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1. تمهيد
شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات وهــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة »الشــركة«( تــم تأسيســها 
وفقــً ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لســنة 2002 خاصــة المــادة )68( منــه، ثــم قامــت الشــركة 
ــع  ــق م ــا يتواف ــنة 2015 وبم ــم 11 لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــً ألح ــا وفق ــي له ــام األساس ــكام النظ ــا وأح ــق أوضاعه بتوفي

خصوصيــة تأسيســها.
 ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للبتــرول مؤســس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم فــي رأســمال الشــركة 
بنســبة 10%، 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 للبتــرول كمقــدم خدمــات. وفــي إطــار حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام 
ــة  ــارية المتخصص ــب االستش ــد المكات ــع أح ــد م ــال التعاق ــن خ ــركة م ــت الش ــا، قام ــارف عليه ــات المتع ــل الممارس ــق أفض ــة وتطبي ــادئ الحوكم بمب
بإعــداد إطــار الحوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل للشــركة حيــث تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة بإجتماعــه األول لعــام 2013 بتاريــخ 
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2. نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة المضافــة 
لمســاهمي الشــركة، يلتــزم مجلــس اإلدارة 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 
ــت  ــي الوق ــح ف ــاب المصال ــات ألصح ــة المعلوم ــاح وإتاح ــفافية واإلفص ــز الش ــم، وتعزي ــز بينه ــدم التميي ــح وع ــاب المصال ــن أصح ــاواة بي ــة والمس العدال
المناســب وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــاء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم 
ــاص  ــرف وإخ ــة وش ــة ونزاه ــن ني ــف بحس ــام والوظائ ــات والمه ــة، وأداء الواجب ــة الخاص ــى المصلح ــح عل ــاب المصال ــركة وأصح ــة للش ــة العام المصلح

وتحمــل المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح والمجتمــع.
يحــرص مجلــس اإلدارة دومــً علــى وجــود إطــار تنظيمــي علــى مســتوى شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي والمؤسســي 
ــد  ــر قواع ــى تطوي ــرص عل ــا يح ــر، كم ــب األم ــا تطل ــركة كلم ــة بالش ــات الحوكم ــث تطبيق ــة وتحدي ــال مراجع ــن خ ــة م ــاهمة المدرج ــركات المس للش

الســلوك المهنــي التــي تجســد قيــم الشــركة.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم )2( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام 
الحوكمــة ومســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فــإن الشــركة قامــت مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5 

بتغييــر بعــض مــن أحــكام نظامهــا األساســي بمــا يتفــق مــع هــذا الغــرض.

3. مجلس إدارة الشركة
3-1 هيكل مجلس اإلدارة

قامــت قطــر للبتــرول وهــي مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم )10( لســنة 1974 بتأســيس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 
كشــركة أم لمجموعــة مــن الشــركات المتخصصــة فــي تقديــم الخدمــات الداعمــة لقطاعــي النفــط والغــاز مــا بيــن عمليــات الحفــر البريــة والبحريــة، 
النقــل بالهليكوبتــر، البــوارج الســكنية، التأميــن وإعــادة التأميــن فضــًا عــن خدمــات التمويــن. ثــم قامــت بطرحهــا لإلكتتــاب العــام فــي عــام 2008 وذلــك 
لضمــان مشــاركة المواطنيــن القطرييــن فــي عوائــد تلــك األنشــطة وتحقيــق أقصــى إســتفادة ممكنــة لهــم مــن خــال طــرح الشــركة بســعر مخفــض 

وحصولهــم علــى نصيبهــم مــن نتائــج األعمــال ســنويً بواقــع نســب مســاهمتهم.
ومــن منطلــق خصوصيــة تأســيس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات والوضــع اإلســتراتيجي ألنشــطتها خاصــة علــى مســتوى قطاعــي الحفــر والطيــران 
بالهليكوبتــر ومــن ثــم مراعــاة المصلحــة العامــة، فــإن مجلــس إدارة الشــركة طبقــً لنظامهــا األساســي يتشــكل مــن عــدد )7( أعضــاء، يتــم تعييــن ثاثــة 
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أعضــاء منهــم )3( مــن قبــل المســاهم الخــاص »قطــر للبتــرول«، بينمــا يتــم انتخــاب أربعــة أعضــاء )4( مــن المســاهمين المؤهليــن لعضويــة مجلــس اإلدارة 
مــن خــال اإلنتخــاب بالتصويــت الســري مــن قبــل الجمعيــة العامــة علــى أال يشــارك المســاهم الخــاص فــي عمليــة اإلقتــراع. يحــق لقطــر للبتــرول باعتبارهــا 
ــغيلي  ــي والتش ــألداء المال ــق ل ــاط الوثي ــى االرتب ــا إل ــي مدلوله ــير ف ــي تش ــل والت ــن العوام ــد م ــم العدي ــاء بحك ــة أعض ــن الثاث ــاص أن تعي ــاهم الخ المس

للشــركة بقطــر للبتــرول، ومــن ثــم ضمــان موائمــة اســتراتيجية ورؤيــة كل منهمــا،  وفيمــا يلــي بيانهــا:
• قطر للبترول مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم في رأسمال الشركة بنسبة %10•
• الوضع االستراتيجي ألنشطة الشركة وخاصة على مستوى قطاعي الحفر والطيران بالهليكوبتر.•
• توفير قطر للبترول للدعم الفني والتقني ألنشطة المجموعة.•
• تقديــم قطــر للبتــرول لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة. ويتــم توفيــر تلــك الخدمــات متــى وكيفمــا •

تطلــب لضمــان الدعــم التــام لعمليــات الخليــج الدوليــة للخدمــات.
باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمين، يتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بأوســع الصاحيات 

الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة، ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صاحياتــه إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.

3-2 تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )1( واحــدة(. وبموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة للشــركة والــذي ُعقــد بتاريــخ 2018/3/5 بشــأن األعضــاء المنتخبيــن، وكذلــك القــرار رقــم )5( لعــام 2018 لقطــر للبتــرول بتاريــخ 2018/03/07 بشــأن تعييــن 
ممثليهــا، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات الحالــي طبقــً للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي للشــركة بتعييــن 3 أعضــاء 
ــتنديً،  ــركة مس ــاع الش ــق أوض ــبيل توفي ــي س ــن 2018/03/06. وف ــارًا م ــك اعتب ــس االدارة وذل ــة مجل ــاء لعضوي ــة أعض ــاب أربع ــرول، وانتخ ــر للبت ــل قط ــن قب م

قامــت الشــركة مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، بتعديــل النظــام األساســي لهــا بمــا يضمــن اآلتــي:
أن يتم انتخاب األعضاء باالقتراع السري ويتم التصويت وفقً للقواعد والنظم الخاصة المعمول بها.. 1
عنــد الترشــح، لــكل مســاهم يســتوفي شــروط الترشــح المنصــوص عليهــا بالمــادة رقــم )23( مــن النظــام األساســي للشــركة التقــدم لترشــيح ممثــل . 2

واحــد فقــط عنــه بصــرف النظــر عــن نســبة مــا يملكــه مــن أســهم، وألغــراض هــذه المــادة يعتبــر الشــخص المعنــوي والشــركات التابعــة لــه و/أو األفــراد 
تحــت ســيطرته شــخصً واحــدًا.

الحقــً، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غيرعاديــة بتاريــخ 2018/5/2 لتعديــل النظــام األساســي وذلــك بإضافــة تعريــف وآليــة تحديــد 
العضــو المســتقل وبمــا يتســنى معــه تعييــن األعضــاء المســتقلين إعتبــارًا مــن الــدورة القادمــة للمجلــس. وبنــاء علــى التعديــل المشــار اليــه، فســيعتمد 

تحديــد مفهــوم العضــو المســتقل علــى القواعــد واألنظمــة المطبقــة فــي الســوق الماليــة القطــري.
وبنــاء عليــه تــم تحديــد األعضــاء المســتقلين فــي التشــكيل الحالــي مــن األعضــاء المعينيــن باإلنتخــاب بنــاء علــى التعريــف الــوارد بلوائــح هيئة قطر لاســواق 

الماليــة فــي ذلــك الصدد
وتحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
ــر  ــرار قط ــن ق ــه ع ــي حين ــاح ف ــم اإلفص ــا. ويت ــا وغاياته ــق أهدافه ــركة وتحقي ــة الش ــه مصلح ــا في ــة لم ــورة فعال ــم بص ــة مهامه ــة لتأدي ــة التام والدراي

للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه )مرفــق الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة(.

3-3 المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة، والمســؤول أمــام مســاهمي الشــركة عــن بــذل العنايــة الازمة 
فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافــة المســتويات، بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح 
ومــن ثــم النفــع العــام. ومــن منطلــق ذلــك، فقــد أعــد مجلــس إدارة الشــركة ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــا لمجلســه وفقــً ألفضــل ممارســات الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــً. وُيأخــذ بعيــن االعتبــار 

مراجعــة الميثــاق فــي حــال أيــة تعديــات مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة.
طبقــً لميثــاق المجلــس - متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة - يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه االســتراتيجي للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا 
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ورســالتها مــن خــال اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة وخطــط العمــل واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وضــع أنظمــة وضوابــط 
ــا  ــركة ونموه ــاط الش ــى أداء نش ــل عل ــا تعم ــان تعاقبه ــة وضم ــة فاعل ــود إدارة تنفيذي ــان وج ــا، ضم ــراف عليه ــر واإلش ــة وإدارة المخاط ــة الداخلي الرقاب
بطريقــة مربحــة ومســتدامة. كمــا يحــرص مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات علــى اإلشــراف علــى كافــة جوانــب نظــام حوكمــة الشــركة 
ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة، ومراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 

والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي.
ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صاحياتــه إلــى لجــان المجلــس ولجــان خاصــة فــي الشــركة. ويتــم تشــكيل تلــك اللجــان الخاصــة بهــدف إجــراء 
عمليــات محــددة، وتمــارس عملهــا وفقــً لتعليمــات منصــوص عليهــا. وفــي جميــع األحــوال، يبقــى المجلس مســؤواًل عــن جميــع الصاحيات أو الســلطات 

التــي فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.
وفقــً للنظــام األساســي للشــركة، فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين بالتكافــل والتضامن عــن أي عمــل احتيالي أو ســوء اســتخدام الصاحيات 

أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو انتهاكات النظــام األساســي أو القانون.

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 تم إعــداد التوصيــف الوظيفــي )مهــام ومســؤوليات( لرئيس مجلس 
اإلدارة ضمــن إطــار الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى المهــام بشــكل تفصيلــي ســواء كانــت اســتراتيجية أو تشــغيلية أو إداريــة، وبحيــث أن تتوافــق 
ــتراتيجية  ــا االس ــا وأهدافه ــركة لرؤيته ــق الش ــاهمين وتحقي ــوق المس ــة حق ــو حماي ــي، أال وه ــب الوظيف ــي للمنص ــدف األساس ــع اله ــام م ــذه المه ه

بشــكل مربــح ومســتدام. 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أّي مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة، أيضــً ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة أي 

منصــب تنفيــذي بالشــركة. وفــي هــذا الصــدد تحــرص إدارة الشــركة علــى اآلتــي:
• أال يكون لشخص واحد في الشركة السلطة المطلقة التخاذ القرارات وذلك عند إعداد دليل صاحيات وإجراءات الشركة واللوائح ذات الصلة.•
• تشكيل لجان تابعة للمجلس ولجان خاصة ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة أي عضوية في أي منها.•
• الفصل فيما بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وبقية أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.•

3-5 أعضاء مجلس اإلدارة
يلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ببــذل العنايــة الازمــة فــي إدارة الشــركة والتقيــد باللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة، بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة 
وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل وفقــً للمبــادئ األخاقيــة المتمثلــة فــي النزاهــة واالحتــرام والموضوعيــة والمســاءلة والتميــز واالســتدامة والســرية 

بمــا يضمــن معــه إعــاء مصلحــة الشــركة والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى المصلحــة الشــخصية.

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 
ــر عــدد مــرات انعقــاد المجلــس ليصبــح ســتة )6(  ــة بتاريــخ 2017/2/26 لتغيي ــر عادي الحوكمــة، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غي
اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة للشــركة، وال يجــوز أن تنقضــي ثاثــة )3( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. ووفقــً ألحــكام المــادة رقــم 

)30 – 1( مــن النظــام األساســي للشــركة، فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة.
ُيدعــى المجلــس - وفقــً لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بنــاًء علــى طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائــب الرئيــس 
ــل رئيــس مجلــس اإلدارة. وُتقــدم  فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مفــوض حســب األصــول مــن ِقَب
الدعــوات وجــدول األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. وال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــً إال بحضــور خمســة مــن 

أعضــاء المجلــس )الموجوديــن أو الممثليــن( علــى األقــل، بشــرط أن يكــون مــن بينهــم رئيــس مجلــس إدارة الشــركة.
وفــي إطــار مســعى الشــركة لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، فإنهــا قامــت بتعديــل المــادة مــن النظــام 
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األساســي الخاصــة بالحــاالت التــي يصبــح فيهــا منصــب عضــو مجلــس اإلدارة شــاغرًا نتيجــة لتغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن الحضــور لتصبــح فــي حــال 
تغيبــه عــن حضــور ثاثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتبــر مســتقيًا.

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 اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة 
ــرارات.  ــدار الق ــس وإص ــال المجل ــي أعم ــة ف ــاركة الفعال ــتماع والمش ــن االس ــارك م ــن الُمش ــا، ُتمك ــارف عليه ــة المتع ــة الحديث ــائل التقني ــن وس ــة م مؤمن

ويعتبــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضــرًا شــخصيً فــي االجتمــاع ويجــب اعتبــاره ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.

3-7 قرارات المجلس
طبقــا للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة، تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ورئيــس مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة تــم 
عقــده وفقــً للنصــاب القانونــي. يحــرر 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.
وبالرغــم مــن أن الممارســة الفعليــة لمجلــس اإلدارة تتوافــق مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة 
بالتمريــر ، إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنــه قامــت بتعديــل نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، بــأن يجــوز للمجلــس، فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار قــرارات خطيــة بالتمريــر بشــرط تحقــق الموافقــة 
كتابــة علــى تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه، ويعتبــر القــرار نافــذًا 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.

3-8 أمين سر المجلس
طبقــً للمــادة رقــم )43( مــن النظــام األساســي للشــركة، يصــدر مجلــس االدارة أو المســاهم الخــاص قــرارًا بتعييــن أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق 
ــه  ــد أتعاب ــى تحدي ــة إل ــه باإلضاف ــدود صاحيات ــر وح ــن الس ــام أمي ــس اإلدارة مه ــرر مجل ــن. ويق ــذا التعيي ــي ه ــه أن يلغ ــوز ل ــا، ويج ــي يقرره ــروط الت الش

ــنوية.  الس
ــدف  ــع اله ــق م ــي تتواف ــركة والت ــة بالش ــار حوكم ــه بإط ــاص ب ــي الخ ــف الوظيف ــن التوصي ــً ضم ــس تفصيلي ــر المجل ــن س ــام أمي ــاق مه ــم إدراج نط ت
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 المناســبين.
ــر  ــرى ومحاض ــة األخ ــق الازم ــور والوثائ ــوات الحض ــس ودع ــات المجل ــال اجتماع ــدول أعم ــع ج ــا وتوزي ــس وتأمينه ــق المجل ــظ وثائ ــه حف ــن مهام وتتضم
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــد أعض ــؤولية تزوي ــً بمس ــر أيض ــن الس ــض أمي ــا. وينه ــن له ــظ اآلم ــان الحف ــس اإلدارة وضم ــا مجل ــي ُيصدره ــرارات الت ــات والق االجتماع

ــاتها. ــد جلس ــة مواعي ــة وجدول ــة المبدئي ــواد التهيئ ــدد بم الج
ــه الممتــدة فــي تولــي شــؤون شــركة عامــة  ويتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى 12 عامــً فــي المجــال القانونــي، هــذا فضــًا عــن خبرت

ــة. ــوق المالي ــي الس ــهمها ف ــة أس مدرج
يجــوز ألميــن الســر وفقــً لمــا يــراه مناســبً وبعــد موافقــة الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صاحياتــه أو ســلطاته التقديريــة، وال يحــق للنائــب 

تفويضهــا إلــى شــخص آخــر. 

3-9 لجان المجلس
وفقــً لتطبيقــات الحوكمــة، قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل بعــض اللجــان المنبثقــة عنــه، وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة وتفويضهــا بعــض الصاحيــات 
إلجــراء عمليــات محــددة وبغــرض تســيير نشــاط الشــركة مــع بقــاء المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصاحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا. كمــا أن رئيــس 
مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أي مــن لجــان المجلــس المشــكلة أو اللجــان الخاصــة، وفيمــا يلــي بيــان بوضــع الشــركة تجــاه تشــكيل اللجــان 

المنبثقــة عــن المجلــس:
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3-9-1 لجنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )5( باجتماعــه الرابــع لعــام 2010 والتشــكيل الحالــي تــم بموجــب القــرار 
رقــم )5( باالجتمــاع رقــم 2018/2. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة 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. 
وكمــا ســبق اإلشــارة، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غيرعاديــة بتاريــخ 2018/5/2 لتعديــل النظــام األساســي وذلــك بإضافــة تعريــف 
ــاء  ــد األعض ــم تحدي ــً ت ــس، أيض ــة للمجل ــدورة القادم ــن ال ــارًا م ــتقلين إعتب ــاء المس ــن األعض ــه تعيي ــنى مع ــا يتس ــتقل وبم ــو المس ــد العض ــة تحدي وآلي
المســتقلين فــي التشــكيل الحالــي مــن األعضــاء المعينيــن باإلنتخــاب بنــاء علــى التعريــف الــوارد بلوائــح هيئــة قطــر لاســواق الماليــة فــي ذلــك الصــدد. 
ــاء  ــن كل األعض ــة م ــة المقدم ــرارات ذات الصل ــح واإلق ــات الترش ــى طلب ــاء عل ــا بن ــة، أيض ــن الهيئ ــادر ع ــة الص ــام الحوكم ــوارد بنظ ــف ال ــق التعري وبتطبي
المنتخبيــن فإنــه يمكــن اعتبــار كل مــن رئيــس اللجنــة وأحــد األعضــاء المنتخبيــن مــن أعضــاء اللجنــة كأعضــاء مســتقلين. مــن ناحيــة أخــرى، فــأن كافــة 
األعضــاء الحالييــن لــم يســبق ألي منهــم االشــتراك فــي التدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة خــال الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة ســواء 

بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة التدقيــق ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة، والــذي تــم إعــداده وفقــا لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، 
ــة  ــط الرقابي ــي والضواب ــي والخارج ــق الداخل ــة والتدقي ــي المالي ــا النواح ــاق مهامه ــن نط ــا. ويتضم ــارف عليه ــة المتع ــر الحوكم ــل معايي ــك أفض وكذل

ــة. ــات اللجن ــة بإختصاص ــرى مرتبط ــواح أخ ــر وأي ن ــال( وإدارة المخاط ــي )االمتث ــزام المهن وااللت
تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن ِقَبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد خاصــة 
ــة  ــام الرقاب ــي ونظ ــي والخارج ــق الداخل ــر التدقي ــك تقاري ــنوية، وكذل ــنوية والس ــف س ــة والنص ــة الربعي ــات المالي ــاد البيان ــة واعتم ــق بمراجع ــا يتعل فيم

الداخليــة وإدارة المخاطــر.
ــم  ــاع يت ــكل اجتم ــر ل ــرر محض ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــً لدلي وطبق
ــركة  ــس إدارة الش ــام مجل ــة، ق ــام الحوكم ــكام نظ ــع أح ــق م ــبيل التواف ــي س ــاع. وف ــي االجتم ــن ف ــن والممثلي ــاء الحاضري ــة األعض ــن كاف ــه م توقيع
بالمراجعــة والموافقــة - باجتماعــه رقــم 2018/1- علــى دليــل إختصاصــات اللجنــة الُمعــدل مــن حيــث مهــام ومســؤوليات اللجنــة، وكذلــك عــدد مــرات 

ــرات. ــة )5( م ــت اللجن ــام 2018 اجتمع ــال ع ــات. وخ ــن )4( اجتماع ــداًل م ــات ب ــح )6( اجتماع ــا ليصب ــاد اجتماعاته انعق
تضم اللجنة حاليً ثاثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة:

المهام  اسم العضو     
رئيسً  الشيخ/ جاسم عبداهلل محمد جبر آل ثاني  
عضوًا  السيد/ محمد عبداهلل على مطر المناعي  
عضوًا  السيد/ سعد راشد المهندي   

3-9-2 لجنة الترشيحات والمكافآت
فــي ســبيل توفيــق أوضــاع الشــركة مــع أحــكام نظــام الحوكمــة، قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة 
الشــركة رقــم )3( لعــام 2017 والتشــكيل الحالــي تــم بموجــب القــرار رقــم )8( باالجتمــاع رقــم 2018/2. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن 
تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس، كمــا ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــوًا بهــا. 
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــً لنظــام الحوكمــة الصادرعــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف 
عليهــا. قامــت اللجنــة المشــكلة بمهــام عمليــة الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة لشــغل أربعــة مقاعــد لمــدة ثــاث ســنوات )2018 – 2021( بنــاء علــى شــروط 
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الترشــح المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة والتــي مــن بينهــا امتــاك العضــو المرشــح لعــدد مــن األســهم اليقــل عــن 100 الــف ســهم يتــم 
إيداعهــا كأســهم ضمــان عضويــة. أيضــً تعمــل اللجنــة علــى مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد األشــخاص المؤهليــن لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة 
مــن خــال وضــع أســس ومعاييــر موضوعيــة تســتعين بهــا الجمعيــة العامــة فــي انتخــاب األصلــح مــن بيــن المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة )األعضــاء 

المنتخبيــن(. 
مــن ناحيــة أخــرى، يتضمــن نطــاق مهامهــا تحديــد أســس مكافــآت رئيــس وأعضــاء المجلــس، أخــذًا فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، 

كمــا تقــوم اللجنــة بتحديــد أســس منــح المكافــآت والبــدالت والحوافــز لــإلدارة 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 ِقَبــل الشــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطرعنــد تحديــد المكافــآت المقترحــة. وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إلــى 

مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.
ــم  ــاع يت ــكل اجتم ــر ل ــرر محض ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــا لدلي وطبق

ــاع.  ــي االجتم ــن ف ــن والممثلي ــاء الحاضري ــة األعض ــن كاف ــه م توقيع

مكافآت مجلس اإلدارة
ــل  ــً مقاب ــزءًا ثابت ــا ج ــي اعتباره ــة ف ــذ السياس ــكل دوري. تأخ ــا بش ــوم بمراجعته ــس اإلدارة وتق ــاء مجل ــآت أعض ــة لمكاف ــداد سياس ــركة بإع ــت الش قام
ــاص  ــة الخ ــار الحوكم ــن إط ــا ضم ــية له ــادئ األساس ــم إدراج المب ــا ت ــركة، كم ــام للش ــاألداء الع ــط ب ــرًا يرتب ــزءًا متغي ــس اإلدارة، وج ــات مجل ــور جلس حض

ــركة. ــة للش ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــركة م ــس إدارة الش ــاء مجل ــة ألعض ــآت المقترح ــاد المكاف ــم اعتم ــركة. يت بالش

مكافآت اإلدارة العليا
ــل قطــر للبتــرول مــن خــال مواردهــا البشــرية بموجــب  ــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِقَب كافــة المهــام الماليــة واإلداري
اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة. وبنــاء عليــه، فــإن العضــو المنتــدب باعتبــاره اإلدارة التنفيذيــة العليــا لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات فيتــم 
تحديــد واعتمــاد أتعابــه ومكافآتــه بصفتــه الوظيفيــة مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة. خــال عــام 2018، اســتمر العضــو المنتــدب فــي منصبــه حتــى تاريــخ 
إعــادة تشــكيل أعضــاء مجلــس االدارة الُمعينيــن مــن قبــل قطــر للبتــرول والــذي تــم بنــاء علــى القــرار رقــم )5( لعــام 2018 الصــادر بتاريــخ 2018/03/07 والــذي 
ال يتضمــن أي أعضــاء منتدبيــن. اليحصــل العضــو المنتــدب للشــركة علــى أي راتــب مقابــل صفتــه الوظيفيــة، أيضــً خــال عــام 2018 لــم يحصــل علــى أيــة 

مكافــآت. 
تضــم اللجنــة حاليــً ثاثــة أعضــاء، وتــم االجتمــاع للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2018/12/31، 
ثــم تــم التوصيــة مــن قبــل المجلــس بعــدم صــرف أيــة مكافــآت العضائــه وهــو ماتــم اقــراره مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة والتــي ُعقــدت 
بتاريــخ 2018/3/5. أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة، فــا يتــم صــرف أيــة مكافــآت مقابــل عضويتهــا. بينمــا يتــم صــرف بــدل مقابــل حضــور 

جلســات وذلــك ألعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فقــط.
 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة:

المهام  اسم العضو     
رئيسً  السيد/ سعد راشد المهندي   
عضوًا  السيد/ محمد عبداهلل على مطر المناعي  
عضوًا  السيد/ عبداهلل خليفة الربان   

3-10 تقييم أداء المجلس
ُيجــري مجلــس اإلدارة ســنويً عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال، وضمان وفــاء أعضائــه بالتزاماتهم فضــًا عن توفيــر أقصى 
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ــاهمي  ــة مس ــع مصلح ــى م ــب أن تتماش ــي يج ــل الت ــن العوام ــد م ــار العدي ــي االعتب ــذًا ف ــم أخ ــم التقيي ــرات. يت ــادل الخب ــة وتب ــن اإلنتاجي ــن م ــد ممك ح
الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:

االستقالية 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 إستراتيجية الشركة.. 4
التعامل فيما بين المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى. . 5
آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الازمة.. 6
تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.. 7

خــال العــام 2018، فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة ضمــن الصاحيــات المخــول لــه القيــام 
بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة، ومجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس فــي القيــام بالتزاماتــه ومهامــه كمــا هــي منصــوص 

عليهــا.

4. أعمال الرقابة بالشركة
يتمثــل الهــدف األساســي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة فــي ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان، بمــا فــي ذلــك االلتــزام 
ــًا  ــا، فض ــاد عليه ــركة واالعتم ــة للش ــجات المالي ــة الس ــدى دق ــن م ــد م ــأ، والتأك ــال والخط ــف االحتي ــع وكش ــول، ومن ــة األص ــات اإلدارة، وحماي بسياس
عــن تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا، والعمــل علــى إدارتهــا. وفــي ســبيل ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد نظــام رقابــة داخلــي مــن خــال وضــع 
السياســات واإلجــراءات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، والتدقيــق الداخلــي والخارجــي، ورقابــة التــزام الشــركة بالضوابــط واللوائــح ذات الصلــة. ثــم 

يتــم وضــع معاييــر واضحــة للرقابــة الذاتيــة والمســؤولية والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا. 
ويتــم اإلشــراف علــى إطــار الرقابــة الداخليــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة لمناقشــة الماحظــات المتعلقــة بالرقابــة 

الداخليــة. ويقــوم المدقــق الداخلــي بإصــدار تقاريــره فــي هــذا الصــدد بشــكل دوري.
وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي إعــداد نظــم الرقابــة الداخليــة، قــررت لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة أن 
يقــوم المدقــق الداخلــي للشــركة بإجــراء دراســة مقارنــة )Benchmark Study( بيــن عناصــر نظــام الرقابــة الداخلــي الحالــي للشــركة ومعاييــر أحــد أنظمة 
الرقابــة الداخليــة المتعــارف عليهــا عالميــً وهــو »COSO« تمهيــدًا لتطبيقــه كإطــار مرجعــي. ويشــمل إطــار COSO للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة أجــزاء مترابطــة فيمــا بينهــا، هــي البيئــة الرقابيــة وتقييــم المخاطــر وأنشــطة الرقابــة والمعلومــات واالتصــاالت والرصــد.
وتعــد الرقابــة الداخليــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركة، والتــي تشــمل مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 

العليــا والموظفيــن علــى كل المســتويات التنظيميــة. وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن أجــل: 
حماية أصول الشركة.. 1
ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية. . 2
ضمان االمتثال للتشريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.. 3
ضمان تحقيق األهداف والتحسين المستمر للفاعلية التشغيلية.. 4

ــة  ــة ودقيق ــة وعادل ــون كامل ــة وأن تك ــر المهني ــى المعايي ــع أعل ــة م ــون متوافق ــو أن تك ــركة ه ــة للش ــر المالي ــداد التقاري ــد إع ــاص عن ــدف الخ إن اله
ومفهومــة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن وجــود إطــار مرجعــي ســيمكن اإلدارة مــن إنشــاء نظــام رقابــة داخليــة والمحافظــة عليــه، وبمــا يتســنى معــه لمراقــب حســابات 
الشــركة مــن الرجــوع إليــه كإطــار مرجعــي للقيــام بالمهــام والمســؤوليات المــوكل بهــا وفقــً للمــادة )24(، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مــدى مائمــة 

وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة. 
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ولضمان االمتثال ألحكام المادة رقم )4( من نظام الحوكمة، يتعين على الشركة ما يلي:
وضع ضوابط داخلية كافية وفعالة إلعداد التقارير المالية والمحافظة عليها للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.. 1
تقييم وتقدير مدى كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.. 2

وفــي ســبيل هــذا الغــرض، أســندت الشــركة للمدقــق الداخلــي مهــام تقييــم إطــار الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة »ICoFR«. وقــد 
اتبــع نهجــً تنازليــً فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره، حيــث يتــم البــدء علــى مســتوى البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر الخاصــة بالضوابــط الماليــة 

الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
وقــد أتــم فريــق المدقــق الداخلــي تقييــم المخاطــر لــكل أنشــطة األعمــال اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2017. عــاوة علــى 
ذلــك، فقــد قــام المدقــق الداخلــي بتطبيــق مســتوى التأثيــر »Materiality« علــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2017 اســتنادًا إلــى مدخــات 
ــل  ــة داخ ــا ذات الصل ــة وتأكيداته ــات الهام ــابات واإلفصاح ــرة والحس ــال المؤث ــطة األعم ــد أنش ــل تحدي ــن أج ــات م ــل الممارس ــي وأفض ــق الخارج المدق

الشــركة. وتصنــف هــذه الضوابــط كالتالــي:
الضوابــط علــى مســتوى الكيــان – متوفــرة فــي الشــركة وتتضمــن تدابيــر مــن ِقَبــل اإلدارة إلعــداد الموظفيــن إلدارة المخاطــر بصــور كافيــة مــن خــال . 1

رفــع مســتوى الوعــي وتوفيــر المعرفــة واألدوات المائمــة وصقــل المهــارات.
الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات – تلك الضوابط على األنظمة والبنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة.. 2
ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــات الماليــة. وقــد تتغيــر هــذه الضوابــط . 3

بمــرور الوقــت نتيجــة التغييــرات فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.
ويوجــه هــذا النهــج االنتبــاه إلــى الحســابات واإلفصاحــات والتأكيــدات التــي تشــير بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود أخطــاء مؤثــرة فــي البيانــات الماليــة 
َرة لألخطاء  واإلفصاحــات ذات الصلــة. ثــم يتــم فهــم المخاطــر فــي عمليــات الشــركة ثــم اختبــار تلــك الضوابط التــي تتنــاول بشــكل كاٍف المخاطــر الُمَقــدَّ

فــي كل تأكيــد ذي صلــة. ويمكــن تلخيــص تلــك العمليــة علــى النحــو التالــي:

تقييم المخاطر:
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة.. 1
تحديــد مســتوى التأثيــر »Materiality Level« أثنــاء تخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق، والمخاطــر، والعوامــل األخــرى ذات الصلــة بتحديد أوجــه الضعف . 2

المؤثرة
تحديد فئات المعامات وأرصدة الحسابات واإلفصاحات التي يتعين النظر فيها الختبار فاعلية التصميم والتشغيل.. 3

عملية التتبع:
ــدءًا مــن إنشــائها ومرورهــا بعمليــات الشــركة، بمــا فــي ذلــك أنظمــة المعلومــات، إلــى أن يتــم تقييدهــا فــي  تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة ب

ــركة. ــو الش ــتخدمها موظف ــي يس ــات الت ــا المعلوم ــراءات وتكنولوجي ــس اإلج ــتخدام نف ــركة، باس ــة للش ــجات المالي الس
وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش على المستندات ذات الصلة.

وبعــد تقييــم المخاطــر، أجــرى المدقــق الداخلــي اختبــارات الضوابــط علــى كل نشــاط مــن العمليــات لتقييــم مــا إن كان يســير بشــكل فعــال أم غيــر ذلــك. 
ويتضمــن اختبــار الضوابــط ثاثــة مكونــات: اختبــار فاعليــة التصميــم واختبــار فاعليــة التشــغيل والرصــد المســتمر. وفــي هــذه المرحلــة، فقــد تــم اختبــار 

فاعليــة التصميــم وســيتم تقييــم فاعليــة التشــغيل الحقــً.

اختبار الضوابط - اختبار فاعلية التصميم:
يشــمل اختبــار فاعليــة تصميــم الضوابــط تحديــد مــا إن كانــت ضوابــط الشــركة - حــال تشــغيلها علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن ِقَبــل األشــخاص الذين 
يملكــون الصاحيــة والكفــاءة الازمــة ألداء الضابــط بشــكل فعــال - تلبــي أهــداف الشــركة بشــأن الرقابــة، وتمنــع أو تكشــف بصــورة فاعلــة األخطــاء أو 
االحتيــال الــذي يمكــن أن يســفر عــن حــدوث أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة. ممــا نســتنتج معــه مــا إذا كانــت الشــركة تطبــق نظامــً داخليــً كافيــً 

للضوابــط الماليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
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ويتضمــن اختبــار فاعليــة التصميــم مزيجــً مــن االستفســارات بشــأن الموظفيــن المناســبين، ورصــد عمليــات الشــركة، والتفتيــش علــى المســتندات ذات 
الصلــة.

وحســبما تــم االتفــاق عليــه مــع مراقــب الحســابات الخارجــي للشــركة، ســيتم الحقــً اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط لتقييــم مــا إن كانــت الضوابــط 
الرئيســية )التــي تــم تحديدهــا أثنــاء اختبــار فاعليــة التصميــم( تعمــل وفقــً لغرضهــا خــال فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة بأكملهــا.

تقييم أوجه القصور المحددة:
ــر الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل أحــد الضوابــط لــإلدارة أو الموظفيــن فــي  يحــدث »القصــور« فــي الضوابــط الماليــة الداخليــة إلعــداد التقاري

ــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم إمكانيــة منــع األخطــاء أو اكتشــافها فــي الوقــت المناســب. الســياق المعت
وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتبــر- ســواء بشــكل مســتقل أو ضمنيــً - أوجــه قصــور 

أو نقــاط ضعــف جوهريــة كمــا فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة.
تأخــذ إدارة الشــركة فــي االعتبــار أن القصــور أو الضعــف الجوهــري فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد البيانــات الماليــة يــزداد معــه احتماليــة أن يتعــذر منــع 
أو اكتشــاف الخطــأ فــي البيانــات الماليــة الســنوية أو المرحليــة للشــركة فــي الوقــت المناســب، وهــو مــا يعتبــر أمــرًا هامــً بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق 

اهتمــام المســؤولين عــن اإلدارة والحوكمــة.
ــح  ــر صحي ــكل غي ــة بش ــط القائم ــد الضواب ــم أح ــي أو )ب( تصمي ــدف الرقاب ــق اله ــروري لتحقي ــط ض ــاب ضاب ــد: )أ( غي ــم عن ــي التصمي ــور ف ــدث القص يح

ــه. ــً لتصميم ــغيله وفق ــم تش ــى وإن ت ــي حت ــدف الرقاب ــق اله ــتوى ال يحق بمس

المعالجة واختبارها:
تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا معالجــة أيــة مســائل أو أوجــه قصــور تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة. وفــور إعــداد أو تصويــب الضابــط، 
ينبغــي منحــه وقــت تشــغيل كاِف للتحقــق مــن فاعليــة تشــغيله. ويتوقــف مقــدار الوقــت الــازم لتطبيــق الضابــط وتشــغيله بفاعليــة علــى طبيعتــه 

ومعــدل تشــغيله.
ــي أن  ــق الداخل ــرى المدق ــم، ي ــة التصمي ــار فاعلي ــركة واختب ــة للش ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــط الداخلي ــي للضواب ــار الحال ــم اإلط ــة تقيي ــى عملي ــاًء عل وبن
ــر الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يــرى المدقــق  ــة داخلــي مائــم ويســتوفي متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاري الشــركة قامــت بإعــداد إطــار رقاب
الداخلــي واإلدارة العليــا للشــركة أن اإلطــار الــذي تــم وضعــه يعتبــر مائمــً ليشــكل األســاس لامتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي هــذا 
الصــدد. وبرغــم ذلــك، فقــد حــدد المدقــق الداخلــي فرصــً لتعزيــز وضمــان الرقابــة مــن قبــل الشــركة علــى بعــض عمليــات الخدمــات الداعمــة )المــوارد 

البشــرية وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات( والتــي يتــم توفيرهــا مــن قبــل قطــر للبتــرول بنــاًء علــى اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا.
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 مائــم إلدارة المخاطرعلــى مســتوى الشــركة، إذ أن إدارة المخاطــر تشــكل جــزءًا أساســيً مــن حوكمــة 

الشــركة، وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة. 
ــا،  ــها وإدارته ــا وقياس ــر وتقييمه ــد المخاط ــن تحدي ــدءًا م ــتمر، ب ــو مس ــى نح ــر عل ــة إلدارة المخاط ــة متكامل ــع عملي ــاره وض ــي اعتب ــار ف ــذا اإلط ــذ ه يأخ

وصــواًل إلــى رصدهــا علــى النحــو التالــي:
• تشــمل عمليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا تحديــد وتقييــم كل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة بالكامــل والتــي تــم تصنيفهــا الــى أربعــة أقســام •

رئيســية هــي: مخاطــر اســتراتيجية، تشــغيلية، ماليــة، وامتثــال. ولــكل شــكل مــن أشــكال المخاطــر البــد أن تتوافــر اإلجــراءات التــي تتضمــن معالجتــه 
بصــورة فاعلــة، هــذا إضافــة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات لرصــد التغيــرات فــي هيــكل المخاطــر والمشــهد العــام لهــا. أيضــً تتــم محــاكاة عمليــة 

ظهــور المخاطــر فــي عــدة ســيناريوهات، وذلــك إلعــداد ســبل العــاج المائمــة وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى أداء الشــركة. 
• ثم يتم قياس المخاطر استنادًا إلى األثر واحتمالية الحدوث.•

62



• تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي تقبلــه الشــركة. وتأخــذ الشــركة •
ــا  ــي اعتباره ــركة ف ــذ الش ــا تأخ ــر. كم ــدوث المخاط ــد ح ــاء وبع ــل وأثن ــا قب ــل م ــاة، أي مراح ــا دورة حي ــر له ــة أن المخاط ــاء المعالج ــا أثن ــي اعتباره ف
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 المائم. •

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 
ــار  ــأن اختي ــة بش ــلطة المختص ــى الس ــا إل ــع توصياته ــا ترف ــي بدوره ــكلة، والت ــات الُمش ــة المناقص ــى لجن ــرض عل ــم الع ــص، ويت ــراءات التناق ــً إلج وفق
ــن 2018/1/1  ــارًا م ــة إعتب ــارية المتخصص ــب االستش ــد المكات ــن أح ــم تعيي ــد ت ــة. وق ــة المقدم ــة والتجاري ــروض الفني ــوء الع ــي ض ــب ف ــاري المناس االستش
لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة »كمقــدم خدمــات«، أيضــً التدقيــق علــى الشــركات التابعــة تبعــً لتعليمــات لجنــة التدقيــق وخطــة التدقيق 
الموضوعــة. يأخــذ المدقــق الداخلــي فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة، ومــن ثــم تحديــد خطــة التدقيــق المائمة 

فضــًا عــن متابعــة تنفيــذ الماحظــات المعلقــة وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصلــة.
المدقــق الداخلــي لديــه صاحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة الشــركة، حيــث يتــم توفيــر كافــة البيانــات متــى وكيفمــا تــم الطلــب. ويقــوم المدقــق 
ــة  ــام الرقاب ــق نظ ــركة بتطبي ــزام الش ــدى الت ــم م ــا ُيَقّي ــر، كم ــة وإدارة المخاط ــؤون المالي ــى الش ــراف عل ــة واإلش ــراءات الرقاب ــن إج ــق م ــي بالتحق الداخل

ــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح فــي الســوق المالــي. ــح ذات الصلــة بمــا فيهــا الت الداخليــة، والتقيــد بالقوانيــن واللوائ
يعــد المدقــق الداخلــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقــا للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي، ويرفــع جميــع التقاريــر والتوصيــات بشــكل دوري كل ثاثــة 
ــج التدقيــق، المتابعــة والوضــع  ــة التدقيــق مــن حيــث نتائ ــدوري للجن ــر ال ــة التدقيــق، ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقري أشــهر إلــى لجن
الحالــي لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة، ونتائــج تقييــم المخاطــر واألنظمة 

المســتخدمة. تســتلم اإلدارة التنفيذيــة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق.

4-2-2 التدقيق الخارجي
ــس  ــى المجل ــع إل ــة، وترف ــدى الهيئ ــن ل ــن الخارجيي ــدول المدققي ــجلين بج ــابات المس ــي الحس ــروض مراقب ــص ع ــة وفح ــق بمراجع ــة التدقي ــوم لجن تق
ــركة. ــة للش ــة العام ــاع الجمعي ــال اجتم ــدول أعم ــا بج ــم إدراجه ــة يت ــس التوصي ــاد المجل ــور اعتم ــه، وف ــابات لتعيين ــي الحس ــد مراقب ــار أح ــة باختي توصي

ــة، وال  ــنوات متصل ــس س ــى خم ــد أقص ــة بح ــرى مماثل ــدد أخ ــدة أو م ــد لم ــة للتجدي ــدة قابل ــنة واح ــدة س ــابات لم ــب حس ــة مراق ــة العام ــن الجمعي تعي
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 عاقتــه بهــا. 
ــبة  ــر المحاس ــً لمعايي ــة طبق ــة وعادل ــة صحيح ــا بطريق ــم إعداده ــد ت ــة ق ــات المالي ــى أن البيان ــد عل ــات التأكي ــم خدم ــابات بتقدي ــب الحس ــوم مراق يق
والتدقيــق العالميــة، ويقــوم برفــع تقاريــره بشــأن الماحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط الرقابيــة الماليــة المتبعــة. وهــو مــا تــم فــي اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة للشــركة عــن عــام 2017 والتــي عقــدت بتاريــخ 2018/3/5 حيــث حضــر المدقــق الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم )24( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، تــم التعاقــد فيمــا بيــن شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 
ــام  ــن القي ــي تتضم ــا، والت ــار اليه ــادة المش ــً للم ــه وفق ــة ل ــام الموكل ــام بالمه ــي »KPMG« للقي ــي ام ج ــي ب ــب ك ــو مكت ــا وه ــي له ــق الخارج والمدق
ــا  ــا فيه ــركة بم ــا بالش ــول به ــة المعم ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــة وفاعلي ــدى ماءم ــة بم ــك المتعلق ــة تل ــركة خاص ــم األداء بالش ــة وتقيي ــال الرقاب بأعم
الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أيضــا مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة 
بمــا فيهــا أحــكام نظــام الحوكمــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية. تقريــر المدقــق الخارجــي فــي هــذا الصــدد عــن عــام 2018 ســيتم موافــاة 

هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وإدارة الشــركة بنســخة منــه إلتخــاذ أيــة اجــراءات تصحيحيــة إن وجــدت.
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4-3 التقيد بالضوابط
يلتــزم مجلــس إدارة الخليــج الدوليــة للخدمــات التزامــً قويــً بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا، بمــا في ذلــك متطلبات 
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 الحوكمة.
تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد الحوكمة، فضــًا عــن إدارة ومراقبة 
المخاطــر مــن خــال ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض حمايــة الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم 

االمتثال.
ــً  ــل دوري ــس بالكام ــم المجل ــدة، وُيعل ــاتها الرائ ــة وممارس ــريعات الحوكم ــى تش ــل عل ــي تدخ ــرات الت ــتمر التغي ــو مس ــى نح ــال عل ــم االمتث ــد قس يرص

بالتغيــرات ذات الصلــة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنيــة بالحوكمــة. 
حيثمــا يكــون لزامــً علــى الشــركة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغييــرات علــى اللوائــح التنظيميــة والممارســات الرائــدة فــي مجال 

حوكمــة الشــركات، يتوجــب علــى مســؤولي االمتثــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييــرات فــي الحوكمــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.
علــى مســتوى الشــركات التابعــة والتــي هــى ليســت بموضــوع التقريــر، فــإن كل شــركة مــن شــركات المجموعــة يتــم ادارتهــا بشــكل مســتقل مــن ِقَبــل 
ــة  ــوق كاف ــة حق ــن حماي ــا يضم ــة وبم ــئوليته االئتماني ــع مس ــق م ــا يتف ــه بم ــة مهام ــركة وممارس ــة الدارة الش ــات الازم ــع بالصاحي ــس إدارة يتمت مجل
المســاهمين علــى اختــاف مســتوياتهم. أيضــا كل شــركة لديهــا أنظمــة وضوابــط رقابــة داخليــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر يتــم االشــراف عليهــا 
ــة  ــان الحوكم ــية، لج ــر المؤسس ــان ادارة المخاط ــق، لج ــان التدقي ــل لج ــة مث ــرى ذات الصل ــة أخ ــان تنفيذي ــه ولج ــركة ولجان ــس ادارة الش ــل مجل ــن قب م

واالمتثــال. االمــر الــذي ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة تتزامــن مــع افضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة. 
أيضــً تحــرص شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة - الممثليــن لهــا فــي الشــركات التابعــة - ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة 
الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة التابعــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. وبتعييــن كل منهــم ، عندئــذ 
يصبــح كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي يشــغل مقعــدًا فــي مجلــس إدارتهــا، ويكــون فــي موقــع المســاءلة 
ــتوى  ــن مس ــع م ــذي يرف ــر ال ــركة، األم ــة للش ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهم ف ــا المس ــات باعتباره ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــام ش ــه ام ــن قرارت ع

االســتقالية عــن جهــة التعييــن وعــدم التدخــل فــي االدارة. 

5. اإلفصاح والشفافية
5-1 اإلفصاح

تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا )أ( التقاريــر المالّيــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــال اإلفصــاح عنهــا للجهــات الرقابيــة، نشــرها بالصحــف 
المحليــة فضــًا عــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.gis.com.qa(، )ب( عــدد األســهم التــي يمتلكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاءه، واإلدارة 
التنفيذيــة العليــا، )ج( كبــار المســاهمين بالشــركة. كمــا تلتــزم الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم 
العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان أيــً منهــم عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــوًا 

بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.
ــم  ــم يت ــا ل ــة، أيض ــة رقابي ــل أي جه ــن قب ــزاءات م ــة ج ــا أي ــرض عليه ــات أو تف ــة مخالف ــركة أي ــى الش ــجل عل ــم ُتَس ــام 2018 ل ــال ع ــرى، خ ــة أخ ــن ناحي م
البــت فــي الدعــوى القضائيــة المرفوعــة ضــد الشــركة مــن ِقَبــل أحــد مســاهميها لدفــع تعويــض قــدره 20 مليــون ريــال قطــري. وقــد رفضــت المحكمــة 
القضيــة المرفوعــة مــن ِقَبــل المســاهم وأصــدرت حكمهــا لصالــح الشــركة فــي 18 ينايــر 2017. وبرغــم ذلــك، فقــد قــام المســاهم برفــع دعــوى اســتئناف 
أمــام محكمــة االســتئناف إللغــاء أمــر المحكمــة المشــار اليــه. والطعــن قيــد النظــر حاليــً أمــام محكمــة االســتئناف، وســتعقد جلســة االســتماع التاليــة 

فــي 15 أبريــل 2019 لتقديــم رأي الخبيــر إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقــً إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِقَبــل إدارة الشــركة، أيضــً تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة التعامــل مــع الشــائعات 
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نفيــً أو إثباتــً، وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات الهيئــة ذات الصلــة. 
يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المائمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــً لتعليمــات وقواعــد الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، كذلــك 
توفيــر معلومــات صحيحــة وغيــر مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبين، وبمــا يمكــن كافــة مســاهمي الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف 

واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.

5-2 تضارب المصالح
يلتــزم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــات وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي »طــرف ذي عاقــة«، ويكــون لألخيــر 
فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. وبشــكل عــام، فــي حــال وجــود أيــة تعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة ، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا 

ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة للشــركة، والتــي يتــم نشــرها فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.
كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبيــرة - طبقــا لتعريــف الهيئــة - مــع أي »طــرف ذي عاقــة«، فإنــه البــد مــن الحصــول علــى 

موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة، ويجــب أن تــدرج جــدول أعمــال الجمعّيــة العامــة التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.
عــاوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد سياســة تتعلــق بتعامــات األطــراف ذات العاقــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة، تأخــذ فــي اعتبارهــا 

مــا يلــي:
• مراجعة تلك التعامات إن وجدت من قبل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة لضمان االمتثال للوائح ذات الصلة. •
• ضمــان أن تكــون شــروط وأحــكام كل التعامــات، ســواء مــع أي طــرف ذو عاقــة أو لصالحــه، ال تتجــاوز نطــاق المبــادئ التوجيهيــة المســتخدمة فــي •

تعريــف أنــواع تعامــات األطــراف ذات العاقــة وكفايــة الوثائــق الازمــة والمســتويات المائمــة لســلطة االعتمــاد.
• ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إلى مساهمي الشركة على نحو كاِف.•
• التسعير بصورة تتسق مع الممارسات المعترف بها في األسواق أو على أساس مائم، وأال يكون ذو طبيعة تفضيلية.•
• التوثيــق الكافــي، وأن يتخــذ هــذا التوثيــق شــكل اتفاقيــة خدمــات أو اتفاقيــة بيــع وشــراء أو اتفاقيــة قــرض إلــى آخــره، حســبما يكــون مائمــً، وأن •

تتســق شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق. 

5-3 الشفافية وإعالء مصلحة الشركة
ــاع  ــة«، أو اط ــرف ذو عاق ــة »ط ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــد أعض ــون أح ــن ك ــأ م ــد تنش ــح ق ــارب المصال ــر تض ــأن مخاط ــس اإلدارة ب ــدرك مجل ُي
ــاد  ــركة باعتم ــت الش ــك، قام ــل ذل ــن أج ــركة. وم ــة بالش ــات الخاص ــى المعلوم ــح عل ــن ذوي المصال ــرف م ــات و أي ط ــي الخدم ــن و/أو مقدم الموظفي
سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بهــا، بهــدف تمييــز تلــك الحــاالت بقــدر اإلمــكان ومنــع فقــدان الموضوعيــة مــن خــال 

ــاح.  ــاف واإلفص ــفافية واإلنص ــادئ الش ــاء مب ــوق وإرس ــم الموث ــي المائ ــلوك المهن ــاع الس ــزام باتب االلت
طبقــا للوائــح الشــركة وسياســة تضــارب المصالــح، فــي حــال وجــود أي تضــارب فــي المصالــح مــع طــرف ذو عاقــة ، فــإن الطــرف المعنــي ال يحضــر عمليــة 

المناقشــة، التصويــت واتخــاذ القــرار فــي هــذا الصــدد.
وبشــكل عــام، يتحتــم علــى أي طــرف ذو عاقــة بقــدر المســتطاع تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا تضــارب فــي المصالــح أو يوشــك 

علــى الحــدوث، وينبغــي أن تصــب القــرارات ذات العاقــة فــي تحقيــق مصلحــة الشــركة.
إضافــة الــى ذلــك، يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة و/أو مقدمــي الخدمــات أن كل المعلومــات ذات الصلــة بالخليــج الدوليــة للخدمــات 
وشــركاتها التابعــة وعمائهــا هــي معلومــات ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة فقــط. وينــدرج اســتغال مثــل هــذه المعلومــات فــي أغــراض شــخصية 

أو عائليــة أو تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخاقيــة المنافيــة للقانــون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 
اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــات األطــراف المطلعــة علــى ســهم الشــركة. 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 إلــى بيانــات جوهريــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثيــر إيجابــً أو ســلبً علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم 
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ويتــم إبــاغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة ببيانــات المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة لحظــر تعاماتهــم 
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. 
ــر األخاقيــة  ــة التــداول، انتهــاكً للمعايي ــر أو صغــر عملي ــاًء علــى تلــك المعلومــات، بصــرف النظــر عــن مــدى كب ويعــد التــداول علــى أســهم الشــركة بن
وسياســات الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي شــخص آخــر علــى التــداول فــي أســهم الشــركة، وذلــك بالكشــف لــه عــن 

معلومــات داخليــة. 

6. حقوق أصحاب المصالح
6-1 المساواة بين المساهمين في الحقوق

المســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــً ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات 
الصلــة.

ويتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة اإلجــراءات والضمانــات الازمــة لممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق 
ــق  ــا، وح ــى قراراته ــت عل ــا والتصوي ــي مداوالته ــتراك ف ــة واالش ــة العام ــور الجمعي ــق حض ــهم، وح ــاح األس ــن أرب ــرر م ــب المق ــى النصي ــول عل ــق الحص ح

الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.
إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فقــد قامــت بتعديــل النظــام األساســي لهــا مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادية 

للشــركة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، باضافــة الحكــم الخــاص بحــق المســاهمين فــي التصــرف فــي األســهم، وذلــك علــى النحــو التالي:
• فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســين بالمائــة )50%( مــن •

رأس المــال الســوقي للشــركة، ال تكــون هــذه االتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط 
بالبيــع.

ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عاقــات بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ 
القــرار االســتثماري المناســب مــن خــال )أ( ضمــان اإلفصــاح بنزاهــة وشــفافية عــن معلومــات الشــركة بالكــم والكيــف المناســبين وفقــً للقوانيــن واللوائح 
التنظيميــة المعمــول بهــا، )ب( ترتيــب اجتماعــات بشــكل مســتمر لمناقشــة استفســاراتهم بشــأن أداء الشــركة، )ج( حضــور الفعاليــات والمؤتمــرات، )د( 

إقامــة شــراكات قويــة مــع الصحــف والوســائل اإلعاميــة األخــرى والمحافظــة عليهــا.

6-2 سجالت المساهمين
يتــم إمســاك ســجات المســاهمين وتحديثهــا مــن ِقَبــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة. وبموجــب االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة الخليــج 
الدوليــة للخدمــات وشــركة اإليــداع، تتولــي األخيــرة مهــام وصاحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق الماليــة، وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل 

فــي األوراق الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة والتســجيل والرهــن والحجــز فــي الســجات 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.
ــدم  ــة ويخ ــرض الحديث ــاليب الع ــب أس ــا يواك ــام 2017 بم ــال ع ــدث )www.gis.com.qa( خ ــد والُمح ــي الجدي ــا اإللكترون ــركة موقعه ــت الش ــا أطلق كم
مســاهميها وكافــة األطــراف ذات العاقــة. ويتــم مــن خــال الموقــع اإللكترونــي نشــر جميــع اإلفصاحــات مــن تقاريــر ماليــة وبيانــات صحفيــة وتقاريــر 

ــا. ــة ومتطلباته الحوكم
ــمي  ــي رس ــد إلكترون ــوان بري ــص عن ــم تخصي ــا ت ــال. كم ــؤول االتص ــات مس ــة ببيان ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــة وهيئ ــاة البورص ــم مواف ــرى، تت ــة أخ ــن ناحي م
للشــركة )gis@qp.com.qa( يتلقــى مــن خالــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي الشــركة. كمــا يتواجــد فريق مختــص لمقابلة المســاهمين 
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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.

ويحــرص ممثلــو الشــركة علــى أن تكــون كل المعلومــات الُمقدمــة إلــى المساهمين/المســتثمرين مــن بيــن المعلومــات 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 
طبقــً لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، يحــق لــكل مســاهم مقيــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عنــد انتهــاء 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 قامــت بتعديــل أحــكام نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، لتضميــن مــا يلــي:
• حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد انتهــاء جلســة التــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة ســواء •

بشــخصه أو ممثــًا بوكيــل أو مــن ينــوب عنــه قانونيــً.
• حــق المســاهم فــي أن يــوكل عنــه بموجــب توكيــل خــاص وثابــت بالكتابــة، مســاهما آخــر مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة •

العامــة، علــى أال يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى )5%( مــن أســهم رأس مــال الشــركة.
• حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانونً.•
• حــق المســاهم أو المســاهمين المالكيــن مــا ال يقــل عــن )10%( مــن رأس مــال الشــركة، وألســباب جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد، وحــق •

المســاهمين الذيــن يمثلــون )25%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لانعقــاد وفقــً لإلجــراءات التــي 
يحددهــا القانــون واللوائــح فــي هــذا الشــأن.

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 أعمــال اجتماعــات الجمعيــة •

العامــة، كذلــك تزويدهــم بالمعلومــات الكاملــة بشــأن المســائل التــي ســتقرر خــال االجتمــاع بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار، وذلــك مــن خــال 
نشــر الدعــوة ببنــود جــدول األعمــال بالجرائــد المحليــة والموقــع اإللكترونــي للشــركة، فضــًا عــن موافــاة بورصــة قطــر لإلعــان مــن خــال موقعهــا 

اإللكترونــي.
• إتاحــة الفرصــة للمســاهمين لطــرح األســئلة علــى المجلــس، وإدراج مســائل معينــة )إن وجــدت( علــى جــدول أعمــال االجتمــاع، وإبــداء االقتراحــات أو •

االعتــراض علــى القــرارات وفقــً لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
• توفيــر اآلليــة للمســاهمين للتصويــت شــخصيً أو بالوكالــة، وينبغــي أن تكــون األصــوات متســاوية فــي األثــر، ســواء كان اإلدالء بهــا قــد تــم شــخصيً أو •

بالوكالة. 
إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا قامــت بتعديــل نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي 

عقــد بتاريــخ 2018/3/5،  لتضميــن اآلتــي:
• ــاء • ــً ألعض ــً خاص ــب نفع ــا أو يجل ــر به ــاهمين أو يض ــن المس ــة م ــة معين ــة فئ ــدر لمصلح ــه يص ــرى أن ــرار ي ــى أي ق ــراض عل ــي االعت ــاهم ف ــق المس ح

المجلــس أو غيرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع، وحقــه فــي إبطــال 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
تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمرشــحين لعضويــة المجلــس )األربعــة أعضــاء الُمنَتخبيــن(، وقــد قامــت بالفعــل بإطــاع المســاهمين 
علــى كافــة المعلومــات الخاصــة بجميــع المرشــحين وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة مــن خــال موافــاة الجهــات الرقابيــة ذات 
الصلــة بأســماء المرشــحين، أيضــً مــن خــال موقعهــا االليكترونــي قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة والتــي ُعقــدت بتاريــخ 2018/3/5 بوقــت 

كاف وذلــك بتاريــخ 2018/2/20 وذلــك لضمــان اتخــاذ المســاهمين لقرارهــم بشــأن المرشــحين بنــاء علــى أســس موضوعيــة.
أمــا فيمــا يتعلــق باألعضــاء المعينيــن، تحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة 
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، ويتــم 

االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه. 

 6-4-4 توزيع األرباح
ــة  ــاع الجمعي ــرار اجتم ــخ 2017/2/26، وق ــركة بتاري ــة للش ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــرار اجتم ــب ق ــدل بموج ــي المع ــام األساس ــكام النظ ــا ألح وفق
ــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة  ــة للشــركة بتاريــخ 2018/3/5،  بمــا اليخــل بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغي ــر العادي العامــة غي
للشــركة، تــوزع علــى المســاهمين المســجلين فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحــً ســنوية بمــا ال يقــل عــن نســبة خمســة 
بالمائــة )5%( مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد خصــم االســتقطاعات القانونيــة ، علــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة.

المامــح الرئيســية لسياســة توزيــع األربــاح تــم إدراجهــا ضمــن إطــار 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 خــال دراســة العوامــل التاليــة قبــل عــرض اقتــراح توزيــع األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة:
• القيــود علــى التدفقــات النقديــة: ليــس لزامــً علــى الخليــج الدوليــة للخدمــات أن تــوزع كل األربــاح علــى المســاهمين، وينبغــي علــى الشــركة االحتفــاظ •

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

يتخــذ قــرار بتمويــل االســتثمار عــن طريــق زيــادة رأس المــال أو بتمويــل مــن المصــارف. 
ويخضــع مقتــرح توزيعــات األربــاح الســنوية للشــركة إلــى الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة، وتعمــل الشــركة مــن خــال تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك 
المحليــة علــى تيســير حصــول المســاهمين المخوليــن علــى أرباحهــم عــن العــام الجــاري واألعــوام الســابقة ســواء نقــدًا مــن خــال كافــة فروعــه، أو 
ــكل دوري  ــركة بش ــي للش ــع اإللكترون ــث الموق ــم تحدي ــاح. ويت ــة األرب ــيكات بقيم ــدار ش ــق إص ــن طري ــة أو ع ــاهم البنكي ــابات المس ــى حس ــل عل بالتحوي

ــر المســتلمة والوثائــق الازمــة للتحصيــل. ــاح غي باألرب

6-5 إبرام الصفقات الكبرى
ــوق  ــة الحق ــم كاف ــاوون وله ــهم متس ــن األس ــة م ــكل فئ ــاهمون ل ــدل، فالمس ــم بالع ــو يتس ــى نح ــاهمين عل ــة المس ــرورة معامل ــركة بض ــزم الش تلت
المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، كمــا تحــرص الشــركة علــى توفيــر الحمايــة إلــى صغار المســاهمين 

مــن اإلجــراءات التعســفية إن وجــدت مــن ِقَبــل أو لصالــح المســاهمين الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
وفــي ســبيل ذلــك، تحــرص الشــركة علــى تواجــد المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين باجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين فضــًا عــن تيســير إجراءات 

عمليــة اإلدالء باألصــوات بمــا اليتعــارض مــع أحــكام نظامها األساســي.
ــا  ــكام نظامه ــل أح ــت بتعدي ــد قام ــتنديً، فق ــا مس ــق أوضاعه ــعاها لتوفي ــة ومس ــام الحوكم ــكام نظ ــزام بأح ــى االلت ــركة عل ــرص الش ــار ح ــي إط وف

ــي: ــم التال ــة الحك ــخ 2018/3/5، بإضاف ــد بتاري ــذي عق ــا وال ــة له ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــي باجتم األساس
»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 االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا عليــه مــن صفقــات وفقــً ألحــكام 
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القانــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن«.
مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للشــركة فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر. كمــا تقــوم بورصــة قطــر باإلفصــاح عــن كبــار 

مســاهمي الشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا.
وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة، ووفقــَا لقــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي عقــد 
بتاريــخ 2018/5/2، 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 

لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة علــى ضمــان التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل مســاهمين الشــركة. 
مــن ناحيــة أخــرى، قامــت الشــركة بتعديــل النظــام األساســي لهــا باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5،  باضافــة 
الحكــم الخــاص بتحديــد ملكيــة المســاهمين غيــر القطرييــن فــي رأس مــال الشــركة بحــد أقصــى ال يزيــد علــى 49% مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــة 

. قطر
يتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات مــن ســجات المســاهمين لــدى شــركة قطــر لإليــداع 

المركــزي لــألوراق الماليــة »اإليــداع«، وفيمــا يلــي كبــار المســاهمين كمــا فــي 31 ديســمبر 2018:

النسبة المئوية التقريبية لألسهم %  المساهم     
%16.48  صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية  

%10.00  قطر للبترول     
%5.05  صندوق المعاشات العسكرية   
%3.76  جهاز قطر لاستثمار    
%64.71  مساهمون آخرون    

%100.00  اإلجمالي     

يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة في الحصــول علــى المعلومــات الُمحدثــة أواًل بأول فيمــا يتعلق بســجات المســاهمين. 
وطبقــً لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل شــركة »اإليــداع« حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2018، ليــس هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم 

طبقــً للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه صراحــة كاســتثناء بالنظــام األساســي لها.

6-6 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين
تلتــزم الشــركة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحترامهــا، ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة طلــب 
ــدد  ــذي ال يه ــدر ال ــب وبالق ــت المناس ــي الوق ــة ف ــات المطلوب ــم المعلوم ــركة بتقدي ــزم الش ــه، وتلت ــات صلت ــد إثب ــه بع ــة بمصلحت ــات ذات الصل المعلوم

مصالــح اآلخريــن أو يضــر بمصالحهــا.
وقــد تــم اعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات الصلــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة. وبموجــب هــذه السياســة، 
ــع  ــف رف ــة الُمكل ــو اللجن ــن عض ــا، ويضم ــاغ عنه ــم اإلب ــي يت ــات الت ــوع المخالف ــة موض ــس بمعالج ــة للمجل ــق التابع ــة التدقي ــس لجن ــف رئي ــم تكلي يت
المســائل التــي أثارهــا الُمبّلــغ وإباغهــا إلــى لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة المســألة. كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف 40132802 )974+( علــى الصفحــة 

الرئيســية للموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.gis.com.qa( للتواصــل فــي ذلــك الشــأن.
وتــدرك الخليــج الدوليــة للخدمــات أن القــرار باإلبــاغ عــن أحــد المخــاوف هــو أحــد القــرارات التــي يصعــب اتخاذهــا خشــية االنتقــام مــن المســؤولين عــن 
ــون  ــن ينقل ــات مم ــن المخالف ــن ع ــة المبلغي ــا لحماي ــذ إجراءاته ــذاء وتتخ ــات أو اإلي ــدي للمضايق ــي التص ــاون ف ــركة ال تته ــإن الش ــه ف ــة، وعلي المخالف

ــة. ــن ني ــم بحس مخاوفه
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6-7 حق المجتمع 
انطاقــً مــن إدراكهــا لمــدى أهميــة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا ودورهــا فــي التنميــة المجتمعيــة علــى كافــة المســتويات، تبــذل الخليــج الدوليــة 

للخدمــات جهــودًا حثيثــة فــي رعايــة ودعــم المبــادرات االجتماعيــة وترســيخ آثارهــا اإليجابيــة علــى الفــرد والمجتمــع والبيئــة بصفــة عامــة.
وتحــرص الشــركة دائمــً علــى الحــد مــن األثــر البيئــي لعملياتهــا إلــى أدنــى مســتوى ممكــن مــن خــال تبنــي خطــط فعالــة لاســتدامة، فيمــا تعمــل أيضــً 
علــى إتاحــة فــرص العمــل للقطرييــن المؤهليــن وخلــق بيئــة عمــل حاضنــة. وفــي إطــار جهودهــا المســتمرة نحــو تنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع نطــاق 
أعمالهــا المكملــة، تدعــم الخليــج الدوليــة للخدمــات وشــركاتها التابعــة االســتراتيجية العامــة للدولــة نحــو تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة بمــا 

يصــب فــي مصلحــة المجتمــع المحلــي الــذي تعمــل فيــه.
ونتيجــة الســتثمارات المجموعــة، تمكنــت الشــركة مــن توزيــع أربــاح يصــل إجماليهــا إلــى 2.7 مليــار ريــال قطــري باإلضافــة الــى إصــدار أســهم مجانيــة ثــاث 

مــرات، مــا ترتــب عليــه زيــادة أســهم رأس المــال مــن 123 مليــون إلــى 186 ماييــن ســهم.

ختامً
ــح  ــن اللوائ ــى وتضمي ــات المثل ــركات والممارس ــة الش ــادئ حوكم ــق مب ــى تطبي ــس اإلدارة عل ــال مجل ــن خ ــات م ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــرص ش تح
واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثــال اســتباقية تهــدف إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، 

وحمايــة مصالــح عمائهــا ومســاهميها، والمحافظــة علــى نزاهــة الشــركة وســمعتها.
خــال عــام 2018، فــإن مجلــس إدارة الشــركة راٍض عــن أدائــه فــي القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار 
الصاحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة والتشــريعات ذات الصلــة، ويحــرص علــى بــذل العنايــة فــي إدارة الشــركة بصــورة فعالــة 

لتحقيــق مصلحــة الشــركة وجميــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح بصــورة متوازنــة.

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة 
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
ــتير  ــة الماجس ــى درج ــي عل ــة آل ثان ــن خليف ــد ب ــيخ خال ــل الش حص
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة باســيفيك لوثيــران فــي تاكومــا، 

واشــنطن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.   
ــاز  ــر غ ــركة قط ــً لش ــً تنفيذي ــد رئيس ــيخ خال ــن الش ــم تعيي ــد ت وق
فــي  عضــو  وهــو   ،2010 عــام  غــاز«  »قطــر  المحــدودة  للتشــغيل 
مجلــس إدارتهــا، فيمــا يشــغل أيضــً منصــب نائــب رئيــس مجلــس 

إدارة شــركة مصفــاة لفــان المحــدودة ورئيســها التنفيــذي.
وقبــل تعيينــه فــي شــركة قطــر غــاز، تولــى الشــيخ خالــد عــام 2007 
منصــب مديــر مدينــة راس لفــان الصناعيــة، فيمــا ســبق وشــغل 
منصــب مديــر تطويــر األعمــال فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة. 
وقــد أســندت إليــه عــدة مناصــب رئيســية فــي قطــر للبتــرول منــذ 

ــام 1991. ــا ع ــه إليه انضمام

المناصب األخرى*:
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المالحة القطرية

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- ال يوجد
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سليمان حيدر الحيدر

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ ســليمان حيــدر الحيــدر علــى بكالوريــوس إدارة 

األعمــال مــن جامعــة قطــر.
شــغل الســيد/ ســليمان الحيــدر العديــد مــن المناصــب المرموقــة 
علــى النحــو التالــي؛ رئيــس مجلــس إدارة الحيــدر القابضــة منــذ 
عــام 2003؛ رئيــس مجلــس إدارة ســليمان وإخوانــه ) شــركة تابعــة 
لحيــدر القابضــة( منــذ عــام 2003؛ عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس 
ــس إدارة  ــو مجل ــام 2003؛ عض ــذ ع ــة من ــي مالح ــق ف ــة التدقي لجن
وعضــو لجنــة التدقيــق فــي فينشــر كابيتــال بنــك البحريــن مــن 
2003 حتــى 2005؛ نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة 
لجنــة  ورئيــس  إدارة  مجلــس  عضــو  2015؛  عــام  منــذ  للخدمــات 
ــى  ــن 2003 حت ــي م ــي البحرين ــتثمار الدول ــك االس ــي بن ــق ف التدقي
2006؛ عضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة مــن 2007 حتــى 2010؛ عضــو 
مجلــس إدارة ورئيــس االســتثمارات فــي الشــركة القطريــة األلمانية 
التنفيــذي  المديــر  2010؛  حتــى   2006 مــن  الطبيــة  للمســتلزمات 
لشــبكة العالقــات العليــا فــي بنــك قطــر الوطنــي مــن 1996 الــى 

.2010
المناصب األخرى*:

- عضو مجلس إدارة شركة المالحة القطرية
عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:

- 1،675،496 سهم
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غانم محمد الكواري

عضو
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ غانــم محمــد الكــواري علــى بكالوريــوس علــوم 

الكمبيوتــر مــن جامعــة ويسكونســون عــام 1986.
والتحــق  للبتــرول  قطــر  فــي  للعمــل  الكــواري  الســيد/  انضــم 
ــغل  ــد ش ــه. وق ــور تخرج ــام 1986 ف ــات ع ــة المعلوم ــم أنظم بقس
العديــد مــن المناصــب خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1989 إلــى 

عــام 1993.
وقــد أعيــر عــام 1993 إلــى قطــر غــاز، حيــث مــا لبــث أن أصبــح مديــرًا 
لتكنولوجيــا المعلومــات. وفــي عــام 2006، تمــت ترقيتــه ليشــغل 
ــً  ــة. ويشــغل الســيد/ الكــواري حالي ــر الشــؤون اإلداري منصــب مدي

منصــب مديــر المــوارد البشــرية فــي قطــر غــاز.

المناصب األخرى*:
- ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 3،416 سهم
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محمد عبداهلل المناعي

عضو
)غير تنفيذي/ مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
بــن عبــداهلل علــى مطــر المناعــي علــى  حصــل الســيد/ محمــد 
المملكــة  واإللكترونيــات،  الكهربــاء  فــي  هندســة  بكالوريــوس 
المتحــدة، وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

.2014 عــام  ببريطانيــا  ســاندرالند 
بــدأ ريــادة األعمــال عــام 2007 بتأســيس مصنع الســحيمة للمنتجات 
أنواعــه،  الطابــوق والبــالط اإلســمنتي بكافــة  اإلســمنتية، إلنتــاج 
والــذي أصبــح مــن أبــرز المورديــن للمنتجــات الخرســانية فــي جميــع

أرجاء قطر.
وفــي عــام 2010 أســس شــركة أفــق قطــر لالســتثمار، شــركة تركــز 
ــارات.  ــهم والعق ــي األس ــي قطاع ــتثمار ف ــى االس ــاس عل ــي األس ف

وقــد
نجــح فــي إدارة الشــركة وقيادتها إلكمــال العديد من المشــروعات 

العقاريــة على المســتويين الســكني والتجاري.

المناصب األخرى*:
- ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 105،000 سهم
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الشيخ/ جاسم بن عبداهلل آل ثاني

عضو
)غير تنفيذي/ مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
بكالوريــوس  علــى  ثانــي  آل  عبــداهلل  بــن  جاســم  الشــيخ  حصــل 
العلــوم اإلداريــة واالقتصــاد - تخصــص محاســبة - مــن جامعــة 

قطــر عــام 2005.
بــدأ الشــيخ جاســم مســيرته المهنيــة بــأن شــغل منصــب مســاعد 
مديــر فــي الشــركة القطريــة للتكافــل، ثــم رقــي إلــى منصــب 
هــذا  فــي  ظــل  حيــث   ،2006 عــام  الشــركة  عــام  مديــر  مســاعد 
المنصــب حتــى عــام 2009. وعمــل بعــد ذلــك فــي إدارة تطويــر 
األعمــال بجهــاز قطــر لالســتثمار لمــدة 5 أعــوام، ثــم عمــل فــي إدارة 
التدريــب بالجهــاز لمــدة عاميــن. يشــغل الشــيخ جاســم منــذ أبريــل 
ــاز  ــي لجه ــر المال ــب المدي ــي األداء بمكت ــر محلل ــب كبي 2016 منص

ــتثمار. ــر لالس قط

المناصب األخرى*:
- عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- ال يوجد
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سعد راشد المهندي

عضو
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ ســعد راشــد المهنــدي علــى بكالوريوس الهندســة 
ــي  ــا )USC( ف ــوب كاليفورني ــة جن ــن جامع ــة م ــة واألنظم الصناعي

لــوس أنجلــوس بالواليــات المتحــدة األميركيــة عــام 1990.
القطريــة  العامــة  المؤسســة  إلــى  المهنــدي  الســيد/  انضــم 

 .1990 عــام  متــدرب  بصفــة  الهندســة  إدارة   - للبتــرول 
ــرول  ــر للبت ــي قط ــدة ف ــب ع ــدي مناص ــيد/ المهن ــى الس ــا تول كم

وشــركات أخــرى كالتالــي: 
مديــر إدارة األعمــال الهندســية، مديــر إدارة العقــود ومدير الشــؤون 

الفنيــة فــي قطــر للبترول.  
الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيــو 

ــم(. كي

المناصب األخرى*:
- الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود )وقود(

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 11،652 سهم
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عبداهلل خليفة الربان

عضو
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ عبــداهلل بــن خليفــة بــن محمــد الربــان علــى شــهادة 
ــام  ــاع الع ــم االجتم ــال وعل ــي وإدارة األعم ــاد التطبيق ــي االقتص ف

مــن جامعــة أوريغــون عــام 2015.
انضــم الســيد/ عبــداهلل بــن خليفــة بــن محمــد الربــان إلــى الهيئــة 

العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة عــام 2017.
ويشــغل حاليــً منصــب باحــث اســتثماري فــي صندوقــي التقاعــد 

ــكرية. ــة والعس ــات المدني والمعاش

المناصب األخرى*:
- ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- ال يوجد

*مناصب أعضاء مجلس اإلدارة المشار اليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر، آخذًا في االعتبار عضويتهم في جهات/ شركات أخرى.
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