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1- تمهيد
ــا  ــكام نظامه ــً ألح ــها وفق ــم تأسيس ــر ت ــة قط ــة ببورص ــة مدرج ــة قطري ــاهمة عام ــركة مس ــر ش ــات قط ــركة صناع ش
ــت  ــم قام ــه، ث ــادة )68( من ــة الم ــنة 2002 خاص ــم 5 لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــي وأح األساس
الشــركة بتوفيــق أوضاعهــا وأحــكام النظــام األساســي لهــا وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 

ــها. ــة تأسيس ــع خصوصي ــق م ــا يتواف ــنة 2015 وبم 11 لس

ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للبتــرول مؤســس شــركة صناعــات قطــر، مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيســي 
فــي رأســمال الشــركة بنســبة 51%، توفــر قطــر للبتــرول كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات 
المبرمــة فيمــا بينهمــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تطبيــق الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي قطــر 
ــل  ــق أفض ــة وتطبي ــادئ الحوكم ــزام بمب ــى االلت ــركة عل ــس إدارة الش ــرص مجل ــار ح ــي إط ــات. وف ــدم خدم ــرول كمق للبت
ــداد  ــة بإع ــارية المتخصص ــب االستش ــد المكات ــع أح ــد م ــالل التعاق ــن خ ــركة م ــت الش ــا، قام ــارف عليه ــات المتع الممارس
اإلطــار المســتندي لنظــام الحوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل للشــركة والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبــل مجلــس إدارة 

الشــركة باجتماعــه الرابــع لعــام 2011 بتاريــخ 2011/12/26.

2- نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة الشــركة بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة 
المضافــة لمســاهمي الشــركة، يلتــزم مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام 
حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )5( لســنة 2016 وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها، أخــذًا فــي االعتبــار تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب 
المصالــح وعــدم التمييــز بينهــم، وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات ألصحــاب المصالــح فــي الوقــت المناســب 
وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــالء قيــم المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركة، وتقديــم المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة، وأداء الواجبــات والمهــام 
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والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص وتحمــل المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح والمجتمــع.

ــركات  ــي للش ــي والمؤسس ــار القانون ــع اإلط ــق م ــركة يتواف ــي للش ــار تنظيم ــود إط ــى وج ــً عل ــس اإلدارة دوم ــرص مجل يح
المســاهمة المدرجــة مــن خــالل مراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بالشــركة، كمــا يحــرص علــى تطويــر قواعــد 

ــركة. ــم الش ــد قي ــي تجس ــي الت ــلوك المهن الس

ومــع األخــذ فــي االعتبــار المهلــة الممنوحــة مــن قبــل هيئة قطــر لألســواق الماليــة للشــركات المدرجــة لتوفيــق أوضاعها مع 
أحــكام نظــام الحوكمــة المشــار اليــه آنفــً، وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام الحوكمــة ومســعاها 
لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فــإن الشــركة تعتــزم مــن خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المقــرر انعقــاده بتاريــخ 

2018/3/4 تغييــر بعــض أحــكام نظامهــا األساســي بمــا يتفــق مــع هــذا الغــرض.

3-  مجلس إدارة الشركة

3-1  هيكل مجلس اإلدارة
ــر  ــاص »قط ــاهم الخ ــق للمس ــاء يح ــة أعض ــن ثماني ــركة م ــس إدارة الش ــكل مجل ــدل ، يتش ــي الُمع ــام األساس ــا للنظ وفق
للبتــرول« أن يعينهــم جميعــً بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق لــألداء المالــي 

ــا: ــي بيانه ــرول والتال ــر للبت ــركة بقط ــغيلي للش والتش
قطر للبترول مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة %51. 1

تقديــم قطــر للبتــرول لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة. ويتــم توفيــر . 2
تلــك الخدمــات متــى وكيفمــا تطلــب لضمــان الدعــم التــام لعمليــات صناعــات قطــر.

اعتمــاد شــركة صناعــات قطــر وشــركاتها التابعــة علــى قطــر للبتــرول مــن حيــث اللقيــم والبنيــة التحتيــة والدعــم الفنــي . 3
والتقنــي ألنشــطة المجموعــة.
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باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمين، يتمتــع مجلــس 
إدارة الشــركة بأوســع الصالحيــات الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة، ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صالحياتــه 

إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.

3-2  تشكيل مجلس اإلدارة
ــدة(.  ــنة )1( واح ــن س ــل ع ــل )ال تق ــرات أق ــد أو لفت ــة للتجدي ــنوات قابل ــالث )3( س ــدة ث ــس اإلدارة لم ــاء مجل ــن أعض ــم تعيي يت
ــر  ــات قط ــركة صناع ــس إدارة ش ــكيل مجل ــم تش ــخ 2015/02/03، ت ــرول بتاري ــر للبت ــام 2015 لقط ــم )3( لع ــرار رق ــب الق وبموج
الحالــي طبقــً للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي للشــركة بتعييــن 7 أعضــاء مــن قبــل قطــر للبتــرول، وذلــك اعتبــارًا مــن 
2015/03/02. وطبقــً لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة 

الشــركة أعضــاء مســتقلين نظــراَ لكونهــم ممثليــن لشــخص اعتبــاري يملــك أكثــر مــن 5% مــن رأســمال الشــركة.

وتحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن 
ــق  ــركة وتحقي ــة الش ــه مصلح ــا في ــة لم ــورة فعال ــم بص ــة مهامه ــة لتأدي ــة التام ــة والدراي ــرة الكافي ــم الخب ــر فيه تتواف
أهدافهــا وغاياتهــا. ويتــم االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه )مرفــق 

ــركة(. ــس إدارة الش ــاء مجل ــة ألعض ــير الذاتي الس

3-3  المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ــز الحوكمــة وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة، والمســؤول أمــام مســاهمي  ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائ
الشــركة عــن بــذل العنايــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافة المســتويات، 
ــد  ــد أع ــك، فق ــق ذل ــن منطل ــام. وم ــع الع ــم النف ــن ث ــح وم ــاب المصال ــاهميها وأصح ــركة ومس ــة الش ــق مصلح ــا يحق بم
ــا.  ــارف عليه ــة المتع ــات الحوكم ــل ممارس ــً ألفض ــه وفق ــا لمجلس ــة ميثاق ــام الحوكم ــن نظ ــركة ضم ــس إدارة الش مجل
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يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــً. وُيأخــذ 
بعيــن االعتبــار مراجعــة الميثــاق فــي حــال أيــة تعديــالت مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة.

طبقــً لميثــاق المجلــس - متواجــد علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة - يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه 
االســتراتيجي للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا ورســالتها مــن خــالل اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة 
وخطــط العمــل واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وضــع أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر واإلشــراف عليهــا، ضمــان 
وجــود إدارة تنفيذيــة فاعلــة وضمــان تعاقبهــا تعمــل علــى أداء نشــاط الشــركة ونموهــا بطريقــة مربحــة ومســتدامة. كمــا 
ــدى  ــة م ــركة ومراقب ــة الش ــام حوكم ــب نظ ــة جوان ــى كاف ــراف عل ــى اإلش ــر عل ــات قط ــركة صناع ــس إدارة ش ــرص مجل يح
فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة، ومراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانيــن واللوائــح 

ذات الصلــة والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي.

ــك  ــكيل تل ــم تش ــركة. ويت ــي الش ــة ف ــان خاص ــس ولج ــان المجل ــى لج ــه إل ــن صالحيات ــض م ــض بع ــس تفوي ــق للمجل ويح
اللجــان الخاصــة بهــدف إجــراء عمليــات محــددة، وتمــارس عملهــا وفقــً لتعليمــات منصــوص عليهــا. وفــي جميــع األحــوال، 

ــان. ــك اللج ــال تل ــن أعم ــا وع ــي فوضه ــلطات الت ــات أو الس ــع الصالحي ــن جمي ــؤواًل ع ــس مس ــى المجل يبق

وفقــً للنظــام األساســي للشــركة، فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين بالتضامــن واالنفــراد عــن أي عمــل احتيالــي 
أو ســوء اســتخدام الصالحيــات أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو مخالفــات النظــام األساســي أو القانــون.

3-4  رئيس مجلس إدارة الشركة
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مســؤواًل عــن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة بطريقــة مناســبة وفعالــة، بمــا 
فــي ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت المناســب. ولقــد تــم إعــداد 
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التوصيــف الوظيفــي )مهــام ومســؤوليات( لرئيــس مجلــس اإلدارة ضمــن نظــام الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى 
ــدف  ــع اله ــام م ــذه المه ــق ه ــث أن تتواف ــة، وبحي ــغيلية أو إداري ــتراتيجية أو تش ــت اس ــواء كان ــي س ــكل تفصيل ــام بش المه
ــتراتيجية  ــا االس ــا وأهدافه ــركة لرؤيته ــق الش ــاهمين وتحقي ــوق المس ــة حق ــو حماي ــي، أال وه ــب الوظيف ــي للمنص األساس

بشــكل مربــح ومســتدام. 

ــه  ــة، إال أن ــام الحوكم ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــس المنص ــان المجل ــن لج ــي أّي م ــوًا ف ــس عض ــركة لي ــس إدارة الش ــس مجل رئي
يشــغل منصــب العضــو المنتــدب للشــركة أخــذًا فــي االعتبــار أن شــركة صناعــات قطــر هــي الشــركة األم لمجموعــة مــن 
الشــركات التــي تعمــل فــي مجــاالت مختلفــة، وبالتالــي فــإن طبيعــة األعمــال علــى مســتوى الشــركة ال تتضمــن أيــة أعمــال 
تنفيذيــة، األمــر الــذي تنتفــي معــه األســباب التــي تدعــو إلــى الفصــل بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب 
للشــركة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يتــم األخــذ فــي االعتبــار الغــرض األساســي مــن حظــر الجمــع بيــن المنصبيــن علــى 

النحــو التالــي:
أال يكــون لشــخص واحــد فــي الشــركة الســلطة المطلقــة التخــاذ القــرارات وذلــك عنــد إعــداد دليــل صالحيــات وإجــراءات . 1

الشــركة واللوائــح ذات الصلــة.
تشــكيل لجــان تابعــة للمجلــس ولجــان خاصــة ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة ســواء بصفتــه رئيســً لمجلــس اإلدارة أو . 2

عضــوًا منتدبــً أي عضويــة فــي أي منهــا.
ــك . 3 ــس اإلدارة، وكذل ــاء مجل ــة أعض ــركة وبقي ــس إدارة الش ــس مجل ــن رئي ــؤوليات كل م ــام ومس ــن مه ــا بي ــل فيم الفص

ــركة. ــة للش ــاء اإلدارة التنفيذي أعض

3-5  أعضاء مجلس اإلدارة
يلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ببــذل العنايــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة والتقيــد باللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة، بمــا 
فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل وفقــً للمبــادئ األخالقيــة المتمثلــة فــي النزاهــة واالحتــرام 
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ــائر  ــاهمين وس ــركة والمس ــة الش ــالء مصلح ــه إع ــن مع ــا يضم ــرية بم ــتدامة والس ــز واالس ــاءلة والتمي ــة والمس والموضوعي
ــخصية. ــة الش ــى المصلح ــا عل ــح وتقديمه ــاب المصال أصح

3-6  اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســبً. وفــي إطــار 
حرصهــا علــى تطبيــق معاييــر الحوكمــة، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غيــر عاديــة بتاريــخ 2017/2/28 
ــوز أن  ــركة، وال يج ــة للش ــنة المالي ــالل الس ــل خ ــى األق ــات عل ــتة )6( اجتماع ــح س ــس ليصب ــاد المجل ــرات انعق ــدد م ــر ع لتغيي
تنقضــي ثالثــة )3( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. ووفقــً ألحــكام المــادة رقــم )1-31( مــن النظــام األساســي للشــركة، 

انعقــد مجلــس اإلدارة عــدد )5( اجتماعــات.

ُيدعــى المجلــس - وفقــً لميثــاق مهــام ومســؤوليات المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بنــاًء 
ــو  ــن أي عض ــس أو م ــي المجل ــن ف ــن أي عضوي ــس أو م ــاب الرئي ــي غي ــس ف ــب الرئي ــس اإلدارة أو نائ ــس مجل ــب رئي ــى طل عل
مجلــس إدارة مخــول مــن قبــل رئيــس المجلــس. وُتقــدم الدعــوات وجــدول األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل 

مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. 

وبالرغــم مــن أن الممارســة الفعليــة لمجلــس اإلدارة تتوافــق مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، إال أن الشــركة 
وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم تعديــل األحــكام التاليــة:

نصاب انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة ليصبح بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.. 1
الحــاالت التــي يصبــح فيهــا منصــب عضــو مجلــس اإلدارة شــاغرًا نتيجــة لتغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن الحضــور لتصبــح . 2

فــي حــال تغيبــه عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتبــر 
مســتقياًل.
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وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور 
والتصويــت، علــى أنــه ال يجــوز أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو مجلــس إدارة.

وحرصــً علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي 
ــتماع  ــن االس ــارك م ــن الُمش ــا، ُتمك ــارف عليه ــة المتع ــة الحديث ــائل التقني ــن وس ــة م ــيلة مؤمن ــأي وس ــس ب ــاع المجل اجتم
والمشــاركة الفعالــة فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات. يعتبــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضــرًا شــخصيً فــي 

ــت. ــه التصوي ــق ل ــاب ويح ــن النص ــاره ضم ــب اعتب ــاع ويج االجتم

3-7  قرارات المجلس
ــاع  ــي اجتم ــن ف ــن والممثلي ــوات الحاضري ــة أص ــس بأغلبي ــرارات المجل ــدر ق ــركة، تص ــح الش ــي ولوائ ــام األساس ــا للنظ طبق
لمجلــس اإلدارة تــم عقــده وفقــً للنصــاب القانونــي، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع، ويحــرر 
محضــر لــكل اجتمــاع، يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن والغائبيــن، ويبيــن مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس االجتمــاع 
وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر، وللعضــو الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي 

محضــر االجتمــاع.

يجــوز للمجلــس، فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار بعــض قراراتــه بالتمريــر بشــرط تحقــق الموافقــة كتابــة 
ــذًا  ــرار ناف ــر الق ــس اإلدارة ، ويعتب ــاع مجل ــرار باجتم ــاذ الق ــاب اتخ ــكلون نص ــن يش ــه الذي ــل أعضائ ــن قب ــرارات م ــك الق ــى تل عل
وفعــااًل لكافــة األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة. وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يعــرض 

القــرار الخطــي فــي االجتمــاع التالــي للمجلــس، لتضمينــه بمحضــر اجتماعــه.

وبالرغــم مــن أن الممارســة الفعليــة لمجلــس اإلدارة فــي هــذا الصــدد تتوافــق مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن 
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ــة، إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق اوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم تعديــل نظامهــا األساســي بمــا يضمــن  الهيئ
أن نصــاب اتخــاذ قــرارات مجلــس اإلدارة بالتمريــر هــو موافقــة جميــع أعضــاء المجلــس كتابــة علــى تلــك القــرارات، وعلــى أن 

تعــرض فــي االجتمــاع التالــي للمجلــس، لتضمينهــا محضــر اجتماعــه.

3-8  أمين سر المجلس
ــرة  ــس للفت ــر المجل ــن س ــاص أمي ــاهم الخ ــن المس ــوز أن يعي ــركة، يج ــي للش ــام األساس ــن النظ ــم )44( م ــادة رق ــً للم طبق
ووفــق الشــروط التــي يقررهــا، ويجــوز لــه أن يلغــي هــذا التعييــن. ويقــرر مجلــس اإلدارة مهــام أميــن الســر وحــدود صالحياتــه 

باإلضافــة إلــى تحديــد أتعابــه الســنوية. 

ــركة  ــة بالش ــام حوكم ــه بنظ ــاص ب ــي الخ ــف الوظيف ــن التوصي ــً ضم ــس تفصيلي ــر المجل ــن س ــام أمي ــاق مه ــم إدراج نط ت
والتــي تتوافــق مــع الهــدف األساســي للمنصــب الوظيفــي مــن حيــث تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة الشــاملة والدعــم 
ألعضــاء المجلــس وضمــان ســريتها، مــع تأكــده مــن حفــظ وثائــق المجلــس والتنســيق فيمــا بيــن األعضــاء بالشــكل والوقــت 

ــبين. المناس

وتتضمــن مهامــه حفــظ وثائــق المجلــس وتأمينهــا وتوزيــع جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ودعــوات الحضــور والوثائــق 
الالزمــة األخــرى ومحاضــر االجتماعــات والقــرارات التــي ُيصدرهــا مجلــس اإلدارة وضمــان الحفــظ اآلمــن لهــا. وينهــض أميــن 

الســر أيضــً بمســؤولية تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد بمــواد التهيئــة المبدئيــة وجدولــة مواعيــد جلســاتها.

ويتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى 11 ســنوات فــي المجــال القانونــي، هــذا فضــاًل عــن خبرتــه الممتــدة فــي 
تولــي شــؤون شــركة عامــة مدرجــة أســهمها فــي الســوق المالــي.
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يجــوز ألميــن الســر وفقــً لمــا يــراه مناســبً وبعــد موافقــة الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صالحياتــه أو ســلطاته 
التقديريــة، وال يحــق للنائــب تفويضهــا إلــى شــخص آخــر. 

3-9  لجان المجلس
ــة  ــان الخاص ــض اللج ــك بع ــه، وكذل ــة عن ــان المنبثق ــض اللج ــكيل بع ــس اإلدارة بتش ــام مجل ــة، ق ــات الحوكم ــً لتطبيق وفق
وتفويضهــا بعــض الصالحيــات إلجــراء عمليــات محــددة وبغــرض تســيير نشــاط الشــركة مــع بقــاء المجلــس مســؤواًل عــن 
جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا. كمــا أن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أي مــن لجــان المجلس 

المشــكلة أو اللجــان الخاصــة، وفيمــا يلــي بيــان بوضــع الشــركة تجــاه تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس:

3-9-1  لجنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )7( باجتماعــه الرابع لعــام 2011 والتشــكيل 
ــم  ــر فيه ــن تتواف ــس اإلدارة مم ــاء بمجل ــة أعض ــن ثالث ــة م ــف اللجن ــاع 2015/3. تتأل ــم )6( باالجتم ــرار رق ــب الق ــي بموج الحال
الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذا فــي االعتبــار 

أن رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى، وال يشــغل عضويــة أي لجــان أخــرى. 

ــرًا  ــتقلين نظ ــاء مس ــق أعض ــة التدقي ــكيل لجن ــن تش ــة، ال يتضم ــام الحوكم ــدرج بنظ ــتقل الم ــو المس ــف العض ــً لتعري وطبق
ــم  ــن ل ــاء الحاليي ــبة 51%(، إال أن األعض ــي )بنس ــاص الرئيس ــاهم الخ ــل المس ــن قب ــن م ــس إدارة معيني ــاء مجل ــم أعض لكونه
ــة  ــة اللجن ــى عضوي ــابقتين عل ــنتين الس ــالل الس ــركة خ ــابات الش ــي لحس ــق الخارج ــي التدقي ــتراك ف ــم االش ــبق ألي منه يس

ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.

تــم إعــداد ميثــاق مهــام ومســؤوليات للجنــة التدقيــق ضمــن نظــام الحوكمــة الخــاص بالشــركة، والــذي تــم إعــداده وفقــا 
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لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا. ويتضمن نطــاق مهامهــا النواحي 
الماليــة والتدقيــق الداخلــي والخارجــي والضوابــط الرقابيــة وااللتــزام المهنــي )االمتثــال( وإدارة المخاطــر وأي نواحــي أخــرى 

مرتبطــة باختصاصــات اللجنــة.

تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن ِقَبــل اللجنــة، 
وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد خاصــة فيمــا يتعلــق بمراجعــة واعتمــاد البيانــات الماليــة الربعيــة والنصــف ســنوية والســنوية، 

ــر. ــة وإدارة المخاط ــة الداخلي ــام الرقاب ــي ونظ ــي والخارج ــق الداخل ــر التدقي ــك تقاري وكذل

وطبقــً لدليــل صالحيــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــً إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر محضــر 
ــكام  ــع أح ــق م ــبيل التواف ــي س ــاع. وف ــي االجتم ــن ف ــن والممثلي ــاء الحاضري ــة األعض ــن كاف ــه م ــم توقيع ــاع يت ــكل اجتم ل
نظــام الحوكمــة، قــام مجلــس إدارة الشــركة بالمراجعــة والموافقــة باجتماعــه رقــم 2018/1 - علــى دليــل صالحيــات اللجنــة 
الُمعــدل مــن حيــث مهــام ومســؤوليات اللجنــة، وكذلــك عــدد مــرات انعقــاد اجتماعــات اللجنــة ليصبــح )6( اجتماعــات بــداًل 

مــن )4( اجتماعــات. وخــالل عــام 2017 اجتمعــت اللجنــة )4( مــرات.

تضم اللجنة ثالثة أعضاء حاليً:
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3-9-2  لجنة المكافآت
فــي ســبيل توفيــق أوضــاع الشــركة مــع أحــكام نظــام الحوكمــة، قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المكافــآت بموجــب قــرار 
ــة  ــس اإلدارة وعضوي ــاء مجل ــد أعض ــة أح ــاء برئاس ــة أعض ــن ثالث ــة م ــف اللجن ــام 2018. تتأل ــم )1( لع ــركة رق ــس إدارة الش مجل
اثنيــن مــن اإلدارة التنفيذيــة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة 
وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة المكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلس، 

كمــا ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــوًا بهــا. 

تــم إعــداد ميثــاق مهــام ومســؤوليات للجنــة المكافــآت وفقــً لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر 
الحوكمــة المتعــارف عليهــا. يتضمــن نطــاق مهامهــا تحديــد أســس مكافــآت رئيــس وأعضــاء المجلــس، أخــذًا فــي االعتبــار 
ــإدارة  ــز ل ــدالت والحواف ــآت والب ــح المكاف ــس من ــد أس ــة بتحدي ــوم اللجن ــا تق ــة، كم ــة ذات الصل ــات الرقابي ــات الجه متطلب

التنفيذيــة العليــا.

تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك أداء 
الشــركة، أيضــا المقارنــة مــع أفضــل الممارســات المتبعــة مــن قبــل الشــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطــر عنــد تحديــد 
ــل  ــن قب ــتها م ــت دراس ــي تم ــات الت ــس اإلدارة بالموضوع ــى مجل ــا إل ــع تقاريره ــة برف ــوم اللجن ــة. وتق ــآت المقترح المكاف

اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.

وطبقــا لدليــل صالحيــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــً اال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر محضــر 
لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتماع. 
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مكافآت مجلس اإلدارة
 قامــت الشــركة بإعــداد سياســة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقــوم بمراجعتهــا بشــكل دوري. تأخــذ السياســة فــي 
اعتبارهــا جــزءًا ثابتــً وجــزءًا متغيــرًا يرتبــط بــاألداء العــام للشــركة، كمــا تــم إدراج المبــادئ األساســية لهــا ضمــن دليــل سياســات 
وإجــراءات الحوكمــة الخــاص بالشــركة. يتــم اعتمــاد المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل الجمعية 

العامــة للشــركة.

مكافآت اإلدارة العليا
كافــة المهــام الماليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن قبــل قطــر للبتــرول مــن خــالل 
ــاره اإلدارة  ــدب باعتب ــو المنت ــإن العض ــه، ف ــاء علي ــركة. وبن ــع الش ــة م ــات المبرم ــة الخدم ــب اتفاقي ــرية بموج ــا البش موارده

ــركة. ــس إدارة الش ــل مجل ــن قب ــه م ــاد مكافأت ــد واعتم ــم تحدي ــر فيت ــات قط ــركة صناع ــة لش التنفيذي

تضــم اللجنــة ثالثــة أعضــاء حاليــً، وتــم االجتمــاع للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي 
المنتهــي فــي 2017/12/31، وفيمــا يلــي بيــان بتشــكيل اللجنــة:
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3-9-3 لجنة الترشيحات
لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات علــى مســتوى الشــركة حيــث أن مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر يتشــكل طبقــً لنظامهــا 
األساســي مــن ثمانيــة أعضــاء يحــق للمســاهم الخــاص »قطــر للبتــرول« أن يعينهــم جميعــً بحكــم العديــد مــن العوامــل 

والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق لــألداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول. 

3-10 تقييم أداء المجلس
يجــري مجلــس اإلدارة ســنويً عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال، وضمــان وفائهــم بالتزاماتهم 
فضــاًل عــن توفيــر أقصــى حــد ممكــن مــن اإلنتاجيــة وتبــادل الخبــرات. يتــم التقييــم أخــذًا فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل 

التــي يجــب أن تتماشــى مــع مصلحــة مســاهمي الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:
1االستقاللية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح. . 1

المعرفة والخبرة التي يتمتع بها األعضاء ومدى توائمها مع نشاط الشركة. . 2
االلتزام والمشاركات والعمل الجماعي في المجلس ولجانه التابعة.. 3
دور المجلس ومدى تحقيقه لألهداف الموضوعة بما في ذلك نتائج األعمال وتحقيق استراتيجية الشركة.. 4
التعامل فيما بين المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى. . 5
آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الالزمة.. 6
تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.. 7

ــن  ــركة ضم ــال الش ــة بأعم ــرارات المتعلق ــاذ الق ــه واتخ ــة إلي ــام الموكل ــام بالمه ــس اإلدارة ق ــإن مجل ــام 2017، ف ــالل الع خ
الصالحيــات المخــول لــه القيــام بهــا والمنصــوص عليهــا بلوائــح الشــركة، ومجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلس 

فــي القيــام بالتزاماتــه ومهامــه كمــا هــي منصــوص عليهــا.
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4-  أعمال الرقابة بالشركة 
ــدى  ــن م ــد م ــركة، والتأك ــمال الش ــول ورأس ــى أص ــاظ عل ــو الحف ــركة ه ــة للش ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــي إلج ــدف األساس اله
االعتمــاد علــى الســجالت الماليــة للشــركة فضــاًل عــن تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا، والعمــل علــى إدارتهــا. 
وفــي ســبيل ذلــك، قامــت الشــركة باعتمــاد نظــام رقابــة داخليــة مــن خــالل وضــع السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة 
ــر  ــع معايي ــم وض ــم يت ــة. ث ــح ذات الصل ــط واللوائ ــركة بالضواب ــزام الش ــة الت ــي، ورقاب ــي والخارج ــق الداخل ــر، والتدقي المخاط

ــا. ــركة كله ــام الش ــي أقس ــاءلة ف ــؤولية والمس ــة والمس ــة الذاتي ــة للرقاب واضح

ــة  ــس اإلدارة لمناقش ــق ومجل ــة التدقي ــا ولجن ــة العلي ــل اإلدارة التنفيذي ــن قب ــة م ــة الداخلي ــار الرقاب ــى إط ــراف عل ــم اإلش  يت
ــكل دوري. ــدد بش ــذا الص ــي ه ــره ف ــدار تقاري ــي بإص ــق الداخل ــوم المدق ــة. ويق ــة الداخلي ــة بالرقاب ــات المتعلق المالحظ

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

4-1 إدارة المخاطر
يتــم العمــل فــي ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا بقطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات للشــركة بنــاء علــى اتفاقيــة 
الخدمــات المبرمــة، إال أن مجلــس اإلدارة يحــرص علــى الحفــاظ علــى إطــار مالئــم إلدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة، إذ 

أن إدارة المخاطــر تشــكل جــزءًا أساســيً مــن حوكمــة الشــركة، وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة. 

يأخــذ هــذا اإلطــار فــي اعتبــاره وضــع عمليــة متكاملــة إلدارة المخاطــر علــى نحــو مســتمر، بــدءًا مــن تحديــد المخاطــر 
وتقييمهــا وقياســها وإدارتهــا، وصــواًل إلــى رصدهــا علــى النحــو التالــي:

تشــمل عمليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا تحديــد وتقييــم كل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة بالكامــل والتــي تــم . 1
تصنيفهــا الــى أربعــة أقســام رئيســية هــي: مخاطــر اســتراتيجية، تشــغيلية، ماليــة، وامتثــال. ولــكل شــكل مــن أشــكال 
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المخاطــر البــد أن تتوافــر اإلجــراءات التــي تتضمــن معالجتــه بصــورة فاعلــة، هــذا إضافــة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات 
ــدة  ــي ع ــر ف ــور المخاط ــة ظه ــاكاة عملي ــم مح ــً تت ــا. أيض ــام له ــهد الع ــر والمش ــكل المخاط ــي هي ــرات ف ــد التغي لرص

ســيناريوهات، وذلــك إلعــداد ســبل العــالج المالئمــة وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى أداء الشــركة. 
ثم يتم قياس المخاطر استنادًا إلى األثر واحتمالية الحدوث.. 2
ــذي . 3 ــدد ال ــر المح ــتوى المخاط ــع مس ــق م ــورة تتس ــتواها بص ــاء مس ــص أو بق ــادة أو نق ــة زي ــع احتمالي ــر م ــدار المخاط ت

ــاء  ــل وأثن ــا قب ــل م ــاة، أي مراح ــا دورة حي ــر له ــة أن المخاط ــاء المعالج ــا أثن ــي اعتباره ــركة ف ــذ الش ــركة. وتأخ ــه الش تقبل
وبعــد حــدوث المخاطــر. كمــا تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا ضمــان توفيــر الحمايــة وإعــداد اللوائــح واإلجــراءات التشــغيلية 
والضوابــط الرقابيــة التــي تتماشــى مــع الممارســات المثلــى وتكفــل تقليــل المخاطــر ذات الصلــة والتخفيــف مــن آثارهــا.

ثم يتم رصد المخاطر لضمان سرعة تحديد أية مشاكل ذات صلة ومعالجتها بالمستوى اإلداري المالئم. . 4

4-2 التدقيق

4-2-1 التدقيق الداخلي
تقــوم الشــركة بشــكل دوري بإجــراء مناقصــة الختيــار أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات 
التدقيــق الداخلــي للشــركة وفقــً إلجــراءات التناقــص، ويتــم العــرض علــى لجنــة المناقصــات الُمشــكلة، والتــي بدورهــا ترفــع 
توصياتهــا إلــى الســلطة المختصــة بشــأن اختيــار االستشــاري المناســب فــي ضــوء العــروض الفنيــة والتجاريــة المقدمــة. وقــد 
تــم تعييــن أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة فــي 2016/4/12 لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة »كمقــدم 
خدمــات«، أيضــً التدقيــق علــى الشــركات التابعــة تبعــً لتعليمــات لجنــة التدقيــق وخطــة التدقيــق الموضوعــة. يأخــذ المدقــق 
الداخلــي فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة، ومــن ثــم تحديد خطــة التدقيــق المالئمة 

فضــاًل عــن متابعــة تنفيــذ المالحظــات المعلقــة وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصلــة.

المدقــق الداخلــي لديــه صالحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة الشــركة، حيــث يتــم توفيــر كافــة البيانــات متــى وكيفمــا تــم 
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ــة واإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة وإدارة المخاطــر، كمــا  الطلــب. ويقــوم المدقــق الداخلــي بالتحقــق مــن إجــراءات الرقاب
ــزام  ــا الت ــا فيه ــة بم ــح ذات الصل ــن واللوائ ــد بالقواني ــة، والتقي ــة الداخلي ــام الرقاب ــق نظ ــركة بتطبي ــزام الش ــدى الت ــم م ُيَقّي

ــي. ــي الســوق المال الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح ف

يعــد المدقــق الداخلــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقــا للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي، ويرفــع جميــع التقاريــر 
والتوصيــات بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر إلــى لجنــة التدقيــق، ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقريــر الــدوري 
للجنــة التدقيــق مــن حيــث نتائــج التدقيــق، المتابعــة والوضــع الحالــي لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات 
ــة الداخليــة، ونتائــج تقييــم المخاطــر واألنظمــة المســتخدمة. تســتلم  التصحيحيــة لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي الرقاب

ــق. ــة التدقي ــات لجن ــا لتعليم ــة وفق ــراءات تصحيحي ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــر التخ ــن التقري ــخة م ــة نس اإلدارة التنفيذي

4-2-2  التدقيق الخارجي
تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة وفحــص عــروض مراقبــي الحســابات المســجلين بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئة، 
وترفــع إلــى المجلــس توصيــة باختيــار أحــد مراقبــي الحســابات لتعيينــه، وفور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتم إدراجهــا بجدول 
أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة. تعيــن الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد 
لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة بحــد أقصــى خمــس ســنوات متصلــة، وال يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن. ينــص 
العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب الحســابات بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية معلومــات الشــركة. وبموجــب 
اللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة إليــه وأي 

عمــل آخــر بالشــركة، والعمــل بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عالقتــه بهــا. 

يقــوم مراقــب الحســابات بتقديــم خدمــات التأكيــد علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة 
طبقــً لمعاييــر المحاســبة والتدقيــق العالميــة، ويقــوم برفــع تقاريــره بشــأن المالحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط الرقابية 

الماليــة المتبعــة.
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حضر المدقق الخارجي وقدم تقريره الى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن عام 2016 والتي عقدت بتاريخ 2017/2/28.

4-3  التقيد بالضوابط
ــا،  ــول به ــة المعم ــح التنظيمي ــى كل اللوائ ــال إل ــى االمتث ــة عل ــً بالمحافظ ــً قوي ــر التزام ــات قط ــس إدارة صناع ــزم مجل يلت
بمــا فــي ذلــك متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن الشــركات المدرجــة فــي البورصــة. كمــا يبــذل مجلــس اإلدارة 
قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة يســتند إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات التنظيميــة 

بشــأن الحوكمــة.

تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد 
الحوكمــة، فضــاًل عــن إدارة ومراقبــة المخاطــر مــن خــالل ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض 

حمايــة الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم االمتثــال.

ــم  ــدة، وُيعل ــاتها الرائ ــة وممارس ــن الحوكم ــى قواني ــل عل ــي تدخ ــرات الت ــتمر التغي ــو مس ــى نح ــال عل ــم االمتث ــد قس يرص
المجلــس بالكامــل دوريــً بالتغيــرات ذات الصلــة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنيــة بالحوكمــة. 

حيثمــا يكــون لزامــً علــى الشــركة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغييــرات علــى اللوائــح التنظيميــة 
ــأن  ــات بش ــم مقترح ــداد وتقدي ــال إع ــؤولي االمتث ــى مس ــب عل ــركات، يتوج ــة الش ــال حوكم ــي مج ــدة ف ــات الرائ والممارس

ــا. ــة عليه ــس اإلدارة للموافق ــى مجل ــة إل ــي الحوكم ــرات ف التغيي
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5- اإلفصاح والشفافية

5- 1 اإلفصاح
تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا )أ( التقاريــر المالّيــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــالل اإلفصــاح عنهــا للجهــات 
ــد المحليــة فضــاًل عــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.iq.com.qa(، )ب( عــدد األســهم التــي  الرقابيــة، نشــرها بالجرائ
ــركة  ــزم الش ــا تلت ــركة. كم ــاهمين بالش ــار المس ــا، )ج( كب ــة العلي ــاءه، واإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة وأعض ــس مجل ــا رئي يمتلكه
باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم 
ــأي مــن  ــا لهــا أو عضــوًا ب ــاإلدارة التنفيذيــة العلي ــا منهــم عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى أو ب الذاتيــة، ومــا إذا كان أي

لجــان مجلــس إدارتهــا.

ــراءات  ــك اإلج ــن تل ــً تتضم ــركة، أيض ــل إدارة الش ــن قب ــدة م ــة معتم ــراءات خاص ــً إلج ــركة وفق ــاح بالش ــة اإلفص ــي عملي تأت
ــريعات  ــع تش ــارض م ــا ال يتع ــوب وبم ــح ومكت ــكل واض ــاح بش ــة اإلفص ــً، وكيفي ــً أو إثبات ــائعات نفي ــع الش ــل م ــة التعام كيفي

ــة.  ــة ذات الصل الهيئ

يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــً لتعليمــات وقواعــد الجهــات 
ــن  ــا يمك ــبين، وبم ــف المناس ــم والكي ــة بالك ــة ودقيق ــر مضلل ــة وغي ــات صحيح ــر معلوم ــك توفي ــة، كذل ــة ذات الصل الرقابي

كافــة مســاهمي الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.

5-2 تضارب المصالح
يلتــزم المجلــس بمبــادئ هــذا النظــام مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــالت وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي »طــرف ذي 
عالقــة«، ويكــون لألخيــر فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. وبشــكل عــام، فــي حــال وجــود أيــة تعامــالت 
مــع أطــراف ذات عالقــة ، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة للشــركة، والتــي يتــم نشــرها 
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فــي الجرائــد المحليــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبيــرة - طبقــا لتعريــف الهيئــة - مــع أي »طــرف ذي عالقــة«، 
ــة العامــة  ــد مــن الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة، ويجــب أن يتضمنهــا جــدول أعمــال الجمعّي ــه الب فإن

التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.

عــالوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد سياســة تتعلــق بتعامــالت األطــراف ذات العالقــة ضمــن اإلطــار المســتندي لنظــام 
الحوكمــة الخــاص بالشــركة، تأخــذ فــي اعتبارهــا مــا يلــي:

مراجعــة تلــك التعامــالت مــن قبــل لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة لضمــان االمتثــال للوائــح ذات . 1
الصلــة. 

ضمــان أن تكــون شــروط وأحــكام كل التعامــالت، ســواء مــع أي طــرف ذو عالقــة أو لصالحــه، ال تتجــاوز نطــاق المبــادئ . 2
ــتويات  ــة والمس ــق الالزم ــة الوثائ ــة وكفاي ــراف ذات العالق ــالت األط ــواع تعام ــف أن ــي تعري ــتخدمة ف ــة المس التوجيهي

ــاد. ــلطة االعتم ــة لس المالئم
ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إلى مساهمي الشركة على نحو كاِف.. 3
ــة . 4 ــون ذو طبيع ــم، وأال يك ــاس مالئ ــى أس ــواق أو عل ــي األس ــا ف ــرف به ــات المعت ــع الممارس ــق م ــورة تتس ــعير بص التس

تفضيليــة.
التوثيــق الكافــي، وأن يتخــذ هــذا التوثيــق شــكل اتفاقيــة خدمــات أو اتفاقيــة بيــع وشــراء أو اتفاقيــة قــرض إلــى آخــره، . 5

ــوق.  ــات الس ــع ممارس ــات م ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش ــً، وأن تتس ــون مالئم ــبما يك حس

5-3  الشفافية وإعالء مصلحة الشركة
يــدرك مجلــس اإلدارة بــأن مخاطــر تضــارب المصالــح قــد تنشــأ مــن كــون أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة »طرف 
ذو عالقــة«، أو اطــالع الموظفيــن و/أو مقدمــي الخدمــات و أي طــرف مــن ذوي المصالــح علــى المعلومــات الخاصــة بالشــركة. 
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مــن أجــل ذلــك، قامــت الشــركة باعتمــاد سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن االطــار المســتندي لنظــام الحوكمــة الخــاص 
بهــا بهــدف تمييــز تلــك الحــاالت بقــدر اإلمــكان ومنــع فقــدان الموضوعيــة مــن خــالل االلتــزام باتبــاع الســلوك المهنــي المالئم 

الموثــوق وإرســاء مبــادئ الشــفافية واإلنصــاف واإلفصاح. 

ــو  ــإن العض ــاء، ف ــد األعض ــع أح ــح م ــارب مصال ــود أي تض ــال وج ــي ح ــح، ف ــارب المصال ــة تض ــركة وسياس ــح الش ــا للوائ طبق
ــدد. ــذا الص ــي ه ــرار ف ــاذ الق ــت واتخ ــة، التصوي ــة المناقش ــر عملي ــي ال يحض المعن

وبشــكل عــام، يتحتــم علــى أي طــرف ذو عالقــة بقــدر المســتطاع تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا 
تضــارب فــي المصالــح أو يوشــك علــى الحــدوث، وينبغــي أن تصــب القــرارات ذات العالقــة فــي تحقيــق مصلحــة الشــركة.

مــن ناحيــة أخــرى، يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة و/أو مقدمــي الخدمــات أن كل المعلومــات ذات الصلــة 
بصناعــات قطــر وشــركاتها التابعــة وعمالئهــا هــي معلومــات ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة فقــط. وينــدرج اســتغالل 
مثــل هــذه المعلومــات فــي أغــراض شــخصية أو عائليــة أو تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخالقيــة المنافيــة 

للقانــون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 
اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــالت األطــراف المطلعــة علــى ســهم الشــركة يشــمل نطاقهــا الشــركات 
التابعــة. وتأخــذ هــذه القواعــد واإلجــراءات فــي االعتبــار تعريــف الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم بحكــم وظيفتــه 
أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه بمهــام خاصــة بالشــركة، هــذا الشــخص المطلــع بحكــم مهامــه لديــه إمكانيــة الوصــول 
ــً أو ســلبً علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم  إلــى بيانــات جوهريــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثيــر إيجاب

الشــركة بالســوق المالــي القطــري.
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ــة  ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــن وأعض ــات المطلعي ــة ببيان ــألوراق المالي ــزي ل ــداع المرك ــر لإي ــركة قط ــالغ ش ــم إب ويت
للشــركة لحظــر تعامالتهــم طبقــً لقواعــد الســوق المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن، واالفصــاح عــن تداوالتهــم علــى أســهم 

الشــركة بشــكل يومــي مــن قبــل الســوق.

بشــكل عــام، يحظــر علــى المطلــع االســتفادة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للشــركة لــم 
يتــم اإلفصــاح عنهــا بعــد. ويعــد التــداول علــى أســهم الشــركة بنــاًء علــى تلــك المعلومــات، بصــرف النظــر عــن مــدى كبــر أو 
صغــر عمليــة التــداول، انتهــاكً للمعاييــر األخالقيــة وسياســات الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي 

شــخص آخــر علــى التــداول بأســهم الشــركة، وذلــك بالكشــف لــه عــن معلومــات داخليــة. 

حقوق أصحاب المصالح  -6

6-1 المساواة بين المساهمين في الحقوق
ــكام  ــا ألح ــهم وفق ــة الس ــى ملكي ــة عل ــوق المترتب ــة الحق ــم كاف ــاوون وله ــهم متس ــن األس ــة م ــكل فئ ــاهمون ل المس

ــة. ــرارات ذات الصل ــح والق ــون واللوائ القان

ــاهمين  ــع المس ــة جمي ــة لممارس ــات الالزم ــراءات والضمان ــة اإلج ــا الداخلي ــركة ولوائحه ــي للش ــام األساس ــن النظ ويتضم
لحقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق الحصــول علــى النصيــب المقــرر مــن أربــاح األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامــة 
واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا، وحــق الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

اال ان الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم تعديــل النظــام األساســي لهــا باضافــة الحكــم 
الخــاص بحــق المســاهمين فــي التصــرف فــي األســهم، وذلــك علــى النحــو التالــي:

فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو يتجاوز 	 
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ــة )50%( مــن رأس المــال الســوقي للشــركة، ال تكــون هــذه اإلتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم أعطــاء  خمســين بالمائ
المســاهمين الباقيــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.

ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عالقــات بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين 
ــات  ــن معلوم ــفافية ع ــة وش ــاح بنزاه ــان اإلفص ــالل )أ( ضم ــن خ ــب م ــتثماري المناس ــرار االس ــاذ الق ــن اتخ ــم م ــا يمكنه بم
ــكل  ــات بش ــب اجتماع ــا، )ب( ترتي ــول به ــة المعم ــح التنظيمي ــن واللوائ ــً للقواني ــبين وفق ــف المناس ــم والكي ــركة بالك الش
ــة مــع  مســتمر لمناقشــة استفســاراتهم بشــأن أداء الشــركة، )ج( حضــور الفعاليــات والمؤتمــرات، )د( إقامــة شــراكات قوي

ــا. ــة عليه ــرى والمحافظ ــة األخ ــائل اإلعالمي ــف والوس الصح

6-2 سجالت المساهمين
يتــم إمســاك ســجالت المســاهمين وتحديثهــا مــن قبــل شــركة قطــر لإيــداع المركــزي لــألوراق الماليــة. وبموجــب االتفاقيــة 
ــداع األوراق  ــظ وإي ــجيل وحف ــات تس ــام وصالحي ــرة مه ــي األخي ــداع، تتول ــركة اإلي ــر وش ــات قط ــركة صناع ــن ش ــة بي المبرم
الماليــة، وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة والتســجيل 

والرهــن والحجــز فــي الســجالت الخاصــة بذلــك.

6-3 حق المساهمين في الحصول على المعلومات
يتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة إجــراءات وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي يمكــن اإلفصــاح 

عنهــا وتمكنــه مــن ممارســة حقوقــه كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق المســاهمين اآلخريــن أو يضــر بمصالــح الشــركة.

ــاليب  ــب أس ــا يواك ــام 2017 بم ــالل ع ــدث )www.iq.com.qa( خ ــد والُمح ــي الجدي ــا اإللكترون ــركة موقعه ــت الش ــا أطلق كم
ــع  ــر جمي ــي نش ــع اإللكترون ــالل الموق ــن خ ــم م ــة. ويت ــراف ذات العالق ــة األط ــاهميها وكاف ــدم مس ــة ويخ ــرض الحديث الع

ــا. ــة ومتطلباته ــر الحوكم ــة وتقاري ــات صحفي ــة وبيان ــر مالي ــن تقاري ــات م اإلفصاح
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مــن ناحيــة أخــرى، تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ببيانــات مســؤول االتصــال. كمــا تــم تخصيــص عنــوان 
بريــد إلكترونــي رســمي للشــركة )iq@qp.com.qa( يتلقــى مــن خاللــه أية استفســارات أو طلبات للســادة مســاهمي الشــركة. 
كمــا يتواجــد فريــق مختــص لمقابلــة المســاهمين ومناقشــة األداء المالــي والتشــغيلي للشــركة. وتحــرص الشــركة أيضــً 
علــى اســتبيان آراء ومتابعــة تقييمــات واقتراحــات مســاهميها والمســتثمرين مــن المؤسســات الماليــة والمتداوليــن بالســوق 

المالــي وضمــان التواصــل معهــم بشــكل دوري.

ــات  ــن المعلوم ــن بي ــتثمرين م ــى المساهمين/المس ــة إل ــات الُمقدم ــون كل المعلوم ــى أن تك ــركة عل ــي الش ــرص ممثل ويح
المصــرح بإصدارهــا للعمــوم، وال يســمح بتقديــم معلومــات ســرية أو تفضيــل مســاهم علــى آخــر.

6-4 حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة

6-4-1 الحضور والدعوة 
ــاء  ــد انته ــاهمين عن ــجل المس ــي س ــمه ف ــد اس ــاهم مقي ــكل مس ــق ل ــة، يح ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــات هيئ ــً لتعليم طبق
التــداول فــي نفــس يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة والحاضــر بشــخصه أو الممثــل حســب األصــول بوكيــل أن يحضــر 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم صوتــً عــن كل ســهم يملكــه. اال ان الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق 

أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم تعديــل أحــكام نظامهــا األساســي الحاليــة لتتضمــن مــا يلــي:
حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد انتهــاء جلســة التــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة . 1

العامــة للشــركة ســواء بشــخصه أو ممثــاًل بوكيــل أو مــن ينــوب عنــه قانونيــً.
ــس . 2 ــاء المجل ــر أعض ــن غي ــر م ــاهما آخ ــة، مس ــت بالكتاب ــاص وثاب ــل خ ــب توكي ــه بموج ــوكل عن ــي أن ي ــاهم ف ــق المس ح

فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، علــى أال يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى )5%( مــن 
أســهم رأس مــال الشــركة.

حــق المســاهمين القصــر والمحجــور عليهــم فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، ويمثلهــم فــي الحضــور النائبــون . 3
عنهــم قانونــً.

ــوة . 4 ــب دع ــة طل ــباب جدي ــركة، وألس ــال الش ــن رأس م ــن )10%( م ــل ع ــا ال يق ــن م ــاهمين المالكي ــاهم أو المس ــق المس ح
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الجمعيــة العامــة لالنعقــاد، وحــق المســاهمين الذيــن يمثلــون )25%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة 
ــأن. ــذا الش ــي ه ــح ف ــون واللوائ ــا القان ــي يحدده ــراءات الت ــا لإج ــاد وفق ــة لالنعق ــر العادي ــة غي ــة العام الجمعي

6-4-2 المشاركة الفعالة
تحــرص الشــركة علــى إتاحــة فرصــة المشــاركة الفعالــة للمســاهمين والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وأن تتــم 

إحاطتهــم علمــً بالقواعــد وإجــراءات التصويــت التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وفــي ســبيل ذلــك:
تعمــل الشــركة علــى تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة بالشــكل المناســب كمــً وكيفــً حــول مــكان وجــدول . 1

أعمــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة، كذلــك تزويدهــم بالمعلومــات الكاملــة بشــأن المســائل التــي ســتقرر خــالل 
ــة  ــد المحلي ــال بالجرائ ــدول األعم ــود ج ــوة ببن ــر الدع ــالل نش ــن خ ــك م ــرار، وذل ــاذ الق ــن اتخ ــم م ــا يمكنه ــاع بم االجتم

ــي. ــا اإللكترون ــالل موقعه ــن خ ــالن م ــر لإع ــة قط ــاة بورص ــن مواف ــاًل ع ــركة، فض ــي للش ــع اإللكترون والموق
ــال . 2 ــدول أعم ــى ج ــدت( عل ــة )إن وج ــائل معين ــس، وإدراج مس ــى المجل ــئلة عل ــرح األس ــاهمين لط ــة للمس ــة الفرص إتاح

االجتمــاع، وإبــداء االقتراحــات أو االعتــراض علــى القــرارات وفقــً لإجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح المعمــول بهــا 
فــي هــذا الشــأن.

ــر، ســواء كان . 3 توفيــر اآلليــة للمســاهمين للتصويــت شــخصيً أو بالوكالــة، وينبغــي أن تكــون األصــوات متســاوية فــي األث
اإلدالء بهــا قــد تــم شــخصيً أو بالوكالــة. 

إال أن الشركة وفي مسعاها لتوفيق أوضاعها مستنديً، فإنها تعتزم تعديل نظامها األساسي بما يضمن اآلتي:
حــق المســاهم فــي االعتــراض علــى أي قــرار يــرى أنــه يصــدر لمصلحــة فئــة معينــة مــن المســاهمين أو يضــر بهــا أو يجلــب 	 

نفعــً خاصــً ألعضــاء المجلــس أو غيرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع، وحقــه فــي إبطال 
مــا اعتــرض عليــه مــن قــرارات بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.
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6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
كمــا ســبق اإلشــارة، فــإن مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر وفقــً للنظــام األساســي الُمعــدل، يتشــكل مــن ثمانيــة أعضــاء 
يحــق للمســاهم الخــاص »قطــر للبتــرول« أن تعينهــم جميعــً بحكــم أنهــا المســاهم الخــاص. وعليــه، ال توجــد أحكام بشــأن 

انتخابــات مجلــس اإلدارة ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات الترشــيح والتصويــت والتعييــن. 

ــن  ــس اإلدارة مم ــة مجل ــروط عضوي ــتوفين لش ــن والمس ــس اإلدارة المؤهلي ــاء مجل ــار أعض ــى اختي ــرول عل ــر للبت ــرص قط تح
ــق  ــركة وتحقي ــة الش ــه مصلح ــا في ــة لم ــورة فعال ــم بص ــة مهامه ــة لتأدي ــة التام ــة والدراي ــرة الكافي ــم الخب ــر فيه تتواف

ــه. ــر ب ــس اإلدارة أو أي تغيي ــكيل مجل ــأن تش ــرول بش ــر للبت ــرار قط ــن ق ــه ع ــي حين ــاح ف ــم االفص ــا، يت ــا وغاياته أهدافه

 6-4-4 توزيع األرباح
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي المعــدل بموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 2017/2/28، 
تــوزع أربــاح ســنوية علــى المســاهمين بمــا ال يقــل عــن نســبة خمســة بالمائــة )5%( مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد خصــم 
االســتقطاعات القانونيــة بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة، علــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ الــذي يوصــي 

بــه مجلــس اإلدارة.

المالمــح الرئيســية لسياســة توزيــع األربــاح تــم إدراجهــا ضمــن نظــام الحوكمــة الخــاص بالشــركة، ويتــم توضيحهــا ضمــن 
مرفقــات بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة للشــركة، مفادهــا أنــه يتعيــن علــى الشــركة بشــكل عــام تحقيــق التــوازن 
فيمــا بيــن تطلعــات مســاهميها واالحتياجــات التشــغيلية واالســتثمارية للشــركة، وذلــك مــن خــالل دراســة العوامــل التاليــة 

قبــل عــرض اقتــراح توزيــع األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة:
القيــود علــى التدفقــات النقديــة: ليــس لزامــً علــى صناعــات قطــر أن تــوزع كل األربــاح علــى المســاهمين، وينبغــي علــى . 1

الشــركة االحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد لمتطلباتهــا التشــغيلية قبــل توزيــع األربــاح.
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القيود الخاصة بالجهات المقرضة: يتوجب على الشركة استيفاء المتطلبات المالية للجهات المقرضة، إن وجدت.. 2
القيود القانونية: ما اذا كان يتعين على الشركة االحتفاظ بأية احتياطيات قانونية قبل توزيع األرباح. . 3
خطــة االســتثمار المســتقبلي: ينبغــي مراعــاة الخطــط االســتثمارية للشــركة واالحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد قبــل . 4

توزيــع األربــاح، هــذا مــا لــم يتخــذ قــرار بتمويــل االســتثمار عــن طريــق زيــادة رأس المــال أو بتمويــل مــن المصــارف. 

يخضــع مقتــرح توزيعــات األربــاح الســنوية للشــركة إلــى الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة، وتعمــل الشــركة مــن خــالل 
تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك المحليــة علــى تيســير حصــول المســاهمين المخوليــن علــى أرباحهم عــن العــام الجــاري واألعوام 
الســابقة ســواء نقــدًا مــن خــالل كافــة فروعــه، أو بالتحويــل علــى حســابات المســاهم البنكيــة أو عــن طريــق إصــدار شــيكات 
بقيمــة األربــاح. ويتــم تحديــث الموقــع اإللكترونــي للشــركة بشــكل دوري باألربــاح غيــر المســتلمة والوثائــق الالزمــة للتحصيــل.

6-5 إبرام الصفقات الكبرى
تلتــزم الشــركة بضــرورة معاملــة المســاهمين علــى نحــو يتســم بالعــدل، فالمســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون 
ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، كمــا تحــرص 
الشــركة علــى توفيــر الحمايــة إلــى صغــار المســاهمين مــن اإلجــراءات التعســفية إن وجــدت مــن ِقَبــل أو لصالــح المســاهمين 

الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ــاهمين  ــة للمس ــاع الجمعي ــاهمين باجتم ــكل المس ــة ل ــة العادل ــد المعامل ــى تواج ــركة عل ــرص الش ــك، تح ــبيل ذل ــي س وف
ــي. ــا األساس ــكام نظامه ــع أح ــارض م ــا اليتع ــوات بم ــة اإلدالء باألص ــراءات عملي ــير إج وتيس

وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام الحوكمــة ومســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم 
تعديــل أحــكام نظامهــا األساســي بإضافــة الحكــم التالــي:
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»يجــوز للمســاهمين بصفــة عامــة ومســاهمي األقليــة بصفــة خاصــة عنــد إبــرام الشــركة لصفقــات كبيــرة قــد تضــر 
بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال الشــركة االعتــراض علــى إبــرام هــذه الصفقــات وإثبــات هــذا االعتــراض فــي محضــر 
ــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام  االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا عليــه مــن صفقــات وفقــً ألحــكام القان

ــأن.« ــذا الش ــي ه ــي ف ــام األساس النظ

ــوم  ــا تق ــر. كم ــذا التقري ــن ه ــة وضم ــات المالي ــي البيان ــركة ف ــال للش ــكل رأس الم ــن هي ــاح ع ــم اإلفص ــرى، يت ــة أخ ــن ناحي م
ــا. ــاص به ــي الخ ــع اإللكترون ــى الموق ــركة عل ــاهمي الش ــار مس ــن كب ــاح ع ــر باإلفص ــة قط بورص

وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة، ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك أســهمً 
)أو أن يكــون المالــك المســتفيد مــن أســهم( بقيمــة اســمية تزيــد علــى 2% مــن رأس مــال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر. وعليــه، يبلــغ الحــد األقصــى للتملــك فــي رأس مــال الشــركة 2%، وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإيــداع 

المركــزي لــألوراق الماليــة علــى ضمــان التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل مســاهمين الشــركة. 

ــدى  ــاهمين ل ــجالت المس ــن س ــر م ــات قط ــركة صناع ــمال ش ــي رأس ــاهمين ف ــة بالمس ــات الخاص ــى البيان ــول عل ــم الحص يت
ــام 2017: ــمبر لع ــي 31 ديس ــا ف ــاهمين كم ــار المس ــي كب ــا يل ــداع«، وفيم ــة »اإلي ــألوراق المالي ــزي ل ــداع المرك ــر لإي ــركة قط ش
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يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإيــداع المركــزي لــألوراق الماليــة مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات المحدثــة أوال بــأول 
فيمــا يتعلــق بســجالت المســاهمين. وطبقــً لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل شــركة »اإليــداع« حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2017، ليــس 
هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم طبقــً للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه 

صراحــة كاســتثناء بالنظــام األساســي لهــا.

6-6 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين
ــح واحترامهــا، ويجــوز لــكل صاحــب  تلتــزم الشــركة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصال
مصلحــة فــي الشــركة طلــب المعلومــات ذات الصلــة بمصلحتــه بعــد إثبــات صلتــه، وتلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات 

ــة فــي الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن أو يضــر بمصالحهــا. المطلوب

وقــد تــم اعتمــاد سياســة لإبــالغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات الصلــة ضمــن دليــل سياســات وإجــراءات 
الحوكمــة الخــاص بالشــركة. وبموجــب هــذه السياســة، يتــم تكليــف أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس بمعالجة 
ــى  ــا إل ــغ وإبالغه ــا الُمبّل ــي أثاره ــائل الت ــع المس ــف رف ــة الُمكل ــو اللجن ــن عض ــا، ويضم ــغ عنه ــي ُيبل ــات الت ــوع المخالف موض
لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة المســألة. كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف 2801 4013 974+ علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع 

ــأن. ــك الش ــي ذل ــل ف ــركة )www.iq.com.qa( للتواص ــي للش اإللكترون

وتــدرك صناعــات قطــر أن القــرار باإلبــالغ عــن أحــد المخــاوف هــو أحــد القــرارات التــي يصعــب اتخاذهــا خشــية االنتقــام مــن 
المســؤولين عــن المخالفــة، وعليــه فــان الشــركة ال تتهــاون فــي التصــدي للمضايقــات أو اإليــذاء وتتخــذ إجراءاتهــا لحمايــة 

المبلغيــن عــن المخالفــات ممــن ينقلــون مخاوفهــم بحســن نيــة.
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6-7 حق المجتمع 
تعمــل شــركة صناعــات قطــر، باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر الكيانــات الصناعيــة فــي المنطقــة والمدرجــة فــي بورصــة قطــر، 
علــى تحقيــق التكامــل االقتصــادي والتشــغيلي فيمــا بيــن الشــركات المنضويــة تحــت مظلتهــا، وتوظيفــه بمــا يدعــم 
اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال تنميــة االقتصــاد الوطنــي. فالشــركة تســاهم مــن خــالل مجموعــة شــركاتها التابعــة 
مســاهمة كبيــرة فــي التنميــة االقتصاديــة الشــاملة والرعايــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة وخلــق فــرص العمــل، واألهــم مــن 

ــراء حيــاة شــعب دولــة قطــر. ذلــك إث

ومــن ناحيــة أخــرى، تحــرص قطــر للبتــرول المؤســس والمســاهم الخــاص بالشــركة، مــن خــالل الدعــم الفنــي واإلداري الــذي 
تقدمــه للشــركة ومجموعــة شــركاتها التابعــة، علــى تخيــر الفــرص االســتثمارية المناســبة ذات القيمــة المضافــة مــن الناحيــة 

الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة دعمــً لمســاعي الدولــة نحــو تحقيــق التنــوع االقتصــادي.

ــتثمارية  ــاريع اس ــي مش ــري ف ــال قط ــار ري ــى 22 ملي ــد عل ــا يزي ــركة م ــتثمرت الش ــه، اس ــى تاريخ ــركة وحن ــيس الش ــذ تأس فمن
مختلفــة، مــا أثمــر عــن تعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة بشــكل عــام، وزيــادة التدفقــات النقديــة مــن عمليــات التصديــر، وتوفيــر فــرص 
ــي  ــز األداء المال ــم تمي ــة ودع ــاح إضافي ــع أرب ــق وتوزي ــي تحقي ــتثمارات ف ــك االس ــهمت تل ــا أس ــن. كم ــدة للمواطني ــل جدي عم
ــر  ــل أكب ــن ِقَب ــركة م ــه للش ــم منح ــذي ت ــز ال ــي المتمي ــف االئتمان ــي التصني ــً ف ــح جلي ــذي يتض ــة، وال ــغيلي للمجموع والتش

ــي. ــف االئتمان ــة للتصني ــات العالمي المؤسس

ختامًا
ــى  ــات المثل ــركات والممارس ــة الش ــادئ حوكم ــق مب ــى تطبي ــس اإلدارة عل ــالل مجل ــن خ ــر م ــات قط ــركة صناع ــرص ش تح
ــدف  ــتباقية ته ــال اس ــة امتث ــخ بيئ ــة ويرس ــتويات الحوكم ــى مس ــق أعل ــا يحق ــا بم ــة له ــراءات الداخلي ــح واإلج ــن اللوائ وتضمي
إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، وحمايــة مصالــح عمالئهــا ومســاهميها، والمحافظــة علــى نزاهــة الشــركة 

ــمعتها. وس
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ــس  ــد أدى مجل ــة، وق ــة رقابي ــن أي جه ــات م ــة غرام ــرض أي ــات أو تف ــة مخالف ــركة أي ــى الش ــجل عل ــم تس ــام 2017، ل ــالل ع خ
اإلدارة المهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار الصالحيــات المخولــة والمنصــوص عليهــا 

فــي لوائــح الشــركة. إن مجلــس اإلدارة راٍض عــن القيــام بالتزاماتــه ومهامــه كمــا هــي منصــوص عليهــا.

سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



ملحق





السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد/ ســعد شــريده الكعبــي علــى شــهادة بكالوريــوس هندســة النفــط والغــاز الطبيعــي 

مــن جامعــة واليــة بنســلفانيا عــام 1991.

التحــق المهنــدس/ الكعبــي بقطــر للبتــرول عــام 1986 كطالــب مبتعــث، وانضــم فــور تخرجــه مباشــرة 
للعمــل فــي إدارة تطويــر الحقــول والمكامــن بقطــر للبتــرول، حيــث تقلــد العديــد مــن المناصــب 
الفنيــة واإلشــرافية إلــى أن أصبــح مديــرًا إلدارة تطويــر الغــاز، وهــي اإلدارة المســؤولة عــن تطويــر حقــل 

الشــمال وإدارتــه.

منــذ العــام 2006، شــغل المهنــدس/ الكعبــي منصــب مديــر إدارة شــؤون مشــاريع النفــط والغــاز فــي 
قطــر للبتــرول، حيــث تضمنــت مهــام عملــه اإلشــراف علــى جميــع أنشــطة تطويــر غــاز حقــل الشــمال 

وحقــول النفــط وعمليــات االستكشــاف فــي الدولــة.

وفــي ســبتمبر 2014، تــم تعييــن المهنــدس/ ســعد شــريده الكعبــي عضــوًا منتدبــً لقطــر للبتــرول وهــو 
المنصــب الــذي أصبــح مســّماه “العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي” فــي أعقــاب إعــادة الهيكلــة فــي 

نوفمبــر 2014. 

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد

 المهندس/ سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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السيد/ محمد ناصر الهاجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت والخبرات:
ــر،  ــة قط ــن جامع ــة م ــة الكيميائي ــوس الهندس ــى بكالوري ــري عل ــر الهاج ــد ناص ــيد/ محم ــل الس حص

ــدة.  ــة المتح ــالفورد بالمملك ــة س ــن جامع ــاز م ــة الغ ــي هندس ــتير ف ــة الماجس ودرج

ــذي  ــس التنفي ــً للرئي ــن نائب ــام 1991. وعي ــرول ع ــر للبت ــى قط ــري إل ــر الهاج ــد ناص ــيد/ محم ــم الس انض
الهاجــري  الســيد/  البتروكيماويــة والصناعيــة فــي نوفمبــر عــام 2014. ويتولــى  المشــاريع  لتطويــر 
فــي منصبــه الحالــي القيــادة االســتراتيجية والتجاريــة فــي تطويــر قطــاع البتروكيماويــات لقطــر 
ــر إدارة شــؤون المشــاريع  للبتــرول. وقبــل توليــه هــذا المنصــب، شــغل الســيد/ الهاجــري منصــب مدي
البتروكيماويــة والصناعيــة، حيــث كان مســؤواًل عــن وضــع اســتراتيجية أعمــال المشــاريع البتروكيماوية 

والصناعيــة.

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
نائب رئيس مجلس ادارة قطر للوقود )وقود(.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
6077 سهم.
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السيد/ عبدالعزيز محمد المناعي
عضوًا

المؤهالت والخبرات:
ــوم  ــر لعل ــه قط ــن كلي ــران م ــة الطي ــوم هندس ــى دبل ــي عل ــد المناع ــز محم ــيد/ عبدالعزي ــل الس حص

ــام 2002. ــران ع الطي

انضــم الســيد/ عبدالعزيــز إلــى قطــر غــاز عــام 2004، حيــث شــغل منصــب المشــرف علــى المــوارد 
البشــرية.

كمــا تولــى الســيد/ عبدالعزيــز منصــب رئيــس المــوارد البشــرية فــي مشــاريع التوســعة ومديــر المــوارد 
البشــرية فــي قطــر غــاز.

ــر  ــرية بقط ــوارد البش ــؤون الم ــذي لش ــس التنفي ــب الرئي ــب نائ ــً منص ــز حالي ــيد/ عبدالعزي ــغل الس ويش
ــي  ــن” ف ــدور “الموظفي ــة ب ــب ذات العالق ــى كل الجوان ــي عل ــه الرئيس ــب اهتمام ــث ينص ــرول، حي للبت

ــاز. ــط والغ ــاع النف قط

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
عضو مجلس ادارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد
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الدكتور/ محمد يوسف المال
عضوًا

المؤهالت والخبرات:
حصــل الدكتــور/ محمــد يوســف المــال علــى بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة بنســلفانيا 
ــال  ــي إدارة األعم ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــل عل ــا حص ــام 1988. كم ــة ع ــدة األمريكي ــة المتح ــي الوالي ف

عــام 1997 وشــهادة الدكتــوراه عــام 2007 مــن جامعــة ليسيســتر فــي المملكــة المتحــدة.

انضــم الدكتــور/ محمــد يوســف المــال للعمــل فــي شــركة قطــر للبتروكيماويــات ــ قابكــو ــ عــام 1988. 
وتولــى فيهــا العديــد مــن المناصــب قبــل تعيينــه رئيســً تنفيذيــً للشــركة عــام 2007، وحققــت الشــركة 
تحــت قيادتــه إنجــازات كبيــرة فــي مجــاالت اإلنتــاج وعمليــة التقطيــر والتنميــة المســتدامة والبحــوث، 
ــاع  ــي قط ــدة ف ــركات الرائ ــاف الش ــي مص ــركة ف ــت الش ــة وضع ــة نوعي ــة نقل ــد بمثاب ــذي يع ــر ال األم

البتروكيماويــات والمعتــرف بهــا فــي األســواق العالميــة.

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد
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السيد/ عبدالرحمن محمد السويدي
عضوًا

المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد/ عبدالرحمــن محمــد فيصــل الســويدي علــى بكالوريــوس العلــوم فــي الكيميــاء مــن 
ــام  ــرا ع ــور بإنجلت ــة برادف ــن جامع ــة م ــة الميكانيكي ــوس الهندس ــام 1987 وبكالوري ــر ع ــة قط جامع
1993. انضــم الســيد/ عبدالرحمــن إلــى قطــر للبتــرول عــام 1987 وشــغل عــدة مناصــب فنيــة وتشــغيلية 

بالعمليــات البريــة.

خــالل الفتــرة مــن عــام 1998 إلــى 2007م، شــغل الســيد/ عبدالرحمــن منصــب مديــر مرافــق المعالجــة 
وتوزيــع الغــاز فــي مســيعيد، ثــم مرافــق إنتــاج الغــاز وإعــادة الحقــن قبالــة ســواحل دخــان وفــي دخان.  
وفــي ينايــر 2007م، تــم انتدابــه إلــى شــركة أوريكــس لتحويــل الغــاز إلــى ســوائل ليشــغل منصــب نائــب 
المديــر العــام، وفــي ينايــر 2009م، تــم تعيينــه الرئيــس التنفيــذي لنفــس الشــركة. وفــي فبرايــر 2016، تــم 

تعيينــه رئيســً تنفيذيــً لشــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة )قافكــو(.

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
1210 سهم.
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السيد/ خالد سلطان الكواري
عضوًا

المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد/ خالــد ســلطان الكــواري علــى بكالوريــوس هندســة الغــاز الطبيعــي مــن جامعــة 
ــة  ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــذي ف ــتير تنفي ــام 1997، وماجيس ــل ع ــد إم - كينجزفي ــه آن ــاس إي تكس

الدراســات العليــا لــإدارة فــي باريــس HEC Paris عــام 2014.

تــم تعييــن الســيد/ خالــد رئيســً تنفيذيــً لشــركة قطــر لإضافــات البتروليــة المحــدودة )كفــاك( فــي 
أبريــل 2017.

ــالل  ــاز. وخ ــي راس غ ــً ف ــى 20 عام ــل إل ــدة تص ــواري م ــيد/ الك ــل الس ــاك، عم ــى كف ــه إل ــل انضمام وقب
توليــه منصــب كبيــر مســؤولي التســويق وعمليــات الشــحن فــي راس غــاز، قــاد الســيد/ الكــواري 
الفريــق المســؤول بالشــركة عــن األنشــطة التجاريــة والتســويقية العالميــة للغــاز الطبيعــي الُمســال 
ــحن. ــات الش ــة عملي ــغيل وجدول ــطة تش ــاج وأنش ــط اإلنت ــوقية وتخطي ــة والس ــل االقتصادي والتحالي

ــدة  ــد ع ــرول وتقل ــً للبت ــل مهندس ــث عم ــام 1997، حي ــاز ع ــى راس غ ــواري إل ــيد/ الك ــم الس ــد انض وق
ــي.  ــط الفن ــركة والتخطي ــة بالش ــات البترولي ــن والعملي ــة المكام ــي هندس ــي إدارات ــة ف ــب قيادي مناص
وفــي عــام 2003، نقــل إلــى إدارة تســويق الغــاز الطبيعــي المســال حيــث عمــل مديــرًا للتســويق وعضــوًا 
فــي لجنــة التســويق بــراس غــاز. وُعيــن فــي عــام 2007 فــي منصــب المســؤول التنفيــذي عــن عمليــات 

ــويق. التس

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد
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السيد/ علي بن حسن المريخي
عضوًا

المؤهالت والخبرات:
ــة  ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــي عل ــن المريخ ــن حس ــي ب ــيد/ عل ــل الس حص
ســاكريد هــارت، الواليــات المتحــدة األمريكيــة )1986-1985م( ، وتخــرج مــن جامعــة قطــر )1977-1981(.

انضــم الســيد/ علــي المريخــي للعمــل لــدى قطــر ســتيل عــام 1981م، حيــث بــدأ متدربــً وتطــور ســريعً 
وشــغل عــدة مناصــب إداريــة فــي إدارات شــؤون الموظفيــن والمبيعــات والتســويق، وذلــك قبــل تعيينه 
ــي  ــي المريخ ــيد/ عل ــى الس ــام. تول ــن المه ــد م ــؤولياته العدي ــت مس ــث تضمن ــات، حي ــرًا للمبيع مدي
منصــب أول مديــر لدائــرة الشــؤون التجاريــة فــي ينايــر 2003م. وقــد عيــن الســيد/ علــي المريخــي عضــوًا 

بمجلــس اإلدارة ومديــرًا عامــً بالوكالــة فــي نوفمبــر 2010م. 

مناصب في شركات مدرجة أخرى:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد


