ١١قانون الرشاكت الت دد الاج ات بدال ٦فلقد مت تعدیلها لیكون  اكنت حمددة مبوجب ات ) اج٤من ٔاربعة () اج
ل  .النص القدمي ق لبیة  ٥ ٢٦ؤاما  تعدی مترر، والا لس اب ل متت ٕاضافهتا ملعاجلة قرارات ا كن موجودة من ق ي مادة جدیدة مل  دها، وذاملطلوبة فهيا، و فه ة اع نص ب  متاما كام ورد كیف

رية من القانون ١٠٤املادة  كر. سالف  ٢٠١٥لسنة  ١١رمق  الفقرة الا   ا
ري العادیة قرارات بتعدیل بعض مواد النظام األسايس  ٠٦/٠٦/٢٠١٧بتارخي   .٢ ة  شطة الرشكة، والقرار رمق ٔاصدرت امجلعیة العموم اریة، واحلومكة، ؤا للرشكة لیتواكب مع قانون الرشاكت الت

ٔسواق املالیالصادر  ٢٠١٦لسنة  ١ لیه فلقد مت تعدیل املواد ٢١/٠٣/٢٠١٦ة بتارخي من هیئة قطر ل   التالیة: . بناء 
i .  ر ورشكة قطمن النظام األسايس لتتضمن نصا یقىض إبعفاء دو قطر ومؤسسة قطر للرتبیة والعلوم  ١ ٩تعدیل املادة از قطر لالس متع و منیة ا طلبات احلد ر القابضة من م و

ىل للمت يف ٔاسهم    . الرشكةاأل
ii . ) ىل القرار الصادر ٢٦١ٕاضافة فقرة جدیدة يف آخر املادة لس  ىل ٔان تقوم موافقة ٔاعضاء ا لس. ) تنص  ع ا مترر مقام اج   اب
iii .  ري العادیة الواردة ابملادة ة  ات امجلعیة العموم سیطةمن النظام األسايس  ٤٠تعدیل آلیة اختاذ القرارات يف اج لبیة ال ني )، و ١+%٥٠( لتكون ابأل تعدیل مواعید انعقاد الاج

الل  ع الثاين  ري بعد  ٣٠مدة البدیلني لیكون الاج ع الثالث واأل ع األول، وكون الاج رخي الاج ع  ٣٠یومًا من  رخي الاج   الثاين.یومًا من 
iv . دها كر ٔان مجیع التعدیالت األخرى للنظام األسايس اليت مت اع ر اب كر هتدف يف  جد ني سالفي ا ت القيف الاج ا ق  ر ونظم ات العامة ألطانون واملو الشلك واملضمون ٕاىل حتق

  هبا. احلومكة املعمول 
حمت ت   .٣ ر لك تعدیل مت ٕاجراؤه. نق   وتوثیق ورش النظام األسايس املعدل ٕا
ت القانونیة ٔاصدر جملس ٕادارة قطر للوقود، تطبیقا  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتارخي   .٤ ا شور ابجلریدة لنظام حومكة الرشاكت والك ٔسواق املالیة وامل سیة الصادر من هیئة قطر ل املدرجة ابلسوق الرئ

اهتا ، ١٥/٠٥/٢٠١٧الرمسیة يف  صاصاهتا، وٕاجراءات اج ق، وحتدید اخ ات، والتدق ل جلان املاكفآت، والرتشی شك ادة  من  ١٩و ١٨املادتني  احاكمللتوافق مع رشوط و قرارات إب
ات النظام املذكور ىل النحو التفصیيل الوارد ابلصف  من هذا التقرر.١٥،١٤،١٣،١٢،١١ ، وذ 

  
عیة . ١٧  : املسؤولیة الاج

عیة  رمجة قمي ٢٠٣٠رؤیة قطر الوطنیة ل وفقاتلزتم رشكة قطر للوقود "وقود" مبسؤولیهتا الاج ىل  ث دٔابت  الل م ، ح ضیة الرشكة من  هتا لعدید من الفعالیات الر ا شاركهتا ور
ایة بطو  سانیة، مهنا ر عیة ؤایضا إال نا" والاج ة "ف ة اخلامسة من ٢٠١٧ٔس العامل للسبا س ولیة ، ومسابقة "رید بل قاهر الطعوس" ومشاركهتا كراعٍ فيض يف ال بطو الشقب ا

ایة املؤمتر اخل  ر مع مجلعیة قطر للرسطان ، وانضمت لیجي للجودة، كام نظمت ابلتعاون مع مؤسسة للفروسیة، وقامت "وقود"  محد الطبیة مح التطعمي ضد الانفلوزا املومسیة وقامت بتقدمي ا



 

 ٨                      ٢٠١٧تقرر حومكة الرشاكت للعام 

ىل الصعید الوطين "وقود"  ٕاىل  ایة خممي صیفي لطالب املدارس. و و ابلیوم  شاركتلك من اللجنة العلیا للمشاریع وإالرث وقطر للبرتول يف ر فاالت ا الل اح "وقود" ابملسري الوطين 
رشوا ابلعز واخلري ٢٠١٧الوطين لعام    ."حتت شعار "ٔا

عیة واخلريیة اليت قامت هبا قطر للوقود "وقود" للعام  ضیة والاج ث بلغت قمية ٕاجاميل مرصوفات الفعالیات الر ل ١٫٧٤٥٫٠٠٠ما قميته (م ٢٠١٧ح  . قطري) ر
 

لیةنظا . ١٨ ا   : م الرقابة ا
دة من ٔامه لیة وا ا ت اليت تعاين تعد الرقابة ا ىل  ، مهنا اكفة املنظامت واملؤسسات والرشاكتٔادوات التصدي للمش يل سالمة العمل اسن سري و ح كوهنا تدور بدور املتابع واملرشف  ا
د ممكن من  ،يف هذه املؤسسات والرشاكت اليق، ري اخلاطئة و/ٔاو املامرساتوذ هبدف التقلیل ٕاىل ٔاكرب  ن القانوين واأل ىل الصعید ة مدو السلمية  ثابة وك اليت تعمل مب ت السلولصیا

یال اليت تؤدي ٕاىل ضیاع حقوق ٔاطراف املصاحل مما یؤر سلبا يف طبیعة العمل.   بوص لتفادي معلیات الاح
زة واجلهات اليت یقع  الادارة وتتكون دات واأل اتقها مسئولیة وضع خطوط محراء للرشكمن الو ُ  ةىل  تلف ،منع جتاوزهای ىل الاعامل ا هتم  ني بغض النظر عنة واملوظفومينع القامئون  صالح

اصهبم من جتاوزه شلك سلمي. تقوم بوضعو  ا،وم   الحئة ابلقوانني اليت جيب الالزتام هبا للعمل 
لیة ذات فعالیة يف ال  ا كون الرقابة ا شاف األخطاء والغشجيب ٔان  ة ملنع واك ستطیع وضع ٕاجراءات اكف شغیل حبیث  ،تصممي حبیث  تحقق عام ٕاذا ستطیع ال  وكذ ذات فعالیة يف ال

ن یطبقوهنا یفهمون املقصود مهنا ،اكنت إالجراءات الرقابیة اليت مت وضعها مطبقة كام هو خمطط لها ث  ،ومن ٔان ا ىل التطبیق من ح هيم القدرة    یل املناسبني.ض والتأه التفویو
ل ٕادارات الرشكةو  ل الرشكة ،قامت الرشكة بعمل هیلك تنظميي ینظم الوظائف واملسؤولیات دا ات والتفویضات دا شاء ٕادارة ،وكذ دلیل ابلصالح ق ل مستق  كام قامت إب لتدق

يل للتأكد من ٔان السیاسات وإالجر  ا ق ا اكفة ٔاعامل التدق يل لتقوم  ا غي ابٕالضافة ٕاىل وضع املالحظات وال ا اسبتوصیات ااءات اليت یمت وضعها یمت تطبیقها كام ی راها م ة لتاليف اكفة ليت 
شاف وٕاصالح ایه جتاوزات ٔاو ٔاخطاء ٔاخرى. ة اك ام اكن نوعها وكیف   األخطاء 

دد من الا لهيا بعد  ه  ىل موافق ىل جملس إالدارة واحلصول  ات واملناقشات.مث عرض هذه إالجراءات    ج
  

  الفصل الثاين
سیة الزتام الرشكة  ت القانونیة املدرجة يف السوق الرئ ا   مبتطلبات احلومكة وفقا لنظام حومكة الرشاكت والك
ٔسواق املالیة  الصادر شور يف اجلریدة الرمسیة بتارخي من هیئة قطر ل   ٢٠١٧مایو  ١٥وامل

رمق 
  املادة

  قات احلومكة تطبی  الالزتام  رمق البند
دم  تربر 
  الالزتام  

  *الالزتام مببادئ احلومكة  .٣
ىل سبعة ( ه.٧*لسهو التناول مت جتزئة الاحاكم الواردة يف هذه املادة    ) بنود كام هو وارد ٔاد

  

  ٣
١  

ادئ احلومكــة الــواردة يف هــذا  لس بتطبیق م یلزتم ا
متثل يف: العــدا واملســاواة بــني أ  حصــاب النظام اليت 

ــىل ٔاســاس العــرق ٔاو  ــهنم  متیــزي ب ــدم ا املصــاحل و
ن،   اجلس ٔاو ا

ادئ احلومكة الواردة ابلنظام كام هــو مــوحض يف مجیــع مــا ورد يف    ملزتم لس بتطبیق م  هــذا یقوم ا
 التقرر.

ــ   ــىل ٔاســاس املســاواة يف احلقــوق والواج  اتتقوم العالقة بني وقود ؤاحصــاب املصــاحل فهيــا 
 و متیزي.بدون تفرقة أ 

ه خبصــوص املــواد مــن    سبة للمسامهني ٔانظــر تطبیقــات احلومكــة الــواردة اد  ٣٧ٕاىل  ٢٩ابل
ات  ىل الصف ري املســامهني ٦٨ٕاىل  ٦٢من نظام احلومكة  سبة ألحصاب املصاحل من   وابل

ة  ٣٨ٔانظر تطبیق احلومكة اخلاص ابملادة  ــىل الصــف ه  بة وابل ٦٩من النظام والوارد اد ســ
د ت والعقــو  ومعالء الرشكة فأن املساواة مضمونة ببوتقة من النظم واللواحئ وإالجــراءاللعاملني

لیة. ا   ا

  

  ٣
٢  

ـــة  ـــات للهیئ ـــة املعلوم ـــاح وٕا ة والافص ـــفاف والش
ة الــيت  ف وألحصاب املصاحل يف الوقت املناسب وابلك
شــلك  ــأعامهلم  ــام ب ــراراهتم والق ــاذ ق ــن اخت ــهنم م متك

  حصیح،

ة ومتلیــك املعل تقوم وقود  ملزتم ومــات بصورة دوریة ولكام دعت احلاجــة ابٕالفصــاح مبــا یلــزم مــن شــفاف
ٔســواق املالیــة وهیئــة قطــر  ــة وهیئــة قطــر ل لك ٔاحصاب املصــاحل عــن طریــق الصــحف الیوم

  لٕالیداع املركزي وبورصة قطر واملوقع الالكرتوين اخلاص هبا.

  

  ٣
٣  

عیة للرشكة، الء قمي املسؤولیة الاج مع  لزتمم  وٕا متــع مبختلــف الوســائل مبــا يف ذ تقــدمي ا دمــة ا  املــايل تقوم وقود بتفعیــل مســؤولیهتا يف 
ــث مت يف العــام  ــة، ح تلفة للمؤسسات والهیئــات الوطنیــة واخلارج ایة الفعالیات ا  ٢٠١٧ور

ــدره ( ــغ وق ل ــده رصف م ــد ١٫٧٤٥٫٠٠٠و ــذكورة حتــت بن ــات امل ــايل للجه ــدمع م ل ك ) ر
ة املسؤولی عیة (ٔانظر صف  من هذا التقرر). ١٦ة الاج

  

  ٣
٤  

ــىل  ة العامة للرشكة ؤاحصاب املصاحل  وتقدمي املصل
ة اخلاصة،   املصل

ة مســامه    ملزتم ــات ملصــل رت ــلك مــا یلــزم مــن  ىل ٔامكل وجــه ٕاذ تقــوم  ور  هيا تقوم وقود هبذا ا
ث ظلت وقود وما زالت تقوم بتوصیل ع دماهتا للعمــالء يف مجیــ ؤاحصاب املصاحل فهيا، ح

كــون فهيــا خســارة تف  ائــد مــادي ٔاو  كون فهيا  و حىت يف األحوال اليت ال  عــیال ٔارجاء ا
 .  ورها اخلديم املناط هبا قانو

اصة ألعضاء جملس إالدارة.   ست هنا مصاحل   ل

  

  ٣
٥  

ات واملهام والوظائف حبســن نیــة وزاهــة  ؤاداء الواج
ــالص وحتمــل ئة عهنــا  ورشف وٕا املســؤولیة الناشــ

متع.   ٔامام ٔاحصاب املصاحل وا

ــة   ملزتم یة للرؤی ســ ــالص ميثــل ٔامه االٓلیــات الرئ ــة وزاهــة وٕا ــات مبســؤولیة وحســن نی ٔاداء الواج
ــىل وقــود ابعتبار  ثال لهذه املبادئ یفرضه القانون  ــا الاسرتاتیجیة لوقود، فوق ٔان الام هــا موز

ات البرتولیة والغا ل البالد.حرص للمنت   ز دا

  

  ٣
٦  

لــس مراجعــة وحتــدیث تطبیقــات احلومكــة  ــىل ا و
تظمــة، والالــزتام بتطبیــق ٔافضــل  بصورة مسمترة وم
ــا ٕادراج ٔاو تــداول ٔایــة ٔاوراق  ــادئ احلومكــة يف  م
ــدٔا التــداول العــادل  ــالء م بیــة وٕا مالیة يف سوق ٔاج

  بني املسامهني،

ــد احلومكــة لكــ    ملزتم ــة وحتــدیث قوا ــمت مراجع ــة (راجــع ت ــذ حتــدیث بواســطة الهیئ ام صــدر ب
ات من   من هذا التقرر). ١٦،١٥،١٤،١٣،١٢،١١الصف

ــادئ احلومكــة وفقــا ملــا حيمتــه وضــعها احلســ   اس تقوم وقود يف مجیع األحوال بتطبیق ٔافضل م
ي خيضــعها ــات البرتولیــة والغــاز، الامــر ا و للمنت ــد  مكوزع حرصي من جانــب ا لقوا

ة ٔاخرى.صارمة من تطبی ات رقابیة حكوم   قات احلومكة اليت تفرضها 

  



 

 ٩                      ٢٠١٧تقرر حومكة الرشاكت للعام 

  ٣
٧  

د السلوك املهين اليت جتسد قــمي  كام یلزتم بتطور قوا
وریــة واملنتظمــة لسیاســاهتا،  الرشــكة، وابملراجعــة ا
ىل ٔاعضــاء لیة اليت جيب  ا  ومواثیقها، وٕاجراءاهتا ا
شـــارن،  ذیـــة العلیـــا، واملس لـــس، وإالدارة التنف ا

ــ ــق وامل ــا: مواثی هن ــن ب ــيت م ــا، وال ــزتام هب وظفني الال
لس وجلانه، وسیاسة تعامالهتا مع األطــراف ذات  ا

اص املطلعني. د تداول األش   العالقة، وقوا

لیه لك موظف ابلرشكة.    ملزتم ات املهنة وتضارب املصاحل یوقع  الق  یوجد ابلرشكة دلیل أل
ــات   ــام وواج لــس إالدارة یــوحض  ــاق  ث صاصــات جملــس إالدارة ویوضــع  یوجــد م واخ

قها. سعى ٕاىل حتق ت اليت  لس مبوجهبا والغا د والاسس اليت یعمل ا  القوا
ــة    تلف ــام ا صاصــات وامله ات والاخ ــدد الصــالح ات حت ــویض الصــالح ــة بتف ــود الحئ لوق

ــذ ــني ه ــات ب ـكة وحتــدد العالق ــس إالدارة ابلرشـ ــة وجمل ذی ـكة وإالدارة التنف ه ٕالدارات الرشـ
 هات.اجل 

ــىل حتســني قــمي   ــد الســلوك املهــين وحتــث العــاملني   الحئة شئون العــاملني تــنظم ٔایضــا قوا
 الرشكة.

ــلك مــا مــن شــأنه ٔان یضــمن تطبیــق    ثــال یعــىن  توجد بوقود جلنة حومكة وقسم اكمــل لالم
ت احلومكة الرشیدة.  د ومستو  ٔافضل قوا

ظــمي اتنظم اعامل مجیع جلان جملس إالدارة وجلان الرشكة مبوج   ملهــام ب نطاق اعــامل واحض ب
ل املثــال  ــىل ســ صاصــات وٕاجــراءات العمــل بصــورة واحضــة (راجــع  ــات والاخ والواج

ات   من هذا التقرر. ١٥،١٤،١٣،١٢،١١الصف
ري وقود بقوا   ذیة العلیا ومد  د تــداولیمت بصورة دوریة ٕاطالع جملس إالدارة وإالدارة التنف

اص املطلعني كام يه وارد ٔوراق املالیة.األش  ة ٕالینا من بورصة قطر وهیئة قطر ل
اص املطلعــني    ــد تــداول األشــ سیاســة تعــامالت وقــود مــع األطــراف ذات العالقــة وقوا

ىل التوايل املادة  ت القانونیــة املدرجــ ٢٦تنظمها  ــا ي من نظام حومكة الرشاكت والك ة وا
ل الهیئة.تلزتم به وقود، والاصدارات الواردة يف هذا الشأن للرش    كة من ق

  

  تقرر احلومكة  .٤
تقرر احلومكة جزء ال یتجزٔا من التقرر السنوي     

الل  دم إال س. مع  رفق به موقعا من الرئ للرشكة 
) من هذا النظام، جيب ٔان یتضّمن ٢حبمك املادة (

تقرر احلومكة ٕافصاح الرشكة عن الالزتام بتطبیق 
املعلومات ٔاحاكم هذا النظام، ؤان یتضمن مجیع 

ىل ادئه ؤاحاكمه، واليت مهنا   املتعلّقة بتطبیق م
ل املثال ال احلرص:   س

س جم٢٠١٧مت ٕارفاق تقرر احلومكة ابلتقرر السنوي للرشكة للعام     ملزتم لیــه مــن رئــ لــس موقعا 
 إالدارة، ویمت هذا الامر سنو بنفس هذه الطریقة.

  من املعلومات املتعلقة بتطبیقه.یتضمن هذا التقرر إالفصاح املطلوب، كام یتض  

  

شأن تطبیق ٔاحاكم . ١   إالجراءات اليت اتبعهتا الرشكة 
  هذا النظام.

ال تطبیق هذا النظــام (راجــع الصــفحتني   ملزتم مــن  ١٦و ١٥قامت وقود ابلعدید من إالجراءات ح
  هذا التقرر).

  

نة . ٢   ــالل الســ ــت  الفــات الــيت ارُك إالفصاح عــن ا
ا هنا ا لهيــا لعــدومن ب م لفات واجلزاءات اليت وقعت 

ـــادئ ٔاو ٔاحـــاكم هـــذا  ـــا بتطبیـــق ٔاي مـــن م الزتا
بل  ــ ــا وس ــة معاجلهت باهبا، وطریق ــان ٔاســ ــام، وبی النظ

ل.   تفادهيا يف املستق

  ینطبقال 
  

الل العام      .٢٠١٧ال توجد خمالفات 

لــس . ٣   ــاء ا ــن املعلومــات اخلاصــة بأعض إالفصــاح ع
ذی اوجلانه، وإالدارة التنف هتم ة العلیا ابلرشكة وصــالح

الل السنة، وماكفآهتم.   ومسؤولیّاهتم ؤاعامهلم 

ـــا    ملزتم ـــة العلی ذی ـــه وإالدارة التنف ـــس إالدارة وجلان ل ـــة مب ـــات اخلاص ـــن املعلوم  مت إالفصـــاح ع
ــن  ات م ــع الصــف ــر (راج ــذا التقر اهتم ومســؤولیاهتم يف ه ــذا  ١٥ٕاىل  ٦وصــالح ــن ه م

 التقرر).
لــس للعــا   لــس للجمعیــة  ٢٠١٧م ماكفــأة ا لــس ومــن ا تويص بــه جلنــة املاكفــآت للم ســ

نوي العــادي املقــرر عقــدها يف  عها الســ ة يف اج ة ٢٥/٠٣/٢٠١٨العموم *. (انظــر صــف
 من هذا التقرر) ١٣

الل العام    ات وقرارات عــن  ٢٠١٧عقد جملس إالدارة  ادیة وستة اج ات  ستة اج
مترر، كام عق جملس االٕ  ــطریق ا ادیــة  ري  ادیة وثالث مجعیات  ة  الل دارة مجعیة معوم

 .٢٠١٧العام 
ش   الل العام ؤاصدر قراراته وتوصیاته  شطة الرشكة  ىل تقارر اعامل وا   أهنا اطلع فهيا 

  

نوي العــادي املنعقــد بتــارخي          عهــا الســ ة يف اج ددت امجلعیة العموم دارة ماكفــأة جملــس االٕ  ٢٥/٠٣/٢٠١٨* 
سبة حوايل  ٩٫٧٥٠٫٠٠٠بواقع  ساوي  ل  یاطات. %١ملیون ر   من صايف األرابح احملققة بعد خصم الاح

ـــة . ٤   ـــاطر، والرقاب ـــراءات ٕادارة ا ـــن ٕاج ـــاح ع إالفص
ــىل الشــؤون  لیة يف الرشكة مبــا فهيــا الارشاف  ا ا

رات، وما یتصل هبا من معلومات.   املالیة والاس

اطر وایمت إالفصاح وشلك دوري من   ملزتم ق ٕاىل جملس إالدارة عن اكفة ا لرقابــة الل جلنة التدق
ات  ــر مراجعــة صــف رات ( ئون املالیــة والاســ ــىل الشــ لیــة مبــا يف ذ الارشاف  ا ا

 من هذا التقرر). ١٧، ١٦،١٥، ١٤

  

هتت ٕالیــ. ٥   اهتا وما ا دد اج ضمنة  ان، م ه ٔاعامل الل
  من توصیات.

ة     ر مراجعة ال  ملزتم     من هذا التقرر.١٥،١٤،١٣،١٢،١١صف

دیــد . ٦   عهــا الرشــكة لت إالفصاح عن إالجراءات اليت ت
ــا،  ــا وٕادارهت ميه ــا وطــرق تق ه ــد توا ــيت ق ــاطر ال ا
هــا الرشــكة،  اطر الــيت توا وحتلیل مقارن لعوامل ا

ــد وممارســة ومراق   ملزتم ــاطر مــن مســؤولیهتا حتدی تق ٕالدارة ا شــاء ٕادارة مســ ــة قامــت الرشــكة إب
یطرة ٔاو احلــد مــن هــذه  ــة الســ شــطة الرشــكة وكــذ كیف ــلك ٔاوجــه ٔا عوامل اخلطــر احملیطــة 

د. شلك ج اطر بقدر إالماكن لضامن معل الرشكة    ا
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ــة التغیــريات اجلذریـّـة  اقشة األنظمة املعمتــدة ملوا وم
ري املتوقَّعة    يف السوق.ٔاو 

لس . ٧   مي ٔاداء ا ومدى الــزتام ٔاعضــائه إالفصاح عن تق
ــان،  ــام بــأعامل الل ـكة، والق ــق مصــاحل الرشـ بتحق
لــس وجلانــه، وإالفصــاح عــن  ــات ا وحضــور اج
شــأن تطبیــق نظــ ذیة العلیــا  مي ٔاداء إالدارة التنف ام تق
ــ ــاطر مبــا فهيــا حتدیــد  لّیــة وٕادارة ا ا دد الرقابــة ا

ـــات،  ـــات، والبال الـــتظلامت، والشـــاكوى، واملقرت
لس املسائل الرقابیة.والط اجل هبا ا   ریقة اليت 

ــىل النحــ  ملزتم ذیــة العلیــا  لس وجلانه وإالدارة التنف مي ٔاداء ا يف  و املطلــوبقامت جلنة املاكفآت بتق
ة  راجع صف لس إالدارة. ( مي    من هذا التقرر). ١٣هذا البند، ومت رفع التق

  

الرقابــة إالفصــاح عــن ٔاوجــه اخللــل يف تطبیــق نظــام . ٨  
لیّـــة لكیـــا ٔاو جزئیـــا ٔاو مـــواطن الضـــعف يف  ا ا
ـّـرت  ــاالت الطــوارئ الــيت ٔا تطبیقه، وإالفصاح عن 
ــىل األداء املــايل للرشــكة، وإالجــراءات  ٔاو قد تــؤّر 
ــاالت إالخفــاق يف  الــيت اتبعهتــا الرشــكة يف معاجلــة 
ّیام املشـــالك  لّیـــة (ال ســـ ا تطبیـــق نظـــام الرقابـــة ا

هتــاملُفصــح عهنــا يف ال  نویّة للرشــكة وبیا ــارر الســ ا تق
  املالّیة).

ــال  ملزتم لیــة مــن  ا ل تقوم الرشكة وشلك دوري ابٕالفصاح عن لك ٔاوجه اخللل يف نظام الرقابة ا
ق و  ــيل ٕاىل جلنــة التــدق ا ق ا الــيت تقــارر املالحظــات والتوصــیات الــيت تصــدرها ٔادارة التــدق

ــالل تقرــر تصعدها بدورها ٕاىل جملس إالدارة ابٕالضــافة  ه ٕاىل مــدقق احلســاابت اخلــار مــن 
  السنوي عن القوامئ املالیة.

  

ــد والرشــوط . ٩   إالفصاح عن مدى الزتام الرشكة ابلقوا
  اليت حتمك إالفصاح وإالدراج يف السوق.

ــا احلــال ابٕالفصــاح عــن مجیــع االٔ   ملزتم وري ولك مــا د لــس ا ع ا ر اج مــور تقوم الرشكة دور ٕا
شطة املطلوب مهنا إالفصاح عهنا وفقا للقانون والنظم االٓمرة.واملسائل وا   أل

  

كون الرشكة . ١٠   زاع ٔاو خصومة  إالفصاح عن ٔاي 
اوى القضائیة.   طرفا فهيا مبا فهيا التحكمي، وا

ســلمي تقرــر بــذ ملرا    ملزتم ة مــن او ضــد الرشــكة ومت  اوي املرفو جــع مت إالفصاح عن مجیع ا
ي سیض ة.احلساابت وا لس وللجمعیة العموم  من ذ يف تقرره للم

ــالل العــام    اوي من ٔاو ضــد الرشــكة  هتــا  ٢٠١٧ال توجد د ــىل بیا مــن شــأهنا ٔان تــؤر 
  احلالیة ٔاو سعر السهم يف السوق.

  

ا . ١١   إالفصاح عن التعامالت والصفقات اليت ترب
القة".   الرشكة مع ٔاي "طرف ذي 

  ینطبقال 
  

الل ا القة. ٢٠١٧لعام مل تربم الرشكة      ٔاي عقد ٔاو معام ٔاو صفقة مع طرف ذو 

لس  .٥   الرشوط الواجب توفرها يف عضو ا
لس مؤهال، ومتتع بقدر      كون عضو ا جيب ٔان 

بة اكٍف من املعرفة ابألمور إالداریة واخلربة املناس 
لیه ختصیص  ، ویتعّني  امه بصورة فّعا لتأدیة 

ام بعم اكيف للق ة مباالوقت ا زاهة وشفاف لك    
هتا. ا ة الرشكة ؤاهدافها و   حيقق مصل

لس ما یيل:   وشرتط يف عضو ا

اتیــ    ملزتم ــربة كــام یتضــح ذ مــن الســرية ا لس مؤهلني وميتلكون ما یلزم مــن  ة لك ٔاعضاء ا
ات  راجع الصف  من هذا التقرر). ٨و٧و٦املرفقة (

ا لالطال   ا اكف لس وق الل العــام خصص ٔاعضاء ا  ــرب٢٠١٧ع مبسؤولیاهتم جتاه الرشكة 
تة ( مترــر وحضــور ٔاربــع (٦أكرث من ســ ــات اب نة اج ادیــة وســ ــات  ) مجعیــات ٤) اج

الل العام  ة  ة.٢٠١٧معوم زاهة وشفاف اهتم مبا یلزم من    ، وقاموا بتأدیة واج

  

كون    امًا، ؤان  د وعرشن  ٔاال یقل معره عن وا
اكمممتتعا ابألهل    .یة ا

لس فوق سن الـ   ملزتم متتعون ابألهلیة التامة. ٢١مجیع ٔاعضاء ا     و

ائیة، ٔاو يف   لیه بعقوبة ج كون قد سبق احلمك   ٔاال 
جرمية خم ابلرشف ٔاو األمانة، ٔاو يف جرمية من 

هيا يف املادة ( مق ر) من القانون ٤٠اجلرامئ املشار ٕا
ٔس ٢٠١٢) لسنة ٨( واق شأن هیئة قطر ل

) من القانون رمق ٣٣٥) و(٣٣٤املالیة، واملادتني (
إبصدار قانون الرشاكت  ٢٠١٥) لسنة ١١(

ا من مزاو ٔاي معل يف كون ممنو اریة، ٔاو ٔان   الت
 ٣٥اجلهات اخلاضعة لرقابة الهیئة مبوجب املادة (

املشار  ٢٠١٢) لسنة ٨) من القانون رمق (١٢فقرة 
كون قد قيض إبفالس كن قد ٕالیه، ٔاو ٔان  ه، ما مل 

  رد ٕالیه اعتباره.

ائیة يف ٔاي جرمية.    ملزتم لس بأي عقوبة ج ىل ٔاي عضو من ٔاعضاء ا   مل حيمك 
لس عضو ممنوع من مزاو معل يف اجلهات اخلاضعة للهیئة.   س اب   ل
لس.     مل یقىض إبفالس ٔاي عضو من ٔاعضاء ا

  

الل    ابه ٔاو  اكً عند انت كون مساهامً، وما ٔان 
ابه لعدد من ٔاسهم الرشكة ثال رخي انت ثني یومًا من 

الل ستني  حيدده النظام األسايس؛ وجيب ٕایداعها 
ة إالیداع مع  ى  رخي بدء العضویة  یومًا من 
دم قابلیهتا للتداول ٔاو الرهن ٔاو احلجز ٕاىل ٔان 
ىل مزيانیة آخر سنة  هتي مدة العضویة ویصدق  ت

، ؤان ختصص لضامن مالیة قام فهيا العضو بأعام
ائنني والغري عن  حقوق الرشكة واملسامهني وا
لس، وٕاذا مل یقدم  ىل ٔاعضاء ا املسؤولیة اليت تقع 
ىل الوجه املذكور بطلت عضویته،  العضو الضامن 

ٓ  ٥ألســايس وقــدرها حيتفظون بأسهم الضامن احملــددة ابلنظــام ا املنتخبني مجیع األعضاء    ملزتم الف ا
ىل النحو املذكور يف هذا البند.  سهم 

اریــة مــن األعضــاء املعینــني تقــ   س مطلواب وفقا للنظام األســايس وقــانون الرشــاكت الت دمي ل
  ٔاسهم الضامن.
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  ویعفى العضو املستقل من ذ الرشط.
واب ی     لس تقدمي ٕاقرارا مك ىل املرحش لعضویة ا قر و

لیه قانو امجلع  صب حيظر  ه بعدم تولیه ٔاي م ف
ه  لس.ب   وبني عضویة ا

ات.    ملزتم مت الالزتام بذ عند الرتشی  س
ع إالقرار املطلوب.   ث مت توق . ح لس احلالیني ملزتمني بذ   ٔاعضاء ا

  

 امءويف مجیع األحوال، تلزتم الرشكة إبرسال قامئة بأس    
لس ٕاىل الهیئة الع ت املرحشني لعضویة ا ا دهوبیا

ل التارخي احملدد النت ىلق ني  بو لس بأس  اابت ا
لك مرحش، وصورة  اتیة  األقل مرفقا هبا السرية ا

طلبات الرتشیح.   طبق األصل من م

هتم للهیئــة عنــد ٕاجــ     لــس وبیــا راء ســوف تلــزتم الرشــكة إبعطــاء قامئــة ابملــرحشني لعضــویة ا
اابت القادمة ويف املواعید املقررة.   الانت

  

لس  .٦ ل ا   شك
ل   ىلُشلك ا  س وفقا للقانون والنظام األسايس للرشكة، 

ىل األقل من املستقلني، ؤان  لس  كون ثلث ٔاعضاء ا ٔان 
ذیني، وجيوز  ري التنف لس من  لبیة األعضاء اب كون ٔا
متثیل األقلیة،  لس  د ا ختصیص مقعد ٔاو ٔاكرث من مقا

متثیل العاملني ابلرشكة.   وآخر 
دم حتمك ويف مجیع األحوال، جيب ٔان ی لس  ل ا شك ضمن 

  عضو ٔاو ٔاكرث يف ٕاصدار القرارات.

ســعة (٤هنا ٔاربعة (    ملزتم لس واحملــددة ب لس من ٕاجاميل عضویة ا ) ٩) ٔاعضاء مستقلني اب
 ٔاعضاء.

ذیني.   ري تنف لس   مجیع ٔاعضاء ا
ىل بعض القرارات اجلوهریــة    رتاض  و هــكــام متت قطر للبرتول سهام ذهبیا خيولها حق الا

ة    من هذا التقرر، وال خيولها سلطة ٕاصدار القرارات. ٥وارد بصف

  

  حظر امجلع بني املناصب  .٧
ز مبا ال خيالف ٔاحاكم القانون يف هذا الشأن، ال جيو   .١  

لس  سا للم كون رئ ه ٔان  شخصه ٔاو بصف د  أل
س يف ٔاكرث من رشكتني یقع مركزهيام  ئبا للرئ ٔاو 

 ، و يس يف ا كون عضوا يف جملس الرئ وال ٔان 
سیة  ٕادارة ٔاكرث من ثالث رشاكت تقع مراكزها الرئ
تداب لٕالدارة يف  كون عضوا م ، وال ٔان  و يف ا
، وال و س يف ا دة مركزها الرئ  ٔاكرث من رشكة وا
ٔان جيمع بني عضویة جمليس ٕادارة رشكتني متارسان 

سًا. ا   شاطا م

س ؤاعض  ملزتم اتیة لرئ ات السري ا ــىل الصــف ر مــن هــذا التقرــ ٨و٧و٦اء جملس إالدارة املوحضــة 
لام بأن ممثيل قطر للبــرتول والهیئــة ا اكمل مبا ورد يف هذا البند،  ــد لعامــة للتتوحض الالزتام ا قا

ة.   واملعاشات ممثلني جلهات حكوم

  

  ٢.  
  
٣.  

ذي  صب تنف لس ؤاي م وُحيظر امجلع بني رئاسة ا
  ابلرشكة، 
كون عضوًا يف ٔاّي من جلان وال جيوز  س ٔان  للرئ

لهيا يف هذا النظام. لس املنصوص    ا

ذي ابلرشكة كام ال حيتفظ بعضویة ٔاي جلنة.  ملزتم صب تنف س جملس إالدارة ٔاي م شغل رئ     ال 

لس تقدمي ٕاقرارا   .٤   س ؤاعضاء ا ىل رئ وجيب 
 ، سنو حيفظه ٔامني الرس يف احلافظة املعدة 

ه ظر لك مهنم بعدم امجلع بني املناصب اليت ُحي  یقر ف
هنا وفقا للقانون ؤاحاكم هذا النظام.   امجلع ب

    مت تقدمي الاقرارات ومت حفظها.  ملزتم

لس  .٨ سیة للم   الوظائف واملهام الرئ
ــام    ــه  لــس" حيــدد ف ثــاق ا ســمى "م ثاقــا  لــس م یُعــد ا

س واألعضــاء ومســ ــات الــرئ لس، وحقوق وواج ؤولیاهتم، ا
ــىل املوقــع  رشــه  وفقا ألحــاكم القــانون وهــذا النظــام، وجيــب 

 الالكرتوين للرشكة.
سیة لس" املهام والوظائف الرئ ثاق ا  وجيب ٔان یتضمن "م

ىل ٔان تتضمن لس    ما یأيت: ىل األقل للم

ــات ومســؤولیات  ملزتم لــس حيــدد بوضــوح واج ل ا لس إالدارة معمتد من ق ثاق  س  یوجد م رئــ
ه. ٥و ٤و٣ؤاعضاء جملس إالدارة يف املواد    م

  

سیة  .١   د اخلطة الاسرتاتیجیة واألهداف الرئ اع
ذها ومن ذ ىل تنف   :للرشكة وإالرشاف 

ىل ذ يف املادتني     ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة. ٧و ٣م  من م
هثا من وقت الٓخر     هنا خطة اسرتاتیجیة معمتدة یمت حتد

  

   ١ 
١ 

ضع الاسرتاتیجیة الشام للرشكة وخطط و 
اطر  سة وسیاسة ٕادارة ا العمل الرئ

 ومراجعهتا وتوجهيها.

لهيا يف املادتني     ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة.٨( ١٩) و٦( ١٩و ٧م  ) من م
لك ما ورد هنا.     هنا ٕادارة اسرتاتیجیة وخماطر تعين 

  

   ١ 
٢   

ل للرش  كة حتدید الهیلك الرٔاساميل األم
واسرتاتیجیهتا ؤاهدافها املالیة وٕاقرار 

  املزيانیات السنویة.

ىل ذ يف املادة     ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة.٧( ٩) و٦( ٩م  ) من م
ة معلیة فهنا اسرتاتیجیة وهــیلك رٔاســاميل واهــداف خلدمــة الاســرتاتیجیة   ح  مطبق من 

 ؤاهدافها.
  یمت ٕاقرار املزيانیات السنویة.  

  

   ١ 
٣  

سیة االٕ  ىل النفقات الرٔاساملیة الرئ رشاف 
  للرشكة، ومت األصول والترصف هبا.

ىل ذ يف املادة   ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة. ٩٦م     من م

   ١ 
٤  

ذ واألداء  ة التنف حتدید األهداف ومراق
  الشامل يف الرشكة.

ــىل النفقــات الرٔاســاملیة واألصــول وال     ملزتم لس بصورة معلیة  ا ترصــفات الــيت متــت فهيــرشف ا
رب التقارر املقدمة  يف هذا اخلصوص.  بصورة دوریة وسنویة 
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ىل ذ يف املادتني    صوص  ثاق جملس إالدارة. ٩٩و ٩٧و  ٩٦م  من م
  یمت ذ معلیا بصورة دوریة وسنویة.  

   ١ 
٥  

وریة للهیالك التنظميیة يف  املراجعة ا
دها مبا یضمن التوزیع احملمك  الرشكة واع

للوظائف واملهام واملسؤولیات ابلرشكة 
لیة. ا دات الرقابة ا   اصة و

د الهیــالك التنظميیــة للرشــكة مــن وقــت الٓخــر حســب تطــورات     ملزتم لس مبراجعة واعــ یقوم ا
ات العمل ابلرشكة. اج  و

لس آخر هیلك تنظميي للرشكة بتارخي      .٢٠/١٢/٢٠١٧اعمتد ا

  

   ١ 
٦  

د دلیل ٕاجر  ذ اسرتاتیجیة اع اءات تنف
ي تعده إالدارة  ؤاهداف الرشكة، وا
ىل ٔان یتضمن حتدید سبل  ذیة العلیا  التنف
ريها  ؤادوات االتصال الرسیع مع الهیئة و
من اجلهات الرقابیة وسائر األطراف املعنیة 

سمیة مسؤول اتصال. هنا    ابحلومكة ومن ب

لس    ملزتم ذیة واعمتد ا دت إالدارة التنف ات واعمتد آخــر حتــدیث  ٔا  دلیل تفویض الصالح
ــارخي  ــامس بت ــه اخل ـكة ٢٠/١٢/٢٠١٧يف اج ــرتاتیجیة الرشـ ــذ اس ، وذ لضــامن تنف

 ابلطریقة املثىل.
ــرب مســ   ٔسواق املالیة بصورة فعــا  ؤويل تتواصل الرشكة مع اجلهات الرقابیة وهیئة قطر ل

ن.   اتصال حمدد

  

   ١ 
٧  

د اخلطة السنوی ف اع ة للتدریب والتثق
رامج للتعریف  ىل ٔان تتضمن  ابلرشكة 
شطهتا وابحلومكة وفقا لهذا  ابلرشكة ؤا

  النظام.

صــورة بهنا قسم اكمل للتدریب والتطور إبدارة شؤون العاملني یقوم مبــا ورد يف هــذا البنــد   ملزتم
، وهنا خطة سنویة وسیاسة معمتدة يف هذا الشأن.  فعا

  

لیة وإالرشاف العاوضع ٔانظم .٢   ا م ة وضوابط الرقابة ا
:   لهيا، ومن ذ

لیة.  ملزتم ا ذ العدید من ٔانظمة وضوابط الرقابة ا     مت وضع وتنف

   ٢ 
١  

وبة تنظم تعارض املصاحل  وضع سیاسة مك
لك من  االت التعارض احملمت  ومعاجلة 
ذیة العلیا  لس وإالدارة التنف ٔاعضاء ا

دام واملسامهني وشمل  ذ ٕاساءة است
ٔاصول الرشكة ومرافقها، وٕاساءة الترصف 
الناجت عن التعامالت مع األطراف ذوي 

  العالقة.

ات املهنة وتعــا     الق وب ومعمتد من جملس إالدارة ابمس دلیل ا رض یوجد ابلرشكة دلیل مك
 املصاحل یعاجل بصورة فعا لك ما ورد يف هذا البند.

ىل تعهدات م   الق مت ٔایضا احلصول  ت ا ــدمه بتعلــ ــد تق ــات ن اكفة موظفي الرشكة مبا یف
 املهنة وتعارض املصاحل.

ــا   ئون العــاملني تعــاجل هــذا الامــر وحتــدد اجلــزاءات الــيت توقــع يف   هنا ٔایضا الحئــة شــ
الفة.  ا

ات تتضــمن مــا مــن    ت كام ٔان هنــا الحئــة تفــویض الصــالح هنا لواحئ ؤانظمة للمشرت
دام األصول واملرافق.شأنه ٔان مينع   ٕاساءة است

رســل ٕاىل العــامل   ــرب إالصــدارات والتعهــدات الــيت  ة  ني یمت توضیح هذه األمور بصورة اكف
  من وقت الٓخر.

  

   ٢ 
٢  

اكمل مبا حيقق العدا  وضع نظام إالفصاح ا
ة ومينع تعارض املصاحل واستغالل  والشفاف
ىل ٔان  املعلومات اليت ال تتاح للجمهور، 

ذ النظام األسس الواجب  یتضمن
 ٕاتباعها عند التعامل يف األوراق املالیة من

اص املطلعني، وحتدید فرتات  ل األش ق
حظر تداول هؤالء يف األوراق املالیة 
للرشكة ٔاو ٔاي رشكة من مجموعهتا، فضال 
اص املطلعني  داد قامئة ابألش عن ٕا
ة  س زوید الهیئة والسوق ب هثا، و وحتد

هثا.مهنا فور اع   دها ٔاو حتد

ملــــــــــزتم 
ابلتفصـــیل 
  الوارد هنا

تغالل املعل   طلبــات إالفصــاح واســ ومــات تقوم الرشكة اباللزتام مبا ورد يف هــذا البنــد وفــق م
رد إ  ب اليت  رد يف النظم والاصدارات والك اص املطلعني حس  د تعامل األش هيــا وقوا

ــث ــة، ح ــة وبورصــة قطــر بصــورة دوری ــن الهیئ ــة  م ــ األنظم ـكة إبرســال ت ــوم الرشـ تق
اص املطلعني.  لس واألش ب بصورة دوریة ألعضاء ا  والاصدارات والك

داد قامئة ابملطلعني وسلميها للهیئة واجلهات الرقابیة األخرى بصورة دوریة     .یمت ٕا

  

   ٢ 
٣  

 ة،التأكد من سالمة األنظمة املالیة واحملاس
ر داد التقارمبا فهيا األنظمة ذات الص ابٕ 

  املالیة.

ق.  ملزتم رب تقارر مراجع احلساابت اخلار وجلنة التدق لس بذ      یقوم ا

   ٢ 
٤  

اسبة  التأكد من تطبیق ٔانظمة رقابیة م
الل حتدید  اطر، وذ من  ٕالدارة ا
اطر اليت قد تواجه  التصور العام عن ا

ة. شفاف ا    الرشكة وطر

لس بذ  ملزتم ق وٕادارة الاســرتایقوم ا رب تقــارر مراجــع احلســاابت اخلــار وجلنــة التــدق تیجیة  
اطر.   وا

  

   ٢ 
٥  

لیة ٕاجراءات الرقابة  املراجعة السنویة لفا
لیة يف الرشكة. ا   ا

ق.  ملزتم رب تقارر مراجع احلساابت اخلار وجلنة التدق لس بذ      یقوم ا

اص ابلرشكة یت .٣   فق مع ٔاحاكم وضع نظام حومكة 
ة مدى  لیه ومراق هذا النظام وإالرشاف العام 

لیته وتعدی عند احلاجة.   فا

لیه من حتد  ملزتم      یثات.تعمتد قطر للوقود نظام حومكة الرشاكت املدرجة ببورصة قطر وما یطرٔا 

وضع سیاسات ومعایري وٕاجراءات واحضة وحمددة  .٤  
ذ بعد  لس ووضعها موضع التنف ٕاقرار لعضویة ا

  امجلعیة العامة لها.

ات السیاسات واملعایري وٕاجراءات عضویة     ملزتم ٔعضاء املنتخبني حتدد جلنة الرتشی سبة ل ابل
ىل ضوء األسس احملددة ابلنظام األسايس وقانون  ٔعضاء املنتخبني  سبة ل لس ابل ا

اریة والقوانني والنظم السائدة املعمول هبا، ویمت عرض ذ ىل الرشاكت الت لس و ىل ا  
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ع. ل الاج ة ق  امجلعیة العموم
ددمه ٔاربعة.    ىل األعضاء املعینني يف جملس وقود و   ال تنطبق هذه الفقرة 

وبة تنظم العالقة بني ٔاحصاب  .٥   وضع سیاسة مك
هتم وحفظ حقوقهم، وجيب ٔان  املصاحل من ٔاجل حام

اصالسیاسةتغطي هذه    االٓيت: بوجه 

ن ومعــالءمت حتد    ملزتم  یــد العالقــة بــني الرشــكة والعــاملني ؤاحصــاب املصــاحل االٓخــرن مــن مــورد
كفي محلایة وصیانة احلق الفه مبوجب بوتقة من اللواحئ وإالجراءات والعقود ومبا   وق.و

ــة ٔاخــرى مــن الــنظم    حتفظ حقوق املسامهني مبوجب النظــام األســايس ونظــام احلومكــة ومجمو
  والقوانني.

  

   ٥ 
١  

هتاك آلیة تع ا ا ویض ٔاحصاب املصاحل يف 
  حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتمهيا العقود.

د.    ال ینطبق هتاك حبق ٔا سمح النظم والسیاسات والاطر املعمول هبا يف وقود بوجود ا  ال 
ــذي مث   س التنف س املبــارش مث الــرئ هتــاك فهنــا آلیــة الشــكوى للــرئ دوث ٔاي ا ا   يف 

  ام القضايئ واجلهات األخرى.جملس إالدارة مث النظ

  

   ٥ 
٢  

سویة الشاكوى ٔاو اخلالفات اليت قد  آلیة 
شأ بني الرشكة ؤاحصاب املصاحل.   ت

ة.  ملزتم سویة اخلالفات بصورة اكف     حتدد عقود وٕاجراءات ؤانظمة الرشكة آلیات 

   ٥ 
٣  

دة مع  القات ج اسبة ٕالقامة  آلیة م
ىل رسی ن واحملافظة  ة العمالء واملورد

  املعلومات املتعلقة هبم.

سویق.  ملزتم القات العمالء إبدارة ال رب قسم  دة مع العمالء      حتتفظ الرشكة بعالقات ج

   ٥ 
٤  

ذیة  د السلوك املهين لٕالدارة التنف قوا
 والعاملني ابلرشكة حبیث تتوافق مع املعایري

ة السلمية وتنظم العالقة  الق املهنیة واأل
هنم وبني ٔاحصاب امل ة ب صاحل، وآلیات مراق

د والالزتام هبا.   تطبیق هذه القوا

ئون العــاملني ٕاضــافة ٕاىل التعــام  ملزتم ــات املهنــة وتضــارب املصــاحل والحئــة شــ الق مي هنــا دلیــل ٔا
رشها الرشكة ويه مجیعا تتضمن الالزتام هبذا البند بصورة وریة اليت ت ة. والاصدارات ا   اكف

  

   ٥ 
٥  

ىل ٔامكل وجه، ٔانظر صفحيت   ملزتم  عیة.مسامهة الرشكة الاج عیة      ر.من هذا التقر  ١٩و ١٦تقوم الرشكة مبسؤولیاهتا الاج

رتام  .٦   وضع السیاسات وإالجراءات اليت تضمن ا
ا ابٕالفصاح عن  ٔنظمة واللواحئ والزتا الرشكة ل

ائنني ؤاحصاب املصاحل املعلومات للمسامهني  وا
  االٓخرن. 

ــىل هنا    ملزتم ظم وتــؤطر اعــامل ٕادارات الرشــكة  ــ  العدید من السیاسات وإالجراءات الــيت ت
 ضوء النظم واللواحئ املقررة.

ا احلال.   افذ إالفصاح املقررة وبصورة دوریة ولكام د رب م  یمت إالفصاح للمسامهني 
  

  

ع  .٧   عوة ٕاىل مجیع املسامهني حلضور اج ه ا توج
ن أ ي رمسه القانون، وجيب امجلعیة العامة ابلطریق ا

ىل ملخص واٍف عن شمتل  الن  عوة وإال ا
ضمنا البند اخلاص  جدول ٔاعامل امجلعیة العامة م

ده. مبناقشة تقرر احلومكة    واع

ة وبورصة قطر واملوقع الالكرتوين للرشكة.    ملزتم رب الصحف الیوم عوة للمسامهني   توجه ا
رب االٓ    رش جدول الاعامل  د لیات احملددة بعالیــه، ویتضــمن اجلــدول بنــدا مبناقشــة و یمت  اعــ

  تقرر احلومكة.

  

ات اخلاصة ابلتعیني يف وظائف  .٨   د الرتشی اع
ىل ٕادار  ذیة العلیا، وخطة التعاقب    . هتاإالدارة التنف

ات.  ملزتم ثاق جملس إالدارة ودلیل تفویض الصالح ىل هذا البند يف م صوص    م
  

  

آلیة للتعامل والتعاون مع مقديم اخلدمات وضع  .٩  
ين و لیل املايل، والتصنیف االئ  ريمهاملالیة، والت

ات حتدید معایري من مقديم  اخلدمات و
رسة  دماهتم  ومؤرشات األسواق املالیة لتقدمي 

اكفة املسامهني.  ة    ؤامانة وشفاف

ر آلیة     ملزتم لس مضن اسرتاتیجیة الاس ــث مت للتعامل مــع مقــديم اخلــدمات املالیــة ح اعمتد ا
رام العقود معهم.  وفقا  ٕا

ين ويه رشكة ٢٠١٥مت التعاقد يف العام    املیة للتصنیف االئ  مع رشكة 
 Standards & Poors. 

ریل    ة يف ا هتت االتفاق . ٢٠١٧ا  ومل یمت جتدیدها لعدم احلاجة 
  

  

رامج التوعیة الالزمة ل   .١٠   یة ات رش ثقافة الرقابة اوضع 
اطر ابلرشكة.    وٕادارة ا

 هنا ٕادارة خماطر تعين هبذا الامر.    ملزتم
اطر من   ة تفادي ا رش ثقافة الرقابة وكیف تظمة ل داد جلسات توعیة بصورة م ــالل  یمت ٕا

تظمة.  ات م  اج

  

وبة حتدد ٔاسس وطریقة   .١١   د سیاسة واحضة ومك اع
ح ماكفآت ٔاع لس، وحوافز وماكفآت م ضاء ا

ذیة العلیا والعاملني ابلرشكة وفقاً إالدارة   بادئ مل التنف
ىل ٔاساس العرق ٔاو  هذا النظام وبدون ٔاّي متیزي 

ن،  ىل امجلعیة العامة سنواجلس ٔاو ا  وعرضها 
  ٕالقرارها. 

ىل أسس معینة اب    ملزتم دید املاكفآت بناء  رتول لتعاون مــع قطــر للبــهنا جلنة ماكفآت تقوم بت
ــىلمت وفقا ملبادئ النظام األسايس ونظام احلومكة واللواحئ املعمول هبــا ابلرشــكة، وبــدون   یــزي 

ن.   ٔاساس العرق ٔاو اجلس ٔاو ا

  

وضع سیاسة واحضة للتعاقد مع األطراف ذوي   .١٢  
ىل امجلعیة العامة ٕالقرارها.    العالقة، وعرضها 

الل العام مل یمت التعاقد مع     ملزتم القة   .٢٠١٧طرف ٔاو 
ٔســواق املالیــة وتعدیالتــه فســوف   ىن وقود نظام احلومكة الصادر مــن هیئــة قطــر ل ث تت  ح

لهيــا يف هــذا النظــام   يفتطبق الرشكة احاكم التعاقد مع األطراف ذوي العالقــة املنصــوص 
ا من احلاالت.   ا توفر 

  

لس،  .١٣   مي ٔاداء ا وإالدارة  وضع ٔاسس ومعایري تق
ذیة العلیا.   التنف

ــداد مبــا یتوافــق مــع األســس   ملزتم ات. وفــق ٔاســس ومعــایري يف طــور الا رب جلنة الرتشی یمت هذا 
ال.   املعمول هبا يف هذا ا
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لس  .٩   مسؤولیات ا
لیه بذل العنایة الالزمة   لس اكفة املسامهني، و  يف ميثل ا

ة  ت ة الرشكٕادارة الرشكة بطریقة فعا وم ة مبا حيقق مصل
م والرشاكء واملسامهني، ؤاحصاب املصاحل، وحيقق النفع العا

لیه ٔان  متع، و منیة ا ، و و ر يف ا منیة الاس ل تحمی و
ري الق نیة انو مسؤولیة حامیة املسامهني من األعامل واملامرسات 

ة ٔاو ٔاي ٔاعامل ٔاو قرارات قد تلحق رضرا هبم ٔاو  ٔاو التعسف
هنم ٔاو متكن فئة من ٔاخرى.تعمل  متیزي ب   ىل ا

ة مجیع امل   ملزتم ق مصل لك ما ورد يف هذا البند وبصورة فعا لتحق ســامهني یقوم جملس ٕادارة وقود 
ــة ٔاو مضنــا يف  لیــه رصا صــوص  وازنــة، ؤان لك ذ م والرشاكء ؤاحصاب املصــاحل بصــورة م

ثاق جملس الادارة   النظام األسايس وم

  

لس بوضوح يف النظام األسايس  وجيب حتدید   مسؤولیات ا
لس" املشار ٕالیه يف املادة السابقة ثاق ا   .للرشكة، و"م

لس ىل ا  ٔان یؤدي وظائفهمبا ال خيالف ٔاحاكم القانونو
ٓيت: امه، ؤان یتحمل مسؤولیته وفقا ل   و

ار   ملزتم ثاق جملس إالدارة وقانون الرشاكت الت ات یة مســؤولیات وصــالححيدد النظام األسايس وم
ة. ام جملس إالدارة بصورة اكف   و

  

امه مبسؤولیة وحسن نیة   .١   لس  جيب ٔان یؤدي ا
ىل  نیة  كون قراراته م م، ؤان  وجدیة واه
ذیة، ٔاو من ٔاي  ة من إالدارة التنف معلومات واف

  مصدر آخر موثوق به.

ثاق جملس إالدارة   ملزتم ىل هذا البند يف م صوص  لــس یــمت اختم اذهــا كام تقــدم، ومجیــع قــرارات ا
ذیة. ة من إالدارة التنف ىل معلومات واف   بناء 

  

  

لیه ٔان یلزتم   .٢   لس مجیع املسامهني، و ميثل عضو ا
ة من ميث ٔاو من  ة الرشكة ال مصل مبا حيقق مصل

لس. ه اب   صوت  لتعی

    لس.هذا البند مطبق مضنا بصورة معلیة يف ا  ملزتم

ات اليت یفوضها   .٣   لس الصالح جيب ٔان حيدد ا
ذیة، وٕاجراءات اختاذ القرار ومدة  لٕالدارة التنف
ات اليت حيتفظ  التفویض، كام حيدد املوضو

ذیة تقار  رفع إالدارة التنف ة البت فهيا، و ر بصالح
ات املفوضة.   دوریة عن ممارسهتا للصالح

ات املعمت    ملزتم سدلیل تفویض الصالح ات املفوضــة للــرئ لس حيــدد بدقــة الصــالح ل ا  د من ق
ري إالدارات والاقسام كام حيدد ٕاجراءات اصدار القرار. ذي ورؤساء ومد  التنف

ات ابحلق يف ٕاصدار بعض القــرارات يف    لس لنفسه مبوجب دلیل تفویض الصالح حيتفظ ا
رية احلساسة ذات األمهیة كربى والقمية املالیة   العالیة.األمور الك

ة مفوضة لها ٕان اكن هنا   ذیة بصورة دوریة ممارسهتا ألي صالح ممارســة  رفع إالدارة التنف
ة املقدمة.   فعلیه للصالح

  

لس التأكد من وضع ٕاجراءات لتعریف   .٤   ىل ا جيب 
لس اجلدد بعمل الرشكة وخباصة اجلوانب  ٔاعضاء ا

  األمر.املالیة والقانونیة فضال عن تدرهبم ٕان لزم 

تالیة ابتداء من العــام     ملزتم اهبم لثالث دورات م كرر انت لس املنتخبني  ، ومه ٢٠٠٧ٔاعضاء ا
ىل ٕاملام اكيف جبمیع اجلوانب املالیة وإالداریة والعملیة والقانونیة اخل  رشكة.اصة ابل ابلتايل 

لــس املعینــني ميثلــون مســاهامن كبــريان هلــام ٕاملــام اكيف    ر ــلك األمــو كــذ فــٕان ٔاعضــاء ا
  األساسیة اخلاصة ابلرشكة ونطاق اعاملها.

  

ة الرشكة املعلومات  .٥   لس التأكد من ٕا ىل ا  جيب 
ام  لس بوجه  ة عن شؤوهنا مجلیع ٔاعضاء ا اكف ا
اص وذ  ذیني بوجه  ري التنف لس  وألعضاء ا

كفا م  ا اهتم و ام بواج هنم من الق   ءة.من ٔاجل متك

ــتقدم   ملزتم لــس  شطهتا للم ت واملسائل واألمور اخلاصة ابلرشكة ؤا رب مــا ال مجیع املعلومات والبیا
ات سنویة.   یقل عن ستة اج

  

رام عقود القروض اليت جتاوز   .٦   لس ٕا ال جيوز للم
آجالها ثالث سنوات، ٔاو بیع عقارات الرشكة ٔاو 

راء مدیين الرشكة من الزتاماهتم ٕاال  ذا إ رههنا، ٔاو ٕا
ا  بذ يف نظام الرشكة وابلرشوط اك ن مرص

ه، وٕاذا تضمن نظام الرشكة ٔاحاكما يف هذ ا الواردة ف
ام ابلترصفات املذكور لس الق ة الشأن، فال جيوز للم

كن ت  ٕاال إبذن من امجلعیة العامة، ما مل 
  الترصفات دا يف ٔاغراض الرشكة.

لــس ب     ملزتم ــرام عقــودمبوجب النظام األسايس فــال جيــوز للم  یــع عقــارات الرشــكة ٔاو رههنــا ٔاو ٕا
ة. د امجلعیة العموم  القروض ٕاال بعد اع

یــون بواســطة    لیــه ابلنظــام األســايس ولكــن جيــوز شــطب ا صــوص  ــري م راء املدینني  ٕا
لس  االت وآلیات حمددة ومعمول هبا يف سوق املهنة. write offا   يف 

  

  تفویض املهام  .١٠
ص   لس مجیمبا ال خيل ابخ ع اصات امجلعیة العامة، یتوىل ا

ات والسلطات الالزمة ٕالدارهتا؛ وجيوز  تفویض  الصالح
اصة ٔاو  ل جلنة  شك اته، و  جلانه يف ممارسة بعض صالح
ىل لها  شك ىل ٔان ینص يف قرار  ام مبهام حمددة   ٔاكرث للق

 طبیعة ت املهام.
ىل ا هنائیة عن الرشكة  لس وٕان شلك وتظل املسؤولیة ا

ام ببعض ٔاعام اصًا آخرن للق ات ٔاو ٔاش ، جلا ٔاو فوض 
ري حمددة  امة ٔاو  لس جتنب ٕاصدار تفویضات  ىل ا و

  املدة.

ات ٕالدارة الرشكة مبوجب النظام األسايس ویفــوض بعــض مهنــا لــٕالدارة  ملزتم لس مجیع الصالح  للم
ــــــوا ات وابحلــــــدود ال شــــــأن املوضــــــو ــــــان  ذیــــــة ولل ات التنف رد ذكرهــــــا يف الصــــــف

  من هذا التقرر.١٥،١٤،١٣،١٢،١١

  

س  .١١ ات الرئ   واج
ى الغري ؤامام القضاء،    س الرشكة وميثلها  س هو رئ الرئ

وهو املسؤول األول عن حسن ٕادارة الرشكة بطریقة فعا 
ىل ذ يف املادة     ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة. ٤من النظام األسايس واملادة  ٢٢م  من م

امه بصورة فعلیة ومتاما كام وردت هبذا البند.   س جملس ٕادارة وقود    یؤدي رئ
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ة الرشكة والرشاكء  ق مصل ىل حتق ة والعمل  ت وم
جيب ٔان یتضمن واملسامهني وسائر ٔاحصاب املصاحل، و 

ىل ٔان تتضمن  س  ام ومسؤولیات الرئ لس"  ثاق ا "م
  ىل األقل ما یأيت:

لس مبناقشة مجیع املسائل التأكد من ق  .١   ام ا
شلك فّعال ويف الوقت املناسب.   األساسّیة 

ــىل ذ يف املــادة   ملزتم صــوص  ثــاق جملــس إالدارة وممــارس بصــورة فعلیــة يف مجیــع  ٤١م مــن م
لس. ات ا   اج

  

ذ بعني   .٢   ه مع األ ىل جدول ٔاعامل اج املوافقة 
ا ٔاي عضو من ٔاعضاء  الاعتبار ٔایّة مسأ یطر

لس.   ا

ــىل ذ يف املــادة   ملزتم صــوص  ثــاق جملــس إالدارة وممــارس بصــورة فعلیــة يف مجیــع  ٤١م مــن م
لس. ات ا   اج

  

شلك جامعي   .٣   ىل املشاركة  لس  شجیع ٔاعضاء ا
ام  لس، لضامن ق وفّعال يف ترصیف شؤون ا

ة الرشكة. لس مبسؤولیاته مبا حيقق مصل   ا

     املامرسة الفعلیة ملا ورد يف هذا البند.تمت  ملزتم

ئق واملس  .٤   ت واملعلومات والو ة اكفة البیا  داتٕا
لس وجلانه  الت اخلاصة ابلرشكة واب والس

لس.   ألعضاء ا

ع ا  ملزتم ــان املتعلقــة ابجــ دات وتقــارر الل ئــق واملســ ت واملعلومــات والو ســمل لك البیــا لــس 
ٔعضاء ق ة والكرتونیة.ل لس بصوة ورق لس ويف ٔاثناء جلسة ا ع ا   ل اج

  

وات التواصل الفعّيل ابملسامهني والعمل   .٥   ىل ٕاجياد ق
لس.   ٕایصال آراهئم ٕاىل ا

لیه يف املادة     ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة. ٤٣م  من م
تلفــة وبورصــة ق   ــالم ا ــزة الا ــرب ٔا ئون یمت التواصل مــع املســامهني  ــرب قســم شــ طــر و

ة للمسامهني.   املسامهني ابلرشكة ٕاضافة ٕاىل امجلعیات العموم

  

ذیني، بصور  .٦   ري التنف لس  ال ألعضاء ا ة ٕافساح ا
ءة اصة، ابملشاركة الفّعا وشجیع العالقات البنّا

ذیني. ري التنف ذیني و لس التنف   بني ٔاعضاء ا

ذیني.    ملزتم  ال یوجد ٔاعضاء تنف
   ُ لــس للمشــاركة الفعــای لس ٔاو بدون جلســات ألعضــاء ا ال سواء يف جلسات ا  فسح ا

  يف شئون الرشكة.

  

ذ ٔاحاكم   .٧   شأن تنف ىل اطالع دامئ  ٕابقاء األعضاء 
ق ٔاو  س تفویض جلنة التدق هذا النظام، وجيوز للرئ

.   ريها يف ذ
س عند غیابه، وجيوز  س حمل الرئ ئب الرئ حيال 

لس يف بعض للرئ ريه من ٔاعضاء ا س ٔان یفوض 
اته.   صالح

لك ما یدور يف الرشكة خصوصا يف مسائل احلومكة.    ملزتم لس   یمت ٕاطالع ا
 هنا جلنة للحومكة مفوضة جبمیع شئون احلومكة.  
س عند غیابه.   س حمل الرئ ئب الرئ   حيل 

  

لس  .١٢   الزتامات ٔاعضاء ا
لس مبا یيل     :یلزتم ٔاعضاء ا
دم   .١   لس وجلانه، و ات ا الانتظام يف حضور اج

لس ٕاال لرضورة ويف الوقت  اب من ا الاس
  املناسب.

ــالل العــام   ملزتم لس  لس جللسات ا دة مجلیع ٔاعضاء ا سبة حضور ج بة ٢٠١٧هنا  ســ . وب
  .%٧٨حضور حبوايل 

  

  ٢ .  
  

ة الرشكة والرشاكء واملسامهني وسائر  الء مصل ٕا
ة اخلاصة. ىل املصل   ٔاحصاب املصاحل وتقدميها 

ىل ذ يف املادتني     ملزتم صوص  ثاق جملس إالدارة.٧و( ٥٢م  ) من م
  ممارس بصورة فعلیة.  

  

  ٣ .  
  

شأن املسائل الاسرتاتیجیة للرشكة،  ٕابداء الرٔاي 
ذ مشاریعها، ونظم مساء العاملني  وسیاسهتا يف تنف

ات ا  عملألساسیّة، ومعایري الهبا، ومواردها، والتعی
  هبا.

ثاق جملس إالدارة خصوصا املادة     ملزتم ىل ذ يف م صوص  ثاق جملس إالدارة. ٩٦م  من م
  ممارس بصورة فعلیة.  

  

  ٤ .  
  

ق ٔاغراضها ؤاهدافها،  ة ٔاداء الرشكة يف حتق مراق
ر ومراجعة التقارر اخلاصة بأداهئا مبا فهيا التقار 

  والربعّیة. السنویّة ونصف السنویّة

ثاق جملس إالدارة خصوصا املادة (    ملزتم ىل ذ يف م صوص  ه.٣م  ) م
  ممارس بصورة فعلیة.  

  

د إالجرائیة اخلاصة   .٥   ىل تطور القوا إالرشاف 
ل وفقا ىل تطبیقها ابلشلك األم  ابحلومكة، والعمل 

  لهذا النظام.

ىل ذ يف املادة   ملزتم صوص  ثاق جملس االٕ  ٧٤م     دارة.من م

وع   .٦   ة ب رباهتم املتنو اراهتم و استغالل 
صاصاهتم ومؤّهالهتم يف ٕادارة الرشكة بطریقة  اخ
ة الرشكة  ق مصل ىل حتق ة، والعمل  ت فعا وم

  والرشاكء واملسامهني وسائر ٔاحصاب املصاحل.

رباهتم ومؤهالهتم بطریقة فعا يف ٕادارة الرشكة.    ملزتم لس   ستغل ٔاعضاء ا
ة الرشــكة واملســامهني وســائر ٔاحصــاب املصــاحل" يف    ق مصل ىل حتق ىل "العمل  صوص  م

ثاق جملس إالدارة.    م

  

قاملشاركة الفعا يف امجلعیات العامة للرشكة، وحت   .٧    ق
ادل. وازن و شلك م   مطالب ٔاعضاهئا 

ة   ملزتم ع امجلعیات العموم هتم يف اج الب لس ٔاو  ــىل اشارك مجیع ٔاعضاء ا ستفســارات ویمت الرد 
هبم ٕاذا اكن هنا مسوغ. ق مطا   املسامهني وحتق

  

  

ت ٔاو معلومات   .٨   دم إالدالء بأیة ترصحيات ٔاو بیا
س ٔاو من یفوضه  دون ٕاذن كتايب مسبق من الرئ
دث الرمسي ابمس  سمیة املت لس  ىل ا ، و يف ذ

ذي ابألدالء ابل   ملزتم س التنف ــدث الرمســي ابمس الرشــكةیفوض الرئ ت، واملت هــو  ترصــحيات والبیــا
ه. ذي حبمك وظیف س التنف   الرئ
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  الرشكة.
اوى  .٩   اریة، وا  إالفصاح عن العالقات املالیة والت

ام ابملهام  ىل الق القضائیة اليت قد تؤر سلبا 
هيم.   والوظائف املولكة ٕا

مت إالفصاح ٕاذا اكن هنا مسوغ.  ملزتم     س

ار وجيوز ألعض     شار  لس طلب رٔاي مس اء ا
ىل نفقة الرشكة ف یتعلّق بأیّة مسأ  مستقل 

  ختّص الرشكة.

    یمت تطبیق ذ عند اللزوم.  ملزتم

ع  .١٣ عوة لالج   ا
لیه النظا   سه، ووفقا ملا ینص  لس بدعوة من رئ م جيمتع ا

لس ٕاىل  س ٔان یدعو ا ىل الرئ األسايس للرشكة، و
ع ىل األقل،  الاج مىت طلب ذ اثنان من األعضاء 

ل التارخي لك عضو مصحوبة جبدول األعامل ق عوة   وتوجه ا
ىل األقل، وجيوز ألي عضو طلب  بوع  احملدد النعقاده بأس

  ة بند ٔاو ٔاكرث ٕاىل جدول األعامل.ٕاضاف

ىل ذ يف املادة   ملزتم صوص      من النظام األسايس. ٢٦م

لس  .١٤ ات ا   اج
ات   .١   لس ستة اج الل ىل األقل یعقد ا

السنة، وال جيوز ٔان تنقيض ثالثة ٔاشهر دون عقد 
ًا ٕاال حبضور لس حصی ع ا كون اج ع، وال   اج

س ٔاو  هنم الرئ كون من ب ىل ٔان  لبیة األعضاء  ٔا
س.   ئب الرئ

ــىل ذ يف املــادة     ملزتم صــوص   تعــدیلها خصوصــا ملوافــاة مــن النظــام األســايس والــيت مت٢٦م
 احاكم هذا البند.

الل العام    لس  ــات عــن طریــق  ٢٠١٧عقد ا تة اج ادیــة وســ ــات  تة اج ــدد ســ
ــري العادیــة الــيت ــة العادیــة و ات مشرتكة مع امجلعیات العموم مترر ؤاربعة اج ا مت عقــده ا

  .٢٠١٧الل العام 

  

ب عنه كتابة أ   .٢   د ٔاعضاء وللعضو الغائب ٔان ین
ىل ٔانه ال  متثی يف احلضور والتصویت،  لس  ا
د ٔاكرث من عضو، وٕاذا  جيوز ٔان ميثل العضو الوا
ات  لس عن حضور ثالثة اج تغیب عضو ا
ذر  تالیة دون  ري م ات  تالیة، ٔاو ٔاربعة اج م

ًال. لس ٔاعترب مستق   یق ا

    یمت تطبیق احاكم هذا البند معلیا.  ملزتم

ة  .٣   لس بأي وسی مؤم ع ا  وجيوز املشاركة يف اج
لهيا، متكن  یة احلدیثة املتعارف  من وسائل التق
ع واملشاركة الفعا يف ٔاعامل  املشارك من الاس

لس وٕاصدار القرارات.   ا

ت اكري موجودة ابلنظام األسايس لكن جيــوز ٕاعــامل مــا ورد يف هــذا البنــد ٕاعــامال لقــانون الرشــ   ملزتم
اه وقود. ي تت اریة ونظام حومكة الرشاكت املدرجة ا   الت

  
  

  

لس  .١٥   قرارات ا
مبا ال خيالف ٔاحاكم القانون يف هذا الشأن، تصدر قرارات   

ساوي  لبیة ٔاصوات احلارضن واملمثلني، وعند  لس بأ ا
ع، وحيرر  س الاج ه رئ ي م رحج اجلانب ا األصوات 

ع، حيد لك اج ه ٔاسامء األعضاء احلارضن حمرض  د ف
س الاج ع، ویوقع من رئ ع والغائبني، ویبني ما دار ابالج

ىل ٔاي قرار اختذه  ي مل یوافق  ؤامني الرس، وللعضو ا
ع. رتاضه يف حمرض الاج ت ا لس ٔان یث   ا

لهيا يف املادة   ملزتم صوص      من النظام األسايس للرشكة. ٢٦م

لس، يف    ال، وجيوز للم واعي الاستع ا الرضورة و
رشط موافقة مجیع ٔاعضائه كت مترر   ابةٕاصدار بعض قراراته اب

ع التايل  ىل ٔان تعرض يف الاج ىل ت القرارات، و
ه. لس، لتضمیهنا حمرض اج   للم

ىل ذ يف املادة     ملزتم صوص  ــال  ٢٦م ي مت تعــدی مــؤخرا ومت اد من النظــام األســايس وا
ت هذا البند.حمت  و

  ممارس بصورة معلیة.  

  

  ٔامني الرس  .١٦
لس، وكون    سمیة ٔامني رس ا لس قرارا ب یصدر ا

ىل شهادة جامعیة يف القانون ٔاو احمل اصلني  ة اسباألولویة لل
ربة ال كون    من جامعة معرتف هبا ٔاو ما یعادلها، وملن 

  تقل عن ثالث سنوات يف توّيل شؤون رشكة مدرجة.

ىل تعیني ٔامني الرس يف املادة     ملزتم صوص   من النظام األسايس. ٢٧م
لهيــا يف    ر الشئون القانونیة لوقود ویوايف الرشوط املنصوص  لس هو مد ذا هــٔامني رس ا

  البند. 

  

راه من    س الاستعانة مبن  وألمني الرس بعد موافقة الرئ
. ام مع   العاملني ابلرشكة يف ٔاداء 

سكرترية الشئون القانونیة.ستعني  ملزتم الیا       ٔامني الرس 

ات ٔامني الرس  .١٧   ام وواج
لس ف   س واكفة ٔاعضاء ا  یقوم ٔامني الرس مبعاونة الرئ

لس وم سیري اكفة ٔاعامل ا ام، ویلزتم ب   :هنایقومون به من 
    یقوم ٔامني الرس مبهامه كام ورد يف هذا البند.  ملزتم

لس حيدد هبا ٔاسامء األعضاء حمارض اج  .١   ات ا
ع،  احلارضن والغائبني، ویبني فهيا ما دار ابالج
ىل ٔاي قرار ٔاصدره  رتاضات األعضاء  ت هبا ا ویث

ىل مجیع ما ورد يف هذا البند.  ملزتم لس حتتوي  ات ا     حمارض اج



 

 ١٧                      ٢٠١٧تقرر حومكة الرشاكت للعام 

لس.   ا
  ٢ .  

  
ل املعد لهذا الغرض  لس يف الس د قرارات ا ق

  رخي ٕاصدارها.حسب 
    یمت الالزتام مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم

  ٣ .  
  

ل املع لس يف الس ات اليت یعقدها ا د الاج د ق
لهذا الغرض مسلس ومرتبة وفقا لتارخي انعقادها 

ات موحضا فهيا: األعضاء احلارضن والغائبني، والقرار 
رتاضات ٕان  ع، والا لس يف الاج اليت اختذها ا

  جدت.و 

    یمت الالزتام مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم

  ٤ .  
  

لس وقراراته، وتقارره  ات ا حفظ حمارض اج
لس وماكتباته يف  واكفة جسالت ومراسالت ا

ة وٕالكرتونیة.   جسالت ورق

    یمت الالزتام مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم

  ٥ .  
  

لس، واملشاركني عوة ألعضاء ا ٕان ٕارسال ا
ل التارخي احملد جدواو  د مرفقا هبا جدول األعامل ق

ىل األقل، واستالم  ني  ع بأسبو النعقاد الاج
طلبات األعضاء إبضافة بند ٔاو ٔاكرث ٕاىل جدول 

رخي تقدميها.   األعامل وٕاثبات 

    یمت الالزتام مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم

  ٦ .  
  

لس، و  س ؤاعضاء ا اكمل بني الرئ سیق ا بني الت
لس واجلهات املعنیة هنم، وبني ا  األعضاء ف ب

ؤاحصاب املصاحل مبا فهيم املسامهني وإالدارة 
  واملوظفني.

  یمت الالزتام مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم
بع لٕالدارة املالیة.     هنا قسم لشئون املسامهني ابلرشكة 

  

  ٧ .  
  

س واألعضاء من الوصول الرسیع ٕاىل مج  یع متكني الرئ
دات الرشكة، وكذ املعلومات  ئق ومس و

ت اخلاصة هبا.   والبیا

    یمت الالزتام مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم

لس بعدم امجلع بني   .٨   حفظ ٕاقرارات ٔاعضاء ا
هنا وفقا للقانون  لهيم امجلع ب املناصب احملظور 

  ؤاحاكم هذا النظام.

ىل  ملزتم ث مت احلصول       الاقرارات املذكورة ومت حفظها.مت الالزتام بذ ح

لس  .١٨   جلان ا
ع  ثالث جلان    ابه ويف ٔاول اج لس فور انت شلك ا

  :ىل األقل يه اكلتايل
لس وعضویة  :ٔاوال د ٔاعضاء ا رئاسة ٔا ات،  جلنة الرتشی

یار ٔاعضاء اللجنة توافر  ىل األقل، وراعى يف اخ اثنني 
متثلاخلربة الالزمة ملامرسة ا صاصاهتا اليت   يف ىل األقلخ

  :االٓيت

ات واملاكفــآت يف جلنــة  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتارخي     ملزتم ی لس قــرارا بــدمج جلنــيت الرتشــ ٔاصدر ا
صاصاهتا. ل اللجنة وحتدید اخ شك ادة  دة ومتت ٕا  وا

بعة الــواردة    ات مت الالزتام جبمیع الرشوط الواردة يف البنــود الســ  هــذه يفويف جمال الرتشی
ات   –ملادة ا   من هذا النظام.١٥،١٤،١٣،١٢،١١راجع الصف

  

ستعني هبا امجلعیة العامة   .١   امة  وضع ٔاسس ومعایري 
اب األصلح من بني املرحشني لعضویة  يف انت

لس.   ا

دة.  ملزتم ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م

  ٢ .  
  

لو  ال  لس  اسبا لعضویة ا راه م رشیح من 
ده. ٔاي من   مقا

دة.  ملزتم ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م

  ٣ .  
  

ىل ٕادارة الرشكة  وضع مرشوع خطة التعاقب 
لضامن رسة تعیني البدیل املناسب لشغل الوظائف 

  الشاغرة ابلرشكة.

دة.  ملزتم ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م

  ٤ .  
  

اسبا لشغل ٔاي من وظائ راه م ف رشیح من 
ذیة العلیا.   إالدارة التنف

دة.  ملزتم ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م

لس.  . ٥   دة.    تلقي طلبات الرتحش لعضویة ا ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م
  ٦ .  

  
لس  لس ٕاىل ا رفع قامئة املرحشني لعضویة ا
ُرسل  ىل ٔان  ضمنة توصیاهتا يف هذا الشأن،  م

ة   مهنا ٕاىل الهیئة. س

دة.  ملزتم ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م

لس یتضمن حتلیال شامال   .٧   رفع تقرر سنوي ٕاىل ا
اهت لس حمددا نقاط القوة والضعف واقرتا ا ألداء ا

  يف هذا الشأن.

دة.  ملزتم ل اللجنة املو شك لیه يف قرار  صوص      م

رئاس نیا:   لس وعضویة جلنة املاكفآت،  د ٔاعضاء ا ة ٔا
یار ٔاعضاء اللجنة توافر  ىل األقل، وراعى يف اخ اثنني 

متثل صاصاهتا اليت   يف ىل األقلاخلربة الالزمة ملامرسة اخ
  االٓيت:

ات واملاكفــآت يف جلنــة  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتارخي     ملزتم ی لس قــرارا بــدمج جلنــيت الرتشــ ٔاصدر ا
ل اللجنة و  شك ادة  دة ومتت ٕا صاصاهتا.وا  حتدید اخ

ــواردة يف هــذا البنــد واملمتــث يف    ــزتام جبمیــع الرشــوط ال لبنــود اويف جمــال املاكفــآت مت الال
ات (أ  ی ال مجیع ذ يف نطاق ٔاعامل جلنة املاكفــآت والرتشــ ث مت ٕاد ه ح نظــر الفرعیة ٔاد

ة    من هذا التقرر). ١٣و ١٢و ١١صف
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يف الرشكة  حتدید السیاسة العامة ملنح املاكفآت  .١  
س ؤاعضاء  ، مبا فهيا طریقة حتدید ماكفآت رئ سنو
ىل لس  زید املاكفأة السنویة للم ىل ٔاال  لس،   ا

من الرحب الصايف للرشكة بعد خصم  %٥
ات القانونیة وتوزیع  یاطات والاستقطا الاح

ىل املسامهني. ة    األرابح النقدیة والعی

    انظر بعالیه.  ملزتم

ح البدالت واحلوافز ابلرشكة ومهنا  حتدید ٔاسس  .٢   م
  ٕاصدار ٔاسهم حتفزي للعاملني هبا.

    انظر بعالیه.  ملزتم

لس املستقلني لثا:   د ٔاعضاء ا رئاسة ٔا ق،   جلنة التدق
یار ٔاعضاء اللجنة ىل األقل، وراعى يف اخ  وعضویة اثنني 
كون قد سبق ألي مهنم  هتم مستقلني، ؤاال  لب كون ٔا ٔان 

ق  ىل تدق ني  ني السابق الل السن حساابت الرشكة 
ارش، ؤان  ري م ارش ٔاو  الرتحش لعضویة اللجنة بطریق م
صاصات اللجنة ال يت تتوافر فهيم اخلربة الالزمة ملامرسة اخ

  يف االٓيت: ىل األقلمتثل

ق مت فهيــا  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتــارخي     ملزتم ل جلنــة التــدق شــك ــادة  ٔاصــدر جملــس إالدارة قــرارا إب
هالالــزتام جبمیــع الرشــوط والاحــاكم الــواردة يف هــذا البنــد واملمتــث يف البنــود الفرع   یــة ٔاد

ة  ق (ٔانظــر صــف ال مجیع ذ يف نطاق ٔاعامل جلنــة التــدق ث مت ٕاد مــن هــذا ١٥و ١٤ح
 التقرر).

تقلني، ومل یعهــد ألي مــهنم يف ٔاي وقــت    لبیــة ٔاعضــاهئا مــن املســ تقل ؤا س اللجنــة مســ رئــ
ق حسااب  ت الرشكة.تدق

  

  

لیة للرشكة فور   .١   ا داد مقرتح بنظام الرقابة ا ٕا
ام  لس، والق ىل ا ل اللجنة وعرضه  شك

  مبراجعات دوریة لكام تطلب األمر.

ق یتضــمن اكفــة البنــود الــواردة  ملزتم ثاقــا ورشوطــا مرجعیــة للجنــة التــدق يف  اعمتــد جملــس إالدارة م
ــداد مقــرتح لنظــام  اق النظــام. كــام مت ٕا لــس ومتــت م ــىل ا لیــة ومت عرضــه  ا ته الرقابــة ا شــ

دة مرات، وسوف تمت مراجعته لكام تطلب الامر.    ومراجعته 

  

  ٢ .  
  

ني  وضع ٔاسس التعاقد مع املدققني اخلارج
  ورشیحهم، وضامن استقالهلم يف ٔاداء معلهم.

یح والت  ملزتم یح ختتص اللجنة ابلتعاون مع جلنة املناقصات یــوحض ٔاســس ورشــ لــس برتشــ وصــیة للم
ني حلساابت الرشكة.   املدققني اخلارج

ني. داد سیاسة لتعیني مدققي احلساابت اخلارج   مت ٕا

  

  ٣ .  
  

لیة ابلرشكة،  ا ىل ٔاعامل الرقابة ا إالرشاف 
هنام،  سیق ب ابعة ٔاعامل مراقب احلساابت، والت وم

ام بتطبیق ٔافضل النظم العاملیة  يف والتأكد من الزتا
داد التقارر املالیة وفقا ملعایري احملالتد ق وٕا سبة اق

ولیة ( ق ا ) ISA) و(IFRS/IASوالتدق
ل تقرر مراقب  طلباهتا، والتحقق من اش وم
ىل ٕاشارة رصحية ّمعا ٕاذا اكن قد حصل  احلساابت 
 ىل ّلك املعلومات الرضوریّة، ومدى الزتام الرشكة

ولیة ( ا اكن )، وما ٕاذIFRS/IASابملعایري ا
ولیة  ق ا ق قد أُجري وفقًا ملعایري التدق التدق

)ISA.ٔام ال (  

ق جبمیع ما ورد يف هذا البند.  ملزتم   تلزتم جلنة التدق
هت   اقشــ داد التقارر اخلاصة بذ وم لیة ابلرشكة وٕا ا نــة ا مــع جل یمت مراجعة ٔاعامل الرقابة ا

ق.  التدق
عـــددة مـــع مراقـــب احلســـاابت   ـــات م ته يف التقـــارر  یـــمت عقـــد اج اقشـــ اخلـــار وم

ىل القوامئ املالیة للرشكة.   واملالحظات 

  

  ٤ .  
  

ت املالیة والتقارر ىل دقة وحصة البیا  إالرشاف 
  السنویّة والنصف سنویّة والربعّیة ومراجعهتا.

ق مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم   تلزتم جلنة التدق
ات اللجنــة وفقــا ملیثاقهــا الارش  ت والتقــارر املاتتضــمن صــالح ــىل دقــة وحصــة البیــا لیــة اف 

  ومراجعهتا.

  

  ٥ .  
  

دراسة ومراجعة تقارر ومالحظات مراقب 
ابعة ما  ىل القوامئ املالیة للرشكة وم  متاحلساابت 

  شأهنا.

ق مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم   تلزتم جلنة التدق
ابعة تقارر ومالحظات مراقب احلس   اابت.تقوم اللجنة بدراسة وم

  

  ٦ .  
  

ىل امجلعیة العامة قة ف تعرضه الرشكة  ، حتري ا
ت وتقارر مالیة  وما تفصح عنه من ٔارقام وبیا

ت والتقارر.   ومراجعة ت األرقام والبیا

ق مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم   تلزتم جلنة التدق
ت والتقارر املالیة بصورة دوریة.   یمت مراجعة األرقام والبیا

  

  ٧ .  
  

ذیة العلیا،  لس، وإالدارة التنف سیق بني ا الت
لیة ابلرشكة. ا   والرقابة ا

ق مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم     تلزتم جلنة التدق

  ٨ .  
  

لّیة وٕادارة ا ق مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم  ر.اطا مراجعة ٔانظمة الرقابة املالّیة وا     تلزتم جلنة التدق

قات اخلاصة مبسائل الرقابة املالیة ٕاجراء التح   .٩   ق
لس.   بتلكیف من ا

ق مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم     تلزتم جلنة التدق

يل ابلرشكة   .١٠   ا ق ا دة التدق سیق بني و الت
  ومراقب احلساابت.

ــىل اتصــال  ملزتم ــيل  ا ق ا ــث ٔان ٕادارة التــدق ق مبا ورد يف هذا البند. ح  دوري تلزتم جلنة التدق
ة.   مبراقب احلساابت اخلارج

  

ّة  .١١    مراجعة السیاسات وإالجراءات املالّیة واحملاس
لس. شأهنا للم   للرشكة وٕابداء الرٔاي والتوصیة 

ق ا  ملزتم الل ٕادارة التدق ق مبا ورد يف هذا البند. وتصدر اللجنة من  يل تقرــتلزتم جلنة التدق را ا
شلك دوري اىل جملس رفعه  شــ شأن ذ  ذ التوصیات الالزمة  اقشته ؤا أن إالدارة ویمت م

ه.   لك البنود املدرجة ف

  

مراجعة تعامالت الرشكة مع األطراف ذات العالقة   .١٢  
ا ابلضوابط اخلاصة بت  ومدى خضوعها والزتا

  التعامالت.

ق مبا ورد يف هذا البند.   ملزتم     تلزتم جلنة التدق
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اطر وضع ومراجعة سیاسات الرش   .١٣   شأن ٕادارة ا كة 
ذا يف الاعتبار ٔاعامل الرشكة،  شلك دوري، ٔا
ریة والتوسعیة ات الاس غريات السوق، والتو  وم

  للرشكة.

ــاطر الرئ   ملزتم دد ا شاء جسل  اطر اليت تواجه الرشكة وكذ یمت ٕا مي للم یة الــيت یمت ٕاجراء تق ســ
ذ يف الاعتبا ىل اعامل الرشكة والا   ر اخلطط التوسعیة.قد تؤر 

  

ة اخلاصة إبدارة ا  .١٤   ىل الربامج التدری ر اطإالرشاف 
  اليت تعدها الرشكة، والرتحش لها.

لهيا ودراسة ما  ملزتم اطر وتعیني القامئني  شاء ٕادارة جدیدة ٕالدارة ا ىل ا ميــه ميكن تقد مت الارشاف 
ة. رامج ودورات تدری   هلم من 

  

داد التقار  .١٥   اطر وٕادارهتإا وریة اخلاصة اب  ر ا
لس ي حيددهابلرشكة ورفعها للم   يف الوقت ا

اطر  داد التقارر اخلاصة مب ضمنة توصیاهتا، وٕا م
سه. لس ٔاو رئ لكیف من ا ىل    حمددة بناًء 

شــطة الرشــكة ورفعهــا اىل جملــس إالدا  ملزتم داد تقــارر دوریــة بأوجــه اخلطــر املتعلقــة بأ ن رة عــتمت ا
اطر. ة جتنب هذه ا ف ق وتتضمن توصیات اكم لك   طریق جلنة التدق

  

لیة   .١٦   ا شأن الرقابة ا لس  لكیفات ا ذ  تنف
  للرشكة.

ا  ملزتم ق ا لكیــف ٕادارة التــدق ــالل  لیــة مــن  ا شــأن الرقابــة ا لــس  لكیفــات ا ــذ  ــيل یمت تنف
.   بذ

  

اقشة مراقب احلساابت، وإالدارة  .١٧   ذیة العلی م ا التنف
ىل رٔاسها مدى  ق و اطر اخلاصة ابلتدق شأن ا
ىل ة، وعرضها  رات احملاس  مالءمة القرارات والتقد

لس لتضمیهنا ابلتقرر السنوي.   ا

ق مبا ورد يف هذا البند.   ملزتم   تلزتم جلنة التدق
اطر  ني ملناقشة هذه ا ع مع مدققي احلساابت اخلارج   ابلتفصیل.ویمت عقد اج

  

ان  .١٩   معل الل
س ؤاعضاء لك جلنة، وحيدد    سمیة رئ لس قرارًا ب یصدر ا

ىل أ  اهتا ؤاحاكم وٕاجراءات معلها،  صاصاهتا وواج ه اخ ال ف
ات يف  ق عن ستة اج ات جلنة التدق دد اج یقل 

  السنة.

لس بتارخي     ملزتم ــىل   ١٠/٠٧/٢٠١٧القرارات الصادرة من ا متل  س ؤاعضــاء شــ ســمیة رئــ
ــ اهتا وٕاجراءات معلها (راجع مــا ورد يف هــذا الشــأن  صاصاهتا وواج ىل لك جلنة وحتدد اخ

ات .... من هذا التقرر.  الصف
ق ال تقل عن ستة (   ات السنویة للجنة التدق ات.٦الاج  ) اج
الل الع   ات  س ؤاعضاء اللجنة ومت عقد ستة اج سمیة رئ   ام.مت ٕاصدار قرار ب

  

شلكها    ان اليت  وحيظر تويل رئاسة ٔاكرث من جلنة من الل
ق وعضویة  لس، وال جيوز امجلع بني رئاسة جلنة التدق ي أ ا

ات واملاكفآت يف جلنة  جلنة، وجيوز دمج جلنيت الرتشی
ات واملاكفآت". سمى "جلنة الرتشی دة    وا

لس رئاسة ٔاكرث من جلنة.    ملزتم  ال یتوىل ٔاي عضو يف ا
ق وعضویة جلنة ٔاخرى.   س هنا مجع بني رئاسة جلنة التدق  ل
دة.   ات واملاكفآت يف جلنة وا  مت دمج جلنيت الرتشی
رئاسة ٔاو عضویة ٔاي جلنة ٔاخرى.   ق ال یقوم  س جلنة التدق   رئ

  

لبیة   سها ؤا ا ٕاال حبضور رئ كون انعقاد اللجنة حصی  وال 
ه ع، یبني ف لك اج ما دار  ٔاعضاءها، وحيرر حمرض 

س اللجنة. ع، ویوقع من رئ  ابالج
لس مبا قامت به من  رفع لك جلنة تقررا سنو ٕاىل ا ل عامأ و

هتت ٕالیه من توصیات.   وما ا

شاء لك جلنة.  ملزتم ىل لك ذ يف قرار ٕا صوص    م
ع. ع یبني ما دار يف الاج لك اج   یمت حترر حمرض 

لس  هتت الیه من توصیات.ورفع اللجنة تقررا سنو للم   مبا قامت به من اعامل وما ا

  

ان، وتضمني تقر   مي ٔاعامل الل لس مبراجعة وتق ر ویقوم ا
  احلومكة ما قامت به من ٔاعامل.

لس للعام     ملزتم  .٢٠١٧یمت رفع التقررات املطلوبة للم
ات      من هذا التقرر).١٦و ١٥، ١٤مت ذ (ٔانظر الصف

  

لیة  .٢٠ ا   الرقابة ا
لی   ا ق بنظام الرقابة ا لس مقرتح جلنة التدق ة یعمتد ا

ىل ٔان یتضمن ذ املقرتح آلیة الرقابة، وحتدید   امللرشكة 
صاصات ٕادارات ؤاقسام الرشكة، ؤاحاكم وٕاجراءات  واخ
ف العاملني بأمهیة شأهنا، ورامج توعیة وتثق  املسؤولیة 

لی ا اتیة ؤاعامل الرقابة ا   ة.الرقابة ا

لیة والقرارات والتعلــ  ملزتم ا ة من السیاسات وإالجراءات واللواحئ ا ريهــامتت الرشكة مجمو  ت و
ــل خمتلــف  ــىل تنظــمي ســري العمــل دا وبــة الــيت مصمــت للحــرص  من إالجراءات الرقابیــة املك
ــني ــن الفصــل ب ــد م ــات إالدارة والتأك ــذ توجهي ــة وضــامن تنف ــا التابع ـكة ورشاكهت  ٕادارات الرشـ

ســهیل تــداول املعلو  منیــة ســلوكهم املهــين وكــذ  ات وتطور املــوظفني وحتفــزيمه و مــات الواج
ــة العمــل اب یري ومراق ســ ــاهتم واملســامهة يف  ام بواج لشــلك شلك ميكن ٔاحصاب العالقة من الق

  املناسب.

  

طة وجيب ٔان یتضمن املقرتح املشار ٕالیه يف الفقرة السابقة خ  
ا ىل ٔان تتضمنالرشكة يف ٕادارة ا د ٔادىنطر  حتدید ك

سیة اليت قد تتعرض لها الرشكة ويف مقدمهتا اطر الرئ  ا
ىل حتمل  یة احلدیثة، ومدى قدرة الرشكة  خماطر التق

ابعهتا، ور  اسها، وم لهيا، وق اطر، وآلیات التعرف   امجا
رها.   التوعیة هبا، وسبل تفادهيا ٔاو التقلیل من آ

  ملزتم

دة  .٢١ لیة و ا   الرقابة ا
شاء    ىل ٕا لیّة للرشكة  ا شمتل نظام الرقابة ا جيب ٔان 

مي وٕادا كون مستق يف معلها وفّعا لتق دة ٔاو ٔاكرث  رة و
ق املايل ورقابة الزتام الرشكة ابلضواب اطر، والتدق ط ا

القة،  اصة مع ٔاي طرف ذي  اخلاصة ابلتعامالت املالیة 
يل ٔاو ٔاكرث من ذوي اخلربة والكفویتوىل ٔاعاملها مدقق د  اءةا

اطر، مي األداء وٕادارة ا ق املايل وتق وسمح  يف ٔاعامل التدق
ابعة ٔاعاملها، ویصدر   بدخول اكفة ٕادارات الرشكة وم
لس، وكون امه وماكفآته قرارًا من ا ه وحتدید   بتعی

  مسؤوًال ٔامامه.

اكم  ملزتم ــيل مــ ق دا دة تــدق ل  ويه ٕادارة قامئــة حبــد ذاهتــا تتــألف مــن فریــق معــمت الرشكة و
یة خمتلفة. نیة وف ات  لف   مكون من 

ــدة تقــوم جبمیــع ٔاعــام تقاللیة وموضــوعیة. ان الو اسب ووايف للعمــل ابســ شلك م ل مت تدرهبم 
يل للرشكة واكفة ٔاعضاهئا حریة الوصول يف ٔاي وقــت اىل مجیــع ٕادارات وأ  ا ق ا شــطة التدق

ــىل ٔافــرادالرشكة وا ىل أمكل وجه. ومينع  ق  ئق العائدة لها يك تقوم مبهام التدق ــد لو ة فریــق و
ة ٕالدارات واقسام الرشكة. يل املشاركة يف املهام الیوم ا ق ا   التدق
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لیة  .٢٢ ا   تقارر الرقابة ا
ق، تقررًا لك ثالث   يل ٕاىل جلنة التدق ا شهر ة أ رفع املدقق ا

لسعن ٔاعامل الرقابة  لیة ابلرشكة، وحيدد ا ا ىل بناء ا
ق ت اليت جيب ٔان یتضمهنا التقر توصیة جلنة التدق ر البیا

  ما یأيت:ىل األقلىل ٔان تتضمن

ــيل م   ملزتم ا ق ا شــطة ٕادارة التــدق اكفة ٔا ق تقررا  يل ٕاىل جلنة التدق ا ة ضــمنا اكفــرفع املدقق ا
ــاطر الــيت تعرضــت لهــالاعامل املتعلقة بنظام الرقابة ا لیة للرشــكة وكــذ اكفــة ا ا الرشــكة ا

ا مرة ٔاخرى. دو اطر وتاليف ٔاسباب  الج هذه ا ة جتاوز و   وكیف
ي يف  الل العام املنهت ات  سمرب  ٣١مت عقد ستة اج ق. ٢٠١٧د   مع جلنة التدق

 

  

ىل الشؤون املالیّة   .١   ٕاجراءات الرقابة وإالرشاف 
رات  اطر.والاس   وٕادارة ا

  ٢.  
  

اطر يف الرشكة ومدى  مراجعة تطّور عوامل ا
لیة األنظمة املعمول هبا يف الرشكة يف  مالءمة وفا

ري املتوقَّعة يف  ة التغیريات اجلذریّة ٔاو    ق.لسو اموا
شأن الالزتام بتطبیق   .٣   مي شامل ألداء الرشكة  تق

لّیة، ؤاحاكم هذا ا   النظام. نظام الرقابة ا
د والرشوط اليت حتمك   .٤   مدى الزتام الرشكة ابلقوا

  إالفصاح وإالدراج يف السوق.
لّیة عند   .٥   ا مدى الزتام الرشكة بأنظمة الرقابة ا

اطر وٕادارهتا.   حتدید ا
ق.    ملزتم ذ توصیات جلنة التدق ابعة تنف  یمت م

ة تالفهيا وت   اطر واسباهبا وكیف رها.یمت حتدید ا  اليش ٔا
اطر.   ات ٕالزا ٔاسباب ا   وكذ یمت وضع اكفة التوصیات املقرت

  

اطر اليت تعرضت لها الرشكة ؤانواعها ؤاسباهبا  .٦    ا
شأهنا.   وما مت 

الفات وٕازا ٔاسباب   .٧   ات اخلاصة بتصویب ا املقرت
اطر.   ا

ة  .٢٣   الرقابة اخلارج
ق مبراج   عة وحفص عروض مراقيب احلساابت تقوم جلنة التدق

رفع إ  ى الهیئة، و ني  لني جبدول املدققني اخلارج ىل املس
یار عرض ٔاو ٔاكرث لتعیني مقدمه  ة ابخ لس توصیة مس ا
لس التوصیة یمت  د ا ا للرشكة، وفور اع ارج مدققا 

ع امجلعیة العامة للرشكة. ا جبدول ٔاعامل اج   ٕادرا

ــة ا  ملزتم ــوم جلن ــراقيب احلســاابت تق ــن م تلمة م ــروض املســ ــة وحفــص الع تالم ومراجع ق ابســ ــدق لت
یار العرض امل  ة ابخ رفع توصیة مس ى الهیئة و ني  لني جبدول املدققني اخلارج   ناسب.املس

  

وتعني امجلعیة العامة مراقب حساابت ٔاو ٔاكرث ملدة سنة   
دید ملدة ٔاو مدد ٔاخرى مماث حبد ٔاقىص  دة قاب للت وا
ل مرور  ه ق ادة تعی ، وال جيوز ٕا ص مخس سنوات م
ه  ىل مراقب احلساابت وموظف تالیتني، وحيظر  ني م سن
امه  ٕافشاء ٔارسار الرشكة، وكذ امجلع بني ٔاعام و
ات املولكة ٕالیه ؤاي معل آخر ابلرشكة، والعمل  والواج

ه هبا. الق رخي ٕاهناء  ىل األقل من  ل سنة    ابلرشكة ق

دة قاب  مملزت  دیــیمت تعیني مراقب احلساابت بعد موافقة امجلعیة العامة للمسامهني ملدة سنة وا د  للت
ىل العروض املستلمة بــني مــراقيب احلســاابت حبــد اقىصــ أ  قــل ملدة ٔاو مدد ٔاخرى مماث سواء 

  من مخس سنوات.

  

  ام ومسؤولیات مراقب احلساابت  .٢٤
ل   بأي خطر  كتابة سىل مراقب احلساابت ٕابالغ ا

شفه  ك تتعرض  ٔاو یتوقع ٔان تتعرض  الرشكة، ولك ما 
ة من ذ البالغ ٕاىل س لمه هبا، ورسل   من خمالفات فور 
قا الهیئة، و يف ذ حق دعوة امجلعیة العامة لالنعقاد وف

. ىل ٔان خيطر الهیئة بذ   ألحاكم القانون يف هذا الشأن 

ــىل مضــمون هــ    ملزتم صــوص  اء  ٤٣ذه الفقــرة يف املــادة م ت مــن النظــام األســايس لوقــود ابســ
 ٕاخطار الهیئة.

ــة ١فقرة ( ٢٦مبوجب املادة    كون من حق مراقب احلساابت طلب دعوة امجلعیــة العموم  (
ارة. صاد والت ة الرشاكت بوزارة الاق رب ٕادارة مراق   لالنعقاد 

  

دا للج وٕان تعدد ویقدم مراقب احلساابت   معیة تقررا وا
ه ٕاىل الهیئة، وكون ة م س لهيا، ورسل   العامة ویتلوه 
ه، ولك عضو ابمجلعیة ت الواردة ف  مسؤوال عن حصة البیا
اقشة املراقب يف ٔاي مسأ ابلتقرر ؤان  العامة حق م

ه.   ستوحضه عام ورد ف

ىل هذا البند يف الفقرة الثالثة من املــادة     ملزتم صوص  ب يس یقــوم مراقــمــن النظــام األســا ٤٣م
ه مبوجب هذا البند.  احلساابت فعلیا بصورة سنویة مبا هو مطلوب م

ة.   اقشة مراقب احلساابت ٔاثناء انعقاد امجلعیات العموم اح للمسامهني م   م

  

رتبط    وجيب ٔان یتضمن تقرر مراقب احلساابت لك ما 
اصة املتعلقة اب مي األداء ابلرشكة    :الٓيتبأعامل الرقابة وتق

لكیفه.  مملزت  ه مبقىض      مضن نطاق ٔاعامل مراقب احلساابت املطلوب م

لیة املعم  .١   ا لیة ٔانظمة الرقابة ا ول مدى مالءمة وفا
  هبا ابلرشكة.

لكیفه.  ملزتم ه مبقىض      مضن نطاق اعامل مراقب احلساابت املطلوب م

ىل الاسمترار يف مزاو   .٢   مدى قدرة الرشكة 
ذ الزت  شطهتا وتنف شلك مستقل ٔا اماهتا، ویمت ذ 
لس.   عام یبدیه ا

لكیفه.  ملزتم ه مبقىض      مضن نطاق اعامل مراقب احلساابت املطلوب م

لی  .٣   ا ة، مدى الزتام الرشكة بوضع األنظمة واللواحئ ا
ومدى مالءمة هذه األنظمة وت اللواحئ لوضع 

ا بتطبیقها.   الرشكة، ومدى الزتا

لكیفه.مضن نطاق ا  ملزتم ه مبقىض      عامل مراقب احلساابت املطلوب م

ا األسايس وخضوعها   .٤   لكیفه.  ملزتممدى الزتام الرشكة بنظا ىض  ه مبق     مضن نطاق اعامل مراقب احلساابت املطلوب ف
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ألحاكم القانون ورشیعات الهیئة ذات الص مبا فهيا 
  ٔاحاكم هذا النظام.

یق ٔافضل النظم العاملیة مدى الزتامه والرشكة بتطب   .٥  
ام مب داد التقارر املالیة والزتا ق وٕا یري عايف التدق

ولیة ( ق ا ) ISA) و(IFRS/IASاحملاسبة والتدق
طلباهتا.   وم

لكیفه.  ملزتم ىض  ه مبق   مضن نطاق اعامل مراقب احلساابت املطلوب ف
بة یــة وفقــا ملعــایري احملإبصــدار التقــارر املال  KPMGیقــوم املــدقق اخلــار املــايل للرشــكة  اســ

ولیة.   ا

  

نه من الوصول ٕاىل   .٦   مدى تعاون الرشكة يف متك
.   املعلومات الالزمة ٕالمتام ٔاعام

لكیفه.  ملزتم ه مبقىض      مضن نطاق اعامل مراقب احلساابت املطلوب م

ة  .٢٥   الافصاح والشفاف
ة، ملالیّ ر اىل الرشكة الالزتام مبتطلبات إالفصاح مبا فهيا التقار  

لس،  س ؤاعضاء ا دد األسهم اليت ميتلكها لك من رئ و
ذیة العلیا، وكبار املسامهني ٔاو املسامه ني وإالدارة التنف

س  رئ املسیطرن، وكذ إالفصاح عن املعلومات اخلاصة 
رباهتم العلمیة والعملیة من واق لس وجلانه و ع ؤاعضاء ا

اتیة، وما ٕاذا اكن ٔا  ة مهنم عضوا يف جملس ٕادار سريمه ا
ذیة العلیا لها ٔاو عضوا بأ  ن ي مرشكة ٔاخرى ٔاو ابٕالدارة التنف

  جلان جملس ٕادارهتا.

وري وتقدمي التقارر املالیــة بصــورة دوریــة ومتلیكهــا مجلیــ    ملزتم  ع اجلهــاتتقوم الرشكة ابٕالفصاح ا
ة. الم   الرقابیة وإال

ــرباهتمیــمت إالفصــاح عــن املعلومــات اخلاصــة عــن جملــس االٕ     دارة وجلانــه واســهم األعضــاء و
تصــة، كــ ــذ ابجلهــات الرقابیــة ا ام یــمت وعضوهتم يف جمال رشاكت ٔاخرى ٔاو شغلهم ملواقع تنف

رب تقرر احلومكة السنوي.   إالفصاح عن ذ 

  

شأن التعامل مع الشائعات نف   ىل الرشكة حتدید سیاسهتا  ا و
شلك واحض  ة إالفصاح  ، وكیف وب ومبا ال ٔاو ٕاثبا ومك

لس  ىل ا ، وجيب  رشیعات الهیئة ذات الص یتعارض مع 
اكفة ا   التأكد من دقة وحصة ما تفصح عنه الرشكة والزتا

د إالفصاح.   قوا

ذیة.  ملزتم سیق مع إالدارة التنف سویق ابلت اص إبدارة ال رب قسم      تقوم الرشكة بذ 

  تضارب املصاحل .٢٦
لسمبا ال خيالف ٔاحاك   م القانون يف هذا الشأن، یلزتم ا

مببادئ هذا النظام، وابٕالفصاح عن التعامالت والصفقات 
ري  ٔ القة" وكون ل ا الرشكة مع ٔاي "طرف ذي  اليت ترب

ة الرشكة. ة قد تتعارض مع مصل   فهيا مصل

الل العام   ملزتم القة      .٢٠١٧مل تربم الرشكة تعامالت ٔاو صفقات مع ٔاطراف ذات 

ىل األقل من التارخي احملدد  ل ٔاسبوع  لس ق ىل ا  وجيب 
 كةالنعقاد امجلعیة العامة اليت تدعى للنظر يف مزيانیة الرش 

لس ٔان یضع حتت ترصف املسامهني كشفا تفصیلیا  وتقرر ا
هيا يف الفقرة السابقة، ك ام ابلتعامالت والصفقات املشار ٕا

لیه إالفصاح عهنا ابلتقرر السنو    ي للرشكة.جيب 

الل العام   ملزتم القة      .٢٠١٧مل تربم الرشكة تعامالت ٔاو صفقات مع ٔاطراف ذات 

رام ٔایة صف  ام إب قة ويف مجیع األحوال، ال جيوز للرشكة الق
القة" ٕاال بعد موافقة امجلعیة الع  امةكبرية مع ٔاي "طرف ذي 
یة تال للرشكة، وجيب ٔان یتضمهنا جدول ٔاعامل امجلعّیة العامة ال 

ا.الٕ  را   متام ٕاجراءات ٕا

الل العام   ملزتم القة  رام ٔاي صفقة كبرية مع طرف ذو      .٢٠١٧مل یمت ٕا

ة الرشكة .٢٧ الء مصل ة وٕا   الشفاف
كون طرفا ٔاو  ص   القة"  ال جيوز ألي "طرف ذي 

ع ا ا الرشكة حضور اج القة ٔاو صفقة ترب  لسبعملیة ٔاو 
اقشته ت العم   ق لیة ٔاو العالقة ٔاو الصفقة، وال حئاثناء م

شأهنا. لس من قرارات  ىل ما یصدره ا  التصویت 
  

  ملزتم 
يف ٕاطـــــــار 

ـــ  ح الرشـــــــ
ــــــوارد يف  ال
انـــــــــــة  "
  التطبیقات"

الكه    القة الم  من رٔاس املال. %٢٠ما السهم املمتاز طرف ذي 
كون الطرف ذو العالقــة هــو مــا الســهم   ا ٔان  ي املمتــاز وا ال ینطبق هذا احلمك يف 

دهام. لس ال ینعقد ٔاصال ٕاال بوجود ٔا لام بأن ا س  ئب الرئ س و   یعني الرئ

  

ا ويف مجیع األحوال، جيب ٔان تصب اكفة العالقات اليت تقميه 
كون  ة الرشكة، وكذ جيب ٔان  الرشكة مع الغري يف مصل
ىل ٔاساس ا وفقًا ألسعار السوق و  مجیع الصفقات اليت ترب

ة جتاريّ   حبت، وجيب ٔاّال تتضّمن رشوطًا ختالف مصل
  الرشكة.

ة الرشكة ومسامههيا.    ملزتم ق مصل  اكفة العالقات اليت تقميها الرشكة مع الغري بدافع حتق
ىل ٔاساس سعر السوق وبصورة جتاریة.     مجیع الصفقات تربم 

  

  إالفصاح عن معلیات التداول .٢٨
لس، وإالدارة التنف  ذیة العلیا ومجیع یلزتم ٔاعضاء ا

م ؤاوالدمه القرص ابٕالفصاح عن  اص املطلعني ؤازوا األش
ىل ٔاسهم الرشكة وسائر  معلیات التداول اليت یقومون هبا 
د  لس قوا ٔاوراقها املالّیة األخرى، وجيب ٔان یعمتد ا
ىل  اص املطلعني  وٕاجراءات واحضة تنظم تداول األش

  .األوراق املالیة اليت تصدرها الرشكة

ــد تعامــل ٔاعضــا    ملزتم ت والاصدارات املنظمــة لقوا ء تقوم الرشكة من وقت الٓخر إبرسال التعل
اص  ــذیني ومجیــع األشــ رن التنف لــس واملــد اص ذوي العالقــة ألعضــاء ا لس واألشــ ا

 ذوي العالقة.
لس.   دها بواسطة ا اص ذوي العالقة الع د وٕاجراءات تداول األش داد قوا مت ٕا   س
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  املساواة بني املسامهني يف احلقوق .٢٩
ة  ىل ملك ساوون وهلم اكفة احلقوق املرتتبة   املسامهون م

  .السهم وفقا ألحاكم القانون واللواحئ والقرارات ذات الص
ة اخلاصــة مبــا الســهم املمتــاز   ملزتم اء احلقــوق إالضــاف ت ة ابســ ــىل صــف یــع متتــع مج ٥املوحضــة 

ساویة  املسامهون حبقوق   م
  

لیة  ا  وجيب ٔان یتضمن النظام األسايس للرشكة ولواحئها ا
ت الالزمة ملامرسة مجیع املسامهني  إالجراءات والضام
اص حق الترصف يف األسهم، وحق  حلقوقهم، وبوجه 
ىل النصب املقرر من ٔارابح األسهم، وحق حضور  احلصول 

ىل امجلعیة العامة والاشرتاك يف مداوالهتا والتص ویت 
قراراهتا، وحق الوصول ٕاىل املعلومات وطلهبا مبا ال یرض 

  مبصاحل الرشكة.

لهيا يف املــواد     ملزتم صوص  مــن النظــام  ٤٨) و٦( ٤١،  ٣١،١٧،١٦،١٠ٔاحاكم هذا البند م
 األسايس لوقود.

ــالل مــا تقــو    الل موقع الرشكة الالكــرتوين ومــن  ة للمسامهني من  ا م مجیع املعلومات م
رشــات والتعــامميالرشــكة  ات والتقــارر وال ــرب إالفصــا  متلیكــه للمســامهني مــن معلومــات 

ة. رب بورصة قطر والصحف الیوم وریة والسنویة    الصادرة وا

  

  مراجعة جسل املسامهني .٣٠
ىل   ىل الرشكة التقدم شهر بطلب جلهة الایداع للحصول 

هيا فاظ به  ة حمدثة من جسل املسامهني والاح   .س
    تلزتم الرشكة مبا ورد يف هذا البند.  ملزتم

ىل املعلومات .٣١   حق املسامه يف احلصول 
لیة   ا جيب ٔان یتضمن النظام األسايس للرشكة ولواحئها ا

ه من ممار  سة ٕاجراءات وصول املسامه ٕاىل املعلومات اليت متك
حقوقه اكم مبا ال خيل حبقوق سائر املسامهني ٔاو یرض 

  كة.مبصاحل الرش 

 تلزتم الرشكة مبا ورد يف هذا البند.    ملزتم
  هنا قسم لشئون املسامهني معين ابلتواصل مع املسامهني يف األمور ذات العالقة.  

  

تظمة،   ق وحتدیث املعلومات بطریقة م وتلزتم الرشكة بتدق
سة ار مموبتوفري اكفة املعلومات اليت هتم املسامهني ومتكهنم من 

ىل الوجه ا دم يف ذ وسائل حقوقهم  ست ألمكل، ؤان 
یة احلدیثة.   التق

ــرب االٓلیــا   نویة ویــمت توفريهــا للمســامهني  ق املعلومــات بصــورة دوریــة وســ ت یمت حتــدیث وتــدق
  املذكورة بعالیه.

  

  حقوق املسامهني املتعلقة ابمجلعیة العامة .٣٢
جيب ٔان یتضمن النظام األسايس للرشكة، تنظمي حقوق  

ع امجلعیة العامة واليت مهنا:املسامهني املت   علقة ابج
      

حق املسامه ٔاو املسامهني املالكني ما ال یقل عن   .١ 
) من رٔاس مال الرشكة، وألسباب جدیة %١٠(

 طلب دعوة امجلعیة العامة لالنعقاد، وحق املسامهني
ن ميثلون ( ىل %٢٥ا ) من رٔاس مال الرشكة 

ري ا  قادلعادیة لالنعاألقل طلب دعوة امجلعیة العامة 
ذا هوفقا لٕالجراءات اليت حيددها القانون واللواحئ يف 

  الشأن.

ىل ما ورد يف هذا البند يف املادتني   ملزتم صوص      من النظام األسايس. ٣٩و ٣٦م

 ٢ .  
  

احلق يف طلب ٕادراج مسائل معینة يف جدول ٔاعامل 
ا ع ٕان مل یدر اقشهتا ابالج  امجلعیة العامة وم

لس و  .ا   قررت امجلعیة ذ

لهيا مضنا املادة   ملزتم صوص      من النظام األسايس. ٢و١الفقرتني  ٣٦م

ة فرصة   .٣  ات امجلعیة العامة، وٕا حق حضور اج
املشاركة الفعا فهيا والاشرتاك يف مداوالهتا 
ات املدرجة يف جدول األعامل،  اقشة املوضو وم

د و  سري لك ما من شأنه العمل مبو ماكن انعقاد وت
د امجلعیة وابملسائل املدرجة جبدول األعامل وابلقوا

. ه األسئ   اليت حتمك املناقشات وتوج

ىل مجیع ذ يف النظام األسايس املواد   ملزتم صوص   مــن النظــام، كــام ٔان مجیــع مــا ٤٠حىت  ٣١م
ة للرشكة.   ورد ممارس بصورة معلیة يف مجیع امجلعیات العموم

  

 ٤ .  
  

اص حق املسا مه يف ٔان یولك عنه مبوجب توكیل 
لس  ري ٔاعضاء ا ابة؛ مساهام آخر من  بت ابلك و
دد زید  ىل ٔاال  ع امجلعیة العامة،   يف حضور اج

ىل ( ) %٥األسهم اليت حيوزها الوكیل هبذه الصفة 
  من ٔاسهم رٔاس مال الرشكة.

ىل ذ يف الفقرة (  ملزتم صوص      األسايس.من النظام  ٣١) من املادة ٢م

لهيم يف حضور   . ٥  حق املسامهني القرص واحملجور 
ع امجلعیة العامة، وميثلهم يف احلضور النائب ون اج

. ً   عهنم قانو

ىل ذ يف الفقرة (  ملزتم صوص      من النظام األسايس. ٣١) من املادة ٢م

لس   . ٦  ه األسئ ٕاىل ٔاعضاء ا حق املسامه يف توج
م ابٕالجا ي ال یعّرض موالزتا لهيا ابلقدر ا ة صلبة 

اكم ٕاىل امجلعیة  الرشكة للرضر، وحقه يف الاح
ة. ري اكف ىل سؤا    العامة ٕاذا رٔاى ٔان إالجابة 

ــة مجلیــع املســامهني يف تو   ملزتم ــات امجلعیــة العموم ــه مــا تتاح الفرصــة بصــورة معلیــة يف مجیــع اج ج
لهيا.   شاءون من ٔاسئ وتمت إالجابة 

  

ىل قرارات امجلعیة العامة،   . ٧  احلق يف التصویت 
د وإالجراءات  سري لك ما من شأنه العمل ابلقوا وت

ىل ذ يف املادة   ملزتم صوص      من النظام األسايس. ٣٢م
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  اليت حتمك معلیة التصویت.
رى ٔانه   .٨  ىل ٔاي قرار  رتاض  حق املسامه يف الا

ة فئة معینة من املسامهني  ٔاو یرض هبا یصدر ملصل
ريمه دون  لس ٔاو  اصًا ألعضاء ا ٔاو جيلب نفعًا 
ع،  ة الرشكة وٕاثباته يف حمرض الاج اعتبار ملصل
لیه من قرارات وفقا  رتض  وحقه يف ٕابطال ما ا

  ألحاكم القانون يف هذا الشأن.

ــول     ملزتم ته حلــق التصــویت ٕامــا ابلق ىضــ ممارســ ــىل ٔاي قــرار مبق ــرتاض  ٔاو جيــوز للمســامه الا
رتاض.  الا

ع.   ٔسهم املمث يف الاج لبیة املطلقة ل  تصدر القرارات ابأل
ىل املســامه يف   ع وال جحر  رتاضات املسامهني يف حمرض الاج الت وا ل مجیع مدا  وس

ري حصیح ٔاو ابطل. رى ٔانه    طلب ٕابطال ٔاي قرار 

  

سري سبل املشاركة الفعا يف امجلعیة العامة .٣٣   ت
سب األماكن واملواعید النعقاد امجلعیة العجيب اخ   ، امةیار ٔا

یة احلدیثة يف التواصل مع  دام وسائل التق وللرشكة است
ع امجل  دد مهنم يف اج سريا ملشاركة ٔاكرب   عیةاملسامهني ت

.   العامة مشاركة فعا

لك ما ورد يف هذا البند يف مجیع امجلعیات   ملزتم ة معلیة الالزتام  ح ة لل یمت من      رشكة.العموم

ات املدر   ىل الرشكة متكني املسامهني من العمل ابملوضو جة و
ة  د مهنا مصحوبة مبعلومات اكف ست جبدول األعامل وما 
ىل هنم من الاطالع   متكهنم من اختاذ قراراهتم، وكذ متك

لهيا إالفصاح عن نتاجئ ا ع امجلعیة العامة، و عیة مجل حمرض اج
هت ىالعامة فور ا ع  ة من حمرض الاج س  اهئا، وٕایداع 

ده.   الهیئة فور اع

ــة ضــوئیة    ملزتم ــىل لو ث  ع ویوزع وی یل الاج رش وٕارسال جدول الاعامل للمسامهني ق  یمت 
ع امجلعیة.  كبرية يف قامئة اج

ــة ورســل للهیئــة والبورصــة ومج    یــع یــمت إالفصــاح عــن نتــاجئ اعــامل وقــرارات امجلعیــة العموم
  جلهات الرقابیة األخرى.ا

  

  حقوق املسامهني املتعلقة ابلتصویت .٣٤
ميارسه بنفسه ٔاو عن طریق من ميث التصویت حق املسامه  

  ال جيوز التنازل عنه وال ميكن ٕالغاؤه. قانوً 
ىل ذ يف املادة   ملزتم صوص      يف النظام األسايس. ٣٥م

د ٔاو ٕاجراء ق  ىل الرشكة وضع ٔاي ق د یؤدي ٕاىل وحيظر 
متكني  دام املسامه حلقه يف التصویت، وتلزتم  اقة است ٕا
سري ٕاجراءاته، وجيوز  املسامه من ممارسة حق التصویت وت

یة احلدیثة. دم يف ذ وسائل التق ست   لها ٔان 

ــود مــن شــأهنا ٔان تعیــق ٔاي مســامه عــن ممارســة حقــه يف التصــویت كــام     ملزتم ال تضع وقود ٔاي ق
رس الالزمني. ميكن املسامه من  ممارسة حق التصویت ابلسهو وال

دام المكبیور.   اب جملس إالدارة ابست   یمت التصویت النت

  

لس .٣٥ اب ٔاعضاء ا   حقوق املسامهني املتعلقة ابنت
 حشنيىل الرشكة الالزتام مبتطلبات إالفصاح ف یتعلق ابملر  

ىل اكفة  لهيا ٕاطالع املسامهني  لس، و ات املعلوملعضویة ا
رباهتم العلمیة والعملیة من وا قع اخلاصة جبمیع املرحشني و

د احملدد النعقاد امجلعیة العام ل املو اتیة ق وقت ة بسريمه ا
  اكف.

اتیــ  ملزتم رباهتم من واقع ســريمه ا لس ومؤهالهتم و داد قامئة ابملرحشني لعضویة ا رشــیمت ٕا  ة ویــمت 
ــذكورة للمســا ــة امل ــع القامئ ــرتاعوتوزی ــة ابالق ــة املعنی ــة العموم ع امجلعی ــل اجــ ــار  مهني ق ی واخ

  املرحشني.

  

لس ابالقرتاع الرسي وو  خب امجلعیة العامة ٔاعضاء ا  فقاوت
  ألسلوب التصویت الرتامكي.

ــة املنعقــدة بتــارخي   ملزتم ع امجلعیــة العموم ــدٔا  ٠٥/٠٣/٢٠١٧مت ذ يف اجــ ــث مت تطبیــق م ح
  قا ألسلوب الاقرتاع الرتامكي.الاقرتاع الرسي وف

  

  حقوق املسامهني املتعلقة بتوزیع األرابح .٣٦
ىل مبا ال خيل بقدرة الرشكة حيدد النظام األسايس للرشكة  

ح رابسبة احلد األدىن من االٔ  الوفاء ابلزتاماهتا جتاه الغري
لس و  ىل ا ىل املسامهني، و ة اليت جيب توزیعها  ضع الصاف

ة لتوزیع ت األرابح مبا حيقق مصاحل الرشكة سیاسة واحض
  واملسامهني، 

ىل ذ يف املادة     ملزتم صوص  طــاع  ٤٦م ــىل جــواز اق ــث مت الــنص  من النظام األســايس ح
فاء الزتا %٥حصة ٔاوىل بواقع  الغ الس ٔرابح بعد ختصیص م مــات من رٔاس املال لتوزیعها 

اري والاخ  یاطي الاج  یاري.قوانني العمل والاح
لــس حيــدد ٤٦املادة    یة لتوزیــع األرابح وا ســ التوزیــع  من النظام األسايس حتدد املعامل الرئ

لیة للرشكة. ىل ضوء الظروف االٓنیة واملستق   ىل ضوء ذ و

  

ع امجلعی  ىل هذه السیاسة يف اج ة وجيب اطالع املسامهني 
لس. هيا يف تقرر ا   العامة، وإالشارة ٕا

رش ذ يف التقرر السنو یمت إ   ملزتم ىل سیاسة توزیع األرابح ویمت    ي.طالع املسامهني سنو 
  

  

ىل األرابح اليت ٔاقرت امجلعیة  ة يف احلصول   وكون األحق
سهم االٔ  العامة توزیعها سواء اكنت نقدیة ٔاو ٔاسهام جمانیة ملاليك

ة إالیداع يف هنایة تداو  ى  ل املسامهني  س لني  ل املس
  نعقاد امجلعیة العامة.یوم ا

ة إالیداع يف الیــوم الســابق النعقــا  ملزتم ى  ل  ، د امجلعیــةيف املايض اكن التوزیع یمت للمسامه املس
دا تطبیــق السیاســة اجلدیــدة ابلتوزیــع للمســامه املــا للســه م وسوف یمت من هــذا العــام فصــا

ة.   هنایة تداول یوم انعقاد امجلعیة العموم

  

  امهني املتعلقة ابلصفقات الكربىحقوق املس .٣٧
جيب ٔان یتضمن النظام األسايس للرشكة آلیة حمددة محلایة  

رام ال ٕا اصة  امة واألقلیة بصفة   حقوق املسامهني بصفة 
ة رٔاس  الرشكة صفقات كبرية قد ترض مبصاحلهم ٔاو ختل مبلك

  مال الرشكة.

ایــة عمول هبــا يف الرشــكة مصــممة خصیصــا محلمجیع مواد النظام األسايس والنظم وإالجراءات امل  ملزتم
يس حقوق املســامهني ســواء األقلیــة ٔاو االٔكرثیــة ومــع العــمل بــأن القــرارات حســب النظــام األســا
ــري املشــا ٔســهم املشــاركة و ع وتعتــرب ملزمــة ل لبیة الاســهم املمــث يف الاجــ ركة يف تصدر بأ

س ف  ع.  جتدر إالشــارة ٕاىل ٔان رٔاس مــال وقــود لــ ر ــه حقــوق الٔكرثیــة متكهنــا مــن ٕاصــداالاج
لبیة، و ست هنا ٔا ست هنا ٔاكرثیة فكذ ل دها، وابلتايل ومبا ٔانه ل ال غــىن القرارات لو

رية والصغرية معا.   عن ٕاصدار القرار من تضامن بني احلصص الك

  

ويف مجیع األحوال جيب إالفصاح عن هیلك رٔاس مال الرشكة  
شأنه، واالٕ  ن م) ٔاو ٔاكرث %٥فصاح عن املالكني (ولك اتفاق جتریه 

ارشة. ري م ارشة ٔاو    ٔاسهم الرشكة بطریقة م

ة   ملزتم ر مراجعة صــف  والــيت تــوحض ٤یمت إالفصاح عن هیلك رٔاس املال ابلشلك املطلوب هنا. 
ن ميلكون ٔاكرث من    من رٔاس املال  %٥املسامهني ال

  



 

 ٢٤                      ٢٠١٧تقرر حومكة الرشاكت للعام 

ري املسامهني .٣٨   حقوق ٔاحصاب املصاحل من 
رتاتل  ىل حقوق ٔاحصاب املصاحل وا  ا،زتم الرشكة ابحملافظة 

ة يف الرشكة طلب املعلومات  لك صاحب مصل وجيوز 
ه،  ت صف رفق بطلبه ما یث ىل ٔان  ذات الص مبصلحته 

 اسبوتلزتم الرشكة بتقدمي املعلومات املطلوبة يف الوقت املن
ي ال هيدد مصاحل االٓخرن ٔاو یرض مبصاحله   ا.وابلقدر ا

ــرتام حقــوق ٔاحصــ  ملزتم ــىل ا هتا ومجیــع نظمهــا  اب تقوم سیاسة الرشكة ورؤهتا الاسرتاتیجیة ورسا
ــات البرتولیــة وال دمات وتوزیع حرصــیة للمنت غــاز املصاحل. ٕاضافة ٕاىل ذ فٕان وقود كرشكة 
ضبطة تصــب يف مجم  ة صارمة وم و ختضع لقوانني ولواحئ وٕاجراءات تنظميیة حكوم ل ا ا لهــدا
ــىل ٔاســس املســاواة والعــدل والزناهــة والشــفا ة ٔاحصاب املصاحل وتقدمي اخلدمات هلــم  ة ملصل ف

ات ٔاخرى خبالف الهیئة.  هتا ألعاملها ختضع لرقابة    وبعبارة ٔاخرى فٕان وقود يف تأد

  

وبة حتدد ٕاجراءات تقدمي تظمل  لس ٔان یضع آلیة مك ىل ا  و
سؤولني ابلرشكة ٔاحصاب املصاحل من قرارات وترصفات امل 

ذیة العلیا هبا، ؤاخرى لتلقي وحفص شاكوا مه وإالدارة التنف
شأن لك ما ميس مصاحل الرشكة  اهتم  اهتم وبال ومقرت
ىل رسیة مضمون  ىل ٔان تنص ت االٓلیة  ؤاموالها 

 لبتالشكوى ٔاو املُقَرتح ٔاو الَبالغ، وحامیة مقدمه، وآجال ا
ىل الشاكوى وا ات.يف التظلامت والرد    ملقرت

ام ٔاحصاب املصاحل ابلتظمل من قــرارات وترصــفات املســؤولني و   ملزتم ة ق لك مــا مت وضع آلیة حتدد كیف
 .٢٠١٦لسنة  ٢ميس مصاحل الرشكة مبوجب تعممي رمق 

  

متع .٣٩   حق ا
هنوض به،  متع وا منیة ا ام بدورها يف   ىل الرشكة الق

الل املشارك ئة من  ىل الب  ة الفعا واجلادةواحملافظة 
عیة للرشاكت.   مبنظومة املسؤولیة الاج

ة   ملزتم     من هذا التقرر.١٦راجع صف

  
  
  
  

  عن قطر للوقود (وقود)
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