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1- تمهيد
ــكام  ــً ألح ــها وفق ــم تأسيس ــر ت ــة قط ــة ببورص ــة مدرج ــة قطري ــاهمة عام ــركة مس ــات ش ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ش
ــم  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 ــا األساس نظامه
قامــت الشــركة بتوفيــق أوضاعهــا وأحــكام النظــام األساســي لهــا وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

ــها. ــة تأسيس ــع خصوصي ــق م ــا يتواف ــنة 2015 وبم ــم 11 لس ــون رق بالقان

 ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للبتــرول مؤســس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، مالــك الســهم الممتاز 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 
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 

ــخ 2013/2/25. ــام 2013 بتاري ــه األول لع ــركة باجتماع الش

2- نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة الشــركة بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفل ويعــزز القيمــة المضافة 
لمســاهمي الشــركة، يلتــزم مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 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 

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 

2018/3/5 تغييــر بعــض مــن أحــكام نظامهــا األساســي بمــا يتفــق مــع هــذا الغــرض.

3-مجلس إدارة الشركة

3-1 هيكل مجلس اإلدارة
وفقــا للنظــام األساســي الُمعــدل، يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة مــن ســبعة أعضــاء، يتــم تعييــن ثالثــة أعضــاء منهــم )3( 
مــن قبــل المســاهم الخــاص أي قطــر للبتــرول، ويتــم انتخــاب أربعــة أعضــاء )4( مــن المســاهمين المؤهليــن لعضويــة مجلس 
اإلدارة مــن خــالل االنتخــاب بالتصويــت الســري مــن قبــل الجمعيــة العامــة علــى أال يشــارك المســاهم الخــاص فــي عمليــة 

االقتــراع.

يحــق لقطــر للبتــرول باعتبارهــا المســاهم الخــاص أن تعيــن الثالثــة أعضــاء بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير فــي 
مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق لــألداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول والتالــي بيانهــا:

قطر للبترول مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم في رأسمال الشركة بنسبة %10. 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 الخليــج الدوليــة للخدمــات.
الوضع االستراتيجي ألنشطة الشركة وخاصة على مستوى قطاعي الحفر والطيران بالهليكوبتر.. 3
توفير قطر للبترول للدعم الفني والتقني ألنشطة المجموعة.. 4
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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
وبموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة والــذي ُعقــد بتاريــخ 2015/2/18 بشــأن األعضــاء المنتخبيــن، وكذلــك القــرار 
رقــم )3( لعــام 2015 لقطــر للبتــرول بتاريــخ 2015/02/03 بشــأن تعييــن ممثليهــا، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة الخليــج 
الدوليــة للخدمــات الحالــي طبقــً للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي للشــركة بتعييــن 3 أعضــاء مــن قبــل قطــر 
ــتقل  ــو المس ــف العض ــً لتعري ــن 2015/02/19. وطبق ــارًا م ــك اعتب ــس االدارة وذل ــة مجل ــاء لعضوي ــة أعض ــاب ثالث ــرول، وانتخ للبت
ــه أثنــاء إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة، ال يتضمــن تشــكيل مجلــس  الــوارد بنظــام الحوكمــة الســابق والــذي كان معمــواًل ب
إدارة الشــركة أعضــاء مســتقلين نظــراَ ألن مــا يمتلكونــه مــن أســهم رأس مــال الشــركة يزيــد علــى عــدد األســهم المطلوبــة 

ــتقاللية. ــة االس ــه صف ــي مع ــذي تنتف ــر ال ــس اإلدارة، األم ــي مجل ــة ف ــان العضوي لضم

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

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 
يحــرص مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات علــى اإلشــراف علــى كافــة جوانــب نظــام حوكمــة الشــركة ومراقبة 
ــن  ــع القواني ــيها م ــا وتماش ــان تقيده ــركة لضم ــراءات الش ــات وإج ــة سياس ــة، ومراجع ــد الحاج ــه عن ــه وتعديل ــدى فاعليت م

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 بالتكافــل والتضامــن عــن أي عمــل احتيالــي 
أو ســوء اســتخدام الصالحيــات أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو انتهــاكات 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 
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. 
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ــً ال  ــة، أيض 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
ــي: ــى اآلت ــركة عل ــرص إدارة الش ــدد تح ــذا الص ــي ه ــركة. وف ــذي بالش ــب تنفي ــس اإلدارة أي منص ــس مجل ــغل رئي يش

أال يكــون لشــخص واحــد فــي الشــركة الســلطة المطلقــة التخــاذ القــرارات وذلــك عنــد إعــداد دليــل صالحيــات وإجــراءات . 1
الشــركة واللوائــح ذات الصلــة.

تشكيل لجان تابعة للمجلس ولجان خاصة ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة أي عضوية في أي منها.. 2
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 
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 2017/2/26 
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 )30 – 1( مــن النظــام األساســي للشــركة، 

انعقــد مجلــس اإلدارة عــدد )7( إجتماعــات.

ُ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
ــل  ــاء قب ــى األعض ــال إل ــدول األعم ــوات وج ــدم الدع ــس. وُتق ــس المجل ــل رئي ــن قب ــول م ــب األص ــوض حس ــس إدارة مف مجل

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 تعتــزم 
ــة  ــاغرًا نتيج ــس اإلدارة ش ــو مجل ــب عض ــا منص ــح فيه ــي يصب ــاالت الت ــة بالح ــي الخاص ــام األساس ــن النظ ــادة م ــل الم تعدي
لتغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن الحضــور لتصبــح فــي حــال تغيبــه عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات 

غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتبــر مســتقياًل.

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
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، وللعضو 

الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.

ــة  يجــوز للمجلــس، فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار بعــض قراراتــه بالتمريــر بشــرط تحقــق الموافقــة كتاب
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
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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 
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
طبقــً للمــادة رقــم )43( مــن النظــام األساســي للشــركة، يتعيــن علــى المســاهم الخــاص تعييــن أميــن ســر المجلــس للفتــرة 
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.

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. 

وفــي مســعى الشــركة لتوفيــق اوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم تعديــل نظامهــا األساســي بمــا يســمح بتعييــن أميــن ســر 
الشــركة مــن قبــل المجلــس أو المســاهم الخــاص.

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 )5( باجتماعه الرابــع لعام 2010 والتشــكيل 
ــم  ــاع رق ــم )7( باالجتم ــرار رق ــب الق ــق بموج ــل الالح ــم 2015/2 والتعدي ــاع رق ــم )2( باالجتم ــرار رق ــب الق ــم بموج ــي ت الحال
2017/2. تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم 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. 

وكمــا ســبق اإلشــارة، ال يتضمــن تشــكيل لجنــة التدقيــق أعضاء مســتقلين وفقــً لتعريــف العضو المســتقل بنظــام الحوكمة 
الســاري آنــذاك وقــت الترشــح. إال أن كافــة األعضــاء الحالييــن لــم يســبق ألي منهم االشــتراك في التدقيــق الخارجي لحســابات 

الشــركة خــالل الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة ســواء بطريق مباشــر أو غير 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 اللجنة 
الُمعــدل مــن حيــث مهــام ومســؤوليات اللجنــة، وكذلــك عــدد مــرات انعقــاد اجتماعاتهــا ليصبــح )6( اجتماعــات بــداًل مــن )4( 

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

تضم اللجنة ثالثة أعضاء حاليً:
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 اتها في ذلك الصدد، وتوصيل اللجنةب  دراستها من ق   تبالموضوعات التي تم دارةاإللى مجلس إتقوم اللجنة برفع تقاريرها بشكل دوري 
 ونظاملداخلي والخارجي لسنوية، وكذلك تقارير التدقيق اتماد البيانات المالية الربعية والنصف سنوية واخاصة فيما يتعلق بمراجعة واع

 .المخاطر إدارةاخلية والرقابة الد
ً و ً لدليل صالحيات اللجنة،  طبقا ر محضر لكل اجتماع عضائها، ويحرأغلبية أرئيس اللجنة وب رال بحضوإ ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا

الشركة  إدارةمجلس  . وفي سبيل التوافق مع أحكام نظام الحوكمة، قامعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماعاأليتم توقيعه من كافة 
وكذلك عدد ة، من حيث مهام ومسؤوليات اللجنعدل على دليل صالحيات اللجنة الم   -1/2018باجتماعه رقم  -والموافقة  بالمراجعة

 .( مرات4اجتمعت اللجنة ) 2017( اجتماعات. وخالل عام 4من ) ( اجتماعات بدالً 6ليصبح ) هامرات انعقاد اجتماعات
 حالياً:عضاء أتضم اللجنة ثالثة 

 
 

 المكافآتالترشيحات ولجنة  3-9-2

 إدارةار مجلس لمكافآت بموجب قرلترشيحات واع الشركة مع أحكام نظام الحوكمة، قامت الشركة بتشكيل لجنة ااوضأفي سبيل توفيق 
س االدارة مجلوعضوية اثنين من  دارةبرئاسة أحد أعضاء مجلس اإللف اللجنة من ثالثة أعضاء أ. تت2017( لعام 3الشركة رقم )

 ،مارسة اختصاصات اللجنةممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة الالزمة لتأدية مهامهم بصورة فعالة وم التنفيذية دارةاإلو
 ً ل رئيس لجنة التدقيق مكافآت ال يتولى رئاسة لجنة أخرى من لجان المجلس، كما ال يمثترشيحات والئيس لجنة الن رأفي االعتبار  أخذا

 ً   بها. عضوا
ً لترشيحات وامهام ومسؤوليات للجنة اتم إعداد ميثاق  عايير الحوكمة مفضل أكذلك لنظام الحوكمة الصادرعن الهيئة و لمكافآت وفقا
 – 2018سنوات ) لشغل أربعة مقاعد لمدة ثالثاإلدارة ترشيح لعضوية مجلس العملية قامت اللجنة المشكلة بمهام  .المتعارف عليها

من خالل وضع أسس ومعايير  األشخاص المؤهلين لشغل عضوية مجلس اإلدارة مساعدة مجلس اإلدارة على تحديد( و2021
 . بين()األعضاء المنتخاإلدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس األصلح تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب موضوعية 

الرقابية ذات  االعتبار متطلبات الجهاتأخذاً في  ،تحديد أسس مكافآت رئيس وأعضاء المجلسيتضمن نطاق مهامها من ناحية أخرى، 
 التنفيذية العليا. دارةالبدالت والحوافز لإلو ، كما تقوم اللجنة بتحديد أسس منح المكافآتالصلة

أداء الشركة، أيضا  التنفيذية العليا وكذلك دارةوأعضاء اإل دارةتأخذ اللجنة بعين االعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء مجلس اإل
تقوم اللجنة و .حةقطرعند تحديد المكافآت المقترفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المثيلة والمدرجة ببورصة أالمقارنة مع 

 .ددراستها من قبل اللجنة، وتوصياتها في ذلك الصد تبالموضوعات التي تم دارةاإللى مجلس إبرفع تقاريرها 
ً و محضر لكل اجتماع  عضائها، ويحررأ وبأغلبيةاال بحضور رئيس اللجنة  طبقا لدليل صالحيات اللجنة، ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا

 عضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع. األيتم توقيعه من كافة 

 دارةمكافآت مجلس اإل

ً وتقوم بمراجعتها بشكل دوري. تأخذ السياسة في اعتباره دارةالشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإل قامت ً ثابتا  ا جزءا
ً متغيراً يرتبط باألداء العام للشركة، كما تم إدراج المبادئ األساسية لها ضمن دليل سياسات وإجراءات  لحوكمة الخاص اوجزءا

 للشركة. العامةعية الشركة من قبل الجم إدارةبالشركة. يتم اعتماد المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس 

 العليا دارةمكافآت اإل

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. تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وعضويــة اثنيــن مــن مجلــس االدارة واإلدارة التنفيذيــة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة 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 ميثــاق مهــام ومســؤوليات للجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــً لنظــام الحوكمــة الصادرعــن الهيئــة وكذلــك 
ــس اإلدارة  ــة مجل ــيح لعضوي ــة الترش ــام عملي ــكلة بمه ــة المش ــت اللجن ــا. قام ــارف عليه ــة المتع ــر الحوكم ــل معايي أفض
لشــغل أربعــة مقاعــد لمــدة ثــالث ســنوات )2018 - 2021( ومســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد األشــخاص المؤهليــن لشــغل 
عضويــة مجلــس اإلدارة مــن خــالل 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 المكافآت والبــدالت والحوافــز لــإدارة التنفيذيــة العليا.

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 قطرعنــد 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 ــات فيت ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــة لش التنفيذي

تضــم اللجنــة ثالثــة أعضــاء، واجتمعــت )3( اجتماعــات للنظــر فــي اجــراءات الترشــح لعضويــة مجلــس االدارة، ايضــا التوصيــة 
بالمكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واالدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2017/12/31:
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بموجب  من خالل مواردها البشرية يتم توفيرها من قبل قطر للبترولالمكتب الرئيسي مهام وغيرها من كافة المهام المالية واإلدارية 
فيتم  الخليج الدولية للخدماتالتنفيذية لشركة  دارةفإن العضو المنتدب باعتباره اإل ،وبناء عليه .مع الشركةاتفاقية الخدمات المبرمة 

 الشركة. إدارةته من قبل مجلس أتحديد واعتماد مكاف
المكافآت ب اجراءات الترشح لعضوية مجلس االدارة، ايضا التوصيةللنظر في  ( اجتماعات3واجتمعت )، عضاءأتضم اللجنة ثالثة 

 :31/12/2017عن العام المالي المنتهي في عليا للشركة واالدارة التنفيذية ال دارةالمقترحة ألعضاء مجلس اإل

 
 

 تقييم أداء المجلس 3-10

وفير تعن  ماتهم فضالً اوضمان وفائهم بالتز ،كفء وفعال إدارةلضمان وجود مجلس سنوياً عملية تقييم ذاتي  دارةجري مجلس اإلي
مع مصلحة  تماشىأن تالتي يجب في االعتبار العديد من العوامل  أخذاً . يتم التقييم نتاجية وتبادل الخبراتاإلقصى حد ممكن من أ

 وهي:مساهمي الشركة على المدى الطويل وتلبي توقعاتهم 
 االستقاللية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح.  .1
  ومدى توائمها مع نشاط الشركة. األعضاءع بها التي يتمت المعرفة والخبرة .2
 في المجلس ولجانه التابعة. االلتزام والمشاركات والعمل الجماعي .3
 عمال وتحقيق استراتيجية الشركة.األالموضوعة بما في ذلك نتائج  لألهدافدور المجلس ومدى تحقيقه  .4
  .من ناحية أخرى التنفيذية للشركة دارةواإل ولجانه التابعة من ناحية التعامل فيما بين المجلس .5
 .آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الالزمة .6
 .لمصلحة الشركةتقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية  .7

لصالحيات المخول له ابالمهام الموكلة إليه واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن  قامن مجلس اإلدارة إ، ف2017خالل العام 
ته ومهامه كما هي القيام بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة، ومجلس اإلدارة راٍض عن فاعلية وكفاءة المجلس في القيام بالتزاما

 منصوص عليها.

 بالشركةالرقابة أعمال  -4

ماد على السجالت الهدف األساسي إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو الحفاظ على أصول ورأسمال الشركة، والتأكد من مدى االعت
باعتماد نظام رقابة  قامت الشركةي سبيل ذلك، فودارتها. إالمالية للشركة فضالً عن تحديد المخاطر ذات الصلة وتقييمها، والعمل على 

م الشركة بالضوابط رقابة التزاو، الداخلي والخارجيالتدقيق والمخاطر،  إدارةواإلجراءات المتعلقة ب السياسات من خالل وضع داخلية
 لمسؤولية والمساءلة في أقسام الشركة كلها.للرقابة الذاتية وامعايير واضحة  . ثم يتم وضعواللوائح ذات الصلة

شة المالحظات المتعلقة لمناق دارةلجنة التدقيق ومجلس اإلو التنفيذية العليا دارةعلى إطار الرقابة الداخلية من قبل اإليتم اإلشراف 
 بالرقابة الداخلية. ويقوم المدقق الداخلي بإصدار تقاريره في هذا الصدد بشكل دوري.

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

 المخاطر إدارة 4-1

ن أال إ، لخدمات المبرمةايتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول كمقدم خدمات للشركة بناء على اتفاقية 
ءاً أساسياً جزتشكل المخاطر  إدارة ، إذ أنالمخاطرعلى مستوى الشركة دارةيحرص على الحفاظ على إطار مالئم إل دارةمجلس اإل

 . دارةمن حوكمة الشركة، وهو األمر الذي يأمله المساهمون من مجلس اإل

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:
االستقاللية 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.

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:
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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 المخاطرعلــى 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 
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 

ــة.  ــة المقدم ــة والتجاري ــروض الفني ــوء الع ــي ض ــب ف ــاري المناس ــار االستش ــأن اختي ــة بش ــلطة المختص ــى الس ــا إل توصياته
وقــد تــم تعييــن أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة إعتبــارًا مــن 2018/1/1 لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة 
ــة.  ــق الموضوع ــة التدقي ــق وخط ــة التدقي ــات لجن ــً لتعليم ــة تبع ــركات التابع ــى الش ــق عل ــً التدقي ــات«، أيض ــدم خدم »كمق
يأخــذ المدقــق الداخلــي فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة، ومــن ثــم تحديــد خطــة 

التدقيــق المالئمــة 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 
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، 
ــا  ــم إدراجه ــة يت ــس التوصي ــاد المجل ــور اعتم ــه، وف ــابات لتعيين ــي الحس ــد مراقب ــار أح ــة باختي ــس توصي ــى المجل ــع إل وترف

بجــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة.

تعيــن الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلة بحــد أقصى خمس 
ســنوات متصلــة، وال يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن. ينــص العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب الحســابات 



19 18

ــح والقوانيــن ذات الصلــة يحظــر علــى  بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية معلومــات الشــركة. وبموجــب اللوائ
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. 

حضر المدقق الخارجي وقدم تقريره الى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن عام 2016 والتي عقدت بتاريخ 2017/2/26.

4-3 التقيد بالضوابط
يلتــزم مجلــس إدارة الخليــج الدوليــة للخدمــات التزامــً قويــً بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول 
بهــا، بمــا فــي ذلــك متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن الشــركات المدرجة فــي البورصــة. كما يبــذل مجلــس اإلدارة 
قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة يســتند إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات التنظيميــة 

ــأن الحوكمة. بش

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

5- اإلفصاح والشفافية

5-1 اإلفصاح
تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا )أ( التقاريــر المالّيــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــالل اإلفصــاح عنهــا للجهــات 
الرقابيــة، نشــرها بالجرائــد المحليــة فضــاًل عــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.gis.com.qa(، )ب( عــدد األســهم التــي 
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 
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مــع أطــراف ذات عالقــة ، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة للشــركة، والتــي يتــم نشــرها 
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. 
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 
بالخليــج الدوليــة للخدمــات 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.

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.
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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. 

6- حقوق أصحاب المصالح

6-1 المساواة بين المساهمين في الحقوق
ــكام  ــً 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
ــاح األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامــة  لحقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق حــق الحصــول علــى النصيــب المقــرر مــن أرب
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 	 
خمســين بالمائــة )50%( مــن رأس المــال الســوقي للشــركة، ال تكــون هــذه اإلتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء 

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 
المبرمــة بيــن شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات وشــركة اإليــداع، تتولــي األخيــرة مهــام وصالحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع 
ــة  ــال الملكي ــع وانتق ــراء وبي ــات ش ــن عملي ــة م ــي األوراق المالي ــل ف ــات التعام ــوية وإثب ــاص والتس ــراء التق ــة، وإج األوراق المالي

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.

كمــا أطلقــت الشــركة موقعهــا اإللكترونــي الجديــد والُمحــدث )www.gis.com.qa( خــالل عــام 2017 بمــا يواكــب أســاليب 
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

مــن ناحيــة أخــرى، تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ببيانــات مســؤول االتصــال. كمــا تــم تخصيــص عنــوان 
بريــد إلكترونــي رســمي للشــركة )gis@qp.com.qa( يتلقــى مــن خاللــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي 
الشــركة. كمــا يتواجــد فريــق مختــص لمقابلــة المســاهمين ومناقشــة األداء المالــي والتشــغيلي للشــركة. وتحــرص الشــركة 
ــن  ــة والمتداولي ــات المالي ــن المؤسس ــتثمرين م ــاهميها والمس ــات مس ــات واقتراح ــة تقييم ــتبيان آراء ومتابع ــى اس ــً عل أيض

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
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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
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.

6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمرشــحين لعضويــة المجلــس )األربعــة أعضــاء المنتخبيــن(، وقــد قامــت 
بالفعــل بإطــالع المســاهمين علــى كافــة المعلومــات الخاصــة بجميــع المرشــحين وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع 
ســيرهم الذاتيــة مــن خــالل موافــاة الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة بأســماء المرشــحين، أيضــً مــن خــالل موقعهــا االليكترونــي 
قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بوقــت كاف وذلــك لضمــان اتخــاذ المســاهمين لقرارهم بشــأن المرشــحين 

بنــاء علــى أســس موضوعيــة.

ــتوفين  ــن والمس ــس اإلدارة المؤهلي ــاء مجل ــار أعض ــى اختي ــرول عل ــر للبت ــرص قط ــن، تح ــاء المعيني ــق باألعض ــا يتعل ــا فيم أم
لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا 
فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، يتــم االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلس 

اإلدارة أو أي تغييــر بــه. 
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 6-4-4 توزيع األرباح
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي المعــدل بموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 2017/2/26، 
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:
ــاهمين، . 1 ــى المس ــاح عل ــوزع كل األرب ــات أن ت ــة للخدم ــج الدولي ــى الخلي ــً عل ــس لزام ــة: لي ــات النقدي ــى التدفق ــود عل القي

ــاح. ــع األرب ــل توزي ــغيلية قب ــا التش ــد لمتطلباته ــن النق ــة م ــة كافي ــاظ بكمي ــركة االحتف ــى الش ــي عل وينبغ
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.

العامــة  الجمعيــة  باجتمــاع  المســاهمين  لــكل  العادلــة  المعاملــة  تواجــد  الشــركة علــى  وفــي ســبيل ذلــك، تحــرص 
األساســي. نظامهــا  أحــكام  مــع  اليتعــارض  بمــا  باألصــوات  اإلدالء  عمليــة  إجــراءات  وتيســير  للمســاهمين 

وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام الحوكمــة ومســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا تعتــزم 
تعديــل أحــكام نظامهــا األساســي بإضافــة الحكــم التالــي:

»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 1% مــن رأس مــال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر. وعليــه، يبلــغ الحــد األقصــى للتملــك فــي رأس مــال الشــركة 1%، وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإيــداع 

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

يتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين في رأســمال شــركة الخليــج الدوليــة للخدمات من ســجالت المســاهمين 
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لــدى شــركة قطــر لإيــداع المركــزي لــألوراق الماليــة »اإليــداع«، وفيمــا يلــي كبــار المســاهمين كما فــي 31 ديســمبر لعــام 2017:
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من سجالت المساهمين لدى شركة قطر  الخليج الدولية للخدماتيتم الحصول على البيانات الخاصة بالمساهمين في رأسمال شركة 
 :2017ديسمبر لعام  31لإليداع المركزي لألوراق المالية "اإليداع"، وفيما يلي كبار المساهمين كما في 
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فيما يتعلق  أوال بأوليتم االعتماد على شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية من أجل الحصول على المعلومات المحدثة 
ً لما ورد من بيانات من قبل شركة "اإليداع" حتى تاريخ  مساهم قد  ، ليس هناك أي2017ديسمبر  31بسجالت المساهمين. وطبقا

 .لهااألساسي  سهم طبقاً للنظام األساسي للشركة إال ما تم النص عليه صراحة كاستثناء بالنظامألتجاوز بشكل مباشر حد تملك ا

 ق أصحاب المصالح من غير المساهمينحقو 6-6

لشركة تلتزم الشركة بأحكام النظام من حيث المحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في ا
الذي سب وبالقدر ثبات صلته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناإطلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته بعد 
 ال يهدد مصالح اآلخرين أو يضر بمصالحها.

جراءات الحوكمة الخاص إدليل سياسات و ضمنت الصلة اجراءات ذإلعن المخالفات/االنتهاكات وا إلبالغلتم اعتماد سياسة  وقد
ي بلغ عنها، ويضمن  لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمعالجة موضوع المخالفات التي رئيسيتم تكليف  . وبموجب هذه السياسة،بالشركة

بلّغ وإبالغها إلى لجنة التدقيق بحسب أهمية المسألة. كلف رفع المسائل التي أثارها الم   الهاتف رقم تخصيصتم  كما عضو اللجنة الم 
 للتواصل في ذلك الشأن. (www.gis.com.qaعلى الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للشركة )+( 974) 40132802

النتقام من المسؤولين اأن القرار باإلبالغ عن أحد المخاوف هو أحد القرارات التي يصعب اتخاذها خشية  الخليج الدولية للخدماتتدرك و
المخالفات ممن عن  تتهاون في التصدي للمضايقات أو اإليذاء وتتخذ إجراءاتها لحماية المبلغين عن المخالفة، وعليه فان الشركة ال

 ينقلون مخاوفهم بحسن نية.

 حق المجتمع  6-7

ويات، تبذل الخليج الدولية انطالقاً من إدراكها لمدى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقها ودورها في التنمية المجتمعية على كافة المست
 بصفة عامة. يئةوالب والمجتمع فرديجابية على الللخدمات جهوداً حثيثة في رعاية ودعم المبادرات االجتماعية وترسيخ آثارها اإل

تدامة، فيما تعمل لعملياتها إلى أدنى مستوى ممكن من خالل تبني خطط فعالة لالساألثر البيئي  الحد مندائماً على  ةتحرص الشركو
 در الدخلتنويع مصاجهودها المستمرة نحو  وفي إطار. حاضنةبيئة عمل للقطريين المؤهلين وخلق  عملالفرص  إتاحة أيضاً على
التنمية االقتصادية و تحقيق نح االستراتيجية العامة للدولةشركاتها التابعة الخليج الدولية للخدمات و تدعم، نطاق أعمالها المكملةوتوسيع 
 بما يصب في مصلحة المجتمع المحلي الذي تعمل فيه. الشاملة

 ختاما  

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 
ــة  ــس بمعالج ــة للمجل ــق التابع ــة التدقي ــس لجن ــف رئي ــم تكلي ــة، يت ــذه السياس ــب ه ــركة. وبموج ــاص بالش ــة الخ الحوكم
موضــوع المخالفــات التــي ُيبلــغ عنهــا، ويضمــن عضــو اللجنــة الُمكلــف رفــع المســائل التــي أثارهــا الُمبّلــغ وإبالغهــا إلــى لجنــة 

ــع  ــية للموق ــة الرئيس ــى الصفح ــف 40132802 )974+( عل ــم الهات ــص رق ــم تخصي ــا ت ــألة. كم ــة المس ــب أهمي ــق بحس التدقي
ــأن. ــك الش ــي ذل ــل ف ــركة )www.gis.com.qa( للتواص ــي للش اإللكترون

ــية  ــا خش ــب اتخاذه ــي يصع ــرارات الت ــد الق ــو أح ــاوف ه ــد المخ ــن أح ــالغ ع ــرار باإلب ــات أن الق ــة للخدم ــج الدولي ــدرك الخلي وت
االنتقــام مــن المســؤولين عــن المخالفــة، وعليــه فــان الشــركة ال تتهــاون في التصــدي للمضايقــات أو اإليــذاء وتتخــذ إجراءاتها 

لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ممــن ينقلــون مخاوفهــم بحســن نيــة.

6-7 حق المجتمع 
انطالقــً 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 خــالل تبنــي خطــط فعالــة 
لالســتدامة، فيمــا تعمــل أيضــً علــى إتاحــة فــرص العمــل للقطرييــن المؤهليــن وخلق بيئة عمــل حاضنــة. وفي إطــار جهودها 
ــركاتها  ــات وش ــة للخدم ــج الدولي ــم الخلي ــة، تدع ــا المكمل ــاق أعماله ــيع نط ــل وتوس ــادر الدخ ــع مص ــو تنوي ــتمرة نح المس
التابعــة االســتراتيجية العامــة للدولــة نحــو تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة بمــا يصــب فــي مصلحــة المجتمــع المحلــي 

الــذي تعمــل فيــه.

ختامًا
تحــرص شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات مــن خــالل مجلــس اإلدارة علــى تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات والممارســات 
ــال اســتباقية  ــح واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتث المثلــى وتضميــن اللوائ
تهــدف إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، وحمايــة مصالــح عمالئهــا ومســاهميها، والمحافظــة علــى نزاهــة 

الشــركة وســمعتها.
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ــة،  ــة رقابي ــن أي جه ــات م ــة غرام ــرض أي ــات أو تف ــة مخالف ــي أي ــت ف ــم الب ــركة أو ت ــى الش ــجل عل ــم تس ــام 2017، ل ــالل ع خ
وقــد أدى مجلــس 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.

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة 



ملحق
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي علــى درجــة الماجســتير فــي 
إدارة األعمــال مــن جامعــة باســيفيك لوثيــران فــي تاكومــا، واشــنطن، 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.   

تــم تعييــن الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي رئيســً تنفيذيــً لشــركة 
قطــر غــاز للتشــغيل المحــدودة “قطــر غــاز” عــام 2010، وهــو عضــو فــي 
مجلــس إدارتهــا، فيمــا يشــغل أيضــً منصــب نائب رئيــس مجلــس إدارة 
ــه  ــل تعيين ــذي. قب ــها التنفي ــدودة ورئيس ــان المح ــاة لف ــركة مصف ش
ــر  ــب مدي ــام 2007 منص ــد ع ــيخ خال ــى الش ــاز، تول ــر غ ــركة قط ــي ش ف
مدينــة راس لفــان الصناعيــة، فيمــا ســبق وشــغل منصــب مديــر تطوير 
ــدة  ــه ع ــندت إلي ــد أس ــة. وق ــيعيد الصناعي ــة مس ــي مدين ــال ف األعم

مناصــب رئيســية فــي قطــر للبتــرول منــذ انضمامــه إليهــا عــام 1991.

مناصب في شركات مدرجة أخرى
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المالحة القطرية

- عضو مجلس إدارة شركة بروة العقارية

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
ال يوجد

 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ ســليمان حيــدر الحيــدر علــى بكالوريــوس إدارة األعمــال 
مــن جامعــة قطــر. شــغل الســيد/ ســليمان الحيــدر العديــد مــن 
المناصــب المرموقــة منهــا رئيــس مجلــس إدارة الحيــدر القابضــة منــذ 
عــام 2003، رئيــس مجلــس إدارة ســليمان وإخوانــه ) شــركة تابعــة لحيدر 
القابضــة( منــذ عــام 2003، عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنــة التدقيــق 
فــي فينشــر كابيتــال بنــك البحريــن مــن 2003 حتــى 2005، عضــو مجلــس 
ــي  ــي البحرين ــتثمار الدول ــك االس ــي بن ــق ف ــة التدقي ــس لجن إدارة ورئي
مــن 2003 حتــى 2006، عضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة مــن 2007 حتــى 
2010، عضــو مجلــس إدارة ورئيــس االســتثمارات فــي الشــركة القطريــة 
ــذي  ــر التنفي ــى 2010،  المدي ــن 2006 حت ــة م ــتلزمات الطبي ــة للمس األلماني
لشــبكة العالقــات العليــا فــي بنــك قطــر الوطنــي مــن 1996 الــى 2010.

مناصب في شركات مدرجة أخرى
- عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة التدقيق شركة المالحة القطرية

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 4.041.911 سهم

 السيد/ سليمان حيدر الحيدر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد / إبراهيــم أحمــد المناعــي علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي إدارة األعمــال - محاســبة مــن جامعــة أوكالهومــا بالواليــات 

ــام  1996. ــة ع ــدة األمريكي المتح

انضــم المناعــي إلــى فريق تمويــل المشــاريع بقطر للبتــرول عــام 1997، 
حيــث شــارك فــي تنفيذ العديــد من العمليــات التمويلية الكبــرى لعدد 
مــن المشــاريع االســتراتيجية لدولــة قطــر مثــل )قافكــو4، شــركة راس 
ــم، وأول  ــل كيوكي ــادة تموي ــن، إع ــم2، قاتوفي ــة، كيوكي ــان للطاق لف

ســند مصــدر مــن قطــر للبتــرول(. 

وخــالل مســيرته الوظيفيــة فــي قطــر للبتــرول، عمــل المناعــي عــام 
ــة  ــب والي ــل بمكات ــون موبي ــركة إكس ــي ش ــة ف ــي إدارة الخزين 1998 ف

فيرجينيــا. 

مناصب في شركات مدرجة أخرى
ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
ال يوجد  السيد/ إبراهيم أحمد المناعي

عضوًا منتدبً
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المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ محمــد بــن عبــداهلل مطــر المناعــي علــى بكالوريــوس 
وشــهادة   ، المتحــدة  المملكــة  وإلكترونيــات،  كهربــاء  هندســة 
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســاندرالند ببريطانيــا عــام 

.2014

ــات  ــحيمة للمنتج ــع الس ــيس مصن ــام 2007 بتأس ــال ع ــادة األعم ــدأ ري ب
اإلســمنتية، إلنتــاج الطابــوق والبــالط اإلســمنتي بكافــة أنواعــه، والــذي 
أصبــح مــن أبــرز المورديــن للمنتجات الخرســانية فــي جميع أرجــاء قطر.
وفــي عــام 2010 أســس شــركة أفــق قطــر لالســتثمار، شــركة تركــز فــي 
األســاس علــى االســتثمار فــي قطاعــي األســهم والعقــارات. وقــد 
نجــح فــي إدارة الشــركة وقيادتهــا إلكمــال العديــد مــن المشــروعات 

العقاريــة علــى المســتويين الســكني والتجــاري.

مناصب في شركات مدرجة أخرى
- عضو مجلس ادارة شركة بروة العقارية  - أول عضو بديل

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 5000 سهم

 السيد/ محمد عبداهلل المناعي
عضوًا

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الشــيخ جاســم بــن عبــداهلل آل ثانــي علــى بكالوريــوس العلــوم 
ــام  ــر ع ــة قط ــن جامع ــبة - م ــص محاس ــاد - تخص ــة واالقتص اإلداري

.2005

ــاعد  ــب مس ــغل منص ــأن ش ــة ب ــيرته المهني ــم مس ــيخ جاس ــدأ الش ب
مديــر فــي الشــركة القطريــة للتكافــل، ثــم رقــي إلى منصب مســاعد 
ــى  ــب حت ــذا المنص ــي ه ــل ف ــث ظ ــام 2006، حي ــركة ع ــام الش ــر ع مدي
ــر  ــاز قط ــال بجه ــر األعم ــي إدارة تطوي ــك ف ــد ذل ــل بع ــام 2009. وعم ع
لالســتثمار لمــدة 5 أعــوام، ثــم عمــل فــي إدارة التدريــب بالجهــاز لمــدة 
عاميــن. يشــغل الشــيخ جاســم منــذ أبريــل 2016 منصــب كبيــر محللــي 

األداء بمكتــب المديــر المالــي لجهــاز قطــر لالســتثمار.

مناصب في شركات مدرجة أخرى
- عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج  التكافلي

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 410 سهم

الشيخ/ جاسم بن عبداهلل آل ثاني
عضوًا
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المؤهالت والخبرات: 
ــة  ــوس الهندس ــى بكالوري ــدي عل ــد المهن ــعد راش ــيد/ س ــل الس حص
الصناعيــة واألنظمــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا )USC( فــي لوس 

أنجلــوس بالواليــات المتحــدة األميركيــة عــام 1990.

انضــم الســيد/ المهنــدي إلــى المؤسســة العامــة القطريــة للبتــرول - 
إدارة الهندســة بصفــة متــدرب عــام 1990.  كمــا تولــى الســيد/ المهندي 
ــر إدارة  ــا  مدي ــرى منه ــركات أخ ــرول وش ــر للبت ــي قط ــدة ف ــب ع مناص
الفنيــة  الشــؤون  ومديــر  العقــود  إدارة  مديــر  الهندســية،  األعمــال 
ــات  ــر للكيماوي ــركة قط ــذي لش ــس التنفي ــرول، والرئي ــر للبت ــي قط ف

ــم(. ــو كي ــدودة )كي المح

مناصب في شركات مدرجة أخرى
- الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود )وقود(

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 11.652 سهم

السيد / سعد راشد المهندي
عضوًا


