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 تمهيد: -1
  

( 86) المادة خاصة 4114 لسنة 5 رقم التجارية الشركات قانون وأحكام االساسي نظامها ألحكام وفقا   تأسيسها تم قطر ببورصة مدرجة قطرية مساهمة شركة للخدمات الدولية الخليج شركة
 يسها،تأس عند أو ظلها في عقدت التي واالتفاقيات األوضاع مع يتعارض ال الذي بالقدر إال ، الشركات قانون ألحكام الخضوع عدم المادة، لهذه طبقا   المنشأة للشركات تسمح والتي منه

 .األساسي ونظامها تأسيسها عقد في عليها المنصوص واألحكام
  

 قطر مساهمة اراالعتب في االخذ مع للبترول، قطر في بها المعمول واالجراءات القواعد الشركة تطبق للخدمات، الدولية الخليج وشركة للبترول قطر بين ما المبرمة الخدمات إتفاقية وبموجب
 لمرحلة اإلعداد مع بالتزامن أيضا   عليها المتعارف الممارسات أفضل وتطبيق الحوكمة بمعايير اإللتزام على الشركة حرص إطار في أنه إال ، % 01 بنسبة الشركة مال رأس في للبترول
 المتخصصة ةاإلستشاري المكاتب أحد مع بالتعاقد الشركة قامت آنفا، اليها المشار الخدمات إتفاقية الى الحاجة بدون وإجراءاتها سياساتها على اإلعتماد في الشركة إدارة تحتاج قد مستقبلية
 .45/14/4102 بتاريخ عقده تم والذي 4102 لعام األول باجتماعه الشركة إدارة مجلس قبل من عليه الموافقة تم والذي للشركة ومستقل كامل بشكل الحوكمة لنظام المستندي اإلطار إلعداد

  
عدا ما تم النص  فيما” التقيدقائم على مبدأ التقيد أو االيضاح بمعنى التقيد او تعليل عدم ” ( منه4المادة )” المالية لألسواقالحوكمة الصادر عن هيئة قطر ومع األخذ في االعتبار بأن نظام 

 :يلي كما 4102، قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة لعام خالف ذلك عليه
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 أعضاء مجلس اإلدارة 1-1
  

 عضو مجلس اإلدارة إسم

المنصب 

الوظيفي في 

 مجلس اإلدارة

 المناصب االخرى المؤهالت األسهم عدد تاريخ التعيين

 -- 4102 الرئيس سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة

بكالوريوس في العلوم البحرية و  -

 الجيولوجية

 دكتوراه في العلوم و التكنولوجيا -

 وزير الطاقة والصناعة -

 إدارة قطر للبترولمجلس رئيس  -

 إدارة شركة صناعات قطررئيس مجلس  -

مسيعيد للبتروكيماويات  ئيس مجلس إدارة شركةر -
 القابضة

الكهرباء والماء  رئيس مجلس إدارة شركة شركة -
 القطرية

 رئيس مجلس إدارة شركة ناقالت -
 شركات اخرىجهات /باإلضافة إلى عضويته في  -

 نائب الرئيس المهنديالسيد / سعيد مبارك 

4102 
0891 

 بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية -

ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية و  -

 إدارة األعمال

 شركة هليكوبتر الخليج -

 شركة راس غاز -

 باإلضافة إلى عضويته في بعض الشركات األخرى -

 عضو السيد / عبد العزيز احمد المالكي

4102 
 

 رئيس مجلس إدارة أمواج لخدمات التموين - في إدارة األعمال واالقتصادبكالوريوس  -

 قافكورئيس مجلس إدارة شركة  -

 شركات اخرىجهات /باإلضافة إلى عضويته في  -

 عضو السيد/ احمد سيف السليطي

4102 

0102 

 مجموعة الشاهين القابضة - في هندسة المصانع دبلوم -

 الخليجشركة هليكوبتر  -

 شركة الخليج العالمية للحفر -

 شركات اخرىجهات /باإلضافة إلى عضويته في  -

 عضو السيد/ احمد رفيع العمادي
4102 

- 
 بكالوريوس في إدارة األعمال -

 أمينوإعادة التشركة الكوت للتأمين ل الرئيس التنفيذي -

 عضو السيد/ إبراهيم جاسم العثمان
4102 

0201 
 علوم هندسة البترولبكالوريوس في  -

 ماجستير في علوم إدارة األعمال -

 شركة الخليج العالمية للحفر -

 

 عضو السيد/محمد إبراهيم المهندي
4102 

0021 
 بكالوريوس في علوم إدارة الطيران -

 شركة هليكوبتر الخليج -

القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصالحيات المخول له القيام بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة. إن مجلس  قام مجلس اإلدارة بالقيام المهام الموكلة إليه وإتخاذ ،4102خالل العام 
 اإلدارة راٍض عن القيام بالتزاماته ومهامه كما هى منصوص عليها.
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 كبار المساهمين: 1-2
  

يما يلي وف"اإليداع"،  من سجالت المساهمين لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية الدولية للخدماتالخليج الحصول على البيانات الخاصة بالمساهمين في رأسمال شركة  يتم
 :4102ديسمبر لعام  20كما في  كبار المساهمين

  

 % النسبة المئوية لألسهم المساهم

 01.00 والتأميناتصندوق المعاشات 

 01.11 قطر للبترول

 0.19 صندوق المعاشات العسكرية

 0.21 وتطوير المجتمعمؤسسة قطر للعلوم 

 0.21 والصحةصندوق التعليم 

 10.10 مساهمون آخرون

 011011 اإلجمالي

  
بل شركة من قبيانات وطبقا  لما ورد من ساهمين. يتم االعتماد على شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية من أجل الحصول على المعلومات المحدثة أوال بأول فيما يتعلق بسجالت الم

 كة.شر، ليس هناك أي مساهم قد تجاوز حد تملك االسهم طبقا  للنظام األساسي للشركة إال ما تم النص عليه صراحة كإستثناء بالنظام األساسي لل4102ديسمبر  20حتى تاريخ  "اإليداع"
 
 
 نظام الحوكمة: إطار-2
  
 اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس  2-1
  

 النواحي من كل بالشركة الخاص الحوكمة لنظام طبقا   مهامها نطاق يتضمن والتي ،4101 لعام الرابع بإجتماعه( 5) رقم الشركة ادارة مجلس قرار بموجب التدقيق لجنة بتشكيل الشركة قامت
 .مرتبطة أخرى نواحي وأي المخاطر وادارة المهني االلتزام الرقابية، الضوابط والخارجي، الداخلي التدقيق المالية،

 
  

 تضم اللجنة ثالثة اعضاء حاليا :
  

 المهام اسم العضو

 رئيسا   السيد/ سعيد مبارك المهندي

 عضوا   السيد/ أحمد سيف السليطي

 عضوا   السيد/ محمد ابراهيم المهندي
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 سياسات المكافآت 2-2 
  
 مكافآت مجلس اإلدارة 2-2-1
  

مراجعتها بشكل دوري. تأخذ السياسة في اعتبارها جزءا  ثابتا وجزءا  متغيرا  يرتبط باألداء العام للشركة، كما تم مع إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في اعتبارها  الشركة تأخذ
 للشركة.عضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية المقترحة ألمكافآت اليتم إعتماد إدراج المبادئ األساسية لها ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة. 

   
 مكافآت اإلدارة العليا 2-2-2
  

التفاقية الواردة بات تندرج ضمن نطاق الخدمات المهام المالية واإلدارية يتم توفيرها من قبل قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة، حيث يتم تقديم الخدمة بناء على طلب خدما
 مكافآتهما من قبل مجلس إدارة الشركة.وإعتماد تحديد  فيتمشركة الخليج الدولية للخدمات اإلدارة التنفيذية لباعتبارهما ضمن ، والمنسق العامالمبرمة. أما كل من العضو المنتدب 

  
 إطار الرقابة الداخلية 2-3
  

الشركة  تقوموالتأكد من مدى اإلعتماد على السجالت المالية للشركة والشركات التابعة. حيث  الشركة،الهدف األساسي إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال 
 صة،الحد المكاتب االستشارية المتخص التدقيق الداخلي بإسناد مهام الشركةاألخطاء في اإلجراءات والسجالت المالية. كما قامت  بإعداد إجراءات رقابة داخلية تسمح إلدارة الشركة بإكتشاف

 بها.بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة  لشركة الخليج الدولية للخدماتوالتي تسمح 
  

ه في هذا الداخلي بإصدار تقارير ويقوم المدققالداخلية. لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة لمناقشة المالحظات المتعلقة بالرقابة  العليا، يتم اإلشراف على إطار الرقابة الداخلية من قبل االدارة
 الصدد.

  
 الشركة:نبين فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع في 

  
 إدارة المخاطر 2-3-1
  

 إدراجتم  المستندي لنظام حوكمة الشركة اإلطار، اال انه ضمن بناء على اتفاقية الخدمات المبرمة كمقدم خدمات للشركة بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبتروليتم العمل في ذلك الشأن 
 تتماشى مع الممارسات المثلى.على مستوى الشركة  المخاطر إلدارةسياسات وإجراءات 
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 التدقيق 2-3-2
  

قديم خدمات التدقيق تتلك المكاتب ل أحدوبالفعل تم تعيين  ،”خدمات كمقدم“ للشركة الداخلي التدقيق خدمات لتقديم المتخصصة اإلستشارية المكاتب أحد إلختيارقامت الشركة باجراء مناقصة 
مجلس ة التدقيق ومن ثم لجن. ترفع جميع التقارير والتوصيات والمالحظات إلى لجنة التدقيقتبعا  لتعليمات وعلى الشركات التابعة "في حال الضرورة" الخليج الدولية للخدمات الداخلي لشركة 

 الخليج الدولية للخدمات.إدارة 
 

بقا  المالية قد تم إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طخدمات التأكيد على أن البيانات  بتقديم -المقيد في سجل مراقبي الحسابات طبقا  للقوانين واألنظمة المعمول لها  -الخارجي يقوم المدقق 
لمالية لتأكيد قيد تقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر لألسواق ا . ، ويقوم برفع تقاريره بشأن المالحظات المالية الرئيسية على الضوابط الرقابية المالية المتبعةلمعايير المحاسبة والتدقيق العالمية

 من قبل الجمعية العمومية بناءا  على توصية من مجلس اإلدارة.ينه ضمن جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح تعيينه مراقب الحسابات المقترح تعي
  
 التقيد بالضوابط 2-3-3
  

وإدارة الشركة  ولجنة التدقيقبخدمات قطر للبترول في هذا الشأن. تشمل مسؤولية إدارة اإللتزام مساعدة مجلس اإلدارة  الخليج الدولية للخدماتبموجب اتفاقية الخدمات المبرمة تستعين شركة 
لتزام مخاطر بغرض حماية الشركة من التعرض لخسائر نتيجة عدم اإللتزام. تشمل مخاطر اإلمن خالل وجود اإلجراءات والسياسات التشغيلية ذات الصلة في إدارة ومراقبة المخاطر 

 السمعة.العقوبات القانونية أو الرقابية والخسائر المالية المؤثرة أو مخاطر 
  
 عملية إعداد تقرير الحوكمة 2-4
  

 لعام ألولا باجتماعه الشركة إدارة مجلس قبل من عليه الموافقة تم والذي للشركة الحوكمة لنظام المستندي االطار إلعداد المتخصصة االستشارية المكاتب بأحد باالستعانة الشركة قامت
ما في من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية والذي يقوم على مبدأ التقيد او تعليل عدم التقيد” 4“وبالنظر إلى المادة  .45/14/4102 بتاريخ عقده تم والذي 4102

 متضمنا تقييم المجلس لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام: 4102، فقد قامت الشركة بإعداد التقرير التالي عن نظام حوكمة الشركة للعام خالف ذلك عدا ما تم النص عليه
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 االلتزام البندرقم  رقم المادة
عدم 
 االلتزام

ال 
 ينطبق

 تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة

 (:2المادة )
وجوب 
التزام 
الشركة 
بمبادئ 
 الحوكمة

2-0: 
على المجلس أن يتأكد من التزام الشركات المدرجة 
في السوق الرئيسية بالمبادئ المنصوص عليها بهذا 

 النظام.
 

   

على  من خالل مجلس االدارة تحرص الشركة -
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المثلى 

ق لتحقيوتضمين اللوائح واإلجراءات الداخلية لها 
 أعلى مستويات الحوكمة. 

 

2-4: 
على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة 

 التي يعتمدها، وأن يراجعها بصورة منتظمة.
   

قام مجلس اإلدارة بالموافقة على إطار نظام  -
الحوكمة للشركة والذي يقوم على المبادئ الواردة 
في نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن 

فى اعتباره  ويأخذهيئة قطر لألسواق المالية. 
مراجعة وتحديث نظام الحوكمة الخاص بالشركة 

 .في حال تطلب ذلك

 

2-2: 
ويطور باستمرار، قواعد على المجلس ان يراجع 

السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات 
األخرى والتي يجب على  واإلجراءات الداخلية

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي ومستشاري الشركة 
االلتزام بها )يجوز أن تتضمن قواعد السلوك المهني 
المشار اليه أعاله هذه على سبيل المثال ال الحصر 

اإلدارة، مواثيق لجنة التدقيق، أنظمة ميثاق مجلس 
الشركة، سياسة تعامالت األطراف ذات العالقة 
وقواعد تداول األشخاص الباطنيين(، وعلى المجلس 
أن يراجع مبادئ السلوك المهني بصورة دورية للتأكد 
من أنها تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات 

 الشركة.

   

 
الخاص بالشركة والذي تم الموافقة  الحوكمة إطار -

عليه من قبل مجلس اإلدارة يتضمن مبادئ وقواعد 
هذا باإلضافة الى كافة المواثيق  المهني،السلوك 

 أفضلبهدف تحقيق والسياسات المشار اليها 
 الممارسات وتلبية احتياجات الشركة
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 (:2المادة)
ميثاق 
 المجلس

على المجلس ان يعتمد ميثاقا لمجلسه ويسمى ميثاق 
يحدد الميثاق بالتفصيل مهام  اإلدارة،أعضاء مجلس 

المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاؤه التي يجب أن 
يتقيدوا بها تقيدا تاما. ويجب ان يصاغ الميثاق 
المذكور وفقا ألحكام هذا النظام وطبقا للنموذج 

م، وأن يؤخذ بعين االسترشادي المرفق بهذا النظا
االعتبار عند مراجعة الميثاق الى التعديالت التي 
يمكن ان تجريها الهيئة من وقت آلخر ، كما يجب 
نشر ميثاق مجلس اإلدارة على موقع الشركة 

 االلكتروني وجعله متوافرا  للجمهور.

   

تم إعداد ميثاق لمجلس اإلدارة والموافقة عليه  -
يل الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة ضمن دل

 الخاص بالشركة.
تم إعداد ميثاق مجلس اإلدارة بناءا  على األحكام  -

"النموذج االسترشادي"  4الواردة بالمرفق رقم 
المرفق بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر 

 لألسواق المالية.
على  تم نشر بعض مرفقات نظام الحوكمة -

الموقع االليكتروني للشركة من ضمنها ميثاق 
 مجلس اإلدارة وجعله متوافرا للجمهور.

 

       

 (:5المادة)
مهمة 
المجلس 
 ومسؤولياته

5-0: 
يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال، ويكون 
مسئوال مسئولية جماعية عن االشراف على إدارة 

 الشركة بالطريقة المناسبة.

   
أعضاء مجلس االدارة مسئولين بالتضامن كافة  -

 .واالنفراد عن ادارة الشركة
 

 

5-4: 
باإلضافة الى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص 
عليها في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس 

 المهام التالية:
5-4-0: 

الموافقة على األهداف االستراتيجية للشركة، تعيين 
مكافآتهم وكيفية استبدالهم، مراجعة المدراء، تحديد 

أداء اإلدارة، وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة 
 (succession planning) الشركة

   

طبقا  لميثاق المجلس، يتم الموافقة على األهداف  -
اإلدارة ويكون اإلستراتيجية من قبل مجلس 

مسئوال  عن تحقيقها ونمو الشركة بطريقة مربحة 
 األهداف المجلس ويراجع يتابع ايضا ومستدامة.

 الخمسية الخطة خالل من للشركة اإلستراتيجية
 .سنويا للمجلس تقدم والتي لألعمال

توفر قطر للبترول بموجب اتفاقية الخدمات  -
المبرمة كافة الخدمات المالية واالدارية من خالل 
مواردها البشرية، وبالتالي يتم اتباع لوائح قطر 

. وبناء عليه فإن كل من للبترول في هذا الشأن
 باعتبارهما من والمنسق العامالعضو المنتدب 
 الخليج الدولية للخدماتلشركة اإلدارة التنفيذية 

طبقا  هماوتحديد مكافآتيتم تعيينهما وتقييمهما  فيتم
 للوائح واجراءات الشركة.

مدرج ضمن لوائح الشركة خطة التعاقب بالنسبة  -
 العليا.لمجلس االدارة واالدارة 
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5-4-4: 
التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، 
وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها األساسي كما 
يتحمل المجلس مسؤولية حماية الشركة من األعمال 
والممارسات غير القانونية او التعسفية او غير 

 المناسبة.

   

يعمل مجلس ادارة الشركة واالدارة العليا على  -
ضمان التقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، كما 
 -تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول 

او مكتب االستشاري المعين  –في حال الطلب 
بالمراجعة وتحديد المالحظات الرئيسية وحاالت 

ها رفع تقاريرعدم اإللتزام باألحكام والتعليمات و
 في هذا الصدد إلى مجلس اإلدارة.

 

5-2: 
يحق للمجلس تفويض بعض من صالحياته الى لجان 
خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف 
اجراء عمليات محددة، وتمارس عملها وفقا لتعليمات 
خطية وواضحة تتعلق بطبيعة المهمة وفي جميع 

 جميع الصالحيات األحوال، يبقى المجلس مسئوال عن
 أو السلطات التي فوضها وعن اعمال تلك اللجان.

   

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، وتم إعداد  -
ميثاق مهام وصالحيات اللجنة ضمن االطار 
المستندي لنظام حوكمة الشركة. أيضا بناء على 
تعليمات مكتوبة يتم تشكيل بعض اللجان الخاصة 

تيسير نشاط  الجراء عمليات محددة وبغرض
 الشركة.

 

       

 (:8المادة)
واجبات 
أعضاء 
مجلس 
اإلدارة 
 االئتمانية

8-0: 
يمثل مجلس اإلدارة كافة المساهمين، وعليه بذل 
العناية الالزمة في إدارة الشركة والتقيد بالسلطة 
المؤسسية، كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات 

 المجلس.الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق 

   
يشمل ميثاق المجلس النواحي التالية: المساءلة  -

والشفافية واإلنصاف واإلستدامة والسرية والتي 
 .تؤدي إلى اإللتزام بأحكام هذا البند

 

8-4: 
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائما على 
أساس معلومات واضحة وبحسن نية، بالعناية 

الشركة والمساهمين واالهتمام الالزمين، ولمصلحة 
 كافة.

   

يتابع المجلس تطبيق خطط سير عمل الشركة  -
متابعة دقيقة، ويتم مساءلة اإلدارة التنفيذية عن 
نتائج األداء آخذا في االعتبار مصلحة الشركة 

 ومساهميها

 

8-2: 
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفاعلية 

 لاللتزام بمسؤولياتهم اتجاه الشركة.
 

  
يتضمن نظام حوكمة الشركة هيكلة وواجبات  -

ومسؤوليات المجلس بما فيها الصالحيات 
 للجان المشكلة. ةالمفوض
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 (:7المادة)
فصل 
منصبي 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 
والرئيس 
 التنفيذي

7-0: 
الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة  اليجوز

ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر 
 في الشركة.

 

 

 

 

 هى للخدمات الدولية الخليج شركة ألن نظرا   - 
 يف تعمل التي الشركات من لمجموعة األم الشركة
 تتضمن ال االعمال طبيعة فان مختلفة، مجاالت
 صلالف معه يستدعي الذي االمر التنفيذية االعمال

 . الشركة ومدير عام الرئيس منصبي بين
 عامال المنسق بتعيين الشركة ادارة مجلس قام كما -

 حدود في تنفيذية بمهام أيضا يقوم والذي
 ايضا المجلس، قبل من له الممنوحة الصالحيات

 ةبصف المنتدب والعضو المجلس رئيس يراجع
 كلما االدارة مجلس على العرض ويتم دورية
 الحاجة. دعت

اال انه يجب االخذ في االعتبار قيام الشركة  -
بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية إلعادة 
تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتضمن أعضاء يتم 

 تعيينهم باالنتخاب.

7-4: 
في جميع األحوال، يجب أال يكون لشخص واحد في 

 الشركة سلطة مطلقة التخاذ القرارات.
 

مهام ومسؤوليات كل من فصل فيما بين  هناك -  
وبقية أعضاء المجلس رئيس مجلس إدارة الشركة 
 واإلدارة التنفيذية للشركة.

 

       

 (:6المادة)
واجبات 
رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

6-0: 
يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوال عن حسن سير 
عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة، بما في 

مجلس اإلدارة على المعلومات ذلك حصول أعضاء 
 الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.

 

يضمن رئيس المجلس حصول األعضاء على  -  
البيانات والمعلومات الصحيحة في الوقت 

 .المناسب طبقا للوائح في هذا الشأن
 

 

6-4: 
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة ان يكون عضوا في 

عنها في هذا أي لجنة من لجان المجلس المنصوص 
 النظام.

 

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق، وال يتضمن  -  
 تشكيل أعضائها رئيس مجلس اإلدارة.

 

 

6-2: 
تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة، 
فضال عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على 

 سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:

 

تم إعداد الوصف الوظيفي )واجبات ومسؤوليات(  -  
لرئيس مجلس اإلدارة ضمن نظام الحوكمة 
للشركة بحيث يشمل كافة تلك النقاط بشكل 
تفصيلي على كافة الجوانب سواء كانت 
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جميع التأكد من قيام المجلس بمناقشة  .0
المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت 

 المناسب.

استراتيجية او تشغيلية او ادارية، وبحيث ان كل 
تلك المهام تتزامن مع الهدف االساسي للمنصب 

 المساهمين،الوظيفي من حيث حماية حقوق 
تحقيق الشركة لرؤيتها واهدافها االستراتيجية 

  .ومستدامبشكل مربح 

الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من  .4
األخذ بعين اجتماعات مجلس اإلدارة مع 

االعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة؛ ويجوز أن يفوض 
الرئيس هذه المهمة الى أي عضو في 
المجلس، غير ان الرئيس يبقى مسئوال عن 

 أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة؛

   

  يتم االلتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة -

 تشجيع جميع أعضاء المجلس على .2
المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف 
شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس 
 بمسؤولياته بما يحقق فيه مصلحة الشركة.

   

  يتم االلتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة -

ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع  .2
المساهمين وايصال آرائهم الى مجلس 

    اإلدارة.

البورصة وهيئة قطر لألسواق المالية  ةموافايتم  -
ببيانات مسؤول االتصال، أيضا تم تخصيصي 

( gis@qp.com.qaايميل رسمي للشركة )
يتم تلقى عليه اية استفسارات او طلبات للسادة 

 مساهمي الشركة 

 

إفساح المجال ألعضاء المجلس غير  .5
التنفيذين، بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة 

البناءة بين أعضاء وتشجيع العالقات 
 المجلس التنفيذين وغير التنفيذيين.

   

  يتم االلتزام ومدرج ضمن لوائح للشركة -

 ضمان اجراء تقييم سنوي ألداء المجلس. .8

   

فيما يتعلق باجراء التقييم السنوي الداء المجلس  -
فقد ادرج نموذج التقييم ضمن دليل وسياسات 
 اجراءات الحوكمة، وجارى مراجعته بحيث

 .يتماشى مع طبيعة الشركة

 

       

(: 9المادة )
تشكيل 

9-0: 
يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركة األساسي، 
ويجب أن يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء 

    
( من قانون 86نظرا  لتأسيس الشركة طبقا للمادة ) -

والذي  4114لسنة  5الشركات التجارية رقم 
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مجلس 
 اإلدارة

غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، وذلك بهدف ضمان 
عدم تحكم شخص واحد او مجموعة صغيرة من 

 المجلس.األشخاص في قرارات 

 تشكيل المجلس المنصوصيسمح للشركة باتباع 
 األساسي.نظامها عليه ب

قامت الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير   -
إلعادة تشكيل  46/04/4102 عادية بتاريخ

مجلس إدارة الشركة ليتضمن أعضاء يتم تعيينهم 
 باالنتخاب، وذلك على النحو التالي:

( 7) عدد من الشركة إدارة مجلس يتآلف -
( 2) منهم أعضاء ثالثة تعيين يتم أعضاء،

 الخاص، المساهم قبل من
 من( 2) أعضاء أربعة انتخاب ويتم -

 مجلس لعضوية المؤهلين المساهمين
 بالتصويت االنتخاب خالل من اإلدارة
 اال على العامة الجمعية قبل من السري
 عملية في الخاص المساهم يشارك
 .االقتراع

 :أخذا  في االعتبار ما يلي -
o وحامل  قطر للبترول مؤسس الشركة

، وتبلغ نسبة مساهمتها السهم الخاص
 %01الحالية في رأسمال الشركة تبلغ 

o  تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية
واالدارية للشركة، بموجب اتفاقية 
الخدمات المبرمة. يتم توفير تلك الخدمات 
متى وكيفما تم طلبها لضمان الدعم التام 

 .الخليج الدولية للخدماتلعمليات 
o  الخليج الدولية للخدماتإعتماد شركة 

وشركاتها التابعة على قطر للبترول من 
 .النشاطحيث 

االمر الذي يعني ارتباط االداء المالي والتشغيلي  -
 .للشركة ارتباطا  وثيقا  بقطر للبترول

من المقرر انتخاب المجلس بناء على التشكيل  -
الجديد اعتبار من الجمعية العامة العادية عن العام 

 20/04/4102المالي المنتهي في 
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9-4: 
 األقل يجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على

أعضاء مستقلين، ويجب أن تكون أكثرية األعضاء 
 أعضاء غير تنفيذين.

    

ال يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة  -
 الشركة كأعضاء مستقلين

9-2: 
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهال، ويتمتع 
بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة 

بصورة فعالة لما فيه مصلحة المناسبة لتأدية مهامه 
الشركة، كما يتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام 
بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة 

 وأهدافها وغاياتها.

   

على اختيار أعضاء مجلس تحرص قطر للبترول  -
اإلدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية 

مهامهم بصورة فعالة لما فيه والدراية التامة لتأدية 
 .مصلحة الشركة

أما األعضاء المنتخبين، فسيتم تأهيلهم وفقا  -
شروط الترشح وانتخابهم وفقا تصويت ستيفائهم ال

 المساهمين اثناء العملية االنتخابية.

 

9-2: 
يجب على المترشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة 

تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة  المستقل أن ال
عن عدد األسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس 

 إدارة الشركة.

   

ال يتم تعيين أعضاء ضمن تشكيل مجلس إدارة  -
 الشركة كأعضاء مستقلين

       

 (:01المادة)
أعضاء 
مجلس 

اإلدارة غير 
 التنفيذيين

01-0: 
تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين 

 المثال ال الحصر، ما يلي: على سبيل
01-0-0: 

المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة، وإعطاء رأي 
مستقل حول المسائل االستراتيجية، السياسة، األداء، 
المساءلة، الموارد، التعيينات األساسية ومعايير 

 العمل.

 

تم إعداد الوصف الوظيفي )واجبات ومسؤوليات(  -  
ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ضمن نظام 
الحوكمة للشركة أخذا  في االعتبار تلك النقاط 
بشكل تفصيلي، وبحيث ان تتزامن مع الهدف 
االساسي للمنصب الوظيفي من حيث حماية حقوق 
مساهمي الشركة، ومراجعة ومراقبة اطار عملية 

 مة بالشركة.الحوك

 

01-0-4: 
ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساهمين 

 في حال حصول أي تضارب للمصالح؛
   

، يتمثل الدور الرئيسي لشركةانظام حوكمة ل طبقا -
حماية حقوق مساهمي  للعضو الغير تنفيذي في

عملية الحوكمة  إطارالشركة، ومراجعة ومراقبة 
 بالشركة.

 

01-0-2: 
 المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة:

   
يتم االلتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي  -

 للعضو بنظام حوكمة الشركة.
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01-0-2: 
مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق 
عليها، مراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها 

 التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية؛

   

يتم االلتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي  -
 للعضو بنظام حوكمة الشركة.

 

01-0-5: 
االشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة 
بحوكمة الشركة، لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق 

 مع تلك القواعد؛

   

يتم االلتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي  -
 للعضو بنظام حوكمة الشركة.

 
 

01-0-8: 
إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعة 
ومؤهالتهم لمجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة من خالل 
حضورهم المنتظم الجتماعات المجلس ومشاركتهم 
الفعالة في الجمعيات العمومية، وفهمهم آلراء 

 المساهمين بشكل متوازن وعادل.

   

يتم االلتزام ومدرج ضمن التوصيف الوظيفي  -
 للعضو بنظام حوكمة الشركة.

 

01-4: 
يجوز ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب 
رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما 

 يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.
   

 
مدرج ضمن دليل مسؤوليات ومهام مجلس  -

اإلدارة احقية اعضاء مجلس االدارة وبخاصة 
غير التنفيذيين منهم في طلب رأي مستشار مستقل 

 فى امور متعلقة بالشركة على نفقة الشركة.

 

       

 (:00المادة )
اجتماعات 
 المجلس

00-0: 
يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما 

القيام بمهام المجلس بصورة فعالة، ويجب ان يؤمن 
يعقد المجلس ستة اجتماعات في السنة الواحدة على 

 األقل وماال يقل عن اجتماع واحد كل شهرين.

  

 
 
 
 

 يجتمع األساسي النظام من21/0 للمادة طبقا   - 
 . العام في األقل على مرات أربع المجلس

 االجراءات من العديد باتخاذ قام المجلس ان إال -
 من مستمر بشكل للشركة متابعته تكفل بحيث
 :خالل
o اءأعض من والمكونة التدقيق لجنة تشكيل 

 المدرج صالحياتها لدليل طبقا المجلس،
 اربعة تجتمع الشركة حوكمة نظام ضمن
 لجنة تقوم. العام خالل االقل على مرات
 أمور بمراجعة للمجلس التابعة التدقيق
 قالتدقي الرقابية، النظم حيث من الشركة
 المالية، النواحي والخارجي، الداخلي
 المخاطر، وادارة المهني االلتزام
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 يتم. الحوكمة ممارسات الى باإلضافة
 تعلقي فيما والمجلس اللجنة بين ما التنسيق
 .الشركة بأمور

o حال في – الخاصة اللجان بعض تشكيل 
 تالصالحيا بعض وتفويضها- ذلك تطلب
 تيسير وبغرض محددة عمليات إلجراء
 مسؤوال   المجلس بقاء مع الشركة نشاط
 التي السلطات او الصالحيات جميع عن

 .فوضها
o من المتبعة الحالية الممارسات على بناء 

 تقوم للخدمات، الدولية الخليج قبل
 خطة بتقديم التابعة الشركات مجموعة
 بها الخاصة النمو واستراتيجية أعمالها
 والتي للخدمات الدولية الخليج لشركة
 للشركات الالزمة التوجيهات تقدم بدورها

 .الصدد هذا في
o قبل من الشركة إدارة مجلس تعيين يتم 

 الخاص والمساهم المؤسس للبترول قطر
 المالية الخدمات مقدم كونها عن فضال  

 أداء تراقب والتي للشركة، واإلدارية
 .منتظمة وبصورة كثب عن المجموعة

 ما االعتبار في وأخذا ،4102 بعام يتعلق فيما -
 .العام في مرات 2 المجلس إجتمع فقد سبق

00-4: 
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه او بناء على 
طلب يقدمه عضوان من أعضائه ويجب ارسال 
الدعوة الجتماع المجلس لكل عضو من أعضاء 
المجلس قبل أسبوع على األقل من تاريخ االجتماع مع 
جدول اعمال االجتماع، علما أنه يحق لكل عضو في 

 . مجلس اإلدارة إضافة أي بند على جدول األعمال
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

على طلب  ُيدعى المجلس إلى االجتماع بناءا   -
رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس في غياب 
الرئيس أو عضوين من المجلس مخولين من قبل 
رئيس المجلس. ُتقدم الدعوات وجدول األعمال 
إلى األعضاء قبل أسبوع على األقل من تاريخ 
عقد االجتماع. هذه المتطلبات مدرجة في ميثاق 

، وكذلك النظام مهام ومسؤوليات المجلس
 .سي للشركةاألسا

إال أنه يجدر اإلشارة بأنه طبقا  لالئحة الداخلية  -
ف النص باالجتماعاتلبورصة قطر فيما يتعلق 
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سنوية والسنوية، تكون الدعوة لإلنعقاد قبل 
 أسبوعين على األقل من تاريخ اإلنعقاد.

فيما يتعلق بإدراج موضوع ما على جدول  -
( من النظام األساسي 25االعمال، فطبقا  للمادة )

للشركة ال يجوز اال اذا وافق عضوين في مجلس 
 اإلدارة على ذلك.

      

 (:04المادة )
أمين سر 
 المجلس

04-0: 
يعين المجلس امين سر المجلس يتولى تدوين محاضر 
اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة 
مسلسلة وبيان االعضاء الحاضرين واي تحفظات 

تولى حفظ جميع محاضر اجتماعات يبدونها، كما ي
المجلس وسجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من 
المجلس واليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت 
اشراف الرئيس، تأمين حسن ايصال وتوزيع اوراق 
عمل االجتماع والوثائق والمعلومات وجدول 
االعمال، والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين 

اب المصالح اآلخرين بالشركة بما المجلس وأصح
 فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين.

  

 

من النظام األساسي، ” 21“بموجب نص المادة  -

 "قطر للبتروليتعين على المساهم الخاص "فانه 

 للفترة ووفق الشروطللمجلس تعيين أمين السر 

قوم يويجوز له ان يلغي هذا التعيين.  التي تقررها

 ةباإلضافالمجلس بتحديد مهامه وحدود صالحياته 

 الى تحديد أتعابه السنوية.

04-4: 
على أمين سر المجلس ان يتأكد من ان اعضاء 
المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع الى كل 

ومات والوثائق محاضر اجتماعات المجلس والمعل
 والسجالت المتعلقة بالشركة.

   

نطاق مهام سكرتير المجلس ادرجت ضمن نظام  -
الحوكمة الخاص بالشركة والتي تتزامن مع 
الهدف االساسي للمنصب الوظيفي من حيث تقديم 
كافة خدمات الدعم والخدمات االدارية الشاملة 

المجلس، مع تأكده من حفظ وثائق  ألعضاء
المجلس والتنسيق فيما بين االعضاء بالشكل 

 والوقت المناسبين.

-  

04-2: 
يجب ان يتمكن جميع أعضاء مجلس اإلدارة من 

 االستفادة من خدمات أمين سر المجلس ومشورته.
   

يتمثل الهدف الرئيسي بالتوصيف الوظيفي  -
م الدع لسكرتير الشركة في تقديم كافة خدمات

 اإلداري ألعضاء مجلس االدارة

 

04-2: 
ال يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله اال بموجب 

 قرار صادر عن مجلس اإلدارة.
   

ص بصفتها المساهم الخاقطر للبترول يتعين على  -
 للفترة ووفق الشروطللمجلس تعيين أمين السر 

 ويجوز لها ان تلغي هذا التعيين التي تقررها
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04-5: 
يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضوا في هيئة 
محاسبين محترفين معترف بها أو عضوا في هيئة 

معترف  (chartered)أمناء سر شركات معتمدة 
بها أو محاميا أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها، 
أو ما يعادلها؛ وأن تكون له خبرة ثالث سنوات على 

مها في ركة عامة مدرجة أسهاألقل في تولي شؤون ش
 السوق.

   

 6 بخبرة تتعدىيتمتع سكرتير المجلس الحالي  
في المجال القانوني، ويشغل منصب مدير  سنوات

الشؤون القانونية بقطر للبترول.

 

      

 (:02المادة)
تضارب 
المصالح 
وتعامالت 
الشخاص 
 الباطنيين
 

02-0: 
على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها واجراءاتها 
العامة والتي تتعلق بإبرام الشركة ألية صفقة تجارية 

عالقة )وهو ما يعرف  مع طرف أو أطراف ذي
بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق باألطراف ذات 
العالقة(. وفي جميع االحوال، ال يجوز للشركة ابرام 
اية صفقة تجارية مع طرف ذي عالقة اال مع المراعاة 
التامة لسياسة الشركة المتعلقة باألطراف ذات 
العالقة، ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية 

إلنصاف واإلفصاح، وأن تتطلب الموافقة على أية وا
صفقة مع طرف ذي عالقة، من قبل الجمعية العامة 

 للشركة.

  

 

تم تضمين السياسة الخاصة بتضارب المصالح  -
وتعامالت األشخاص الباطنيين ضمن اإلطار 
المستندي لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، بهدف 
 ،ضمان مبادئ الشفافية واالنصاف واالفصاح

األساسي للشركة إجراءات أيضا يتضمن النظام 
 . تضارب المصالح

مع األخذ في اإلعتبار عدم اإلضرار بمصالح  -
( من النظام 26( و )80الشركة والمواد )

ما يمكن اإلفصاح عنه من األساسي للشركة فان 
 اإلفصاح عنهامعامالت األطراف ذات الصلة يتم 

من خالل االيضاحات المتممة للبيانات المالية 
يتم نشرها في الجرائد المحلية  للشركة والتي

 وعلى الموقع االلكتروني للشركة.
االخذ في االعتبار حساسية طبيعة  أيضا  مع -

صفقات ومعامالت الشركة مع الشركات المنتسبة 
والشركات ذات العالقة وتأثيرات االفصاح عن 
تلك المعامالت، االمر الذي ال يمكن معه تحقيق 

 ذلك الشرط،

02-4: 
في حالة طرح اي مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو 
أي صفقة تجارية بين الشركة واحد اعضاء مجلس 
ادارتها او اي طرف ذي عالقة له بأعضاء مجلس 
اإلدارة خالل اجتماع المجلس، فإنه يجب مناقشة 
الموضوع في غياب العضو المعني الذي ال يحق له 

 

طبقا للوائح الشركة وسياسة تضارب المصالح  -  
المدرجة بنظام الحوكمة الخاص بالشركة، في 

االعضاء  أحدحال وجود اي تضارب مصالح مع 
لية المناقشة، فان العضو المعني ال يحضر عم

 التصويت واتخاذ القرار في هذا الصدد.
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 يمطلقا المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأ
حال يجب ان تتم الصفقة وفقا ألسعار السوق وعلى 
أساس تجاري بحت، ويجب ان ال تتضمن شروطا 

 تخالف مصلحة الشركة.

02-2: 
وفي جميع األحوال، يجب اإلفصاح عن هذه الصفقات 
في التقرير السنوي للشركة ويجب أن يشار إليها 

 التي تلي هذه الصفقاتبالتحديد في الجمعية العامة 
 التجارية.

 

ية المتممة للبيانات المال باإليضاحاتيتم االفصاح  -  
السنوية عن معامالت األطراف ذات الصلة، مع 
األخذ في اإلعتبار عدم اإلضرار بمصالح 
الشركة، يتم نشرها بالجرائد المحلية وعلى الموقع 

 االلكتروني للشركة.

 

02-2: 
أعضاء المجلس في أسهم  يجب اإلفصاح عن تداول

الشركة وبأوراقها المالية األخرى ويجب أن تعتمد 
الشركة قواعد واجراءات واضحة تحكم تداول 
 أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في أسهم الشركة.

 

  

 
 

يتم االفصاح عن تداول "أعضاء مجلس االدارة  -
الشركة  أسهمأو المطلعين بشكل عام" في 

المالية االخرى من قبل السوق. هذا  وبأوراقها
فضال عن ان كافة االطراف المطلعة يتم اجراء 
الحظر على تعامالتهم طبقا لقواعد السوق في هذا 

 الشأن.
 سياسة تعامالت االشخاص الباطنيين وارتباطها -

الوثيق بسياسة السرية ضمن االطار المستندي 
 لدليل سياسات الحوكمة الخاص بالشركة.

أيضا  بالنظر إلى طبيعة الشركة كشركة أم  -
تطوير  جاري النظر فيلمجموعة من الشركات، 
المطلعين بحيث يأخذ  واعداد إجراءات سجل

 نطاقها الشركات التابعة في الحسبان.

       

 (:02المادة )
مهمات 
المجلس 
وواجباته 
 األخرى

02-0: 
يجب أن توفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة كافة 
المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الخاصة 
بالشركة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم واإللمام بكافة 
الجوانب المتعلقة بعمل الشركة، ويجب على االدارة 

لوثائق جانه بجميع االتنفيذية للشركة تزويد المجلس ول
 والمعلومات المطلوبة.

 

تبعا  لميثاق مجلس اإلدارة، يحق لجميع أعضاء  -  
مجلس اإلدارة اإلطالع الكامل والفوري على 
جميع المعلومات والوثائق والسجالت التابعة 

، وبما يمكنهم من الخليج الدولية للخدماتلشركة 
 تأدية مهام ومسؤولياتهم.
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02-4: 
على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور أعضاء 
لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق وممثلين عن 

 المدققين الخارجين، اجتماع الجمعية العمومية.
 

تلك الواجبات مدرجة بميثاق مجلس االدارة ضمن  -  
نظام حوكمة الشركة. يحضر كل من أعضاء لجنة 
التدقيق، وممثلوا المدقق الخارجي اجتماع 
الجمعية العمومية. وهو ما تم بالنسبة الجتماع 

عن العام المالي  4102الجمعية العامة بعام 
 20/04/4102المنتهي في 

 

02-2: 
برنامج تدريبي ألعضاء مجلس  على المجلس أن يضع

اإلدارة المنضمين حديثا لضمان تمتع اعضاء المجلس 
عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة 

 وعملياتها، وادراكهم لمسؤولياتهم تمام اإلدراك.

 

مدرج ضمن دليل سياسات واجراءات نظام    
.الحوكمة للشركة

 

02-2: 
على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجيد لدورهم 
وواجباتهم وان يثقفوا أنفسهم في المسائل المالية 

يات الشركة وعملها، والتجارية والصناعية وفي عمل
ولهذه الغاية، يجب على المجلس اعتماد أو اتباع 
دورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف الى تعزيز 

 مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم.

 

من المهام الرئيسية لرئيس مجلس االدارة  -  
المدرجة بنظام الحوكمة للشركة مساعدة اعضاء 

التحديث المستمر لخبراتهم  فيمجلس االدارة 
ومعرفتهم وبما يتسنى لهم اداء مهامهم فى 

 المجلس ولجانه. 
 

 

02-5: 
على مجلس اإلدارة أن يبقى أعضاؤه على الدوام 
مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل 
الممارسات في هذا الخصوص، ويجوز للمجلس 

و اي أ تفويض ذلك الى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة
 جهة أخرى يراها مناسبة.

 

 

من مهام المجلس مراجعة نظام حوكمة الشركة  -  
بشكل عام في حال الحاجة إلى ذلك أيضا  مراجعة 
سياسات الشركة بشكل دوري لضمان كونها 
مالئمة ومتماشية مع التغييرات الداخلية 
والخارجية. أيضا  يقوم المنسق العام بإطالع 

غيرات في متطلبات مجلس اإلدارة على المت
 .الحوكمة عند ورودها

 

02-8: 
يجب أن يتضمن نظام الشركة األساسي إجراءات 
واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة تغيبهم 

 عن اجتماعات المجلس.

   
مدرج في النظام األساسي للشركة الذي يتماشى  -

مع قانون الشركات التجارية الحاالت التي يعتبر 
 مجلس االدارة شاغرا .فيها عضو 
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 (:05المادة )
لجان مجلس 

 اإلدارة
 

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة 
تابعة له لإلشراف على سير الوظائف المهمة، وعند 
البت في شأن اللجان التي سيقع عليها االختيار، يأخذ 
مجلس اإلدارة اللجان المذكورة في هذا النظام بعين 

 االعتبار.

 

يقوم المجلس بتشكيل بعض اللجان الخاصة  -  
وتفويضها بعض الصالحيات إلجراء عمليات 
محددة وبغرض تيسير نشاط الشركة مع بقاء 
المجلس مسؤوال  عن جميع الصالحيات او 

 السلطات التي فوضها.

 

       

 (:08المادة )
تعيين 
أعضاء 
مجلس 

لجنة -اإلدارة
 الترشيحات

08-0: 
أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة يجب 

 وفقا إلجراءات رسمية وصارمة وشفافة.

  

 

كما سبق االشارة بانه نظرا  لتأسيس الشركة طبقا  - 
 5( من قانون الشركات التجارية رقم 86للمادة )
والذي يسمح للشركة باتباع نظامها  4114لسنة 

 األساسي.
بتاريخ  إعادة تشكيل المجلس تم الموافقة عليها -

، وعليه سيتم تعيين األعضاء 46/04/4102
الجدد اعتبار من اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية للشركة عن العام المالي المنتهي في 

20/04/4102. 
تعيين بقطر للبترول  طبقا  للتشكيل الجديد، تقوم -

أما األعضاء المنتخبين، فسيتم ثالثة أعضاء، 
ط الترشح شروستيفائهم تأهيلهم وفقا ال

وانتخابهم )المنصوص عليها بالنظام األساسي( 
 ،وفقا تصويت المساهمين اثناء العملية االنتخابية

 وعليه سيتم اتخاذ الالزم نحو تشكيل اللجنة.

08-4: 
ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة ترشيحات 

وتتألف  المجلس،يرأسها عضو مستقل من أعضاء 
من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون 
تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخاب 
بواسطة الجمعية العامة )إلزالة االلتباس، ال يعني 
الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة 

 من حقه في أن يرشح أو يترشح(.

  

 

ملها ع ارإطلم يتم تشكيل لجنة ترشيحات وادارج  - 
لنظام الحوكمة الحالي المستندي  اإلطارضمن 

، اال ان الشركة ستأخذ في الخاص بالشركة
اعتبارها تشكيل لجنة للنظر في الترشيحات 

 األعضاء لعضوية مجلس االدارة.
 

08-2: 
يجب أن تأخذ الترشيحات بعين االعتبار، من بين 
أمور أخرى، قدرة المرشحين على إعطاء الوقت 
الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس باإلضافة 

   -  على اختيار أعضاء مجلس تحرص قطر للبترول
اإلدارة المؤهلين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية 
والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه 

 مصلحة الشركة
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إلى مهاراتهم، معرفتهم، خبرتهم، مؤهالتهم المهنية 
والتقنية واألكاديمية وشخصيتهم، ويمكن أن ترتكز 

اسبة لترشيح أعضاء على "المبادئ اإلرشادية المن
مجلس اإلدارة" المرفقة بهذا النظام والتي قد تعدلها 

 الهيئة من وقت آلخر.

باألعضاء المنتخبين، سيتم االخذ في فيما يتعلق  -
 االعتبار تلك المبادئ االرشادية عند الترشح.

 

08-2: 
يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد 

 ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها ودوها.

   - سيتم التقيد  

08-5: 
يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم 

 المجلس. ذاتي سنوي ألداء
 

 

 

 

المجلس مرفق ضمن  ألداءإجراء التقييم السنوي  -
دليل سياسات و اجراءات الحوكمة ، وجارى 
مراجعة النموذج الخاص بذلك بحيث يتماشى مع 

 .الهيكل التنظيمي للشركةطبيعة 

 

08-8: 
على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي 

عيين ت شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو
ف قطر أعضاء مجلس اإلدارة صادرة من مصر

 المركزي أو أية سلطة أخرى.

  

 

 ال ينطبق -

      

 (:07المادة )
مكافأة 
أعضاء 
مجلس 

لجنة -اإلدارة
 المكافآت

07-0: 
لجنة مكافآت تتألف من  على مجلس اإلدارة إنشاء

ثالثة أعضاء على األقل غير تنفيذيين يكون غالبيتهم 
 من المستقلين.

   

لم يتم تشكيل لجنة لمكافآت أعضاء مجلس ادارة  -
ينهم يتم تعي ألعضاءالشركة لعدم تضمين المجلس 

بصفة أعضاء مستقلين، اال ان مكافآت مجلس 
 المكافآتاإلدارة يتم اقتراحها بناء على سياسة 

ة والتي يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية المعلن
 عرض التوصيات المقترحةثم يتم  ،العامة للشركة

واقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على 
 .توصية مجلس االدارة المرفوعة في هذا الشأن

07-4: 
يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر 

    دورها ومسؤوليتها األساسية.إطار عملها بشكل يبين 

سيتم االخذ في االعتبار وضع سياسة تفصيلية  -

خاصة بمكافات اعضاء مجلس االدارة وكذلك 

 .للشركة اإلدارة التنفيذية
تأخذ السياسة في اعتبارها جزءا  ثابتا وجزءا   -

متغيرا  يرتبط باألداء العام للشركة، كما تم إدراج 
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المبادئ األساسية لها ضمن دليل سياسات 
 وإجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.

07-2: 
يجب أن يتضمن دور لجنة المكافآت األساسي تحديد 
سياسة المكافآت في الشركة، بما في ذلك المكافآت 
التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلدارة 

 التنفيذية العليا.

 

 

 

 مكافآتالسياسة مبادئ لم يتم تشكيل اللجنة، اال ان  -
الخاصة بالشركة تأخذ في اعتبارها الية تحديد 

التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء  المكافآت
 المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

 

07-2: 
يجب اإلفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت ألعضاء 

 للشركة.في التقرير السنوي مجلس اإلدارة 
 

سيتم االخذ في االعتبار نشر سياسة ومبادئ  -  
المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة في التقرير 

 السنوي للشركة.
 

 

07-5: 
يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين االعتبار مسؤوليات 
ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية العليا وكذلك اداء الشركة. ويجوز أن تتضمن 
المكافآت قسما ثابتا وقسما مرتبطا باألداء، وتجدر 
اإلشارة إلى أن القسم المرتبط باألداء يجب أن يرتكز 

 على أداء الشركة على المدى الطويل.
 

 

بالنسبة لمكافآت أعضاء االدارة التنفيذية فيتم  -  
 اقرارها من قبل مجلس ادارة الشركة.

اء ت اعضآلمكافتفصيلية تم وضع سياسة سي -
تأخذ في إعتبارها جزء ثابت وجزء مجلس االدارة 

م كما ت العام للشركة. باألداءاخر متغير مرتبط 
لها ضمن دليل سياسات  االساسيةادراج المبادئ 

 واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.
 اتالمكاف سياسة عرض سيتم عليها الموافقة بعد -

 الجمعية اعمال جدول بنود ضمن المقترحة
 على السياسة مبادئ نشر سيتم ايضا. العامة
 للشركة االليكتروني الموقع

 

      

 (:06المادة)
 لجنة التدقيق

 

06-0: 
على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثالثة 
أعضاء على األقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء 
مستقلين، ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضوا 

على األقل يتمتع بخبرة مالية في مجال التدقيق، واحدا 
وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس المستقلين 
المتوفرين غير كاف لتشكيل عضوية لجنة التدقيق، 
يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من غير 
األعضاء المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة 

 مستقال.

  

 

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار  -

الرابع لعام  باجتماعه( 0مجلس ادارة الشركة رقم )

، يتضمن نطاق مهامها طبقا لنظام  4101

الخاص بالشركة النواحي المالية، التدقيق  الحوكمة

الداخلي والخارجي، الضوابط الرقابية، االلتزام 

المهني وادارة المخاطر وأي نواحي أخرى 

 مرتبطة.

تتآلف اللجنة المشكلة من ثالثة اعضاء بمجلس  -

االدارة غير مستقلين وال يمثل رئيس مجلس 

ن عيياإلدارة عضواً في هذه اللجنة. اال ان امكانية ت



  لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق. الحكومةتقرير  

23  
 

اعضاء من الخارج متاحة ضمن اجراءات تشكيل 

لجنة التدقيق والتي هي جزء من إطار نظام 

 الحوكمة الخاص بالشركة.
في تشكيلها أعضاء  ناال ان اللجنة ال تتضم -

مستقلين حيث ان جميع األعضاء معينين من قبل 
 قطر للبترول المساهم الرئيسي بالشركة.

06-4: 
ز ألي شخص يعمل حاليا في جميع األحوال ال يجو

أو كان يعمل في السابق لدى المدققين الخارجيين 
للشركة خالل السنتين الماضيتين، أن يكون عضوا 

 في لجنة التدقيق.

 

  

لم يكن أحد أعضاء لجنة التدقيق أي من موظفي  -
  المدقق الخارجي للسنتين السابقتين

 

06-2: 
شركة أي اليجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة 

 خبير أو مستشار مستقل.
 

  
تم اخذ ذلك في االعتبار ضمن دليل صالحيات  -

اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص 
 بالشركة

 

06-2: 
على لجنة التدقيق أن تجتمع عند االقتضاء وبصورة 
منتظمة مرة على األقل كل ثالثة أشهر كما عليها 

 تدوين محاضر اجتماعاتها.

 

على اللجنة ان  اللجنة،طبقا لدليل صالحيات  -  
تجتمع اربعة مرات على االقل وهو ما تم خالل 

 مرات. 2حيث تم اجتماعها  4102عام 

 

06-5: 
في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة 
التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، بما في ذلك، عندما 
يرفض المجلس اتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق 
بالمدقق الخارجي، يتعين على المجلس أن يضمن 
تقرير الحوكمة بيانا يفصل بوضوح هذه التوصيات 

عدم والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس اإلدارة 
 التقيد بها.

 

  

تم اخذ ذلك في االعتبار ضمن دليل صالحيات  -
اللجنة المدرج ضمن نظام الحوكمة الخاص 

 بالشركة

 

06-8: 
يتعين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر 
 إطار عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها األساسية

على شكل ميثاق للجنة التدقيق، وتتضمن هذه 
 المسؤوليات بصورة خاصة ما يلي:

 

  
تم إعداد ميثاق مهام ومسؤوليات للجنة التدقيق  -

أخذا في االعتبار تلك المسؤوليات، وتم نشرها من 
 خالل الموقع االليكتروني للشركة
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اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين  .أ
الخارجيين، على أن ترفع الى مجلس 

برأي اإلدارة جميع المسائل التي تتطلب 
اللجنة اتخاذ تدابير معينة وإعطاء توصيات 
 حول التدابير او الخطوات الواجب اتخاذها؛

 

  
 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -

 

اإلشراف على ومتابعة استقالل المدققين  .ب
ومناقشتهم حول  الخارجيين وموضوعيتهم

طبيعة التدقيق وفعاليته ونطاقه وفقا لمعايير 
التدقيق الدولية والمعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية،

 

  
 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -

 

البيانات المالية االشراف على دقة وصحة  .ج
والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية 
ومراجعة تلك البيانات والتقارير؛ وفي هذا 

 الصدد التركيز بصورة خاصة على:

 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -

 

السياسات اي تغييرات في  (0
والتطبيقات/ الممارسات المتعلقة 

 بالمحاسبة؛
 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -

 

النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية  (4
 بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا؛

 
  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -
 

التعديالت األساسية الناتجة عن  (2
 التدقيق؛

 
  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -
 

استمرار الشركة في الوجود  (2
 ومواصلة النشاط بنجاح؛

 
  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -
 

التقيد بمعايير المحاسبة حيث  (5
 تضعها الهيئة؛

 
  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -
 

  مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -    التقيد بقواعد اإلدراج في السوق. (8

التقيد بقواعد االفصاح  (7
والمتطلبات األخرى المتعلقة 

 بإعداد التقارير المالية.
 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -
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التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .د
العليا والمدير المالي في الشركة أو الشخص 
الذي يتولى مهامه، واالجتماع بالمدققين 

 نة على األقل؛الخارجيين مرة واحدة في الس

 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -

 

دراسة اي مسائل مهمة وغير عادية  .ه
تتضمنها او سوف تتضمنها التقارير المالية 
والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل 
يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص 
الذي يتولى مهامه أو مسئول االمتثال في 

 الشركة أو المدققون الخارجيون؛

 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق  -

 

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية  .و
 وإدارة المخاطر؛

 
  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -
 

مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة  .ز
وضمان أداء اإلدارة واجباتها نحو تطوير 

 نظام رقابة داخلي فّعال؛
 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

النظر في نتائج التحقيقات األساسية في  .ح
مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من 
مجلس اإلدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة 

 وبموافقة المجلس.

 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين  .ط
والمدقق الخارجي، توفر الموارد 
الضرورية والتحقق من فعالية هيئة الرقابة 

 الداخلية واإلشراف عليها؛

 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية  .ي
  والمحاسبية للشركة؛

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي  .ك
وخطة عمله وأي استفسارات مهمة يطلبها 
من اإلدارة العليا في الشركة تتعلق بسجالت 
المحاسبة والحسابات المالية او انظمة 

 الرقابة وكذلك ردود اإلدارة التنفيذية؛ 

 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -
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تأمين الرد السريع لمجلس اإلدارة على  .ل
االستفسارات والمسائل التي تتضمنها 

 رسائل المدققين الخارجيين أو تقاريرهم؛
 

  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

وضع قواعد يتمكن من خاللها العاملون  .م
بالشركة أن يبلغوا بسرية شكوكهم حول أي 
مسائل يحتمل ان تثير الريبة في التقارير 

ل مسائ المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي
أخرى وضمان وجود الترتيبات المناسبة 
التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل وعادل 
حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل 
السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو 
ضرر، واقتراح تلك القواعد على مجلس 

 اإلدارة العتمادها؛

 

  

مدرج ضمن دليل سياسات وإجراءات الحوكمة  -
الخاص بالشركة وجاري النص عليه ضمن 

 ميثاق لجنة التدقيق

 

اإلشراف على تقيد الشركة بقواعد السلوك  .ن
  المهني؛

  
 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه  .س
المهام والصالحيات كما فوضها بها مجلس 

 اإلدارة تطبق بالطريقة المناسبة؛
 

  
 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -

 

رفع تقرير الى مجلس اإلدارة حول المسائل  .ع
  المنصوص عليها في هذه المادة؛

يتم رفع تقرير الى مجلس اإلدارة بالموضوعات  -  
 التي تم دراستها من قبل اللجنة

 

دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس  .ف
 اإلدارة.

 
  

 مدرج ضمن ميثاق لجنة التدقيق -
 

       

 (:09المادة)
التقيد 

باألنظمة 
والرقابة 
الداخلية 
والمدقق 
 الداخلي

09-0: 
على الشركة ان تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه 
المجلس حسب األصول، لتقييم األساليب واإلجراءات 
المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي 
تعتمده الشركة، والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. 
ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلية معايير واضحة، 

 والمساءلة في أقسام الشركة كلها.للمسؤولية 

 

كما سبق التنويه بان قطر للبترول تقوم بتقديم كافة  -  
الخليج الدولية لشركة  المالية واالداريةالخدمات 
، وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن للخدمات

بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول 
 بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة،

أيضا  تم اعتماد نظام رقابة داخلية ضمن دليل  -
 وسياسات نظام الحوكمة للشركة.
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قديم تتم تعيين أحد المكاتب االستشارية ل أيضا   -
 ،الخليج الدولية للخدماتالتدقيق لشركة  خدمات

09-4: 
يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية إنشاء 

ال فضوحدات فعالة ومستقلة لتقييم وادارة المخاطر 
عن وحدات للتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي، 
باإلضافة إلى التدقيق الخارجي، كما يجب أن يضمن 
نظام الرقابة الداخلية أن كل تعامالت األطراف ذات 

 العالقة تتم وفقا للضوابط الخاصة بها.

 

كما سبق االشارة فان مهام تقييم المخاطر هى  -  
رمة مع قطر مشمولة ضمن اتفاقية الخدمات المب

للبترول. وبالتالي يتم العمل في ذلك الشأن 
بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول في 

 الى ذلك باإلضافةظل اتفاقية الخدمات المبرمة، 
وضع اللوائح واإلجراءات التشغيلية التي تم اعداد 

تتماشى مع  التشغيلية المخاطر تكفل  تجنب
 الممارسات المثلى.

 

09-2: 
يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور 
ومهام محددة تحديدا واضحا، وبصورة خاصة. يتعين 

 على وحدة التدقيق الداخلي أن:
تدقيق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف  (0

 على تطبيقه؛

 

  
 أحد المكاتبعلى  الخليج الدولية للخدماتتعتمد  -

يغطي  .التدقيق الداخلي االستشارية لتقديم خدمات
التدقيق الداخلي كل من الجوانب المتعلقة بنظام 

 الرقابة الداخلية،

 

تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل  (4
 تشغيليا ومدرب تدريبا مناسبا؛ و

 
ه كوادر ولديتشغيليا   مستقل المدقق الداخلي المعين   

مدربة وذات كفاءة
 

ترفع لمجلس اإلدارة تقاريرها إما بصورة  (2
مباشرة أو غير مباشرة من خالل لجنة 
التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة 

 أمامه؛ و

 

المكتب االستشاري "المدقق الداخلي"  يقدم    
لجنة التدقيق ومن ثم الى تقاريره مباشرة إلى 
، ويمكنه الوصول إلى كل مجلس إدارة الشركة

أنشطة الشركة، 

 

الى كل أنشطة يكون لها إمكانية الوصول  (2
 الشركة؛ و

 
  

يتم توفير كافة البيانات متى وكيفما تم الطلب. 
 

تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل  (5
ويجب تعزيز  اليومي العادي للشركة ،

استقاللها مثال من خالل تحديد مكافآت 
 أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.

 

الداخلي من قبل خدمات المدقق يتم تحديد مقابل  -  
توصيات لجنة التدقيق الخاصة بالشركة 

 والمرفوعة الى مجلس إدارة الشركة

 

09-2: 
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على 
األقل يعينه مجلس اإلدارة؛ ويكون المدقق الداخلي 

 مسؤوال أمام المجلس.

 

  
يتضمن المكتب االستشاري "المدقق الداخلي"  -

العديد من الكوادر الفنية المؤهلة في كافة 
 التخصصات
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09-5: 
يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع الى لجنة 

من داخلي، يتضالتدقيق ومجلس اإلدارة تقرير تدقيق 
مراجعة وتقييما لنظام الرقابة الداخلية في الشركة. 
ويحدد نطاق التقرير باالتفاق بين المجلس )بناء على 
توصية لجنة التدقيق( والمدقق الداخلي، على أن 

 يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:

 

  

تقارير التدقيق الداخلي  يعد المدقق الداخلي -
 والحسابات وفقا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي.

  
 

 

إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون  _
 المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.

 

فع برالمكتب االستشاري "المدقق الداخلي" يقوم  -  
لجنة التدقيق ومن ثم الى نتائج المراجعة إلى 

لتوضيح  الخليج الدولية للخدماتمجلس إدارة 
نقاط الضعف في الرقابة بما في ذلك نتائج تقييم 

 الخليجالمخاطر واألنظمة المستخدمة. كما تستلم 
نسخة من التقرير التخاذ  الدولية للخدمات

 المناسبة.اإلجراءات التصحيحية 

 

مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة  _
التغييرات واألنظمة الموجود لمواجهة 

 الجذرية أو الغير متوقعة في السوق.
 

يتم تحديد المخاطر على مستوى الشركة كشركة  -  
وضمان وضع السياسات واإلجراءات  أم

التشغيلية المناسبة لمحاولة تجنب تلك المخاطر 
، أما فيما يتعلق بكل شركة من وتخفيف آثارها

الشركات التابعة فيتم اتباع اإلجراءات ذات الصلة 
 بكل منها

 

تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا في تطبيق  _
نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد 
المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل 
رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( 
والطريقة التي عالج بها المجلس هذه 

 المسائل.

 

  

من واجبات التدقيق الداخلي مراجعة التزام  -
الشركة بمختلف األنظمة، ومراجعة ضوابط 

 الرقابة الداخلية للشركة.
 

 

اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو  _
مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت 
الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر عل اإلداء 
المالي للشركة، واالجراء الذي اتبعته 
الشركة في معالجة االخفاق في تطبيق 
الرقابة الداخلية )السّيما المشاكل المفصح 

 

الداخلي بالتدقيق لتحديد نقاط الضعف  المدققتقوم  -  
في الرقابة الداخلية أو الحاالت الطارئة التي أثرت 

 يتم رفع للشركة.أو قد تؤثر على األداء المالي 
 التخاذ اإلجراءات المناسبة. هذه المالحظات 

لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف  -
يتم التحقق من االلتزام بهذه  خلية.الدافي الرقابة 
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تها اعنها في التقارير السنوية للشركة وبيان
 المالية(.

السياسات واإلجراءات خالل عمليات التدقيق 
 الداخلي.

تقييد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم  _
 االفصاح واإلدراج في السوق.

 

يقوم المدققون الداخليون بالتحقق من التزام  -  
الشركة في تطبيق قواعد اإلدراج في السوق 
وقوانين اإلفصاح والمتطلبات األخرى. يتم رفع 

ة لجنتقارير بالمالحظات التي تم تحديدها إلى 
مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات التدقيق ومن ثم 

 المناسبة.

 

د الداخلية عنتقييد الشركة بأنظمة الرقابة  _
 تحديد المخاطر وإدارتها.

 
تقيد مدى ال الداخلي بالتدقيق لتحديد المدقق يقوم -  

 باللوائح والسياسات الداخلية
 

كل المعلومات ذات الصلة التي تصف  _
 عمليات إدارة المخاطر في الشركة.

 
يتم تضمين تلك المعلومات في حال أي مالحظة  -  

 من قبلهم
 

09-8: 
 التدقيق الداخلي كل ثالثة شهور.يعد تقرير 

 
 ةتقارير تدقيق داخلي على الشرك أربعةتم إصدار  -  

 .4102في عام 
 

       

 (41المادة)
مراقب 
الحسابات 
)المدقق 
 الخارجي(

41-0: 
يقوم مراقب حسابات )مدقق خارجي( مستقل ومؤهل، 
ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق المرفوعة 
الى مجلس اإلدارة وعلى قرار الجمعية العامة 
للشركة، بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي واجراء 
مراجعة نصف سنوية للبيانات، ويهدف التدقيق 

ساهمين بتأكيد المذكور الى تزويد مجلس اإلدارة والم
موضوعي أن البيانات المالية تعد وفقا لنظام الحوكمة 
هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة، والمعايير الدولية 
التي تحكم إعداد المعلومات المالية وأنها تمثل تماما 
مركز الشركة المالي وأدائها من جميع النواحي 

 الجوهرية.

 

ة سواق الماليتقوم الشركة بمخاطبة هيئة قطر لأل -  
لتأكيد قيد مراقب الحسابات المقترح تعيينه ضمن 
جدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة قبل اقتراح 
تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناءا  على توصية 

 من مجلس اإلدارة 
يقوم المدقق الخارجي بإجراء التدقيق والمراجعة  -

، ويقوم بإعداد تقريره النصف سنوية والسنوية
السنوي والعرض على اجتماع الجمعية العامة 

 للشركة

 

41-4: 
يتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير 
المهنية؛ وال يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم اي 
استشارة أو خدمات غير اجراء التدقيق المالي 

 

  
المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس  -

 االدارة.
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للشركة، ويجب أن يكون المدققون الخارجيون 
الشركة ومجلس إدارتها ويجب أال مستقلين تماما عن 

يكون لديهم إطالقا أي تضارب في المصالح في 
 عالقاتهم بالشركة.

41-2: 
يتعين على المدققين الخارجيين للشركة حضور 
الجمعية العامة العادية للشركة حيث يقدمون تقريرهم 

 االستفسارات.السنوي والرد على 

 

  
الجمعية العامة عن عام حضر المدقق الخارجي  -

 .00/2/4102والتي عقدت بتاريخ  4102

 

41-2: 
يكون المدققون الخارجيون مسئولين أمام المساهمين 
ويدينون للشركة بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة 
عند القيام بالتدقيق، كما يتوجب على المدققين 

إبالغ الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في الخارجيين 
حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء المناسب فيما يتعلق 
بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها المدققون أو 

 حددوها.

 

  

يحق للمدقق الخارجي ان يثير المخاوف، كما  -
 يراه مناسبا .

 

41-5: 
يتعين على جميع الشركات المدرجة أسهمها في 

تغيير مدققيها الخارجيين كل خمس سنوات السوق 
 كحد أقصى.

 

طبقا للنظام االساسي للشركة يتم تعيين المدقق  -  

الخارجي سنويا لمدة سنة واحدة من قبل الجمعية 

 1من  ألكثرتعيينهم  يجوزالعامة للشركة وال 

سنوات ما لم تقرر الجمعية العامة بخالف ذلك، إال 

انه يتم العمل على إتباع متطلبات التناوب وفقا 

 المالية. لألسواقلتعليمات هيئة قطر 

 

       

 (:40المادة )
 االفصاح

40-0: 
على الشركة التقيد بجميع متطلبات اإلفصاح بما في 
ذلك تقديم التقارير المالية واإلفصاح عن عدد أسهم 
أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وكبار 
المساهمين أو المساهمين المسيطرين، كما يتعين على 
الشركة اإلفصاح عن المعلومات التي  تتعلق بأعضاء 

ذلك السيرة الذاتية لكل واحد  مجلس إدارتها بما في
منهم تبين مستواه التعليمي، ومهنته وعضويته في 
مجالس إدارة أخرى )إن وجدت(، كما يجب اإلفصاح 

 

 يتم التقيد، حيث ان:  
المالية هي جزء من البيانات المالية  اإلفصاحات -

المتاحة من خالل االفصاح عنها لبورصة قطر، 
نشرها بالجرائد المحلية فضال  عن الموقع 

 االليكتروني للشركة.
تفاصيل بيانات أعضاء مجلس اإلدارة مذكورة  -

 ( من هذا التقرير.0-0بالقسم رقم )
-0تفاصيل كبار المساهمين مذكورة بالقسم رقم ) -

 ن هذا التقرير.( م4
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عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل 
 ( مع بيان تشكيلها.5/2المجلس وفقا للمادة )

ايضا تشكيالت اللجان وبيان اعضائها مذكور  -
 ( من هذا التقرير.0-4بالقسم رقم )

40-4: 
على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات اإلفصاح التي 
تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير 

 مضللة.

 

 يتم التقيد، حيث من مهام مجلس ادارة الشركة:  
الوقت  فيتوفير معلومات صحيحة ودقيقة  -

المناسب وبشفافية وبما يمكن مساهمي الشركة من 
 اتخاذ قرارهم،

التأكد من ان عملية االفصاح طبقا لتعليمات  -
الهيئات الرقابية )البورصة وهيئة قطر لألسواق 

 المالية( فى هذا الشأن.
التأكد من المعاملة المنصفة لكافة مساهمي  -

ام الشركة بدورها تجاه مساهميها الشركة، ومن قي
 من حيث انشطة عالقات المستثمرين.

 

40-2: 
يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير 

   ISAو IFRS/IASالمحاسبة والتدقيق الدولية 
ومتطلباتها، ويجب أن يتضمن تقرير المدققين 
الخارجيين إشارة صريحة عما إذا كانوا قد حصلوا 
على كل المعلومات الضرورية، ويجب أن يذكر هذا 
التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيد بمعايير 

IFRS/IAS  وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقا
 .ISAلمعايير التدقيق الدولية 

 

  

إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة يتم  -
 .والتدقيق الدولية ومتطلباتها

 

40-2: 
يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على 

 جميع المساهمين.
 

لدولية لخليج اشركة ايتم توفير البيانات المالية ل -  
للمساهمين خالل عقد الجمعية العمومية  للخدمات

مع المناقشة  ندواتللشركة، ايضا من خالل 
 تعقدها الشركة. التي مساهمي ومستثمري الشركة

 قطر،فضال عن النشر من خالل كل من بورصة 
 .الجرائد المحلية والموقع االليكتروني للشركة

 

       

 (44المادة)
الحقوق 
العامة 

للمساهمين 

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم 
بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا 
النظام ونظام الشركة األساسي، ويتعين على المجلس 

 

  
تم إعداد سياسة خاصة بحقوق المساهمين، أقرها  -

مجلس اإلدارة كجزء من اإلطار المستندي لنظام 
وفقا لنظام هيئة قطر لألسواق المالية.  الحوكمة
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وعناصر 
الملكية 
 األساسية.

أن يضمن احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة 
 والمساواة.

 

كذلك، فان النظام األساسي للشركة يشمل أحكاما 
 .لحماية حقوق المساهمين

       

 (42المادة)
سجالت 
 الملكية

42-0: 
ان تحتفظ بسجالت صحيحة يتعين على الشركة 

 ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهم.

  

  
 وتحديثها منيتم امساك سجالت المساهمين  -

 شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية. قبل

42-4: 
يحق للمساهم االطالع على سجل المساهمين في 
الشركة والوصول إليه مجانا خالل ساعات العمل 

وفقا لما هو محدد في إجراءات الرسمية للشركة أو 
 الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة.

  

  
شركة قطر لإليداع  على مساهمي الشركة مراجعة -

 في هذا الشأن. المركزي لألوراق المالية

42-2: 
يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات 
التالية: سجل أعضاء مجلس اإلدارة، والعقد التأسيسي 
للشركة ونظامها األساسي، المستندات التي ترتب 
امتيازات أو حقوق على أصول الشركة، عقود 
األطراف ذات العالقة وأي مستند آخر تنص عليه 
الهيئة من وقت آلخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي 

 تحدده الهيئة.

  

 

النظام األساسي ولوائح الشركة متاحة ويمكن أن  - 
توفرها الشركة كما يجب مالحظة ان المستندات 

كل من  ومشهرة لدىالرسمية للشركة موثقة 
، ووزارة العدلوزارة االقتصاد والتجارة، 

تعلق فيما ي ماأالرسمية. وبالطبع منشورة بالجريدة 
فيها  وااللتزامات بماعن االصول  باإلفصاح

ض فيتم االفصاح عنها كجزء من القرو
 االيضاحات المالية للقوائم المالية المدققة.

أما بالنسبة لبقية المستندات الواردة فيتوقف على  -
ولقد تم اخذ طبيعة  والمطلوب.طبيعة الطالب 

حساسية ومدى سرية تعامالت الشركة في 
الحسبان عند اعداد نظام الحوكمة الخاص 

 .ة تلك التفاصيلبالشركة حيث يصعب معه اتاح

       

 (42المادة )
الحصول 
على 

 المعلومات
 

42-0: 
على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي ونظامها 
األساسي إجراءات الحصول على المعلومات بشكل 
يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق الشركة 
والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل 

 

  

المتعلقة بالحصول على المعلومات اإلجراءات  -
 منصوص عليها ضمن النظام األساسي واللوائح.
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تكون إجراءات الحصول على منتظم. ويجب أن 
 المعلومات واضحة ومفصلة على أن تتضمن:

معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها  (0
بما فيها نوع المعلومات التي يتاح الحصول 
عليها بصورة مستمرة للمساهمين األفراد أو 
للمساهمين الذين يمثلون نسبة مئوية دنيا من 

 رأس مال الشركة؛ 

اإلجراء الواضح والصريح للحصول على  (4 
 هذه المعلومات.

 
  منصوص عليه بالنظام األساسي للشركة. -  

 42-4: 
على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه 

والمعلومات ذات الصلة  جميع اإلفصاحات
والمعلومات العامة، وتتضمن هذه المعلومات كافة 
المعلومات التي يجب اإلعالن عنها بموجب هذا 

 النظام وبموجب اية قوانين ولوائح ذات صلة.
 

 

  
لدى الشركة موقع اليكتروني تنشر فيه جميع  -

االفصاحات والمعلومات الهامة التي يمكن 
 لهذا النظام فقد تم نشر االفصاح عنها، ايضا طبقا

مرفقات نظام الحوكمة الخاص بالشركة بعض 
 على الموقع االلكتروني للشركة.

 

       

 (45المادة)
حقوق 

المساهمين 
فيما يتعلق 
بجمعيات 
 المساهمين

يجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها 
األساسي أحكاما تضمن حق المساهمين الفعلي في 

جمعية عامة وعقدها في وقت مناسب؛ الدعوة الى 
وحق ادراج بنود على جدول األعمال ومناقشة البنود 
المدرجة على جدول األعمال وطرح أسئلة وتلقي 

لى اطالع األجوبة عليها؛ وحق اتخاذ قرارات وهم ع
 تام بالمسائل المطروحة.

 

  

حقوق مساهمي الشركة منصوص عليها بالنظام  -
الى دليل سياسات  باإلضافةاالساسي للشركة 

 بها.واجراءات نظام الحوكمة الخاصة 

 

       

 (48المادة)
المعاملة 
المنصفة 
للمساهمين 
وممارسة 
حق 

 التصويت
 

48-0  
يكون لكل األسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة 

 بها.
 

  
يتم التقيد ومدرج ضمن النظام االساسي ونظام  -

 .لشركةالخاص باحوكمة ال

 

48-4: 
التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح 

  ذات الصلة.

  
يسمح التصويت بالوكالة ويتم ابالغ المساهمين.  -

كما تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن التصويت 
ونظام  االساسي،بالوكالة في نظام الشركة 

 الحوكمة الخاص بها.
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 (47المادة )
حقوق 

المساهمين 
يتعلق فيما 

بانتخاب 
أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة
 

47-0: 
يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها 
األساسي أحكاما تضمن إعطاء المساهمين معلومات 
عن المرشحين إلى عضوية مجلس اإلدارة قبل 
االنتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين 

 المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهالتهم األخرى.

  

 

خصوصية تشكيل مجلس  بشأنكما سبق االشارة  - 
 .الخليج الدولية للخدماتادارة شركة 

اال انه سيتم التقيد بذلك تبعا  إلعادة التشكيل والتي  -
تم الموافقة عليها من قبل اجتماع الجمعية العامة 

 46/04/4102غير العادية للشركة بتاريخ 

47-4: 
أعضاء يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب 
 مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي.

  
 

 عدد يساوي االصوات من عدد مساهم لكل يكون - 
 هاب بالتصويت يقوم بحيث يملكها التي األسهم
 .االدارة مجلس لعضوية واحد لمرشح

       

 (46المادة )
حقوق 

المساهمين 
فيما يتعلق 
بتوزيع 
 االرباح

الجمعية العامة سياسة على مجلس اإلدارة أن يقدم إلى 
واضحة تنظم وتوضح طريقة توزيع األرباح، ويجب 
أن يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة انطالقا 
من خدمة مصلحة الشركة والمساهمين على حد 

 سواء.
 

 

  
 تم األرباح توزيع لسياسة الرئيسية المالمح -

بالشركة،  الخاص الحوكمة نظام ضمن إدراجها
 توزيع تحكم تفصيلية سياسة إعداد وبمجرد
 الشركة، ادارة مجلس قبل من واعتمادها األرباح
 .بها الخاصة التفاصيل نشر سيتم

 

 (49المادة )
هيكل رأس 
المال 
وحقوق 

المساهمين 
والصفقات 
 الكبرى

49-0: 
يجب اإلفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على 
الشركات تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب 

 اإلفصاح عنها.

 

يفصح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات  -  
، أيضا تقوم المالية ايضا ضمن هذا التقرير

بورصة قطر باإلفصاح عن كبار مساهمي 
 .الشركة على الموقع االليكتروني الخاص بها

 

49-4: 
يجب على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي و/او 

مساهمي األقلية في نظامها األساسي أحكاما لحماية 
حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو األقلية 

 قد صوتوا ضدها.

 

  

يتضمن اإلطار المستندي لنظام حوكمة الشركة  -
 تدابير لكفالة حماية األقلية.

 

49-2: 
يجب على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي و/أو 
نظامها األساسي آلية تضمن إطالق عرض بيع 
للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع 
األسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال 
الشركة يتخطى نسبة مئوية محددة)السقف(، ويجب 

لتي اأن تأخذ بعين االعتبار لدى تحديدها سقف األسهم 

 

  

يتضمن اإلطار المستندي لنظام حوكمة الشركة  -
آلية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور وممارسة 

 حقوق المساواة في بيع األسهم.
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يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سيطرة المساهم 
المفصح، بما فيها األسهم المعنية باتفاقات مساهمين 

 والتي يجب أيضا اإلفصاح عنها.
 

       

 (21)المادة 
حقوق 
أصحاب 
المصالح 
 اآلخرين

21-0: 
يجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح 
وفي الحاالت التي يشارك فيها أصحاب المصالح في 
الحوكمة، يجب أن يتمكنوا من الحصول على 
معلومات موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك في 

 الوقت المناسب وبشكل منتظم.

 

  

يتم التقيد، وتم تضمينها ضمن نظام الحوكمة  -
 الخاص بالشركة

 

21-4: 
على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة الموظفين وفقا 
لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس 

 العرق أو الجنس أو الدين.

 

  
يتم التقيد، مبادئ اإلنصاف والمساواة مشمولة  -

 الخاص بالشركة. ضمن نظام الحوكمة

 

21-2: 
على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز 
للعاملين وإلدارة الشركة للعمل دائما بما يخدم مصلحة 
الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين االعتبار 

 اداء الشركة على المدى الطويل.
 

فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة،  -  
تم ادراج المبادئ االساسية لها ضمن دليل فقد 

 سياسات واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.
أما بالنسبة لمكافآت باقي العاملين فيتم العمل  -

بلوائح قطر للبترول في هذا الشأن حيث كما سبق 
التنويه بأن قطر للبترول توفر كافة الخدمات 
المالية واالدارية للشركة من خالل مواردها 

 ة بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما.البشري

 

21-2: 
على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة 
إبالغ المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة 
عندما تكون هذه التصرفات غير قويمة أو غير قانونية 
أو مضرة بالشركة، وعلى المجلس أن يضمن للعامل 

السرية والحماية من أي اذى  الذي يتوجه الى المجلس
 أو ردة فعل سلبية من موظفين آخرين أو من رؤسائه.

 

  

سياسة اإلبالغ عن  ضمنآلية  اعتمادتم  -
المخالفات/االنتهاكات كجزء من دليل سياسات 

 واجراءات الحوكمة الخاص بالشركة.

 



  لشركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق. الحكومةتقرير  

36  
 

21-5: 
على الشركات االلتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي 

 مبدأ "التقيد او تعليل عدم التقيد". مستثناة من
 

  يتم التقيد -  

       

 (20المادة)
تقرير 
 الحوكمة

20-0: 
 يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس.

 

 يتم التقيد -  
بأداء مهامه،  4102قام مجلس اإلدارة خالل العام  -

وإصدار قراراته في حدود الصالحيات المخولة 
له كما هو منصوص عليه. إن المجلس لعلى قناعة 
تامة بأنه قد قام بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل 

 وجه وعلى النحو المبين في النظام األساسي.

 

20-4: 
 الى الهيئة سنويا، أو في أي يجب رفع تقرير الحوكمة

وقت تطلبه الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي 
 الذي تعده الشركة التزاما بواجب اإلفصاح الدوري.

 

  يتم التقيد -  

20-2: 
يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال 
الجمعية العامة العادية للشركة وتوزيع نسخة منه 

 للمساهمين خالل االجتماع.

 

  
ت الجمعية يتم التقيد كما هو معلن باجتماعا -

 السابقة العامة للشركة عن السنوات

 

20-2: 
يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات 
المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال 

 ال الحصر:
االجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا  (0

 الخصوص؛

 

  
هيئة قطر حوكمة اعتمدت الشركة على مواد نظام  -

لألسواق المالية كأساس عند إعداد هذا التقرير. 
والعمل على تلبية متطلبات أحكام نظام الحوكمة 

 بما يتماشى مع خصوصية تشكيل الشركة

 

عن اي مخالفات ارتكبت خالل االفصاح  (4
السنة المالية، بيان أسبابها، طريقة معالجتها 

 وسبل تفاديها في المستقبل؛
 

لم يتم ارتكاب أية مخالفات جوهرية الى حد علمنا  -  
 20/04/4102خالل السنة المالية المنتهية في 

 

االفصاح عن األعضاء الذين يتألف منهم  (2
مجلس االدارة ولجانه، مسؤولياتهم 
ونشاطاتهم خالل السنة، وفقا لفئات هؤالء 
األعضاء وصالحياتهم، فضال عن طريقة 

 

  تم اإلفصاح ضمن هذا التقرير -  
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تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة 
 التنفيذية العليا في الشركة.

 

االفصاح عن اجراءات الرقابة الداخلية بما  (2
في ذلك اإلشراف على الشؤون المالية 

 واالستثمارات وادارة المخاطر.
 

 

  تم اإلفصاح ضمن هذا التقرير -  

االفصاح عن االجراءات التي تتبعها  (5
الشركة لتحديد المخاطر الكبيرة التي قد 
تواجهها وطرق تقييمها وادارتها، وتحليل 

لعوامل المخاطر التي تواجهها مقارن 
الشركة، ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة 
التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في 

 السوق.
 

 

تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير، والشركة  -  
على اتم االستعداد الستقبال مساهميها ومناقشة أية 

 استفسارات بشأن تلك اإلجراءات.

 

تقييم اداء المجلس واإلدارة  االفصاح عن (8
العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما 
في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها 
المجلس بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة 
المخاطر( والطريقة التي عالج بها المجلس 

 هذه المسائل.

 

تم إفصاح ما أمكن ضمن هذا التقرير، والشركة  -  
ستعداد الستقبال مساهميها ومناقشة أية على اتم اال

 استفسارات بشأن تلك اإلجراءات.

 

االفصاح عن االخالل في تطبيق نظام  (7
الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو مواطن 

ت حاال واالفصاح عنالضعف في تطبيقها، 
الطوارئ التي اثرت أو قد تؤثر على األداء 
المالي للشركة، واالجراءات التي اتبعتها 
الشركة في معالجة االخفاق في تطبيق نظام 
الرقابة الداخلية )السيما المشاكل المفصح 
عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها 

 المالية(.
 

 

يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود اإلجراءات  -  
 المخاطر،المعمول بها في تحديد وتقييم وإدارة 

وكلما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديالت 
 الالزمة على اإلجراءات ذات الصلة.

وفي حال وجود ما يستدعي اإلفصاح، سيتم اتخاذ  -
 الالزم نحو اإلفصاح في حينه

 




