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                                                                                                  ۱                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

 
 الفهرس

 رقم الصفحة املوضوع

 ٤ مقدمة

 ٥ الفصل األول: معلومات عامة عن قطر للوقود ونظامها االسا��ي

 ٥ تمهيد .١

 ٥ تار�خ التأسيس .٢

 ٥ املوقع االلك��و�ي .٣

 ٥ األ�شطة الرئيسية للشركة .٤

 ٦ الشر�ات اململوكة والتا�عة لقطر للوقود .٥

 ٧ بيانات رأس املال .٦

 ٧ ٢٠١٧مراق�ي ا�حسابات للعام  .٧

 ٨ السهم املمتاز .٨

 ٩ )٢٠١٩ – ٢٠١٧السادة أعضاء مجلس اإلدارة (الدورة  .٩

 ١٢ �شكيل مجلس اإلدارة .١٠

 ١٤ أم�ن سر املجلس .١١

 ١٤ التنفيذيالرئيس  .١٢

 ١٥ ال�جان املنبثقة عن مجلس االدارة .١٣

 ١٥ �جنة ال��شيحات وامل�افآت .١٤

 ١٧ �جنة التدقيق .١٥

 ١٩ ٢٠١٥لسنة  ١١توفيق وقود ألوضاعها وفقا لنظام ا�حوكمة وقانون الشر�ات التجار�ة رقم  .١٦

 ٢٠ املسؤولية االجتماعية .١٧

 ٢٠ نظام الرقابة الداخلية .١٨
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 رقم الصفحة املوضوع

 ٢١ الثا�ي: ال��ام الشركة بمتطلبات ا�حوكمة وفقا لنظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة بالسوق الفصل 

 ٢١ .     ال��ام بمبادئ ا�حوكمة٣

 ٢٤ تقر�ر ا�حوكمة .١

 ٢٧ الشروط الواجب توفرها �� عضو املجلس .٢

 ٢٩ �شكيل املجلس .٣

 ٣٠ حظر ا�جمع ب�ن املناصب .٤

 ٣١ الرئيسية للمجلسالوظائف واملهام  .٥

 ٣٧ مسؤوليات املجلس .٦

 ٣٩ تفو�ض املهام .٧

 ٤٠ واجبات الرئيس .٨

 ٤١ ال��امات أعضاء املجلس .٩

 ٤٣ الدعوة لالجتماع .١٠

 ٤٣ اجتماعات املجلس .١١

 ٤٤ قرارات املجلس .١٢

 ٤٤ أم�ن السر .١٣

 ٤٥ مهام وواجبات أم�ن السر .١٤

 ٤٦ �جان املجلس .١٥

 ٥٢ عمل ال�جان .١٦

 ٥٣ الرقابة الداخلية .١٧

 ٥٤ الرقابة الداخلية وحدة .١٨

 ٥٤ تقار�ر الرقابة الداخلية .١٩

 ٥٥ الرقابة ا�خارجية .٢٠



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

 رقم الصفحة املوضوع

 ٥٦ مهام ومسؤوليات مراقب ا�حسابات .٢١

 ٥٨ اإلفصاح والشفافية .٢٢

 ٥٨ تضارب املصا�ح .٢٣

 ٥٩ الشفافية وإعالء مص�حة الشركة .٢٤

 ٦٠ اإلفصاح عن عمليات التداول  .٢٥

 ٦٠ ا�حقوق املساواة ب�ن املساهم�ن ��  .٢٦

 ٦١ مراجعة �جل املساهم�ن .٢٧

 ٦١ حق املساهم �� ا�حصول ع�� املعلومات .٢٨

 ٦١ حقوق املساهم�ن املتعلقة با�جمعية العامة .٢٩

 ٦٣ �سي�� سبل املشاركة الفعالة �� ا�جمعية العامة .٣٠

 ٦٤ حقوق املساهم�ن املتعلقة بالتصو�ت .٣١

 ٦٤ حقوق املساهم�ن املتعلقة بانتخاب أعضاء املجلس .٣٢

 ٦٥ حقوق املساهم�ن املتعلقة بتوزيع األر�اح .٣٣

 ٦٥ حقوق املساهم�ن املتعلقة بالصفقات الك��ى  .٣٤

 ٦٦ حقوق أ�حاب املصا�ح من غ�� املساهم�ن .٣٥

 ٦٧ حق املجتمع .٣٦

 ٦٧ اعتماد رئيس مجلس اإلدارة  .٣٧
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                   مقدمة
 السادة املساهمون الكرام 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ 

 من قطر للوقود 
ً
ر بقرانظام حوكمة الشـــــــر�ات املدرجة �� األســـــــواق ال�ي تخضـــــــع لرقابة هيئة قطر لألســـــــواق املالية والصـــــــادر من  )٤) و(٢املادت�ن ( ح�امبأال��اما

حضــــــــراتكم تقر�ر ا�حوكمة لعام � نرفعأن  اعد ومبادئ ا�حوكمة الرشــــــــيدة �ســــــــرنابقو  ســــــــ��داءً وا ،٢٠١٦) لســــــــنة ٥رقم ( قطر لألســــــــواق املالية هيئة مجلس إدارة

 وأ�ــــحاب املصــــ�حة وا�جهات الرقابية من االطالعوذلك إلفســــاح املجال أمام مســــاهمينا وشــــر�ائنا  ،هر الذي تقوم وقود بإعداده و�شــــ الثامنوهو التقر�ر  ،٢٠١٨

 وللتعرف ع�� سقف املسؤوليات واالل��امات ال�ي تقع ع�� عاتقنا تجاه مساهمينا الكرام واألطراف األخرى ذات العالقة. ،ع�� جهودنا املستمرة �� هذا املجال

وأنظمة ا�حوكمة الصـــــــــادرة من  ،٢٠١٥لســـــــــنة  ١١بقانون الشـــــــــر�ات التجار�ة رقم وســـــــــتجدون ب�ن طيات هذا التقر�ر ا�خطوات ال�ي قامت ��ا وقود تجاه التقيد 

حيث قمنا بإعداد التقر�ر �� فصــــــــــل�ن تناول الفصــــــــــل األول البيانات واملعلومات األســــــــــاســــــــــية عن قطر للوقود من حيث راس املال، ألســــــــــواق املالية، هيئة قطر ل

ال��ام وقود  ا�ي مدىإ�خ...، بينما تناول الفصــــــــــل الثوالشــــــــــر�ات التا�عة، ونظامها األســــــــــا�ــــــــــ�ي، ومجلس إدار��ا و�جانھ، وإدار��ا التنفيذية ونظام الرقابة الداخلية 

، حيث ٢٠١٧مايو  ١٥�دة الرســـــــمية بتار�خ بمتطلبات ا�حوكمة وفقا لنظام حوكمة الشـــــــر�ات التجار�ة الصـــــــادر من هيئة قطر لألســـــــواق املالية واملنشـــــــورة با�جر 

 جراءات املنظمة لعمل الشركة.استعرضنا التطبيق الفع�� ألح�ام النظام ولم نكتفي فقط بإيراد النصوص املوجودة �� األنظمة واللوائح واإل 

القوان�ن والنظم و للمنتجات الب��ولية والغاز و�ما يتفق مع طبيعة �شــــاطها  ،بالقوان�ن واألنظمة الســــائدةاالل��ام وتؤكد وقود دوما بأ��ا حر�صــــة �ل ا�حرص ع�� 

 .كمنظم وموزع حصري  اآلمرة ال�ي تخضع لها

 اهتمامكم.�شكركم ع�� ثقتكم بنا ونتم�ى أن ينال هذا التقر�ر 

             والتقدير.ام وتفضلوا بقبول فائق االح�� 

      

 مجلس االدارة
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 الفصل االول 

 ونظامها االسا��ي معلومات عامة عن قطر للوقود

 تمهيد: .١

�� ال�ــــجل التجاري تحت وتم ��ــــجيلها  ٢٠٠٢لســــنة  ٥رقم  األم��ي تأســــســــت قطر للوقود "وقود" ش.م.ق. كشــــركة مســــاهمة قطر�ة بموجب املرســــوم 

 كشركة مساهمة عامة.) آنذاكاملالية  لألسواق(سوق الدوحة �� بورصة قطر  إدراجهاتم كما  ٢٤٨٧٢رقم 

 ١٠/٢/٢٠٠٢: تار�خ التأسيس .٢

 www.woqod.com.qa: املوقع االلك��و�ي .٣

 الرئيسية للشركة:  األ�شطة .٤

املرتبطة بذلك  األخرى ت وا�خدمااملختلفة  بأنواعهااملنتجات الب��ولية وتخز�ن  لشر�ات التا�عة لها �� نقل و�سو�قالرئيسية للشركة وا األ�شطةتتمثل 

 مهام الفحص الف�ي للسيارات واملركبات والنقل البحري. إ�� إضافةالتجزئة،  أعمالبما ف��ا 

، البيتوم�نو اجاز ووقود الطائرات يحق للشركة تملك وإدارة وصيانة املحطات والشب�ات والتسهيالت الالزمة لتوزيع هذه املنتجات بما ف��ا البوتكما 

 .وإ�شاء وإدارة و�شغيل مراكز سدرة للمستلزمات املن�لية

http://www.woqod.com.qa/
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  للوقود:الشر�ات اململوكة والتا�عة لقطر  .٥

 �سبة التملك % اسم الشركة

 قطر للوقود  ٦٠ كيوجت)لوقود الطائرات (قطر  .١

 الشركة القطر�ة للصناعات التحو�لية)( ٤٠

 ١٠٠ فاحص)وقود لفحص املركبات ( .٢

 ١٠٠ وقود ل�خدمات البحر�ة  .٣

 ١٠٠ وقود الدولية  .٤

 ١٠٠ (تحت التصفية)وقود اململكة  .٥

 ١٠٠ ارض ا�خليج العقار�ة  .٦
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 املال: رأسبيانات  .٦
                  مليار ر�ال قطري. ١ :   رأس املال املصرح بھ 

  ر�ال قطري. ٩٩٤٬٢٥٥٬٧٦٠ :        )٢٠١٧/ ٠٥/٠٣(بتار�خ  )املقررة ز�ادةالرأس املال املدفوع (�عد 

                ر�ال قطري. ١٠ :    القيمة االسمية للسهم 

) ر�ال قطري و�التا�� سيتم �عديل رأس املال املصرح بھ واملصدر �عد ١ر�ال قطري لواحد ( ١٠االسمية للسهم من جري حاليا خطوات �عديل القيمة تمالحظة : 

 كميعاد بديل. ٢٥/٠٣/٢٠١٩كميعاد اصيل و�وم  ٠٣/٠٣/٢٠١٩وال�ي سيتم ا�عقادها بتار���  اكتمال اإلجراءات با�عقاد ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشركة

 �سب التملك:  

 من إجما�� رأس املال %٦٠ بواقع أسهم ):(�ل حسب عدد األسهم اململوكة لھ بما ف��م مركز الشف�حللمساهم�ن  ملكية خاصة •

 من ضم��ا سهم واحد ممتازمن إجما�� رأس املال  %٢٠ بواقع أسهم :(مؤسسة عامة قطر�ة) قطر للب��ول •

  من إجما�� رأس املال %٢٠ أسهم بواقع :صندو�� املعاشات املد�ي والعسكري ع��  (هيئة عامة قطر�ة) واملعاشات الهيئة العامة للتقاعد •

  KPMG       :٢٠١٨للعام  ا�حسابات ومراقب .٧

بتوصية من مجلس اإلدارة إثر إجراءات مناقصة محدودة ٢٥/٠٣/٢٠١٨بواسطة ا�جمعية العمومية لوقود املنعقدة بتار�خ  �عيينھتم والذي 

 بإشراف �جنة التدقيق.

 :املمتازالسهم  .٨

 باإلضافة إ�� �افة ا�حقوق جميع ا�حقوق املمنوحة �حام�� األسهم العادية ، والذي يخول ملالكھ للب��ول لقطر مملو�ا دائما املمتاز السهم يبقى

 املنصوص عل��ا بالنظام األسا��ي لقطر للوقود �� هذا ا�خصوص.
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 :)٢٠١٩ – ٢٠١٧(الدورة  أعضاء مجلس اإلدارة .٩

 االسم 
تار�خ االلتحاق 

 باملجلس

ال�ي �شغلها العضو �� شر�ات املناصب 
 املساهمة العامة

 عن الس��ة الذاتية مختصر
عدد األسهم 

اململوكة بتار�خ 
٣١/١٢/٢٠١٨ 

۱. 
 

 ٢٠١٥ السيد / احمد سيف احمد السليطى

 

طر قممثال ل/  رئيس مجلس ادارة قطر للوقود (غ�� تنفيذي -

 .٢٠١٧) ابتداء من مارس للب��ول

للب��وكيماو�ات  رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد -

 .MPHCالقابضة 

 نائب رئيس مجلس إدارة ناقالت. -

  �شغل -
ً
 نائب الرئيس لشؤون العمليات �� قطر للب��ول. منصب حاليا

سنة �� مجال العمليات بحقل الغاز  ٣٢يمتلك خ��ة واسعة تز�د عن  -

دارة الواسعة �� إ والب��ول والب��وكيماو�ات، باإلضافة ا�� خ��تھ

ادي يم االقتصالقوى العاملة وإعادة الهيا�ل التنظيمية و�� التقي

 .للمشاريع

 ال يوجد

ثال مم/  نائب رئيس مجلس ادارة قطر للوقود (غ�� تنفيذي - ٢٠١٤ السيد / محمد ناصر مبارك الهاجري  .۲

 .٢٠١٧) ابتداء من مارس قطر للب��ولل

 عضو مجلس إدارة شركة صناعات قطر. -

  �شغل -
ً
 رئيس مجلس إدارة راس قرطاس. منصب حاليا

العضو املنتدب واملدير العام لشركة قطر ل�حديد والصلب (قطر و  -

 د�ي). –ستيل) ورئيس مجلس إدارة قطر ستيل (املنطقة ا�حرة 

حصل ع�� درجة املاجست�� �� هندسة الغاز من جامعة سالفورد  -

 ر.الكيميائية من جامعة قطباململكة املتحدة، و��الور�وس الهندسة 

عاما �� قطا�� إنتاج النفط والغاز  ٢٦يتمتع بخ��ة تز�د ع��  -
 والصناعات الب��وكيماو�ة.

١٠٠٩٢ 

طر ق/ ممثال ل عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غ�� تنفيذي - ٢٠١٧                 السيد / محمد خالد الغانم       .۳

 ).للب��ول

 

 لقسم التخطيط  -
ً
االس��اتي�� وامل��انية واألداء �� قطر ع�ن مديرا

سنة من ا�خ��ة �� قطاع النفط والغاز مع  ١٧للب��ول ولديھ أك�� من 
معرفة وخ��ة �� التخطيط االس��اتي��، التخطيط وامل��انية وإدارة 

 النفقات، إدارة التقار�ر، وإدارة املخاطر املؤسسية.

ع مختلف املشاري كما انھ يمثل قطر للب��ول �� مجلس اإلدارة �� -

 املش��كة والفرعية.

تخرج من جامعة قطر و�حمل شهادة ب�الور�وس �� اإلدارة   -

 واالقتصاد �� اختصاص "محاسبة".

من مجلس �اليفورنيا  CPA –حصل ع�� شهادة محاسب عام معتمد  -
للمحاسبة �� الواليات املتحدة االم��كية وحصل ع�� شهادة ماجست�� 

 باريس. HECيذية من جامعة �� إدارة األعمال التنف

�� املحاسبة اإلدار�ة  SAP FI/COحصل ع�� شهادة استشاري حلول  -

 �� اململكة املتحدة. SAP -UKواملالية من 

 ال يوجد
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 االسم

تار�خ االلتحاق 

 باملجلس
ال�ي �شغلها العضو �� شر�ات املناصب 

 املساهمة العامة
 عن الس��ة الذاتية مختصر

عدد األسهم 

اململوكة بتار�خ 

٣١/١٢/٢٠١٨ 

 )./مستقلعضو مجلس ادارة قطر للوقود (غ�� تنفيذي - ٢٠٠٨ الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثا�ي  .٤

 عضو مجلس ادارة شركة قطر للتأم�ن. -

 عضو مجلس ادارة الكهر�اء واملاء القطر�ة. -

  �شغل -
ً
 . Q-LIFEرئيس مجلس إدارة شركة  منصب حاليا

 رئيس ال�جنة األوملبية القطر�ة. -
ً
 شغل سابقا

 شارك �� عضو�ة عدة �جان عليا. -

 يمتلك و�دير عدة �شاطات اقتصادية متم��ة.  -

٥٤٥٠ 

 )./مستقلعضو مجلس ادارة قطر للوقود (غ�� تنفيذي - ٢٠٠٨ السيد /  ناصر سلطان ناصر ا�حميدي .٥

 بروة العقار�ة.شركة عضو مجلس إدارة  -

 قطر لألسمنت.شركة عضو مجلس إدارة  -

 عضو بمجلس الشورى. -

-  
ً
 بممارسة عدة أ�شطة تجار�ة وعمل سابقا

ً
رجل أعمال يقوم حاليا

 للشؤون املالية �� ال�جنة األوملبية القطر�ة.
ً
 مديرا

١٦٣٠٠٠ 

 )./مستقل(غ�� تنفيذيعضو مجلس ادارة قطر للوقود  - ٢٠٠٨ السيد / عبد الرحمن سعد ز�د الش��ي    .٦

 

  �شغل -
ً
عضو مجلس إدارة شركة املتحدة للتنمية  منصب حاليا

UDC. 

 رئيس مجلس ادارة شركة ايزي يلدنج.و  -

 رئيس مجلس ادارة بالك ارو ل�خدمات األمنية.و  -

 رئيس مجلس ادارة الميال لإلستشارات.و  -

 رئيس مجلس ادارة ايزي �ار�ن��ي.و  -

 بممارسة عدة أ�شطة تجار�ة متنوعة  -
ً
 رجل أعمال يقوم حاليا

١٥٤٥٠ 

۷. 
 

 )./مستقلعضو مجلس ادارة قطر للوقود (غ�� تنفيذي - ٢٠٠٨ السيد / محمد عبد العز�ز سعد آل سعد  

 مجلس ادارة شركة بروة العقار�ة.  عضو -

  �شغل -
ً
 رئيس مجلس ادارة كيو�ون. منصب حاليا

 تر�ل تو.رئيس مجلس ادارة شركة و  -

 رئيس مجلس ادارة شركة ماس القابضة.و  -

 عدة مناصب أهمها الرئيس التنفيذي للمستثمر األول  -
ً
شغل سابقا

 ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب �� بنك بروة.

٣١٥٦٢ 
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 االسم

تار�خ 

االلتحاق 

 باملجلس

ال�ي �شغلها العضو �� املناصب 

 شر�ات املساهمة العامة
 عن الس��ة الذاتية مختصر

عدد األسهم 

اململوكة بتار�خ 

٣١/١٢/٢٠١٨ 

عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غ��  - ٢٠١٧ السيد / فيصل عبد الواحد ا�حمادي             .۸

/ ممثال للهيئة العامة للتقاعد  تنفيذي

 .والتأمينات االجتماعية)

 

  �شغل -
ً
 منصبھ ��ا باإلضافة لالستثمار قطر جهاز �� املحلية املحفظة إدارة مدير منصب حاليا

ما إنھ االجتماعية، ك والتأمينات للتقاعد العامة الهيئة لصندوق  لالستثمار تنفيذي كرئيس
  .لألغذية حصاد شركةعضو مجلس إدارة 

  عمل -
ً
 السياسة يحدد الذي واالستثمار االقتصادية للشؤون األع�� للمجلس مستشارا

 . قطر لدولة املال رأس تخصيص واس��اتيجية االقتصادية
 موالأ بإدارة قام حيث لالستثمار قطر هيئة �� صول أل ا إدارة مجموعة رئيس منصب شغل كما -

  األصول. فئات جميع �� استثمار�ة محافظ إدارةو  قطر، �� السيادية ال��وة صندوق 
  �ان كما -

ً
 . قطر جامعة �� األعمال وإدارة االقتصاد �لية �� محاضرا

 .الشر�ات تمو�ل مجال �� ستيل قطر شركة �� املهنية حياتھ بدأ ذلك، وقبل -
 �لية األعمال، إدارة �� ب�الور�وسحاصل ع��  2006 (®CFA) منذ عام معتمد ما�� محلل -

 ، ١٩٩٨عام  قطر جامعةمن  األعمال، وإدارة قتصاداال
 -األمر�كية ا�جامعة��  لألعمال �وغود �ليةمن  التمو�ل علوم��  ماجست��حاصل ع��  -

  .٢٠٠٢عام  األمر�كية املتحدة الواليات ،واشنطن
 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ هارفارد جامعة لألعمال، هارفارد �لية من القيادة تطو�ر برنامجباإلضافة إ��  -

 ال يوجد

عضو مجلس ادارة قطر للوقود (غ��  - ٢٠١٧ السيد / ع�� حسن ا�خلف                     . ۹

عد للتقاممثال للهيئة العامة /  تنفيذي

 ).والتأمينات االجتماعية

  �شغل -
ً
 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، بمدير إدارة نظم املعلومات  منصب حاليا

 للكيابل العاملية لنقل البيانات وامل�املات،  GBIعضو مجلس إدارة الـ و  -
 عضو �جنة املناقصات واملزايدات بوزارة املالية.و  -
-  

ً
 حافال

ً
لدى �ل من مؤسسة  من اإلنجازات اإلبداعية خالل مس��تھ املهنية كما حقق �جال

 الب��ول، شركة قاف�و لألسمدة الكيماو�ة,
 ، UDCوعضو�ھ مجلس إدارة املتحدة للتنمية الـ   -
-  

ً
  شغل عددا

ً
دمج قسم الل من املناصب الهامة بما ف��ا منصب رئيس قسم دعم ال��امج، ورئيسا

 . (كيوتل)شركة أور�دو ودعم الفوات�� �� 
تنفيذ مشروع لنظام املوارد املالية واإلدار�ة  قام باملشاركة واإلدارة لعدة مشاريع حيو�ة، م��ا -

)ERP ،( أمن) تنفيذ مشروع لنظام املراسالت اإللك��ونية، تنفيذ مشروع األمن الشامل
, استخدم تقنية الـ ٢٧٠٠١:٢٠١٣البيانات)، ا�حصول ع�� شهادة اآليزو العاملية 

Virtualization Environment  ,استخدم تقنية الـو لألجهزةData replication تقنية الـ ،EMC 
  B2Bلتخز�ن البيانات، وتنفيذ مشروع ال 

ً
لتحديث وإرسال بيانات موظفي الدولة للهيئة آليا

 و�ش�ل تلقائي. 
كة اململ جامعة برادفورد إلك�� �� �� اآلالت الدقيقة والتحكم من املاجست��يحمل درجة  -

 هدرسفيلد باململكة املتحدة، وجامعة املتحدة، 
 صل اوح -

ً
 س علوم �� هندسة ال��مجيات من جامعة إسيكس باململكة املتحدة.�و ع�� ب�الور أيضا

 ال يوجد
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 مجلس اإلدارة: .١٠

ع. الرئيس ونائب املجلس رئيس بي��م من ي�ون  أعضاء، ثالثة املمتاز السهم مالك �ع�ن أعضاء �سعة من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتو��من النظام األسا��ي  )٢٠املادة ( بحسب -
ُ
 العامة الهيئة �نو�

 لسري.ا باالق��اع الباق�ن األر�عة األعضاء العامة ا�جمعية العسكري، ع�� أن تنتخب املعاشات وصندوق  املد�ي املعاشات لصندوق  ممثل�ن آخر�ن عضو�ن االجتماعية، والتأمينات للتقاعد

 ونية املدرجة �� السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطركما يحدد النظام األسا��ي لقطر للوقود وميثاق مجلس اإلدارة، وقانون الشر�ات التجار�ة ونظام حوكمة الشر�ات التجار�ة والكيانات القان -

املهام املو�لة و�افة الصالحيات واملسؤوليات و ، أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و  وال��اماتة عضو�ة املجلس، وتحديد واجبات ، ومدواجتماعاتھ لألسواق املالية وال�ي تتبناه وقود آليات �شكيل مجلس اإلدارة

 .إل��م

 :٢٠١٨اإلدارة خالل العام اجتماعات مجلس 

ا�ختامية  وا�حساباتوقود وتقر�ر املراجع ا�خار��  أ�شطة إدارةأداء و تقر�ر ضمن أمور أخرى حيث ناقش املجلس من خاللھ  ٢٠١٨ف��اير لعام  ٢٨وقود اجتماعھ األول بتار�خ قطر للعقد مجلس إدارة  .١

�جمعية فيھ �عديالت النظام األسا��ي ودعوة ا وناقش ٢٠١٨لعام  ابر�ل ١٧اجتماعھ الثا�ي بتار�خ املجلس ، وعقد ٢٠١٧وتقر�ر �جنة التدقيق عن اعمال  تم مناقشة تقر�ر ا�حوكمةكما ، ٢٠١٧عن العام 

 خالل الر�ع األول  أ�شطة ومشروعات الشر�اتب تقر�ر  -ضمن أمور أخرى  -مناقشة  ت، وتم٢٠١٨لعام  إبر�ل ٢٩، وتم ا�عقاد االجتماع الثالث بتار�خ لال�عقاد العتماد التعديالتالعمومية غ�� العادية 

و�ان ، ٢٠١٨لعام ة خالل النصف األول أ�شطة ومشروعات الشركب تقر�ر - ضمن أمور أخرى  -ناقشة مل ٢٠١٨اكتو�ر ٢٥، كما ا�عقد االجتماع الرا�ع بتار�خ ومؤشرات األداء املا�� للشركة ٢٠١٨لعام

، وموازنة العام ٢٠٢٣ - ٢٠١٩العمال، وخطة العمل ا�خمسيةتقر�ر العمليات، وتقر�ر محطات الوقود، وتقر�ر ا  -ضمن أمور أخرى  -وناقش مجلس اإلدارة  ٢٠١٨أكتو�ر  ٢٥االجتماع ا�خامس بتار�خ 

وحظر اإلفصاح سياسة اعتمد فيھ املجلس ميثاق مجلس اإلدارة والئحة  ٢٠١٨د�سم��  ١٢وأخ��ا عقد مجلس إدارة قطر للوقود االجتماع السادس بتار�خ  وتأسيس شركة بحر�ة �سلطنة عمان،،٢٠١٩

ة اآللية السعر�ة ا�جديدة لبيع وشراء منتج وقود الطائرات وتوقيع اتفاقيواعتمد كذلك دليل اخالقيات املهنة، كما ناقش فيھ ضمن أمور اخري  املصا�ح وسر�ة املعلومات باملناصب وتضار ا�جمع ب�ن 

 .�سهيالت وقود الطائراتلتشغيل وإدارة 

 :ع�� النحو التا���عض القرارات عن طر�ق التمر�ر  أصدر ٢٠١٨م إضافة ا�� أن املجلس خالل العا .٢

�شأن التصر�ح ل�جنة املناقصات الختيار مكتب تدقيق خار�� للقيام بأعمال  ٢٥/١٠/٢٠١٨، قرار بالتمر�ر بتار�خ ٢٠١٧�شأن م�افأة العامل�ن بقطر للوقود عن العام  ٢١/٠١/٢٠١٨قرار بالتمر�ر بتار�خ  

 .٢٠١٨�شأن م�افأة العامل�ن بقطر للوقود عن العام  ١٢/١٢/٢٠١٨وقود وقرار بالتمر�ر بتار�خ التدقيق الداخ�� ملجموعة 

عدد أر�عة اجتماعات جمعيات عمومية للمساهم�ن أحدهما عادية والثالث غ�� عاديات، و�خصوص تقييم املجلس و�جانھ وتحديد م�افآتھ  ٢٠١٨كذلك فلقد حضر السادة أعضاء املجلس �� العام  .٣

 من هذا التقر�ر. )١٤(أنظر اعمال �جنة ال��شيحات وامل�افآت بالبند  ٢٠١٨م للعا
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 أم�ن سر املجلس .١١
 ص يوقع عليھ رئيس وأم�ن سر املجلس.يقوم بأعمال األمانة العامة للمجلس أم�ن سر يختاره املجلس و�حدد اختصاصاتھ وم�افآتھ. وتدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة �� �جل خا

 التنفيذيالرئيس  .١٢
 نبذة عن السیرة الذاتیة المناصب الحالیة تاریخ االلتحاق االسم 
) �� لوس أنجلوس USC(حصل ع�� شهادة ب�الور�وس �� الهندسة الصناعية واألنظمة من جامعة جنوب �اليفورنيا  - الرئيس التنفيذي لقطر لوقود. - ٢٠١٧ السيد / سعد راشد املهندي   

  .١٩٩٠االم��كية �� عام �� الواليات املتحدة 

 .١٩٩٠إدارة الهندسة بصفة متدرب �� عام  –انضم إ�� املؤسسة العامة القطر�ة للب��ول  -

 .٢٠٠١تو�� العديد من املناصب �� إدارة أعمال الهندسة قبل �عيينھ مدير إدارة األعمال الهندسية �� عام  -

وتضمنت املهام تطو�ر  وقد أّسس إدارة العقود.  ٢٠٠٣أصبح املهندي أول مدير للعقود �� قطر للب��ول �� عام  -

 األنظمة ومجموعة �املة من اإلجراءات ذات الصلة.

، ُعّ�ن املهندي بمنصب مدير الشؤون الفنية لقطر للب��ول. حيث تو�� العديد من املسؤوليات ٢٠٠٦�� يونيو  -

 قة بالنفط والغاز.التنفيذية للتخطيط واإلشراف وتنفيذ مجموعة متنوعة من املشاريع املتعل

 لشركة قطر املحدودة للكيماو�ات (كيو كيم) �� سبتم��  -
ً
 تنفيذيا

ً
 .٢٠١٥ّع�ن املهندي رئيسا

 ل ّع�ن -
ً
 تنفيذيا

ً
 .٢٠١٧�� أبر�ل  (وقود) وقودقطر للرئيسا

 :اإلدارة مجلس عن املنبثقة ال�جان .١٣
 عن نبذة ي�� وفيما .تم دمج �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت �� �جنة واحدة �س�ى "�جنة ال��شيحات وامل�افآت")و�جنة امل�افآت (الحقا  ،�جنة ال��شيحات�جنة التدقيق و  �� �جان ثالثة اإلدارة مجلس عن نبثقت

 :ال�جان هذه

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت: .١٤

عيد �شكيل ال�جنة وتمت إعادة صياغة مهامها واختصاصا��ا ع�� ضوء نظام حوكمة الشر�ات والكيانات الق
ُ
الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر  ٢٠١٦لسنة  ٥انونية املدرجة �� السوق الرئيسية رقم أ

 .١٠/١١/٢٠١٦لألسواق املالية بتار�خ 
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 :هم أعضاء خمسة عضو���ا �� ال�جنة تضمو 
 

 صفة العضو املنصب االسم الرقم

  السيد/ محمد ناصر الهاجري                                     .١
ً
 غ�� تنفيذي رئيسا

  السيد/ محمد خالد الغانم                                         .٢
ً
 غ�� تنفيذي عضوا

  السيد/ فيصل عبد الواحد ا�حمادي                       .٣
ً
 غ�� تنفيذي  عضوا

  الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثا�ي                  .٤
ً
 مستقلغ�� تنفيذي/  عضوا

  السيد/ ناصر سلطان ناصر ا�حميدي                    .٥
ً
 غ�� تنفيذي/مستقل عضوا

 ال��شيحات وامل�افآت واختصاصات �جنةمهام 

افة مهام �ونظام حوكمة الشر�ات التجار�ة والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر لألسواق املالية  املوحدة وقرار �شكيل ال�جنة يحدد ميثاق مجلس اإلدارة  -

 وآليات اجتماعا��ا.، شروط التأهل لرئاسة وعضو�ة ال�جنةواختصاصات �جنة ال��شيحات وامل�افآت، و 

 ٢٠١٨لعام خالل ا أعمال ال�جنة واجتماعا��ا

بالوسائل االلك��ونية  عقدت ال�جنة اجتماعاكما ، ٢٠١٨عن العام  وامل�افآت الت�جيعية ملوظفي وقود وكيوجتالز�ادات السنو�ة بأسس تحديد  م١٢/١٢/٢٠١٨ بتار�خ�ر ر ال�جنة قرارا بالتم أصدرت -

 .٢٥/٠٢/٢٠١٩وثم اعتماده �� جلستھ املعقودة بتار�خ  حيث ناقش املجلس التقر�ر ،٢٠١٨للعام  و�جانھ واإلدارة التنفيذية واعدت تقر�را للمجلس بتقييم أداء املجلس ٠٤/٠٢/٢٠١٩بتار�خ 

�عد من صا�� األر�اح املحققة  %١ حوا�� �ساوي �سبة ر�ال ٩٫٧٥٠٫٠٠٠بمبلغ وقدره ، ٢٠١٨توصي��ا ا�خاصة بم�افأة املجلس عن السنة املالية  قررت ال�جنة رفع ٠٤/٠٢/٢٠١٩بتار�خ و�� قرارها  -

حيث اعتمد املجلس امل�افأة املق��حة من ال�جنة وسوف يطرح ع��  ٢٥/٠٢/٢٠١٩املنعقد بتار�خ  اجتماعھملجلس اإلدارة ��  خصم االستحقاقات املنصوص عل��ا قانونا و�موجب النظام األسا��ي

 .مقررةتحديد م�افأة مجلس اإلدارة كما �� اعتماد  ٢٥/٠٣/٢٠١٩ا�جمعية العامة �� جلس��ا بتار�خ 

نموذج افصاح خاص ب�ل عضو من أعضاء املجلس بما �� ذلك الرئيس و�حسب العضو وصفتھ، كما أعدت وميثاق مجلس اإلدارة فلقد اعدت ال�جنة  ٢٠١٧وتطبيقا لنظام حوكمة الشر�ات للعام  -

 استبيان ل�ل عضو بمتطلبات ا�حوكمة.

 �جنة التدقيق .١٥
 :هم أعضاء ثالثة من التدقيق �جنة تتش�ل
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 الصفة املنصب االسم الرقم

            السيد/ محمد عبد العز�ز سعد آل سعد  .١
ً
 غ�� تنفيذي / مستقل رئيسا

  السيد/ محمد خالد الغانم                                         .٢
ً
 غ�� تنفيذي عضوا

                 سعد ز�د الش��ي  نعبد الرحمالسيد/  .٣
ً
 مستقلغ�� تنفيذي /  عضوا

 مقرر                          السيد/ ماجد ميخائيل        .٤
ً
 مدير إدارة التدقيق الداخ�� ا

 مهام واختصاصات ال�جنة

ات �جنة قطر لألسواق املالية �افة مهام واختصاص لصادر من هيئةيحدد ميثاق مجلس اإلدارة وقرار إعادة �شكيل ال�جنة ونظام حوكمة الشر�ات التجار�ة والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية ا

 شروط التأهل لرئاسة وعضو�ة ال�جنة، وآليات اجتماعا��ا.التدقيق، و 

 ٨٢٠١خالل العام  التدقيقة أعمال وتوصيات �جن

 من االجتماع الثالث٢٦/٠٤/٢٠١٨، وتم ا�عقاد االجتماع الثا�ي �� ٢٦/٠٢/٢٠١٨حيث ا�عقد االجتماع األول �� ) اجتماعات، ٤( أر�ععدد  ٢٠١٨عقدت �جنة التدقيق خالل العام 
ً
 والرا�ع �� ، كما ا�عقد كال

حيث نظر املجلس  ٢٥/٠٢/٢٠١٩والسنوي املنعقد بتار�خ  ٢٠١٨ھ الدور�ة املنعقدة �� العام اتالعديد من املوضوعات ورفعت �شأ��ا توصيا��ا للمجلس �� اجتماع �جنة التدقيق تناولت وقد، ٠٤/٠٩/٢٠١٨

ت الستة لم ينعقد �سبب أن االجتماع املكمل لالجتماعاوال�ي يمكن الرجوع ال��ا �� مواط��ا. تجدر اإلشارة ا�� الوارد بالتقار�ر املذ�ورة وأصدر قراراتھ وتوج��اتھ �شأ��ا حيث �ستعرض أهمها ع�� النحو  تلك التوصيات

 إعادة الهي�لة إلدارة التدقيق الداخ��. إجراءات

 ٢٠١٥لسنة  ١١شر�ات التجار�ة رقم وفقا لنظام ا�حوكمة وقانون ال ألوضاعهاتوفيق وقود  .١٦

 من يلزم ما بإجراءحيث قامت ا�حوكمة  ع�� خطى مس����اوقود ، فقلد واصلت ٢٠١٧واملشار ال��ا �� تقر�ر ا�حوكمة للعام  ٢٠١٧�� العام  ألوضاعهااضافة إ�� ما قامت بھ وقود من توفيق  ٢٠١٨خالل العام 

 معتمد حصري  كموزع عملها طبيعة ومعومتطلبات بورصة قطر،  املدرجة، الشر�ات حوكمة ونظام ،٢٠١٥ لسنة ١١ رقم التجار�ة الشر�ات قانون  مع ليتوافق األسا��ي النظام ع�� الالزمة والتعديالت ال��تيبات

 للبالد �التا��:  العامة املص�حة لتحقيق مجملها �� الهادفة اآلمرة واالح�ام والشروط والنظم القوان�ن من بوتقة إطار �� والغاز الب��ولية للمنتجات الدولة قبل من

لسنة  ٩م القانون رقو  الشركة، وأ�شطة وا�حوكمة، التجار�ة، الشر�ات قانون  مع ليتواكب للشركة األسا��ي النظامب ما يلزم بتعديل قرارات العادية غ�� العمومية ا�جمعية أصدرت ١٠/٠٦/٢٠١٨ بتار�خ    . ١

 التالية:  املواد �عديل تم فلقد عليھ بناء االقتصادي.استثمار راس املال األجن�ي �� النشاط بتنظيم  ٢٠١٤
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�� من رأس املال املصدر، وكذلك رفع �سبة ا�حد األق��ى لتملك غ�� القطر��ن  %١نصا يتيح رفع �سبة تملك املساهم �� أسهم قطر للوقود إ��  لتتضمن األسا��ي النظام من ١-٩ املادة عديل� -

الصادر من الرئيس التنفيذي لقطر للب��ول بتار�خ اإلعالن املشار اليھ �عاليھ، و  ٢٠١٤لسنة  ٩وذلك وفقا ألح�ام القانون رقم ، من راس املال املصدر %٤٩تتجاوز ال بحيث رأسمال الشركة 

 ل٣١/٠٣/٢٠١٨
ً
 ٢١/٠٣/٢٠١٨الوارد لوقود بتار�خ  ١/٥١/٢٠١٨لتوج��ات الواردة بكتاب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر رقم ب ق/الرئيس التنفيذي /، وتنفيذا

 إجراؤه.  تم �عديل �ل إثر املعدل األسا��ي النظام و�شر وتوثيق نقيحت تم . ٢

 .١٢/١٢/٢٠١٨للوقود �� تار�خ تم إصدار "الئحة سياسة اإلفصاح وحظر ا�جمع ب�ن املناصب وتضارب املصا�ح وسر�ة املعلومات"، حيث تم اعتمادها من ِقبل مجلس إدارة قطر  ٢٥/١١/٢٠١٨بتار�خ  .٣

) ٥للوقود، وذلك وفقا ملتطلبات نظام ا�حوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم ( قطر إدارة مجلس تم إصدار واعتماد "ميثاق مجلس اإلدارة" من ِقبل ١٢/١٢/٢٠١٨بتار�خ  .٤

 .٢٠١٦لسنة 

) لسنة ٥قطر لألسواق املالية رقم (للوقود، وذلك وفقا ملتطلبات نظام ا�حوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة  قطر إدارة مجلس تم اعتماد "دليل اخالقيات املهنة" من ِقبل ١٢/١٢/٢٠١٨بتار�خ  .٥

 .٢٠١٧وال�ي يمكن الرجوع ال��ا �� تقر�ر ا�حوكمة للعام  ٢٠١٧هناك مجموعة من اإلجراءات واالعمال ال�ي اقر��ا الشركة �� العام  .٢٠١٦

 .١٢/١٢/٢٠١٨تم اعتماد دليل اخالقيات املهنة للعامل�ن بالشركة �� اجتماع املجلس املنعقد بتار�خ  .٦

 ٠٣/٠٣/٢٠١٩ر�ال ا�� واحد ر�ال ومن املنتظر أن يتم ذلك �� اجتماع ا�جمعية العمومية غ�� العادية املقرر عقده ��  ١٠حاليا إجراءات �عديل النظام األسا��ي لتغي�� القيمة االسمية للسهم من تجري  .٧

 ع�� التوا��. ٢٥/٠٣/٢٠١٩أو 

 املسؤولية االجتماعية: .١٧
) ٥٠٠٠٠قامت بدعم جمعية قطر للسرطان بمبلغ (كما  مليون ر�ال لصا�ح الصندوق االجتما�� والر�ا��ي، ١٫٧٠٠٫٠٠٠حيث تم تخصيص ما قيمتھ  ،٢٠٣٠ الوطنية قطر رؤ�ةل وفقا االجتماعية بمسؤولي��ا" وقود" للوقود قطر شركة تل��م

) ر�ال ٢٥٠٠٠٠) ر�ال قطري، عالوة ع�� ذلك قامت شركة قطر للوقود برعاية بطولة العالم ل�جمباز الف�ي بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠(��" بمبلغ وقدره حملة ا�شروا با�خ“ر�ال قطري، باإلضافة إ�� ذلك قامت الشركة بدعم جمعية الهالل األحمر 

 قامت شركة قطر للوقود برعاية  احتفاالت اليوم ا
ً
 رسام توزيعھ ع�� املد�� مجال التعليم قامت الشركة برعاية كتاب "السالمة املرور�ة" والذي سيتو ) ر�ال قطري، ١٠٠٠٠٠٠وقدره (  غبمبل“�� "درب السا��  ٢٠١٨لوط�ي لعام قطري، ايضا

 ) ر�ال.٣٫٧٥٠٫٠٠٠اجما�� املبلغ املت��ع بھ ( ) ر�ال. و�التا�� ي�ون ٥٠٫٠٠٠) ر�ال للمعرض الزرا��، كما تم الت��ع ألصدقاء ال�حة النفسية بمبلغ وقدره (٣٠٠٫٠٠٠) ر�ال قطري، وكذلك تم الت��ع بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠بمبلغ وقدره( 

 ظام الرقابة الداخلية.   ن١٨
إلدارة �� اتخاذ اتقوم بمعاونة كما ، لشركةل رسومة�ساعد ع�� ضمان تحقيق األهداف امل أل��ا ذلك ،ي م��ا املؤسسات والشر�اتأدوات التصدي للمشكالت ال�ي �عا� �عد الرقابة الداخلية واحدة من أهم -

دور ب ابة الداخليةاملؤسسة أو الشركة. وتقوم الرق �ش�ل حماية من املخاطر ال�ي تواجهها من شأنھ أننظام رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة والفاعلية وتطبيق وضع فأن بالطر�قة السليمة، و�التا�� قرارا��ا 

 نو�ي واألخال��،السليمة ع�� الصعيدين القا غ�� ا�خاطئة و/أو وذلك ��دف التقليل إ�� أك�� حد ممكن من املمارسات ،هذه املؤسسات والشر�اتاملتا�ع واملشرف ع�� حسن س�� وسالمة العمل الداخ�� �� 

 ة العمل.يؤثر سلبا �� طبيعولصياغة مدونات السلوك ال�ي �عمل بمثابة بوصلة لتفادي عمليات االحتيال ال�ي تؤدي إ�� ضياع حقوق أطراف املصا�ح مما 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۱٦                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

و�منع القائمون ع�� االعمال املختلفة واملوظف�ن �غض النظر عن صالحي��م  ،منع تجاوزهايُ  ةمن الوحدات واألجهزة وا�جهات ال�ي يقع ع�� عاتقها مسئولية وضع خطوط حمراء للشرك االدارة وتت�ون  -

 الئحة بالقوان�ن ال�ي يجب االل��ام ��ا للعمل �ش�ل سليم. تقوم بوضعو  ا،ومناص��م من تجاوزه

 وكذلك ذات فعالية �� التشغيل بحيث �ستطيع التحقق عما إذا �انت ،�ستطيع وضع إجراءات �افية ملنع واكتشاف األخطاء والغشيجب أن ت�ون الرقابة الداخلية ذات فعالية �� التصميم بحيث  -

 ولد��م القدرة ع�� التطبيق من حيث التفو�ض والتأهيل املناسب�ن. ،ومن أن الذين يطبقو��ا يفهمون املقصود م��ا ،ا مطبقة كما هو مخطط لهااإلجراءات الرقابية ال�ي تم وضعه

 

 قامت الشركة بوضع عدة أنظمة للرقابة الداخلية تتمثل ��: ولقد

 نظام الرقابة اإلدار�ة. •

 نظام الرقابة املحاسبية. •

 نظام الضبط الداخ��. •

عن طر�ق ضمان والفاعلية اك�� قدر ممكن من الكفاءة   يقحيث يتمثل نظام الرقابة اإلدار�ة �� وضع ا�خطط التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة ال�ي �ستعملها اإلدارة �� الشركة لتحق -

ووضع برامج  ،ووضع املوازنات التقدير�ة ،وإ�شاء إدارة خاصة برقابة ا�جودة ،ف اإلحصائية وتقار�ر األداءإعداد الكشو و االل��ام بالسياسات اإلدار�ة والتوزيع املناسب للمسؤوليات والصالحيات 

 كما قامت �عمل هي�ل تنظي�ي تفصي�� ينظم الوظائف واملسؤوليات داخل إدارات الشركة. ،التدر�ب املتنوعة للمستخدم�ن

ار�ر وكذلك الفصل ب�ن املسؤوليات الوظيفية ال�ي تتعلق بإمساك ال�جالت والتق ،ا لتفو�ض السلطات ومنح الصالحيات داخل الشركةوقامت الشركة بوضع نظام للرقابة املحاسبية يتضمن نظام -

 املحاسبية وتلك ال�ي تتعلق بالعمليات أو االحتفاظ باألصول.

الالزمة وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة ا�� حماية أصول املؤسسة من االختالس والضياع او وقامت الشركة بوضع نظام للضبط الداخ�� داخل الشركة �شمل اعداد ا�خطط التنظيمية  -

 كما �عتمد ع�� تحديد االختصاصات والسلطات ،ع�� تقسيم العمل مع الرقابة الذاتية حيث يخضع عمل �ل موظف ملراجعة موظف آخر �شاركھ تنفيذ العملية . ويعتمد النظامسوء االستعمال

 .واملسؤوليات

ضع و الداخ�� لتقوم ب�افة أعمال التدقيق الداخ�� للتأكد من أن السياسات واإلجراءات ال�ي يتم وضعها يتم تطبيقها كما ينب�� باإلضافة إ��  بإ�شاء إدارة مستقلة للتدقيقالشركة وأيضا قامت  -

 نوعها وكيفية اكتشاف وإصالح ايھ تجاوزات أو أخطاء أخرى.املالحظات والتوصيات ال�ي تراها مناسبة لتال�� �افة األخطاء مهما �ان 

م عرض هذه اإلجراءات ث من االل��ام بالسياسيات واإلجراءات، وأعداد التقار�ر ال�ي تم وضعها (قسم التقار�ر واالل��ام).قسم لتقييم املخاطر، باإلضافة إ�� قسم مستقل آخر للتأكد  تم ا�شاء وكذلك -

 .وا�حصول ع�� موافقتھ عل��اع�� مجلس اإلدارة 

 .٢٠١٩تم إجراء إعادة هي�لة شاملة إلدارة التدقيق الداخ�� سيتم عرضها وعرض نتائج اعمالها �� تقر�ر ا�حوكمة للعام  دفلق ٠١/٠١/٢٠١٩تجدر اإلشارة ا�� انھ وابتداء من 
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 الفصل الثا�ي
  وفقا لنظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية بمتطلبات ا�حوكمةال��ام الشركة 

 ٢٠١٧مايو  ١٥واملنشور �� ا�جر�دة الرسمية بتار�خ من هيئة قطر لألسواق املالية  الصادر
 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 *ل��ام بمبادئ ا�حوكمةالا .٣

 ) بنود كما هو وارد أدناه.٧*لسهولة التناول تم تجزئة االح�ام الواردة �� هذه املادة ع�� سبعة (

 ا�ـحـوكـمــــــة مـبــــــادئ بـتـطـبـيـق املـجـلـس يـلـ�ـ�م ١-٣ 

 :�ــ� تــتــمــثــــــل الــ�ــي الــنــظــــــام هــــــذا �ــ� الــواردة

 املصــــــــــا�ح أ�ــــــــــحاب ب�ن واملســــــــــاواة العدالة

 وأ العرق  أســــــــــــــاس ع�� بي��م التمي�� وعــدم

 الدين، أو ا�جنس

-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
١١. 

دليل اخالقيات املهنة  -
 .٨وتضارب املصا�ح م 

يقوم املجلس بتطبيق مبــــادئ ا�حوكمــــة الواردة بــــالنظــــام كمــــا هو  -
 مو�ح �� جميع ما ورد �� هذا التقر�ر.

تقوم العالقة ب�ن وقود وأ�حاب املصا�ح ف��ا ع�� أساس املساواة  -
 �� ا�حقوق والواجبات 

العمالء يحصـــــــلون ع�� القود بأســـــــعار متســـــــاو�ة، و�تم إبرام عقود  -
 نموذجيھ معهم ع�� أساس املساواة و�دون تمي��.

 للمنـافســـــــــــــة ا�حرةيخضــــــــــــع املقـاولون واملوردون و�قيـة املتعـاقـدين  -
 لقانون املن

ً
 اقصات.وفقا

لمســـــــاهم�ن يضـــــــمن لهم أصـــــــوات متســـــــاو�ة �� ا�جمعية بالنســـــــبة ل -
 العمومية وأر�اح متساو�ة حسب املخصص للسهم الواحد.

الئحة خاصــة تنظم ا�حقوق والواجبات توجد املوظف�ن بخصــوص  -
 ع�� أساس املساواة

بالنســــبة للمســــاهم�ن أنظر تطبيقات ا�حوكمة الواردة ادناه باملواد  -
نظام ا�حوكمة و�النســـبة أل�ـــحاب املصـــا�ح من من  ٣٧إ��  ٢٥من 

ادنـــــاه  ٣٨غ�� املســــــــــــــــاهم�ن أنظر تطبيق ا�حوكمـــــة الوارد بـــــاملـــــادة 
و�النســـبة للعامل�ن وعمالء الشـــركة فأن املســـاواة مضـــمونة ببوتقة 

 من النظم واللوائح واإلجراءات والعقود الداخلية.

-  

 املعلومات وإتاحة واالفصــــــــــــاح والشــــــــــــفافية ٢-٣ 

 الوقــــــت �� املصـــــــــــــــــا�ح وأل�ــــــــــــحــــــاب للهيئــــــة

 اتخاذ من تمك��م ال�ي و�الكيفية املناســــــــــــب

 ح،�حي �ش�ل بأعمالهم والقيام قرارا��م

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -
م  ٢٠١٥) لسنة ١١رقم (

١٢٢. 
-٢(٣ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 .٦-٣) ، م ٢

تقوم وقود بصـــــورة دور�ة و�لما دعت ا�حاجة باإلفصـــــاح بما يلزم من 

فية وتمليك املعلومات ل�ل أ�ــــــــــــحاب املصـــــــــــــا�ح عن طر�ق شــــــــــــفا

ال�ـحف اليومية وهيئة قطر لألسـواق املالية وهيئة قطر لإليداع 

 املركزي و�ورصة قطر واملوقع االلك��و�ي ا�خاص ��ا.
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م - ة،للشرك االجتماعية املسؤولية قيم وإعالء ٣-٣ 

٥-٥(٣( 
مســـــــــــؤولي��ا �� خدمة املجتمع بمختلف الوســـــــــــائل تقوم وقود بتفعيل 

بمــــــا �� ذلــــــك تقــــــديم الــــــدعم املــــــا�� ورعــــــايــــــة الفعــــــاليــــــات املختلفــــــة 

 ٢٠١٨للمؤســـــــســـــــات والهيئات الوطنية وا�خارجية، حيث تم �� العام 

) ر�ـــال كـــدعم مـــا�� ل�جهـــات ١٫٧٠٠٫٠٠٠وحـــده صــــــــــــرف مبلغ وقـــدره (

الفصــــــل  من ١٧ املذ�ورة تحت بند املســــــؤولية االجتماعية (أنظر بند

 هذا التقر�ر). األول من

 

 وأ�ــحاب للشــركة العامة املصــ�حة وتقديم ٤-٣ 

 ا�خاصة، املص�حة ع�� املصا�ح

ميثاق مجلس اإلدارة مواد  - مل��م -
١٧، ٤-٧، ٦. 

تقوم وقود ��ـــــذا الـــــدور ع�� أكمـــــل وجـــــھ إذ تقوم ب�ـــــل مـــــا يلزم من  -
ملصــــــ�حة مســــــاهم��ا وأ�ــــــحاب  لتقديم مصــــــ�حة مســــــاهم��ا ترتيبات

، حيث ظلت وقود وما زالت ع�� مصــــــــــــ�ح��ا ا�خاصــــــــــــة املصــــــــــــا�ح ف��ا
تقوم بتوصــــــــــــيــل خــدمــا��ــا للعمالء �� جميع كشــــــــــــركــة خــدمــات عــامــة 

أرجــاء الــدولــة ح�ى �� األحوال ال�ي ال ي�ون ف��ــا عــائــد مــادي أو ي�ون 
 ف��ا خسارة تفعيال لدورها ا�خدمي املناط ��ا قانونا. 

واملــدراء  هنــالــك مصـــــــــــــا�ح خــاصـــــــــــــة ألعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارةليســـــــــــــت 

 .التنفيذي�ن والعامل�ن

 

 بحســــــــــــن والوظائف واملهام الواجبات وأداء ٥-٣ 

 وتـــحـــمــــــل وإخـــالص وشــــــــــــــرف ونـــزاهــــــة نـــيــــــة

 أ�ــــــــــــحاب أمام ع��ا الناشــــــــــــئة املســــــــــــؤولية

 .واملجتمع املصا�ح

 ٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
 .١٧-٣)، م٤-٥(

، ٣مدليل اخالقيات املهنة  -
 .٧م

وتحمــــل  أداء الواجبــــات بمســــــــــــؤوليــــة وحســــــــــــن نيــــة ونزاهــــة وإخالص

يمثل أهم اآلليات الرئيســـية للرؤ�ة االســـ��اتيجية  الناشـــئة املســـؤولية

لوقود، فوق أن االمتثـــال لهـــذه املبـــادئ يفرضـــــــــــــــھ القـــانون ع�� وقود 

 باعتبارها موزعا حصر�ا للمنتجات الب��ولية والغاز داخل البالد.

 

 تطبيقـــات وتحـــديـــث مراجعـــة املجلس وع�� ٦-٣ 

 ومنتظمــــــة، مســــــــــــتمرة بصــــــــــــورة ا�حوكمــــــة

 �� مةا�حوك مبادئ أفضل بتطبيق واالل��ام

 �� مـــاليـــة أوراق أيـــة تـــداول  أو إدراج حـــالـــة

 العادل التداول  مبدأ وإعالء أجنبية ســـــــــــوق 

 املساهم�ن، ب�ن

  - مل��م -
-٣ميثاق مجلس اإلدارة م  -

١٦. 
 

�لمــا صـــــــــــــدر بــذلــك تحــديــث  تتم مراجعــة وتحــديــث قواعــد ا�حوكمــة -
 من هذا التقر�ر). ١٨إ��  ١٣د و بواسطة الهيئة (انظر البن

تقوم وقود �� جميع األحوال بتطبيق أفضــــــــــل مبادئ ا�حوكمة وفقا ملا 

يحتمھ وضــــعها ا�حســــاس كموزع حصــــري من جانب الدولة للمنتجات 

الب��ولية والغاز، االمر الذي يخضــــــــــعها لقواعد صــــــــــارمة من تطبيقات 

ول مثل قطر للب�� ة ال�ي تفرضــــــــها جهات رقابية ح�ومية أخرى ا�حوكم

 ٤ووزارة الطـــاقـــة بموجـــب قـــانون املحـــافظـــة ع�� ال��وة الب��وليـــة رقم

 .١٩٧٧لسنة 
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ال�ي يامل� الســلوك قواعد بتطو�ر يل��م كما ٧-٣ 

 الدور�ة و�املراجعة الشــــــــــركة، قيم تجســــــــــد

 ومـواثـيـقـهــــــا، لســـــــــــــيــــــاســـــــــــــــــا�ـ�ــــــا، واملـنـتـظـمــــــة

 ءأعضــــــا ع�� يجب ال�ي الداخلية وإجراءا��ا

 الــــعــــلــــيــــــا، الــــتــــنــــفــــيــــــذيــــــة واإلدارة املــــجــــلــــس،

 وال�ي �ا،� االل��ام واملوظف�ن واملســـتشـــار�ن،

 اســـةوســـي و�جانھ، املجلس مواثيق: بي��ا من

 الــــعــــالقــــــة، ذات األطــــراف مــــع �ــــعــــــامــــال�ــــ�ــــــا

 .املطلع�ن األ�خاص تداول  وقواعد

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ٢٠١٥) لسنة ١١رقم (

 .١٦٠م

النظام األسا��ي لوقود  -

 .١١م

، ٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .١٨م

دليل اخالقيات املهنة  -

 .٢وتضارب املصا�ح م

 لذلك فقد قامت وقود 
ً
بإصدار اللوائح والنظم واإلجراءات تطبيقا

 التالية:

الئحة بتفو�ض الصــــــــالحيات تحدد الصــــــــالحيات واالختصــــــــاصــــــــات  -

واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة واملهام املختلفة إلدارات الشركة 

 بالشركة وتحدد العالقات ب�ن هذه ا�جهات.

الئحة شـــــــــــئون العامل�ن تنظم أيضـــــــــــا قواعد الســـــــــــلوك امل�ي وتحث  -

 العامل�ن ع�� تحس�ن قيم الشركة.

املعدل  ٢٠١٠در عام دليل اخالقيات املهنة وتضارب املصا�ح الصا -
 .٢٠١٨للعام 

 . ٢٠١٨لعام ميثاق مجلس اإلدارة املعدل ل -

الئحة ســـــــــياســـــــــة اإلفصـــــــــاح وحظر ا�جمع ب�ن املناصـــــــــب وتضـــــــــارب  -
املصــــــا�ح وســــــر�ة املعلومات ا�خاصــــــة بمجلس اإلدارة واأل�ــــــخاص 

 .٢٠١٨للعام  ذوي العالقة واملطلع�ن

وجد بوقود قســـم �امل لالمتثال �ع�ى ب�ل ما من شـــأنھ أن يضـــمن ي -
 تطبيق أفضل قواعد ومستو�ات ا�حوكمة الرشيدة. 

اعمــال جميع �جــان مجلس اإلدارة و�جــان الشــــــــــــركــة بموجـب تنظم  -

نطاق اعمال وا�ــــــــــــح بتنظيم املهام والواجبات واالختصــــــــــــاصــــــــــــات 
من هذا  ١٥إ��  ١٣وإجراءات العمل بصــــورة وا�ــــحة (راجع البنود 

 التقر�ر)

يتم بصــــــــــــورة دور�ـة إطالع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيـذيـة العليـا  -
خــاص املطلع�ن كمــا �� واردة ومــديري وقود بقواعــد تــداول األ�ــــــــــــ

 إلينا من بورصة قطر وهيئة قطر لألوراق املالية.

ســــــــــــياســــــــــــة �عامالت وقود مع األطراف ذات العالقة وقواعد تداول  -
من نظام حوكمة  ٢٦األ�خاص املطلع�ن تنظمها ع�� التوا�� املادة 

الشــــــــــــر�ـــات والكيـــانـــات القـــانونيـــة املـــدرجـــة والـــذي تل��م بـــھ وقود، 

 ، كمالواردة �� هذا الشــــــــأن للشــــــــركة من قبل الهيئةواالصــــــــدارات ا
 .من ميثاق مجلس االدارة ١٨،١٧،١٦د واتنظمها امل
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 تقر�ر ا�حوكمة .٤

 التقر�ر من يتجزأ ال جزء ا�حوكمة تقر�ر  

 من موقعا بھ يرفق للشركة السنوي 

) ٢( املادة بحكم اإلخالل عدم مع .الرئيس

 تقر�ر يتضّمن أن يجب النظام، هذا من

 االل��ام عن الشركة إفصاح ا�حوكمة

 يتضمن وأن النظام، هذا أح�ام بتطبيق

قة املعلومات جميع
ّ
 ادئھمب بتطبيق املتعل

 ال املثال سبيل ع�� م��ا وال�ي وأح�امھ،

 :ا�حصر

-٢(٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -
٧.( 

تتب�ى وقود هذه القاعدة بحكم أ��ا شــــــركة مســــــاهمھ عامھ مدرجة  -

نظـــام ا�حوكمـــة الصــــــــــــــادر من هيئـــة قطر لألســــــــــــواق  ينطبق عل��ـــا

املــاليــة، حيــث تقــدم تقر�ر ا�حوكمــة كجزء من التقر�ر الســــــــــــنوي 

 و�عرضھ ع�� املساهم�ن �� ا�جمعية العمومية بصورة سنو�ة.

منذ أمد �عيد أصــــــــــــدر مجلس إدارة وقود قرار تب�ى نظام ا�حوكمھ  -

 الذي تصدره من وقت آلخر هيئة قطر لألسواق املالية.

 لهذا البند بإرفاق تقر�ر ا�حوكمھ هذا  -
ً
قامت شــــــــــــركة وقود تطبيقا

، وتم عرضھ ع�� ا�جمعية ٢٠١٨مع التقر�ر السنوي للشركة لعام 

 ٢٥/٠٣/٢٠١٩العمومية السنو�ة للمساهم�ن املنعقدة بتار�خ 

 

 �شأن الشركة اتبع��ا ال�ي اإلجراءات  .١ 

 .النظام هذا أح�ام تطبيق

قـــامـــت وقود بـــالعـــديـــد من اإلجراءات حيـــال تطبيق هـــذا النظـــام (راجع   مل��م -

راجع بصـــــفة  هذا التقر�ر). الفصـــــل األول من من ١٨إ��  ١٤من البنود 

 من الفصل األول. ١٦خاصة ما ورد �� البند 

 

كبت ال�ي املخالفات عن اإلفصــــاح  .٢ 
ُ
 اللخ ارت

 ل�يا وا�جزاءات املخالفات بي��ا ومن الســـــنة

 من أي بتطبيق ال��امهـــا لعـــدم عل��ـــا وقعـــت

 و�ـــيــــــان الـــنـــظــــــام، هــــــذا أحـــ�ــــــام أو مـــبــــــادئ

 �� ��اتفاد وســبل معا�ج��ا وطر�قة أســبا��ا،

 .املستقبل

 درهوقـ مبلغبوقود  قـامـت هيئـة قطر لألوراق املـاليـة بفرض غرامـة ع��  مل��م   -

 ٠٦/١٢/٢٠١٦قيــام أحــد موظفي وقود بتــار�خ  �ســــــــــــبــبر�ــال  ٥٠٫٠٠٠

بإخطار بورصــــــــة قطر صــــــــباحا أثناء جلســــــــة التداول بأن مجلس إدارة 

ملناقشة املوازنة التقدير�ة  ١٥/٠٢/٢٠١٦قطر للوقود سينعقد بتار�خ 

 .٢٠١٧للعام 

 

 بأعضـــــاء ا�خاصـــــة املعلومات عن اإلفصـــــاح  .٣ 

 ليــاالع التنفيــذيــة واإلدارة و�جــانــھ، املجلس

ا��م وصــــــــــــالحيــــا��م بــــالشــــــــــــركــــة  ومســــــــــــؤوليــــّ

 .وم�افآ��م السنة، خالل وأعمالهم

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -
 ٢٠١٥) لسنة ١١رقم (

 .١١٩م
النظام األسا��ي لوقود م  -

٥-٤٦. 

فصـــــــــــــــاح عن املعلومــــات ا�خــــاصـــــــــــــــة بمجلس اإلدارة و�جــــانــــھ تم اإل  -

ا التقر�ر �� هذ مواإلدارة التنفيذية العليا وصــالحيا��م ومســؤوليا��

 من هذا التقر�ر). ١٥إ�� البند  ٩(راجع البند 

ســـــــتو�ـــــــ�ي بھ �جنة امل�افآت للمجلس  ٢٠١٨م�افأة املجلس للعام  -

العـــادي  ومن املجلس ل�جمعيـــة العموميـــة �� اجتمـــاعهـــا الســــــــــــنوي 
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
، ٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .٢-١٤م
الئحة سياسة اإلفصاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املناصب 
وتضارب املصا�ح وسر�ة 

 املعلومات

من هـــــذا  ١٣*. (انظر صــــــــــــفحـــــة ٢٥/٠٣/٢٠١٨املقرر عقـــــدهـــــا �� 

 التقر�ر)

ســــــــــــتـــة اجتمـــاعـــات عـــاديـــة  ٢٠١٨عقـــد مجلس اإلدارة خالل العـــام  -

مجلس اإلدارة  دعن طر�ق التمر�ر، كمـــــا عقـــــ توثالثـــــة اجتمـــــاعـــــا

معيـــات غ�� عـــاديـــة خالل العـــام جمعيـــة عموميـــة عـــاديـــة وثالث ج
اعمال وا�شـــــطة الشـــــركة خالل العام اطلع ف��ا ع�� تقار�ر ، ٢٠١٨

، إضـــــــــافة ا�� إجراء التعديالت وأصـــــــــدر قراراتھ وتوصـــــــــياتھ �شـــــــــأ��ا

 املطلو�ة ع�� النظام األسا��ي ولرفعها ل�جمعية غ�� العادية.

م�افأة مجلس  ٢٥/٠٣/٢٠١٩* حددت ا�جمعية العمومية �� اجتماعها الســــــــــــنوي العادي املنعقد بتار�خ     
من صـــــــــــــا�� األر�ـاح  %١مليون ر�ـال �ســـــــــــــاوي �ســــــــــــبـة حوا��  ٩٫٧٥٠٫٠٠٠بواقع  ٢٠١٨اإلدارة عن العـام 

 املحققة �عد خصم االحتياطات.

 

 املــخــــــاطــر، إدارة إجــراءات عــن اإلفصـــــــــــــــــاح  .٤ 

 ف��ــــا بمــــا الشــــــــــــركــــة �� الــــداخليــــة والرقــــابــــة

 املـــــــــالـــــــــيـــــــــة الشــــــــــــــــــــؤون عـــــــــ�ـــــــــ� االشــــــــــــــــــــراف

 .تمعلوما من ��ا يتصل وما واالستثمارات،

-١(٣ميثـــاق مجلس االدارة م - مل��م -

 ).١٣-٣(١٤، م٢-٣)، م١

يتم اإلفصــاح و�شــ�ل دوري من خالل �جنة التدقيق إ�� مجلس اإلدارة 

عن �افة املخاطر والرقابة الداخلية بما �� ذلك االشـــراف ع�� الشـــئون 

من هــــذا ١٨والبنــــد  ١٥املــــاليــــة واالســــــــــــتثمــــارات (ير�� مراجعــــة البنــــد 

 التقر�ر).

 

 اجتماعا��ا عدد متضــــــــــــمنة ال�جان، أعمال  .٥ 

 .توصيات من إليھ ان��ت وما

  من هذا التقر�ر. ١٥و ١٤ير�� مراجعة البندين  .١٥ميثاق مجلس االدارة م - مل��م -

 ركةالش تتبعها ال�ي اإلجراءات عن اإلفصاح  .٦ 

 وطرق  تواجههــــا قــــد ال�ي املخــــاطر لتحــــديــــد

 لعوامــــل مقــــارن  وتحليــــل وإدار��ــــا، تقييمهــــا

 ومناقشــــــــــة الشــــــــــركة، تواجهها ال�ي املخاطر

 الـــتـــغـــيـــ�ـــ�ات ملـــواجـــهــــــة املـــعـــتـــمــــــدة األنـــظـــمــــــة

عة غ�� أو ا�جذرّ�ة
َّ
 .السوق  �� املتوق

-٢(٣ ميثاق مجلس االدارة م - مل��م -

١٣-٣(١٤)، ٤.( 
تم عمل تقر�ر املخاطر وتم إرسالھ إ�� �جنة التدقيق ومن ثم تم رفعھ 

تداول سيتم حيث  ٢٥/٠٢/٢٠١٩اإلدارة املنعقد بتار�خ  إ�� مجلس

 املجلس املوضوعات املثارة �� تقر�ر املخاطر.
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 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ومــــدى املجلس أداء تقييم عن اإلفصــــــــــــــــاح  .٧ 

 الشـــــــركة، مصـــــــا�ح بتحقيق أعضـــــــائھ ال��ام
 وحضـــــــــــــــــور  الـــــ�ـــــجــــــان، بــــــأعـــــمــــــال والـــــقـــــيــــــام

 عن واإلفصـــــاح و�جانھ، املجلس اجتماعات

 شـــــــــــــأن� العليا التنفيذية اإلدارة أداء تقييم
ة الـرقــــــابــــــة نـظــــــام تـطـبـيـق  وإدارة الــــــداخـلـيــــــّ

 التظلمـــات، عـــدد تحـــديـــد ف��ـــا بمـــا املخـــاطر

 والـــبـــالغــــــات، واملـــقـــ�ـــ�حــــــات، والشـــــــــــــــ�ــــــاوى،
 لاملســــــــــــــائـــ املجلس ��ـــا عـــا�ج ال�ي والطر�قـــة

 .الرقابية

-٣مــيــثــــــاق مــجــلــس االدارة م - مل��م -

٢٥. 

دلــــــيــــــل اخــــــالقــــــيــــــات املــــــهــــــنــــــة  -

 .٢وتضارب املصا�ح م

�جنـة امل�ـافـآت بتقييم أداء املجلس و�جـانـھ واإلدارة التنفيـذيـة قـامـت 

العليــــــا ع�� النحو املطلوب �� هــــــذا البنــــــد، وتم رفع التقييم ملجلس 

 من هذا التقر�ر). ١٤اإلدارة. (يراجع البند 

 

 امنظ تطبيق �� ا�خلل أوجھ عن اإلفصــــــــــــاح  .٨ 

ة الرقــابــة  مواطن أو جزئيــا أو �ليــا الــداخليــّ
 تحاال  عن واإلفصــاح تطبيقھ، �� الضــعف

رت ال�ي الطوارئ 
ّ
ر قــــــد أو أث

ّ
 األداء ع�� تؤث

 ااتبع��ــــــ ال�ي واإلجراءات للشــــــــــــركــــــة، املــــــا��
 �� اإلخفـــــاق حـــــاالت معـــــا�جـــــة �� الشــــــــــــركـــــة

ة الرقــابــة نظــام تطبيق  ســــــــــــّيمــا ال( الــداخليــّ

ف�ـــــح املشـــــا�ل
ُ
 ســـــنوّ�ةال التقار�ر �� ع��ا امل

 ).املالّية و�يانا��ا للشركة

)، ٢-٢(٣مــيــثـــــــاق مــجــلــس االدارة م مل��م -

١٧-٣(١٤.( 

تقوم الشـــــــركة و�شـــــــ�ل دوري باإلفصـــــــاح عن �ل أوجھ ا�خلل �� نظام 

الرقـــــابـــــة الـــــداخليـــــة من خالل تقـــــار�ر املالحظـــــات والتوصــــــــــــيـــــات ال�ي 

تصـــــــــــــدرهـا أدارة التـدقيق الـداخ�� إ�� �جنـة التـدقيق وال�ي تصــــــــــــعـدهـا 

ســــابات ا�خار�� من بدورها إ�� مجلس اإلدارة باإلضــــافة إ�� مدقق ا�ح

 خالل تقر�ره السنوي عن القوائم املالية.

 

 بالقواعد الشركة ال��ام مدى عن اإلفصاح  .٩ 

 �� واإلدراج اإلفصــــاح تحكم ال�ي والشــــروط

 .السوق 

تقوم الشــــــــــــركـة دور�ـا إثر اجتمـاع املجلس الـدوري و�ـل مـا دعـا ا�حـال   مل��م -

املطلوب م��ـــا بــــاإلفصـــــــــــــــاح عن جميع األمور واملســـــــــــــــائــــل واأل�شــــــــــــطــــة 

 اإلفصاح ع��ا وفقا للقانون والنظم اآلمرة.

تم عقد االجتماعات الدور�ة �� املواعيد املحددة وتم أخطار بورصــــــــة 

ومــا ُعرض قطر وهيئــة قطر لألســــــــــــواق املــاليــة بمواعيــد االجتمــاعــات، 

وتم �شــــــــر القرارات �� ف��ا من موضــــــــوعات وما صــــــــدر ف��ا من قرارات 

 اإللك��و�ي.ال�حف اليومية واملوقع 
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ت�ون  خصومة أو نزاع أي عن اإلفصاح  .١٠ 

 التحكيم، ف��ا بما ف��ا طرفا الشركة

 .القضائية والدعاوى 

يتم اإلفصـــــــاح بصـــــــفة دور�ة  - مل��م -

 ملـــــتـــــطـــــلـــــبــــــات مــــــدقـــــق 
ً
وفـــــقــــــا

 ا�حسابات ا�خار��.

 توجد هنالك: ٢٠١٨خالل العام 

عــدد أر�عــة دعــاوي عمــاليــة ضـــــــــــــد وقود وشــــــــــــر�ــا��ــا التــا�عــة حيــث  -١

املــــــدعون ا�حكم بــــــالتعو�ض عن الفصـــــــــــــــــل التعســــــــــــفي يطلــــــب 

ومســــــــــتحقات مالية بخصــــــــــوص فوائد ما �عد ا�خدمة واصــــــــــابات 

 عمل وخالفھ.

قضــــــــــــيــة مــد�� ا�حق املــد�ي بــدعوى مطعم هال إســــــــــــطنبول، وتم  -٢

 رفض الدعوى.

مقابل التلف الذي �حق �ســـــــــيارتھ أثناء  مطالبة بتعو�ضقضـــــــــية  -٣

 ��ا.الفحص عل عامل فاحص اثناءقياد��ا بواسطة 

 

 ال�ي والصفقات التعامالت عن اإلفصاح  .١١ 

 ".عالقة ذي طرف" أي مع الشركة ت��مها

 .١٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

الئحة ســـــــــياســـــــــة اإلفصـــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املناصـــــب 

وتضـــــــارب املصـــــــا�ح وســـــــر�ة 

 .٢املعلومات م

أي عقد أو معاملة أو صـــــفقة  ٢٠١٨لم ت��م الشـــــركة خالل العام  -

 عالقة.مع طرف ذو 

قام �ل من رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأعضـــــــــاء املجلس  -

بالتوقيع ع�� نموذج اإلفصــــــــــاح النموذ�� وع�� االســــــــــتبيان املعد 

لهذا الغرض، وتم ايداعهما لدى أم�ن ســـــــــــر املجلس، حيث أكدوا 

 جميعا ع�� عدم ابرام أي معاملة أو صفقة مع أي م��م.

 

 املجلس الشروط الواجب توفرها �� عضو .٥

 مؤهال، املجلس عضو ي�ون  أن يجب  

 باألمور  املعرفة من �اٍف  بقدر و�تمتع

 مهامھ لتأدية املناسبة وا�خ��ة اإلدار�ة

 تخصيص عليھ و�تعّ�ن فّعالة، بصورة

 ةنزاه ب�ل �عملھ للقيام ال�ا�� الوقت

 الشركة مص�حة يحقق بما وشفافية

 .وغايا��ا وأهدافها

 :ي�� ما املجلس عضو �� ويش��ط

 .٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 

�ل أعضـــــاء املجلس مؤهل�ن و�متل�ون ما يلزم من خ��ة كما يت�ـــــح  -

 من هذا التقر�ر). ٩ذلك من الس��ة الذاتية املرفقة (انظر البند 

خصـــــــــــص أعضـــــــــــاء املجلس وقتا �افيا لالطالع بمســـــــــــؤوليا��م تجاه  -

اإلدارة ع�� حضـــــور اجتماعات مجالس ٢٠١٨الشـــــركة خالل العام 

وإجراء عـدة قرارات بـالتمر�ر، وقـاموا بتـأديـة واجبـا��م بمـا يلزم من 

 نزاهة وشفافية.

-  



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۲٤                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
، وأن   .١ 

ً
أال يقل عمره عن واحد وعشر�ن عاما

 .ي�ون متمتعا باألهلية ال�املة

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .١-٩٧م

 .١-٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

  و�تمتعون باألهلية التامة. ٢١جميع أعضاء املجلس فوق سن الـ 

 �عقو�ة عليھ ا�حكم سبق قد ي�ون  أال  .٢ 

 أو بالشرف مخلة جر�مة �� أو جنائية،
 ل��اإ املشار ا�جرائم من جر�مة �� أو األمانة،

 لسنة) ٨( رقم القانون  من) ٤٠( املادة ��

 املالية، لألسواق قطر هيئة �شأن ٢٠١٢
 رقم القانون  من) ٣٣٥(و) ٣٣٤( واملادت�ن

 الشر�ات قانون  بإصدار ٢٠١٥ لسنة) ١١(

 أي مزاولة من ممنوعا ي�ون  أن أو التجار�ة،
 الهيئة لرقابة ا�خاضعة ا�جهات �� عمل

 القانون  من) ١٢ فقرة ٣٥( املادة بموجب

 أن أو إليھ، املشار ٢٠١٢ لسنة) ٨( رقم
 در  قد يكن لم ما بإفالسھ، ق��ي قد ي�ون 

 .اعتباره إليھ

الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة قــــانون  - مل��م -

 .٢-٩٧م

 .٢-٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

الئحة ســــــــــــياســــــــــــة اإلفصــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املناصــــــــــــب 

وتضــــــــــارب املصــــــــــا�ح وســــــــــر�ة 

 املعلومات.

 

لم يحكم ع�� أي عضـــــــو من أعضـــــــاء املجلس بأي عقو�ة جنائية ��  -

 أي جر�مة.

ليس باملجلس عضــــــو ممنوع من مزاولة عمل �� ا�جهات ا�خاضــــــعة  -

 للهيئة.

 يق��ى بإفالس أي عضو من أعضاء املجلس.لم 

-  

، ي�ون  أن  .٣ 
ً
  مساهما

ً
 أو انتخابھ عند ومال�ا

  ثالث�ن خالل
ً
 عددل انتخابھ تار�خ من يوما

 األسا��ي؛ النظام يحدده الشركة أسهم من
  ست�ن خالل إيداعها و�جب

ً
 تار�خ من يوما

 عدم مع اإليداع جهة لدى العضو�ة بدء
 أن إ�� ا�حجز أو الرهن أو للتداول  قابلي��ا

 ةم��اني ع�� و�صدق العضو�ة مدة تنت�ي
 بأعمالھ، العضو ف��ا قام مالية سنة آخر
 الشركة حقوق  لضمان تخصص وأن

 وليةاملسؤ  عن والغ�� والدائن�ن واملساهم�ن
 قدمي لم وإذا املجلس، أعضاء ع�� تقع ال�ي

 بطلت املذ�ور  الوجھ ع�� الضمان العضو

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .٣-٩٧م

 .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .٢٠النظام األسا��ي م -

 

املنتخب�ن يحتفظون بـأســــــــــــهم الضــــــــــــمـان املحـددة  جميع األعضـــــــــــــاء -

آالف ســـــهم ع�� النحو املذ�ور �� هذا  ٥بالنظام األســـــا�ـــــ�ي وقدرها 

 البند.

 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۲٥                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 لكذ من املستقل العضو ويعفى عضو�تھ،

 .الشرط

 قراراإ تقديم املجلس لعضو�ة املر�ح وع��  

 منصب أي توليھ �عدم فيھ يقر مكتو�ا

 ضو�ةع و��ن بينھ ا�جمع قانونا عليھ يحظر

 .املجلس

 .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 

وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 

 املعلومات.

 

راء إجوستعمل ع��  ،لم تقم الشركة بإجراء أية انتخابات ٢٠١٨�� عام 

يمثلون القطاع جلس اإلدارة ملأعضاء ) ٤إق��اع النتخاب عدد أر�عة (

 .٢٠٢٠واملزمع اجرا��ا �� ا�جمعية العمومية وال�ي ستنعقد �� ا�خاص، 

بإلزام املر�ح�ن عند إجراء االنتخابات القادمة سوف تل��م الشركة 

دمة و�� املواعيد عند إجراء االنتخابات القا لتقديم اإلقرار املذ�ور 

 املقررة.

 

 البإرس الشركة تل��م األحوال، جميع و��  

 �ةلعضو  املر�ح�ن و�يانات بأسماء قائمة

 �خالتار  قبل العتمادها الهيئة إ�� املجلس

 ��ع بأسبوع�ن املجلس النتخابات املحدد

 �ح،مر  ل�ل الذاتية الس��ة ��ا مرفقا األقل

 .حال��شي متطلبات من األصل طبق وصورة

  ة.وُ�مارس بصورة عملي تقوم الشركة باالل��ام بما ورد �� هذا البند - .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 �شكيل املجلس .٦

 األسا��ي والنظام للقانون  وفقا املجلس ُ�ش�ل 

 ألقلا ع�� املجلس أعضاء ثلث ي�ون  أن ع�� للشركة،

 لسباملج األعضاء أغلبية ت�ون  وأن املستقل�ن، من

 ��أك أو مقعد تخصيص و�جوز  التنفيذي�ن، غ�� من

 لتمثيل وآخر األقلية، لتمثيل املجلس مقاعد من

 .بالشركة العامل�ن

 املجلس �شكيل يضمن أن يجب األحوال، جميع و��

 .القرارات إصدار �� أك�� أو عضو تحكم عدم

 .٢٠النظام األسا��ي م - مل��م -

 

باملجلس من إجما�� عضـــــــــو�ة ) أعضـــــــــاء مســـــــــتقل�ن ٤هنالك أر�عة ( -

و�التا�� فإن الشـــــركة مل��مة  ) أعضـــــاء٩املجلس واملحددة بتســـــعة (

 .��ذا البند

 جميع أعضاء املجلس غ�� تنفيذي�ن. -

 

تمتلك قطر للب��ول ســـــــهما ذهبيا يخولها حق االع��اض ع�� �عض  -

من هـــــذا التقر�ر، وال  ٨القرارات ا�جوهر�ـــــة كمـــــا هو وارد بـــــالبنـــــد 

 صدار القرارات.يخولها سلطة إ

 

 حظر ا�جمع ب�ن املناصب .٧



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۲٦                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ن،الشأ هذا �� القانون  أح�ام يخالف ال بما .١ 

 ون ي� أن بصفتھ أو ��خصھ ألحد يجوز  ال
 من ك��أ �� للرئيس نائبا أو للمجلس رئيسا

 لدولة،ا �� الرئي��ي مركز��ما يقع شركت�ن

 نم أك�� إدارة مجلس �� عضوا ي�ون  أن وال
 �� الرئيسية مراكزها تقع شر�ات ثالث

 �� لإلدارة منتدبا عضوا ي�ون  أن وال الدولة،

 �� الرئيس مركزها واحدة شركة من أك��
 مجل��ي عضو�ة ب�ن يجمع أن وال الدولة،

  �شاطا تمارسان شركت�ن إدارة
ً
 .متجا�سا

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .٩٨م

 .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -

ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب  وحظر

وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 

 املعلومات.

 

من  ٩الســــــ�� الذاتية لرئيس وأعضــــــاء مجلس اإلدارة املو�ــــــحة بالبند 

هــذا التقر�ر تو�ــــــــــــح االل��ام ال�ــامــل بمــا ورد �� هــذا البنــد، علمــا بــأن 

ممث�� قطر للب��ول والهيئــــة العــــامــــة للتقــــاعــــد واملعــــاشـــــــــــــــات ممثل�ن 

 �جهات ح�ومية.

 

 ٢. 

 

٣. 

 وأي املجلس رئاسة ب�ن ا�جمع وُ�حظر

  بالشركة، تنفيذي منصب

  ي�ون  أن للرئيس يجوز  وال
ً
 نم أّي  �� عضوا

 هذا �� عل��ا املنصوص املجلس �جان

 .النظام

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .٩٨م

 .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -
وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 

وســــــــــــر�ــة  وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح

 املعلومات.

ال �شــــــــغل رئيس مجلس اإلدارة أي منصــــــــب تنفيذي بالشــــــــركة كما ال 

 يحتفظ �عضو�ة أي �جنة.

 

 تقديم املجلس وأعضاء رئيس ع�� و�جب .٤ 

 افظةا�ح �� السر أم�ن يحفظھ سنو�ا إقرارا

 جمعا� �عدم م��م �ل فيھ يقر لذلك، املعدة

 فقاو  بي��ا ا�جمع ُيحظر ال�ي املناصب ب�ن

 .النظام هذا وأح�ام للقانون 

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .٩٨م

 .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 

وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 

 املعلومات.

-  

  تم تقديم االقرارات وتم حفظها.



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۲۷                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 الوظائف واملهام الرئيسية للمجلس .٨

 فيھ يحدد" املجلس ميثاق" �س�ى ميثاقا املجلس ُ�عد 

 واألعضـــــــــــــاء الرئيس وواجبـات وحقوق  املجلس، مهـام

 النظــام، وهــذا القــانون  ألح�ــام وفقــا ومســــــــــــؤوليــا��م،

 .للشركة االلك��و�ي املوقع ع�� �شره و�جب

 والوظائف املهام" املجلس ميثاق" يتضمن أن و�جب

 ما -األقل ع�� -تتضمن أن ع�� للمجلس الرئيسية

 :يأ�ي

 .٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
 

يوجد ميثاق ملجلس اإلدارة معتمد من قبل املجلس يحدد بوضــــــــــــوح  -

واجبــــــات ومســــــــــــؤوليــــــات رئيس وأعضـــــــــــــــــاء مجلس اإلدارة وال�جــــــان 

 املنبثقة.

تم تحــــديــــث امليثــــاق واعتمــــاده بموجــــب قرار املجلس الصــــــــــــــــادر ��  -

١٢/١٢/٢٠١٨. 

 

اعتماد ا�خطة االس��اتيجية واألهداف  .١ 

للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها الرئيسية 

 :ومن ذلك

و  ٣مــيــثــــــاق مــجــلــس اإلدارة م - مل��م -
 .٧م

  هنالك خطة اس��اتيجية معتمدة يتم تحدي��ا من وقت آلخر

 الشاملة االس��اتيجية وضع ١-١  

 الرئيسة العمل وخطط للشركة

 ومراجع��ا املخاطر إدارة وسياسة

 .وتوج��ها

-١(٣ميثــــــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
١.( 

  ب�ل ما ورد هنا. واس��اتيجية �ع�ى هنالك إدارة مخاطر

 األمثل الرأسما�� الهي�ل تحديد  ٢-١  

 هاوأهداف واس��اتيجي��ا للشركة

 .ةالسنو� امل��انيات وإقرار املالية

-١(٣ميثــــــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
٢.( 

ثــل األمرأســــــــــــمــا�� فلقــد تم تحــديــد الهي�ــل المطبق من نــاحيــة عمليــة  -
 .املالية وأهدافهاالس��اتيجية الشركة 

 يتم إقرار امل��انيات السنو�ة. -

 

 الرأسمالية النفقات ع�� اإلشراف ٣-١  

 ول األص وتملك للشركة، الرئيسية

 .��ا والتصرف

-١(٣ميثــــــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٣.( 

 لدى الشركة نظام محاس�ي تق�ي متطور �شتمل ع�� ذلك األمر. -

بصـــــورة عملية ع�� النفقات الرأســـــمالية واألصـــــول  �شـــــرف املجلس -

والتصــــــــــــرفات ال�ي تمت ف��ا بصــــــــــــورة دور�ة وســــــــــــنو�ة ع�� التقار�ر 

 املقدمة لھ �� هذا ا�خصوص.

 

 التنفيذ ومراقبة األهداف تحديد ٤-١  

 .الشركة �� الشامل واألداء

-١(٣ميثــــــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
٤.( 

  وسنو�ة.يتم ذلك عمليا بصورة دور�ة  -



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۲۸                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 للهيا�ل الدور�ة املراجعة ٥-١  

 اواعتماده الشركة �� التنظيمية

 املحكم التوزيع يضمن بما

 واملسؤوليات واملهام للوظائف

 الرقابة وحدات خاصة بالشركة

 .الداخلية

-١(٣يثــاق مجلس اإلدارة مم - مل��م -

٥.( 

يقوم املجلس بمراجعــة واعتمــاد الهيــا�ــل التنظيميــة للشــــــــــــركــة من  -

 آلخر حسب تطورات وحاجيات العمل بالشركة.وقت 

 . ٢٠١٨ اعتمد املجلس آخر هي�ل تنظي�ي للشركة �� مارس -

 

 تنفيذ إجراءات دليل اعتماد ٦-١  

 الشركة، وأهداف اس��اتيجية

 التنفيذية اإلدارة �عده والذي

 بلس تحديد يتضمن أن ع�� العليا

 ةالهيئ مع السريع االتصال وأدوات

 روسائ الرقابية ا�جهات من وغ��ها

 ومن با�حوكمة املعنية األطراف

 .اتصال مسؤول �سمية بي��ا

-١(٣يثــاق مجلس اإلدارة مم - مل��م -

٦.( 

أعدت اإلدارة التنفيذية واعتمد املجلس دليل تفو�ض الصالحيات  -

واعــتــمــــــد آخــر تــحــــــديــــــث لــــــذلــــــك �ــ� اجــتــمــــــاعــــــھ ا�ــخــــــامــس بــتــــــار�ــخ 

لشــــــــــــركـــــة ، وذلـــــك لضــــــــــــمـــــان تنفيـــــذ اســــــــــــ��اتيجيـــــة ا٢٠/١٢/٢٠١٧

 بالطر�قة املث��.

تتواصـــــــــــل الشـــــــــــركة مع ا�جهات الرقابية وهيئة قطر لألســـــــــــواق املالية 

 بصورة فعالة ع�� مسؤو�� اتصال محددين.

اســــــــــ��اتيجية الشــــــــــراكة �� شــــــــــ�ل  ٢٠١٨اعتمد مجلس اإلدارة ��  -

 .٢٠٢٣إ�� العام  ٢٠١٩خطھ خمسية �� الف��ة 

 

 للتدر�ب السنو�ة ا�خطة اعتماد ٧-١  

 أن ع�� بالشركة والتثقيف

 كةبالشر  للتعر�ف برامج تتضمن

 الهذ وفقا و�ا�حوكمة وأ�شط��ا

 .النظام

-١(٣يثـــاق مجلس اإلدارة مم - مل��م -

٧.( 

هنالك قســم �امل للتدر�ب والتطو�ر بإدارة شــؤون العامل�ن يقوم بما 

ورد �� هذا البند بصــــــــــــورة فعالة، وهنالك خطة ســــــــــــنو�ة وســــــــــــياســــــــــــة 

 الشأن.معتمدة �� هذا 

 

 الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة وضع .٢ 

 :ذلك ومن عل��ا، العام واإلشراف

  تم وضع وتنفيذ العديد من أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية. .٢-٣يثاق مجلس اإلدارة مم - مل��م -

 تنظم مكتو�ة سياسة وضع ١-٢  

 حاالت ومعا�جة املصا�ح �عارض

 ءأعضا من ل�ل املحتملة التعارض

-٢(٣يثـــاق مجلس اإلدارة مم - مل��م -

١.( 

يوجد بالشـــركة دليل مكتوب ومعتمد من مجلس اإلدارة باســـم دليل  -

و�عارض املصــا�ح �عا�ج بصــورة فعالة �ل ما ورد �� اخالقيات املهنة 
 هذا البند.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۲۹                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ياالعل التنفيذية واإلدارة املجلس

 إساءة ذلك ويشمل واملساهم�ن

 الشركة أصول  استخدام

 جالنات التصرف وإساءة ومرافقها،

 ذوي  األطراف مع التعامالت عن

 .العالقة

الئحة ســـياســـة اإلفصـــاح وحظر ا�جمع ب�ن املناصـــب كما تم اعتماد  -

 وتضارب املصا�ح وسر�ة املعلومات.

تم أيضــــــا ا�حصــــــول ع�� �عهدات من �افة موظفي الشــــــركة بما يفيد  -

 تقيدهم بتعليمات اخالقيات املهنة و�عارض املصا�ح.

أيضــــــــــــــــا الئحــــة شــــــــــــئون العــــامل�ن �عــــا�ج هــــذا االمر وتحــــدد هنــــالــــك  -
ا�جزاءات ال�ي توقع �� حــــــالــــــة املخــــــالفــــــة. هنــــــالــــــك لوائح وأنظمــــــة 

للمش��يات كما أن هنالك الئحة تفو�ض الصالحيات تتضمن ما من 

 شأنھ أن يمنع إساءة استخدام األصول واملرافق.

ات هديتم توضــــــــيح هذه األمور بصــــــــورة �افية ع�� اإلصــــــــدارات والتع -

 ال�ي ترسل إ�� العامل�ن من وقت آلخر.

 بما ال�امل اإلفصاح نظام وضع ٢-٢  

 و�منع والشفافية العدالة يحقق
 واستغالل املصا�ح �عارض

 ،ل�جمهور  تتاح ال ال�ي املعلومات

 النظام ذلك يتضمن أن ع��
 عند إتباعها الواجب األسس

 بلق من املالية األوراق �� التعامل

 وتحديد املطلع�ن، األ�خاص
 �� هؤالء تداول  حظر ف��ات

 ةشرك أي أو للشركة املالية األوراق

 إعداد عن فضال مجموع��ا، من
 املطلع�ن باأل�خاص قائمة

 ق والسو  الهيئة وتزو�د وتحدي��ا،

 أو اعتمادها فور  م��ا بن�خة
 .تحدي��ا

-٢(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٢.( 

تقوم الشــركة باالل��ام بما ورد �� هذا البند وفق متطلبات اإلفصــاح  -

واســــــــتغالل املعلومات وقواعد �عامل األ�ــــــــخاص املطلع�ن حســــــــبما 

يرد �� النظم واالصـــــــدارات والكتب ال�ي ترد إل��ا من الهيئة و�ورصـــــــة 

قطر بصــــــــــــورة دور�ــة، حيــث تقوم الشــــــــــــركــة بــإرســـــــــــــال تلــك األنظمــة 

دور�ة ألعضـــــــاء املجلس واأل�ـــــــخاص  واالصـــــــدارات والكتب بصـــــــورة

 املطلع�ن. 

يتم إعداد قائمة باملطلع�ن و�ســـليمها للهيئة وا�جهات الرقابية األخرى 

 بصورة دور�ة.

-  



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۰                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 املالية األنظمة سالمة من التأكد ٣-٢  

 اتذ األنظمة ف��ا بما واملحاسبية،
 .املالية التقار�ر بإعداد الصلة

-٢(٣ميثــــــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٣.( 

يقوم املجلس بـــذلـــك ع�� تقـــار�ر مراجع ا�حســــــــــــــابـــات ا�خـــار�� و�جنـــة 

 التدقيق.

 

 رقابية أنظمة تطبيق من التأكد ٤-٢  

 من وذلك املخاطر، إلدارة مناسبة

 عن العام التصور  تحديد خالل

 الشركة تواجھ قد ال�ي املخاطر

 .�شفافية وطرحها

-٢(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٤.( 

املجلس بـــذلـــك ع�� تقـــار�ر مراجع ا�حســــــــــــــابـــات ا�خـــار�� و�جنـــة يقوم 

 التدقيق وإدارة االس��اتيجية واملخاطر

 

 لفاعلية السنو�ة املراجعة ٥-٢  

 �� الداخلية الرقابة إجراءات

 .الشركة

-٢(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٥.( 

يقوم املجلس بـــذلـــك ع�� تقـــار�ر مراجع ا�حســــــــــــــابـــات ا�خـــار�� و�جنـــة 

 التدقيق.

 

 

 عم يتفق بالشركة خاص حوكمة نظام وضع .٣ 

 عليھ العام واإلشراف النظام هذا أح�ام

 .ةا�حاج عند و�عديلھ فاعليتھ مدى ومراقبة

�عتمد قطر للوقود نظام حوكمة الشـر�ات املدرجة ببورصـة قطر وما  .٣-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 يطرأ عليھ من تحديثات.

 

 وا�حة وإجراءات ومعاي�� سياسات وضع .٤ 

 موضع ووضعها املجلس لعضو�ة ومحددة

 .لها العامة ا�جمعية إقرار �عد التنفيذ

بالنسبة لألعضاء املنتخب�ن تحدد �جنة ال��شيحات السياسات  - .٤-٣ميثاق مجلس اإلدارة م -  مل��م -
واملعاي�� وإجراءات عضو�ة املجلس بالنسبة لألعضاء املنتخب�ن ع�� 

األسس املحددة بالنظام األسا��ي وقانون الشر�ات التجار�ة ضوء 
والقوان�ن والنظم السائدة املعمول ��ا، و�تم عرض ذلك ع�� املجلس 

 وع�� ا�جمعية العمومية قبل االجتماع.

ال تنطبق هــــــذه الفقرة ع�� األعضـــــــــــــــــاء املعين�ن �� مجلس وقود 

 وعددهم أر�عة.

 

 �نب العالقة تنظم مكتو�ة سياسة وضع .٥ 

 وحفظ حماي��م أجل من املصا�ح أ�حاب

-السياسة هذه �غطي أن و�جب حقوقهم،

 اآل�ي: -خاص بوجھ

تم تحديد العالقة ب�ن الشـركة والعامل�ن وأ�ـحاب املصـا�ح اآلخر�ن  - .٥-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

من موردين وعمالء وخالفـــھ بموجـــب بوتقـــة من اللوائح واإلجراءات 

 يكفي �حماية وصيانة ا�حقوق.والعقود و�ما 

تحفظ حقوق املســـاهم�ن بموجب النظام األســـا�ـــ�ي ونظام ا�حوكمة  -

 ومجموعة أخرى من النظم والقوان�ن.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۱                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 املصا�ح أ�حاب �عو�ض آلية ١-٥  

 ال�ي حقوقهم ان��اك حالة ��

 .العقود وتحم��ا األنظمة تقرها

-٥(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
١.( 

والســــــــــــياســــــــــــات واالطر املعمول ��ا �� وقود بوجود ال �ســــــــــــمح النظم  -
 ان��اك �حق أي �خص.

�� حالة حدوث أي ان��اك فهنالك آلية الشـــــــــــ�وى للرئيس املباشـــــــــــر ثم 

الرئيس التنفيـــذي ثم مجلس اإلدارة ثم النظـــام القضــــــــــــــائي وا�جهـــات 

 األخرى.

 

 أو الش�اوى  �سو�ة آلية ٢-٥  
 ب�ن تنشأ قد ال�ي ا�خالفات

 .املصا�ح وأ�حاب الشركة

-٥(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
٢.( 

  تحدد عقود وإجراءات وأنظمة الشركة آليات �سو�ة ا�خالفات

 عالقات إلقامة مناسبة آلية ٣-٥  

 واملوردين العمالء مع جيدة

 املعلومات سر�ة ع�� واملحافظة

 .��م املتعلقة

-٥(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٣.( 

الشــــــــــــركـــــة �عالقـــــات جيـــــدة مع العمالء ع�� قســــــــــــم عالقـــــات تحتفظ 

 العمالء بإدارة التسو�ق.

 

 لإلدارة امل�ي السلوك قواعد ٤-٥  

 بالشركة والعامل�ن التنفيذية

 هنيةامل املعاي�� مع تتوافق بحيث

 وتنظم السليمة واألخالقية

 أ�حاب و��ن بي��م العالقة

 قتطبي مراقبة وآليات املصا�ح،

 .��ا واالل��ام القواعد هذه

-٥(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٤.( 

هنـــالـــك دليـــل أخالقيـــات املهنـــة وتضــــــــــــــارب املصــــــــــــــا�ح والئحـــة شــــــــــــئون 

العــامل�ن إضـــــــــــــافــة إ�� التعــاميم واالصـــــــــــــدارات الــدور�ــة ال�ي تنشــــــــــــرهـا 

 الشركة و�� جميعا تتضمن االل��ام ��ذا البند بصورة �افية.

 

-٥(٣ميثـــاق مجلس اإلدارة م - مل��م - .االجتماعية الشركة مساهمة ٥-٥  

٥.( 

تقوم الشـــــــركة بمســـــــؤوليا��ا االجتماعية ع�� أكمل وجھ، (أنظر البند 

 من هذا التقر�ر). ١٧

 

 تضمن ال�ي واإلجراءات السياسات وضع .٦ 

 هاوال��ام واللوائح لألنظمة الشركة اح��ام

 للمساهم�ن املعلومات عن باإلفصاح

 اآلخر�ن.  املصا�ح وأ�حاب والدائن�ن

 .٤٢النظام األسا��ي م  - مل��م -

 .٦-٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

هنالك العديد من الســــياســــات واإلجراءات ال�ي تنتظم وتؤطر اعمال  -

 إدارات الشركة ع�� ضوء النظم واللوائح املقررة.

يتم اإلفصــــــــــاح للمســــــــــاهم�ن ع�� منافذ اإلفصــــــــــاح املقررة و�صــــــــــورة  -

 دور�ة و�لما دعا ا�حال.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۲                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ور �حض املساهم�ن جميع إ�� الدعوة توجيھ .٧ 

 الذي بالطر�ق العامة ا�جمعية اجتماع

 الدعوة �شتمل أن و�جب القانون، رسمھ

 جدول  عن واٍف  م�خص ع�� واإلعالن

 البند متضمنا العامة ا�جمعية أعمال

. واعتماده ا�حوكمة تقر�ر بمناقشة ا�خاص

 

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .١٢١م

 .٣٦األسا��ي م  النظام -

 .٧-٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

تو جھ الدعوة للمســـــــــاهم�ن ع�� ال�ـــــــــحف اليومية و�ورصـــــــــة قطر -

 واملوقع االلك��و�ي للشركة.

يتم �شــــــــــــر جــــدول االعمــــال ع�� اآلليــــات املحــــددة �عــــاليــــة، و�تضــــــــــــمن 

 ا�جدول بندا بمناقشة واعتماد تقر�ر ا�حوكمة.

 

 �� بالتعي�ن ا�خاصة ال��شيحات اعتماد .٨ 

 وخطة العليا، التنفيذية اإلدارة وظائف

 إدار��ا.  ع�� التعاقب

 .٨-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 تفو�ض الصالحيات.  -

منصــــــــــــوص ع�� هــــذا البنــــد �� ميثــــاق مجلس اإلدارة ودليــــل تفو�ض 

 الصالحيات.

 

 

 مقدمي مع والتعاون  للتعامل آلية وضع .٩ 

 املا��، والتحليل املالية، ا�خدمات

 مقدمي من وغ��هم االئتما�ي والتصنيف

 ومؤشرات معاي�� تحديد وجهات ا�خدمات

 �سرعة خدما��م لتقديم املالية األسواق

 املساهم�ن.  ل�افة وشفافية وأمانة

و  ٩-٣ميثــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 .٣-١٤م

 إجراءات �جنة املناقصات. -

 

اعتمد املجلس ضمن اس��اتيجية االستثمار آلية للتعامل مع مقدمي  -

 وفقا لذلك إبرام العقود معهم.و�تم ا�خدمات املالية حيث تم 

مع شــركة عاملية للتصــنيف االئتما�ي و��  ٢٠١٥تم التعاقد �� العام  -

 .Standards & Poorsشركة 

حـــاجـــة ولم يتم تجـــديـــدهـــا لعـــدم ا� ٢٠١٧ان��ـــت االتفـــاقيـــة �� ابر�ـــل  -

 لذلك.

 

 ةثقاف لنشر الالزمة التوعية برامج وضع .١٠ 

 بالشركة.  املخاطر وإدارة الذاتية الرقابة

 هنالك إدارة مخاطر �ع�ي ��ذا االمر. - .١٠-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

يتم إعداد جلســــــــــــات توعية بصــــــــــــورة منتظمة لنشــــــــــــر ثقافة الرقابة 

 منتظمة.وكيفية تفادي املخاطر من خالل اجتماعات 

 

 تحدد ومكتو�ة وا�حة سياسة اعتماد .١١ 

 أعضاء م�افآت منح وطر�قة أسس

 اإلدارة وم�افآت وحوافز املجلس،

 و  بالشركة والعامل�ن العليا التنفيذية
ً
 فقا

 ع�� تمي�� أّي  و�دون  النظام هذا ملبادئ

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١١٩م

 .٥-٤٦النظام األسا��ي م  -

و  ١١-٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

 .٢-١٤م

هنالك �جنة م�افآت تقوم بتحديد امل�افآت بناء ع�� أســــــــــس معينة  -

بــالتعــاون مع قطر للب��ول وفقــا ملبــادئ النظــام األســـــــــــــا�ــــــــــــ�ي ونظــام 

 بالشركة.ة واللوائح املعمول ��ا ا�حوكم

تطبيقا ملا تقدم قامت �جنة امل�افآت برفع توصــــــــــــي��ا ملجلس اإلدارة  -

مل�افأة العامل�ن الســـنو�ة بالشـــركة وكذلك الز�ادات الســـنو�ة حيث 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۳                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 وعرضها الدين، أو ا�جنس أو العرق  أساس

 إلقرارها.  سنو�ا العامة ا�جمعية ع��

، كما قامت ال�جنة برفع ١٢/١٢/٢٠١٨اعتمد املجلس ذلك بتار�خ 

بناء  ٢٠١٨توصي��ا ملجلس اإلدارة مل�افأة أعضاء املجلس عن العام 

 ر�ال. ٩٫٧٥٠٫٠٠٠س محددة بواقع مبلغ وقدره ع�� أس

 األطراف مع للتعاقد وا�حة سياسة وضع .١٢ 

 العامة ا�جمعية ع�� وعرضها العالقة، ذوي 

 إلقرارها. 

-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

١٢. 

 .٢٠١٨لم يتم التعاقد مع طرف أو عالقة خالل العام  -

قطر لألســــــــــــواق  حيــث تتب�ى وقود نظــام ا�حوكمــة الصـــــــــــــادر من هيئــة

املالية و�عديالتھ فســـــــــوف تطبق الشـــــــــركة اح�ام التعاقد مع األطراف 

 ةو�� ميثاق مجلس االدار  مذوي العالقة املنصــوص عل��ا �� هذا النظا

 �� حالة توفر حالة من ا�حاالت.

 

 املجلس، أداء تقييم ومعاي�� أسس وضع .١٣ 

 العليا. التنفيذية واإلدارة

-٣اإلدارة ممــيــثــــــاق مــجــلــس  - مل��م -

١٢. 

يتم هذا ع�� �جنة ال��شــــــــــــيحات. وفق أســــــــــــس ومعاي�� �� طور االعداد 

 بما يتوافق مع األسس املعمول ��ا �� هذا املجال.

 

 مسؤوليات املجلس .٩

 ايةالعن بذل وعليھ املساهم�ن، �افة املجلس يمثل 

 ماب ومنتجة فعالة بطر�قة الشركة إدارة �� الالزمة

 واملساهم�ن، والشر�اء الشركة مص�حة يحقق

 وتنمية العام النفع و�حقق املصا�ح، وأ�حاب

 نأ وعليھ املجتمع، وتنمية الدولة، �� االستثمار

 األعمال من املساهم�ن حماية مسؤولية يتحمل

 الأعم أي أو التعسفية أو القانونية غ�� واملمارسات

 التمي�� ع�� �عمل أو ��م ضررا ت�حق قد قرارات أو

 .أخرى  من فئة تمكن أو بي��م

 .٢٠النظام األسا��ي م - مل��م -

 .٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

يقوم مجلس إدارة وقود ب�ــــل مــــا ورد �� هــــذا البنــــد و�صــــــــــــورة فعــــالــــة 

لتحقيق مص�حة جميع املساهم�ن والشر�اء وأ�حاب املصا�ح بصورة 

متوازنة، وأن �ل ذلك منصــــــــــــوص عليھ صــــــــــــراحة أو ضــــــــــــمنا �� النظام 

 مجلس االدارة األسا��ي وميثاق

 

 ظامالن �� بوضوح املجلس مسؤوليات تحديد و�جب 

 �� إليھ املشار" املجلس ميثاق"و للشركة، األسا��ي

 .السابقة املادة

 .٢٠النظام األسا��ي م - مل��م -

 .٣اإلدارة م ميثاق مجلس -

يحــدد النظــام األســـــــــــــا�ــــــــــــ�ي وميثــاق مجلس اإلدارة وقــانون الشــــــــــــر�ــات 

التجار�ة مســـــــــــؤوليات وصـــــــــــالحيات ومهام مجلس اإلدارة بصـــــــــــورة 

 �افية.
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ييؤد أن-القانون  أح�ام يخالف ال بما-املجلس وع��

 :�يلآل وفقا مسؤوليتھ يتحمل وأن ومهامھ، وظائفھ

 بمسؤولية مهامھ املجلس يؤدي أن يجب .١ 

 ت�ون  وأن واهتمام، وجدية نية وحسن

 من وافية معلومات ع�� مبنية قراراتھ
 آخر مصدر أي من أو التنفيذية، اإلدارة

 بھ. موثوق 

منصــــــــــــوص ع�� هذا البند �� ميثاق مجلس اإلدارة كما تقدم، وجميع  .١٧-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

قرارات املجلس يتم اتخـــــاذهـــــا بنـــــاء ع�� معلومـــــات وافيـــــة من اإلدارة 

 التنفيذية.

 

 

 املساهم�ن، جميع املجلس عضو يمثل .٢ 

 كةالشر  مص�حة يحقق بما يل��م أن وعليھ
 لھ صوت من أو يمثلھ من مص�حة ال

 .باملجلس لتعيينھ

  هذا البند مطبق ضمنا بصورة عملية �� املجلس. .٦ميثاق مجلس اإلدارة م مل��م -

 ال�ي الصالحيات املجلس يحدد أن يجب .٣ 
 تخاذا وإجراءات التنفيذية، لإلدارة يفوضها

 يحدد كما التفو�ض، ومدة القرار
 تالب بصالحية يحتفظ ال�ي املوضوعات

 ور�ةد تقار�ر التنفيذية اإلدارة وترفع ف��ا،
 .املفوضة للصالحيات ممارس��ا عن

 .٢٥النظام األسا��ي م - مل��م -

 .٤ميثاق مجلس اإلدارة م -

دليـــل تفو�ض الصــــــــــــالحيـــات املعتمـــد من قبـــل املجلس يحـــدد بـــدقـــة  -

رات االصــــــــالحيات املفوضــــــــة للرئيس التنفيذي ورؤســــــــاء ومديري اإلد
 واالقسام كما يحدد إجراءات اصدار القرار.

يحتفظ املجلس لنفسھ بموجب دليل تفو�ض الصالحيات با�حق ��  -

إصـــــــــــدار �عض القرارات �� األمور الكب��ة ا�حســـــــــــاســـــــــــة ذات األهمية 
 ك��ى والقيمة املالية العالية.

ترفع اإلدارة التنفيذية بصـــورة دور�ة ممارســـ��ا ألي صـــالحية مفوضـــة 

 ان هنالك ممارسة فعليھ للصالحية املقدمةلها إن �

 

 إجراءات وضع من التأكد املجلس ع�� يجب .٤ 

�عمل  ا�جدد املجلس أعضاء لتعر�ف

 املالية ا�جوانب و�خاصة الشركة

 .مراأل  لزم إن تدر���م عن فضال والقانونية

لثالث دورات متتـــــاليـــــة أعضــــــــــــــــاء املجلس املنتخب�ن تكرر انتخـــــا��م  - .١٨-٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
، وهم بــالتــا�� ع�� إملــام �ــا�� بجميع ا�جوانــب ٢٠٠٧ابتــداء من العــام 

 املالية واإلدار�ة والعملية والقانونية ا�خاصة بالشركة.

كذلك فإن أعضــــــــــــاء املجلس املعين�ن يمثلون مســــــــــــاهمان كب��ان لهما 

 إملام �ا�� ب�ل األمور األساسية ا�خاصة بالشركة ونطاق اعمالها.

 

 ةالشرك إتاحة من التأكد املجلس ع�� يجب .٥ 

 �جميع شؤو��ا عن ال�افية املعلومات

 .٣النظام األسا��ي م - مل��م -

 .١٩-٣ميثاق مجلس اإلدارة م -

جميع املعلومات والبيانات واملســـــائل واألمور ا�خاصـــــة بالشـــــركة تقدم 

 وأ�شط��ا للمجلس ع�� ما ال يقل عن ستة اجتماعات سنو�ة.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳٥                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 املجلس وألعضاء عام بوجھ املجلس أعضاء

 جلأ من وذلك خاص بوجھ التنفيذي�ن غ��

 ومهامهم بواجبا��م القيام من تمكي��م

 .بكفاءة

 يال� القروض عقود إبرام للمجلس يجوز  ال .٦ 

 عقارات بيع أو سنوات، ثالث آجالها تجاوز 

 نم الشركة مدي�ي إبراء أو ره��ا، أو الشركة

 �� بذلك لھ مصرحا �ان إذا إال ال��اما��م

 إذاو  فيھ، الواردة و�الشروط الشركة نظام

 ،الشأن هذا �� أح�اما الشركة نظام تضمن

 بالتصرفات القيام للمجلس يجوز  فال

 ما العامة، ا�جمعية من بإذن إال املذ�ورة

 أغراض �� داخلة التصرفات تلك تكن لم

 .الشركة

 .٢٤النظام األسا��ي م   - مل��م -

 .٢٠-٣مجلس اإلدارة مميثاق   -

بموجب النظام األســا�ــ�ي فال يجوز للمجلس بيع عقارات الشــركة أو  -

 ره��ا أو إبرام عقود القروض إال �عد اعتماد ا�جمعية العمومية.

إبراء املــدين�ن غ�� منصــــــــــــوص عليــھ بــالنظــام األســـــــــــــا�ــــــــــــ�ي ولكن يجوز 

�� حاالت وآليات  write offبواســــــــطة املجلس  الهالكة شــــــــطب الديون 

 محددة ومعمول ��ا �� سوق املهنة.

 

 تفو�ض املهام .١٠

 يتو�� العامة، ا�جمعية باختصاصات يخل ال بما 
 الالزمة والسلطات الصالحيات جميع املجلس

 عض� ممارسة �� �جانھ تفو�ض لھ و�جوز  إلدار��ا؛

 يامللق أك�� أو خاصة �جنة �شكيل ولھ صالحياتھ،
 ع�� �شكيلها قرار �� ينص أن ع�� محددة بمهام

 .املهام تلك طبيعة

 وإن ساملجل ع�� الشركة عن ال��ائية املسؤولية وتظل
  أو جهات فوض أو �جانا ش�ل

ً
 للقيام آخر�ن أ�خاصا

 إصدار تجنب املجلس وع�� أعمالھ، ببعض

 .املدة محددة غ�� أو عامة تفو�ضات

قـــــانون الشــــــــــــر�ـــــات التجـــــار�ــــة  - مل��م -

 .١٠٧م

 .٢٤النظام األسا��ي م  -

 .٤ميثاق مجلس اإلدارة م -

للمجلس جميع الصــــالحيات إلدارة الشــــركة بموجب النظام األســــا�ــــ�ي 

و�فوض �عض م��ـــا لإلدارة التنفيـــذيـــة ول�جـــان �شــــــــــــــأن املوضــــــــــــوعـــات 

من هـــــذا ١٥إ�� البنـــــد  ١٣البنـــــد الالزمـــــة (ير�� مراجعـــــة و�ـــــا�حـــــدود 

 .)التقر�ر

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳٦                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 واجبات الرئيس .١١

 اموأم الغ�� لدى و�مثلها الشركة رئيس هو الرئيس 

 الشركة إدارة حسن عن األول  املسؤول وهو القضاء،

 ةمص�ح تحقيق ع�� والعمل ومنتجة فعالة بطر�قة

 أ�حاب وسائر واملساهم�ن والشر�اء الشركة

 مهام" املجلس ميثاق" يتضمن أن و�جب املصا�ح،

 ام األقل ع�� تتضمن أن ع�� الرئيس ومسؤوليات

 :يأ�ي

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١٠٣م

 .٢٢النظام األسا��ي م -

 .٨ميثاق مجلس اإلدارة م -

 رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة.

 للمـــادة (
ً
) من ميثـــاق مجلس اإلدارة يؤدي رئيس مجلس إدارة ٤ووفقـــا

 وقود مهامھ بصورة فعلية وتماما كما وردت ��ذا البند.

 

 جميع بمناقشة املجلس قيام من التأكد .١ 

 وقتال و�� فّعال �ش�ل األساسّية املسائل

 .املناسب

 ل فعال�ش� مناقشة جميع املسائل األساسيةوتتم بصورة فعلية تمت  .١-٨ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 �� جميع اجتماعات املجلس.

 

 مع اجتماعھ أعمال جدول  ع�� املوافقة .٢ 

 يأ يطرحها مسألة أّية االعتبار �ع�ن األخذ

 .املجلس أعضاء من عضو

  تتم املمارسة الفعلية ملا ورد �� هذا البند. .٢-٨ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 املشاركة ع�� املجلس أعضاء ��جيع .٣ 

 شؤون تصر�ف �� وفّعال جما�� �ش�ل

 تھبمسؤوليا املجلس قيام لضمان املجلس،

 .الشركة مص�حة يحقق بما

  تتم املمارسة الفعلية ملا ورد �� هذا البند. .١-٨مجلس اإلدارة م ميثاق - مل��م -

 قوالوثائ واملعلومات البيانات �افة إتاحة .٤ 

 ةبالشرك ا�خاصة وال�جالت واملستندات

 .املجلس ألعضاء و�جانھ و�املجلس

علقة وتقار�ر ال�جان املت�ل البيانات واملعلومات والوثائق واملســـــــــتندات  .٧-٨ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

باجتماع املجلس �ســلم لألعضــاء قبل اجتماع املجلس و�� أثناء جلســة 

 املجلس بصوة ورقية والك��ونية.

 

 نباملساهم� الفع��ّ  التواصل قنوات إيجاد .٥ 

 .املجلس إ�� آرا��م إيصال ع�� والعمل

ع�� أجهزة االعالم املختلفة و�ورصــة قطر يتم التواصــل مع املســاهم�ن  .٣-٨ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

وع�� قسـم شـئون املسـاهم�ن بالشـركة إضـافة إ�� ا�جمعيات العمومية 

 للمساهم�ن.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۷                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 غ�� املجلس ألعضاء املجال إفساح .٦ 

 باملشاركة خاصة، بصورة التنفيذي�ن،

 ب�ن البّناءة العالقات و��جيع الفّعالة

 وغ�� التنفيذي�ن املجلس أعضاء

 .نالتنفيذي�

و  ١٣-٨ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 ٠١٩-٣م

 ال يوجد أعضاء تنفيذي�ن. -

ُيف�ح املجال سواء �� جلسات املجلس أو بدون جلسات ألعضاء  -

 املجلس للمشاركة الفعالة �� شئون الشركة.

 

 يذتنف �شأن دائم اطالع ع�� األعضاء إبقاء .٧ 

 تفو�ض للرئيس و�جوز  النظام، هذا أح�ام

 .ذلك �� غ��ها أو التدقيق �جنة

 عند الرئيس محل الرئيس نائب يحال

 نم غ��ه يفوض أن للرئيس و�جوز  غيابھ،

 .صالحياتھ �عض �� املجلس أعضاء

 .٢٢النظام األسا��ي م - مل��م -

 .٨-٨ميثاق مجلس اإلدارة م -

يتم إطالع املجلس ب�ل ما يدور �� الشـــــــــــركة خصـــــــــــوصـــــــــــا �� مســـــــــــائل  -

 ا�حوكمة.

 محل الرئيس عند غيابھ. يحل نائب الرئيس -

 

 ال��امات أعضاء املجلس .١٢

 يل��م أعضاء املجلس بما ي��: 

 املجلس اجتماعات حضور  �� االنتظام .١ 

 إال املجلس من اال��حاب وعدم و�جانھ،

 .املناسب الوقت و�� لضرورة

�جلســـــات املجلس هنالك �ســـــبة حضـــــور جيدة �جميع أعضـــــاء املجلس  .٣-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 .%٧٨. و�نسبة حضور بحوا�� ٢٠١٨خالل العام 

 

 ٢ . 

 

 والشر�اء الشركة مص�حة إعالء

 املصا�ح أ�حاب وسائر واملساهم�ن

 .ا�خاصة املص�حة ع�� وتقديمها

  ممارس بصورة فعلية. .٤-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 ٣ . 

 

 االس��اتيجية املسائل �شأن الرأي إبداء

 ها،مشاريع تنفيذ �� وسياس��ا للشركة،

 ومواردها، ��ا، العامل�ن مساءلة ونظم

 .�ا� العمل ومعاي�� األساسّية، والتعيينات

  ممارس بصورة فعلية. .٥-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۸                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ٤ . 

 

 أغراضها تحقيق �� الشركة أداء مراقبة

 ا�خاصة التقار�ر ومراجعة وأهدافها،

 صفون السنوّ�ة التقار�ر ف��ا بما بأدا��ا

 .والر�عّية السنوّ�ة

  ممارس بصورة فعلية. .٦-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 اإلجرائية القواعد تطو�ر ع�� اإلشراف .٥ 

 تطبيقها ع�� والعمل با�حوكمة، ا�خاصة

 .النظام لهذا وفقا األمثل بالش�ل

  ممارس بصورة فعلية  .٧-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 تنوعب املتنوعة وخ��ا��م مهارا��م استغالل .٦ 

 ةالشرك إدارة �� ومؤّهال��م اختصاصا��م

 يقتحق ع�� والعمل ومنتجة، فعالة بطر�قة

 واملساهم�ن والشر�اء الشركة مص�حة

 .املصا�ح أ�حاب وسائر

 ة.فعالة �� إدارة الشرك�ستغل أعضاء املجلس خ��ا��م ومؤهال��م بطر�قة  . ٩-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 

 

 العامة ا�جمعيات �� الفعالة املشاركة .٧ 

 ل�ش� أعضا��ا مطالب وتحقيق للشركة،

 .وعادل متوازن 

�شـــــــــــــــارك جميع أعضـــــــــــــــاء املجلس أو غــــالبي��م �� اجتمــــاع ا�جمعيــــات  .١٠-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

�م إذا مطال�العمومية و�تم الرد ع�� اســــتفســــارات املســــاهم�ن وتحقيق 

 �ان هنالك مسوغ.

 

 أو بيانات أو تصر�حات بأية اإلدالء عدم .٨ 

 الرئيس من مسبق كتا�ي إذن دون  معلومات

 املجلس وع�� ذلك، �� يفوضھ من أو

 .الشركة باسم الرس�ي املتحدث �سمية

 .١١-٧م ميثاق مجلس اإلدارة- مل��م -

 

تحدث والبيانات، وامليفوض الرئيس التنفيذي باألدالء بالتصــــــــــــر�حات 

 الرس�ي باسم الشركة هو الرئيس التنفيذي بحكم وظيفتھ.

 

 والتجار�ة، املالية العالقات عن اإلفصاح .٩ 

 ع�� سلبا تؤثر قد ال�ي القضائية والدعاوى 

 .إل��م املو�لة والوظائف باملهام القيام

وســــــــنو�ة حســــــــب نموذج اإلفصــــــــاح  تم وتتم اإلفصــــــــاح بصــــــــورة دور�ة .١٢-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 .واالستبيان املعدين سلفا �� هذا ا�خصوص

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ۳۹                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 مستشار رأي طلب املجلس ألعضاء و�جوز   

 فيما الشركة نفقة ع�� مستقل خار��

ق
ّ
 .الشركة تخّص  مسألة بأّية يتعل

  يتم تطبيق ذلك عند اللزوم.  مل��م -

 الدعوة لالجتماع .١٣

 ينص ملا ووفقا رئيسھ، من بدعوة املجلس يجتمع 

 أن الرئيس وع�� للشركة، األسا��ي النظام عليھ
 نم اثنان ذلك طلب م�ى االجتماع إ�� املجلس يدعو

 عضو ل�ل الدعوة وتوجھ األقل، ع�� األعضاء

 املحدد التار�خ قبل األعمال بجدول  م�حو�ة
 بطل عضو ألي و�جوز  األقل، ع�� بأسبوع ال�عقاده

 .األعمال جدول  إ�� أك�� أو بند إضافة

قانون الشــــــــــــر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١٠٤م

 .٢٦النظام األسا��ي م  -

 .٩ميثاق مجلس اإلدارة م  -

  ممارس بصورة فعلية 

 اجتماعات املجلس .١٤

-األقل ع��- اجتماعات ستة املجلس �عقد .١ 

 ثالثة تنق��ي أن يجوز  وال السنة، خالل

 اجتماع ي�ون  وال اجتماع، عقد دون  أشهر

  املجلس
ً
 أغلبية بحضور  إال �حيحا

 وأ الرئيس بي��م من ي�ون  أن ع�� األعضاء

 .الرئيس نائب

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .١٠٤م

 .٢٦النظام األسا��ي م  -

 .١٠ميثاق مجلس اإلدارة م  -

االجتمـــاع ، و ٢٠١٨/ ٢٨/٠٢ألول بتـــار�خ عقـــد املجلس االجتمـــاع ا -
عقــــد االجتمــــاع الثــــالــــث بتــــار�خ ، و ٢٠١٨/ ١٧/٠٤الثــــا�ي بتــــار�خ 

، ٢٥/١٠/٢٠١٨عقـــــد االجتمـــــاع الرا�ع بتـــــار�خ ، و ٢٠١٨ /٢٩/٠٤
 ٢٥/١٠/٢٠١٨عقـــــد االجتمـــــاع ا�خـــــامس بتـــــار�خ و 

ً
عقـــــد ، وأخ��ا

 .١٢/١٢/٢٠١٨بتار�خ االجتماع السادس 
وقرارات عن طر�ق التمر�ر،  تثالثــة اجتمــاعــاهــذا واضــــــــــــــافــة ا��  -

إضــــــــــــــــافــــة إ�� االجتمــــاعــــات املعقودة مع اجتمــــاعــــات ا�جمعيــــات 
 .٢٠١٨) جمعيات خالل العام ٤العمومية للشركة وعددها (

 

 دأح كتابة عنھ ينيب أن الغائب وللعضو .٢ 
 ا�حضور  �� لتمثيلھ املجلس أعضاء

 يمثل أن يجوز  ال أنھ ع�� والتصو�ت،
 �غيب وإذا عضو، من أك�� الواحد العضو

 اجتماعات ثالثة حضور  عن املجلس عضو
 متتالية غ�� اجتماعات أر�عة أو متتالية،

  أعت�� املجلس يقبلھ عذر دون 
ً
 .مستقيال

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١٠٤م

 .٣-٢٦النظام األسا��ي م  -

 .١٠ميثاق مجلس اإلدارة م  -

  يتم تطبيق اح�ام هذا البند عمليا.



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۰                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 بأي املجلس اجتماع �� املشاركة و�جوز  .٣ 

 ةا�حديث التقنية وسائل من مؤمنة وسيلة

 تماعاالس من املشارك تمكن عل��ا، املتعارف

 املجلس أعمال �� الفعالة واملشاركة

 .القرارات وإصدار

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١٠٤م

 .١٠ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 

غ�� موجودة بالنظام األســـــــــا�ـــــــــ�ي لكن يجوز إعماال لقانون الشـــــــــر�ات 

 الذي تتبناه وقود.و التجار�ة ونظام حوكمة الشر�ات املدرجة 

 

 

 قرارات املجلس .١٥

 تصدر الشأن، هذا �� القانون  أح�ام يخالف ال بما 

 ل�ن،واملمث ا�حاضر�ن أصوات بأغلبية املجلس قرارات

 رئيس منھ الذي ا�جانب يرجح األصوات �ساوي  وعند

 فيھ يحدد اجتماع، ل�ل محضر و�حرر  االجتماع،

 ارد ما و�ب�ن والغائب�ن، ا�حاضر�ن األعضاء أسماء

 السر، وأم�ن االجتماع رئيس من و�وقع باالجتماع،

 املجلس اتخذه قرار أي ع�� يوافق لم الذي وللعضو

 .االجتماع محضر �� اع��اضھ يثبت أن

الشر�ات التجار�ة قانون  - مل��م -

 .١٠٤م

 .٤-٢٦النظام األسا��ي م  -

 .١١ميثاق مجلس اإلدارة م  -

  ممارس ذلك بصوره فعلية 

 ولدوا�� الضرورة حالة �� للمجلس، و�جوز  

 �شرط بالتمر�ر قراراتھ �عض إصدار االست�جال،

 ع��و  القرارات، تلك ع�� كتابة أعضائھ جميع موافقة

 �التضمي� للمجلس، التا�� االجتماع �� �عرض أن

 .اجتماعھ محضر

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١٠٤م

 .٥-٢٦النظام األسا��ي م  -

 .١١ميثاق مجلس اإلدارة م  -

  ممارس بصورة عملية.

 أم�ن السر .١٦

 املجلس، سر أم�ن بتسمية قرارا املجلس يصدر 

 �� جامعية شهادة ع�� ل�حاصل�ن األولو�ة وت�ون 

 ما أو ��ا مع��ف جامعة من املحاسبة أو القانون 

 .٢٧لنظام األسا��ي م ا - مل��م -

 .١٢ميثاق مجلس اإلدارة م  -

حيث تم إصـــــــــدار ثالث قرارات بالتمر�ر خالل  ممارس بصـــــــــورة عملية

 .٢٠١٨العام 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۱                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 واتسن ثالث عن تقل ال خ��ة لھ ت�ون  وملن �عادلها،

�� �
ّ
 .مدرجة شركة شؤون تو�

 يراه بمن االستعانة الرئيس موافقة �عد السر وألم�ن 

 .عملھ مهام أداء �� بالشركة العامل�ن من

  �ستع�ن أم�ن السر حاليا �سكرت��ة الشئون القانونية. .١٢ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 مهام وواجبات أم�ن السر .١٧

 أعضاء و�افة الرئيس بمعاونة السر أم�ن يقوم 

 �افة ��بتسي و�ل��م مهام، من بھ يقومون  فيما املجلس

 :وم��ا املجلس أعمال

  يقوم أم�ن السر بمهامھ كما ورد �� هذا البند. .١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

 ��ا يحدد املجلس اجتماعات محاضر .١ 

 ب�نو� والغائب�ن، ا�حاضر�ن األعضاء أسماء

 اضاتاع��  ��ا و�ثبت باالجتماع، دار ما ف��ا

 .املجلس أصدره قرار أي ع�� األعضاء

  محاضر اجتماعات املجلس تحتوي ع�� جميع ما ورد �� هذا البند. .١-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

 ٢ . 

 

 ذاله املعد ال�جل �� املجلس قرارات قيد

 .إصدارها تار�خ حسب الغرض

  يتم االل��ام بما ورد �� هذا البند. .٢-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

 ٣ . 

 

 �� املجلس �عقدها ال�ي االجتماعات قيد

 ةومرتب مسلسلة الغرض لهذا املعد ال�جل

 ضاءاألع: ف��ا مو�حا ا�عقادها لتار�خ وفقا

 ال�ي والقرارات والغائب�ن، ا�حاضر�ن
 واالع��اضات االجتماع، �� املجلس اتخذها

 .وجدت إن

  البند. يتم االل��ام بما ورد �� هذا .٣-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

 ٤ . 

 

 املجلس اجتماعات محاضر حفظ
 التومراس �جالت و�افة وتقار�ره وقراراتھ،

 ورقية �جالت �� وم�اتباتھ املجلس

 .وإلك��ونية

  يتم االل��ام بما ورد �� هذا البند. .٤-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۲                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ٥ . 

 

 املجلس، ألعضاء الدعوة إرسال

 جدول  ��ا مرفقا -وجدوا إن-واملشارك�ن
 ال�عقاد املحدد التار�خ قبل األعمال

 واستالم األقل، ع�� بأسبوع�ن االجتماع

 �إ� أك�� أو بند بإضافة األعضاء طلبات
 .تقديمها تار�خ وإثبات األعمال جدول 

  يتم االل��ام بما ورد �� هذا البند. .٥-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

 ٦ . 

 

 وأعضاء الرئيس ب�ن ال�امل التنسيق

 ��نو  بي��م، فيما األعضاء و��ن املجلس،

 �حاملصا وأ�حاب املعنية وا�جهات املجلس
 .واملوظف�ن واإلدارة املساهم�ن ف��م بما

 يتم االل��ام بما ورد �� هذا البند.- .٦-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

قوم ي�ن بالشـــــــركة تا�ع لإلدارة املالية هنالك قســـــــم لشـــــــئون املســـــــاهم-

 بالتنسيق ب�ن الركة واملساهم�ن.

يتم التنســـــــيق ال�امل ب�ن الرئيس وأعضـــــــاء املجلس حيث تقوم أمانة -

ســــــــــــر املجلس بـــإدارة التنســــــــــــيق ب�ن الرئيس وأعضــــــــــــــاء املجلس، و��ن 

 املجلس وا�جهات األخرى وأ�حاب املصا�ح.

 

 ٧ . 

 

 الوصول  من واألعضاء الرئيس تمك�ن
 ومستندات وثائق جميع إ�� السريع

 والبيانات املعلومات وكذلك الشركة،
 .��ا ا�خاصة

م االل��ام بما ورد �� هذا البند، حيث تقوم اإلدارة التنفيذية وأمانة يت .٧-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

ســـــــر املجلس بتمك�ن أعضـــــــاء املجلس من الوصـــــــول إ�� جميع الوثائق 

 واملستندات واملعلومات ...إ�خ

 

 ا�جمع �عدم املجلس أعضاء إقرارات حفظ .٨ 
 ��ابي ا�جمع عل��م املحظور  املناصب ب�ن

 .النظام هذا وأح�ام للقانون  وفقا

تم االل��ام بــــذلــــك حيــــث تم ا�حصــــــــــــول ع�� االقرارات املــــذ�ورة وتم  .٨-١٣ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

 حفظها.

 

 �جان املجلس .١٨

ث اجتماع لھ ثال �ش�ل املجلس فور انتخابھ و�� أول  

 :�جان ع�� األقل �� �التا��

�جنة ال��شيحات، برئاسة أحد أعضاء املجلس  :أوال

وعضو�ة اثن�ن ع�� األقل، و�را�� �� اختيار أعضاء 

ال�جنة توافر ا�خ��ة الالزمة ملمارسة اختصاصا��ا 

 :اآل�ي ��-األقلع�� -ال�ي تتمثل

أصــــــدر املجلس قرارا بدمج �جن�ي ال��شــــــيحات  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتار�خ  - .١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -
وامل�ـــافـــآت �� �جنـــة واحـــدة وتمـــت إعـــادة �شــــــــــــكيـــل ال�جنـــة وتحـــديـــد 

 اختصاصا��ا.
تم اختيار أعضاء ال�جنة اللذين تتوافر لد��م و�� مجال ال��شيحات  -

االل��ام بجميع الشــــــــــــروط الواردة �� البنود ا�خ��ة ال�ي تمكن من 
 من هذا التقر�ر. ١٤انظر البند  –السبعة الواردة �� هذه املادة 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۳                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ��ا �ستع�ن عامة ومعاي�� أسس وضع .١ 

 �نب من األص�ح انتخاب �� العامة ا�جمعية
 .املجلس لعضو�ة املر�ح�ن

 .٢٠لنظام األسا��ي م ا - مل��م -

-١٤ميثــــاق مجلس اإلدارة م  -
١. 

منصــــــــــــوص عليــــھ بقرار دمج  -

 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت. 

  ممارس بصورة عملية.

 ٢ . 

 

 املجلس لعضو�ة مناسبا تراه من ترشيح

 .مقاعده من أي خلو حال
-١٤ميثــــاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٢. 

منصــــــــــــوص عليــــھ بقرار دمج  -
 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت.

  ممارس بصورة عملية.

 ٣ . 

 

 إدارة ع�� التعاقب خطة مشروع وضع

 البديل �عي�ن سرعة لضمان الشركة

 الشاغرة الوظائف لشغل املناسب
 .بالشركة

و  ٢١النظـــام األســـــــــــــــا�ــــــــــــ�ي م  - مل��م -

 .٢٣م

-١٤ميثــــاق مجلس اإلدارة م  -
٣. 

قرار دمج بمنصــــــــــــوص عليــــھ  -

 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت.

  ممارس بصورة عملية.

 ٤ . 

 

 من أي لشغل مناسبا تراه من ترشيح

 .العليا التنفيذية اإلدارة وظائف

-١٤ميثــــاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٤. 

منصــــــــــــوص عليــــھ بقرار دمج  -

 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت.

  ممارس بصورة عملية.

-١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م - .املجلس لعضو�ة ال���ح طلبات تلقي . ٥ 

٥. 

منصــــــــــــوص عليــــــھ بقرار دمج  -

 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت.

  ممارس بصورة عملية.

 ٦ . 

 

 ��إ املجلس لعضو�ة املر�ح�ن قائمة رفع

 أن،الش هذا �� توصيا��ا متضمنة املجلس

رسل أن ع��
ُ
 .الهيئة إ�� م��ا ��خة ت

-١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٦. 

  ممارس بصورة عملية.



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤٤                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
منصــــــــــــوص عليــــھ بقرار دمج  -

 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت.

 حليالت يتضمن املجلس إ�� سنوي  تقر�ر رفع .٧ 

 القوة نقاط محددا املجلس ألداء شامال

 .الشأن هذا �� واق��احا��ا والضعف

-١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٧. 

منصــــــــــــوص عليــــھ بقرار دمج  -

 �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت.

  ممارس بصورة عملية.

 املجلس أعضاء أحد برئاسة امل�افآت، �جنة :ثانيا 

 اءأعض اختيار �� و�را�� األقل، ع�� اثن�ن وعضو�ة

 ااختصاصا�� ملمارسة الالزمة ا�خ��ة توافر ال�جنة

 :اآل�ي ��-األقل ع��-تتمثل ال�ي

-١٤ميثــــاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٢. 

أصـــدر املجلس قرارا بدمج �جن�ي ال��شـــيحات  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتار�خ  -

�شــــــــــــكيـــل ال�جنـــة وتحـــديــد وامل�ـــافـــآت �� �جنـــة واحـــدة وتمـــت إعـــادة 

، ولقد رو�� �� اختيار ال�جنة ا�خ��ة الالزمة بما بمكن اختصــاصــا��ا

 .ال�جنة من ممارسة اختصاصها

و�� مجال امل�افآت تم االل��ام بجميع الشـــروط الواردة �� هذا البند  -

واملتمثلــــة �� البنود الفرعيــــة أدنــــاه حيــــث تم إدخــــال جميع ذلــــك �� 

من هــذا  ١٤ت وال��شــــــــــــيحــات (أنظر بنــد نطــاق أعمــال �جنــة امل�ــافــآ

 التقر�ر).

 

 �� امل�افآت ملنح العامة السياسة تحديد .١ 

 تحديد طر�قة ف��ا بما سنو�ا، الشركة

 أال ع�� املجلس، وأعضاء رئيس م�افآت

 من %٥ ع�� للمجلس السنو�ة امل�افأة تز�د

 خصم �عد للشركة الصا�� الر�ح

 القانونية واالستقطاعات االحتياطات

 ع�� والعينية النقدية األر�اح وتوزيع

 .املساهم�ن

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١١٩م

 .٤٦النظام األسا��ي م  -

ميثاق مجلس اإلدارة  -

 .)١-٢(١٤م

الئحة شؤون العامل�ن الباب  -

 الفصل الثالث.-الثالث

  انظر �عاليھ.



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤٥                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 وا�حوافز البدالت منح أسس تحديد .٢ 

 تحف�� أسهم إصدار وم��ا بالشركة

 .��ا للعامل�ن

-٢(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٢.( 

الئحة شــــــــــــؤون العامل�ن الباب  -

 .الثالث

 انظر �عاليھ. -

 ١٢/١٢/٢٠١٨بالنســــــــــــبة للعامل�ن فلقد اعتمد مجلس اإلدارة بتار�خ  -

النظام املعمول بھ لدى قطر للب��ول بخصــــــــــــوص الز�ادات الســــــــــــنو�ة 

 .الت�جيعية وال�ي ترتبط بتقر�ر األداء للعامل املع�ي السنو�ة وامل�افأة

 

 املجلس أعضاء أحد برئاسة التدقيق، �جنة :ثالثا 

 اختيار �� و�را�� األقل، ع�� اثن�ن وعضو�ة املستقل�ن

 ي�ون  وأال مستقل�ن، أغلبي��م ي�ون  أن ال�جنة أعضاء

 خالل الشركة حسابات تدقيق م��م ألي سبق قد

 �جنةال لعضو�ة ال���ح ع�� السابقت�ن السنت�ن

 �خ��ةا ف��م تتوافر وأن مباشر، غ�� أو مباشر بطر�ق

 ع��-تتمثل ال�ي ال�جنة اختصاصات ملمارسة الالزمة

 :اآل�ي ��-األقل

أصـــــــــــدر مجلس اإلدارة قرارا بإعادة �شـــــــــــكيل  ١٠/٠٧/٢٠١٧بتار�خ  - .٣-١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

االل��ام بجميع الشـــــــروط واالح�ام الواردة ��  �جنة التدقيق تم ف��ا

هذا البند واملتمثلة �� البنود الفرعية أدناه حيث تم إدخال جميع 

 من هذا التقر�ر). ١٥ذلك �� نطاق أعمال �جنة التدقيق (أنظر بند 

رئيس ال�جنة مســـــــتقل وأغلبية أعضـــــــا��ا من املســـــــتقل�ن، ولم �عهد  -

 لشركة.ألي م��م �� أي وقت تدقيق حسابات ا

 

 

 الداخلية الرقابة بنظام مق��ح إعداد .١ 

 �ع� وعرضھ ال�جنة �شكيل فور  للشركة

 �لما دور�ة بمراجعات والقيام املجلس،

 .األمر تطلب

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

١.( 
اعتمــد مجلس اإلدارة ميثــاقــا وشــــــــــــروطــا مرجعيــة ل�جنــة التــدقيق 

النظام. كما تم إعداد مق��ح لنظام يتضمن �افة البنود الواردة �� 

الرقــــابــــة الــــداخليــــة وتم عرضـــــــــــــــھ ع�� املجلس وتمــــت منــــاقشــــــــــــتــــھ 

 ومراجعتھ عدة مرات، وسوف تتم مراجعتھ �لما تطلب االمر.

 

 ٢ . 

 

 املدقق�ن مع التعاقد أسس وضع

 ماستقالله وضمان وترشيحهم، ا�خارجي�ن

 .عملهم أداء ��

 .٤٣النظام األسا��ي م  - مل��م -

-٣(١٤مجلس اإلدارة م ميثاق  -

٢.( 

تختص ال�جنة بالتعاون مع �جنة املناقصـــــات يو�ـــــح أســـــس وترشـــــيح 

 والتوصية للمجلس ب��شيح املدقق�ن ا�خارجي�ن �حسابات الشركة.

 تم إعداد سياسة لتعي�ن مدققي ا�حسابات ا�خارجي�ن.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤٦                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ٣ . 

 

 الداخلية الرقابة أعمال ع�� اإلشراف

 مراقب أعمال ومتا�عة بالشركة،

 نم والتأكد بي��ما، والتنسيق ا�حسابات،

 �� يةالعامل النظم أفضل بتطبيق ال��امهما

 عاي��مل وفقا املالية التقار�ر وإعداد التدقيق

) IFRS/IAS( الدولية والتدقيق املحاسبة

 اشتمال من والتحقق ومتطلبا��ا،) ISA(و

 ةصر�ح إشارة ع�� ا�حسابات مراقب تقر�ر

 املعلومات �ّل  ع�� حصل قد �ان إذا عّما

 �باملعاي� الشركة ال��ام ومدى الضرورّ�ة،

 التدقيق �ان إذا وما ،)IFRS/IAS( الدولية

جري  قد
ُ
  أ

ً
 الدولية التدقيق ملعاي�� وفقا

)ISA (ال أم. 

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٣.( 

 تل��م �جنة التدقيق بجميع ما ورد �� هذا البند.

الرقـــابـــة الـــداخليـــة بـــالشــــــــــــركـــة وإعـــداد التقـــار�ر يتم مراجعـــة أعمـــال  -

 ا�خاصة بذلك ومناقش��ا مع �جنة التدقيق.

يتم عقد اجتماعات متعددة مع مراقب ا�حســـابات ا�خار�� ومناقشـــتھ 

 �� التقار�ر واملالحظات ع�� القوائم املالية للشركة.

 

 ٤ . 

 

 املالية البيانات و�حة دقة ع�� اإلشراف

 سنوّ�ة والنصف السنوّ�ة والتقار�ر

 .ومراجع��ا والر�عّية

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -

٤.( 

 تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند.

تتضــــــــــمن صــــــــــالحيات ال�جنة وفقا مليثاقها االشــــــــــراف ع�� دقة و�ــــــــــحة 

 البيانات والتقار�ر املالية ومراجع��ا.

 

 ٥ . 

 

 مراقب ومالحظات تقار�ر ومراجعة دراسة

 للشركة املالية القوائم ع�� ا�حسابات

 .�شأ��ا تم ما ومتا�عة

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -
٥.( 

 تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند.

تقوم ال�جنــــــة بــــــدراســـــــــــــــــة ومتــــــا�عــــــة تقــــــار�ر ومالحظــــــات مراقــــــب 

 ا�حسابات.

 

 ٦ . 

 

 ع�� الشركة �عرضھ فيما الدقة تحري 

 أرقام من عنھ تف�ح وما العامة، ا�جمعية

 رقاماأل  تلك ومراجعة مالية وتقار�ر و�يانات

 .والتقار�ر والبيانات

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م  - مل��م -
٦.( 

 تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند.

 يتم مراجعة األرقام والبيانات والتقار�ر املالية بصورة دور�ة.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۷                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ٧ . 

 

 ذيةالتنفي واإلدارة املجلس، ب�ن التنسيق

 .بالشركة الداخلية والرقابة العليا،

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

٧-٣(١٤.( 

  تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند.

 ٨ . 

 

 والداخلّية املالّية الرقابة أنظمة مراجعة

 .املخاطر وإدارة

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

٨-٣(١٤.( 

  بما ورد �� هذا البند.تل��م �جنة التدقيق 

 ةالرقاب بمسائل ا�خاصة التحقيقات إجراء .٩ 

 .املجلس من بت�ليف املالية

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

٩-٣(١٤.( 

  تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند.

 الداخ�� التدقيق وحدة ب�ن التنسيق .١٠ 

 .ا�حسابات ومراقب بالشركة

اإلدارة م مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس  - مل��م -

١٠-٣(١٤.( 

 تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند. 

حيـــــث أن إدارة التـــــدقيق الـــــداخ�� ع�� اتصــــــــــــــــال دوري بمراقـــــب 

 ا�حسابات ا�خارجية.

 

 املالّية واإلجراءات السياسات مراجعة .١١ 

 يةوالتوص الرأي وإبداء للشركة واملحاسبّية

 للمجلس. �شأ��ا

اإلدارة م مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس  - مل��م -

١١-٣(١٤.( 

 تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند. 

وتصـــــــــــــدر ال�جنـة من خالل إدارة التـدقيق الـداخ�� تقر�را �شـــــــــــــأن 

ذلك ترفعھ �شـــــــــ�ل دوري ا�� مجلس اإلدارة و�تم مناقشـــــــــتھ وأخذ 

 التوصيات الالزمة �شأن �ل البنود املدرجة فيھ.

 

 ذات األطراف مع الشركة �عامالت مراجعة .١٢ 

 وال��امها خضوعها ومدى العالقة

 .التعامالت بتلك ا�خاصة بالضوابط

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

١٢-٣(١٤.( 

  تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند.

 �شأن الشركة سياسات ومراجعة وضع .١٣ 

 �� أخذا دوري، �ش�ل املخاطر إدارة

 ،السوق  ومتغ��ات الشركة، أعمال االعتبار

 والتوسعية االستثمار�ة والتوجهات

 .للشركة

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

١٣-٣(١٤.( 

يتم إجراء تقييم للمخاطر ال�ي تواجھ الشــــــركة وكذلك يتم إ�شــــــاء 

�ــــــــجل عدد املخاطر الرئيســــــــية ال�ي قد تؤثر ع�� اعمال الشــــــــركة 

 واالخذ �� االعتبار ا�خطط التوسعية.

 

 ا�خاصة التدر�بية ال��امج ع�� اإلشراف .١٤ 

 الشركة، �عدها ال�ي املخاطر بإدارة

 .لها وال���ح

ميثاق مجلس اإلدارة  - مل��م -

 ).١٤-٣(١٤م 

تم االشــــــــــــراف ع�� ا�شـــــــــــــــاء إدارة جــــديــــدة إلدارة املخــــاطر و�عي�ن 

القــائم�ن عل��ــا ودراســـــــــــــة مــا يمكن تقــديمــھ لهم من برامج ودورات 

 تدر�بية.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۸                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 باملخاطر ا�خاصة الدور�ة التقار�ر إعداد .١٥ 

 ��-للمجلس ورفعها بالشركة وإدار��ا

 توصيا��ا، متضمنة -يحدده الذي الوقت

 محددة بمخاطر ا�خاصة التقار�ر وإعداد

 .رئيسھ أو املجلس من ت�ليف ع�� بناءً 

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

١٥-٣(١٤.( 
تتم اعداد تقار�ر دور�ة بأوجھ ا�خطر املتعلقة بأ�شـــــــطة الشـــــــركة 

ورفعهـــــا ا�� مجلس اإلدارة عن طر�ق �جنـــــة التـــــدقيق وتتضــــــــــــمن 

 توصيات �املة لكيفية تجنب هذه املخاطر.

 

 ةالرقاب �شأن املجلس ت�ليفات تنفيذ .١٦ 

 .للشركة الداخلية

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

١٦-٣(١٤.( 

يتم تنفيــذ ت�ليفــات املجلس �شــــــــــــــأن الرقــابــة الــداخليــة من خالل 

 التدقيق الداخ�� بذلك.ت�ليف إدارة 

 

 واإلدارة ا�حسابات، مراقب مناقشة .١٧ 

 ةا�خاص املخاطر �شأن العليا التنفيذية

 تالقرارا مالءمة مدى رأسها وع�� بالتدقيق

 ع�� وعرضها املحاسبية، والتقديرات

 .السنوي  بالتقر�ر لتضمي��ا املجلس

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة م  - مل��م -

١٧-٣(١٤.( 

 تل��م �جنة التدقيق بما ورد �� هذا البند. 

اجتمــاع مع مــدققي ا�حســـــــــــــابــات ا�خــارجي�ن ملنــاقشـــــــــــــة هــذه  و�تم عقــد

 املخاطر بالتفصيل.

 

 عمل ال�جان .١٩

  املجلس يصدر 
ً
 جنة،� �ل وأعضاء رئيس بتسمية قرارا

 اتوإجراء وأح�ام وواجبا��ا اختصاصا��ا فيھ و�حدد

 التدقيق �جنة اجتماعات عدد يقل أال ع�� عملها،

 .السنة �� اجتماعات ستة عن

 مل��م  -
فيما عدا أن 
عدد اجتماعات 
ال�جنة خالل 

 ٢٠١٨العام 
) ٥�انت خمسة (

  اجتماعات

�شــــــــــــتمل ع��  ١٠/٠٧/٢٠١٧القرارات الصــــــــــــادرة من املجلس بتار�خ  - .١٥ميثاق مجلس اإلدارة م -

وواجبا��ا �ســــــــــمية رئيس وأعضــــــــــاء �ل �جنة وتحدد اختصــــــــــاصــــــــــا��ا 

وإجراءات عملهــــا (راجع مــــا ورد �� هــــذا الشــــــــــــــــأن ع�� الصــــــــــــفحــــات 

 من هذا التقر�ر. ١٦/١٥/١٤/١٣/١٢

تم إصــــــــــــدار قرار بتســــــــــــمية رئيس وأعضــــــــــــاء ال�جنة وتم عقد ســــــــــــتة  -

 .٢٠١٨اجتماعات خالل العام 

وقــامـت  ١٢/١٢/٢٠١٨عقــدت �جنــة امل�ــافــآت وال��شــــــــــــيحــات بتــار�خ  -

تنفيــــــذيــــــة كمــــــا نظرت �� موضــــــــــــوع بتقييم أداء املجلس واإلدارة ال

أة حيــث امل�ــافــ واعتمــدت املعــاي�� ال�ي يتم بموج��ــا تحــديــد امل�ــافــآت

 واتخذت اإلجراءات الالزمة. قام املجلس باعتماد ذلك

 

تم توضيح ذلك بصفحة 

 .... من هذا التقر�ر.



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٤۹                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ال�ي ال�جان من �جنة من أك�� رئاسة تو�� و�حظر 

 ة�جن رئاسة ب�ن ا�جمع يجوز  وال املجلس، �ش�لها
 �جن�ي دمج و�جوز  �جنة، أي وعضو�ة التدقيق

 جنة�" �س�ى واحدة �جنة �� وامل�افآت ال��شيحات
 ".وامل�افآت ال��شيحات

 ال يتو�� أي عضو �� املجلس رئاسة أك�� من �جنة. - .١٥ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

 ليس هنالك جمع ب�ن رئاسة �جنة التدقيق وعضو�ة �جنة أخرى. -

 تم دمج �جن�ي ال��شيحات وامل�افآت �� �جنة واحدة. -

 رئيس �جنة التدقيق ال يقوم برئاسة أو عضو�ة أي �جنة أخرى.

 

 هارئيس بحضور  إال �حيحا ال�جنة ا�عقاد ي�ون  وال 

 يب�ن اجتماع، ل�ل محضر و�حرر  أعضاءها، وأغلبية

 .ال�جنة رئيس من و�وقع باالجتماع، دار ما فيھ
 بھ امتق بما املجلس إ�� سنو�ا تقر�را �جنة �ل وترفع

  .توصيات من إليھ ان��ت وما أعمال من

 .١٥ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

منصــــــــــــوص ع�� ذلك �� قرار  -

 إ�شاء �ل �جنة.

 

 يتم تحر�ر محضر ل�ل اجتماع يب�ن ما دار �� االجتماع.

وترفع ال�جنة تقر�را ســـــــنو�ا للمجلس بما قامت بھ من اعمال وما ان��ت 

 اليھ من توصيات.

 

 ال�جان، أعمال وتقييم بمراجعة املجلس و�قوم 
 .أعمال من بھ قامت ما ا�حوكمة تقر�ر وتضم�ن

 .٢٠١٨ام للع�� اجتماعھ السنوي تم رفع التقار�ر املطلو�ة للمجلس  - .١٥ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
 من هذا التقر�ر). ١٥تم ذلك (أنظر البند  -

 

 الرقابة الداخلية  .٢٠

 ةالرقاب بنظام التدقيق �جنة مق��ح املجلس �عتمد 

 ةآلي املق��ح ذلك يتضمن أن ع�� للشركة الداخلية

 وأقسام إدارات واختصاصات مهام وتحديد الرقابة،

 و�رامج �شأ��ا، املسؤولية وإجراءات وأح�ام الشركة،

 أعمالو  الذاتية الرقابة بأهمية العامل�ن وتثقيف توعية

 .الداخلية الرقابة

تم اعــــــداد وطرح نطــــــاق اعمــــــال  مل��م -

بنظـــام وآليـــة الرقـــابـــة الـــداخليـــة 
 وتحديد مهامها وصالحيا��ا.

تمتلك الشـركة مجموعة من السـياسـات واإلجراءات واللوائح الداخلية 

والقرارات والتعليمـــــات وغ��هـــــا من اإلجراءات الرقـــــابيـــــة املكتو�ـــــة ال�ي 

س�� العمل داخل مختلف إدارات الشركة  صممت ل�حرص ع�� تنظيم

وشـــــــر�ا��ا التا�عة وضـــــــمان تنفيذ توج��ات اإلدارة والتأكد من الفصــــــل 

ب�ن الواجبــــــات وتطو�ر املوظف�ن وتحف��هم وتنميــــــة ســــــــــــلوكهم امل�ي 

وكذلك �ســــــــــهيل تداول املعلومات �شــــــــــ�ل يمكن أ�ــــــــــحاب العالقة من 

 ناسب.العمل بالش�ل املالقيام بواجبا��م واملساهمة �� �سي�� ومراقبة 

 

 لسابقةا الفقرة �� إليھ املشار املق��ح يتضمن أن و�جب 

 كحد-تتضمن أن ع�� املخاطر إدارة �� الشركة خطة

 هال تتعرض قد ال�ي الرئيسية املخاطر تحديد-أد�ى

 دىوم ا�حديثة، التقنية مخاطر مقدم��ا و�� الشركة

 ل��ا،ع التعرف وآليات املخاطر، تحمل ع�� الشركة قدرة

 فاد��ات وسبل ��ا، التوعية و�رامج ومتا�ع��ا، وقياسها،

 .آثارها من التقليل أو

 ).١-١(٣ميثاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

 .١٠-٣ميثاق مجلس اإلدارة م  -

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥۰                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 وحدة الرقابة الداخلية .٢١

 ��ع للشركة الداخلّية الرقابة نظام �شتمل أن يجب 

 الةوفعّ  عملها �� مستقلة ت�ون  أك�� أو وحدة إ�شاء

 ل��اما ورقابة املا�� والتدقيق املخاطر، وإدارة لتقييم

 اصةخ املالية بالتعامالت ا�خاصة بالضوابط الشركة

 داخ�� مدقق أعمالها و�تو�� عالقة، ذي طرف أي مع

 التدقيق أعمال �� والكفاءة ا�خ��ة ذوي  من أك�� أو

 دخول ب لھ ويسمح املخاطر، وإدارة األداء وتقييم املا��

 و�صدر أعمالها، ومتا�عة الشركة إدارات �افة

  وم�افآتھ مهامھ وتحديد بتعيينھ
ً
 س،املجل من قرارا

  و��ون 
ً
 .أمامھ مسؤوال

 مل��م -

 

 

 

 

 

وحــدة تــدقيق داخ�� مت�ــاملــة و��  ٢٠١٨خالل العــام  تملــك الشــــــــــــركــة .١٤مميثاق مجلس اإلدارة  -
إدارة قـائمـة بحـد ذا��ـا تتـألف من فر�ق عمـل م�ون من خلفيـات مهنيـة 

 وفنية مختلفة.

 تم تدر���م �ش�ل مناسب ووا�� للعمل باستقاللية وموضوعية. 

ان الوحــــدة تقوم بجميع أعمــــال التــــدقيق الــــداخ�� للشــــــــــــركــــة ول�ــــافـــة 

إدارات وأ�شـــطة الشـــركة  أعضـــا��ا حر�ة الوصـــول �� أي وقت ا�� جميع

والوثـــائق العـــائـــدة لهـــا �ي تقوم بمهـــام التـــدقيق ع�� أكمـــل وجـــھ. و�منع 

ع�� أفراد فر�ق وحــدة التــدقيق الــداخ�� املشــــــــــــــاركــة �� املهــام اليوميــة 

 إلدارات واقسام الشركة.

 

 تقار�ر الرقابة الداخلية .٢٢

  التدقيق، �جنة إ�� الداخ�� املدقق يرفع 
ً
 �ل تقر�را

 بالشركة، الداخلية الرقابة أعمال عن أشهر ثالثة

-التدقيق �جنة توصية ع�� بناء-املجلس و�حدد

 نأ ع�� التقر�ر يتضم��ا أن يجب ال�ي البيانات

 :يأ�ي ما-األقل ع��-تتضمن

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

١٥.( 

يرفع املــدقق الــداخ�� إ�� �جنــة التــدقيق تقر�را ب�ــافــة أ�شــــــــــــطــة إدارة 

التـــدقيق الـــداخ�� متضــــــــــــمنـــا �ـــافـــة االعمـــال املتعلقـــة بنظـــام الرقـــابـــة 

الداخلية للشــــــــــــركة وكذلك �افة املخاطر ال�ي �عرضــــــــــــت لها الشــــــــــــركة 

 وكيفية تجاوز وعالج هذه املخاطر وتال�� أسباب حدو��ا مرة أخرى.

مع  ٢٠١٨د�ســـم��  ١٢تم عقد ســـتة اجتماعات خالل العام املنت�ي �� 

 �جنة التدقيق.

 

 الشؤون ع�� واإلشراف الرقابة إجراءات .١ 

 .املخاطر وإدارة واالستثمارات املالّية

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

١٣.( 

  تم من ِقبل �جنة التدقيق

 ٢. 

 

 الشركة �� املخاطر عوامل تطّور  مراجعة

 �ا� املعمول  األنظمة وفاعلية مالءمة ومدى

 أو ّ�ةا�جذر  التغي��ات مواجهة �� الشركة ��

عة غ��
َّ
 .السوق  �� املتوق

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

 ).٨-٣(١٤)، م٤

  ممارس بصورة عملية.
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ماالل��ا �شأن الشركة ألداء شامل تقييم .٣ 

 وأح�ام الداخلّية، الرقابة نظام بتطبيق

 .النظام هذا

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

٣.( 

  يتم ذلك بصورة سنو�ة

 والشروط بالقواعد الشركة ال��ام مدى .٤ 

 .السوق  �� واإلدراج اإلفصاح تحكم ال�ي

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

٣.( 

  

 الرقابة بأنظمة الشركة ال��ام مدى .٥ 

 .وإدار��ا املخاطر تحديد عند الداخلّية

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

٣.( 

 التدقيق.يتم متا�عة تنفيذ توصيات �جنة  -

 

 

 هاوأنواع الشركة لها �عرضت ال�ي املخاطر .٦ 

 .�شأ��ا تم وما وأسبا��ا

-٣(١٤ميثـــاق مجلس اإلدارة م- مل��م -

٣.( 

 يتم تحديد املخاطر واسبا��ا وكيفية تالف��ا وتال��ي أثارها. -

 

 

 املخالفات بتصو�ب ا�خاصة املق��حات .٧ 

 .املخاطر أسباب وإزالة

-٣(١٤اإلدارة مميثاق مجلس  - مل��م -

١٥.( 

  وكذلك يتم وضع �افة التوصيات املق��حات إلزالة أسباب املخاطر. -

 الرقابة ا�خارجية .٢٣

 يمراق� عروض وفحص بمراجعة التدقيق �جنة تقوم 
 ا�خارجي�ن املدقق�ن بجدول  امل�جل�ن ا�حسابات

 اختيارب مسببة توصية املجلس إ�� وترفع الهيئة، لدى
 ة،للشرك خارجيا مدققا مقدمھ لتعي�ن أك�� أو عرض
 بجدول  إدراجها يتم التوصية املجلس اعتماد وفور 

 .للشركة العامة ا�جمعية اجتماع أعمال

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٢.( 

 

تقوم �جنة التدقيق باستالم ومراجعة وفحص العروض املستلمة من 

 ا�خارجي�ن لدىمراق�ي ا�حســــــــــــابات امل�ــــــــــــجل�ن بجدول املدقق�ن 

 الهيئة وترفع توصية مسببة باختيار العرض املناسب.

 

 ةملد أك�� أو حسابات مراقب العامة ا�جمعية و�ع�ن 
 مماثلة أخرى  مدد أو ملدة للتجديد قابلة واحدة سنة

 إعادة يجوز  وال متصلة، سنوات خمس أق��ى بحد

 ��ع و�حظر متتاليت�ن، سنت�ن مرور قبل �عيينھ
 الشركة، أسرار إفشاء وموظفيھ ا�حسابات مراقب

 لةاملو� والواجبات ومهامھ أعمالھ ب�ن ا�جمع وكذلك

 قبل بالشركة والعمل بالشركة، آخر عمل وأي إليھ
 .��ا عالقتھ إ��اء تار�خ من األقل ع�� سنة

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .١٤١م

 .٤٣النظام األسا��ي م -

موافقة ا�جمعية العامة للمساهم�ن يتم �عي�ن مراقب ا�حسابات �عد 

ملدة ســــــــــنة واحدة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة ســــــــــواء 

ع�� العروض املستلمة ب�ن مراق�ي ا�حسابات بحد اق��ى أقل من 

 خمس سنوات.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥۲                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 مهام ومسؤوليات مراقب ا�حسابات .٢٤

 طرخ بأي -كتابة-املجلس إبالغ ا�حسابات مراقب ع�� 

 ما لو�� الشركة، لھ تتعرض أن يتوقع أو لھ تتعرض

 خة�� و�رسل ��ا، علمھ فور  مخالفات من يكتشفھ

 دعوة حق ذلك �� ولھ الهيئة، إ�� البالغ ذلك من

 هذا �� القانون  ألح�ام وفقا لال�عقاد العامة ا�جمعية

 .بذلك الهيئة يخطر أن ع�� الشأن

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 .١٢٤م
 .٤٣األسا��ي مالنظام     -
خطاب التمثيل ا�خاص  -

 بمراقب ا�حسابات ا�خار��

  يقع ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات ا�خار��.-

 واحدا تقر�را-�عدد وإن-ا�حسابات مراقب و�قدم 

 إ�� منھ ��خة و�رسل عل��ا، و�تلوه العامة ل�جمعية

 الواردة البيانات �حة عن مسؤوال و��ون  الهيئة،

 مناقشة حق العامة با�جمعية عضو ول�ل فيھ،

 ماع �ستو�حھ وأن بالتقر�ر مسألة أي �� املراقب

 .فيھ ورد

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ١٧٤، م١٤٨م
 .٤٣النظام األسا��ي م    -

 

أيھ �� ماالجتماع  يد�� �� العامة، وا�حســــــابات ا�جمعية  يحضــــــر مراقب

�ـــل مـــا يتعلق �عملـــھ و �� م��انيـــة الشــــــــــــركـــة، و يتلو التقر�ر ع��  ��

ا�جمعية  العامة، و متاح للمســــــــاهم�ن مناقشــــــــة مراقب ا�حســــــــابات 

 أثناء ا�عقاد ا�جمعيات العمومية.

 

 ما �ل ا�حسابات مراقب تقر�ر يتضمن أن و�جب 

 اصةخ بالشركة األداء وتقييم الرقابة بأعمال يرتبط

 :باآل�ي املتعلقة

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ١٧٤، م١٤٨م

 .٤٣النظام األسا��ي م    -

خــــطــــــاب الــــتــــمــــثــــيــــــل ا�ــــخــــــاص  -

 بمراقب ا�حسابات ا�خار��

  ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات املطلوب منھ بمقت��ى ت�ليفھ.

 الرقابة أنظمة وفاعلية مالءمة مدى .١ 

 .بالشركة ��ا املعمول  الداخلية

الشر�ات التجار�ة قانون  - مل��م -

 ١٤٦، م١٤٥م

خــــطــــــاب الــــتــــمــــثــــيــــــل ا�ــــخــــــاص  -

 بمراقب ا�حسابات ا�خار��

  ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات املطلوب منھ بمقت��ى ت�ليفھ.



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥۳                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 لةمزاو  �� االستمرار ع�� الشركة قدرة مدى .٢ 

 �ش�ل كذل و�تم ال��اما��ا، وتنفيذ أ�شط��ا

 .املجلس يبديھ عما مستقل

 

 

الشر�ات التجار�ة  قانون  - مل��م -

 ١٤٦، م١٤٥م

خطاب التمثيل ا�خاص  -

 بمراقب ا�حسابات ا�خار��

  ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات املطلوب منھ بمقت��ى ت�ليفھ.

 ائحواللو  األنظمة بوضع الشركة ال��ام مدى .٣ 

 وتلك األنظمة هذه مالءمة ومدى الداخلية،

 ال��امها ومدى الشركة، لوضع اللوائح

 .بتطبيقها

 

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ١٤٦، م١٤٥م

خطاب التمثيل ا�خاص  -

 بمراقب ا�حسابات ا�خار��

  ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات املطلوب منھ بمقت��ى ت�ليفھ.

 األسا��ي بنظامها الشركة ال��ام مدى .٤ 

 و�شريعات القانون  ألح�ام وخضوعها

 هذا أح�ام ف��ا بما الصلة ذات الهيئة

 .النظام

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ١٤٦، م١٤٥م

  ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات املطلوب منھ بمقت��ى ت�ليفھ.

 أفضل بتطبيق والشركة ال��امھ مدى .٥ 

 ار�رالتق وإعداد التدقيق �� العاملية النظم

 املحاسبة بمعاي�� وال��امهما املالية

) ISA(و) IFRS/IAS( الدولية والتدقيق

 .ومتطلبا��ا

 

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ١٤٦، م١٤٥م

 ضمن نطاق اعمال مراقب ا�حسابات املطلوب فيھ بمقت��ى ت�ليفھ.

بإصـــــــــــدار التقار�ر املالية  KPMGيقوم املدقق ا�خار�� املا�� للشـــــــــــركة 

 وفقا ملعاي�� املحاسبة الدولية.

 

 من تمكينھ �� الشركة �عاون  مدى .٦ 

 إلتمام الالزمة املعلومات إ�� الوصول 

 .أعمالھ

 

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -

 ١٤٦، م١٤٥م

تتعاون �افة اإلدارات املعنية مع مرقب ا�حســــــــــــابات ا�خار�� لتمكينھ 

 من الوصول ل�افة املعلومات املطلو�ة.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥٤                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 اإلفصاح والشفافية .٢٥

 ��اف بما اإلفصاح بمتطلبات االل��ام الشركة ع�� 

 من ل� يمتلكها ال�ي األسهم وعدد املالّية، التقار�ر

 ا،العلي التنفيذية واإلدارة املجلس، وأعضاء رئيس

 ذلكوك املسيطر�ن، املساهم�ن أو املساهم�ن وكبار

 وأعضاء برئيس ا�خاصة املعلومات عن اإلفصاح

 اقعو  من والعملية العلمية وخ��ا��م و�جانھ املجلس

 سمجل �� عضوا م��م أيا �ان إذا وما الذاتية، س��هم

 أو اله العليا التنفيذية باإلدارة أو أخرى  شركة إدارة

 .إدار��ا مجلس �جان من بأي عضوا

قانون الشر�ات التجار�ة  - مل��م -
 .١٨٤م

-٢(٣ميثاق مجلس اإلدارة م -
 .١٨)، م٢

الئحة نماذج اإلفصاح ب -

سياسة اإلفصاح وحظر 

ا�جمع ب�ن املناصب وتضارب 

 وسر�ة املعلومات.املصا�ح 

دليل أخالقيات املهنة  -
 ٢-٣وتضارب املصا�ح م

تقوم الشـــــــــــركة باإلفصـــــــــــاح الدوري وتقديم التقار�ر املالية بصـــــــــــورة  -
 دور�ة وتمليكها �جميع ا�جهات الرقابية واإلعالمية.

يتم اإلفصــــــــــــــاح عن املعلومـــات ا�خـــاصــــــــــــــة عن مجلس اإلدارة و�جـــانـــھ 

جال شــــــــــــر�ات أخرى أو واســــــــــــهم األعضــــــــــــاء وخ��ا��م وعضــــــــــــو���م �� م

شــــــغلهم ملواقع تنفيذ با�جهات الرقابية املختصــــــة، كما يتم اإلفصــــــاح 

 عن ذلك ع�� تقر�ر ا�حوكمة السنوي.

 

 مع التعامل �شأن سياس��ا تحديد الشركة وع�� 
 �ل�ش اإلفصاح وكيفية إثباتا، أو نفيا الشائعات

 ئةالهي �شريعات مع يتعارض ال و�ما ومكتوب وا�ح
 دقة من التأكد املجلس ع�� و�جب الصلة، ذات

 واعدق ب�افة وال��امها الشركة عنھ تف�ح ما و�حة
 .اإلفصاح

-٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

١١. 
 

تقوم الشـــــــركة بذلك ع�� قســـــــم خاص بإدارة التســـــــو�ق بالتنســـــــيق مع 

 اإلدارة التنفيذية.

 

 تضارب املصا�ح .٢٦

 يل��م الشأن، هذا �� القانون  أح�ام يخالف ال بما 
 عن و�اإلفصاح النظام، هذا بمبادئ املجلس

 يأ مع الشركة ت��مها ال�ي والصفقات التعامالت
 قد مص�حة ف��ا لألخ�� و��ون " عالقة ذي طرف"

 .الشركة مص�حة مع تتعارض

 .١٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

نــمــــــاذج اإلفصـــــــــــــــــاح بــالئــحــــــة  -

ســــــــــياســــــــــة اإلفصــــــــــاح وحظر 

ب وتضار ا�جمع ب�ن املناصب 

 املصا�ح وسر�ة املعلومات.

دلــــــيــــــل أخــــــالقــــــيــــــات املــــــهــــــنــــــة    -

 .٢موتضارب املصا�ح 

لم ت��م الشــــــــــــركة �عامالت أو صــــــــــــفقات مع أطراف ذات عالقة خالل 

 .٢٠١٨العام 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥٥                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 ار�خالت من األقل ع�� أسبوع قبل املجلس ع�� و�جب 

 �� للنظر تد�� ال�ي العامة ا�جمعية ال�عقاد املحدد

 صرفت تحت يضع أن املجلس وتقر�ر الشركة م��انية

 قاتوالصف بالتعامالت تفصيليا كشفا املساهم�ن

 عليھ يجب كما السابقة، الفقرة �� إل��ا املشار

 .للشركة السنوي  بالتقر�ر ع��ا اإلفصاح

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .١٢٢م

 ١٦ميثاق مجلس اإلدارة م -

ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  الئحــة -

وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 

وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 

 .٢م املعلومات

لم ت��م الشــــــــــــركة �عامالت أو صــــــــــــفقات مع أطراف ذات عالقة خالل 

 .٢٠١٨العام 

 

 أية بإبرام القيام للشركة يجوز  ال األحوال، جميع و�� 

 ةموافق �عد إال" عالقة ذي طرف" أي مع كب��ة صفقة

 جدول  يتضم��ا أن و�جب للشركة، العامة ا�جمعية

 إجراءات إلتمام التالية العامة ا�جمعّية أعمال

 .إبرامها

 ١٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 

وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 

 .٢املعلومات م

لم ت��م الشــــــــــــركة �عامالت أو صــــــــــــفقات مع أطراف ذات عالقة خالل 

 .٢٠١٨ العام

 

 الشفافية وإعالء مص�حة الشركة .٢٧

 ةصل لھ أو طرفا ي�ون " عالقة ذي طرف" ألي يجوز  ال 

 حضور  الشركة ت��مها صفقة أو عالقة أو �عملية

 أو العملية تلك مناقشتھ أثناء املجلس اجتماع

 ام ع�� التصو�ت لھ يحق وال الصفقة، أو العالقة

 .�شأ��ا قرارات من املجلس يصدره

 ١٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 
وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 

 .٢املعلومات م

 من رأس املال. %٢٠مالك السهم املمتاز طرف ذي عالقة المتالكھ  -

ال ينطبق هــذا ا�حكم �� حــالــة أن ي�ون الطرف ذو العالقــة هو مــالــك 

لرئيس ونائب الرئيس علما بأن املجلس ال الســــــهم املمتاز والذي �ع�ن ا

 ينعقد أصال إال بوجود أحدهما.

 

 العالقات �افة تصب أن يجب األحوال، جميع و�� 

 ة،الشرك مص�حة �� الغ�� مع الشركة تقيمها ال�ي

 هات��م ال�ي الصفقات جميع ت�ون  أن يجب وكذلك

 
ً
 بو�ج بحت، تجارّي  أساس وع�� السوق  ألسعار وفقا

 
ّ
  تتضّمن أال

ً
 .الشركة مص�حة تخالف شروطا

 ١٧ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
الئحــة ســــــــــــيــاســــــــــــــة اإلفصــــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املنــــاصــــــــــــــــب 

وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــا�ح وســــــــــــر�ــة 
 .٢املعلومات م

�افة العالقات ال�ي تقيمها الشركة مع الغ�� بدافع تحقيق مص�حة  -
 الشركة ومساهم��ا.

 السوق و�صورة تجار�ة.جميع الصفقات ت��م ع�� أساس سعر 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥٦                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 اإلفصاح عن عمليات التداول  .٢٨

 االعلي التنفيذية واإلدارة املجلس، أعضاء يل��م 

 وأوالدهم وأزواجهم املطلع�ن األ�خاص وجميع

 ون يقوم ال�ي التداول  عمليات عن باإلفصاح القصر

 ى،األخر  املالّية أوراقها وسائر الشركة أسهم ع�� ��ا

 وا�حة وإجراءات قواعد املجلس �عتمد أن و�جب

 اليةامل األوراق ع�� املطلع�ن األ�خاص تداول  تنظم

 .الشركة تصدرها ال�ي

 

 ١٨ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
الئحة ســــــــــــياســــــــــــة اإلفصــــــــــــاح  -

وحظر ا�جمع ب�ن املناصــــــــــــب 
وتضــــــــــارب املصــــــــــا�ح وســــــــــر�ة 

 .٣املعلومات م

واالصـــــــــــــدارات تقوم الشــــــــــــركــة من وقــت آلخر بــإرســـــــــــــال التعليمــات  -
املنظمة لقواعد �عامل أعضـــــــاء املجلس واأل�ـــــــخاص ذوي العالقة 
ألعضــــــــــــــاء املجلس واملــدير�ن التنفيــذي�ن وجميع األ�ــــــــــــخــاص ذوي 

 العالقة.

ســــــــــــيتم إعـــــداد قواعـــــد وإجراءات تـــــداول األ�ــــــــــــخـــــاص ذوي العالقـــــة 

 العتمادها بواسطة املجلس.

 

 املساواة ب�ن املساهم�ن �� ا�حقوق  .٢٩

 ع�� امل��تبة ا�حقوق  �افة ولهم متساوون املساهمون  

 راراتوالق واللوائح القانون  ألح�ام وفقا السهم ملكية

 .الصلة ذات

 

�ــــحة املو -باســــتثناء ا�حقوق اإلضــــافية ا�خاصــــة بمالك الســــهم املمتاز   مل��م -

 يتمتع جميع املساهمون بحقوق متساو�ة. -٥ع�� صفحة 

 

 حهاولوائ للشركة األسا��ي النظام يتضمن أن و�جب 

 ملمارسة الالزمة والضمانات اإلجراءات الداخلية

 حق خاص و�وجھ �حقوقهم، املساهم�ن جميع

 النصيب ع�� ا�حصول  وحق األسهم، �� التصرف

 ةالعام ا�جمعية حضور  وحق األسهم، أر�اح من املقرر 

 وحق ا،قرارا�� ع�� والتصو�ت مداوال��ا �� واالش��اك

 ا�حبمص يضر ال بما وطل��ا املعلومات إ�� الوصول 

 .الشركة

 

النظام األسا��ي لوقود املواد  - مل��م -
١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١٠ ،
٤٨، ٦-٤١، ٣١. 

جميع املعلومــــــات متــــــاحــــــة للمســـــــــــــــــاهم�ن من خالل موقع الشــــــــــــركــــــة 

االلك��و�ي ومن خالل مــــا تقوم الشــــــــــــركــــة بتمليكــــھ للمســــــــــــــــاهم�ن من 

والتعاميم الصــــــــــادرة معلومات ع�� اإلفصــــــــــاحات والتقار�ر والنشــــــــــرات 

 والدور�ة والسنو�ة ع�� بورصة قطر وال�حف اليومية.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥۷                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 مراجعة �جل املساهم�ن .٣٠

 اإليداع �جهة بطلب شهر�ا التقدم الشركة ع�� 

 املساهم�ن �جل من محدثة ��خة ع�� ل�حصول 

 .لد��ا بھ واالحتفاظ

  تل��م الشركة بما ورد �� هذا البند.  مل��م -

 �� ا�حصول ع�� املعلوماتحق املساهم  .٣١

 هاولوائح للشركة األسا��ي النظام يتضمن أن يجب 
 �يال املعلومات إ�� املساهم وصول  إجراءات الداخلية

 بحقوق  يخل ال بما �املة حقوقھ ممارسة من تمكنھ

 .الشركة بمصا�ح يضر أو املساهم�ن سائر

، ١٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
 فقرة ما قبل األخ��ة ٤٣م

 

 تل��م الشركة بما ورد �� هذا البند. -

هنالك قســـــــم لشـــــــئون املســـــــاهم�ن مع�ي بالتواصـــــــل مع املســـــــاهم�ن �� 

 األمور ذات العالقة.  

 

 ر�قةبط املعلومات وتحديث بتدقيق الشركة وتل��م 

 ساهم�نامل ��م ال�ي املعلومات �افة و�توف�� منتظمة،

 األكمل، الوجھ ع�� حقوقهم ممارسة من وتمك��م

 .ا�حديثة التقنية وسائل ذلك �� �ستخدم وأن

قانون الشر�ات ا�جار�ة  - مل��م -
 .١٨٤م

-٣(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م -
٣.( 

 
 

يتم تحديث وتدقيق املعلومات بصــــــــــورة دور�ة وســــــــــنو�ة و�تم توف��ها 

 للمساهم�ن ع�� اآلليات املذ�ورة �عاليھ.

 

 حقوق املساهم�ن املتعلقة با�جمعية العامة .٣٢

 متنظي للشركة، األسا��ي النظام يتضمن أن يجب 

 امةالع ا�جمعية باجتماع املتعلقة املساهم�ن حقوق 

 :م��ا وال�ي

    مل��م -

 ال ما املالك�ن املساهم�ن أو املساهم حق .١ 

 الشركة، مال رأس من) %١٠( عن يقل

 العامة ا�جمعية دعوة طلب جدية وألسباب

 يمثلون  الذين املساهم�ن وحق لال�عقاد،

 األقل ع�� الشركة مال رأس من) %٢٥(

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .١٣٨، م١٢٤م

 .٣٩، م٣٦النظام األسا��ي م -

ا�جمعية العمومية لعقد  ٢٠١٨ا�حق متاح ولم نتلقى طلبا خالل العام 

 ع�� النحو الوارد �� هذا البند.

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥۸                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 العادية غ�� العامة ا�جمعية دعوة طلب

 يحددها ال�ي لإلجراءات وفقا لال�عقاد

 .الشأن هذا �� واللوائح القانون 

 ٢ . 

 

 دول ج �� معينة مسائل إدراج طلب �� ا�حق

 ومناقش��ا العامة ا�جمعية أعمال
 وقررت املجلس يدرجها لم إن باالجتماع

 .ذلك ا�جمعية

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .٧-١٢٩م

،  ١-٣٦النظـــام األســــــــــــــا�ــــــــــــ�ي م -

 .٢-٣٦م

لعقد ا�جمعية العمومية  ٢٠١٨نتلقى طلبا خالل العام ا�حق متاح ولم 

 ع�� النحو الوارد �� هذا البند.

 

 العامة، ا�جمعية اجتماعات حضور  حق .٣ 
 ف��ا الفعالة املشاركة فرصة وإتاحة

 ومناقشة مداوال��ا �� واالش��اك

 األعمال، جدول  �� املدرجة املوضوعات
 انوم� بموعد العلم شأنھ من ما �ل وتيس��

 ل بجدو  املدرجة و�املسائل ا�جمعية ا�عقاد

 املناقشات تحكم ال�ي و�القواعد األعمال

 .األسئلة وتوجيھ

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .١٣٢، م١٢٩، م١٢٨م

إ��  ٣١النظام األســــا�ــــ�ي املواد  -

٤٠. 

جميع مـــا ورد ممـــارس بصــــــــــــورة عمليـــة �� جميع ا�جمعيـــات العموميـــة 

 للشركة.

 

 ٤ . 

 

 كيلتو  بموجب عنھ يو�ل أن �� املساهم حق

 من آخر مساهما بالكتابة؛ وثابت خاص

 اجتماع حضور  �� املجلس أعضاء غ��
 األسهم عدد يز�د أال ع�� العامة، ا�جمعية

) %٥( ع�� الصفة ��ذه الوكيل يحوزها ال�ي

 .الشركة مال رأس أسهم من

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 .٣-١٢٨م

 .٢-٣١مالنظام األسا��ي  -

  ممارس بصورة عملية.

 �� عل��م واملحجور  القصر املساهم�ن حق . ٥ 

 و�مثلهم العامة، ا�جمعية اجتماع حضور 

  ع��م النائبون  ا�حضور  ��
ً
 .قانونا

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -

 ٢-١٢٨م

 .٢-٣١النظام األسا��ي م -

  ممارس بصورة عملية.

 اءأعض إ�� األسئلة توجيھ �� املساهم حق . ٦ 

 دربالق عل��ا باإلجابة وال��امهم املجلس

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -
 .١٣٢م

تتاح الفرصــــــــــة بصــــــــــورة عملية �� جميع اجتماعات ا�جمعية العمومية 

 املساهم�ن �� توجيھ ما �شاءون من أسئلة وتتم اإلجابة عل��ا.�جميع 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                  ٥۹                                                                                                                                                   ۲۰۱۸تقریر حوكمة الشركات للعام 

رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 للضرر، الشركة مص�حة �عّرض ال الذي

 اإذ العامة ا�جمعية إ�� االحت�ام �� وحقھ

 .�افية غ�� سؤالھ ع�� اإلجابة أن رأى

 ا�جمعية قرارات ع�� التصو�ت �� ا�حق . ٧ 

 العلم شأنھ من ما �ل وتيس�� العامة،

 عملية تحكم ال�ي واإلجراءات بالقواعد

 .التصو�ت

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .١٣٣م

 .٣٢النظام األسا��ي م -

  ممارس بصورة عملية.

 رى ي قرار أي ع�� االع��اض �� املساهم حق .٨ 

 من معينة فئة ملص�حة يصدر أنھ

  يجلب أو ��ا يضر أو املساهم�ن
ً
 خ نفعا

ً
 اصا

 اعتبار دون  غ��هم أو املجلس ألعضاء

 محضر �� وإثباتھ الشركة ملص�حة

 ھعلي اع��ض ما إبطال �� وحقھ االجتماع،

 هذا �� القانون  ألح�ام وفقا قرارات من

 .الشأن

قــــانون الشــــــــــــر�ــــات التجــــار�ـــة  - مل��م -

 .١٣٦م

 

يجوز للمســــــــاهم االع��اض ع�� أي قرار بمقت�ــــــــ�ى ممارســــــــتھ �حق  -

 التصو�ت إما بالقبول أو االع��اض.

 تصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة �� االجتماع. -

و��ـــــجل جميع مداخالت واع��اضـــــات املســـــاهم�ن �� محضـــــر االجتماع 

املســــــــاهم �� طلب إبطال أي قرار يرى أنھ غ�� �ــــــــحيح أو  وال حجر ع��

 باطل.

 

 تيس�� سبل املشاركة الفعالة �� ا�جمعية العامة .٣٣

 ال�عقاد واملواعيد األماكن أ�سب اختيار يجب 

 ةالتقني وسائل استخدام وللشركة العامة، ا�جمعية

 شاركةمل تيس��ا املساهم�ن مع التواصل �� ا�حديثة

 مشاركة العامة ا�جمعية اجتماع �� م��م عدد أك��

 .فعالة

يتم من نـــــاحيـــــة عمليـــــة االل��ام ب�ـــــل مـــــا ورد �� هـــــذا البنـــــد �� جميع  .٣٦النظام األسا��ي م - مل��م -

 ا�جمعيات العمومية للشركة.

 

 العلم من املساهم�ن تمك�ن الشركة وع�� 

 ��ام �ستجد وما األعمال بجدول  املدرجة باملوضوعات

 اتخاذ من تمك��م �افية بمعلومات م�حو�ة

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -
 .١٣٥، م١٢٧، م١٢١م

-٢(٣مجلس اإلدارة م ميثــــــاق -
٧.( 

يتم �شر وإرسال جدول االعمال للمساهم�ن قبيل االجتماع و�وزع  -
 و�بث ع�� لوحة ضوئية كب��ة �� قائمة اجتماع ا�جمعية.
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 رمحض ع�� االطالع من تمكي��م وكذلك قرارا��م،

 نتائج عن اإلفصاح وعل��ا العامة، ا�جمعية اجتماع

 من ��خة وإيداع ان��ا��ا، فور  العامة ا�جمعية

 .اعتماده فور  الهيئة لدى االجتماع محضر

يتم اإلفصــــــــــــاح عن نتائج اعمال وقرارات ا�جمعية العمومية وترســــــــــــل 

 للهيئة والبورصة وجميع ا�جهات الرقابية األخرى.

 املتعلقة بالتصو�ت حقوق املساهم�ن .٣٤

 ر�قط عن أو بنفسھ يمارسھ- املساهم حق التصو�ت 

  يمثلھ من
ً
 يمكن وال عنھ التنازل  يجوز  ال -قانونا

 .إلغاؤه

  ممارس بصورة عملية. .٣٥النظام األسا��ي م - مل��م -

 يؤدي قد إجراء أو قيد أي وضع الشركة ع�� و�حظر 

 التصو�ت، �� �حقھ املساهم استخدام إعاقة إ��

 تالتصو� حق ممارسة من املساهم بتمك�ن وتل��م

 ذلك �� �ستخدم أن لها و�جوز  إجراءاتھ، وتيس��

 .ا�حديثة التقنية وسائل

ال تضـــع وقود أي قيود من شـــأ��ا أن �عيق أي مســـاهم عن ممارســـة  -  مل��م -
حقھ �� التصــــو�ت كما يمكن املســــاهم من ممارســــة حق التصــــو�ت 

 بالسهولة واليسر الالزم�ن.

 التصو�ت النتخاب مجلس اإلدارة باستخدام الكمبيوتر.يتم 

 

 حقوق املساهم�ن املتعلقة بانتخاب أعضاء املجلس .٣٥

 يتعلق فيما اإلفصاح بمتطلبات االل��ام الشركة ع�� 

 اهم�ناملس إطالع وعل��ا املجلس، لعضو�ة باملر�ح�ن

 املر�ح�ن بجميع ا�خاصة املعلومات �افة ع��

 يةالذات س��هم واقع من والعملية العلمية وخ��ا��م

 بوقت العامة ا�جمعية ال�عقاد املحدد املوعد قبل

 .�اف

يتم إعداد قائمة باملر�ح�ن لعضو�ة املجلس ومؤهال��م وخ��ا��م من  .٣-٦ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

واقع ســـــ��هم الذاتية و�تم �شـــــر وتوزيع القائمة املذ�ورة للمســـــاهم�ن 

 العمومية املعنية باالق��اع واختيار املر�ح�ن.قبل اجتماع ا�جمعية 

 

 باالق��اع املجلس أعضاء العامة ا�جمعية وتنتخب 
 .ال��اك�ي التصو�ت ألسلوب ووفقا السري 

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -
 .٩٦م

 .٣-٢٠النظام األسا��ي م -

 ممارس بصورة عملية.
�� اجتمـــــاع ا�جمعيـــــة العموميـــــة  آخر اق��اع ســــــــــــري لوقودتم حيـــــث 

حيث تم تطبيق مبدأ االق��اع الســــــــري  ٠٥/٠٣/٢٠١٧املنعقدة بتار�خ 
 وفقا ألسلوب االق��اع ال��اك�ي.
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 حقوق املساهم�ن املتعلقة بتوزيع االر�اح .٣٦

 بقدرة يخل ال بما- للشركة األسا��ي النظام يحدد 
 ا�حد بة�س -الغ�� تجاه بال��اما��ا الوفاء ع�� الشركة

 ��ع توزيعها يجب ال�ي الصافية األر�اح من األد�ى
 وا�حة سياسة وضع املجلس وع�� املساهم�ن،

 الشركة مصا�ح يحقق بما األر�اح تلك لتوزيع
  واملساهم�ن،

-٢(١٤ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -
١.( 

 .٤٦النظام األسا��ي م  -

ملال من رأس ا %٥تم النص ع�� جواز اقتطاع حصة أو�� بواقع 
لتوزيعها كأر�اح. �عد تخصيص مبالغ الستيفاء ال��امات قوان�ن العمل 

 واالحتياطي االجباري واالختياري.
من النظام األسا��ي تحدد املعالم الرئيسية لتوزيع األر�اح  ٤٦املادة 

ضوء الظروف اآلنية  واملجلس يحدد التوزيع ع�� ضوء ذلك وع��
 واملستقبلية للشركة.

 

 تماعاج �� السياسة هذه ع�� املساهم�ن اطالع و�جب 
 .املجلس تقر�ر �� إل��ا واإلشارة العامة، ا�جمعية

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -
 .١٢٩م

يتم إطالع املساهم�ن سنو�ا ع�� سياسة توزيع األر�اح و�تم �شر ذلك 
 �� التقر�ر السنوي.

 

 رتأق ال�ي األر�اح ع�� ا�حصول  �� األحقية وت�ون  
 اأسهم أو نقدية �انت سواء توزيعها العامة ا�جمعية

 م�ناملساه ��جل امل�جل�ن األسهم ملال�ي مجانية
 ةا�جمعي ا�عقاد يوم تداول  ��اية �� اإليداع جهة لدى

 .العامة

�� املا�ــــــــــ�ي �ان التوزيع يتم للمســــــــــاهم امل�ــــــــــجل لدى جهة اإليداع ��   مل��م -
 تطبيق الســياســة ا�جديدة تموحاليا اليوم الســابق ال�عقاد ا�جمعية، 

بالتوزيع للمســــــــــــاهم املالك للســــــــــــهم ب��اية تداول يوم ا�عقاد ا�جمعية 
 العمومية.

 

 حقوق املساهم�ن املتعلقة بالصفقات الك��ى  .٣٧

 آلية للشركة األسا��ي النظام يتضمن أن يجب 

 عامة بصفة املساهم�ن حقوق  �حماية محددة

 صفقات الشركة إبرام حال خاصة بصفة واألقلية

 الم رأس بملكية تخل أو بمصا�حهم تضر قد كب��ة
 .الشركة

جميع مواد النظـــــام األســـــــــــــــــا�ــــــــــــ�ي والنظم واإلجراءات املعمول ��ـــــا ��   مل��م -

الشركة مصممة خصيصا �حماية حقوق املساهم�ن سواء األقلية أو 

األك��ية ومع العلم بأن القرارات حســـــــــــب النظام األســـــــــــا�ـــــــــــ�ي تصـــــــــــدر 

م املمثلة �� االجتماع و�عت�� ملزمة لألســـــــــهم املشـــــــــاركة بأغلبية االســـــــــه
وغ�� املشــــاركة �� االجتماع.  تجدر اإلشــــارة إ�� أن رأس مال وقود ليس 

فيھ حقوق ألك��ية تمك��ا من إصــــــــدار القرارات لوحدها، و�التا�� و�ما 

أنھ ليســــــــــت هنالك أك��ية فكذلك ليســــــــــت هنالك أغلبية، وال غ�ى عن 
 امن ب�ن ا�حصص الكب��ة والصغ��ة معا.إصدار القرار من تض

 

 لما رأس هي�ل عن اإلفصاح يجب األحوال جميع و�� 

 عن واإلفصاح �شأنھ، تجر�ھ اتفاق و�ل الشركة

 بطر�قة الشركة أسهم من أك�� أو) %٥( املالك�ن

 .مباشرة غ�� أو مباشرة

قــــــانون الشــــــــــــر�ــــــات التجــــــار�ــــــة  - مل��م -
 .٢-١٣٧م

 .٦النظام األسا��ي م -

يتم اإلفصاح عن هي�ل رأس املال بالش�ل املطلوب هنا. ير�� مراجعة 

هذا التقر�ر. والذي يو�ـــــح املســـــاهم�ن الفصـــــل األول من  من  ٦البند 

 من رأس املال. %٥اللذين يمل�ون أك�� من 
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رقم 

 املادة
 رقم البند

 ةـــــوكمـات ا�حــقـبيـتط

 االل��ام
 
ً
من حيث القاعدة وجودا

 
ً
 وعدما

 التطبيق الفع��من حيث 
م��ر عدم االل��ام 

 إن وجد
 حقوق أ�حاب املصا�ح من غ�� املساهم�ن .٣٨

 صا�حامل أ�حاب حقوق  ع�� باملحافظة الشركة تل��م 

 الشركة �� مص�حة صاحب ل�ل و�جوز  واح��امها،

 فقير  أن ع�� بمص�حتھ الصلة ذات املعلومات طلب

 يمبتقد الشركة وتل��م صفتھ، يثبت ما بطلبھ

 الذي و�القدر املناسب الوقت �� املطلو�ة املعلومات

 .بمصا�حها يضر أو اآلخر�ن مصا�ح ��دد ال

تقوم ســـــياســـــة الشـــــركة ورؤ���ا االســـــ��اتيجية ورســـــال��ا وجميع نظمها  .٣ميثاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

ع�� اح��ام حقوق أ�ــــــــــــحــاب املصـــــــــــــا�ح. إضـــــــــــــافــة إ�� ذلــك فــإن وقود 

كشــــــــــــركة خدمات وتوزيع حصــــــــــــر�ة للمنتجات الب��ولية والغاز داخل 

الدولة تخضــــــــــــع لقوان�ن ولوائح وإجراءات تنظيمية ح�ومية صــــــــــــارمة 

أ�ــــــــــحاب املصــــــــــا�ح وتقديم ومنضــــــــــبطة تصــــــــــب �� مجملها ملصــــــــــ�حة 

ا�خدمات لهم ع�� أسس املساواة والعدل والن�اهة والشفافية و�عبارة 

أخرى فإن وقود �� تأدي��ا ألعمالها تخضـــع لرقابة جهات أخرى بخالف 

 الهيئة. 

 

 إجراءات تحدد مكتو�ة آلية يضع أن املجلس وع�� 
 توتصرفا قرارات من املصا�ح أ�حاب تظلم تقديم

 �ا،� العليا التنفيذية واإلدارة بالشركة املسؤول�ن
 ا��مو�الغ ومق��حا��م ش�اواهم وفحص لتلقي وأخرى 
 أن ع�� وأموالها الشركة مصا�ح يمس ما �ل �شأن
 أو الش�وى  مضمون  سر�ة ع�� اآللية تلك تنص

ق�َ�ح
ُ
 �� البت وآجال مقدمھ، وحماية الَبالغ، أو امل

 .واملق��حات الش�اوى  ع�� والرد التظلمات

مــــــيــــــثــــــاق مــــــجــــــلــــــس اإلدارة  - مل��م -
 ).٥-٢(٣م

تم وضــع آلية تحدد كيفية قيام أ�ــحاب املصــا�ح بالتظلم من قرارات 
وتصــــــرفات املســــــؤول�ن و�ل ما يمس مصــــــا�ح الشــــــركة بموجب �عميم 

 .٢٠١٦لسنة  ٢رقم 

 

 حق املجتمع .٣٩

 ال��وضو  املجتمع تنمية �� بدورها القيام الشركة ع�� 

 فعالةال املشاركة خالل من البيئة ع�� واملحافظة بھ،

 .للشر�ات االجتماعية املسؤولية بمنظومة وا�جادة
 

-٥(٣ميثــــــاق مجلس اإلدارة م - مل��م -

٥.( 

دلـــــــيـــــــل اخـــــــالقـــــــيـــــــات املـــــــهـــــــنـــــــة  -
 .١٢وتضارب املصا�ح م

 ممارس بصورة فعلية وعملية.

 من هذا التقر�ر. ١٧ير�� مراجعة البند 
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