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            مقدمة

         
 

 السادة املساهمون الكرام 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

وقود أن  يستتر، 2016( لستتنة 5بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألستتواق املالية رقم )  الصتتادراملدرجة    والكيانات  حوكمة الشتتركاتنظام  التي تتبعها الشتتركة خصتتوصتتااعد ومبادئ الحوكمة  قو وتطبيقا ل  ستتداداء  ا

ما قامت به وقود في ستتتتتتبيل تطبيق على    الطالعمن ا  والجهات الرقابية  ،وأصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة  املستتتتتتتثمرينتمكين الستتتتتتادة   ألجل  ،2021تقرير الحوكمة لعام   للستتتتتتادة املستتتتتتتثمرين وجميع اصتتتتتتحاب املصتتتتتتالح تقدم

، وبما عاتقنا تجاه مستتتتتتتتاهمينا الكرام واألطراذ األخرى قات العالقة  وقيامنا باملهام واالعباء امللقاة على  ،التزامنا وتنفيذنا لواجباتنا ومستتتتتتتتؤولياتنا  ولتوضتتتتتتتتي  الجهود املبذولة من جانبنا بشتتتتتتتتأن  ،قواعد الحوكمة

صتتتتنف بواستتتتطة شتتتتركة فور س ، كما أهلها أل والحوكمة واملستتتتؤولية االجتماعية الصتتتتادر من هيئة قطر لألستتتتواق املاليةأهل وقود الحتالل املرتبة الستتتتادستتتتة في مؤشتتتتر البيئة  
ُ
من ضتتتتمن أفضتتتتل مائة   Forbesن ت

 من حيث الربحية والعائد على املساهمين. 2021شركة مساهمة مدرجة في الشرق األوسط للعام 

ستتتتتتتتتتتتواء الخا    ،الحوكمة نظامو  ،2021لستتتتتتتتتتتتنة   8املعدل بالقانون رقم   2015لستتتتتتتتتتتتنة  11بقانون الشتتتتتتتتتتتتركات التجارية رقم  تجاه التقيد    وتقوم حاليا باتخاقها وقود  اتخذتااهذا التقرير الخطوات التي   يعكسو 

التابعة،   ااتناول الفصتتل األول البيانات واملعلومات األستتاستتية عن قطر للوقود من حيث راس املال، وشتتركات ،التقرير في فصتتلينهذا  حيث قمنا بإعداد الصتتادرة من هيئة قطر لألستتواق املالية،  أو قلك  ،بوقود

التزام وقود بمتطلبات   إلخ...، بينما تناول الفصتتتتتتتتتتتل الثاني مدىوإدارتاا التنفيذية ونظام الرقابة الداخلية   ،2021وأعمال اجتماعات املجلس واللجان خالل العام   ونظامها األستتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتني، ومجلس إدارتاا ولجانه،

ستتتتتعرضتتتتنا التطبيق الفعلي ، حيث ا2017مايو   15يدة الرستتتتمية بتاريخ  نظام حوكمة الشتتتتركات التجارية الصتتتتادر من هيئة قطر لألستتتتواق املالية واملنشتتتتور بالجر لنظام الحوكمة الخا  بوقود و الحوكمة وفقا  

 ولم نكتفي فقط بإيراد النصو  املوجودة في األنظمة واللوائ  واإلجراءات املنظمة لعمل الشركة.، ألحكام النظام

ملنتجات البترولية والغاز كموزع حصتتتري ُمعين من قبل الدولة لتوزيع اوخصتتتوصتتتية وضتتتعها  وبما يتفق مع طبيعة    ،في مجاالت الحوكمة بالقوانين واألنظمة الستتتائدةااللتزام  ب  على حرصتتتها التاموتؤكد وقود دوما 

 للبالد.  في إطار بوتقة من القوانين والنظم واملقررات اآلمرة وامللزمة لها كمقدم خدمات أساسية وضرورية لخدمة االقتصاد الوطني واألمن القومي

 اهتمامكم.نشكركم على ثقتكم بنا ونتمنى أن ينال هذا التقرير 

             والتقدير.ام وتفضلوا بقبول فائق االحتر 

 

 

 اإلدارة،مجلس رئيس 
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 الفصل االول 

 ونظامها االساس ي معلومات عامة عن قطر للوقود

 تمهيد: .1

في الستتتتجل التجاري تحت وتم تستتتتجيلها   2002لستتتتنة   5رقم  األميري تأستتتتستتتتت قطر للوقود .وقود. ش.م.ق. كشتتتتركة مستتتتاهمة قطرية بموجب املرستتتتوم 

 .مدرجة كشركة مساهمة عامة( آنذاكاملالية  لألسواق)سوق الدوحة في بورصة قطر  إدراجهاتم كما  24872رقم 

 10/2/2002: تاريخ التأسيس .2

 www.woqod.com.qa: املوقع االلكتروني .3

 الرئيسية للشركة:  األنشطة .4

املرتبطة    األخرى والخدمات  املختلفة    بأنواعهااملنتجات البترولية  وتخزين    وتسويقوتوزيع  لشركات التابعة لها في نقل  الرئيسية للشركة وا   األنشطةتتمثل  

 النقل البحري.أعمال مهام الفحص الفني للسيارات واملركبات و  إلى إضافةالتجزئة،  أعمالبذلك بما فياا 

ووقود الطائرات   البترولية والغازلشركة تملك وإدارة وصيانة املحطات والشبكات والتسهيالت الالزمة لتوزيع املنتجات ا  يدخل ضمن أغراضكما 

 . ، وإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز سدرة للمستلزمات املنزلية والبيتومينوالسفن 

http://www.woqod.com.qa/
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   للوقود:الشركات اململوكة والتابعة لقطر  .5

 نسبة التملك %  اسم الشركة 

 )وقود( قطر للوقود % 60 كيوجت(لوقود الطائرات )قطر  .1

 الشركة القطرية للصناعات التحويلية()%  40

 %100 فاحص(وقود لفحص املركبات ) .2

 %100 وقود للخدمات البحرية  .3

 %100 وقود الدولية  .4

 %100 (غير نشطة)وقود اململكة  .5

 %100 ارض الخليج العقارية  .6
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 املال: رأسبيانات  .6

 مليار ريال قطري. 1 :   رأس املال املصرح به                  ◼

 ريال قطري. 994,255,760 :        (2017/ 05/03)بتاريخ  (املقررة زيادةالرأس املال املدفوع )بعد  ◼

 ريال قطري. 1 :    القيمة االسمية للسهم                ◼

 نسب التملك:  

 من إجمالي رأس املال %60 بواقع أسهم (:)كل حسب عدد األسهم اململوكة له بما فيهم مركز الشفلحللمساهمين  ملكية خاصة •

واقع أسهم :)مؤسسة عامة قطرية( قطر للطاقة •  من ضمناا سهم واحد ممتازمن إجمالي رأس املال  %20 ب

من إجمالي  %20 أسهم بواقع :صندوقي املعاشات املدني والعسكري عبر  عامة قطرية( مؤسسة)والتأمينات االجتماعية،  الهيئة العامة للتقاعد •

  رأس املال

راقب .7   :Deloitte، السادة/2021للعام  الحسابات و م

بتوصية من مجلس اإلدارة إثر إجراءات مناقصة محدودة بإشراذ لجنة    08/03/2021بتاريخ  بواسطة الجمعية العمومية لوقود املنعقدة    تعيينهتم  والذي  

 التدقيق. 

 :السهم املمتاز .8

باإلضافة  جميع الحقوق املمنوحة لحاملي األسهم العادية ملالكه السهم املمتاز ، يخول بصفة دائمة قطر للطاقةل مملوكا ممتاز سهم رأس املال على يحتوي 

 النظام األساإني لقطر للوقود. من  42في املادة إلى كافة الحقوق املنصو  علياا 
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 :(2022-2020)الدورة  اإلدارةأعضاء مجلس  .9

 االسم  
تاريخ االلتحاق 

 باملجلس
التي يشغلها العضو في شركات املساهمة  املناصب 

 املدرجة  العامة
   عن السيرة الذاتية  مختصر 

 )شامال املؤهالت العلمية والخبرات( 

عدد األسهم  
اململوكة بتاريخ 

31/12/2020 
1 . 

 

 16/03/2015 السيد / احمد سيف احمد السليطى

 

قطر ممثال ل/    رئيس مجلس ادارة قطر للوقود )غير تنفيذي •
 .2017 /06/03( ابتداء من للطاقة

 .16/03/2015نائب رئيس مجلس اإلدارة لوقود ابتداء من   •

للبتروكيماويات  رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد •
 .MPHCالقابضة 

 إدارة ناقالت.نائب رئيس مجلس  •

   يشغل •
 
 . قطر للطاقةنائب الرئيس لشؤون العمليات في    منصب  حاليا

سنة في مجال العمليات بحقل الغاز   34يمتلك خبرة واسعة تزيد عن   •

والبترول والبتروكيماويات، باإلضافة الى خبرته الواسعة في إدارة 

يم االقتصادي القوى العاملة وإعادة الهياكل التنظيمية وفي التقي

 . للمشاريع

 ال يوجد 

2 . 
ممثال  /  للوقود )غير تنفيذينائب رئيس مجلس ادارة قطر  • 01/07/2019 عبد العزيز جاسم املفتاحالسيد / 

 .2019يوليو ( ابتداء من للطاقةقطر ل

للبتروكيماويات  مسيعيدعضو مجلس إدارة شركة  •
 .MPHCالقابضة 

 

  يشغل •
 
لشؤون املدن الصناعية بقطر رئيس نائب ال منصب حاليا

 .للطاقة

وشركة  ()قابكو للبتروكيماويات قطر مجالس إدارات شركاتئيس ور  •

 .املحدودة وقطر للفينيل املحدودة فاتوفين 

 عدة مناصب مختلفة في مجالس إدارة كٍل من أوريكس  •
 
تقلد سابقا

لتحويل الغازات إلى سوائل، وشركة اإلضافات البترولية، وشركة 

 أمواج، وشركة استاد.

رج من جامعة ميامي في الواليات املتحدة االمريكية، بشهادة خت •
 .لكهربائيةبكالوريوس العلوم في الهندسة ا

عاما في قطاعي إنتاج النفط والغاز  33يتمتع بخبرة تزيد على  •

 والصناعات البتروكيماوية.

26.690 
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3 . 
عضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذي   • 01/07/2019                       سعد راشد املهنديالسيد / 

  .01/07/2019ابتداء من ( للطاقةممثال لقطر /)تنفيذي

 مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات.  نائب رئيس •

حصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية واألنظمة من  •

( في لوس أنجلوس في الواليات املتحدة  USC)جامعة جنوب كاليفورنيا 
  .1990االميركية في عام 

إدارة الهندسة بصفة  –انضم إلى املؤسسة العامة القطرية للبترول  •

 .1990متدرب في عام 

تولى العديد من املناصب في إدارة أعمال الهندسة قبل تعيينه مدير   •

 .2001إدارة األعمال الهندسية في عام 

وقد أّسس إدارة   2003في عام    قطر للطاقةأصب  أول مدير للعقود في   •

وتضمنت املهام تطوير األنظمة ومجموعة كاملة من  العقود. 

 راءات قات الصلة.اإلج

. حيث تولى  قطر للطاقةلشؤون الفنية لل، ُعّين مدير 2006في يونيو  •

لتخطيط واإلشراذ وتنفيذ في االعديد من املسؤوليات التنفيذية 

 مجموعة متنوعة من املشاريع املتعلقة بالنفط والغاز.

 لشركة قطر املحدودة للكيماويات )كيو كيم( في  •
 
 تنفيذيا

 
ّعين رئيسا
 .2015سبتمبر 

 لقطر للوقود )وقود( في أبريل  ّعين  •
 
 تنفيذيا

 
 .2017رئيسا

•  
 
ورئيس تنفيذي لقطر للوقود )وقود( في يوليو  عين عضوا منتدبا

2019. 

 ال يوجد 

 (. مستقل/عضو مجلس ادارة قطر للوقود )غير تنفيذي • 01/04/2008 الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثاني   . 4

 ادارة شركة قطر للتأمين.عضو مجلس  •

 عضو مجلس ادارة الكهرباء واملاء القطرية. •

  يشغل •
 
 . Q-LIFEرئيس مجلس إدارة شركة  منصب حاليا

 رئيس اللجنة األوملبية القطرية. •
 
 شغل سابقا

 شارك في عضوية عدة لجان عليا. •

 يمتلك ويدير عدة نشاطات اقتصادية متميزة.  •

54.500 
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5 . 
 (. مستقل/عضو مجلس ادارة قطر للوقود )غير تنفيذي • 01/04/2008 السيد /  ناصر سلطان ناصر الحميدي

 عضو مجلس إدارة شركة بروة العقارية. •

 عضو مجلس إدارة شركة قطر لألسمنت. •

 

 بممارسة عدة أنشطة  •
 
 رجل أعمال يقوم حاليا

 
تجارية وعمل سابقا

 للشؤون املالية في اللجنة األوملبية القطرية.
 
 مديرا

 عضو سابق بمجلس الشورى. •

1.050.000 

6 . 
 (. مستقل/عضو مجلس ادارة قطر للوقود )غير تنفيذي • 01/04/2008 السيد / عبد الرحمن سعد زيد الشثري   

 

  يشغل •
 
عضو مجلس إدارة شركة املتحدة للتنمية  منصب حاليا

UDC. 

 رئيس مجلس ادارة شركة ايزي يلدنج.و  •

 رئيس مجلس ادارة بالك ارو للخدمات األمنية.و  •

 رئيس مجلس ادارة ايزي كاربنتري.و  •

 بممارسة عدة أنشطة تجارية متنوعة •
 
 .رجل أعمال يقوم حاليا

  

176.680 

7 . 

 

 (. مستقل/عضو مجلس ادارة قطر للوقود )غير تنفيذي • 01/04/2008 السيد / محمد عبد العزيز سعد آل سعد  

 مجلس ادارة شركة بروة العقارية.  عضو •

  يشغل •
 
 رئيس مجلس ادارة كيوكون. منصب حاليا

 رئيس مجلس ادارة شركة تربل تو.و  •

 رئيس مجلس ادارة شركة ماس القابضة.و  •

 عدة  •
 
مناصب أهمها الرئيس التنفيذي للمستثمر األول شغل سابقا

 ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في بنك بروة.

 

315.620 
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عضو مجلس ادارة قطر للوقود )غير  • 08/06/2017 السيد / فيصل عبد الواحد الحمادي             . 8

/ ممثال للهيئة العامة للتقاعد  تنفيذي

 .والتأمينات االجتماعية(

في جهاز قطر لالستثمار باإلضافة الى منصبه   -إقليم قطر  -يشغل حاليا منصب رئيس الستثمار   •
كرئيس تنفيذي لالستثمار لصندوق الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، كما أنه 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء واملاء و  رئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية
 دارة شركة ناقالت.إعضو مجلس و  القطرية

  عمل •
 
 السياسة يحدد الذي واالستثمار االقتصادية للشؤون  األعلى للمجلس مستشارا

 . قطر لدولة املال رأس تخصيص واستراتيجية االقتصادية
 أموال  بإدارة قام حيث لالستثمار قطر جهاز في صول أل ا إدارة مجموعة رئيس منصب شغل كما •

  األصول. فئات جميع في استثمارية محافظ إدارةو  قطر، في السيادية الثروة صندوق 
  كان  كما •

 
 . قطر جامعة في األعمال وإدارة االقتصاد كلية في محاضرا

 .الشركات تمويل مجال في ستيل قطر شركة في املهنية حياته بدأ قلك، وقبل •
 كلية  األعمال، إدارة في بكالوريوسحاصل على  2006 (®CFA) منذ عام معتمد مالي محلل •

 ، 1998عام  قطر جامعةمن  األعمال، وإدارة قتصاداال
 -األمريكية الجامعةفي  لألعمال كوغود كليةمن  التمويل علومفي  ماجستيرحاصل على  •

  .2002عام  األمريكية املتحدة الواليات ،واشنطن
 .2008 – 2007 هارفارد جامعة لألعمال، هارفارد كلية من القيادة تطوير برنامجباإلضافة إلى  •
 

 ال يوجد 

عضو مجلس ادارة قطر للوقود )غير  • 08/06/2017 السيد / علي حسن الخلف                     .  9

/ ممثال للهيئة العامة للتقاعد  تنفيذي

 (.والتأمينات االجتماعية

   يشغل •
 
 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، بمدير إدارة نظم املعلومات    منصب  حاليا

 عضو لجنة املناقصات واملزايدات بوزارة املالية.و  •
 من اإلنجازات اإلبداعية خالل مسيرته  •

 
 حافال

 
لدى كل من مؤسسة  املهنيةكما حقق سجال

 الكيماوية،البترول، شركة قافكو لألسمدة 
•  

 
  شغل عددا

 
قسم الدمج ل من املناصب الهامة بما فياا منصب رئيس قسم دعم البرامج، ورئيسا

 . شركة أوريدو )كيوتل(ودعم الفواتير في 
د املالية واإلدارية تنفيذ مشروع لنظام املوار  قام باملشاركة واإلدارة لعدة مشاريع حيوية، مناا •

(ERP ،)  تنفيذ مشروع لنظام املراسالت اإللكترونية، تنفيذ مشروع األمن الشامل )أمن
, استخدم تقنية الت 27001:2013البيانات(، الحصول على شهادة اآليزو العاملية 

Virtualization Environment  ,استخدم تقنية التو لألجهزةData replication تقنية الت ،EMC 
  B2Bلتخزين البيانات، وتنفيذ مشروع ال 

 
لتحديث وإرسال بيانات موظفي الدولة للهيئة آليا

 و شكل تلقائي. 
جامعة برادفورد إلكلي في اململكة  في اآلالت الدقيقة والتحكم من املاجستيريحمل درجة  •

 هدرسفيلد باململكة املتحدة، وجامعة املتحدة، 
  صل  اوح •

 
 س علوم في هندسة البرمجيات من جامعة إسيكس باململكة املتحدة.يو بكالور على  أيضا

 

 ال يوجد 
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 مجلس اإلدارة:تشكيل  .10

عين.  الرئيس  ونائب  املجلس  رئيس   بينام  من   يكون   أعضاء،  ثالثة  املمتاز   السهم   مالك  يعين  أعضاء  تسعة  من   مؤلف  إدارة  مجلس  الشركة   إدارة   يتولىمن النظام األساإني    ( 20املادة )   بحسب -
ُ
  العامة   الهيئة  وت

 السري.  باالقتراع الباقين  األر عة األعضاء  العامة  الجمعية العسكري، على أن تنتخب املعاشات  وصندوق  املدني  املعاشات لصندوق   ممثلين  آخرين عضوين االجتماعية،   والتأمينات  للتقاعد

ونظام حوكمة الشركات التجارية والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر   ،وميثاق مجلس اإلدارة، وقانون الشركات التجارية ،كما يحدد النظام األساإني لقطر للوقود -

وكافة الصالحيات واملسؤوليات  ،  أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و   تزامات وال، ومدة عضوية املجلس، وتحديد واجبات  واجتماعاته  آليات تشكيل مجلس اإلدارة   ونظام الحوكمة الخا  بوقودلألسواق املالية  

 . واملهام املوكلة إليام

 :2021اإلدارة خالل العام اجتماعات مجلس 

   االجتماعات العادية: .1

 :2021السنوية املطلوبة للعام اجتماعات   ةستال 2021خالل العام   دارةاإل عقد مجلس 

سيتم عرضه على  وجدول األعمال الذي  ،مناقشة واعتماد مشروع التقرير السنوي ملجلس اإلدارةب -أخرى  ضمن أمور  - من خالله قام، والذي 2021لعام ليناير  20اجتماعه األول بتاريخ  حيث عقد  -

 و  ،الجمعية العمومية العادية
 
وتقرير الحوكمة للعام  ، وتقرير االستثمار ،وتقرير املراجع الخارجي ،لجنة التدقيق وتقرير ،والتقرير املالي ،وقودأداء أعمال وأنشطة  تقرير كٍل من اعتمادمناقشة و أيضا

والتوصية    ، مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتحديد  اعتماد توصية لجنة الترشيحات واملكافآت بتقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس والرئيس التنفيذي وكذلك    ومناقشة  كما تمت  ،  2020

حيث قامت الجمعية  ،31/12/2020األرباح على املساهمين عن السنة املالية املنداية في اقتراح توزيع وعلى  ،على مكافأة مجلس إدارة كيوجت تمت املوافقة ، كما فعها للجمعية العمومية لالعتمادبر 

 بمناقشة واعتماد اعمالها واملتضمن لقرارات املجلس على النحو املتقدم.08/03/2021العمومية السنوية في اجتماعها املنعقد بحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 

خالل الر ع  والنتائج املالية الخاصة بمجموعة وقود واالعمال، عملياتالنشطة و األتقرير بمناقشة واعتماد  -ضمن أمور أخرى -فيه  وتم ،2021لعام لإبريل  14اجتماعه الثاني بتاريخ املجلس عقد و  -

 . عن نفس الفترة التدقيقمناقشة واعتماد تقرير لجنة    تتمكما و ، 2021األول من عام 

تعديل الئحة تفويض الصالحيات للنص  كما تم اعتماد  و   2021اعتماد القوائم املالية ملجموعة وقود في النصف األول من العام  حيث تم    2021لعام    يوليو  11بتاريخ  بالتمرير  الثالث  االجتماع  عقد  وتم   -

   على الصالحيات املالية للرئيس التنفيذي فيما يختص بمشتريات التجزئة.

مؤشرات األداء الرئيسية  مناقشة واعتماد  كما تمت  ،  11/07/2021قراري التمرير الصادرين بتاريخ  مجلس اإلدارة    فيه  واعتمد  ناقش  والذي  ،2021لعام    أكتوبر20بتاريخ  الرابع  االجتماع  بينما تم عقد   -

 والتدقيق.  االستثمار ، وتقريري 30/09/2021للفترة املنداية في البيانات املالية غير املدققة و  ،2021للشركة خالل الر ع الثالث من العام 

  .2022التشغيلية والرأسمالية للعام   واملوازنة، 2026 – 2022خطة العمل  مناقشة واعتماد ت حيث تم 2021عام من الأكتوبر  20عقد املجلس اجتماعه الخامس بتاريخ و  -

الزيادات السنوية  لجنة املكافآت بتقرير  ، و تقرير بأنشطة وعمليات الشركة  -ضمن أمور أخرى -  مناقشة واعتماد  تمت  حيث،  2021لعام  من ا  ديسمبر   09بتاريخ  السادس    اجتماعهجلس  املوأخيرا عقد   -

 .2021التشجيعية للعام  ومكافآتام  ،2022للعام موظفي املجموعة لرواتب  
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 التمرير:بالقرارات  .2

 : على النحو التالي عن طريق التمرير قراران 2021م املجلس خالل العا أصدر وباإلضافة الى االجتماعات املتقدمة 

 فك الحجز على السفينة بوالريس جالكسني. بالقيام باإلجراءات الالزمة ألجل بخصو  تفويض اإلدارة التنفيذية  6/05/2021قرار بالتمرير بتاريخ  -

 . للرئيس التنفيذي والعضو املنتدب بتشكيل لجنة مشتريات التجزئة بمراكز سدرة ومرافق العناية باملركبات وتحديد اختصاصاتاابخصو  التصري   05/07/2021قرار بالتمرير بتاريخ  -
 

 أمين سر املجلس .11

ونظام الحوكمة وميثاق مجلس   ،والنظام األساإني  ،التي يحددها القانون ويقوم أمين السر باملهام واملسؤوليات والواجبات  .يقوم بأعمال األمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره املجلس ويحدد مكافآته

 أمين سر املجلس.وأعضاء و . وتدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل خا  يوقع عليه رئيس االدارة

 والعضو املنتدب الرئيس التنفيذي .12
 

 نبذة عن السيرة الذاتية المناصب الحالية االلتحاقتاريخ  االسم 

كرئيس تنفيذي ابتداء من    2017 السيد / سعد راشد املهندي   

01/04/2017 

من  9(  على صفحة 9تمت اإلشارة إلياا بالبند رقم ) • . إضافة الى منصبه السابق كرئيس تنفيذي.01/07/2019عضوا منتدبا ابتداء من  أصبح •

 هذا التقرير. 

 :اإلدارة مجلس عن املنبثقة اللجان .13

 عن موجز يلي وفيما  .تم دمج لجنتي الترشيحات واملكافآت في لجنة واحدة تسمى .لجنة الترشيحات واملكافآت.(  ولقد ولجنة املكافآت ) ،لجنة الترشيحاتلجنة التدقيق و  هي لجان ثالثة اإلدارة مجلس عن نبثقت

 .2021وعرض مللخص أعمالها خالل العام اللجان هذه

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت: .14

حوكمة الشركات والكيانات  ونظام    ،الحوكمة الخا  بوقودنظام  القواعد واالحكام الواردة بميثاق مجلس اإلدارة، و على ضوء    وصالحياتاا وشروط عضويداا وآليات اجتماعاتاا  تمت صياغة مهامها واختصاصاتاا

 . املاليةالصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق   2016لسنة  5القانونية املدرجة في السوق الرئيسية رقم 

 :هم من أعضاء مجلس االدارة خمسة عضويداا في اللجنة  تضمو 
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 صفة العضو  املنصب  االسم  الرقم

                                عبد العزيز جاسم املفتاح السيد/  .1
 
 غير تنفيذي  رئيسا

                                          سعد راشد املهندي  السيد/  .2
 
 للرئيس عضوا

 
 تنفيذي  ونائبا

  السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي                        .3
 
 غير تنفيذي   عضوا

  الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني                   .4
 
 غير تنفيذي/ مستقل  عضوا

  السيد/ ناصر سلطان ناصر الحميدي                     .5
 
 غير تنفيذي/مستقل  عضوا

 

  2021لعامخالل ا أعمال اللجنة واجتماعاتهاموجز ب

جلس اإلدارة  مل  التقييمرفع ومن ثم  ،2020التنفيذي للعام وأداء العضو املنتدب والرئيس ولجانه بتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة  قامت حيث 03/01/2021عقدت اللجنة اجتماعها األول بتاريخ  •

رفع التوصية املذكورة ملجلس  9.750.000بمبلغ وقدره  2020كما اوصت اللجنة بمكافأة مجلس اإلدارة عن أعماله في العام  لالعتماد. 20/01/2021في اجتماعه السنوي املنعقد في 
ُ
ريال على أن ت

 لالعتماد. 20/01/2021اإلدارة في اجتماعه السنوي املنعقد في 

، ملوظفي مجموعة وقود 2021واملكافآت التشجيعية للعام  2022للعام  ألجور املوظفين  سياسة الزيادات السنوية وتحديدبمناقشة  وقامت ،05/12/2021بتاريخ عقدت اللجنة اجتماعها الثاني  •

 لالعتماد. 09/12/2021وأوصت برفعها ملجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في 
 

 لجنة التدقيق .15

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية رقم  و  ،ونظام الحوكمة الخا  بوقود ،االحكام الواردة بميثاق مجلس اإلدارة واختصاصاتاا على ضوء وصالحياتاا صياغة مهامها  تمت

 الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية.  2016لسنة  5

 :رر كالتاليومق أعضاء ثالثة من التدقيق لجنة  تتشكل 
 

 الصفة  املنصب  االسم  الرقم

            السيد/ محمد عبد العزيز سعد آل سعد  .1
 
 غير تنفيذي / مستقل رئيسا

 للرئيس                سعد زيد الشثري  نعبد الرحمالسيد/  .3
 
/ نائبا

 
 غير تنفيذي / مستقل عضوا

  فيصل عبد الواحد الحماديالسيد/  .2
 
 غير تنفيذي عضوا

 مقرر                                 سيد حبيب الرحمنالسيد/  .4
 
 إدارة التدقيق الداخلي منسق ا
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 2021خالل العام  التدقيقة أعمال وتوصيات لجنموجز ب

 : ناقشت فياا عدة مواضيع وقامت برفعها إلى مجلس اإلدارة بالتفاصيل التالية  اجتماعات ةتسع 2021عقدت لجنة التدقيق خالل العام  -

 على مجلس إدارة وقودوأوصت بعرضها  ،31/12/2020البيانات املالية املوحدة ملجموعة وقود للعام املالي املنتهي في   على وناقشتاللجنة   اطلعتحيث  19/01/2021األول بتاريخ االجتماع  تم عقد   •

إلى  عوامل التشغيل بسبباألعمال  توقف النشاط/ على إضافة بند . ، كما وافقت 2021، كما اعتمدت اللجنة أنشطة إدارة املخاطر للعام للموافقة  للجمعية العمومية ا رفعهومن ثم  ،العتمادها

 قائمة املخاطر الست التي قد تواجه املجموعة. 

 . 2021اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام مناقشة و   تتمحيث  16/3/2021جتماع الثاني بتاريخ اال تم عقد   •

املستجدات املالية بحث  كذلكو ( BCM) العمل  استمرارية نظامالداخلية و  والرقابةتقرير التدقيق الداخلي  -ضمن أمور أخرى -مناقشة  تحيث تم 13/04/2021جتماع الثالث بتاريخ  اال تم عقد   •

 . لالعتماد رفعها ملجلس اإلدارةالتوصية بو  2021املوافقة على البيانات املالية للر ع األول للعام تمت  ، كماواالستثمارية

على  اللجنة  وقفت، كما الداخلي بوقود  على تعيين مديرا إلدارة التدقيق تم املوافقة حيث   ،ملناقشة سبل إعادة هيكلة إدارة التدقيق الداخلي 15/06/2021جتماع الرابع بتاريخ اال   تم عقد •

 .  ”outsourcing”الخدمات  توريد على نظام عقداملتعاقد معه ( PWC)األداء غير املرضني للمدقق الداخلي بخصو اآلراء السلبية الواردة من مختلف اإلدارات التحفظات و 

حيث وافقت على تمديد عقد التدقيق الداخلي   ،الخطط املستقبلية إلدارة التدقيق الداخلي لوقود –ضمن أمور أخرى  – ناقشت اللجنة  ، حيث11/07/2021جتماع الخامس بتاريخ اال   تم عقد •

 .2021هذا الشأن، كما تم مناقشة واعتماد البيانات املالية للنصف األول من العام   التنفيذي في( لفترة ستة أشهر إضافية وفقا لتوجياات العضو املنتدب والرئيس PWCمع شركة ) 

 ملناقشة آليات تعيين واختيار مديرا إلدارة التدقيق الداخلي.  27/09/2021جتماع السادس بتاريخ اال تم عقد   •

، وقررت رفعها  30/09/2021واعتماد البيانات املالية غير املدققة لفترة التسعة أشهر املنداية في  بمراجعة - ضمن أمور أخرى  –قامت اللجنة حيث  19/10/2021جتماع السابع بتاريخ  ال اتم عقد   •

ت اللجنة  ، واخيرا اعتمدCyber Security Audit، والتي تم تعديلها لتشتمل على تدقيق االمن الفضائي 2021تعديل خطة التدقيق الداخلي للعام  اللجنة كذلك  واعتمدت ملجلس االدارة لالعتماد.

 ( أشهر. 6ملدة ستة ) PWCوالخاصة بتجديد عقد املراجع الداخلي   2022وحتى يونيو  ،2022خطة التدقيق الداخلي املقدمة من يناير 

ملجموعة مدير إدارة التدقيق الداخلي   وظيفةلشغل  اثنين بترشي  شخصْين  حيث قامت اللجنة  ،على التوالي  ،2021نوفمبر من العام  7و 2الثامن والتاسع بتاريخي  اجتماعياا  ت اللجنة وأخيرا عقد •

 .، كما قامت بإخطار مجلس اإلدارة بالتوصية املذكورةتجاه اعتماد أحد املرشحين الالزمالقرار للعضو املنتدب والرئيس التنفيذي التخاق  التوصيةوقامت برفع  ،وقود

 املسؤولية االجتماعية: .16

 . ريال لصالح فعاليات اليوم الوطنيمليون   1.000.000، حيث تم تخصيص 2030التزمت شركة قطر للوقود .وقود. بمسؤوليداا االجتماعية وفقا لرؤية قطر الوطنية  2021خالل العام 

الشركات املدرجة في مجال البيئة    أفضلاملالية الحتالل املركز السادس من بين  نا بالدور الرائد الذي تقوم به وقود في مجال املسؤولية االجتماعية فلقد تم تأهيل وقود بواسطة هيئة قطر لألسواق  ارفعو 

 والحوكمة واملسؤولية االجتماعية.
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لسنة   (11بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )  2021( لسنة  8رقم )توفيق وقود ألوضاعها وفقا لنظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية   .17

2015: 

عداد مسودة بالتعديالت على النظام األساإني ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات التجارية الصادر من هيئة قطر لألسواق  إواصلت وقود مسيرتاا على خطى الحوكمة حيث قامت ب 2021خالل العام     .1

 تتلخص التعديالت في التالي: . و 2021( لسنة 8رقم ) املعدل بالقانون  2015لسنة  11رقم  قانون الشركات التجاريةمع و املالية 

عند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه املساهم ملن يختاره من املرشحين، ويجوز  بإضافة فقرة .من النظام األساإني  3-20تعديل املادة  -

إضافة اشتراطات محددة الكتساب عضوية مجلس اإلدارة وفقا لنص املادة   تكما تم  ..وال يجوز أن يصوت السهم الواحد ألكثر من مرشح ، زيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشحللمساهم تو 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا اإلفصاح    كل منبإفصاح    إلزام ونظام الحوكمة. وأخيرا تم إضافة    2021تعديل لسنة    2015مكرر من قانون الشركات التجارية    98

 التي يشغلوناا واملناصب التي يتولوناا بصفة شخصية أو بصفة ممثل ألحد األشخا  املعنوية، وقلك بشكل دوري. للجمعية العامة عن الوظائف  

 "ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من المستقلين. ( لتقرا .4بإضافة البند )  20تعديل املادة  -

ادر من هيئة الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة أو بين رئاسة المجلس وعضوية أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة الصبحظر  بإضافة  22تعديل املادة  -

 قطر لألسواق المالية. 

 . واختصاصاتاا ونظام عملها.وُيشكل مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة تدقيق، ويحدد نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة ضوابط تشكيلها  ضافة . بإ 24تعديل املادة  -

 ..الرئيس التنفيذي. عبارة.املدير العام. ب عبارة تغيير ب 25تعديل املادة  -

إقا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالث اجتماعات متتالية للمجلس، أو أر ع اجتماعات غير متتالية في السنة املالية دون عذر  لتنص على .  6-26إضافة املادة رقم ب 26تعديل املادة  -

ة املتعارذ علياا تمكن املشارك من االستماع واملشاركة  املشاركة في اجتماع املجلس بوسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثلتنص على إجازة .  7-26. واملادة يقبله املجلس، أعتبر مستقيال.

 . الفعالة في أعمال املجلس وإصدار القرارات.

 " ويجوز عقد الجمعية العامة من خالل وسائل التقنية الحديثة، وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.بإضافة .  29تعديل املادة  -

( من رأس مال الشركة على األقل إدراج مسائل معينة في جدول االعمال، وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق  %5همين يمثلون ) وإقا طلب عدد من املسا بإضافة .    30تعديل املادة   -

 . الجمعية العامة أن تقرر مناقشة هذه املسائل في االجتماع.

 والمطالبة بتدوين اسئلته واعتراضاته بالمحضر، ،مجلس اإلدارةوتوجيه األسئلة إلى أعضاء  ،لجمعية العامةمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال ابمنح المساهم احقية  31تعديل المادة  -

 قرار.أي وحقه في االعتراض على 

شاركة في الجمعية العامة وفي امل ، ومن  املساهم أحقيةاملسؤوليةشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة املتعلقة بإبراء قمدام من ال من اأعضاء مجلس اإلدارة بمنع  32تعديل املادة  -

 . وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة، وبالتنسيق مع الهيئة املداولة والتصويت فياا إلكترونيا
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الجهات واملختصة  و وآليات مسوغات  وتحديد  اإلدارة،لس بعد موافقة في املكان والزمان اللذين يحددهما املجلتصب  السنوية بتغيير مكان وزمان انعقاد الجمعية العامة  36تعديل املادة  -

 .2021  واملعدل لسنة 2015من قانون الشركات التجارية للعام  124و 123و 121مع املواد   لالنعقاد، لتتوافق عموميةالجمعية  الدعوة واملواعيد واآلجال املرتبطة ب

ثان خالل الخمسة عشر يوما التالية  الجتماع ، وأن يكون االالجمعية العمومية الحسابات وتوجيه الدعوة إلى اإلدارة إليفاد ممثلها في اجتماعحضور مراقب لتنص على وجوب  37تعديل املادة  -

 توجه الدعوة قبل موعد االجتماع الثاني بثالثة أيام على األقل.بدال من ستون يوما على أن  لالجتماع األول

من رأس املال في االجتماع األول أو الثاني أو   %75باشتراط نسبة حضور بواقع  2021/تعديل لسنة 2015من قانون الشركات التجارية لسنة  139أحكام املادة  لتتوافق مع 40تعديل املادة  -

من   %51برام صفقة أو صفقات متصلة تساوي في مجموعها نسبة الثالث من اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية إقا كان االمر متعلقا ببيع كل املشروع الذي قامت الشركة من أجله أو إ

   القيمة السوقية للشركة أو صافي أصولها.

جراء أي صفقة أو تعامل أو  تمديد الشركة، إتحولها او االستحواق علياا، أو  مثل تصفية الشركة ، عاديةالإال من الجمعية العامة غير فياا يجوز اتخاق قرار بإضافة مسائل ال  41تعديل املادة  -

كانت القيمة  اتدذ بيع أصول الشركة أو القيام بأي تصرذ آخر على األصول الحالية أو املستقبلية، إقا  باألول،  عدة صفقات أو تعامالت متصلة، خالل سنة من تاريخ الصفقة األولى أو التعامل  

 آلخر بيانات مالية معلنة أياما  ( أو أكثر من%51اإلجمالية ألي مما تقدم تساوي في مجموعها )
 
من قانون   137وقلك وفاء بنص املادة  أقلالقيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصولها وفقا

 .2021تعديل لسنة  2015 الشركات التجارية 

 .أعباء املساهمين أو تغيير جنسيداا، أو نقل املركز الرئيسني للشركة إلى دولة أخرى إجراء تعديالت في النظام األساإني للشركة يكون من شأناا زيادة تعديال يقضني بمنع  كذلك تضمنت املادة

 .2021تعديل لسنة  2015من قانون الشركات التجارية لسنة  189وحتى  185للتوافق مع املواد من  46تعديل املادة  -

 والضوابط املعمول باا لدى هيئة قطر لألسواق املالية والسوق املالي.وفقا للنظم تدفع حصص األرباح إلى املساهمين  بأن  48تعديل املادة  -

لحسابه أو  أي منام منافسة الشركة، أو أن يتجر في أي عمل من شأنه  من االشتراكرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا، للنظام األساإني بمنع  49إضافة املادة  -

مباشرة عن أية مصلحة،   إفصاحا تفصيليا للمجلس أيا منام   أن ُيفصح، وضرورة موافقة بتذلك من الجمعية العامةلحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يحصل على  

   ي التعامالت والصفقات التي تتم لحساب الشركةأو غير مباشرة، تكون له ف

وتم اعتمادها، حيث قرر املجلس رفعها للجمعية العمومية غير العادية املنتظر عقدها بتاريخ   19/01/2022ولقد عرضنا التعديالت املذكورة على مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  -2

 د.لالعتما 08/03/2022و  27/02/2022، 16/02/2022

 .، وهي حاليا في مراحل التنقي  واملراجعة ملواءمداا مع السياسة املرجعية التي ستصدر من قطر للطاقة في هذا الخصو . 2021سياسية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  تم االندااء من مسودة . -3

 تصنيف وقود كشركة مساهمة عامة مدرجة داخليا وخارجيا:   .18

الذي تعده هيئة قطر لألسواق املالية في املرتبة السادسة في سلم   ESGوقود في مجاالت البيئة والحوكمة واملسؤولية االجتماعية فلقد تم تصنيف وقود بواسطة مؤشر  الجيد ملجموعة بمناسبة األداء 

في السوق في الشرق  مساهمة مدرجة ضمن أفضل مائة شركة من  Forbesة مؤسسة فور س بواسطالشركات العشر األفضل في مجاالت الحوكمة والبيئة واملسؤولية االجتماعية، كما تم تصنيف وقود 

 األوسط. وربحية على نطاق إقليم الشرق  ، ويُبنى التصنيف على أساس الشركات األكثر قيمة  2021األوسط للعام 
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 ظام الرقابة الداخليةن    .19

اإلدارة في اتخاق تقوم بمعاونة كما ، لشركةل رسومةتساعد على ضمان تحقيق األهداذ امل ألناا قلك ،ي مناا املؤسسات والشركاتأدوات التصدي للمشكالت التي تعان  تعد الرقابة الداخلية واحدة من أهم •

دور املتابع  ب . وتقوم الرقابة الداخليةمجموعة وقود يشكل حماية من املخاطر التي تواجهها من شأنه أننظام رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة والفاعلية وتطبيق وضع فأن بالطريقة السليمة، وبالتالي قراراتاا 

ولصياغة مدونات  السليمة على الصعيدين القانوني واألخالقي، غير الخاطئة و/أو وقلك بادذ التقليل إلى أكبر حد ممكن من املمارسات ، املجموعة في واملشرذ على حسن سير وسالمة العمل الداخلي

 السلوك التي تعمل بمثابة بوصلة لتفادي عمليات االحتيال التي تؤدي إلى ضياع حقوق أطراذ املصالح مما يؤثر سلبا في طبيعة العمل.

 قامت الشركة بوضع عدة أنظمة للرقابة الداخلية تتمثل في: ولقد

يق اكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية  حيث يتمثل نظام الرقابة اإلدارية في وضع الخطط التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة التي تستعملها اإلدارة في الشركة لتحق : اإلداريةنظام الرقابة  •

داد الكشوذ اإلحصائية وتقارير األداء، وإنشاء إدارة خاصة برقابة الجودة، ووضع املوازنات التقديرية، ووضع  عن طريق ضمان االلتزام بالسياسات اإلدارية والتوزيع املناسب للمسؤوليات والصالحيات وإع 

 برامج التدريب املتنوعة للمستخدمين، كما قامت بعمل هيكل تنظيمي تفصيلي ينظم الوظائف واملسؤوليات داخل إدارات الشركة.

إمساك  ظام للرقابة املحاسبية يتضمن نظاما لتفويض السلطات ومن  الصالحيات داخل الشركة، وكذلك الفصل بين املسؤوليات الوظيفية التي تتعلق ب قامت الشركة بوضع ن :نظام الرقابة املحاسبية  •

 السجالت والتقارير املحاسبية وتلك التي تتعلق بالعمليات أو االحتفاظ باألصول. 

وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة الى حماية أصول املؤسسة من   ،داخلي داخل الشركة يشمل اعداد الخطط التنظيمية الالزمةقامت الشركة بوضع نظام للضبط ال: نظام الضبط الداخلي  •

ركه تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد االختصاصات  االختالس والضياع او سوء االستعمال. ويعتمد النظام على تقسيم العمل مع الرقابة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف ملراجعة موظف آخر يشا

 وليات. والسلطات واملسؤ 

( في تحديد االطر الالزمة إلدارة املخاطر بغرض تقييم أهم  ISO31000تم إنشاء قسم إدارة املخاطر تحت اإلدارة املالية، في حين قامت إدارة املخاطر بتبني أفضل املبادئ والنظم العاملية ) إدارة املخاطر:  •

،  املجموعة وهو األمر الذي يعد مسؤولية كافة موظفي    ،املجموعةوالعمل على الحد مناا او تفادياا مع خلق أفضل الفر  لتحقيق غايات  وقود سواء الداخلية او الخارجية،  مجموعة  املخاطر التي قد تواجه  

التدقيق( بمسؤوليات وصالحيات إنشاء وتطبيق النظام املناسب  خدمات لعمالئاا. ووفقا ملا ورد بإطار إدارة املخاطر املعتمد لدى وقود، فقد قام مجلس اإلدارة بتفويض )لجنة  الوقلك بادذ تقديم أفضل  

 من )الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق( السلطات الالزمة لوضع حزمة من السياسات واإلج
 
، والتي تم بالفعل اصدار  راءات املحددة إلدارة املخاطر بوقودإلدارة مثل هذه املخاطر، في حين من  املجلس كال

 2021عام العديد مناا في ال
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تفعيل السياسات  العمل على ( لتتولى كافة أعمال التدقيق الداخلي، و PricewaterhouseCoopersالشركة بالتعاقد مع إحدى كبرى شركات التدقيق العاملية )  حيث قامت الداخلي:إدارة التدقيق  •

كما   .تي تراها مناسبة لتالفي كافة األخطاء مهما كان نوعها وكيفية اكتشاذ وإصالح ايه تجاوزات أو أخطاء أخرى باإلضافة إلى وضع املالحظات والتوصيات ال ،حسب االصول واإلجراءات التي يتم وضعها 

أعمال الرقابة الداخلية بالشركة  كل ثالثة أشهر عن   رفع تقرير، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بوضع خطة مراجعة لوقود والشركات التابعة قائمة على أسس تقييم املخاطربإدارة التدقيق الداخلي  تعنى

 من هذا التقرير. 15على صفحة  2021ولقد ورد موجز عن أعمال لجنة التدقيق خالل  .ومن ثم مجلس االدارة إلى لجنة التدقيق 

، وتقوم 2019ات )برايس ووترهاوس كوبر( ملدة ثالث سنوات منذ عام  باالستعانة بمصادر خارجية لخدمات التدقيق الداخلي إلى شركة كبيرة تبلغ من العمر أر ع سنو   WOQODقامت    التدقيق الداخلي: •

.   تطور التدقيق الداخلي ليصب  مستشارا موثوقا به لتقديم خدمات القيمة املضافة واملشورة االستراتيجية االستباقية  WOQODبرايس ووترهاوس كوبرز بإجراء عمليات التدقيق الداخلي لشركة 

ا، استنادا إلى تقييمات املخاطر  الحكيمة لإلدارة على أساس سنوي.  باإلضافة إلى خطة التدقيق الداخلي االستراتيجية لثالث سنوات، يتم تحديث خطة التدقيق الداخلي سنوي لألعمال.  وتقيم املخاطر 

دارات واألقسام في دورة السنوات الثالث مرة واحدة على األقل.   وقد اعترذ مديرو اإلدارات  ( للحصول على املوافقة.  وقد تم مراجعة حسابات جميع اإل BACوتقديمها إلى لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة )

في كل اجتماع   BACانتظام ملخصا لتقارير التدقيق الداخلي إلى والرؤساء املعنيون بجميع تقارير املراجعة الداخلية للحسابات، وترسل نسخ من التقارير إلى املدير التنفيذي.  يقدم التدقيق الداخلي ب

 لشهادة البكالوريا. 

ويقوم ، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه باا، ويرسل نسخة من قلك البالغ إلى الهيئة،  جموعةبأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له امل  إبالغ املجلسحيث يلتزم ب  :قب الحسابات الخارجي رام •

مناا على سبيل املثال ال الحصر   ،على كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم األداء بالشركةالتقرير يتضمن على أن لوه علياا، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة ويت السنوية للجمعية العامة موحدتقرير  بتقديم

،  الداخلية، ومدى مالءمة هذه األنظمة وتلك اللوائ  لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقهامدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائ   ،  مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املعمول باا بالشركة)

 (. ( ومتطلباتااISA( و)IFRS/IASة )مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العاملية في التدقيق وإعداد التقارير املالية والتزامهما بمعايير املحاسبة والتدقيق الدولي

،  الالزمة، وإعداد التقارير املعنية ألغراض الرقابة بالشركة قامت الشركة بغرض إثراء بيئة الرقابة الداخلية بإنشاء قسم مستقل آخر للتأكد من االلتزام بالسياسيات واإلجراءات  االلتزام: قسم التقارير و  •

 ملا هو منصو  عليهاإل عمال و اال ابعة ، ومتومن ثم عرض هذه اإلجراءات والسياسات على مجلس اإلدارة والحصول على موافقته علياا
 
بنظام   جراءات الخاصة باملالحظات الواردة باذه التقارير وفقا

 .2016( لسنة 5الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم )

 
 |انتهى الفصل األول| 
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 الفصل الثاني 
   وفقا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية بمتطلبات الحوكمةالتزام الشركة 

 2017مايو  15واملنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ من هيئة قطر لألسواق املالية  الصادر 
 

 على حدة لتوضي  التطبيقات التي قامت باا الشركة 
 
في هذا الخصو  سواء على املستوى النظري بوجود أو عدم وجود القاعدة/الحكم أو على  يتناول هذا الفصل بنود نظام الحوكمة كال

 املستوى العملي من حيث التطبيق أو عدم التطبيق الفعلي للقاعدة
 

رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
 *لتزام بمبادئ الحوكمةالا . 3

 ( بنود كما هو وارد أدناه.7*لسهولة التناول تم تجزئة االحكام الواردة في هذه املادة على سبعة )

  التتحتتوكتتمتتتتتتتة متتبتتتتتتتادئ بتتتتتطتتبتتيتتق املتتجتتلتتس يتتلتتتتتزم 3-1 3

: فتتتي تتتتتتتتمتتتثتتتتتتتل التتتتتتتي  التتتنتتتظتتتتتتتام هتتتتتتتذا فتتتي التتتواردة

  املصتتتتتتتتتتتالح أصتتتتتتتتتتتحاب بين  واملستتتتتتتتتتتاواة العدالة

  أو العرق  أستتتتتتتتتتتتتتتاس على بينام التمييز وعتتتدم

 الدين، أو الجنس

-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
11. 

دليل اخالقيات املهنة  -
 .8وتضارب املصالح م 

 الحوكمة.نظام  -
سياسة حماية حقوق  -

 أصحاب املصالح.
 

يقوم املجلس بتطبيق مبتتتادئ الحوكمتتتة الواردة بتتتالنظتتتام كمتتتا هو  •
 موضح في جميع ما ورد في هذا التقرير.

تقوم العالقتتتة بين وقود وأصتتتتتتتتتتتتتحتتتاب املصتتتتتتتتتتتتتتتالح فياتتتا على أستتتتتتتتتتتتتتتاس  •
 املساواة في الحقوق والواجبات 

ليس هنالك تمييز بين أصتتتتحاب املصتتتتالح من حيث العرق أو  -
 الجنس أو الدين.

بأستتعار متستتاوية، ويتم إبرام   الوقودالعمالء يحصتتلون على  -
 عقود نموقجيه معهم على أساس املساواة وبدون تمييز.

للمنتافستتتتتتتتتتتتتة قتاولون واملوردون وبقيتة املتعتاقتدين يخضتتتتتتتتتتتتتع امل -
 
 
املعتمتتتدة لتتتدى  املنتتتاقصتتتتتتتتتتتتتتتات لقواعتتتد وإجراءاتالحرة وفقتتتا
معهم على أستتتتتتتتتتتتتتتتتاس العقود  ، ويتم ابرام العقوداملجموعتتتتتة

النموقجية قات الشتتتتتتتتتتروط واالحكام املوحدة الخاصتتتتتتتتتتة بكل 
 .موضوع على حدة

لمستتتتتتتتتتتاهمين يضتتتتتتتتتتتمن لهم أصتتتتتتتتتتتوات متستتتتتتتتتتتاوية في بالنستتتتتتتتتتتبة ل -
عيتتة العموميتتة وأربتتاح متستتتتتتتتتتتتتتاويتتة حستتتتتتتتتتتتتتب املخصتتتتتتتتتتتتتص الجم

 للسهم الواحد.
الئحتتة ختتاصتتتتتتتتتتتتتتة تنظم الحقوق توجتتد املوظفين بخصتتتتتتتتتتتتتو   -

 والواجبات على أساس املساواة
بالنستتتبة للمستتتاهمين أنظر تطبيقات الحوكمة الواردة ادناه  -

وبتتتتتتتالتنستتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتة  ،متن نتظتتتتتتتام التحتوكتمتتتتتتتة 37إلتى  25بتتتتتتتاملتواد متن 

-  



 
 
 
 

Page 21 of 76  

 

رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
أنظر تطبيق  ألصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتاب املصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالح من غير املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمين 

ادناه وبالنستبة للعاملين وعمالء  ،38الحوكمة الوارد باملادة 
ن املستتتتتاواة مضتتتتتمونة ببوتقة من النظم واللوائ  إالشتتتتتركة ف

 والعقود الداخلية.والسياسات واإلجراءات 

 املعلومات  وإتاحة واالفصتتتتتتتتتتتتتاح والشتتتتتتتتتتتتتفافية 3-2 3

 الوقتتتتتتت  في املصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالح وألصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتاب للهيئتتتتتتة

  اتختاق من تمكنام التي  وبتالكيفيتة املنتاستتتتتتتتتتتتتب

 صحي ، بشكل بأعمالهم والقيام قراراتام

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -
م  2015( لسنة 11رقم )
122. 

-2)3ميثاق مجلس اإلدارة م  -
 ، 6-3( ، م 2

 نظام حوكمة وقود. -
الئحة سياسة اإلفصاح  -

وحظر الجمع بين املناصب 
وتضارب املصالح وسرية 

 املعلومات. 

تقوم وقود بصورة دورية وكلما دعت الحاجة باإلفصاح بما يلزم من   -

شفافية وتمليك املعلومات لكل أصحاب املصالح عن طريق 

الصحف اليومية وهيئة قطر لألسواق املالية وهيئة قطر لإليداع 

 املركزي وبورصة قطر واملوقع االلكتروني الخا  باا.

وتطبيقا عمليا لهذا البند فلقد قامت وقود باإلعالن عن نتائج اعمال  -

خالل وجمعيداا السنوية العادية وقرارات اجتماعات مجلس ادارتاا 

عبر  من هذا التقرير 13و 12 صفحتي والواردة على  2021العام 

 . جميع الوسائل املذكورة أعاله

 

ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم - للشركة، االجتماعية املسؤولية قيم وإعالء 3-3 3
3(5-5) 

 وقود.نظام حوكمة  -

مستتتتتتتتتتتتؤوليداا ب 2021شتتتتتتتتتتتتركة قطر للوقود .وقود. خالل العام التزمت  -
، حيتتث تم تخصتتتتتتتتتتتتتيص 2030االجتمتتاعيتتة وفقتتا لرؤيتتة قطر الوطنيتتة 

وعرفتتتانتتتا  .ريتتتال لصتتتتتتتتتتتتتتتتالح فعتتتاليتتتات اليوم الوطني مليون  1.000.000
بدور وقود في إعالء قيم املستتتتتؤولية االجتماعية فلقد تم تصتتتتتنيفها في 
املرتبة الستتتادستتتة في مؤشتتتر الحوكمة والبيئة واملستتتؤولية االجتماعية 

 .ورصة قطربالصادر من 

 

 

  وأصتتحاب للشتتركة العامة املصتتلحة  وتقديم 3-4 3

 الخاصة، املصلحة على املصالح

ميثاق مجلس اإلدارة مواد  - ملتزم -
6 ،7-4 ،17. 

 7نظام الحوكمة م  -
سياسة حماية حقوق   -

 أصحاب املصالح.

تقوم وقود باتتتتتذا التتتتتدور على أكمتتتتتل وجتتتتته إق تقوم بكتتتتتل متتتتتا يلزم من  -
على  وأصتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتالح فياا لتقديم مصتتتتتتتتتتتلحة مستتتتتتتتتتتاهمياا  ترتيبات

كشركة خدمات عامة ، حيث ظلت وقود وما زالت مصلحداا الخاصة
تقوم بتوصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل ختتتتتدمتتتتتاتاتتتتتا للعمالء في جميع أرجتتتتتاء التتتتتدولتتتتتة حتى في 
األحوال التي ال يكون فياتتا عتتائتتد متتادي أو يكون فياتتا خستتتتتتتتتتتتتتتارة تفعيال 

 لدورها الخدمي املناط باا قانونا. 

  والرؤستتتتتتتتتتتاء ليستتتتتتتتتتتت هنالك مصتتتتتتتتتتتالح خاصتتتتتتتتتتتة ألعضتتتتتتتتتتتاء مجلس اإلدارة

 .واملدراء التنفيذيين والعاملين 

 



 
 
 
 

Page 22 of 76  

 

رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 بحستتتتتتتتتتتتتن  والوظتائف واملهتام الواجبتات وأداء 3-5 3

 وتتتتتحتتتتمتتتتتتتل  وإختتتتال  وشتتتتتتتتتتتتتتتترذ ونتتتتزاهتتتتتتتة نتتتتيتتتتتتتة

  أصتتتتتتتتتتتتتحتتاب أمتام عناتتا النتتاشتتتتتتتتتتتتتئتتة املستتتتتتتتتتتتتؤوليتتة

 .واملجتمع املصالح

 3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
 .17-3(، م5-4)

، 3دليل اخالقيات املهنة م -
 .7م

سياسة حماية حقوق   -
 أصحاب املصالح.

(، 5-6نظام الحوكمة م) -
 (6-6م)

وتحمتتتتتل  الواجبتتتتتات بمستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتة وحستتتتتتتتتتتتتن نيتتتتتة ونزاهتتتتتة وإخال أداء 

يمثل أهم اآلليات الرئيستتتتية للرؤية االستتتتتراتيجية   الناشتتتتئة املستتتتؤولية

لوقود، فوق أن االمتثتتتتال لهتتتتذه املبتتتتادئ يفرضتتتتتتتتتتتتتتتته القتتتتانون على وقود  

 باعتبارها موزعا حصريا للمنتجات البترولية والغاز داخل البالد.

 

  تطبيقتتتات وتحتتتديتتتث مراجعتتتة املجلس وعلى 3-6 3

  ومتنتتتظتمتتتتتتتة، مستتتتتتتتتتتتتتتتمترة بصتتتتتتتتتتتتتتورة التحتوكتمتتتتتتتة

 في  الحوكمة مبادئ  أفضتل بتطبيق وااللتزام

 في  متتتتاليتتتتة أوراق أيتتتتة تتتتتداول  أو إدراج حتتتتالتتتتة

 العادل  التداول  مبدأ وإعالء أجنبية ستتتتتتتتتتتتوق 

 املساهمين، بين 

-3ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -
16. 

 نظام الحوكمة. -
 

قواعتتد الحوكمتتة كلمتتا صتتتتتتتتتتتتتتدر بتتذلتتك تحتتديتتث تتم مراجعتتة وتحتتديتتث  -
هتتتتذا الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل األول من من 17رقم بواستتتتتتتتتتتتتطتتتتة الهيئتتتتة )انظر البنتتتتد

 .التقرير(
  بتعديل نظامها األستتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتنيحاليا  قوم وقودوتطبيقا عمليا ملا تقدم ت -

 ن بصتتتتتتتتتتتتتورة كبيرة ليتوافق مع التعتتتتديالت الجتتتتديتتتتدة الحتتتتادثتتتتة في قتتتتانو 
  .2021لسنة  8الشركات التجارية بموجب التعديل رقم

تقوم وقود في جميع األحوال بتطبيق أفضتل مبادئ الحوكمة وفقا ملا   -
ه وضتتتتتتتتتتتتتعهتتتتا الحستتتتتتتتتتتتتتتتتاس كموزع حصتتتتتتتتتتتتتري من جتتتتانتتتتب التتتتدولتتتتة لتتتت يحتم

ها لقواعد صتارمة من للمنتجات البترولية والغاز، االمر الذي يخضتع
مثتل  تطبيقتات الحوكمتة التي تفرضتتتتتتتتتتتتتهتا جهتات رقتابيتة حكوميتة أخرى 

ووزارة الطتتتتاقتتتتة بموجتتتتب قتتتتانون املحتتتتافظتتتتة على الثروة   قطر للطتتتتاقتتتتة
   .1977لسنة  4البترولية رقم

وبمناسبة إدراج سهم وقود في بعض مؤشرات األسهم العاملية فتلتزم   -
والتوجياات الصتتتتتتتتادرة من الجهات الرقابية وقود بجميع اإلصتتتتتتتتدارات  
 في هذا الخصو  حيث:

 من رأس املال. %49تم رفع نسبة التملك األجنبي إلى  .1

 رياالت.  10تمت تجزئة السهم ليكون بواقع ريال واحد بدال من  .2

تم عقد اجتماعات دورية مع املستثمرين إثر اإلعالنات الدورية ي .3

 ونتائج اعمال الشركة.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 التي  املنهي  الستتلوك  قواعد بتطوير يلتزم كما 3-7 3

 الدورية  وباملراجعة الشتتتتتتتتتتتتتركة، قيم تجستتتتتتتتتتتتتد

  ومتتواثتتيتتقتتهتتتتتتتا، لستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتاتتتتتتتا، واملتتنتتتتتظتتمتتتتتتتة

  أعضتتتتتتتاء على يجب  التي  الداخلية وإجراءاتاا

  التتتتعتتتتلتتتتيتتتتتتتا، التتتتتتتتتنتتتتفتتتتيتتتتتتتذيتتتتتتتة واإلدارة املتتتتجتتتتلتتتتس،

 والتي  باا، االلتزام واملوظفين   واملستتتتتشتتتتارين،

  وستتتياستتتة ولجانه،  املجلس مواثيق: بيناا من

 التتتتتعتتتتتالقتتتتتتتة،  قات األطتتتتتراذ متتتتتع تتتتتتعتتتتتتتامتتتتتالتتتتتتاتتتتتتتا

 .املطلعين  األشخا  تداول  وقواعد

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 2015( لسنة 11رقم )

 .160م

النظام األساإني لوقود  -

 .11م

، 3ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .18م

دليل اخالقيات املهنة  -

 .2وتضارب املصالح م

تنظيم عملية التداول في  -

األوراق املالية لألشخا  

املطلعين وبيان مسؤوليدام 

تجاه حماية البيانات املالية 

والحفاظ على سرية 

 .املعلومات

(، 6م) نظام الحوكمة -

 (.11(، م)8م)

سياسة حماية حقوق   -

 أصحاب املصالح.

ميثاق اخالقيات العمل  -

 وتضارب املصالح.

 ميثاق لجنة التدقيق. -

إجراءات التعاقد وتعيين  -

 الخارجي.املدقق 

  
 
اللوائ  والنظم وتطبيق  بإصدار  قامت وقود    ملا ورد في هذا البندتطبيقا

 واإلجراءات التالية:

املعدل  2010الصادر عام دليل اخالقيات املهنة وتضارب املصالح  -

 .2018للعام 

الئحة ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتاح وحظر الجمع بين املناصتتتتتتتتتتب وتضتتتتتتتتتتارب  -

املصتتتتتتتالح وستتتتتتترية املعلومات الخاصتتتتتتتة بمجلس اإلدارة واألشتتتتتتتخا  

 .2018قوي العالقة واملطلعين للعام 

الئحة بتفويض الصتتتتتتتتتالحيات تحدد الصتتتتتتتتتالحيات واالختصتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتات  -

اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة واملهام املختلفة إلدارات الشركة و 

 بالشركة وتحدد العالقات بين هذه الجهات.

الئحة شتتتتتتتتتتتتئون العاملين تنظم أيضتتتتتتتتتتتتا قواعد الستتتتتتتتتتتتلوك املنهي وتحث  -

 العاملين على تحسين قيم الشركة.

 . 2018ميثاق مجلس اإلدارة املعدل للعام  -

 .2019للعام  سياسة حماية حقوق أصحاب املصالح -

أنظمة ومواثيق التدقيق والرقابة الداخلية وإدارة املخاطر الواردة  -

 من الفصل األول لهذا التقرير.  19في البند 

 .2021مسودة سياسية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -

تنظم اعمتتال جميع لجتتان مجلس اإلدارة ولجتتان الشتتتتتتتتتتتتتركتتة بموجتتب  -
ختصتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتات  نطتاق اعمتال واضتتتتتتتتتتتتتح بتنظيم املهتام والواجبتات واال 

 من 15إلى  13وإجراءات العمتتتتل بصتتتتتتتتتتتتتورة واضتتتتتتتتتتتتتحتتتتة )راجع البنود 

 هذا التقرير( الفصل األول من

تنظيم عمليتتتة التتتتداول في األوراق املتتتاليتتتة لألشتتتتتتتتتتتتتختتتا  ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة  -

املطلعين وبيتان مستتتتتتتتتتتتتؤوليدام تجتاه حمتايتة البيتانتات املتاليتة والحفتاظ 

. جتتدير بتتالتتذكر أن ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة 2019للعتتام  على ستتتتتتتتتتتتتريتتة املعلومتتات

تعامالت وقود مع األطراذ قات العالقة وقواعد تداول األشتتتتخا  

 من ميثاق مجلس اإلدارة 18،17،16املواد   كذلكاملطلعين تنظمها 

 3واملرفق رقم  من نظتتتتتام الحوكمتتتتتة الختتتتتا  بوقود 8ة رقم ادواملتتتتت 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

القرار بالتمرير الصادر في  -

من مجلس  10/07/2017

اإلدارة بدمج لجنتي 

املكافآت والترشيحات 

وتشكيل لجنة موحدة 

 وتحديد مهامها.

حظر الجمع من الئحة اإلفصتتتتاح و  2امللحق به )راجع تحديدا املادة 
بين املناصتب وتضتارب املصتالح وسترية املعلومات والنماقج امللحقة 

 باا(.

كمتتتتتا يتم بصتتتتتتتتتتتتتورة دوريتتتتتة إطالع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيتتتتتذيتتتتتة  -
العليتتا ومتتديري وقود بقواعتتد تتتداول األشتتتتتتتتتتتتتختتا  املطلعين كمتتا هي 

وفي هتتذا  واردة إلينتتا من بورصتتتتتتتتتتتتتتتة قطر وهيئتتة قطر لألوراق املتتاليتتة.

تعميم صتتتتتتتتتتتتتادر من  30/09/2021الخصتتتتتتتتتتتتتو  ورد إلى وقود بتاريخ 
هيئة قطر لألستتتواق املالية بتعديل في مدد حظر تداول األشتتتخا  

حيث تم تبليغ التعميم لجميع أعضتتتاء   ،الشتتتركة أستتتهماملطلعين في 

 .مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

 تقرير الحوكمة .4

  التقرير  من يتجزأ ال جزء الحوكمة تقرير  4

 من  موقعا  به يرفق للشركة السنوي 

( 2) املادة بحكم اإلخالل عدم مع .الرئيس

  تقرير  يتضّمن أن  يجب النظام، هذا من

 االلتزام عن الشركة إفصاح الحوكمة

 يتضمن وأن  النظام، هذا أحكام بتطبيق

قة املعلومات جميع
ّ
 مبادئه بتطبيق املتعل

 ال املثال سبيل على مناا والتي  وأحكامه،

 :الحصر

-2)3ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -
7.) 

 (.5نظام الحوكمة م ) -

الحوكمة  تقرير    ستتتتتتتتتتتتتابقة على تقديم ستتتتتتتتتتتتتنة 11درجت وقود لحوالي   -

كجزء من التقرير الستتتتتتتتتنوي وعرضتتتتتتتتته على املستتتتتتتتتاهمين في الجمعية 

 العمومية بصورة سنوية.

د  2021ويمثتل تقرير الحوكمتة املتاثتل للعتام  - اصتتتتتتتتتتتتتدق دليتل على تقيتّ

وقود عن اإلفصتتتتتتتاح عن مدى تطبيقها لجميع احكام ومبادئ نظام 

 الحوكمة.

 لهتذا البنتد بتإرفتاق تقرير الحوكمت  -
 
هتذا  ةقتامتت شتتتتتتتتتتتتتركتة وقود تطبيقتا

تم عرضتتتتتتتتتتتتتتتتته على لي، 2021مع التقرير الستتتتتتتتتتتتتنوي للشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتة لعتتتتتام 

الجمعيتتتتتتتة العموميتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتتتة للمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهمين املنعقتتتتتتتدة بتتتتتتتتاريخ 

27/02/2022. 

 

 بشأن  الشركة اتبعداا التي  اإلجراءات  .1 4

 .النظام هذا أحكام تطبيق

 قتتتامتتتت وقود بتتتالعتتتديتتتد من اإلجراءات حيتتتال تطبيق هتتتذا النظتتتام )راجع (.5نظام الحوكمة م ) - ملتزم -

الفصل األول   من 17إلى   14من  البنود البندين العاشر والتاسع عشر و 

  هذا التقرير(. من

 

 خالل ارُتكبت التي   املخالفات عن اإلفصتتتتاح  .2 4
 التي  والجزاءات  املخالفات بيناا ومن الستتتتتتنة

جزاءات  على وقود ايولم توقع  2021مختتالفتتات خالل العتتام  وجتتدتال  (.5نظام الحوكمة م )  - ملتزم   -

 من جراء عدم االلتزام بنظام الحوكمة.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
 من  أي بتطبيق التزامهتتتا لعتتتدم علياتتتا وقعتتتت
  وبتتتتيتتتتتتتان  التتتتنتتتتظتتتتتتتام، هتتتتتتتذا أحتتتتكتتتتتتتام أو متتتتبتتتتتتتادئ
 في  تفادياا وستتبل  معالجداا وطريقة أستتباباا،
 .املستقبل

  بأعضتتتتتاء الخاصتتتتتة املعلومات عن اإلفصتتتتتاح  .3 4

  العليتتتا التنفيتتتذيتتتة واإلدارة ولجتتتانتتته، املجلس

اتام وصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتاتام بتتتتتالشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتة   ومستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتتّ

 .ومكافآتام السنة، خالل وأعمالهم

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -
 2015( لسنة 11رقم )

 .119م
النظام األساإني لوقود م  -

46-5. 
، 3ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .2-14م
الئحة سياسة اإلفصاح  -

وحظر الجمع بين املناصب 
وتضارب املصالح وسرية 

 .تاملعلوما
 (.5نظام الحوكمة م ) -

تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتاح عن املعلومتتتتات الختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة بمجلس اإلدارة ولجتتتتانتتتته  -

في هذا التقرير  مواإلدارة التنفيذية العليا وصتتتالحياتام ومستتتؤولياتا

 هذا التقرير(.الفصل األول من من  15إلى البند  9)راجع البند 

لجنتتتتتة املكتتتتتافتتتتتآت  باتتتتتا أوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتي  2021مكتتتتتافتتتتتأة املجلس للعتتتتتام  -
مليون ريتتتتال تستتتتتتتتتتتتتتتتاوي  9.750.000 بواقعللمجلس والترشتتتتتتتتتتتتتيحتتتتات 

 االحتياطات.من صتتتافي األرباح املحققة بعد خصتتتم  %1نستتتبة حوالي  

للجمعيتتتتتتتة العموميتتتتتتتة في اجتمتتتتتتتاعهتتتتتتتا برفعهتتتتتتتا املجلس  ثم قتتتتتتتام نوم
 من 14 بند)انظر  27/02/2022في  الستتتنوي العادي املقرر عقدها 

، علما بأنه ال توجد مكافأة خاصتتتتتتتتة هذا التقرير( الفصتتتتتتتتل األول من

بصتتتتتتتفدام ستتتتتتتوى املكافأة الستتتتتتتنوية اإلدارة التنفيذية العليا  ألعضتتتتتتتاء

باستتتتتتتتتتتت ناء التي يتقاضتتتتتتتتتتتوناا من ضتتتتتتتتتتتمن املوظفين بالشتتتتتتتتتتتركة، وقلك 

 الرئيس التنفيذي الذي ال يتقاضنى هذه املكافأة من قبل وقود.

اجتمتتتاعتتتات عتتتاديتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتتت 2021عقتتتد مجلس اإلدارة خالل العتتتام  -
مجلس اإلدارة جمعية  دطريق التمرير، كما عق عن ن اقرار أصتتتتدر و 

اطلع فياتتا على تقتتارير اعمتتال  08/03/2022بتتتاريخ عموميتتة عتتاديتتة 

قراراته وتوصتتتتتتتتتياته   وأصتتتتتتتتتدر 2020وانشتتتتتتتتتطة الشتتتتتتتتتركة خالل العام 
 .بشأناا

بتتتتتتاريخ  2022ستتتتتتتتتتتتتيتم عقتتتتتد الجمعيتتتتتة العموميتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتتة للعتتتتتام -

27/02/2022. 

 

 املتتختتتتتتتاطتتر،  إدارة إجتتراءات عتتن اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  .4 4

 فياتتتتا  بمتتتتا الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتة في التتتتداخليتتتتة والرقتتتتابتتتتة

  املتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤون  عتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتى االشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراذ

 .معلومات من باا يتصل وما واالستثمارات،

-1)3ميثتتتتاق مجلس االدارة م - ملتزم -

 (.13-3)14، م2-3(، م1

 .(2-10) نظام الحوكمة م -

 ميثاق لجنة التدقيق. -

يتم اإلفصتتتتتتتتتتتاح و شتتتتتتتتتتتكل دوري من خالل لجنة التدقيق إلى مجلس  -

اإلدارة عن كتافتة املختاطر والرقتابتة التداخليتة بمتا في قلتك االشتتتتتتتتتتتتتراذ  

والبند  15على الشتتتتتتئون املالية واالستتتتتتتثمارات )يرجى مراجعة البند 

 من هذا التقرير(.من الفصل األول  19
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 تفويض إدارة املخاطر. -

إدارة وإجراءات  ةستتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  -

لتتعتتمتتيتتتتتتتل لتت ئتتتتتمتتتتتتتان اال متتختتتتتتتاطتتر 

 .التجاري 

 (.5نظام الحوكمة م ) -

زمتتة من كمتتا قتتامتتت إدارة املختتاطر بتتالشتتتتتتتتتتتتتركتتة بتتإصتتتتتتتتتتتتتتدار وتفعيتتل ح -

الستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات التي تعنى بتإدارة املختاطر في العتديتد من 

 بالشركة. املجاالت والقطاعات

 

  اجتمتاعتاتاتا عتدد متضتتتتتتتتتتتتتمنتة اللجتان، أعمتال  .5 4

 .توصيات من إليه اندات وما

 .15ميثاق مجلس االدارة م - ملتزم -

-6م )، 5منتظتتتتتتتام التحتوكتمتتتتتتتة  -

12.) 

 ميثاق لجنة التدقيق. -

لتتجتتنتتتتتي املتتكتتتتتتتافتتتتتتتآت دمتتج قتترار  -

والترشتتتتتيحات وتشتتتتتكيل لجنة 

 موحدة وتحديد مهامها.

  هذا التقرير.الفصل األول من من  15و 14يرجى مراجعة البندين 

  الشركة  تتبعها  التي   اإلجراءات  عن  اإلفصاح  .6 4

  وطرق  تواجههتتتتتا قتتتتتد التي  املختتتتتاطر لتحتتتتتديتتتتتد

 لعوامتتتتل مقتتتتتارن  وتحليتتتتتل وإدارتاتتتتتا، تقييمهتتتتتا

  ومناقشتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتركة، تواجهها التي  املخاطر

 التتتتتتتغتتتيتتتيتتترات ملتتتواجتتتهتتتتتتتة املتتتعتتتتتتتمتتتتتتتدة األنتتتظتتتمتتتتتتتة

عة غير أو الجذرّية
َّ
 .السوق  في املتوق

-2)3 ميثاق مجلس االدارة م - ملتزم -

4 ،)14(3-13.) 

-10م )، 5منظتتتتام الحوكمتتتتة  -

2.) 

 ميثاق لجنة التدقيق. -

 تفويض إدارة املخاطر. -

 .إطار إدارة مخاطر االحتيال -

إدارة وإجراءات  ةستتتتتتتتتتتتتيتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  -

لتتعتتمتتيتتتتتتتل لتت ئتتتتتمتتتتتتتان اال متتختتتتتتتاطتتر 

 .التجاري 

إجتتتراءات إدارة املتتتختتتتتتتاطتتتر فتتتي  -

 الصحة والسالمة والبيئة

 هذا التقرير. من من الفصل األول  15انظر ما ورد تحت البند       -

تم عمل تقرير املخاطر وتم إرساله إلى لجنة التدقيق ومن تم رفعه      -

حيث تداول   ،19/01/2021املنعقد    في اجتماعه  اإلدارة إلى مجلس

 .وأصدر قراراته بشأناا  املجلس املوضوعات املثارة في تقرير املخاطر

 

 

 ومتتتتتدى  املجلس أداء تقييم عن اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  .7 4
  الشتتتتتتتتركة، مصتتتتتتتتالح بتحقيق أعضتتتتتتتتائه التزام

-3متتتيتتتثتتتتتتتاق متتتجتتتلتتتس االدارة م - ملتزم -

25. 

بتقييم أداء املجلس ولجتتتتانتتتته والترشتتتتتتتتتتتتتيحتتتتات قتتتتامتتتتت لجنتتتتة املكتتتتافتتتتآت 

النحو املطلوب في هتتتتذا  على 2021للعتتتتام واإلدارة التنفيتتتتذيتتتتة العليتتتتا 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
 وحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتور  التتتتتتلتتتتتتجتتتتتتتان، بتتتتتتتأعتتتتتتمتتتتتتتال والتتتتتتقتتتتتتيتتتتتتتام
 عن  واإلفصتتتتتتاح ولجانه،  املجلس اجتماعات

 بشتتتتتتتتتتتتتتأن  العليتتا التنفيتتذيتة اإلدارة أداء تقييم

ة التترقتتتتتتتابتتتتتتتة نتتظتتتتتتتام تتتطتتبتتيتتق  وإدارة  التتتتتتتداختتلتتيتتتتتتتّ
  التظلمتتتات، عتتتدد تحتتتديتتتد فياتتتا بمتتتا املختتتاطر

  والتتتتبتتتتالغتتتتتتتات، واملتتتتقتتتتتتتتترحتتتتتتتات، والشتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتاوى،

 املستتتتتتتتتتتتتتتتائتتتل املجلس باتتتا عتتتال  التي  والطريقتتتة
 .الرقابية

دلتتتتتتيتتتتتتتل اختتتتتتالقتتتتتتيتتتتتتتات املتتتتتتهتتتتتتنتتتتتتتة  -

 .2املصالح موتضارب 

ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات تقييم  -

األداء ملتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتس اإلدارة 

واعضتتتتتتتائه واإلدارة التنفيذية 

 واملوظفين بالشركة.

 (.5نظام الحوكمة م ) -

تتتتتت اد في اجتماعتتتتتت لالعتم البند، وتم رفع التقييم ملجلس اإلدارة      ختتتتتت ه بتاريتتتتتت

متن  14التبتنتتتتتتتد  يترجتى متراجتعتتتتتتتة. )حتيتتتتتتتث تتم االعتتتمتتتتتتتاد 19/01/2022

 هذا التقرير(.الفصل األول من 

  نظام تطبيق في  الخلل أوجه عن اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح  .8 4

ة الرقتتتابتتتة   مواطن أو جزئيتتتا أو كليتتتا التتتداخليتتتّ

 حاالت عن واإلفصتتتاح تطبيقه، في الضتتتعف
رت التي  الطوارئ 

ّ
ر قتتتتتتد أو أث

ّ
  األداء على تؤث

 اتتبتعتدتاتتتتتتتا  التتتي  واإلجتراءات لتلشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتة، املتتتتتتتالتي

 في  اإلخفتتتتتاق حتتتتتاالت معتتتتتالجتتتتتة في الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتة

ة الرقتتتابتتتة نظتتتام تطبيق   ستتتتتتتتتتتتتّيمتتتا ال) التتتداخليتتتّ

فصتتتتتح  املشتتتتتاكل
ُ
  الستتتتتنوّية  التقارير في عناا امل

 (.املالّية وبياناتاا للشركة

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس االدارة   - ملتزم -

 (.17-3)14(، 2-2)3م

م  (، 5م)نتتتظتتتتتتتام التتتحتتتوكتتتمتتتتتتتة  -

(10.) 

ستتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتبتتتلتتتيتتتغ عتتتن  -

 املخالفات.

تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركة و شتتتتتتتتتتتتتكل دوري باإلفصتتتتتتتتتتتتتاح عن كل أوجه الخلل في  -

نظتتتتام الرقتتتتابتتتتة التتتتداخليتتتتة من خالل املالحظتتتتات والتوصتتتتتتتتتتتتتيتتتتات التي 

إلى لجنتة   في تقتاريرهتا التي تقتدمهتا  التداخليتصتتتتتتتتتتتتتدرهتا أدارة التتدقيق  

بتتتدورهتتتا إلى مجلس اإلدارة بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إلى  رفعهتتتاوالتي ت ،التتتتدقيق

خالل تقريره  ، والذي يقوم بإدراجها منمدقق الحستتتتابات الخارجي

 السنوي عن القوائم املالية.

قستتتتتتتتتتتتتم التقتتتارير وااللتزام هتتذا التتدور من خالل التقتتتارير  يتولىكمتتتا  -

 ي يقوم ذإعدادها خالل العام املالي، والالتي يقوم ب
 
بمتابعة ايضتتتتتتتتتتتا

مع  باذه التقارير بغرض معالجداا بالتعاون كافة املالحظات الواردة 

 كافة اإلدارات املعنية بالشركة.

أيضتتتتتتا تتبع الشتتتتتتركة ستتتتتتياستتتتتتة التبليغ عن املخالفات لتفعيل الدور  -

 الرقا ي الالزم لدى كافة العاملين بالشركة.  

 

 بالقواعد الشتتركة التزام مدى عن اإلفصتتاح  .9 4

 في  واإلدراج اإلفصتتتتتاح تحكم التي  والشتتتتتروط

 .السوق 

 (.8م)(، 5م)نظام الحوكمة  - ملتزم -

الئحة ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح   -
املنتاصتتتتتتتتتتتتتتب  وحظر الجمع بين 

وتضتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتترية  

 3املعلومات م

تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتة دوريتتتتا إثر اجتمتتتتاع املجلس التتتتدوري وكتتتتل متتتتا دعتتتتا  -
الحال باإلفصتتتتتاح عن جميع األمور واملستتتتتائل واألنشتتتتتطة املطلوب 

 مناا اإلفصاح عناا وفقا للقانون والنظم اآلمرة.
تم عقتتتتتد االجتمتتتتتاعتتتتتات التتتتتدوريتتتتتة في املواعيتتتتتد  2021خالل العتتتتتام  -

املحتددة وتم أخطتار بورصتتتتتتتتتتتتتتة قطر وهيئتة قطر لألستتتتتتتتتتتتتواق املتاليتة  
وما ُعرض فياا من موضتتتتتتتتوعات وما صتتتتتتتتدر بمواعيد االجتماعات، 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
وتم نشتتتتتتتتتتر القرارات في الصتتتتتتتتتتحف اليومية واملوقع فياا من قرارات 

 .للشركة اإللكتروني

 تكون  خصومة أو نزاع أي عن اإلفصاح  .10 4

 التحكيم، فياا بما فياا طرفا الشركة

 .القضائية والدعاوى 

 (.5نظام الحوكمة م ) - ملتزم -

يتم اإلفصتتتتتتتتتتاح بصتتتتتتتتتتفة دورية   -

 ملتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتلتتتتتتبتتتتتتتات متتتتتتتدقتتتتتتق 
 
وفتتتتتتقتتتتتتتا

 الحسابات الخارجي.

 هنالك: توجد 2021خالل العام 
مام محكمة  بنك كانتونال دي جنيف ا نمة مامقدعوى قضتتتتتتتائية  -1

ضتتتتتتتتتتتتتتد مالك الستتتتتتتتتتتتتفينتة جالكستتتتتتتتتتتتتني متارين اململوكتة   بتالهنتد متدراس
. ويطتتتالتتتب البنتتتك املتتتدعي لشتتتتتتتتتتتتتركتتتة بوالريس متتتارين اململوكتتتة لوقود

بقيمة بضتتتتتتتتتتاعة مشتتتتتتتتتتحونة إليه تم تستتتتتتتتتتليمها لجهة أخرى بموجب 
وتتتم فتتتتتتتك التتحتتجتتز عتتن  .Letter of Indemnityختتطتتتتتتتاب تتتعتتويتتض 

، إال أن التتتتتدعوى متتتتتا زالتتتتتت قيتتتتتد النظر أمتتتتتام املحتتتتتاكم الستتتتتتتتتتتتتفينتتتتتة
 الهندية.

ال تشتتتتتتتتتتكل أي  صتتتتتتتتتتغيرةقات قيمة مالية عمالية ضتتتتتتتتتتد وقود  دعوى  -2
يطتتتالتتتب املتتتدعي حيتتتث  صتتتتتتتتتتتتتحداتتتا،مختتتاطرة متتتاليتتتة على فرض ثبوت 

بدل الستتتتتكن عن فترة )ستتتتتنتان وشتتتتتهرين(  لبقيمة العالوة الزوجية 
 إضافة الى مكافأة نااية الخدمة.

  ياندعو  ماوه الحق املدني بدعوى مطعم هال إستتتطنبول بدعويان  -3
ا أي أثر مالي على وقود بسبب تبرئة وقود من مهمة  ملن يترتب عليا

 .الجنائية اإلهمال بواسطة محكمة التمييز
دعوى مقتتتتامتتتتة من شتتتتتتتتتتتتتركتتتتة قطر للوقود ضتتتتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتركتتتتة التتتتذخيرة  -4

للخدمات البترولية بستتتتتتتتتتتتتب امتناع الشتتتتتتتتتتتتتركة املذكورة عن ستتتتتتتتتتتتتداد 
 قيمة مسحوباتاا من املنتجات البترولية.

بسبب عدم على مستأجرين لدياا  قود و   قبل من تان مقام دعويان  -5
 .متأخرةايجارية مستحقات دفع 

 

 

 التي  والصفقات التعامالت عن اإلفصاح  .11 4

 ..عالقة قي طرذ. أي مع الشركة تبرمها

 .16ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

الئحة ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املناصتتتتتب  

وتضتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتالح وستتتتتتتترية  

 .2املعلومات م

عقد أو معاملة أو صتتتتتفقة  أي 2021لم تبرم الشتتتتتركة خالل العام  -

 مع طرذ قو عالقة.

 قام كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأعضتتتتتتتتتتاء املجلس -

بالتوقيع على نموقج اإلفصتتتتتتتتتاح  وأعضتتتتتتتتتاء اإلدارة التنفيذية العليا

النموقجي وعلى االستتتتتتبيان املعد لهذا الغرض، وتم ايداعهما لدى 

أمين ستتتتتتر املجلس، حيث أكدوا جميعا على عدم ابرام أي معاملة 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

متيتثتتتتتتتاق اختالقتيتتتتتتتات التعتمتتتتتتتل  -

 وتضارب املصالح.

 (.5نظام الحوكمة م ) -

، وستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتم رفتتتع 2021 ختتتالل التتتعتتتتتتتام أو صتتتتتتتتتتتتتتتفتتتقتتتتتتتة متتتع أي متتتنتتتاتتتم

الستتتتتتتنوية للشتتتتتتتركة عن  االفصتتتتتتتاحات املذكورة للجمعية العمومية

 طريق إرفاقها باذا التقرير.

 الشروط الواجب توفرها في عضو املجلس .5

 مؤهال، املجلس عضو يكون  أن  يجب  5

 باألمور  املعرفة من كاٍذ  بقدر ويتمتع

 مهامه لتأدية املناسبة والخبرة اإلدارية

 تخصيص عليه ويتعّين  فّعالة، بصورة

 نزاهة بكل بعمله للقيام الكافي الوقت

 الشركة مصلحة يحقق بما وشفافية

 .وغاياتاا وأهدافها

 :يلي ما املجلس عضو في ويشترط

 .6ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

دليل تعريف أعضتتتتتتتاء مجلس  -
 اإلدارة الجدد بعمل الشركة.

(،  4-6نتتتتظتتتتتتتام التتتتحتتتتوكتتتتمتتتتتتتة م ) -

 (.6-6م)

ستتتتياستتتتات ومعايير وإجراءات  -

اإلدارة العضتتتتتتتتتتتتتويتتة في مجلس 

 .3م

 (.4-6نظام الحوكمة م ) -

كل أعضتتتتتتاء املجلس مؤهلين ويمتلكون ما يلزم من خبرة كما يت تتتتتتح   -

 من هذا التقرير(. 9قلك من السيرة الذاتية املرفقة )انظر البند 

خصتتتتتتتتتتتتتص أعضتتتتتتتتتتتتتاء املجلس وقتا كافيا لالطالع بمستتتتتتتتتتتتتؤولياتام تجاه  -

و/أو  إجراء عتدة قرارات بتالتمريرعبر  2021الشتتتتتتتتتتتتتركتة خالل العتام 

من خالل استتتتتتتتتتتتتتختتتتدام آليتتتتة   حضتتتتتتتتتتتتتور اجتمتتتتاعتتتتات مجتتتتالس اإلدارة

من على البعد بالوستتتائل اآللية عبر  املؤتمر الهاتفي املستتتموع واملرئي 

للتوجياات الرستتتتتتمية بتفادي   وقلك وفقاتيم،  فتمايكروستتتتتت  تطبيق

حيث  ،19-التجمعات ألجل مكافحة تفشتتتتتتتتني فيروس كورونا .كوفيد

 قاموا بتأدية واجباتام بما يلزم من نزاهة وشفافية.

قامت الشركة بإصدار سياسة مختصة بتعريف عضو مجلس كما  -

اإلدارة الجديد بكافة اعمال الشركة والشركات التابعة، كما نصت 

وقلك  ،لزم االمر الجديد إقاعلى جواز تدريب عضتو مجلس اإلدارة 

 وفقا إلجراءات محددة.

-  

، وأن   .1 5
 
أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما

 .باألهلية الكاملةيكون متمتعا 

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .1-97م

 .1-6ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .(4-6نظام الحوكمة م ) -

ستتتتياستتتتات ومعايير وإجراءات  -

اإلدارة العضتتتتتتتتتتتتتويتتة في مجلس 
 .2م

  ويتمتعون باألهلية التامة. 21جميع أعضاء املجلس فوق سن الت 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 بعقوبة  عليه الحكم سبق قد يكون  أال  .2 5
 أو بالشرذ مخلة جريمة في أو جنائية،

 إلياا  املشار  الجرائم  من  جريمة  في  أو  األمانة،

 لسنة( 8) رقم القانون  من( 40) املادة في
 املالية، لألسواق قطر هيئة بشأن  2012

 رقم  القانون  من( 335)و( 334) واملادتين

 الشركات قانون  بإصدار 2015 لسنة( 11)
 أي  مزاولة  من  ممنوعا  يكون   أن   أو  التجارية،

 الهيئة لرقابة الخاضعة الجهات في عمل

 القانون  من( 12 فقرة 35) املادة بموجب
 أن  أو إليه، املشار 2012 لسنة( 8) رقم

  رد  قد يكن لم ما بإفالسه، قضني  قد  يكون 

 .اعتباره إليه

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .2-97م

 .2-6ميثاق مجلس اإلدارة م -

ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح  الئحة  -

وحظر الجمع بين املنتاصتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتترية  

 املعلومات.

 (.4-6نظام الحوكمة م ) -

ستتتتياستتتتات ومعايير وإجراءات  -

اإلدارة العضتتتتتتتتتتتتتويتتة في مجلس 

 .2م

لم يحكم على أي عضتتتتتتتو من أعضتتتتتتتاء املجلس بأي عقوبة جنائية في  -

 أي جريمة.

الجهات الخاضتتتتتتتعة  ليس باملجلس عضتتتتتتتو ممنوع من مزاولة عمل في  -

 للهيئة.

 لم يقضنى بإفالس أي عضو من أعضاء املجلس. -

-  

، يكون  أن   .3 5
 
  مساهما

 
 أو انتخابه عند ومالكا

  ثالثين  خالل
 
 لعدد  انتخابه تاريخ من يوما

 األساإني؛  النظام يحدده الشركة أسهم من
  ستين  خالل إيداعها ويجب

 
 تاريخ  من يوما

 عدم  مع اإليداع جهة لدى العضوية بدء
 أن  إلى الحجز أو الرهن أو للتداول  قابليداا
 ميزانية على ويصدق العضوية مدة تنتهي 
 بأعماله، العضو فياا قام مالية سنة آخر
 الشركة حقوق  لضمان تخصص وأن 

 املسؤولية عن والغير والدائنين واملساهمين 
 يقدم   لم وإقا املجلس، أعضاء على  تقع التي 

 بطلت  املذكور  الوجه على الضمان  العضو
 قلك  من املستقل العضو ويعفى عضويته،
 .الشرط

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .3-97م

 .3-6ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .20النظام األساإني م -

ستتتتياستتتتات ومعايير وإجراءات  -

اإلدارة العضتتتتتتتتتتتتتويتتة في مجلس 

 .2م

 (.4-6نظام الحوكمة م ) -

 

املنتخبين يحتفظون بتتأستتتتتتتتتتتتتهم الضتتتتتتتتتتتتتمتتان املحتتددة  جميع األعضتتتتتتتتتتتتتتاء -

ستتهم على النحو املذكور في هذا  50.000بالنظام األستتاإتتني وقدرها  

أن األعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املنتخبين ينطبق عليام من ، وقلتتتك على الرغم البنتتتد

 .وصف األعضاء املستقلين 

 

 

 إقرار  تقديم املجلس لعضوية املرشح وعلى  5

 منصب أي توليه بعدم فيه يقر مكتوب

بإجراء انتخابات  2020في عام مطبق فعليا حيث قامت وقود  - .3-6ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

تم اعداد و (،  2022-2020مجلس إدارة عن دورتاا الثامنة للفترة )
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 عضوية  وبين   بينه  الجمع  قانونا  عليه  يحظر

 . املجلس

الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 املعلومات.

ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ومعايير وإجراءات  -

العضتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة في مجلس اإلدارة  

 .2م

 (.4-6نظام الحوكمة م ) -

، آنذاكعلياا  للتوقيع للمرشحين تسليمها و االقرارات املذكورة 

 املجلس.حفظها لدى امانة سر تم و  حيث تم توقيعها

 بإرسال  الشركة تلتزم األحوال، جميع وفي  5
 لعضوية املرشحين  وبيانات بأسماء قائمة

 التاريخ قبل العتمادها الهيئة إلى املجلس
 على  بأسبوعين املجلس النتخابات املحدد
 مرشح، لكل الذاتية السيرة باا مرفقا األقل
 .الترشي  متطلبات من األصل طبق وصورة

 .3-6ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
ومعايير وإجراءات ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات  -

العضتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة في مجلس اإلدارة  
 .3م
 (.4-6نظام الحوكمة م ) -

 وُيمارس بصورة عملية. الشركة بما ورد في هذا البند تلتزم     -
  2022-2020عن الفترة في انتختتتابتتتات املجلس  قتتتامتتتت وقودحيتتتث     -

  18/03/2020اجتمتتتاع الجمعيتتتة العموميتتتة لوقود في  املنعقتتتدة في
مصتتتتتتتتتتحوبة بالستتتتتتتتتتيرة م 19/01/2020بإرستتتتتتتتتتال القائمة املذكورة في 

قبل التاريخ أي الذاتية للمرشتتتتتتتتحين إلى هيئة قطر لألستتتتتتتتواق املالية 
  املحدد.

 

 تشكيل املجلس .6

 األساإني والنظام للقانون  وفقا املجلس ُيشكل 6
  األقل   على  املجلس  أعضاء  ثلث  يكون   أن   على  للشركة،

  باملجلس  األعضاء أغلبية تكون  وأن  املستقلين، من
 أكثر أو مقعد تخصيص ويجوز  التنفيذيين، غير من
 لتمثيل وآخر األقلية، لتمثيل املجلس مقاعد من

 .بالشركة العاملين 
  املجلس  تشكيل يضمن أن  يجب األحوال، جميع وفي
 .القرارات إصدار في أكثر أو عضو تحكم عدم

 .20النظام األساإني م - ملتزم -
 .(1-6نظام الحوكمة م ) -
ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ومعايير وإجراءات  -

 .االدارةالعضوية في مجلس 
 

( أعضتتتتتتتتتتاء مستتتتتتتتتتتقلين باملجلس من إجمالي عضتتتتتتتتتتوية 4هنالك أر عة ) -
وبالتالي فإن الشتتتتتتركة ملتزمة  ( أعضتتتتتتاء9املجلس واملحددة بتستتتتتتعة )

 .باذا البند
حيتتتتث أن هنتتتتاك عضتتتتتتتتتتتتتو  ، أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس غير تنفيتتتتذيين  اغلبيتتتتة -

 .(العضو املنتدب) تنفيذي واحد
ستتتتتتتتتتتتتهما قهبيا يخولها حق االعتراض على بعض  قطر للطاقةتمتلك  -

من هتتتتتذا التقرير، وال   8القرارات الجوهريتتتتتة كمتتتتتا هو وارد بتتتتتالبنتتتتتد 
 يخولها سلطة إصدار القرارات.

من النظتتام األستتتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني لوقود  20 يجري حتتاليتتا تعتتديتتل نص املتتادة -
بإضتتافة بند جديد ينص على ضتترورة أن يكون ثلث أعضتتاء املجلس 

 ن.على األقل من املستقلي
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 حظر الجمع بين املناصب .7

 الشأن،  هذا  في  القانون   أحكام  يخالف  ال  بما .1 7
 يكون  أن  بصفته أو بشخصه ألحد يجوز  ال

 من أكثر في للرئيس  نائبا أو للمجلس  رئيسا
 الدولة،  في الرئيسني  مركزياما يقع شركتين 

 من أكثر إدارة مجلس في عضوا يكون  أن  وال
 في الرئيسية مراكزها تقع شركات ثالث

 في   لإلدارة  منتدبا  عضوا  يكون   أن   وال  الدولة،
  في  الرئيس مركزها واحدة شركة من أكثر

 مجلسني  عضوية بين  يجمع أن  وال الدولة،
  نشاطا تمارسان شركتين  إدارة

 
 .متجانسا

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -
 .98م
 .3-6ميثاق مجلس اإلدارة م -
اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح  الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة  -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  
وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 املعلومات.
 (1-6نظام الحوكمة م ) -
ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ومعايير وإجراءات  -

اإلدارة  العضتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة في مجلس 
 .2م

 9الستتتتتتتتير الذاتية لرئيس وأعضتتتتتتتتاء مجلس اإلدارة املوضتتتتتتتتحة بالبند  -

من هذا التقرير توضتتتتتتتتتح االلتزام الكامل بما ورد في هذا البند، علما 
والهيئة العامة للتقاعد واملعاشتتات ممثلين   قطر للطاقةبأن ممثلي 

 لجهات حكومية.

قام رئيس وأعضتتاء املجلس ستتواء ممثلي الدولة وغير ممثلي الدولة  -
وقيع إقرار بعدم الجمع بين املناصتتتتتتب بالكيفية املنصتتتتتتو  علياا بت

 لدى أمانه سر املجلس. تاإلقرارافي هذا البند وتم حفظ 

 

 

7 2. 

 

3. 

 وأي املجلس  رئاسة بين  الجمع وُيحظر

  بالشركة، تنفيذي منصب

  يكون  أن  للرئيس يجوز  وال
 
 من أّي  في عضوا

 هذا  في علياا املنصو  املجلس لجان 

 .النظام

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .98م

 .3-6ميثاق مجلس اإلدارة م -

الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 املعلومات.

ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ومعايير وإجراءات  -

اإلدارة  العضتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة في مجتلتس 

 .2م

ال يشتتغل رئيس مجلس اإلدارة أي منصتتب تنفيذي بالشتتركة كما ال  -

 يحتفظ بعضوية أي لجنة.

قام الستتتتتتتتتتتتتيتد رئيس املجلس بتوقيع إقرار بالتزامه الكتامل بمتا ورد في  -

 هذا البند.

من النظام األستتتتتتتتتاإتتتتتتتتتني   20عديل نص املادة من املادة يجري حاليا ت -

 لينص على ما ورد في هذا البند. 4لوقود بإضافة البند رقم 

 

  تقديم  املجلس وأعضاء رئيس على ويجب .4 7

 الحافظة  في  السر  أمين   يحفظه  سنويا  إقرارا

 الجمع   بعدم  منام  كل  فيه  يقر  لذلك،  املعدة

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .98م

 .3-6ميثاق مجلس اإلدارة م -

لتتدى امين   حفظهتتتا وتم 2021املطلوبتتة للعتتتام تم تقتتتديم االقرارات  -

 سر املجلس.

من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتات التجتتاريتتة   98كتتذلتتك وبنتتاء على تعتتديتتل املتتادة  -

.مكرر. فلقد قام رئيس ونائب رئيس وأعضتتتتتتتتتتتتاء  98بإضتتتتتتتتتتتتافة املادة 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 وفقا  بيناا الجمع ُيحظر التي  املناصب بين 

 .النظام هذا وأحكام للقانون 

الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 املعلومات.

 (.4-6نظام الحوكمة م ) -

املجلس وأعضتتتتتاء اإلدارة التنفيذية العليا بتوقيع نموقج اإلفصتتتتتاح  

عن الوظائف التي يشتتتتغلوناا والوظائف التي يتولوناا ستتتتواء بصتتتتفة 

النموقج لدى أمانة ستتر املجلس،  وتم حفظ ،أو تمثيلية شتتخصتتية

من النظتتام األستتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني   3-20كمتتا يجري حتتاليتتا تعتتديتتل نص املتتادة 

 لوقود للنص على هذا الحكم.

 الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس .8

  فيه  يحدد.  املجلس ميثاق.  يسمى  ميثاقا  املجلس  ُيعد 8

  واألعضتتتتتتتتتتتتتتاء الرئيس وواجبتتات وحقوق  املجلس، مهتتام

  النظتتام، وهتتذا القتتانون  ألحكتتام وفقتتا ومستتتتتتتتتتتتتؤوليتتاتام،

 .للشركة االلكتروني املوقع على نشره ويجب

 والوظائف املهام. املجلس ميثاق. يتضمن أن  ويجب

 ما  -األقل على -تتضمن أن  على للمجلس الرئيسية

 :يأتي

 .3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.2-6نظام الحوكمة م ) -
 

اإلدارة معتمد من قبل املجلس يحدد بوضتتتتتتتتتتتتتوح  يوجد ميثاق ملجلس   -

 واجبات ومسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة.

وإعتتتتادة إصتتتتتتتتتتتتتتتتداره ليتوافق مع نظتتتتام الحوكمتتتتة  تم تحتتتتديتتتتث امليثتتتتاق  -

بتتمتتوجتتتتتتتب قتترار املتتجتتلتتس الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر فتتي  املتتعتتمتتول بتتتتتتته حتتتتتتتالتتيتتتتتتتا وقلتتتتتتتك 

12/12/2018. 

 االلكتروني للشركة.تم نشر امليثاق على املوقع  -

 

اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداذ  .1 

الرئيسية للشركة واإلشراذ على تنفيذها 

 :ومن قلك

 .7وم  3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

-2021من قبل املجلس للستتتتتتتتتتنوات   هنالك خطة استتتتتتتتتتتراتيجية معتمدة

، حيتتث تم تحتتديااتتا بموجتتب الخطتتة  يتم تحتتديااتتا من وقتتت آلخرو  2026

 (.2026-2022) ةاالستراتيجي

 

 الشاملة االستراتيجية وضع 1-1   8

 الرئيسة  العمل وخطط للشركة

 ومراجعداا املخاطر إدارة وسياسة

 .وتوجياها

-1)3متيتثتتتتتتتاق متجتلتس اإلدارة م - ملتزم -
1.) 
 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

تشتتتتتتتتتتتتتمتل   2026- 2022للفترة خمستتتتتتتتتتتتتيتة معتمتدة عمتل هنتالتك خطتة  -

 للشركة.االستراتيجية الشاملة لخطة العمل 

-2022 للفترة للشتتتتتركة  كما يوجد خطة خمستتتتتية للموازنة التقديرية -

0262   

 تعنى لدياا حزمة من الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات واإلجراءات  هنالك إدارة مخاطر -

 بكل ما ورد هنا.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 األمثل  الرأسمالي الهيكل تحديد  1-2   8

 وأهدافها واستراتيجيداا للشركة

 .السنوية امليزانيات وإقرار املالية

-1)3متيتثتتتتتتتاق متجتلتس اإلدارة م - ملتزم -
2.) 
 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

األمثتتل رأستتتتتتتتتتتتتمتتالي فلقتتد تم تحتتديتتد الهيكتتل المطبق من نتتاحيتتة عمليتتة  -
 .املالية وأهدافهاالستراتيجية الشركة 

 يتم إقرار امليزانيات السنوية. -

 

 الرأسمالية النفقات على اإلشراذ 1-3   8

 األصول  وتملك للشركة، الرئيسية

 .باا والتصرذ

-1)3متيتثتتتتتتتاق متجتلتس اإلدارة م - ملتزم -

3.) 

 (.2-6الحوكمة م )نظام  -

 لدى الشركة نظام محاسبي تقني متطور يشتمل على قلك األمر. -

يشتتتتتتترذ املجلس بصتتتتتتتورة عملية على النفقات الرأستتتتتتتمالية واألصتتتتتتتول  -

والتصتتتتتتتتتتتتترفتتات التي تمتتت فياتتا بصتتتتتتتتتتتتتورة دوريتتة وستتتتتتتتتتتتتنويتتة عبر التقتتارير 

 املقدمة له في هذا الخصو .

 

 التنفيذ ومراقبة األهداذ تحديد 1-4   8

 .الشركة في الشامل واألداء

-1)3متيتثتتتتتتتاق متجتلتس اإلدارة م - ملتزم -
4.) 
 (.2-6نظام الحوكمة م )  -

  يتم قلك عمليا بصورة دورية وسنوية. -

 للهياكل  الدورية املراجعة 1-5  8

 واعتمادها الشركة في التنظيمية

 املحكم  التوزيع يضمن بما

 واملسؤوليات واملهام للوظائف

 الرقابة  وحدات خاصة بالشركة

 .الداخلية

-1)3يثتتاق مجلس اإلدارة مم - ملتزم -

5.) 

 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

يقوم املجلس بمراجعتتتة واعتمتتتاد الهيتتتاكتتتل التنظيميتتتة للشتتتتتتتتتتتتتركتتتة من  -

 وقت آلخر حسب تطورات وحاجيات العمل بالشركة.

في حين   .2018 اعتمد املجلس آخر هيكل تنظيمي للشتتتتتتركة في مارس -

يتم تحتتتتديتتتتث الهيكتتتتل التنظيمي لبعض االدارات واالقستتتتتتتتتتتتتتتتام داختتتتل 

 وفقا ملتطلبات العمل.بصفة دورية الشركة 

وفيما يخص اعتماد الهيكل التنظيمي للرقابة الداخلية انظر البند   -

  .هذا التقرير الفصل األول من من 19

 

 تنفيذ  إجراءات دليل اعتماد 1-6  8

 الشركة، وأهداذ استراتيجية

 التنفيذية اإلدارة تعده والذي

 سبل  تحديد يتضمن أن  على العليا

 الهيئة مع السريع االتصال وأدوات

 وسائر الرقابية الجهات من وغيرها

 ومن بالحوكمة املعنية األطراذ

 .اتصال مسؤول تسمية بيناا

-1)3يثتتاق مجلس اإلدارة مم - ملتزم -

6.) 

 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

أعدت اإلدارة التنفيذية واعتمد املجلس دليل تفويض الصالحيات  -

حتتتتتدث 
ُ
بتتتتتتاريخ  الرابعواعتمتتتتتد آخر تحتتتتتديتتتتتث لتتتتتذلتتتتتك في اجتمتتتتتاعتتتتته امل

، وقلتتتتتك لضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان تنفيتتتتتذ استتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتة  14/10/2020

 بالطريقة املثلى.

تتواصتتتتتل الشتتتتتركة مع الجهات الرقابية وهيئة قطر لألستتتتتواق املالية   -

 مسؤولي اتصال محددين.بصورة فعالة عبر 

في شتتتتتتكل خطه خمستتتتتتية في الفترة  ُمعدة استتتتتتتراتيجية لدى الشتتتتتتركة -

 .2026إلى العام 2022
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 للتدريب  السنوية الخطة اعتماد 1-7  8

 أن  على بالشركة والتثقيف

 بالشركة للتعريف برامج تتضمن

 لهذا  وفقا وبالحوكمة وأنشطداا

 .النظام

-1)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

7.) 

 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

نظام تدريب وعريف أعضتتتتتتاء   -

مجلس اإلدارة الجتتتتدد بعمتتتتل 

 الشركة.

هنالك قستتم كامل للتدريب والتطوير بإدارة شتتؤون العاملين يقوم بما 

ورد في هتذا البنتد بصتتتتتتتتتتتتتورة فعتالتة، وهنتالتك خطتة ستتتتتتتتتتتتتنويتة وستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتة 

 معتمدة في هذا الشأن.

 

 الداخلية  الرقابة وضوابط أنظمة وضع .2 8

 :قلك ومن علياا، العام واإلشراذ

 .2-3يثاق مجلس اإلدارة مم - ملتزم -

  (.2-6نتتتتتظتتتتتتتام التتتتتحتتتتتوكتتتتتمتتتتتتتة م ) -

 (10م)

 تم وضتتتتتتتتتتتتتع وتنفيتذ العتديتد من أنظمتة وضتتتتتتتتتتتتتوابط الرقتابتة التداخليتة -
 .من الفصل األول من هذا التقرير( 19)مراجعة البند رقم

 . الشركة حوكمة نظام -

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أداء تقييم وإجراءات ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة -
 .واملوظفين 

 مجلس أعضتتتاء بانتخاب الخاصتتتة  واإلجراءات واملعايير  الستتتياستتتات -

 . اإلدارة

 .املصالح أصحاب حقوق  لحماية سياسة -

 مجلس بتتأعضتتتتتتتتتتتتتتاء والتعريف بتتالتتتدريتتب الختتاصتتتتتتتتتتتتتتة اإلجراءات دليتتل -

 .الشركة أعمال في الجدد اإلدارة

  للشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتة املتتتتتاليتتتتتة األوراق في املطلعين  االشتتتتتتتتتتتتتختتتتتا  تتتتتتداول  نظتتتتتام -

 .السرية على والحفاظ املالية البيانات حماية تجاه ومسؤوليدام

 

 تنظم مكتوبة سياسة وضع 2-1  8

  حاالت  ومعالجة املصالح تعارض

 أعضاء من لكل املحتملة التعارض

 العليا  التنفيذية واإلدارة املجلس

 إساءة قلك ويشمل واملساهمين 

 الشركة أصول  استخدام

 الناتج التصرذ وإساءة ومرافقها،

-2)3يثتتتتاق مجلس اإلدارة مم - ملتزم -

1.) 

م ، (2-6نظتتتتتتام الحوكمتتتتتتة م ) -

(6-13.) 

الئحة ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتاصتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتترية  

 املعلومات.

يوجد بالشتتتتركة دليل مكتوب ومعتمد من مجلس اإلدارة باستتتتم دليل   -
ل ما ورد في اخالقيات املهنة وتعارض املصتتتتتتالح يعال  بصتتتتتتورة فعالة ك 

 هذا البند.

الئحة ستتتياستتتة اإلفصتتتاح وحظر الجمع بين املناصتتتب كما تم اعتماد  -

 وتضارب املصالح وسرية املعلومات.

خا   تم اعتماد ميثاق خا  بأخالقيات العمل وتضتتتارب املصتتتالح -

 .بموظفي الشركة
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 قوي  األطراذ مع التعامالت عن

 .العالقة

متتتيتتتثتتتتتتتاق اختتتالقتتتيتتتتتتتات التتتعتتتمتتتتتتتل  -

 وتضارب املصالح.

ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتايتتتتتتة حقوق  -

 أصحاب املصالح.

تم أيضتتتتتتا الحصتتتتتتول على تعهدات من كافة موظفي الشتتتتتتركة بما يفيد  -
 بتعليمات اخالقيات املهنة وتعارض املصالح.تقيدهم 

هنالك أيضتتتتتتتتتتتتا الئحة شتتتتتتتتتتتتئون العاملين وتحدد الجزاءات التي توقع في  -

 .  أنظمة الشركة حالة مخالفة

هنتتتتالتتتتك لوائ  وأنظمتتتتة للمشتتتتتتتتتتتتتتريتتتتات كمتتتتا أن هنتتتتالتتتتك الئحتتتتة تفويض  -

الصتتالحيات تتضتتمن ما من شتتأنه أن يمنع إستتاءة استتتخدام األصتتول  

 واملرافق.

 بما الكامل اإلفصاح نظام وضع 2-2  8

 ويمنع والشفافية العدالة يحقق

 واستغالل املصالح تعارض

 للجمهور، تتاح ال التي  املعلومات
 النظام قلك يتضمن أن  على

 عند إتباعها الواجب األسس

  قبل  من املالية األوراق في التعامل

 وتحديد  املطلعين، األشخا 

 األوراق   في  هؤالء  تداول   حظر  فترات

 من شركة أي أو للشركة املالية
 قائمة  إعداد عن فضال مجموعداا،

 وتحديااا، املطلعين  باألشخا 

 مناا بنسخة والسوق  الهيئة وتزويد
 .تحديااا أو اعتمادها فور 

-2)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

2.) 

،  (2-6ظتتتتتتتام التتتتحتتتتوكتتتتمتتتتتتتة م )نتتتت  -
 (8(، م)13-6م)

الئحة ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح  -

الجمع بين املنتتاصتتتتتتتتتتتتتتب  وحظر 

وتضتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتترية  

 املعلومات.

متتتيتتتثتتتتتتتاق اختتتالقتتتيتتتتتتتات التتتعتتتمتتتتتتتل  -

 وتضارب املصالح.

دليتتتل تنظيم عمليتتتة التتتتداول  -

االوراق املالية لألشتتتتتتتخا  في 

املطلعين وبيان مستتتتتتتتتتؤولياتام  
تجتتاه حمتتايتتة البيتتانتتات املتتاليتتة  

والتتتتتتتحتتتتتتتفتتتتتتتاظ عتتتتتتتلتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة  

 املعلومات.

هذا البند وفق متطلبات اإلفصتتتتاح  تقوم الشتتتتركة بااللتزام بما ورد في  -

حستتتتبما ، و واستتتتتغالل املعلومات وقواعد تعامل األشتتتتخا  املطلعين 

يرد في االصتتتتتتتتتتتتتتدارات والكتتتب التي ترد إلياتتا من الهيئتتة وبورصتتتتتتتتتتتتتتة قطر 

بالتواصتتتتتتتتل مع أعضتتتتتتتتاء املجلس  حيث تقوم الشتتتتتتتتركة ،بصتتتتتتتتورة دورية

متطلبتتتات اإلصتتتتتتتتتتتتتتتدارات والنظم  وإخطتتتارهم ب واألشتتتتتتتتتتتتتختتتا  املطلعين 

تنظيم عملية التداول في  قواعد.  -دون حصتر –ذكورة هنا شتاملة امل

 .بغية تطبيقها بصورة حرفية املطلعين  لألشخا االوراق املالية 

يتم إعتتتتداد قتتتتائمتتتتة بتتتتاملطلعين وتستتتتتتتتتتتتتليمهتتتتا للهيئتتتتة والجهتتتتات الرقتتتتابيتتتتة   -

 األخرى بصورة دورية.

وفي هتتتتتذا الخصتتتتتتتتتتتتتو  ورد إلى وقود تعميم صتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر من هيئتتتتتة قطر  -

يحتوي تعتديال في متدد حظر  30/09/2021لألستتتتتتتتتتتتتواق املتاليتة بتتاريخ 

حيث تم تبليغ التعديل للستتتادة أعضتتتاء   ،تداول األشتتتخا  املطلعين 

 املجلس واألشخا  املطلعين اآلخرين.

-  

 املالية األنظمة سالمة من التأكد 2-3  8

 قات األنظمة فياا بما واملحاسبية،

 .املالية التقارير بإعداد الصلة

-2)3ميثتتتتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

3.) 

  (.2-6ظتتتتتتتام التتتتتحتتتتتوكتتتتتمتتتتتتتة م )نتتتتت  -

 (10م)

يقوم املجلس بتتتذلتتتك عبر تقتتتارير مراجع الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتارجي ولجنتتتة  

الداخلي، حيث تم مؤخرا اصتتتتتتتتتتتتتدار بوتقة من  وإدارة التدقيق التدقيق

من  19إليته في البنتد رقمأنظمتة الرقتابتة التداخليتة على النحو املشتتتتتتتتتتتتتتار 

 .هذا التقرير الفصل األول من
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 رقابية أنظمة تطبيق من التأكد 2-4  8

 من وقلك املخاطر، إلدارة مناسبة

 عن  العام التصور  تحديد خالل

 الشركة تواجه قد التي  املخاطر

 .بشفافية وطرحها

-2)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

4.) 

،  (2-6ظتتتتتتتام التتتتحتتتتوكتتتتمتتتتتتتة م )نتتتت  -

 (10م)

 ميثاق لجنة التدقيق. -

دارة النظام االطاري إل  -

املعتمد  االعمال مخاطر

 .11/12/2019بتاريخ 

النظام االطاري إلدارات   -

 الضبط الداخلي املتكامل

املعتمد بتاريخ 

11/12/2019. 

يقوم املجلس بتتتذلتتتك عبر تقتتتارير مراجع الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتارجي ولجنتتتة  

متن ختالل تتطتبتيتقتهتتتتتتتا لتحتزمتتتتتتتة متن  إدارة املتختتتتتتتاطتركتتتتتتتذلتتتتتتتك و ، التتتتتتتتتدقتيتق

ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة  ، إطتتار إدارة مختتاطر االحتيتتالالستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات )

إجراءات إدارة ، وإجراءات إدارة مختتتتتاطر االئتمتتتتتان للعميتتتتتل التجتتتتتاري 

 .. واخرى(. املخاطر في الصحة والسالمة والبيئة

 

 لفاعلية السنوية املراجعة 2-5  8

 في  الداخلية الرقابة إجراءات

 .الشركة

-2)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

5.) 

 .(2-6نظام الحوكمة م ) -

يقوم املجلس بتتتذلتتتك عبر تقتتتارير مراجع الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتات الختتتارجي ولجنتتتة  

 ، وإدارة املخاطر وقسم التقارير وااللتزام.التدقيق

 

 

  مع  يتفق بالشركة  خا  حوكمة  نظام  وضع .3 8

  عليه  العام واإلشراذ  النظام هذا أحكام

 .الحاجة عند وتعديله فاعليته مدى ومراقبة

 .3-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.2-6نظام الحوكمة م ) -

الخا  بوقود من قبل مجلس اإلدارة تم اعتماد .نظام الحوكمة.  -
 .16/10/2019بتاريخ 

تعتمد قطر للوقود نظام حوكمة الشركات املدرجة ببورصة قطر وما  -
 يطرأ عليه من تحديثات.

 

 واضحة وإجراءات ومعايير سياسات وضع .4 8

 موضع ووضعها املجلس لعضوية ومحددة

 .لها العامة الجمعية إقرار بعد التنفيذ

 .4-3ميثاق مجلس اإلدارة م -  ملتزم -
 (.2-6نظام الحوكمة م ) -
سياسات ومعايير وإجراءات  -

انتخاب العضوية في مجلس 
 اإلدارة.

 

سياسات ومعايير وإجراءات انتخاب العضوية في مجلس تم اعتماد . -
 .16/10/2019. لوقود من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ اإلدارة

الترشيحات املكافآت و بالنسبة لألعضاء املنتخبين تحدد لجنة  -
السياسات واملعايير وإجراءات عضوية املجلس بالنسبة لألعضاء 
املنتخبين على ضوء األسس املحددة بالنظام األساإني وقانون 

املعمول باا، ويتم عرض   حوكمةالشركات التجارية والقوانين ونظم ال
 قلك على املجلس وعلى الجمعية العمومية.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

من قبل ال تنطبق هذه الفقرة على األعضاء املعينين في مجلس وقود 

خمستتتة وعددهم  ،والهيئة العامة للتقاعد واملعاشتتتات ،قطر للطاقة

 باعتبارهم ممثلين للدولة في املجلس.

 بين  العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع .5 8

 وحفظ   حمايدام  أجل  من  املصالح  أصحاب

-السياسة هذه تغطي أن  ويجب حقوقهم،

 اآلتي:  -خا  بوجه

 .5-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
، (2-6نظام الحوكمة م ) -

 (11م)
سياسة حماية حقوق  -

 أصحاب املصالح.

. بوقود من قبل   سياسة حماية حقوق أصحاب املصالح تم اعتماد . -
 .16/10/2019مجلس اإلدارة بتاريخ 

تم تحديد العالقة بين الشتتتتتتتتتركة والعاملين وأصتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتالح  كما ي -

من اللوائ  أخرى اآلخرين من موردين وعمالء وخالفه بموجب بوتقة 
 واإلجراءات والعقود وبما يكفي لحماية وصيانة الحقوق.

األستتتتاإتتتتني ونظام الحوكمة  تحفظ حقوق املستتتتاهمين بموجب النظام  -

 ومجموعة أخرى من النظم والقوانين.

 

 املصالح أصحاب تعويض آلية 5-1  8

 التي  حقوقهم اندااك حالة في

 .العقود وتحمياا األنظمة تقرها

-5)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
1.) 

-6نظام الحوكمة م ) -
 (11،م)(2

ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتايتتتتتتة حقوق  -
 أصحاب املصالح.

. املعمول باا لدى ستتتتياستتتتة حماية حقوق أصتتتتحاب املصتتتتالحتشتتتتتمل . -
وقود على مختلف األليات املعنية بتعويض مختلف فئات أصتتتتتتتتتتتحاب 

 املصالح وحماية حقوقهم.
ال تستتتتتتتتتتتتتم  النظم والستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتات واالطر املعمول باتا في وقود بوجود  -

 اندااك لحق أي شخص.
شتتتتتتتر ثم في حالة حدوث أي اندااك فهنالك آلية الشتتتتتتتكوى للرئيس املبا -

الرئيس التنفيتتذي ثم مجلس اإلدارة ثم النظتتام القضتتتتتتتتتتتتتتائي والجهتتات 
 األخرى.

كما أن هناك آلية صتتتتتتتتتتتافرة اإلنذار التي ترستتتتتتتتتتتم خارطة طريق محددة  -
املعالم لشتتتتكوى أصتتتتحاب املصتتتتالح من داخل وخارج الشتتتتركة، وتنظم 

 إن كانت ،كيفية تحقيق الشكوى وتعال  االندااكات

 

 أو الشكاوى  تسوية آلية 5-2  8
 بين  تنشأ قد التي  الخالفات
 .املصالح وأصحاب الشركة

-5)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
2.) 

-6نظام الحوكمة م ) -
 (11،م)(2

ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتايتتتتتتة حقوق  -
 أصحاب املصالح.

 

املعمول باا لدى  .سياسة حماية حقوق أصحاب املصالح.تشتمل  -

وقود على مختلف األليات املعنية بتعويض مختلف فئات أصحاب 

من السياسة  7)راجع تحديدا املادة رقم املصالح وحماية حقوقهم

 .املذكورة(

 .تحدد عقود وإجراءات وأنظمة الشركة آليات تسوية الخالفات -
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 عالقات إلقامة مناسبة آلية 5-3  8

 واملوردين العمالء مع جيدة

  املعلومات  سرية على واملحافظة

 .بام املتعلقة

-5)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

3.) 

، (2-6نظام الحوكمة م ) -

 (11م)

ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتايتتتتتتة حقوق  -

 املصالح.أصحاب 

تحتفظ الشركة بعالقات جيدة مع العمالء عبر قسم عالقات   -

االمر، بعقد اجتماعات ، والتي تقوم، إقا لزم  العمالء بإدارة التسويق

مع العمالء واملوردين ألجل التنوير وتبادل األفكار بما يحقق مصلحة  

 الطرفين واملصلحة العامة.

العالقة الجيدة مع العمالء وسرية املعلومات الخاصة بالعمالء  -

الئحة سياسة  إلى واملوردين تضمنداا العقود املبرمة معهم إضافة

 (.7حماية أصحاب املصالح )املادة

 

 لإلدارة املنهي  السلوك قواعد 5-4  8

 بالشركة والعاملين  التنفيذية

 املهنية املعايير مع  تتوافق بحيث

 وتنظم السليمة واألخالقية

 أصحاب وبين  بينام العالقة

 تطبيق مراقبة وآليات املصالح،

 .باا وااللتزام القواعد هذه

-5)3ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

4.) 

، (2-6الحوكمة م )نظام  -

 (.13م)

ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتايتتتتتتة حقوق  -

 أصحاب املصالح.

متتتتتيتتتتتثتتتتتتتاق اختتتتتالقتتتتتيتتتتتتتات املتتتتتهتتتتتنتتتتتتتة   -

 3وتضارب املصالح م

اعتمدت وقود حزمة من الستتتتياستتتتات تختص بإثراء قواعد الستتتتلوك  -

دليل أخالقيات املهنة وتضتتتتتتارب املنهي لكافة العاملين بالشتتتتتتركة مناا )

ستتياستتة حماية حقوق أصتتحاب  و  ،والئحة شتتئون العاملين  ،املصتتالح

 .(ميثاق اخالقيات املهنة وتضارب املصالحو  املصالح

إضتتتتافة إلى التعاميم واالصتتتتدارات الدورية التي تنشتتتترها الشتتتتركة وهي   -

 جميعا تتضمن االلتزام باذا البند بصورة كافية.

 

-5)3مجلس اإلدارة مميثتتتتاق  - ملتزم - .االجتماعية الشركة مساهمة 5-5  8

5.) 

(،  2-6نتتتتتتتظتتتتتتتام التتتتتتتحتتتتتتتوكتتتتتتتمتتتتتتتة م) -

 (14م)

تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركتتة بمستتتتتتتتتتتتتؤوليتتاتاتتا االجتمتتاعيتتة على أكمتتل وجتته، )أنظر     -

 .من هذا التقرير من الباب االول  16رقم البند 

وعرفتتتتانتتتتا بتتتتدور وقود في مجتتتتال املستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة االجتمتتتتاعيتتتتة فلقتتتتد تم     -

الحوكمتتتتة والبيئتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتنيفهتتتتا في املرتبتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتتتتتتتة في مؤشتتتتتتتتتتتتتر 

 واملسؤولية االجتماعية الصادر من هيئة قطر لألسواق املالية.

 

 تضمن التي  واإلجراءات السياسات وضع .6 8
 والتزامها واللوائ  لألنظمة الشركة احترام

 للمساهمين  املعلومات عن باإلفصاح
 اآلخرين.  املصالح وأصحاب والدائنين 

 .42النظام األساإني م  - ملتزم -

-3ميثتتتتتاق مجلس اإلدارة م -

6. 

،  (2-6نظتتتتتتام الحوكمتتتتتتة م ) -

 (.7م)

هنالك العديد من الستتتتتتتياستتتتتتتات واإلجراءات التي تنظم وتؤطر اعمال  -

 على ضوء النظم واللوائ  املقررة.وتضمن تنفيذها إدارات الشركة 

عبر   وأصتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتالح للمستتتتتتتتتتاهمين  عن املعلومات يتم اإلفصتتتتتتتتتتاح -

 وكلما دعا الحال. ،منافذ اإلفصاح املقررة وبصورة دورية
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

الئحة ستتتتتتتتياستتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املناصب  

وتضتتتتتتارب املصتتتتتتالح وستتتتتترية  

 املعلومات.

 لحضور   املساهمين  جميع  إلى  الدعوة  توجيه .7 8
 الذي  بالطريق العامة الجمعية اجتماع
 الدعوة  تشتمل أن  ويجب القانون، رسمه

  جدول  عن  واٍذ  ملخص على واإلعالن 
 البند متضمنا العامة الجمعية أعمال
واعتماده.   الحوكمة  تقرير  بمناقشة  الخا 

 

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .121م

 .36النظام األساإني م  -

 .7-3ميثاق مجلس اإلدارة م -

(، 2-6نظام الحوكمة م ) -

 (.7-6م)

توجتته التتدعوة للمستتتتتتتتتتتتتتتاهمين عبر الصتتتتتتتتتتتتتحف اليوميتتة وبورصتتتتتتتتتتتتتتتة قطر  -

 واملوقع االلكتروني للشركة.

يتم نشتتتتتتتتتتتتتر جتتتدول االعمتتتال عبر اآلليتتتات املحتتتددة بعتتتاليتتتة، ويتضتتتتتتتتتتتتتمن   -

 الجدول بندا بمناقشة واعتماد تقرير الحوكمة.

 

 في بالتعيين  الخاصة الترشيحات اعتماد .8 8

 وخطة العليا، التنفيذية اإلدارة وظائف

 إدارتاا.  على التعاقب

 .8-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 تفويض الصالحيات.  -

 .(2-6نظام الحوكمة م ) -

تتكفتتل لجنتتة مختصتتتتتتتتتتتتتتة بوقود . لجنتتة الترشتتتتتتتتتتتتتيحتتات واملكتتافتتآت. باتتذا  -

في  قطر للطاقةحيث يتم العمل بالتنستتتتيق مع مجلس اإلدارة و   العمل

 .هذا الخصو 

منصتتتتتتتتتتتتتو  على هتتتتذا البنتتتتد في ميثتتتتاق مجلس اإلدارة ودليتتتتل تفويض  -

 الصالحيات.

 

  مقدمي  مع والتعاون  للتعامل آلية وضع .9 8

 املالي،  والتحليل املالية، الخدمات

  مقدمي  من وغيرهم االئتماني والتصنيف

 ومؤشرات معايير تحديد وجهات الخدمات

 بسرعة  خدماتام لتقديم املالية األسواق

 املساهمين.  لكافة وشفافية وأمانة

و  9-3ميثتتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 .3-14م

 إجراءات لجنة املناقصات. -

 .(2-6نظام الحوكمة م ) -

إجتتتراءات التتتتتتتعتتتتتتتاقتتتتتتتد وتتتتعتتتيتتتيتتتن   -

 املدقق الخارجي.

أصدرت لجنة التدقيق إجراءات خاصة بالتعاقد مع املدقق الخارجي   -

 وتعيينه بالشركة.  

الستثمار آلية للتعامل لاستراتيجية  إصدار أي املجلس ضمن يعتمد -

وفقتتا لتتذلتتك إبرام العقود ويتم مع مقتتدمي الختتدمتتات املتتاليتتة حيتتث تم 

 معهم.

 

 ثقافة  لنشر الالزمة التوعية برامج وضع .10 8

 بالشركة.  املخاطر وإدارة الذاتية الرقابة

 .10-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 .(2-6نظام الحوكمة م ) -

 هنالك إدارة مخاطر تعني باذا االمر. -

 يتم إعتداد جلستتتتتتتتتتتتتات توعيتة بصتتتتتتتتتتتتتورة منتظمتة لنشتتتتتتتتتتتتتر ثقتافتة الرقتابتة

 وكيفية تفادي املخاطر من خالل اجتماعات منتظمة. الذاتية
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 تحدد  ومكتوبة واضحة سياسة اعتماد .11 8

 أعضاء مكافآت من  وطريقة أسس

 اإلدارة ومكافآت وحوافز املجلس،

  بالشركة والعاملين  العليا التنفيذية
 
 وفقا

 على  تمييز أّي  وبدون  النظام هذا ملبادئ

 وعرضها  الدين، أو الجنس أو العرق  أساس

 إلقرارها.  سنويا العامة الجمعية على

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 .119م

 .5-46النظام األساإني م  -

و  11-3ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .2-14م

 ءسياسة وإجراءات تقييم األدا -

ملجلس اإلدارة واعضائه واإلدارة 

 التنفيذية واملوظفين بالشركة

سياسة وإجراءات برنامج  -

 التميز واملكافآت.

ملجلس  ءاعتمتتتتد مجلس اإلدارة . ستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات تقييم األدا -
اإلدارة واعضتتتتتتتتتتتتتتتائتتته واإلدارة التنفيتتتذيتتتة واملوظفين بتتتالشتتتتتتتتتتتتتركتتتة. والتي 

 العاملين و ة للمجلس  تحدد أسس من  املكافآت والحوافز التشجيعي
 بالشركة.

يتتاستتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات برنتتامج التميز واملكتتافتتآت. لتتذات كمتتا اعتمتتد .ستتتتتتتتتتتتت  -
 الغرض.

بتحديد املكافآت بناء على أستتتتتتس كافآت  الترشتتتتتتيحات وامللجنة  تقوم -
ملبتتادئ  و  ،الحتتال تملقتضتتتتتتتتتتتتتيتتاوفقتتا  قطر للطتتاقتتةمعينتتة بتتالتعتتاون مع 

 املعمول باا بالشركة.ة واللوائ  النظام األساإني ونظام الحوكم
تطبيقتا ملتا تقتدم قتامتت لجنتة املكتافتآت برفع توصتتتتتتتتتتتتتيداتا ملجلس اإلدارة  -

لألجور  ملكافأة العاملين السنوية بالشركة وكذلك الزيادات السنوية
ورفعتتتت توصتتتتتتتتتتتتتيداتتتا للمجلس والتتتذي قتتتام بتتتاعتمتتتاد مكتتتافتتتآت العتتتاملين 

متتتتا قتتتتامتتتتت برفع ك ،2022والزيتتتتادات الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتة للعتتتتام  2021للعتتتتام 
بناء   2021توصتيداا ملجلس اإلدارة ملكافأة أعضتاء املجلس عن العام 

حيث قام  ،ريال 9.750.000على أستتتتتتتتتتتتتس محددة بواقع مبلغ وقدره 
 19/01/2022 بتتتتتاريخ املنعقتتتتد املجلس بتتتتاعتمتتتتاد قلتتتتك في اجتمتتتتاعتتتته

وقرر رفع توصتتتتتتتتتية بذلك للجمعية العمومية الستتتتتتتتتنوية للمستتتتتتتتتاهمين  
 لالعتماد.

 

 األطراذ مع للتعاقد واضحة سياسة وضع .12 8

 العامة  الجمعية  على  وعرضها  العالقة،  قوي 

 إلقرارها. 

-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

12. 

 إجراءات لجنة املناقصات. -

 .(2-6نظام الحوكمة م ) -

 

 .2021 و عالقة خالل العامقلم يتم التعاقد مع طرذ  -
هيئتة قطر لألستتتتتتتتتتتتتواق حيتث تتبنى وقود نظتام الحوكمتة الصتتتتتتتتتتتتتادر من  -

اإلجراءات والستتتتتتتتياستتتتتتتتات  فستتتتتتتتوذ تطبق الشتتتتتتتتركة  ،املالية وتعديالته
احكام التعاقد مع األطراذ قوي العالقة املنصتتتتتتتو  علياا وشتتتتتتتروط و 

في حتتتتالتتتتة توفر حتتتتالتتتتة من  وفي ميثتتتتاق مجلس االدارة مفي هتتتتذا النظتتتتا
 الحاالت.

لنظام األستتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتني لوقود على ضتتتتتتتتتتوء ل 49إضتتتتتتتتتتافة املادة يجرى حاليا  -
  2015من قتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتات التجتتتاريتتتة لستتتتتتتتتتتتتنتتتة  109و 108تين اداملتتت 

ضتتتتتتتتتتتتتمن أمور -والتتتذي ينظم  ،2021لستتتتتتتتتتتتتنتتتة  8املعتتتدل بتتتالقتتتانون رقم
بحتالتة التعتاقتد مع واملوافقتات املطلوبتة أخرى_ اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتتتتتتة 

افصتتتتتتتتتتتتتاح األشتتتتتتتتتتتتتختا  قوي العالقتة  وبتإلزاميتة األطراذ قوي العالقتة
 . والصفقات التي تتم لحساب الشركةاملصالح والتعامالت  بجميع
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 وعدما
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مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 املجلس،  أداء تقييم ومعايير أسس وضع .13 8

 العليا. التنفيذية واإلدارة

-3متتتيتتتثتتتتتتتاق متتتجتتتلتتتس اإلدارة م - ملتزم -

12. 

 (2-6نظام الحوكمة م ) -

 ءسياسة وإجراءات تقييم األدا -

ملجلس اإلدارة واعضائه واإلدارة 

 التنفيذية واملوظفين بالشركة

ملجلس  ءاعتمتتتتد مجلس اإلدارة . ستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات تقييم األدا -

اإلدارة واعضتتتتتتتتتتتتتتتائتتته واإلدارة التنفيتتتذيتتتة واملوظفين بتتتالشتتتتتتتتتتتتتركتتتة. والتي 

 .تحدد أسس من  املكافآت للمجلس

الترشتتتتتتتتتتتتتيحتات.  املكتافتآت و عبر لجنتة   تقييم األداء وتحتديتد املكتافتأةيتم  -

 الالئحة املذكورة بعاليه.م تحديدها في وفق أسس ومعايير ت

 

 مسؤوليات املجلس .9

 العناية بذل وعليه املساهمين، كافة املجلس يمثل 9
 بما ومنتجة فعالة بطريقة الشركة إدارة في الالزمة
 واملساهمين، والشركاء الشركة مصلحة يحقق

 وتنمية العام النفع  ويحقق املصالح، وأصحاب
 أن وعليه املجتمع، وتنمية الدولة، في االستثمار

 األعمال من املساهمين  حماية مسؤولية يتحمل
 أعمال أي أو التعسفية أو القانونية غير واملمارسات

 التمييز على تعمل أو بام ضررا تلحق قد قرارات أو
 .أخرى  من فئة تمكن أو بينام

 .20النظام األساإني م - ملتزم -

 .3ميثاق مجلس اإلدارة م -

 (6نظام الحوكمة م) -

يقوم مجلس إدارة وقود بكتتتتتل متتتتتا ورد في هتتتتتذا البنتتتتتد وبصتتتتتتتتتتتتتورة فعتتتتتالتتتتتة 

لتحقيق مصتلحة جميع املستاهمين والشتركاء وأصتحاب املصتالح بصتورة 

متوازنتة، وأن كتل قلتك منصتتتتتتتتتتتتتو  عليته صتتتتتتتتتتتتتراحتة أو ضتتتتتتتتتتتتتمنتا في النظتام  

 االدارة األساإني وميثاق مجلس

 

 النظام في بوضوح  املجلس مسؤوليات تحديد ويجب 9

 في إليه املشار. املجلس ميثاق.و للشركة، األساإني 

 .السابقة املادة

 يؤدي أن -القانون  أحكام يخالف ال بما-املجلس وعلى

 :لآلتي وفقا مسؤوليته يتحمل وأن  ومهامه، وظائفه

 .20النظام األساإني م - ملتزم -

 .3اإلدارة مميثاق مجلس  -

 (2-6نظام الحوكمة م ) -

وقتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتات   ،وميثتاق مجلس اإلدارة ،يحتدد النظتام األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني 

مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتتات وصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات  ونظتتتام الحوكمتتتة الختتتا  بوقود ، التجتتتاريتتتة

 ومهام مجلس اإلدارة بصورة كافية.

 

 بمسؤولية مهامه املجلس يؤدي أن  يجب .1 9

 تكون  وأن  واهتمام، وجدية نية وحسن

 من  وافية معلومات على مبنية قراراته
 آخر  مصدر أي من أو التنفيذية، اإلدارة

 به. موثوق 

 .17-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (2-6نظام الحوكمة م ) -

ونظتتتام الحوكمتتتة   اإلدارة منصتتتتتتتتتتتتتو  على هتتتذا البنتتتد في ميثتتتاق مجلس

بنتتتاء كمتتتا تقتتتدم، وجميع قرارات املجلس يتم اتختتتاقهتتتا الختتتا  بوقود 

 على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية.
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مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 املساهمين، جميع  املجلس عضو يمثل .2 9
 الشركة مصلحة يحقق بما يلتزم أن  وعليه

 له صوت من أو يمثله من مصلحة ال

 .باملجلس لتعيينه

ميثتاق مجلس اإلدارة   - ملتزم -
 .6م

 (6نظام الحوكمة م ) -
 

، إق ضتتتتتتتتتتمنا بصتتتتتتتتتتورة عملية في املجلسهذا البند مطبق املبدأ الوارد في 

ة في مصتتلحة الشتتركة   أن جميع اعمال ومقررات مجلس اإلدارة منصتتبَّ

 .كوحدة واحدة

 

 التي  الصالحيات املجلس يحدد أن  يجب .3 9
 اتخاق  وإجراءات  التنفيذية،  لإلدارة  يفوضها
 يحدد  كما التفويض، ومدة القرار

 البت  بصالحية يحتفظ التي  املوضوعات
 دورية تقارير التنفيذية اإلدارة وترفع فياا،
 .املفوضة للصالحيات ممارسداا عن

 .25النظام األساإني م - ملتزم -

 .4ميثاق مجلس اإلدارة م -
 (3-6نظام الحوكمة م ) -
 

دليتتتل تفويض الصتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات املعتمتتتد من قبتتتل املجلس يحتتتدد بتتتدقتتتة  -

اإلدارات  الصتتتتتتتتالحيات املفوضتتتتتتتتة للرئيس التنفيذي ورؤستتتتتتتتاء ومديري 

 واالقسام كما يحدد إجراءات اصدار القرار.

 بتاريخ  -
 
حدد 08/03/2017إضتتتتافة إلى قلك فإن املجلس أصتتتتدر قرارا

 فيه بدقة مهام وصالحيات الرئيس التنفيذي للشركة.

يحتفظ املجلس لنفسته بموجب دليل تفويض الصتالحيات بالحق في  -

الحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتة قات األهمية  إصتتتتتتتتتتتتدار بعض القرارات في األمور الكبيرة 
 كبرى والقيمة املالية العالية.

ترفع اإلدارة التنفيذية بصتتتتتورة دورية ممارستتتتتداا ألي صتتتتتالحية مفوضتتتتتة  

 لها إن كان هنالك ممارسة فعليه للصالحية املقدمة

 

 

 إجراءات   وضع  من  التأكد  املجلس  على  يجب .4 9

بعمل  الجدد املجلس أعضاء لتعريف

 املالية الجوانب وبخاصة الشركة

 .األمر لزم إن  تدريبام عن فضال والقانونية

 .18-3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.5-6) (،2-6)نظام الحوكمة م -

دليتتتل تعريف أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء مجلس  -
 الشركة.اإلدارة الجدد بعمل 

قامت الشتتتتتتتركة بإصتتتتتتتدار ستتتتتتتياستتتتتتتة مختصتتتتتتتة بتعريف عضتتتتتتتو مجلس  -
الشتتتتركة والشتتتتركات التابعة، كما نصتتتتت اإلدارة الجديد بكافة اعمال 

على جواز تدريب عضتتتتتتتتتو مجلس اإلدارة في حال لزم االمر وقلك وفقا 
 إلجراءات محددة.

 بتتتتتتأن  -
 
دورات   ألر عأعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس املنتخبين تكرر انتختتتتتتابام علمتتتتتتا

، وهم بتتتالتتتتالي على إملتتتام كتتتافي بجميع 2007متتتتتاليتتتة ابتتتتداء من العتتتام 
 والعملية والقانونية الخاصة بالشركة.الجوانب املالية واإلدارية 

كتذلتك فتإن أعضتتتتتتتتتتتتتاء املجلس املعينين يمثلون مستتتتتتتتتتتتتاهمتان كبيران لهمتا 

 إملام كافي بكل األمور األساسية الخاصة بالشركة ونطاق اعمالها.

 

 

 الشركة  إتاحة  من  التأكد  املجلس  على  يجب .5 9

 لجميع  شؤوناا عن الكافية املعلومات
  املجلس   وألعضاء  عام  بوجه  املجلس  أعضاء

 .3النظام األساإني م - ملتزم -

 .19-3ميثاق مجلس اإلدارة م -

تقدم جميع املعلومات والبيانات واملستتتتتائل واألمور الخاصتتتتتة بالشتتتتتركة  

للمجلس عبر ما ال يقل واعمالها وخططها وشتتتتتتتتتتئوناا املالية وأنشتتتتتتتتتتطداا 
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مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
  أجل  من وقلك خا  بوجه التنفيذيين  غير

 ومهامهم بواجباتام القيام من تمكينام

 .بكفاءة

، إضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى التقتتارير الستتتتتتتتتتتتتنويتتة عبر  اجتمتتاعتتات ستتتتتتتتتتتتتنويتتة ستتتتتتتتتتتتتتتعن  (.2-6نظام الحوكمة م) -

هتتذا إضتتتتتتتتتتتتتتافتتة الى املعلومتتات التي  ،الجمعيتتات العموميتتة للمستتتتتتتتتتتتتتاهمين 

يحوز علياتتتا أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس من خالل عضتتتتتتتتتتتتتويدام في لجتتتان املجلس 

 .املختلفة

 التي  القروض عقود إبرام للمجلس يجوز  ال .6 9

 عقارات بيع أو سنوات، ثالث آجالها تجاوز 

 من  الشركة  مديني   إبراء  أو  رهناا،  أو  الشركة
 في بذلك له مصرحا كان  إقا إال التزاماتام

 وإقا فيه، الواردة وبالشروط الشركة نظام

 الشأن،  هذا  في  أحكاما  الشركة  نظام  تضمن
  بالتصرفات  القيام للمجلس يجوز  فال

 لم   ما  العامة،  الجمعية  من  بإقن   إال  املذكورة

 أغراض في  داخلة التصرفات تلك تكن

 .الشركة

 .24النظام األساإني م   - ملتزم -

 .20-3اإلدارة مميثاق مجلس   -

 (.2-6نظام الحوكمة م) -

ال تقدم الشتتتتتتتركة قروض الي جهة ستتتتتتتوى موظفياا ولفترة استتتتتتتترداد ال   -

الئحتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتئون العتتتتتاملين وقلتتتتتك بموجتتتتتب  ،تزيتتتتتد عن ثالث ستتتتتتتتتتتتتنوات

 الخاصة بالشركة.

بموجب النظام األستتتاإتتتني فال يجوز للمجلس بيع عقارات الشتتتركة أو   -

 بعد اعتماد الجمعية العمومية.رهناا أو إبرام عقود القروض إال 

إبراء املتدينين غير منصتتتتتتتتتتتتتو  عليته بتالنظتام األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني ولكن يجوز  -

في حتتتتتاالت  write offبواستتتتتتتتتتتتتطتتتتتة املجلس  الهتتتتتالكتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتطتتتتتب التتتتتديون 

 آليات محددة ومعمول باا في سوق املهنة.وبموجب 

 

 تفويض املهام .10

  يتولى  العامة، الجمعية باختصاصات يخل ال بما 10
 الالزمة والسلطات الصالحيات جميع املجلس

 بعض ممارسة في لجانه تفويض له ويجوز  إلدارتاا؛

 للقيام أكثر أو خاصة لجنة تشكيل وله صالحياته،
 على تشكيلها قرار في ينص أن  على محددة بمهام

 .املهام تلك طبيعة

  وإن   املجلس  على  الشركة  عن  الناائية  املسؤولية  وتظل

   أو  جهات  فوض  أو  لجانا  شكل
 
 للقيام  آخرين  أشخاصا

 إصدار تجنب املجلس وعلى أعماله، ببعض

 .املدة محددة غير أو عامة تفويضات

 

قتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتات التجتتتتتاريتتتتتة  - ملتزم -

 .107م

 .24النظام األساإني م  -

 .4ميثاق مجلس اإلدارة م -

 (.3-6نظام الحوكمة م) -

للمجلس جميع الصالحيات إلدارة الشركة بموجب النظام األساإني    -

)يرجى مراجعة   املجلسويفوض بعض مناا لإلدارة التنفيذية وللجان  

 .(هذا التقريرالفصل األول من من 15إلى البند  13البند 

 ترفع اللجان واإلدارة التنفيذية اعمالها للمجلس لالعتماد.     

-    
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 الرئيسواجبات  .11

 وأمام الغير لدى ويمثلها الشركة رئيس هو الرئيس 11

 الشركة  إدارة  حسن  عن  األول   املسؤول  وهو  القضاء،

 مصلحة تحقيق على والعمل ومنتجة فعالة بطريقة

 أصحاب وسائر واملساهمين والشركاء الشركة

 مهام. املجلس ميثاق. يتضمن أن  ويجب املصالح،

 ما األقل على تتضمن أن  على الرئيس ومسؤوليات

 :يأتي

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 .103م

 .22النظام األساإني م -

 .8ميثاق مجلس اإلدارة م -

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

 رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة.

 للمتتتتادة )
 
( من ميثتتتتاق مجلس اإلدارة يؤدي رئيس مجلس إدارة 4ووفقتتتتا

 وتماما كما وردت باذا البند.وقود مهامه بصورة فعلية 

 

 جميع  بمناقشة املجلس قيام من التأكد .1 11

 الوقت  وفي فّعال بشكل األساسّية املسائل

 .املناسب

 .1-8ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

 بشتكل فعال مناقشتة جميع املستائل األستاستيةوتتم بصتورة فعلية تمت 

 في جميع اجتماعات املجلس.

 

 مع  اجتماعه أعمال جدول  على املوافقة .2 11

 أي يطرحها مسألة أّية االعتبار بعين  األخذ

 .املجلس أعضاء من عضو

 .2-8ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

  تتم املمارسة الفعلية ملا ورد في هذا البند.

 املشاركة على املجلس أعضاء تشجيع .3 11

 شؤون تصريف في وفّعال جماعي بشكل

 بمسؤولياته املجلس  قيام لضمان  املجلس،

 .الشركة مصلحة يحقق بما

 .1-8ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

  تتم املمارسة الفعلية ملا ورد في هذا البند.

 والوثائق  واملعلومات البيانات كافة إتاحة .4 11
 بالشركة الخاصة والسجالت واملستندات
 . املجلس ألعضاء ولجانه وباملجلس

 .7-8ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
 (.5-6نظام الحوكمة م) -

كل البيانات واملعلومات والوثائق واملستتتتتتتتتتتندات وتقارير اللجان املتعلقة 
املجلس وفي أثناء جلستتتة باجتماع املجلس تستتتلم لألعضتتتاء قبل اجتماع 

 املجلس بصوة ورقية والكترونية.

 

 باملساهمين  الفعليّ  التواصل قنوات إيجاد .5 11
 .املجلس إلى آرائام إيصال على والعمل

 .3-8ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

يتم التواصتتتتل مع املستتتتاهمين عبر أجهزة االعالم املختلفة وبورصتتتتة قطر 
وعبر قستتم شتتئون املستتاهمين بالشتتركة إضتتافة إلى الجمعيات العمومية  

 للمساهمين.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 غير املجلس  ألعضاء املجال إفساح .6 11

 باملشاركة خاصة، بصورة التنفيذيين،

 بين  البّناءة العالقات وتشجيع الفّعالة

 وغير التنفيذيين  املجلس أعضاء

 .التنفيذيين 

و  13-8ميثتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 019-3م

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

ُيفستتتتتتتتتح املجال ستتتتتتتتتواء في جلستتتتتتتتتات املجلس أو بدون جلستتتتتتتتتات ألعضتتتتتتتتتاء 

 املجلس للمشاركة الفعالة في شئون الشركة.

 

 تنفيذ  بشأن دائم اطالع على األعضاء إبقاء .7 11

 تفويض  للرئيس ويجوز  النظام، هذا أحكام

 .قلك في غيرها أو التدقيق لجنة

 غيابه،  عند  الرئيس  محل  الرئيس  نائب  لحيُ 

 أعضاء من غيره يفوض أن  للرئيس ويجوز 

 .صالحياته بعض  في املجلس

 .22النظام األساإني م - ملتزم -

 .8-8ميثاق مجلس اإلدارة م -

 (.5-6نظام الحوكمة م) -

يتم إطالع املجلس بكل ما يدور في الشتتتتتتتتتتتتركة خصتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتا في مستتتتتتتتتتتتائل  -

 الحوكمة.

تطبيق   إزاءيتم اطالع املجلس على اإلجراءات التنفيتتتتتتتذيتتتتتتتة املتختتتتتتتذة  -

خالل تقتتارير الحوكمتتة التي تعرض امتتام املجلس من نظتتام الحوكمتتة 

 لالعتماد.

 يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. -

 

 التزامات أعضاء املجلس .12

 يلتزم أعضاء املجلس بما يلي: 12

  املجلس  اجتماعات حضور  في االنتظام .1 12

 إال  املجلس من االنسحاب وعدم ولجانه،

 .املناسب الوقت وفي لضرورة

 .3-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
 (.6-6نظام الحوكمة م) -

هنالك نستتتتتتبة حضتتتتتتور جيدة لجميع أعضتتتتتتاء املجلس لجلستتتتتتات املجلس 

 .%90.1تبلغ نسبة الحضور االجمالية  إق 2021خالل العام 

 

12 2 . 

 

 والشركاء الشركة مصلحة إعالء

 املصالح أصحاب وسائر واملساهمين 

 .الخاصة املصلحة على وتقديمها

 .4-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

  .ممارس بصورة فعلية

12 3 . 

 

 االستراتيجية املسائل بشأن  الرأي إبداء

 مشاريعها، تنفيذ في وسياسداا للشركة،

 ومواردها، باا، العاملين  مساءلة ونظم

 .باا العمل ومعايير األساسّية، والتعيينات

 .5-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

في اجتمتاعتات املجلس، ويوضتتتتتتتتتتتتتح قلتك متداوالت  ممتارس بصتتتتتتتتتتتتتورة فعليتة

 األعضاء املثبتة في محاضر اجتماعات املجلس.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

12 4 . 

 

 أغراضها تحقيق في الشركة أداء مراقبة

 الخاصة التقارير ومراجعة وأهدافها،

 ونصف السنوّية التقارير فياا بما بأدائاا

 .والر عّية السنوّية

 .6-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

، حيث عقد املجلس عدد ستتتتت اجتماعات خالل ممارس بصتتتتورة فعلية

 .تم فياا تناول جميع ما ورد في هذا البند. 2021العام 

 

 اإلجرائية القواعد تطوير على اإلشراذ .5 12

 تطبيقها على والعمل بالحوكمة، الخاصة

 .النظام لهذا وفقا األمثل بالشكل

 .7-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

العتتام و  2021وفي هتتذا العتتام  .كلمتتا دعتتا الحتتالممتتارس بصتتتتتتتتتتتتتورة فعليتتة 

النظام األستتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتني للشتتتتتتتتتتتتركة   تعديلستتتتتتتتتتتتيقوم املجلس بإجراءات   التالي

للتوافق مع نظام الحوكمة وقانون الشتتتتتتركات التجارية )راجع البند رقم 

 من الفصل األول من هذا التقرير. 17

 

 بتنوع املتنوعة وخبراتام مهاراتام استغالل .6 12

 الشركة إدارة في ومؤّهالتام اختصاصاتام

 تحقيق   على  والعمل  ومنتجة،  فعالة  بطريقة

 واملساهمين  والشركاء الشركة مصلحة

 .املصالح أصحاب وسائر

 .  9-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

يستتتتتتتتتتتتتتغتتل أعضتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس خبراتام ومؤهالتام بطريقتتة فعتتالتتة في إدارة 

 الشركة.

 

 

 العامة الجمعيات في الفعالة املشاركة .7 12

  بشكل  أعضائاا مطالب وتحقيق للشركة،

 .وعادل متوازن 

 .10-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

يشتتتتتتتتتتتتتتتتتارك جميع أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس أو غتتتتالبيدام في اجتمتتتتاع الجمعيتتتتات 

ويتم الرد على استتتتتتتتتتتفستتتتتتتتتتارات  ،ستتتتتتتتتتواء العادية أو الغير عاديةالعمومية 

 املساهمين وتحقيق مطالبام إقا كان هنالك مسوغ.

 

 أو بيانات أو تصريحات بأية اإلدالء عدم .8 12

  الرئيس   من  مسبق  كتا ي  إقن   دون   معلومات

  املجلس  وعلى قلك، في يفوضه من أو

 .الشركة باسم الرسمي  املتحدث تسمية

 .11-7م ميثاق مجلس اإلدارة - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

 

ض الرئيس التنفيتتتتتتتذي بتتتتتتتاألدالء بتتتتتتتالتصتتتتتتتتتتتتتريحتتتتتتتات والبيتتتتتتتانتتتتتتتات، فوّ يُ  -

واملتحدث الرستتتتتتتتتتتتتمي باستتتتتتتتتتتتتم الشتتتتتتتتتتتتتركة هو الرئيس التنفيذي بحكم 

 وظيفته.

ال يقوم أي عضتتو باملجلس باألدالء عن أي تصتتريحات أو بيانات أو  -

 معلومات تخص الشركة.

 

 

 والتجارية، املالية العالقات عن اإلفصاح .9 12

 على  سلبا تؤثر قد التي  القضائية والدعاوى 

 .إليام املوكلة والوظائف باملهام القيام

 .12-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.6-6نظام الحوكمة م) -

تم اإلفصتتتتتتتتتتتاح بصتتتتتتتتتتتورة دورية وستتتتتتتتتتتنوية حستتتتتتتتتتتب نموقج اإلفصتتتتتتتتتتتاح  يتم و 

 .واالستبيان املعدين سلفا في هذا الخصو 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

  مستشار  رأي طلب املجلس ألعضاء ويجوز  .10 12

 فيما  الشركة نفقة على مستقل خارجي

ق
ّ
 .الشركة تخّص  مسألة بأّية يتعل

  يتم تطبيق قلك عند اللزوم.  ملتزم -

 الدعوة لالجتماع . 13

 عليه   ينص  ملا  ووفقا  رئيسه،  من  بدعوة   املجلس  يجتمع 13
  يدعو  أن  الرئيس وعلى للشركة، األساإني  النظام

 األعضاء  من  اثنان   قلك  طلب  متى   االجتماع  إلى  املجلس

 مصحوبة عضو لكل الدعوة وتوجه األقل، على
 بأسبوع النعقاده املحدد التاريخ قبل األعمال بجدول 

 أكثر  أو  بند  إضافة  طلب  عضو  ألي  ويجوز   األقل،  على

 . األعمال جدول  إلى

قانون الشتتتتتتتتتتتتتركات التجارية   - ملتزم -

 .104م

 (.7-6نظام الحوكمة م) -

 .26النظام األساإني م  -

 .9ميثاق مجلس اإلدارة م  -

  ممارس بصورة فعلية 

 اجتماعات املجلس .14

- األقل على- اجتماعات ستة املجلس يعقد .1 14

 ثالثة  تنقضني  أن  يجوز  وال السنة، خالل

 اجتماع يكون  وال اجتماع، عقد دون  أشهر

  املجلس
 
 أغلبية بحضور  إال صحيحا

 أو الرئيس بينام من يكون  أن  على األعضاء

 .الرئيس نائب

الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة قتتتتانون  - ملتزم -

 .104م

 .26النظام األساإني م  -

 .10ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 (.8-6نظام الحوكمة م) -

، حيتث 2021لعتام ل الستتتتتتتتتتتتتنويتة املطلوبتة  اجتمتاعتات ةستتتتتتتتتتتتتتت التم عقتد   -
الثتاني االجتمتاع ، و 20/1/2021ألول بتتاريخ عقتد املجلس االجتمتاع ا

،  11/7/2021قتتد االجتمتتاع الثتتالتتث بتتتاريخ عُ ، و 14/4/2021 بتتتاريخ
وأخيرا  20/10/2021بتتتتتتتاريخ  ن الرابع والختتتتتتامسياالجتمتتتتتتاعقتتتتتتد عُ و 

 .09/12/2021بتاريخ  السادس اجتماعه املجلس عقد
، قرارا بتتتتتاريخ 2021أصتتتتتتتتتتتتتتتتدر املجلس قراران بتتتتالتمرير خالل العتتتتام  -

)يرجى  .  05/07/2021وقرارا بتتتتتالتمرير آخر بتتتتتتاريخ  06/05/2021
 هذا التقرير(. الفصل األول من من 10اجعة البند مر 

 

  أحد  كتابة عنه ينيب أن  الغائب  وللعضو .2 14
 الحضور  في لتمثيله املجلس أعضاء

 يمثل  أن  يجوز  ال أنه على والتصويت،
 تغيب  وإقا عضو، من أكثر الواحد العضو
 اجتماعات  ثالثة حضور  عن املجلس عضو

 متتالية غير اجتماعات أر عة أو متتالية،
  أعتبر املجلس يقبله عذر دون 

 
 .مستقيال

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 .104م

 .3-26النظام األساإني م  -

 .10ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 (.8-6نظام الحوكمة م) -

 يتم تطبيق احكام هذا البند عمليا.    -

 (6البند رقم ) إلضتتتتتتتتتافةتعديل النظام األستتتتتتتتتاإتتتتتتتتتني حاليا  يجري حاليا    -

منته للنص على أنته في حتالتة تغيتب العضتتتتتتتتتتتتتو عن حضتتتتتتتتتتتتتور   26للمتادة 

عتبر مستقيال. ثالث
ُ
 اجتماعات متتالية أ
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 بأي  املجلس اجتماع في املشاركة ويجوز  .3 14

 الحديثة التقنية وسائل من مؤمنة وسيلة

 االستماع  من  املشارك  تمكن  علياا،  املتعارذ

  املجلس  أعمال في الفعالة واملشاركة

 .القرارات وإصدار

 

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 .104م

 .10ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 (.8-6نظام الحوكمة م) -

 

تطبيقا للتوجياات الرستمية بتفادي التجمعات ألجل مكافحة تفشتني  -

استتتتتتتتتتتتتتختتتتدام آليتتتتة املؤتمر الهتتتتاتفي ، تم .19-فيروس كورونتتتتا .كوفيتتتتد

املستتتتتتتتتتموع واملرئي، حيث تم عقد االجتماع من على البعد بالوستتتتتتتتتتائل 

  انيظهر   ان ذلوالستتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتكو وميكروستتتتتتتتتتتتوفت تيم  ياآللية عبر تطبيق

العروض  ان الصتتتتتتتتتتتتتورة والصتتتتتتتتتتتتتوت للشتتتتتتتتتتتتتخص املشتتتتتتتتتتتتتتتتارك، كمتتتتا يظهر 

املقتدمتة، حيتث قتامتت الشتتتتتتتتتتتتتركتة قبتل عقتد االجتمتاع بتإرستتتتتتتتتتتتتتال رابط  

للستتتتتتتتتتادة أعضتتتتتتتتتتاء املجلس ولجميع املشتتتتتتتتتتاركين عبر البريد االلكتروني  

يمكنام بعد الضتتتتتتتتتغط عليه من رؤية العروض واملشتتتتتتتتتاركة الفعالة في 

 االجتماع.

(  7تعديل النظام األستتتتتتتتاإتتتتتتتتني حاليا بإضتتتتتتتتافة البند رقم ) يجري حاليا -

منته للنص على آليتة عقتد االجتمتاعتات بوستتتتتتتتتتتتتتائتل التقنيتة  26للمتادة 

 الحديثة.

 

 

 

 

 قرارات املجلس .15

 تصدر الشأن، هذا في القانون  أحكام يخالف ال بما 15

 واملمثلين،  الحاضرين  أصوات  بأغلبية  املجلس  قرارات

  رئيس  منه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  وعند

 فيه يحدد اجتماع، لكل محضر ويحرر  االجتماع،

 دار ما ويبين  والغائبين، الحاضرين األعضاء أسماء

 السر، وأمين  االجتماع رئيس من ويوقع باالجتماع،

  املجلس  اتخذه قرار أي على يوافق لم الذي وللعضو

 .االجتماع محضر في اعتراضه يثبت أن 

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .104م

 .4-26النظام األساإني م  -

 .11ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 (.9-6نظام الحوكمة م)  -

 

  ممارس قلك بصوره فعلية 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

  ولدواعي  الضرورة حالة في للمجلس، ويجوز  15

 بشرط بالتمرير قراراته بعض إصدار االستعجال،

 وعلى  القرارات،  تلك  على  كتابة  أعضائه  جميع  موافقة

 لتضميناا للمجلس، التالي االجتماع في تعرض أن 

 .اجتماعه محضر

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 .104م

 .5-26النظام األساإني م  -

 .11ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 (.9-6نظام الحوكمة م) -

بتتتتتاريخ  ، قرارا2021خالل العتتتتام  أصتتتتتتتتتتتتتتتتدر املجلس قراران بتتتتالتمرير -

.   )يرجى 05/07/2021وقرارا بتتتتالتمرير آخر بتتتتتاريخ  06/05/2021

  هذا التقرير(. الفصل األول من من 10مراجعة البند 

 

 أمين السر .16

  املجلس،  سر أمين بتسمية قرارا املجلس يصدر 16

 في جامعية شهادة على للحاصلين  األولوية وتكون 

 ما أو باا معترذ جامعة من املحاسبة أو القانون 

 سنوات ثالث عن تقل ال خبرة له تكون  وملن يعادلها،

ي في
ّ
 .مدرجة شركة شؤون  تول

 .27لنظام األساإني م ا - ملتزم -

 .12ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

يتولى مدير الشتؤون القانونية أمانة ستر املجلس. حيث تتوفر به كافة 

 بتتأن لتتديتته خبرة تجتتاوزت الاملتطلبتتات املنصتتتتتتتتتتتتتو  
 
ة تستتتتتتتتتتتتتعتت علياتتا، علمتتا

 في شؤون الشركات املدرجة
 
 .عشر عاما

 

 يراه بمن االستعانة الرئيس موافقة بعد السر وألمين  16

 .عمله مهام أداء في بالشركة العاملين  من

 

 .12ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

  الشئون القانونية.وموظفي يستعين أمين السر حاليا بسكرتيرة 

 مهام وواجبات أمين السر .17

 أعضاء وكافة الرئيس  بمعاونة السر أمين  يقوم 17

 كافة  بتسيير  ويلتزم  مهام،  من  به  يقومون   فيما  املجلس

 : ومناا املجلس أعمال

 .13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.11-6نظام الحوكمة م) -

  يقوم أمين السر بمهامه كما ورد في هذا البند.

 باا يحدد املجلس اجتماعات محاضر .1 17

 ويبين  والغائبين،  الحاضرين  األعضاء  أسماء

 اعتراضات باا ويثبت باالجتماع، دار ما فياا

 .املجلس أصدره قرار أي على األعضاء

 .1-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

  محاضر اجتماعات املجلس تحتوي على جميع ما ورد في هذا البند.

17 2 . 

 

 لهذا املعد  السجل في املجلس قرارات قيد

 .إصدارها تاريخ حسب الغرض

 .2-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

  االلتزام بما ورد في هذا البند.يتم 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

17 3 . 

 

 في  املجلس يعقدها التي  االجتماعات قيد
 ومرتبة مسلسلة الغرض لهذا املعد السجل

 األعضاء: فياا موضحا انعقادها لتاريخ وفقا
 التي  والقرارات والغائبين، الحاضرين

 واالعتراضات االجتماع، في املجلس اتخذها
 .وجدت إن 

 .3-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

  يتم االلتزام بما ورد في هذا البند.

17 4 . 

 

  املجلس  اجتماعات محاضر حفظ
 ومراسالت   سجالت  وكافة  وتقاريره  وقراراته،
 ورقية سجالت في ومكاتباته املجلس

 .وإلكترونية

 .4-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

  يتم االلتزام بما ورد في هذا البند.

17 5 . 

 

 املجلس،  ألعضاء الدعوة إرسال
  جدول  باا مرفقا -وجدوا إن -واملشاركين 

 النعقاد  املحدد التاريخ قبل األعمال
 واستالم األقل، على بأسبوعين االجتماع
 إلى  أكثر أو بند بإضافة األعضاء طلبات
 .تقديمها تاريخ وإثبات األعمال جدول 

 .5-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

  يتم االلتزام بما ورد في هذا البند.

17 6 . 

 

 وأعضاء الرئيس بين  الكامل التنسيق
 وبين  بينام، فيما األعضاء وبين  املجلس،

 املصالح وأصحاب املعنية والجهات املجلس

 .واملوظفين واإلدارة املساهمين  فيام بما

 .6-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

 يتم االلتزام بما ورد في هذا البند.  -

يتم التنستتتيق الكامل بين الرئيس وأعضتتتاء املجلس حيث تقوم أمانة   -

ستتتتتتتتتتتتر املجلس بإدارة التنستتتتتتتتتتتتيق بين الرئيس وأعضتتتتتتتتتتتتاء املجلس، وبين 

 املجلس والجهات األخرى وأصحاب املصالح.

 

17 7 . 

 

 الوصول  من واألعضاء الرئيس تمكين 
 ومستندات  وثائق جميع إلى السريع

 والبيانات  املعلومات وكذلك الشركة،
 .باا الخاصة

 .7-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

حيتث تقوم اإلدارة التنفيتذيتة وأمتانتة  م االلتزام بمتا ورد في هتذا البنتد، يت

ستتتتتتتتر املجلس بتمكين أعضتتتتتتتتاء املجلس من الوصتتتتتتتتول إلى جميع الوثائق 

 واملستندات واملعلومات ...إلخ

 

 الجمع   بعدم  املجلس  أعضاء  إقرارات  حفظ .8 17
 بيناا الجمع  عليام املحظور  املناصب بين 
 .النظام هذا وأحكام للقانون  وفقا

 .8-13ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.10-6نظام الحوكمة م) -

عن  املقتتدمتتةتم الحصتتتتتتتتتتتتتول على االقرارات يتم االلتزام بتتذلتتك حيتتث ي  -

 تم حفظها.يو  2021العام 

اإلدارة وأعضتتتتتتتتتتتتتاء اإلدارة التنفيذية كما قام رئيس وأعضتتتتتتتتتتتتتاء مجلس   -

.مكرر. من قانون الشركات  98بتوقيع اقرارات بموجب املادة العليا  

، وقلتك عن الوظتائف 2021تعتديتل لستتتتتتتتتتتتتنتة  22015التجتاريتة للعتام 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

التي يشتتغلوناا واملناصتتب التي يتولوناا ستتواء بصتتفدام الشتتخصتتية أو  

 التمثيلية.

 لجان املجلس .18

يشكل املجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثالث  18

 : لجان على األقل هي كالتالي

لجنة الترشيحات، برئاسة أحد أعضاء املجلس   : أوال

وعضوية اثنين على األقل، ويراعى في اختيار أعضاء 

اللجنة توافر الخبرة الالزمة ملمارسة اختصاصاتاا 

 : اآلتي في- األقلعلى -التي تتمثل

 .14ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

أصتتتتتتدر املجلس قرارا بدمج لجنتي الترشتتتتتتيحات  10/07/2017بتاريخ  -
واملكتتتافتتتآت في لجنتتتة واحتتتدة وتمتتتت إعتتتادة تشتتتتتتتتتتتتتكيتتتل اللجنتتتة وتحتتتديتتتد 

 .01/07/2019بتاريخ  اختصاصاتاا
تم اختيار أعضاء اللجنة اللذين تتوافر لديام وفي مجال الترشيحات  -

بتجتمتيتع الشتتتتتتتتتتتتتروط التواردة فتي التبتنتود   االلتتتزامالتختبترة التتتي تتمتكتن متن 
 من هذا التقرير. 14انظر البند  –السبعة الواردة في هذه املادة 

 

 باا تستعين  عامة ومعايير أسس وضع .1 18

 بين من األصلح انتخاب في العامة الجمعية

 .املجلس لعضوية املرشحين 

 .20لنظام األساإني م ا - ملتزم -

-14ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م  -

1. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

منصتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتته بقرار دمج  -

 لجنتي الترشيحات واملكافآت. 

 ممارس بصورة عملية. -

تمتلك الشتتتتركة ستتتتياستتتتة باستتتتم .الستتتتياستتتتات ومعايير إجراء انتخاب  -

 اإلدارة..العضوية في مجلس 

 

18 2 . 

 

  املجلس  لعضوية مناسبا تراه من ترشي 
 . مقاعده من أي خلو حال

-14ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -
2. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

منصتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتته بقرار دمج  -
 واملكافآت. لجنتي الترشيحات 

وفقا لألنظمة   ستتتتتتتتتتتم املمارستتتتتتتتتة في حالة خلو مقعد من مقاعد املجلس

 املعمول باا بالشركة.

 

18 3 . 

 

 إدارة  على التعاقب خطة مشروع وضع

 البديل  تعيين  سرعة لضمان  الشركة
 الشاغرة  الوظائف لشغل املناسب

 .بالشركة

و  21النظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني م  - ملتزم -

 .23م

-14اإلدارة م ميثتتتتاق مجلس  -

3. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

  حيث تم إصدار نظام بخطة التعاقب. ممارس بصورة عملية
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 
قرار دمج بمنصتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتته  -

 لجنتي الترشيحات واملكافآت. 

18 4 . 

 

 من  أي لشغل مناسبا تراه من ترشي 

 .العليا التنفيذية اإلدارة وظائف

-14ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

4. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

منصتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتته بقرار دمج  -

 لجنتي الترشيحات واملكافآت. 

  يتم الترشي  حسب األنظمة املعمول باا.

-14ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم - .املجلس لعضوية الترشح طلبات تلقي . 5 18

5. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

دمتج متنصتتتتتتتتتتتتتو  عتلتيتتتتتتته بتقترار  -

 لجنتي الترشيحات واملكافآت. 

   ممارس بصورة عملية.

علما بأن الشتتتتتتركة لدياا ستتتتتتياستتتتتتات ومعايير معتمدة تختص بتنظيم   -

انتخاب العضتتتتتتتوية والترشتتتتتتتح للمجلس. .ستتتتتتتياستتتتتتتات ومعايير   شتتتتتتتؤون 

 إجراءات انتخاب العضوية في مجلس اإلدارة..

 

18 6 . 

 

  إلى  املجلس لعضوية املرشحين  قائمة رفع

 الشأن، هذا في توصياتاا متضمنة املجلس

 .الهيئة إلى مناا نسخة ُترسل أن  على

-14ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

6. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

منصتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتته بقرار دمج  -

 لجنتي الترشيحات واملكافآت. 

 ممارس بصورة عملية.

علما بأن الشتتتتتتركة لدياا ستتتتتتياستتتتتتات ومعايير معتمدة تختص بتنظيم   -

شتتتتتتتؤون انتخاب العضتتتتتتتوية والترشتتتتتتتح للمجلس. .ستتتتتتتياستتتتتتتات ومعايير  

 إجراءات انتخاب العضوية في مجلس اإلدارة..

 

 تحليال   يتضمن  املجلس  إلى  سنوي   تقرير  رفع .7 18

 القوة  نقاط محددا املجلس ألداء شامال

 .الشأن  هذا في واقتراحاتاا والضعف

-14ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

7. 

-6(، م)5نظتتتتتام الحوكمتتتتتة م) -
12) 

دلتتتتتتيتتتتتتتل اختتتتتتالقتتتتتتيتتتتتتتات املتتتتتتهتتتتتتنتتتتتتتة  -

 .2وتضارب املصالح م 

منصتتتتتتتتتتتتتو  عليتتتتته بقرار دمج  -

 واملكافآت. لجنتي الترشيحات 

حيث تقوم اللجنة بتقييم أداء املجلس بصورة  ممارس بصورة عملية   -

، علما بأن اللجنة قامت بتقييم املجلس ستتتنوية وفقا آلليات محددة

وتم رفع التقييم للمجلس في  2021ولجتانته واإلدارة التنفيتذيتة للعتام 

 .19/01/2022اجتماعه السنوي املنعقد بتاريخ 

ملجلس اإلدارة واعضتتائه  ءإجراءات تقييم األداستتياستتة و تم اعتماد . -

واإلدارة التنفيتتتتذيتتتتة واملوظفين بتتتتالشتتتتتتتتتتتتتركتتتتة. من قبتتتتل مجلس اإلدارة  

 . التي تعال  هذا الشأن 16/10/2019بتاريخ 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

  املجلس  أعضاء أحد برئاسة املكافآت، لجنة : ثانيا 18

 أعضاء اختيار في ويراعى األقل، على اثنين وعضوية

 اختصاصاتاا ملمارسة الالزمة الخبرة توافر اللجنة

 : اآلتي في- األقل على-تتمثل التي 

-14ميثتتتتاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

2. 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 

أصتتتتدر املجلس قرارا بدمج لجنتي الترشتتتتيحات   10/07/2017بتاريخ  -

واملكتتتافتتتآت في لجنتتتة واحتتتدة وتمتتتت إعتتتادة تشتتتتتتتتتتتتتكيتتتل اللجنتتتة وتحتتتديتتتد 

، ولقد روعي في اختيار اللجنة الخبرة الالزمة بما بمكن  اختصتتتاصتتتاتاا

 .01/07/2019بتاريخ  اللجنة من ممارسة اختصاصها

وفي مجال املكافآت تم االلتزام بجميع الشتتتتتروط الواردة في هذا البند   -

واملتمثلتتتتة في البنود الفرعيتتتتة أدنتتتتاه حيتتتتث تم إدختتتتال جميع قلتتتتك في 

الفصتتل من  14نطاق أعمال لجنة املكافآت والترشتتيحات )أنظر بند 

 هذا التقرير(.األول من 

لس ملج ءاعتمتتتتد مجلس اإلدارة . ستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات تقييم األدا -

اإلدارة واعضتتتتتتتتتتتتتتتائتتته واإلدارة التنفيتتتذيتتتة واملوظفين بتتتالشتتتتتتتتتتتتتركتتتة. والتي 

  تحدد أستتتتتتتس من  املكافآت والحوافز التشتتتتتتتجيعية للمجلس واإلدارة

بتالشتتتتتتتتتتتتتركتة من خالل لجنتة الترشتتتتتتتتتتتتتيحتات  والعتاملين  العليتا التنفيتذيتة

 واملكافآت.

كمتتا اعتمتتد . ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتة وإجراءات برنتتامج التميز واملكتتافتتآت. لتتذات  -

 الغرض.

 

 في  املكافآت ملن  العامة السياسة تحديد .1 18

  تحديد  طريقة فياا بما سنويا، الشركة

 أال  على املجلس، وأعضاء رئيس مكافآت

 من %5 على للمجلس السنوية املكافأة تزيد

 خصم  بعد للشركة الصافي الرب 

 القانونية واالستقطاعات االحتياطات

 على  والعينية النقدية األرباح وتوزيع

 .املساهمين 

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 .119م

 .46النظام األساإني م  -

ميثاق مجلس اإلدارة  -

 .(1-2)14م

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

الئحة شؤون العاملين الباب  -

 الفصل الثالث. -الثالث

 انظر بعاليه.   -

مكافأة وفقا للمعايير املعمول باا فلقد قامت لجنة املكافآت بتحديد     -

وتم رفع قرار  2021رئيس ونتتتائتتتب رئيس وأعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس لستتتتتتتتتتتتتنتتتة 

املكافأة بأسبابه إلى مجلس اإلدارة لالعتماد في جلسته املقرر عقدها 

 .19/01/2022في 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 والحوافز  البدالت  من  أسس تحديد  .2 18

 تحفيز أسهم إصدار ومناا بالشركة

 .باا للعاملين 

-2)14اإلدارة مميثاق مجلس  - ملتزم -

2.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

الئحتة شتتتتتتتتتتتتتؤون العتاملين البتاب  -

 .الثالث

 انظر بعاليه. -

 05/12/2021بتالنستتتتتتتتتتتتتبتة للعتاملين فلقتد اعتمتد مجلس اإلدارة بتتاريخ  -

التشتتتتجيعية   الستتتتنوية تآواملكاف 2022للعام الستتتتنوية  ةالزيادأستتتتس 

 للعامل املعني.والتي ترتبط بتقرير األداء  2021للعام 

 

  املجلس  أعضاء أحد برئاسة التدقيق، لجنة : ثالثا 18

 اختيار  في  ويراعى  األقل،  على  اثنين  وعضوية  املستقلين 

 يكون   وأال  مستقلين،  أغلبيدام  يكون   أن   اللجنة  أعضاء

 خالل  الشركة حسابات  تدقيق منام ألي سبق قد

 اللجنة لعضوية الترشح على السابقتين  السنتين 

 الخبرة فيام تتوافر وأن  مباشر، غير أو مباشر بطريق

 على-تتمثل التي  اللجنة اختصاصات ملمارسة الالزمة

 : اآلتي في-األقل

 .3-14ميثاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 

أصتتتتتتتتتتتتتتتدر مجلس اإلدارة قرارا بتتإعتتادة تشتتتتتتتتتتتتتكيتتل  01/07/2019بتتتاريخ  -

لجنتتة التتتدقيق تم فياتتا االلتزام بجميع الشتتتتتتتتتتتتتروط واالحكتتام الواردة في 

واملتمثلتتة في البنود الفرعيتتة أدنتتاه حيتتث تم إدختتال جميع  ،هتتذا البنتتد

الفصتتتتتتتتتتتتتل األول  من 15قلك في نطاق أعمال لجنة التدقيق )أنظر بند 

 هذا التقرير(. من

ل وأغلبية أعضتتتائاا من املستتتتقلين، ولم يعهد ألي رئيس اللجنة مستتتتق -

 منام في أي وقت تدقيق حسابات الشركة.

واملحدد  ،2021ستتتتتتتوذ يتم في اجتماع مجلس اإلدارة الستتتتتتتنوي للعام  -

تعتتديتتل النظتتام األستتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني لوقود لينص على  19/01/2022لتته يوم 

تكوين لجنتتتة التتتتدقيق بتتتالكيفيتتتة الواردة في هتتتذا البنتتتد وقلتتتك تطبيقتتتا  

.مكرر. من قتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتات التجتتاريتتة   107وللمتتادة  18ذه املتتادة لهتت 

، علمتا بتأن لجنتة التتدقيق الحتاليتة مشتتتتتتتتتتتتتكلتة من 2021تعتديتل لستتتتتتتتتتتتتنتة 

أعضتتتتتتتتتتتاء تتوفر فيام قات الشتتتتتتتتتتتروط إعماال لنظام حوكمة الشتتتتتتتتتتتركات 

 الصادر من هيئة قطر لألسواق املالية.

 

 الداخلية  الرقابة بنظام مقترح إعداد .1 18

 على  وعرضه اللجنة تشكيل فور  للشركة

 كلما دورية بمراجعات والقيام املجلس،

 .األمر تطلب

-3)14ميثتاق مجلس اإلدارة م  - ملتزم -

1.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -
 

اعتمتتتتتد مجلس اإلدارة ميثتتتتتاقتتتتتا وشتتتتتتتتتتتتتروطتتتتتا مرجعيتتتتتة للجنتتتتتة التتتتتتدقيق 

 ، كمتتا اعتمتتد املجلس يتضتتتتتتتتتتتتتمن كتتافتتة البنود الواردة في النظتتام
 
ايضتتتتتتتتتتتتتتا

. كمتتا تم إعتتداد نظتتام الرقتتابتتة 15/10/2019ميثتتاق لجنتتة التتتدقيق في 

التداخليتة وتم عرضتتتتتتتتتتتتته على املجلس وتمتت منتاقشتتتتتتتتتتتتتتته ومراجعتته عتدة 

 19)يراجع البنتد رقم  مرات، وستتتتتتتتتتتتتوذ تتم مراجعتته كلمتا تطلتب االمر

 الفصل األول من هذا التقرير(.من 
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 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

18 2 . 

 

 املدققين  مع التعاقد أسس وضع

 استقاللهم  وضمان  وترشيحهم، الخارجيين 

 .عملهم أداء في

 .43النظام األساإني م  - ملتزم -

-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م  -

2.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

أستتتتتتس  بوضتتتتتتعبالتعاون مع لجنة املناقصتتتتتتات لجنة التدقيق  تختص  -

وترشتتي  والتوصتتية للمجلس بترشتتي  املدققين الخارجيين لحستتابات 

 الشركة.

إجراءات خاصتتتتتتتتتتتتتة بالتعتاقد مع  15/10/2019اعتمتد املجلس بتتاريخ  -

 املدقق الخارجي وتعيينه بالشركة.  

 

18 3 . 

 

 الداخلية  الرقابة أعمال على اإلشراذ

 مراقب  أعمال ومتابعة بالشركة،

 من  والتأكد بيناما، والتنسيق الحسابات،

 في العاملية النظم أفضل بتطبيق التزامهما

 ملعايير  وفقا  املالية  التقارير  وإعداد  التدقيق

( IFRS/IAS) الدولية والتدقيق املحاسبة

 اشتمال من والتحقق ومتطلباتاا،( ISA)و

 صريحة   إشارة  على   الحسابات  مراقب  تقرير

 املعلومات  كلّ  على حصل قد كان  إقا عّما

 باملعايير الشركة التزام ومدى الضرورّية،

 التدقيق  كان  إقا وما ،(IFRS/IAS) الدولية

جري  قد
ُ
  أ

 
 الدولية التدقيق ملعايير وفقا

(ISA )ال أم. 

-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م   - ملتزم -

3.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 البند.تلتزم لجنة التدقيق بجميع ما ورد في هذا    -

الرقتتتتتابتتتتتة التتتتتداخليتتتتتة  وتقتتتتتارير مراجعتتتتتة أعمتتتتتالتقوم لجنتتتتتة التتتتتتدقيق ب -

 .ومناقشداا واعتمادها ورفعها ملجلس اإلدارة لالعتمادبالشركة 

يتم عقتتتتتتد اجتمتتتتتتاعتتتتتتات متعتتتتتتددة مع مراقتتتتتتب الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتات الختتتتتتارجي  -

 ومناقشته في التقارير واملالحظات على القوائم املالية للشركة.

 

18 4 . 

 

 املالية البيانات وصحة دقة على اإلشراذ

 سنوّية والنصف السنوّية والتقارير

 .ومراجعداا والر عّية

-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م   - ملتزم -
4.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 يتطبيق العمل العلى   )للوقوذ تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند
الفصل من    15يراجع البند رقم ،على ما ورد في هذا البند والبنود التالية

األول من هتتتذا التقرير، حيتتتث طبقتتتت اللجنتتتة قلتتتك عمليتتتا خالل اجتمتتتاعتتتاتاتتتا  

 .(2021التسعة املعقودة خالل العام 

تتضتتتتتتتتتتتمن صتتتتتتتتتتتالحيات اللجنة وفقا مليثاقها االشتتتتتتتتتتتراذ على دقة وصتتتتتتتتتتتحة  

 داا.البيانات والتقارير املالية ومراجع
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مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

18 5 . 

 

 مراقب  ومالحظات تقارير ومراجعة دراسة

 للشركة املالية القوائم على الحسابات

 .بشأناا تم ما ومتابعة

-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م   - ملتزم -
5.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند.

 ومالحظات مراقب الحسابات.تقوم اللجنة بدراسة ومتابعة تقارير 

 

18 6 . 

 

  على  الشركة تعرضه فيما الدقة تحري 

 أرقام  من عنه تفصح وما العامة، الجمعية

 األرقام  تلك ومراجعة مالية وتقارير وبيانات

 .والتقارير والبيانات

-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م   - ملتزم -
6.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 ورد في هذا البند.تلتزم لجنة التدقيق بما 

 يتم مراجعة األرقام والبيانات والتقارير املالية بصورة دورية.

 

18 7 . 

 

 التنفيذية واإلدارة املجلس، بين التنسيق

 .بالشركة الداخلية والرقابة العليا،

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-7.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

  هذا البند.تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في 

18 8 . 

 

 والداخلّية  املالّية الرقابة أنظمة مراجعة

 .املخاطر وإدارة

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-8.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

  تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند.

 الرقابة  بمسائل الخاصة التحقيقات إجراء .9 18

 .املجلس من بتكليف املالية

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-9.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

  تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند.

  الداخلي  التدقيق وحدة بين  التنسيق .10 18

 .الحسابات ومراقب بالشركة

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-10.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند. 

هو مقرر لجنتة التتدقيق وهو إدارة التتدقيق التداخلي منستتتتتتتتتتتتتق  إن حيتث 

 على اتصال دوري بمراقب الحسابات الخارجية.

 

 املالّية واإلجراءات السياسات مراجعة .11 18

 والتوصية الرأي وإبداء للشركة واملحاسبّية

 للمجلس. بشأناا

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-11.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند. 

وتصتتتتتتتتتتتتتتدر اللجنتة من خالل إدارة التتدقيق التداخلي تقريرا بشتتتتتتتتتتتتتتأن قلتك 

ترفعه بشتتتكل دوري الى مجلس اإلدارة ويتم مناقشتتتته وأخذ التوصتتتيات 

 الالزمة بشأن كل البنود املدرجة فيه.
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 قات األطراذ مع الشركة تعامالت مراجعة .12 18

 والتزامها خضوعها ومدى العالقة

 .التعامالت بتلك الخاصة بالضوابط

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-12.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

  تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند.

 بشأن  الشركة سياسات ومراجعة وضع .13 18

 في  أخذا دوري، بشكل املخاطر إدارة

 السوق،   ومتغيرات  الشركة،  أعمال  االعتبار

 والتوسعية االستثمارية والتوجهات

 .للشركة

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-13.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

يتم إجراء تقييم للمخاطر التي تواجه الشركة وكذلك يتم إنشاء سجل 

الرئيستتتتتتتتتتتتتيتة التي قتد تؤثر على اعمتال الشتتتتتتتتتتتتتركتة واالختذ في عتدد املختاطر 

 االعتبار الخطط التوسعية.

 

 الخاصة التدريبية البرامج على اإلشراذ .14 18

 الشركة، تعدها التي  املخاطر بإدارة

 .لها والترشح

-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م    - ملتزم -

14.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

  البند.يتم االلتزام باذا 

 باملخاطر الخاصة الدورية التقارير إعداد .15 18

 الوقت   في-للمجلس  ورفعها  بالشركة  وإدارتاا

 وإعداد  توصياتاا، متضمنة -يحدده الذي

 على  بناء   محددة بمخاطر الخاصة التقارير

 .رئيسه أو املجلس من تكليف

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-15.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

املتعلقتتة بتتأنشتتتتتتتتتتتتتطتتة الشتتتتتتتتتتتتتركتتة   املختتاطرتتم اعتتداد تقتتارير دوريتتة بتتأوجتته 

ورفعها الى مجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق وتتضتتتتتتمن توصتتتتتتيات  

 كاملة لكيفية تجنب هذه املخاطر.

 

 الرقابة  بشأن  املجلس تكليفات  تنفيذ .16 18

 .للشركة الداخلية

اإلدارة م متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس  - ملتزم -

14(3-16.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

يتم تنفيذ تكليفات املجلس بشتتتتتتتتتتتتتأن الرقابة الداخلية من خالل تكليف 

 بذلك.وإدارة املخاطر إدارة التدقيق الداخلي 

 

 واإلدارة الحسابات، مراقب مناقشة .17 18

 الخاصة املخاطر بشأن  العليا التنفيذية

 القرارات   مالءمة  مدى  رأسها  وعلى  بالتدقيق

 على  وعرضها املحاسبية، والتقديرات

 . السنوي  بالتقرير لتضميناا املجلس

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة م  - ملتزم -

14(3-17.) 

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 تلتزم لجنة التدقيق بما ورد في هذا البند. 

اجتمتتاع مع متتدققي الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات الختتارجيين ملنتتاقشتتتتتتتتتتتتتتة هتتذه  ويتم عقتتد

 املخاطر بالتفصيل.
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 عمل اللجان .19

   املجلس  يصدر 19
 
 لجنة،  كل  وأعضاء  رئيس  بتسمية  قرارا

 وإجراءات   وأحكام  وواجباتاا اختصاصاتاا  فيه  ويحدد

 التدقيق لجنة اجتماعات عدد يقل أال على عملها،

 .السنة في اجتماعات ستة عن

 ملتزم  -
 

 .15ميثاق مجلس اإلدارة م -

 (.12-6نظام الحوكمة م)  -

وتعتتتتتديالتاتتتتتا   10/07/2017القرارات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة من املجلس بتتتتتتاريخ  -

تشتتتتتتتمل على تستتتتتتمية رئيس وأعضتتتتتتاء كل لجنة   01/07/2019بتاريخ 

وتحدد اختصتتتاصتتتاتاا وواجباتاا وإجراءات عملها )راجع ما ورد في هذا 

 (.من هذا التقرير 15و 14بالبندين الشأن 

 تستع وتم عقد التدقيق تم إصتدار قرار بتستمية رئيس وأعضتاء لجنة -

  15)ملزيد من التفاصتتتتتتتتتيل انظر البند  ،2021 اجتماعات خالل العام

 من هذا التقرير(الفصل األول  من

 الترشتتتتيحات واملكافآت تم إصتتتتدار قرار بتستتتتمية رئيس وأعضتتتتاء لجنة  -

. )ملزيتتد من التفتتاصتتتتتتتتتتتتتيتتل انظر 2021خالل العتتام اجتمتتاعين وتم عقتتد 

 .هذا التقرير( الفصل األول من من 14البند 

 

 التي  اللجان  من لجنة من أكثر رئاسة تولي ويحظر 19
 لجنة رئاسة بين  الجمع يجوز  وال املجلس، يشكلها
 لجنتي  دمج ويجوز  لجنة، أي وعضوية التدقيق

 لجنة. تسمى  واحدة لجنة في واملكافآت الترشيحات
 ..واملكافآت الترشيحات

 .15ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 ال يتولى أي عضو في املجلس رئاسة أكثر من لجنة. -

 رئاسة لجنة التدقيق وعضوية لجنة أخرى.ليس هنالك جمع بين  -

 تم دمج لجنتي الترشيحات واملكافآت في لجنة واحدة. -

 رئيس لجنة التدقيق ال يقوم برئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى. -

 

 رئيسها بحضور  إال صحيحا اللجنة انعقاد يكون  وال 19

 يبين اجتماع، لكل محضر ويحرر  أعضاءها، وأغلبية

 .اللجنة رئيس  من ويوقع باالجتماع، دار ما فيه
 به قامت بما املجلس إلى سنويا تقريرا لجنة كل وترفع
  .توصيات من إليه اندات وما أعمال من

 .15ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

 

 تم النص على قلك في قرار إنشاء كل لجنة. -

 االجتماع.يتم تحرير محضر لكل اجتماع يبين ما دار في و  -

لجنتة تقريرا ستتتتتتتتتتتتتنويتا للمجلس بمتا قتامتت بته من اعمتال ومتا  كتل  وترفع  -

 اندات اليه من توصيات.

 

 اللجان، أعمال وتقييم بمراجعة املجلس ويقوم 19
 .أعمال من به قامت ما الحوكمة تقرير وتضمين 

 .15ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

 (.12-6نظام الحوكمة م) -

للعام في اجتماعه الستتتتتتتتتتتتنوي  تم رفع التقارير املطلوبة للمجلس وستتتتتتتتتتتتي -

ما قامت هذا التقرير  يتضتتتتتتتتتتتتمن 19/01/2022املنعقد بتاريخ  2022

 .2021به لجان املجلس خالل العام

قامت لجنة الترشتتتتتتتيحات واملكافآت بتقييم املجلس ولجانه عن العام  -
2021. 
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 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 الرقابة الداخلية  .20

  الرقابة  بنظام التدقيق  لجنة مقترح املجلس  يعتمد 20

  آلية  املقترح  قلك يتضمن أن  على للشركة الداخلية

 وأقسام إدارات واختصاصات مهام وتحديد  الرقابة،

 وبرامج بشأناا، املسؤولية  وإجراءات وأحكام الشركة،

  وأعمال  الذاتية  الرقابة بأهمية العاملين  وتثقيف توعية

 . الداخلية الرقابة

 (.1-10نظام الحوكمة م ) - ملتزم -

 

تمتلتتتك الشتتتتتتتتتتتتتركتتتة مجموعتتتة من الستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات واإلجراءات واللوائ   -

التتتتتداخليتتتتتة والقرارات والتعليمتتتتتات وغيرهتتتتتا من اإلجراءات الرقتتتتتابيتتتتتة  

املكتوبة التي صممت للحر  على تنظيم سير العمل داخل مختلف 

إدارات الشتتتتتتتتتتركة وشتتتتتتتتتتركاتاا التابعة وضتتتتتتتتتتمان تنفيذ توجياات اإلدارة  

د من الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل بين الواجبتتتتات وتطوير املوظفين وتحفيزهم  والتتتتتأكتتتت 

وتنمية ستتلوكهم املنهي وكذلك تستتهيل تداول املعلومات بشتتكل يمكن  

أصتتحاب العالقة من القيام بواجباتام واملستتاهمة في تستتيير ومراقبة  

  العمل بالشكل املناسب.

أفضتتتتتل املبادئ والنظم العاملية ب تملك الشتتتتتركة إدارة للمخاطر تعمل -
(ISO31000في تحتتتديتتتد االطر الالزمتتتة إلدارة املختتتاطر بغرض تقييم ) 

والحد  أهم املخاطر التي قد تواجه وقود سواء الداخلية او الخارجية

 مناا.

 

  السابقة  الفقرة   في إليه  املشار  املقترح  يتضمن  أن  ويجب 20

  كحد -تتضمن أن  على املخاطر  إدارة في الشركة خطة

  لها  تتعرض قد التي الرئيسية  املخاطر  تحديد-أدنى

  ومدى  الحديثة، التقنية مخاطر  مقدمداا وفي الشركة

 علياا،  التعرذ   وآليات  املخاطر،  تحمل   على   الشركة   قدرة

 تفادياا وسبل باا، التوعية وبرامج ومتابعداا، وقياسها،

 . آثارها من التقليل أو

 (.1-1)3ميثاق مجلس اإلدارة م- ملتزم -

 .10-3اإلدارة م ميثاق مجلس  -

 (.1-10نظام الحوكمة م ) -

 

 

 وحدة الرقابة الداخلية .21

 على للشركة الداخلّية الرقابة نظام يشتمل أن  يجب 21

 وفّعالة عملها في مستقلة تكون  أكثر أو وحدة إنشاء

 التزام  ورقابة املالي والتدقيق املخاطر، وإدارة لتقييم

 خاصة  املالية  بالتعامالت  الخاصة  بالضوابط  الشركة

  داخلي  مدقق أعمالها ويتولى عالقة، قي طرذ أي مع

 التدقيق  أعمال في والكفاءة الخبرة قوي  من أكثر أو

  بدخول   له  ويسم   املخاطر،  وإدارة  األداء  وتقييم  املالي

 ويصدر أعمالها، ومتابعة الشركة إدارات كافة

  ومكافآته مهامه وتحديد بتعيينه
 
 املجلس،  من قرارا

  ويكون 
 
 .أمامه مسؤوال

 ملتزم -

 

 

 

 

 

 توجد بالشركة إدارة تدقيق داخلي باا منسق تدقيق داخلي. - .14مميثاق مجلس اإلدارة  -

برايس وتر هاوس   تم تعيين الستتتتتتتتتتتتتادة 25/10/2018 تاريخابتداء من  -

حيث قام بتشتتتتتتتتكيل شتتتتتتتتؤون التدقيق الداخلي بالشتتتتتتتتركة  لتوليكوبرز 
ء ولكافة أعضتتتتتتتتا ،خلفيات مهنية وفنية مختلفةفريق عمل مكون من 

حرية الوصتتول في أي وقت الى جميع إدارات وأنشتتطة الشتتركة   الفريق

 والوثائق العائدة لها كي تقوم بمهام التدقيق. 

يربط منستتتتتتتتتتتتتق التتتتتتدقيق التتتتتداخلي بين املتتتتتدققين التتتتتداخليين وادارات  -

 ولجنة التدقيق. ،بما في قلك اإلدارة التنفيذية ،الشركة
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 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 تقارير الرقابة الداخلية .22

  التدقيق، لجنة إلى الداخلي  املدقق يرفع 22
 
  كل  تقريرا

 بالشركة، الداخلية الرقابة أعمال عن أشهر ثالثة

-التدقيق لجنة توصية على بناء-املجلس ويحدد

 أن  على التقرير يتضمناا أن  يجب التي  البيانات

 : يأتي ما-األقل على-تتضمن

-3)14مجلس اإلدارة مميثتتتاق - ملتزم -

15.) 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

 

بكتافتة تقتارير دوريتة التداخلي إلى لجنتة التتدقيق  منستتتتتتتتتتتتتق التتدقيقيرفع 

أنشتتتتطة إدارة التدقيق الداخلي متضتتتتمنا كافة االعمال املتعلقة بنظام  

الرقتتابتتة التتداخليتتة للشتتتتتتتتتتتتتركتتة وكتتذلتتك كتتافتتة املختتاطر التي تعرضتتتتتتتتتتتتتتت لهتتا  

وعالج هذه املخاطر وتالفي أستتتتتباب حدوراا مرة الشتتتتتركة وكيفية تجاوز 

 أخرى.

 

 الشؤون  على واإلشراذ الرقابة إجراءات .1 22

 .املخاطر وإدارة واالستثمارات املالّية

-3)14ميثتتتاق مجلس اإلدارة م- ملتزم -

13.) 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

  البند.يتضمن تقرير املدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق ما ورد في هذا 

22 2. 

 

 الشركة في املخاطر عوامل تطّور  مراجعة

 باا املعمول  األنظمة وفاعلية مالءمة ومدى

 أو الجذرّية التغييرات مواجهة في الشركة في

عة غير
َّ
 .السوق  في املتوق

-3)14ميثتتتاق مجلس اإلدارة م- ملتزم -

 (.8-3)14(، م4

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

  الداخلي إلى لجنة التدقيق ما ورد في هذا البند.يتضمن تقرير املدقق 

 االلتزام بشأن  الشركة ألداء شامل تقييم .3 22

 وأحكام  الداخلّية، الرقابة نظام بتطبيق

 .النظام هذا

-3)14ميثتتتاق مجلس اإلدارة م- ملتزم -

3.) 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

  هذا البند.يتضمن تقرير املدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق ما ورد في 

 التي   والشروط  بالقواعد  الشركة  التزام  مدى .4 22

 .السوق  في واإلدراج اإلفصاح تحكم

-3)14ميثتتتاق مجلس اإلدارة م- ملتزم -

3.) 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

  السوق  في واإلدراج اإلفصاح وشروط تلتزم الشركة بقواعد

 الرقابة  بأنظمة الشركة التزام مدى .5 22

 .وإدارتاا املخاطر تحديد عند الداخلّية

-3)14ميثتتتاق مجلس اإلدارة م- ملتزم -

3.) 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

  يتضمن تقرير املدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق ما ورد في هذا البند.

 وأنواعها الشركة لها تعرضت التي  املخاطر .6 22

 .بشأناا تم وما وأسباباا

-3)14اإلدارة مميثتتتاق مجلس - ملتزم -

3.) 

  يتضمن تقرير املدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق ما ورد في هذا البند.
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 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط
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من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

 املخالفات بتصويب الخاصة املقترحات .7 22

 .املخاطر أسباب وإزالة

-3)14ميثتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

15.) 

 (.3-10نظام الحوكمة م ) -

 

 

  املدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق ما ورد في هذا البند.يتضمن تقرير 

 الرقابة الخارجية . 23

 مراقبي عروض وفحص بمراجعة التدقيق لجنة تقوم 23
 الخارجيين  املدققين  بجدول  املسجلين  الحسابات

 باختيار  مسببة  توصية  املجلس  إلى  وترفع  الهيئة،  لدى
 للشركة، خارجيا  مدققا مقدمه لتعيين  أكثر أو عرض
 بجدول  إدراجها يتم التوصية املجلس اعتماد وفور 

 .للشركة العامة الجمعية اجتماع أعمال

-3)14ميثتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

2.) 

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -

 

 

إجراءات ختاصتتتتتتتتتتتتتتة بتالتعتاقتد  15/10/2019اعتمتد املجلس بتتاريخ  -

تقوم لجنتة التتدقيق حيتث  مع املتدقق الختارجي وتعيينته بتالشتتتتتتتتتتتتتركتة.

بتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتالم ومتراجتعتتتتتتتة وفتحتص التعتروض املستتتتتتتتتتتتتتتتلتمتتتتتتتة متن متراقتبتي  

الحستتتتتتتتتتتتتتابتتات املستتتتتتتتتتتتتجلين بجتتدول املتتدققين الختتارجيين لتتدى الهيئتتة  

وترفع وفقتتتتا إلجراءات التعتتتتاقتتتتد وتعيين املتتتتدقق الختتتتارجي املعتمتتتتدة 

 توصية مسببة باختيار العرض املناسب.

ولقتتد أوىتتتتتتتتتتتتتنى   اللجنتتة إل املجلسبنتتاء على متتا تقتتدم فلقتتد أوصتتتتتتتتتتتتتتت     -

املجلس للجمعيتتتتتتتة العموميتتتتتتتة بتعيين الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة دلويتتتتتتتت ملراجعتتتتتتتة 

 .2023قابلة للتجديد حتى  2021حسابات الشركة للعام 

 

 ملدة أكثر أو حسابات مراقب العامة الجمعية وتعين  23
 مماثلة أخرى  مدد أو ملدة للتجديد قابلة واحدة سنة

 إعادة يجوز  وال متصلة، سنوات خمس  أقصنى  بحد

 على ويحظر متتاليتين، سنتين مرور قبل تعيينه

 الشركة، أسرار إفشاء وموظفيه الحسابات مراقب

 املوكلة والواجبات ومهامه أعماله بين  الجمع وكذلك

 قبل بالشركة والعمل بالشركة، آخر عمل وأي إليه

 .باا عالقته إنااء تاريخ من األقل على سنة
 

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .141م

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -

 .43النظام األساإني م -

يتم تعيين مراقتتتتتب الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتات بعتتتتتد موافقتتتتتة الجمعيتتتتتة العتتتتتامتتتتتة  -

للمستتتتتتتتتتتتتاهمين ملتدة ستتتتتتتتتتتتتنتة واحتدة قتابلتة للتجتديتد ملتدة أو متدد أخرى 

مماثلة ستتتتتتتواء على العروض املستتتتتتتتلمة بين مراقبي الحستتتتتتتابات بحد 

 اقصنى خمس سنوات.

عليه فلقد اعتمدت الجمعية العمومية الستتتتنوية للمستتتتاهمين بناء  -

ش تتتعتتيتتيتتن الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة دلتتويتتتتتتتت آنتتتتتتتد تتتو  2021املتتنتتعتتقتتتتتتتدة فتتي فتتبتترايتتر 

قتتتابلتتتة للتجتتتديتتد  2021كمراجعين ختتتارجيين ملجموعتتتة وقود للعتتتام 

 .2023سنويا وحتى العام 
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مبرر عدم االلتزام  
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راقب الحسابات .24  مهام ومسؤوليات م

 خطر  بأي  -كتابة-املجلس  إبالغ  الحسابات  مراقب  على 24

 ما وبكل الشركة، له تتعرض أن  يتوقع أو له تتعرض

 نسخة ويرسل باا، علمه فور  مخالفات من يكتشفه

 دعوة حق قلك في وله الهيئة، إلى البالغ قلك من

  هذا   في  القانون  ألحكام  وفقا  لالنعقاد  العامة  الجمعية

 .بذلك الهيئة يخطر أن  على الشأن 

 

الشركات التجارية قانون  - ملتزم -

 .124م
 .43النظام األساإني م    -

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -
خطاب التمثيل الخا    -

 بمراقب الحسابات الخارجي 

ضتتتتتتتتتتتتتمن نطتتتتاق اعمتتتتال مراقتتتتب الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتات محتويتتتتات هتتتتذا البنتتتتد من 

 الخارجي.

 

  واحدا  تقريرا-تعدد وإن -الحسابات مراقب ويقدم 24

 إلى منه نسخة ويرسل علياا، ويتلوه العامة للجمعية

 الواردة البيانات صحة عن مسؤوال ويكون  الهيئة،

  مناقشة  حق العامة بالجمعية عضو ولكل فيه،

 ورد  عما  يستوضحه  وأن   بالتقرير  مسألة  أي  في  املراقب

 .فيه

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 174، م148م
 .43النظام األساإني م    -

 (.4-10)نظام الحوكمة م  -

 

االجتماع برأيه   العامة، ويدلي فيالحستتتابات الجمعية  يحضتتتر مراقب -

كتتتتتل متتتتتا يتعلق بعملتتتتته وفي ميزانيتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتة، ويتلو التقرير على  في

، ومتاح للمستتتتتتتتتتاهمين مناقشتتتتتتتتتتة مراقب الحستتتتتتتتتتابات الجمعية العامة

 أثناء انعقاد الجمعيات العمومية.

 KPMGوتطبيقا لذلك حضتتتتتتتتتر مراقب حستتتتتتتتتابات الشتتتتتتتتتركة الستتتتتتتتتادة  -

املعقود في فبراير االجتماع الستتتنوي للجمعية العمومية للمستتتاهمين 

متضتتمنا جميع النقاط الواردة  2020وقدم تقريره عن العام  2021

ادناه وبدون تحفظات. كما سيقوم مراجع الحسابات الحالي السادة 

املقرر  2021ومية الستتتتتتتتتنوية للعام لويت في اجتماع الجمعية العميد

 بتقديم تقريرا مماثال. 27/02/2022عقدها في 

 

 

 ما  كل الحسابات مراقب تقرير يتضمن أن  ويجب 24

 خاصة بالشركة األداء وتقييم الرقابة بأعمال يرتبط

 :باآلتي املتعلقة

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -
 174، م148م

 .43النظام األساإني م    -
 (.4-10نظام الحوكمة م ) -
ختتتتتطتتتتتتتاب التتتتتتتتتتتمتتتتتثتتتتتيتتتتتتتل التتتتتختتتتتتتا   -

 بمراقب الحسابات الخارجي

  ضمن نطاق اعمال مراقب الحسابات املطلوب منه بمقتضنى تكليفه.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 الرقابة  أنظمة وفاعلية مالءمة مدى .1 24

 .بالشركة باا املعمول  الداخلية

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -
 146، م145م

 (.4-10الحوكمة م )نظام  -
ختتتتتطتتتتتتتاب التتتتتتتتتتتمتتتتتثتتتتتيتتتتتتتل التتتتتختتتتتتتا   -

 بمراقب الحسابات الخارجي

  ضمن نطاق اعمال مراقب الحسابات املطلوب منه بمقتضنى تكليفه.

 مزاولة  في  االستمرار  على  الشركة  قدرة  مدى .2 24

  بشكل  قلك ويتم التزاماتاا، وتنفيذ أنشطداا

 . املجلس يبديه عما مستقل

الشركات التجارية قانون  - ملتزم -
 146، م145م

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -
خطاب التمثيل الخا   -

 بمراقب الحسابات الخارجي 

  ضمن نطاق اعمال مراقب الحسابات املطلوب منه بمقتضنى تكليفه.

 واللوائ    األنظمة  بوضع  الشركة  التزام  مدى .3 24

 وتلك  األنظمة  هذه  مالءمة  ومدى  الداخلية،

 التزامها ومدى الشركة، لوضع اللوائ 

 .بتطبيقها

 

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 146، م145م

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -

خطاب التمثيل الخا   -

 بمراقب الحسابات الخارجي 

  ضمن نطاق اعمال مراقب الحسابات املطلوب منه بمقتضنى تكليفه.

 األساإني  بنظامها الشركة التزام مدى .4 24

 وتشريعات  القانون  ألحكام وخضوعها

 هذا  أحكام فياا بما الصلة قات الهيئة

 .النظام

 

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 146، م145م

  ضمن نطاق اعمال مراقب الحسابات املطلوب منه بمقتضنى تكليفه.

 أفضل  بتطبيق والشركة التزامه مدى .5 24

  التقارير  وإعداد التدقيق في العاملية النظم

 املحاسبة بمعايير والتزامهما املالية

( ISA)و( IFRS/IAS) الدولية والتدقيق

 .ومتطلباتاا

 

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 146، م145م

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -

 

 ضمن نطاق اعمال مراقب الحسابات املطلوب فيه بمقتضنى تكليفه.

بتتإصتتتتتتتتتتتتتتدار التقتتارير املتتاليتتة وفقتتا يقوم املتتدقق الختتارجي املتتالي للشتتتتتتتتتتتتتركتتة 

 ملعايير املحاسبة الدولية.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 الوصول  من تمكينه في الشركة تعاون  مدى .6 24

 .أعماله إلتمام الالزمة املعلومات إلى

 

 

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -

 146، م145م

 (.4-10نظام الحوكمة م ) -

الحستتتتتتتتتتتتتابات الخارجي لتمكينته   مراقبتتعاون كافة اإلدارات املعنية مع 

 من الوصول لكافة املعلومات املطلوبة.

 

 اإلفصاح والشفافية .25

 فياا بما اإلفصاح بمتطلبات االلتزام الشركة على 25

 من كل يمتلكها التي  األسهم وعدد املالّية، التقارير

 العليا، التنفيذية واإلدارة املجلس، وأعضاء رئيس

 وكذلك املسيطرين، املساهمين  أو املساهمين  وكبار

 وأعضاء برئيس الخاصة املعلومات عن اإلفصاح

  واقع  من والعملية العلمية وخبراتام ولجانه املجلس

 مجلس في عضوا منام أيا كان إقا وما الذاتية، سيرهم

 أو  لها العليا التنفيذية باإلدارة أو أخرى  شركة إدارة

 .إدارتاا مجلس لجان  من بأي عضوا

قانون الشركات التجارية  - ملتزم -
 .184م

-2)3ميثاق مجلس اإلدارة م -
 .18(، م2

الئحة نماقج اإلفصاح ب -

سياسة اإلفصاح وحظر 

الجمع بين املناصب وتضارب 

 املصالح وسرية املعلومات.

دليل أخالقيات املهنة  -
 2-3وتضارب املصالح م

 (.8نظام الحوكمة م ) -

تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركتة بتاإلفصتتتتتتتتتتتتتاح التدوري وتقتديم التقتارير املتاليتة بصتتتتتتتتتتتتتورة  -

 للقوانين  دوريتتتتة وتمليكهتتتتا لجميع الجهتتتتات الرقتتتتابيتتتتة واإلعالميتتتتة
 
وفقتتتتا

، وتطبيقتتتتا لتتتتذلتتتتك فلقتتتتد تم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتاح بتتتتالطرق املقررة عن املنظمتتتتة

الطريقتتة ، كمتتتا ستتتتتتتتتتتتتيتم بتتتذات 2020البيتتتانتتتات والنتتتتائج املتتتاليتتتة للعتتتام 

بعتد استتتتتتتتتتتتتتيفتاء  2021اإلفصتتتتتتتتتتتتتتاح عن البيتانتات والنتتائج املتاليتة للعتام 

 اإلجراءات املقررة.

عن املعلومتتات  ستتتتتتتتتتتتتنويتتة في تقتتارير الحوكمتتة بصتتتتتتتتتتتتتورة يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتاح -

الختتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة عن مجلس اإلدارة ولجتتتانتتته واستتتتتتتتتتتتتهم األعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء وخبراتام 

ية بشركات وعضويدام في مجال شركات أخرى أو شغلهم ملواقع تنفيذ

كبتتتتار عن لجهتتتتات الرقتتتتابيتتتتة املختصتتتتتتتتتتتتتتتتة، كمتتتتا يتم اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتاح رى لأخ

كتتتتل هتتتتذه  2020ولقتتتتد تضتتتتتتتتتتتتتمن تقرير الحوكمتتتتة للعتتتتام  .املستتتتتتتتتتتتتتتتاهمين 

)يرجى  2021تضتتتتتتتتتتتتتمناتتتا تقرير الحوكمتتتة هتتتذا العتتتام يالبيتتتانتتتات، والتي 

 مراجعة الفصل األول من هذا التقرير(.

واقرارات إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة ملتتا تقتتدم فلقتتد وقع أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس على نموقج  -

عدم الجمع   -ضتتتتتتمن أمور أخرى -التي تتضتتتتتتمن  2021الحوكمة للعام 

بين املناصتب والوظائف حستب األوضتاع واملتطلبات القانونية، حيث 

 .تم حفظ النماقج لدى أمانة السر
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 مع التعامل بشأن  سياسداا تحديد الشركة وعلى 25
 بشكل اإلفصاح وكيفية إثباتا، أو نفيا الشائعات

 الهيئة تشريعات مع يتعارض ال وبما ومكتوب واضح
 دقة من التأكد املجلس على ويجب الصلة، قات

  قواعد  بكافة والتزامها الشركة عنه تفصح ما وصحة
 .اإلفصاح

-7ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

11. 

العالقات العامة ومن خالل منصتتتتتتتاتاا  تقوم الشتتتتتتتركة بذلك عبر قستتتتتتتم  

 بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية. االلكترونية املعتمدة

 

 تضارب املصالح .26

 يلتزم الشأن، هذا في القانون  أحكام يخالف ال بما 26
 عن وباإلفصاح النظام، هذا بمبادئ املجلس

 أي مع الشركة تبرمها التي  والصفقات التعامالت
 قد مصلحة فياا لألخير ويكون . عالقة قي طرذ.

 .الشركة مصلحة مع تتعارض

 .16ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

نتتمتتتتتتتاقج اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح بتتالئتتحتتتتتتتة  -

ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتاح وحظر 

الجمع بين املناصب وتضارب 

 املصالح وسرية املعلومات.

دلتتتتتتيتتتتتتتل أختتتتتتالقتتتتتتيتتتتتتتات املتتتتتتهتتتتتتنتتتتتتتة    -

 .2موتضارب املصالح 

 (.13-6نظام الحوكمة م )  -

العقود املرتبطتتتة بتتتاملنتجتتتات البتروليتتتة والغتتتاز املبرمتتتة مع بتتتاستتتتتتتتتتتتتت نتتتاء   -

لم تبرم الشتتتركة تعامالت أو صتتتفقات فباعتبارها املنتج  قطر للطاقة

 2021مع أطراذ قات عالقة خالل العام 

تمثتل دولتة قطر وهي املنتج للمنتجتات البتروليتة ومتان   قطر للطتاقتة  -

 االمتياز لوقود وجميع عقودها تخضع للسرية الكاملة.

 إلضتتتتتتتتتافة، وقلك بايتم حاليا إجراء تعديل للنظام األستتتتتتتتتاإتتتتتتتتتني لوقود   -

 للنص على محتويات هذا البند.الجديدة  49املادة 

 

 التاريخ من األقل على أسبوع قبل املجلس على ويجب 26

  في  للنظر تدعى التي  العامة الجمعية النعقاد املحدد

 تصرذ  تحت  يضع  أن   املجلس  وتقرير الشركة  ميزانية

  والصفقات  بالتعامالت تفصيليا كشفا املساهمين 

 عليه يجب كما السابقة، الفقرة في إلياا املشار

 .للشركة السنوي  بالتقرير عناا اإلفصاح

التجتتتتتتاريتتتتتتة قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات  - ملتزم -

 .122م

 16ميثاق مجلس اإلدارة م -

ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح   الئحتتتة -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 .2م املعلومات

 (.13-6نظام الحوكمة م ) -

 

 2021سوذ يتم إعداد الكشف التفصيلي املشار إليه عن العام     -

قلك وسيتم وضعه تحت تصرذ املساهمين كما سيتم اإلفصاح عن  

 بالتقرير السنوي. 

بقاعة تم وضع الكشف التفصيلي املذكور  تطبيقا ملا ورد أعاله فلقد   -

بتاريخ  واملنعقدة 2021الجمعية العمومية السنوية للعام  عاجتما

27/02/2022. 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 أية بإبرام القيام للشركة يجوز  ال األحوال، جميع وفي 26

 موافقة  بعد  إال.  عالقة  قي  طرذ.  أي  مع  كبيرة  صفقة

 جدول  يتضمناا أن  ويجب للشركة، العامة الجمعية

 إجراءات إلتمام التالية العامة الجمعّية أعمال

 .إبرامها

 16ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -

الئحتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح    -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  

وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 .2املعلومات م

 (.13-6نظام الحوكمة م ) -

فلم تبرم الشتتتتتتتتتتركة تعامالت أو صتتتتتتتتتتفقات مع  قطر للطاقةباستتتتتتتتتتت ناء   -

 .2021أطراذ قات عالقة خالل العام

تمثتل دولتة قطر وهي املنتج للمنتجتات البتروليتة ومتان   قطر للطتاقتة  -

 االمتياز لوقود وجميع عقودها تخضع للسرية الكاملة.

 

 الشفافية وإعالء مصلحة الشركة .27

 صلة له أو طرفا يكون . عالقة قي طرذ. ألي يجوز  ال 27

 حضور  الشركة تبرمها صفقة أو عالقة أو بعملية

 أو العملية تلك مناقشته أثناء املجلس اجتماع

 ما على التصويت له يحق وال الصفقة، أو العالقة

 .بشأناا قرارات من املجلس يصدره

 17ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح  الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة  -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  
وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 .2املعلومات م
 (.7نظام الحوكمة م ) -

 من رأس املال. %20مالك السهم املمتاز طرذ قي عالقة المتالكه  -
ال ينطبق هتتتتتذا الحكم في حتتتتتالتتتتتة أن يكون الطرذ قو العالقتتتتتة هو  -

بتأن  متالتك الستتتتتتتتتتتتتهم املمتتاز والتذي يعين الرئيس ونتائتب الرئيس علمتا
 املجلس ال ينعقد أصال إال بوجود أحدهما.

 

  العالقات  كافة تصب أن  يجب األحوال، جميع وفي 27

 الشركة، مصلحة في الغير مع الشركة تقيمها التي 

 تبرمها التي  الصفقات جميع تكون  أن يجب وكذلك

 
 
 ويجب  بحت،  تجارّي   أساس  وعلى  السوق   ألسعار  وفقا

 
ّ
  تتضّمن أال

 
 .الشركة مصلحة تخالف شروطا

 17ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  
وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 .2املعلومات م

 (.7نظام الحوكمة م )  -

كافة العالقات التي تقيمها الشركة مع الغير بدافع تحقيق مصلحة  -

 الشركة ومساهمياا.

 سعر السوق وبصورة تجارية.جميع الصفقات تبرم على أساس  -

 

 اإلفصاح عن عمليات التداول  .28

 العليا التنفيذية واإلدارة املجلس، أعضاء يلتزم 28

 وأوالدهم وأزواجهم املطلعين  األشخا  وجميع

 يقومون  التي  التداول  عمليات عن باإلفصاح القصر

 األخرى، املالّية أوراقها وسائر الشركة أسهم على باا

 واضحة وإجراءات قواعد املجلس يعتمد أن  ويجب

 18ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
الئحة ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتاصتتتتتتتتتتتتتتب  
وتضتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتترية  

 .3املعلومات م

 (.8نظام الحوكمة م ) -

وقتتت آلخر بتتإرستتتتتتتتتتتتتتال التعليمتتات واالصتتتتتتتتتتتتتتدارات تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركتتة من  -
املنظمة لقواعد تعامل أعضتتتتتتاء املجلس واألشتتتتتتخا  قوي العالقة 
ألعضتتتتتتتتتتتتتتتاء املجلس واملتتديرين التنفيتتذيين وجميع األشتتتتتتتتتتتتتختتا  قوي  

 العالقة.

االوراق املتاليتة  تنظيم عمليتة التتداول في  دليتل.كمتا اعتمتد املجلس  -

تجتتاه حمتتايتتة البيتتانتتات  موبيتتان مستتتتتتتتتتتتتؤوليتتاتا املطلعين  لألشتتتتتتتتتتتتتختتا 
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 املالية األوراق على  املطلعين  األشخا   تداول  تنظم

 .الشركة تصدرها التي 

 

ذه املتتتتتتتاليتتتتتتتة والحفتتتتتتتاظ على ستتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة املعلومتتتتتتتات. املعني بتنظيم هتتتتتتت 

 .االفصاحات

  جنموقوقع أعضتتتتتتتاء املجلس وأعضتتتتتتتاء اإلدارة التنفيذية العليا على   -

 .2021اإلفصاح الخا  بام وازواجهم واوالدهم للعام 

 املساواة بين املساهمين في الحقوق  .29

 على املترتبة الحقوق  كافة ولهم متساوون  املساهمون  29

 والقرارات  واللوائ   القانون   ألحكام  وفقا  السهم  ملكية

 .الصلة قات

 

اعتمد املجلس . ستتتتتتتتياستتتتتتتتة حماية حقوق أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتالح. التي  - (.11نظام الحوكمة م ) - ملتزم -
 تنظم حقوق املساهمين وتنص على معاملدام على قدم املساواة.

الحقوق اإلضتتتتتافية الخاصتتتتتة بمالك الستتتتتهم املمتاز يتمتع باستتتتتت ناء  -
 جميع املساهمون بحقوق متساوية.

 

 ولوائحها للشركة األساإني  النظام يتضمن أن  ويجب 29

 ملمارسة الالزمة والضمانات اإلجراءات الداخلية

  حق  خا  وبوجه لحقوقهم، املساهمين  جميع

 النصيب على الحصول  وحق األسهم، في التصرذ

 العامة  الجمعية  حضور   وحق  األسهم،  أرباح  من  املقرر 

 وحق قراراتاا، على والتصويت مداوالتاا في واالشتراك

 بمصالح يضر ال بما وطلباا املعلومات إلى الوصول 

 .الشركة

 

النظام األساإني لوقود املواد  - ملتزم -
10 ،12 ،14 ،15 ،16 ،17 ،
31 ،41-6 ،48. 

األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني تحتوي على الضتتتتتتتتتتتتتمتانتات الالزمتة من النظتام  31املتادة  -

 ملمارسة املساهمين لحقوقهم.

من العاشتتتتتتتتتترة حق التصتتتتتتتتتترذ في األستتتتتتتتتتهم منصتتتتتتتتتتو  عليه في املادة  -

مكفول بصتتتتتتتتتتتتتورة بدهية بحكم وضتتتتتتتتتتتتتعيتة   ، وهوالنظام األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني 

الشتتتتتتتتتتركة كشتتتتتتتتتتركة مستتتتتتتتتتاهمة عامة مدرجة في بورصتتتتتتتتتتة قطر )راجع 

 املادة الحادية عشر من النظام األساإني(.

من النظتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني للنص  31حتتتتاليتتتتا تعتتتتديتتتتل نص املتتتتادة  يتم -

صراحة على حق املساهم في حضور الجمعية العمومية واالشتراك 

 في مداوالتاا والتصويت على قراراتاا.

 

 مراجعة سجل املساهمين . 30

 اإليداع لجهة بطلب  شهريا التقدم الشركة على 30

 املساهمين  سجل من محدثة نسخة على للحصول 

 .لدياا به واالحتفاظ

 

 

  تلتزم الشركة بما ورد في هذا البند.  ملتزم -
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 حق املساهم في الحصول على املعلومات . 31

 ولوائحها للشركة األساإني النظام يتضمن أن  يجب 31

 التي  املعلومات إلى  املساهم وصول  إجراءات الداخلية
  بحقوق  يخل ال بما كاملة حقوقه ممارسة من تمكنه

 .الشركة بمصالح يضر أو املساهمين  سائر

، 16ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
 فقرة ما قبل األخيرة 43م
 

، وقلتتتتتتك بحكم أن النظتتتتتتام  تلتزم الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتة بمتتتتتتا ورد في هتتتتتتذا البنتتتتتتد -

األستتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتني وجميع األنظمة الداخلية األخرى تتضتتتتتتتتتتتتمن ما يلزم من 
املعلومتتات التي إجراءات من شتتتتتتتتتتتتتتأناتتا أن توصتتتتتتتتتتتتتتل املستتتتتتتتتتتتتتاهم بجميع 

 .تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة

هنالك قستتتتم لشتتتتئون املستتتتاهمين معني بالتواصتتتتل مع املستتتتاهمين في  -
 األمور قات العالقة.  

 

 بطريقة املعلومات وتحديث بتدقيق الشركة وتلتزم 31

 املساهمين تام التي  املعلومات كافة وبتوفير منتظمة،

 األكمل، الوجه على حقوقهم ممارسة من وتمكنام

 .الحديثة التقنية وسائل قلك في تستخدم وأن 

 

 

قانون الشركات الجارية  - ملتزم -
 .184م
-3)14ميثاق مجلس اإلدارة م -

3.) 
 
 

يتم تحديث وتدقيق املعلومات بصتورة دورية وستنوية ويتم توفيرها  -

عبر جميع اآلليتتات املتتتاحتتة مثتتل الصتتتتتتتتتتتتتحف اليوميتتة  للمستتتتتتتتتتتتتتاهمين 

وموقع الشتتتتتتتتركة االلكتروني واملوقع االلكتروني لبورصتتتتتتتتة قطر، كما  

يتم قلتتتتك عبر التقتتتتارير الستتتتتتتتتتتتتنويتتتتة وتقتتتتارير الحوكمتتتتة بتتتتالجمعيتتتتات 

 العمومية.

وستتتتتتتتتتتتتتائتتل التقنيتتة الحتتديثتتة في إيصتتتتتتتتتتتتتتال املعلومتتات يتم استتتتتتتتتتتتتتختتدام  -

 للمساهمين.

 

 حقوق املساهمين املتعلقة بالجمعية العامة . 32

 تنظيم للشركة، األساإني  النظام يتضمن أن  يجب 32

 العامة الجمعية باجتماع املتعلقة املساهمين  حقوق 

 :مناا والتي 

    ملتزم -

 ال ما املالكين  املساهمين أو املساهم حق .1 32
 الشركة، مال رأس من( %10) عن يقل

 العامة  الجمعية  دعوة  طلب  جدية  وألسباب
 يمثلون  الذين املساهمين  وحق لالنعقاد،

  األقل  على الشركة مال رأس من( 25%)
 العادية غير العامة الجمعية دعوة طلب

 يحددها التي  لإلجراءات وفقا لالنعقاد
 .الشأن  هذا في واللوائ  القانون 

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .138، م124م

 .39، م36النظام األساإني م -

لعقتتتتتتتد الجمعيتتتتتتتة   2021الحق متتتتتتتتاح ولم نتلقى طلبتتتتتتتا خالل العتتتتتتتام  -

 العمومية على النحو الوارد في هذا البند.

بشتتتتتتتتتتتتتتأن .من النظتام األستتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني  36 يتم حتاليتا تعتديتل نص املتادتين  -

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الجمعيتتة العموميتتة غير   39و .الجمعيتتة العموميتتة العتتاديتتة

 على التوالي العادية. للنص على حق النستبة املذكورة من املستاهمين 

 في املطالبة بعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

32 2 . 

 

  جدول   في  معينة  مسائل  إدراج  طلب  في  الحق
  ومناقشداا  العامة الجمعية أعمال

  وقررت  املجلس يدرجها لم إن  باالجتماع

 .قلك الجمعية

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .7-129م

،  1-36النظتتتتتام األستتتتتتتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني م -

 .2-36م

من النظام األستتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتني للنص على حق  30يتم حاليا تعديل نص املادة 

في  من رأس املتتال إدراج مستتتتتتتتتتتتتتائتتل معينتتة %5املستتتتتتتتتتتتتتاهمين التتذين يمثلون 

 جدول اعمال الجمعية العامة.

 

 العامة، الجمعية اجتماعات حضور  حق .3 32

  فياا  الفعالة  املشاركة فرصة وإتاحة

 ومناقشة  مداوالتاا في واالشتراك
 األعمال، جدول  في املدرجة املوضوعات

 ومكان   بموعد  العلم  شأنه  من  ما  كل  وتيسير

 بجدول  املدرجة وباملسائل الجمعية انعقاد
 املناقشات  تحكم التي  وبالقواعد األعمال

 .األسئلة وتوجيه

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .132، م129، م128م

إلى  31النظام األستتتتتاإتتتتتني املواد  -

40. 

جميع متا ورد ممتارس بصتتتتتتتتتتتتتورة عمليتة في جميع الجمعيتات العموميتة   -

 للشركة.

من النظام األستتتتتتتتاإتتتتتتتتني للنص على  31يجري حاليا تعديل نص املادة  -

من  29املتتادة  تحتتت تطبيقتتاتميع هتتذه الحقوق كمتتا هو موضتتتتتتتتتتتتتح ج

 نظام الحوكمة بعاليه.

 

32 4 . 

 

 توكيل  بموجب  عنه  يوكل  أن   في  املساهم  حق

 من  آخر مساهما بالكتابة؛ وثابت خا 
 اجتماع حضور  في املجلس أعضاء غير

 األسهم عدد يزيد أال على العامة، الجمعية

( %5) على الصفة باذه الوكيل يحوزها التي 
 .الشركة مال رأس أسهم من

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .3-128م

 .2-31النظام األساإني م -

في جميع اجتمتتتتتاعتتتتتات الجمعيتتتتتات العموميتتتتتة   ممتتتتتارس بصتتتتتتتتتتتتتورة عمليتتتتتة

 .بموجب نموقج الوكالة املعمول به في هذا الشأن 

 

 في عليام واملحجور  القصر املساهمين  حق . 5 32

 ويمثلهم العامة، الجمعية اجتماع حضور 

  عنام النائبون  الحضور  في
 
 .قانونا

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 2-128م

 .2-31مالنظام األساإني  -

  ممارس بصورة عملية.

 أعضاء إلى األسئلة توجيه في املساهم حق . 6 32

  بالقدر  علياا باإلجابة والتزامهم املجلس

 للضرر، الشركة مصلحة يعّرض ال الذي

 إقا العامة الجمعية إلى االحتكام في وحقه

 .كافية غير سؤاله على اإلجابة أن  رأى

التجتتتتاريتتتتة قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات  - ملتزم -
 .132م

تتاح الفرصتتتة بصتتتورة عملية في جميع اجتماعات الجمعية العمومية     -

لجميع املستتتتتتتتتتتتتاهمين في توجيته ما يشتتتتتتتتتتتتتاءون من أستتتتتتتتتتتتتئلتة وتتم اإلجابة  

 علياا.

من النظام األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني للنص على  31يجري حاليا تعديل نص املادة   -

 .هذا الحق
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 الجمعية قرارات على التصويت في الحق . 7 32
  العلم  شأنه من ما كل وتيسير العامة،

 عملية تحكم التي  واإلجراءات بالقواعد
 .التصويت

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .133م

 .32النظام األساإني م -

 ممارس بصورة عملية. -

من النظام األستتاإتتني لوقود للنص على  31يجري حاليا تعديل املادة  -

 هذا الحق.

 

 قرار يرى  أي على االعتراض في  املساهم حق .8 32
 من  معينة فئة ملصلحة يصدر أنه

  يجلب أو باا يضر أو املساهمين 
 
  نفعا

 
 خاصا

 اعتبار دون  غيرهم أو املجلس ألعضاء
 محضر في وإثباته الشركة ملصلحة

 عليه اعترض ما إبطال في وحقه االجتماع،
 هذا  في  القانون  ألحكام وفقا قرارات من

 .الشأن 

قتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتات التجتتتتاريتتتتة  - ملتزم -

 .136م

 

من النظتام األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني لوقود للنص  31يجري حتاليتا تعتديتل املتادة  -

 على هذا الحق.

 

 تيسير سبل املشاركة الفعالة في الجمعية العامة  . 33

 النعقاد  واملواعيد األماكن أنسب  اختيار يجب 33

 التقنية وسائل استخدام وللشركة العامة، الجمعية

 ملشاركة تيسيرا املساهمين  مع التواصل في الحديثة

 مشاركة العامة الجمعية اجتماع في منام عدد أكبر

 .فعالة

يتم من نتتتتاحيتتتتة عمليتتتتة االلتزام بكتتتتل متتتتا ورد في هتتتتذا البنتتتتد في جميع   - .36النظام األساإني م - ملتزم -
 الجمعيات العمومية للشركة.

النظام األستتتاإتتتني للنص على جواز من  30يجري حاليا تعديل املادة    -
مشتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتاهم في حضتتتتتتتتتتتتتور اجتمتتتتاعتتتتات الجمعيتتتتة العموميتتتتة  

 اركته ومداولته وتصويته فياا الكترونيا.ومش
من النظام األستتتتتتتتتتتتتاإتتتتتتتتتتتتتني للنص على جواز  29يتم حاليا تعديل املادة   -

 عقد الجمعية العمومية من خالل وسائل التقنية الحديثة.

 

 العلم من املساهمين تمكين  الشركة وعلى 33
 مناا   يستجد  وما  األعمال  بجدول   املدرجة  باملوضوعات

 اتخاق من تمكنام كافية بمعلومات مصحوبة
 محضر على االطالع من تمكينام وكذلك قراراتام،
 نتائج عن اإلفصاح وعلياا العامة، الجمعية اجتماع
 من نسخة وإيداع انداائاا، فور  العامة الجمعية
 .اعتماده فور  الهيئة لدى االجتماع محضر

 

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -
 .135، م127، م121م

-2)3متيتثتتتتتتتاق متجتلتس اإلدارة م -
7.) 

يتم نشتتر وإرستتال جدول االعمال للمستتاهمين قبيل االجتماع ويوزع  -
 ويبث على لوحة ضوئية كبيرة في قائمة اجتماع الجمعية.

قبل مدة كافية من انعقاد يتم نشتتتتتتتتتتتتتر البيانات املالية في الصتتتتتتتتتتتتتحف  -
 الجمعية العامة.

يتم بتتث معلومتتات كتتافيتتة عن املوضتتتتتتتتتتتتتوعتتات املطلوب اصتتتتتتتتتتتتتتدار قرار  -
بشتتتتتتتتتتتتتتأناتتا على الئحتتة ضتتتتتتتتتتتتتوئيتتة كمتتا توضتتتتتتتتتتتتتع نستتتتتتتتتتتتتختتة ورقيتتة في قتتاعتتة  

 .االجتماع، إضافة الى التقرير السنوي عن أنشطة الشركة
وترستتتل يتم اإلفصتتتاح عن نتائج اعمال وقرارات الجمعية العمومية  -

 للهيئة والبورصة وجميع الجهات الرقابية األخرى.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 حقوق املساهمين املتعلقة بالتصويت . 34

 طريق عن أو بنفسه يمارسه- املساهم حق التصويت 34

  يمثله من
 
 يمكن وال عنه التنازل  يجوز  ال -قانونا

 .إلغاؤه

 

  ومنصو  عليه وفقا ملا ورد أعاله. ممارس بصورة عملية .35النظام األساإني م - ملتزم -

 يؤدي قد إجراء أو قيد أي وضع الشركة على ويحظر 34

 التصويت، في لحقه  املساهم استخدام إعاقة إلى

 التصويت  حق ممارسة من املساهم بتمكين  وتلتزم

 قلك في تستخدم أن  لها ويجوز  إجراءاته، وتيسير

 .الحديثة التقنية وسائل

وقود أي قيود من شتتتأناا أن تعيق أي مستتتاهم عن ممارستتتة ال تضتتتع  -  ملتزم -
حقه في التصتتتتويت كما يمكن املستتتتاهم من ممارستتتتة حق التصتتتتويت 

 بالسهولة واليسر الالزمين.
 .الحاسب اآللييتم التصويت النتخاب مجلس اإلدارة باستخدام  -

 

 حقوق املساهمين املتعلقة بانتخاب أعضاء املجلس . 35

 يتعلق فيما اإلفصاح بمتطلبات االلتزام الشركة على 35

 املساهمين إطالع وعلياا املجلس، لعضوية باملرشحين 

 املرشحين بجميع الخاصة املعلومات كافة على

 الذاتية سيرهم واقع من والعملية العلمية وخبراتام

  بوقت  العامة الجمعية النعقاد املحدد املوعد قبل

 .كاذ

يتم إعداد قائمة باملرشتتتتحين لعضتتتتوية املجلس ومؤهالتام وخبراتام من  .3-6مميثاق مجلس اإلدارة  - ملتزم -

واقع ستتتتتتتتتتتيرهم الذاتية ويتم نشتتتتتتتتتتتر وتوزيع القائمة املذكورة للمستتتتتتتتتتتاهمين 

   قبل اجتماع الجمعية العمومية املعنية باالقتراع واختيار املرشحين.

 

 باالقتراع املجلس أعضاء العامة الجمعية وتنتخب 35
 .التراكمي  التصويت ألسلوب ووفقا السري 

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -
 .96م

 .3-20النظام األساإني م -

.ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ومعايير   حكامويتم العمل وفقا أل  ممارس بصتتتتتتتتتورة عملية.
متتتتا يخص وإجراءات انتختتتتاب العضتتتتتتتتتتتتتويتتتتة في مجلس اإلدارة. لوقود في

 قلك
 التصتتتتويت التراكمي ألول مرة ألستتتتلوبوفقا  ستتتتري القتراع تطبيق االتم 

حيتتتث  05/03/2017في اجتمتتتاع الجمعيتتتة العموميتتتة املنعقتتتدة بتتتتاريخ 
 .أعضاء املجلس املنتخبين  عدد أر عة من انتخابتم 

اجراؤها اثناء  التي تمفي انتخابات العضتتتتتوية   املبدأقات  كما تم تطبيق
فتي  املتنتعتقتتتتتتتد 2020اجتتتمتتتتتتتاع التجتمتعتيتتتتتتتة التعتمتومتيتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتنتويتتتتتتتة لتلتعتتتتتتتام 

18/03/2020. 

 



 
 
 
 

Page 73 of 76  

 

رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

 األرباححقوق املساهمين املتعلقة بتوزيع  . 36

 بقدرة  يخل ال بما- للشركة األساإني  النظام يحدد 36
 الحد نسبة -الغير تجاه بالتزاماتاا الوفاء على الشركة
  على  توزيعها يجب التي  الصافية األرباح من األدنى

 واضحة سياسة وضع املجلس وعلى املساهمين،
 الشركة مصالح يحقق  بما األرباح تلك لتوزيع

  واملساهمين،

-2)14ميثتاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
1.) 

 .46النظام األساإني م  -

من رأس املال لتوزيعها   %5تم النص على جواز اقتطاع حصة أولى بواقع  
كأرباح. بعد تخصيص مبالغ الستيفاء التزامات قوانين العمل 

 واالحتياطي االجباري واالختياري.
من النظام األساإني تحدد املعالم الرئيسية لتوزيع األرباح  46املادة 

ضوء الظروذ اآلنية  واملجلس يحدد التوزيع على ضوء قلك وعلى
 واملستقبلية للشركة.

 
 
 

 

 اجتماع  في  السياسة  هذه  على  املساهمين   اطالع  ويجب 36

 . املجلس تقرير في إلياا واإلشارة العامة، الجمعية

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -

 .129م

يتم إطالع املستتاهمين ستتنويا على ستتياستتة توزيع األرباح ويتم نشتتر قلك 

 في التقرير السنوي.

 

 أقرت التي  األرباح على الحصول  في األحقية وتكون  36

 أسهما أو نقدية كانت سواء توزيعها العامة الجمعية

 املساهمين  بسجل املسجلين  األسهم ملالكي مجانية

 الجمعية انعقاد يوم تداول  نااية في اإليداع جهة لدى

 .العامة

في املاضتتتتتتتتتتتتني كان التوزيع يتم للمستتتتتتتتتتتتاهم املستتتتتتتتتتتتجل لدى جهة اإليداع في   ملتزم -

تطبيق الستتياستتة الجديدة  وحاليا تماليوم الستتابق النعقاد الجمعية، 

بتالتوزيع للمستتتتتتتتتتتتتاهم املتالتك للستتتتتتتتتتتتتهم بناتايتة تتداول يوم انعقتاد الجمعيتة 

 العمومية.

 

 حقوق املساهمين املتعلقة بالصفقات الكبرى  . 37

 آلية للشركة األساإني النظام يتضمن أن  يجب 37

 عامة بصفة املساهمين حقوق  لحماية محددة
 صفقات الشركة إبرام حال  خاصة بصفة واألقلية

 مال رأس بملكية تخل أو بمصالحهم تضر قد كبيرة

 .الشركة

 .24م  النظام األساإني  - ملتزم -

ستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتايتتتتتتة حقوق  -
 .1-5م  أصحاب املصالح

 يجوز للمجلس القيام ببيع من  24تنص املادة  -
َّ
النظام األستتتاإتتتني بأال

عقتتتتتتارات الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتة أو رهناتتتتتتا أو عقتتتتتتد القروض إال بتتتتتتإقن الجمعيتتتتتتة 

العمومية ما لم تكون تلك التصتتتتتترفات مما يدخل بطبيعته في غرض 

 الشركة.

ستياستة حماية حقوق أصتحاب املصتالح املعتمدة في وقود كما تنص  -

 .على أسس وآليات حماية املساهمين 

من النظام األستتتتتتاإتتتتتتني لتحديد  41و 31ري حاليا تعديل املادتين ويج -

 اآلليات والضمانات في حالة ابرام الصفقات الكبيرة.
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رقم  

 املادة
 رقم البند 

 ةـــــوكمـات الحــقـبيـتط

 االلتزام
  
 
من حيث القاعدة وجودا

 
 
 وعدما

 من حيث التطبيق الفعلي
مبرر عدم االلتزام  

 إن وجد 

  مال   رأس  هيكل  عن  اإلفصاح  يجب   األحوال  جميع  وفي 37

 عن واإلفصاح بشأنه، تجريه اتفاق وكل الشركة

 بطريقة الشركة أسهم من أكثر أو( %5) املالكين 

 .مباشرة غير أو مباشرة

قتتتتتتانون الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتات التجتتتتتتاريتتتتتتة  - ملتزم -
 .2-137م

 .6النظام األساإني م -
الئحتتتة ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة اإلفصتتتتتتتتتتتتتتتاح   -

وحظر الجمع بين املنتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتب  
وتضتتتتتتتتتتتتتتارب املصتتتتتتتتتتتتتتالح وستتتتتتتتتتتتتريتتة  

 املعلومات

يتم اإلفصاح عن هيكل رأس املال بالشكل املطلوب هنا. يرجى مراجعة 

هذا التقرير. والذي يوضتتتتتتتح املستتتتتتتاهمين  الفصتتتتتتتل األول من من  6البند 

 من رأس املال. %5اللذين يملكون أكثر من 

 

 حقوق أصحاب املصالح من غير املساهمين . 38

 املصالح  أصحاب  حقوق   على  باملحافظة  الشركة  تلتزم 38
 الشركة في مصلحة صاحب لكل ويجوز  واحترامها،

 يرفق أن  على بمصلحته الصلة قات املعلومات طلب
 بتقديم  الشركة وتلتزم صفته، يثبت ما بطلبه

  الذي  وبالقدر املناسب الوقت في املطلوبة املعلومات
 .بمصالحها يضر أو اآلخرين مصالح يادد ال

 .3ميثاق مجلس اإلدارة م - ملتزم -
ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتايتتتة حقوق  -

 .أصحاب املصالح

تم اعتماد ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة لحماية حقوق أصتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتالح بمختلف  -
 سواء من مساهمين او غير املساهمين. فئاتام

تقوم ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتركة ورؤيداا االستتتتتتتتتتتراتيجية ورستتتتتتتتتتالداا وجميع  -
نظمها على احترام حقوق أصتتتتحاب املصتتتتالح. إضتتتتافة إلى قلك فإن 

صتترية للمنتجات البترولية والغاز وقود كشتتركة خدمات وتوزيع ح
داخل الدولة تخضتتتتع لقوانين ولوائ  وإجراءات تنظيمية حكومية 
صتتتتتارمة ومنضتتتتتبطة تصتتتتتب في مجملها ملصتتتتتلحة أصتتتتتحاب املصتتتتتالح 
وتقتتتتديم الختتتتدمتتتتات لهم على أستتتتتتتتتتتتتس املستتتتتتتتتتتتتتتتاواة والعتتتتدل والنزاهتتتتة 
والشتتتتتتتتتتتتتفتافيتة و عبتارة أخرى فتإن وقود في تتأديداتا ألعمتالهتا تخضتتتتتتتتتتتتتع 

 أخرى بخالذ الهيئة.   لرقابة جهات

 

 إجراءات تحدد مكتوبة آلية يضع أن  املجلس وعلى 38
 وتصرفات قرارات من املصالح أصحاب تظلم تقديم

 باا، العليا التنفيذية واإلدارة بالشركة املسؤولين 
 وبالغاتام  ومقترحاتام  شكاواهم  وفحص  لتلقي  وأخرى 
 أن  على وأموالها الشركة مصالح يمس  ما كل بشأن 
 أو الشكوى  مضمون  سرية على اآللية تلك تنص
قتَرح

ُ
 في البت وآجال مقدمه، وحماية الَبالغ، أو امل

 .واملقترحات الشكاوى  على والرد التظلمات

متتتتتتتيتتتتتتتثتتتتتتتاق متتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتس اإلدارة   - ملتزم -
 (.5-2)3م

ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتة حمتتتايتتتة حقوق  -
-6أصتتتتتتتتتتتتتحتتتاب املصتتتتتتتتتتتتتتتتالح م 

1/6-2 
اإلبتتتتتتالغ عتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  -

 .املخالفات

.سياسة حقوق أصحاب   فيتم ايضاحها   آلياتتتبنى الشركة عدة   -
الستتبل والقنوات الرستتمية املعنية بتلقي تظلمات  تحدداملصتتالح. 

 وشكاوى ومقترحات أصحاب املصالح.
تحدد كيفية قيام ، والتي  اإلبالغ عن املخالفاتسياسة إصدار تم  -

ستتتتؤولين وكل أصتتتتحاب املصتتتتالح بالتظلم من قرارات وتصتتتترفات امل
 مصالح الشركة.ما يمس 

 

 حق املجتمع  . 39

 والناوض  املجتمع  تنمية  في  بدورها  القيام  الشركة  على 39
 الفعالة املشاركة خالل من البيئة على واملحافظة به،

 .للشركات االجتماعية املسؤولية بمنظومة والجادة
 

-5)3متيتثتتتتتتتاق متجتلتس اإلدارة م - ملتزم -
5.) 

دلتتتتتتتتيتتتتتتتتل اختتتتتتتتالقتتتتتتتتيتتتتتتتتات املتتتتتتتتهتتتتتتتتنتتتتتتتتة   -
 .12املصالح موتضارب 

 (14نظام الحوكمة م) -

 على مختلف االصتعدة املجتمعيةمستؤوليداا بإرستاء  بالقياموقود  تاتم
للصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتدوق االجتمتتتتتاعي بمتتتتتا في قلتتتتتك تقتتتتتديم التتتتتدعم املتتتتتالي  الستتتتتتتتتتتتتبتتتتتلو 

والتطوير املنهي   بتتتتتالتتتتتدولتتتتتة، تالفعتتتتتاليتتتتتا مختلفورعتتتتتايتتتتتة والريتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتني، 
 .للقطريين والقطريات وقوي االحتياجات الخاصة

 من هذا التقرير. 16يرجى مراجعة البند 
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