
تقرير الحوكمة لشركة
صناعات قطر عن العام ٢٠١١
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نظام احلوكمة للشركات

متهيد:

املادة )68( منه  رقم 5 لسنة 2002 خاصة  التجارية  الشركات  قانون  وأحكام  األساسي  نظامها  ألحكام  وفقاً  تأسيسها  مت  قطر  ببورصة  مدرجة  قطرية  مساهمة  شركة  قطر  صناعات  “شركة 
والتي  تسمح للشركات املنشأة طبقا لهذه املادة،  عدم اخلضوع ألحكام قانون الشركات ، إال بالقدر الذي ال يتعارض مع األوضاع واالتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، واألحكام املنصوص عليها 

في عقد تأسيسها ونظامها األساسي”.

وفي إطار حرص الشركة على االلتزام مبعايير احلوكمة وتطبيق أفضل املمارسات املتعارف عليها، فإن الشركة )صناعات قطر( تهدف إلى إتباع إطار نظام احلوكمة اخلاص بها واالعتماد على سياساتها 
وإجراءاتها اخلاصة.

ومع األخذ في االعتبار بأن نظام احلوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية “ املادة )2( منه قائم على  “مبدأ التقيد، أو إيضاح  عدم التقيد أو تعليل عدم التقيد”، قامت الشركة بإعداد تقرير احلوكمة 
لعام2011 فيما يلي.
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1-إطار عمل احلوكمة 

1.1 أعضاء مجلس اإلدارة

خالل العام 2011، متكن مجلس اإلدارة من القيام املهام املوكلة إليه واتخاذ القرارات املتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصالحيات اخملول له القيام بها كما جاء في لوائح اجمللس. إن مجلس اإلدارة راٍض عن 
القيام بالتزاماته ومهامه كما هي منصوص عليها.

اخلبرة و املناصب األخرى املنصب الوظيفي في مجلس اإلدارة تاريخ التعيني إسم عضو مجلس اإلدارة

وزير الطاقة والصناعة.
رئيس مجلس إدارة والعضو املنتدب لشركة قطر للبترول.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 15 فبراير 2011
سعادة الدكتور/ محمد بن 

صالح السادة

نائب رئيس مجلس اإلدارة بقطر للبترول، والرئيس التنفيذي لشركة راس لفان للغاز الطبيعي املسال نائب رئيس مجلس اإلدارة 26 أبريل 2003 السيد/ حمد راشد املهندي

عضو مبجلس إدارة قطر للبترول، مدير عام شركة الكهرباء واملاء القطرية. عضو 26 ابريل 2003 السيد/ فهد حمد املهندي

عضو مبجلس إدارة قطر للبترول، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة قطر للبترول الدولية عضو 15 فبراير 2011 السيد/ ناصر خليل اجليدة

عضو مبجلس إدارة قطر للبترول، مدير شؤون النفط والغاز بقطر للبترول عضو 15 فبراير 2011
السيد/ سعد شريدة 

الكعبي

عضو مبجلس إدارة قطر للبترول، الرئيس التنفيذي لشركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( عضو 15 فبراير 2011
السيد/ خليفة عبد اهلل 

السويدي

عضو مبجلس إدارة قطر للبترول، رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء عضو 15 فبراير 2011
السيد/ عيسى هالل 

الكواري
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2.1 اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة

قامت الشركة بتشكيل جلنة التدقيق والتي سوف تكون مسئولة عن مراجعة البيانات املالية وعمل املدققني الداخليني واخلارجيني وأي نواٍح أخرى ذات صلة، كما هو مفصل في إطار حوكمة الشركة.

3.1 سياسات املكافآت

3.1.1 مكافآت مجلس اإلدارة 

إن اجلمعية العمومية للشركة هي اجلهة التي تقرر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

3.1.2 مكافآت اإلدارة العليا

املهام املالية واإلدارية كالتدقيق الداخلي، املالية واحلسابات واملوارد البشرية... الخ يتم توفيرها من قبل قطر للبترول مبوجب اتفاقية اخلدمات املبرمة، حيث يتم تقدمي اخلدمة بناء على طلب خدمات تندرج 
ضمن نطاق اخلدمات الواردة باالتفاقية املبرمة. أما املنسق العام، فهو العضو الوحيد باإلدارة التنفيذية لصناعات قطر والذي يتم حتديد مكافآته من قبل مجلس إدارة الشركة. 

4.1 إطار الرقابة الداخلية

الهدف األساسي إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة هو احلفاظ على أصول ورأسمال الشركة والتأكد من مدى االعتماد على السجالت املالية للشركة والشركات التابعة. حيث قامت الشركة بإعداد 
إجراءات نظام الرقابة الداخلية تسمح إلدارة الشركة باكتشاف األخطاء في اإلجراءات والسجالت املالية. كما قامت قطر للبترول بإسناد بعض اإلدارات كاملالية والتدقيق الداخلي والتي تسمح 

لصناعات قطر بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية اخلاصة بها.

يتم اإلشراف على إطار الرقابة الداخلية من قبل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ملناقشة املالحظات املتعلقة بالرقابة الداخلية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول بإصدار تقارير بشكل دوري.
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نبني فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية املتبع في الشركة:

1.إدارة اخملاطر
قامت صناعات قطر بإعداد سياسة إلدارة اخملاطر تتماشى مع املمارسات الدولية.

2.التدقيق 
تقوم إدارة التدقيق الداخلي التابعة لقطر للبترول بتقدمي خدمات التدقيق الداخلي لشركة صناعات قطر تبعاً لتعليمات مجلس إدارة صناعات قطر. ترفع جميع التقارير والتوصيات واملالحظات املتعلقة 

بخطة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة صناعات قطر.

يقوم املدقق اخلارجي بتقدمي خدمات التأكيد على أن البيانات املالية مت إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طبقاً ملعايير احملاسبة والتدقيق العاملية. يتم تعيني املدقق اخلارجي من قبل اجلمعية العمومية بناءاً 
على توصية من مجلس اإلدارة ويقوم برفع تقارير باملالحظات املالية الرئيسية مع إعداد رسالة اإلدارة عن الضوابط الرقابية املالية املتبعة.

3.التقيد بالضوابط 
مبوجب اتفاقية اخلدمات املبرمة تستعني شركة صناعات قطر بخدمات قطر للبترول في هذا الشأن. تشمل مسؤولية قطر للبترول مبوجب هذه االتفاقية مساعدة مجلس اإلدارة وإدارة الشركة في االلتزام 

مبعايير نظام حوكمة املؤسسات واللوائح واإلجراءات اخلاصة بالشركة وإدارة ومراقبة اخملاطر بغرض حماية الشركة من التعرض خلسائر نتيجة عدم االلتزام . تشمل مخاطر االلتزام مخاطر العقوبات 
القانونية أو الرقابية واخلسائر املالية املؤثرة أو مخاطر السمعة.
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2- التزام الشركة مبتطلبات احلوكمة الصادرة من قبل هيئة قطر لألسواق املالية:

نظام احلوكمة للشركات املدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 1 – تعريفـــاتالبند

التعربفات حسب نظام احلوكمة للشركات الصادر عن هيئة قطر  لألسواق املالية. 1
في إطار إعداد الشركة لدليل سياسات وإجراءات احلوكمة، قامت الشركة باعتماد التعريفات املشار 

إليها.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  2 –  التقيد أو اإليضاحالبند

11/2
مت إعداد تقرير احلوكمة والذي يحدد البنود التي تلتزم الشركة فيها مبعايير هيئة قطر لألسواق املالية 

ويقدم توضيحات عن البنود التي لم يتم التقيد بها واألسباب املنطقية التي أدت إلى ذلك. 
مت إعداد هذا التقرير لاللتزام مبتطلبات هذا البند وتوضيح األسباب املنطقية التي أدت إلى عدم التقيد 

وااللتزام باملتطلبات في بعض البنود.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  3 –  وجوب التزام الشركة مببادئ احلوكمةالبند

11/3
على مجلس اإلدارة التأكد التزام الشركة باملبادئ املنصوص عليها في نظام احلوكمة. كما على اجمللس 

مراجعة وحتديث متطلبات نظام احلوكمة اخلاص بالشركة.

متت موافقة مجلس اإلدارة على إطار نظام احلوكمة والذي يقوم على املبادئ الواردة في نظام حوكمة 
الشركات املدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية. كذلك، فقد قام اجمللس مبراجعة وحتديث 

نظام احلوكمة اخلاص بالشركة.

22/3
يجب على اجمللس أن يعمل على مراجعة وتطوير قواعد السلوك املهني للمجلس واملوظفني 

واملستشارين.    
قامت الشركة، مؤخراً، بإعداد نظام آداب السلوك املهني والذي يحكم السلوك الوظيفي حيث متت 

املوافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة.
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  4 –  نظام مجلس اإلدارةالبند

1
يؤكد اجمللس أن الشركة ملتزمة بالنظام الذي أعده مجلس اإلدارة محددا فيه بالتفصيل مهام اجمللس 

ومسئولياته وواجبات أعضائه.  
مت إعداد نظام جديد جمللس اإلدارة مت عرضه واملوافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة.

2
يشمل نظام مجلس اإلدارة األحكام الواردة في امللحق 2 من نظام حوكمة الشركات املدرجة الصادر عن 

هيئة قطر لألسواق املالية.  
قامت الشركة بإعداد نظام مجلس اإلدارة والذي متت املوافقة عليه من قبل اجمللس، ويتضمن األحكام 

الواردة في امللحق 2 من نظام حوكمة الشركات املدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية. 

متت إضافة نظام مجلس اإلدارة إلى إطار عمل حوكمة الشركات. سوف يتم نشر نظام مجلس اإلدارة وجعله متوافراً اجلمهور.3

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  5 –  مهمة ومسؤوليات مجلس اإلدارةالبند

11/5
تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة فعال، حيث يكون مسؤوال، مسئولية مباشرة، عن اإلدارة 

الناجحة للشركة بالطريقة املناسبة.
يعتبر اجمللس، كأفراد أو بصورة تضامنية، مسئوال عن اإلدارة اجليدة للشركة.

يوافق اجمللس على األهداف اإلستراتيجية للشركة. 21/2/5
تبعا لنظام نظام مجلس إدارة الشركة، فتتم املوافقة على األهداف اإلستراتيجية للشركة من قبل 

مجلس اإلدارة. 

يعني ويستبدل مجلس اإلدارة املدراء ويحدد مكافآتهم.  31/2/5

مبوجب اتفاقية اخلدمات املبرمة فان كافة اخلدمات املالية واإلدارية، وخدمات التدقيق تقوم قطر 
للبترول بتوفيرها لصناعات قطر. كل اخلدمات التي توفرها قطر للبترول للشركة مضمنة في أمر 

اخلدمات والذي هو احد بنود اتفاقية اخلدمات املبرمة بني الطرفني. أما في ما يتعلق باملنسق 
العام، فهو العضو الوحيد باإلدارة التنفيذية لصناعات قطر والذي يتم تعيينه وحتديد مكافآته من 

قبل مجلس إدارة الشركة. 

يستعرض ويراجع مجلس اإلدارة أداء اإلدارة. 41/2/5
في هذا الصدد يتم إتباع لوائح قطر للبترول املعمول بها. أما فيما يخص املنسق العام فيتم تقييم 

أداءه من قبل اجمللس بناء على دور ومسئوليات املنسق العام كما هو مذكور في اإلطار املستندي 
لنظام احلوكمة. 

مت اعتماد خطة التعاقب بالنسبة جمللس اإلدارة وقد أدرجت في نظام احلوكمة الذي اقره اجمللس.ضمان التخطيط/ التعاقب على إدارة الشركة.51/2/5

62/2/5
يراجع اجمللس مدى االلتزام والتقيد باللوائح واإلجراءات مبا في ذلك النظام األساسي للشركة وعقد 

تأسيسها مع ضمان حماية الشركة  من األعمال واملمارسات التعسفية وغير القانونية. 
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بقطر للبترول بتحديد املالحظات الرئيسية وحاالت عدم االلتزام باألحكام 

من ذلك في تقريرها املرفوع إلى اجمللس.   والتعليمات وتضِّ

االنضمام إلى اللجان اخلاصة بهدف إجراء عمليات محددة يتم عبر تعليمات كتابية واضحة وصريحة.73/5
حاليا قامت الشركة بترشيح جلنة التدقيق اخلاصة باجمللس. توضح شروط وصالحيات اللجنة الواردة 

في اإلطار املستندي لنظام احلوكمة تكوين اللجنة، الدور املنوط بها ومسئولياتها، االجتماعات 
املتعاقبة والسلطات.
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  6 –  واجبات مجلس اإلدارة االستئمانيةالبند

1
من 1/6 
إلى 3/6

يلتزم أعضاء اجمللس بُنظم هيئة قطر لألسواق املالية ونظام اجمللس في الشركة مبا في ذلك األحكام 
الواردة في اللوائح الشبيهة واإلجراءات. ويجب على أعضاء اجمللس أن يتصرفوا بعناية وفاعلية واهتمام 

ووالء للقيام مبسئولياتهم جتاه الشركة.

يشمل نظام اجمللس النواحي التالية: املساءلة والشفافية واإلنصاف واالستدامة والسرية والتي تؤدي 
إلى االلتزام بأحكام هذا البند. 

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 7  –  الفصل بني منصبي رئيس مجلس اإلدارة واملدير العاممالبند

1

1/7
 و

2/7 
ال يجوز أن يتولى أو ميارس شخص واحد منصبي رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام في آن واحد، ويجب أن 

يكون الفصل بني املنصبني واضحا. ال يكون لشخص واحد سلطة مطلقة التخاذ القرارات.

للشركة منسق عام مت تعيينه من قبل اجمللس ويتمتع بسلطات تنفيذية. متتلك قطر للبترول %70 
من أسهم صناعات قطر. كل ما كان ذلك الزما، فان األعمال اليومية حتال إلى رئيس مجلس اإلدارة. 

يتم اتخاذ كل القرارات من قبل مجلس اإلدارة من خالل رئيس اجمللس والذي هو العضو املنتدب. ال 
يتمتع شخص واحد بالصالحيات املطلقة.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  8 –  واجبات رئيس مجلس اإلدارةالبند

11/8
رئيس مجلس اإلدارة مسئول عن حسن سير عمل اجمللس، كما يضمن حصول أعضاء اجمللس على 

املعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت املناسب. 
يضمن رئيس اجمللس حصول األعضاء على البيانات واملعلومات الدقيقة في حينها. 

قامت الشركة بتشكيل جلنة التدقيق بحيث ال يكون رئيس مجلس اإلدارة ضمن أعضائها. رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا في جلان اجمللس )جلنة التدقيق أو جلنة الترشيحات أو جلنة املكافآت(.22/8

33/8

يتضمن الوصف الوظيفي لوظيفة رئيس مجلس اإلدارة النقاط املذكورة في القسم 3/8 من نظام 
احلوكمة إضافة إلى التأكد من مناقشة جميع املسائل األساسية ، املوافقة على  جدول األعمال، وعلى 

فعالية مشاركة أعضاء اجمللس في ما يضمن مصلحة الشركة وكذلك إجراء التقييم السنوي ألداء 
اجمللس.

بيانه مفصال  مت  الشركة  إدارة  رئيس مجلس   ومسؤوليات( لوظيفة  )واجبات  الوظيفي   الوصف 
في املادة 3/8. 



9

نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  9 –  تشكيل مجلس اإلدارةالبند

نظراً لتأسيس الشركة طبقا للمادة )68( من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 والذي يجب أن يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء تنفيذيني وغير تنفيذيني ومستقلني.11/9
يسمح للشركة بإتباع نظامها األساسي، حيث يتشكل مجلس إدارة الشركة من أعضاء يصل 

عددهم إلى سبعة أعضاء يحق لقطر للبترول أن تعني جميعهم.
يلي: ما  االعتبار  في   أخذاً 

• نسبة مساهمة قطر للبترول في رأسمال الشركة تبلغ %70.	
• تقدمي قطر للبترول لكافة اخلدمات املالية واإلدارية، وخدمات احلاسب اآللي واخلدمات اإلدارية 	

للشركة، مبوجب اتفاقية اخلدمات املبرمة. توفر هذه اخلدمات متى وكيف مت طلبها لضمان 
الدعم التام لعمليات صناعات قطر.

• اعتماد شركة صناعات قطر وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث اللقيم والبنية 	
التحتية.

• األمر الذي يعني ارتباط األداء املالي والتشغيلي للشركة ارتباطاً وثيقاً بقطر للبترول.	

22/9
أن يكون ثلث أعضاء اجمللس على األقل من املستقلني وأن يكون أغلبية أعضاء اجمللس من الغير 

التنفيذيني.

33/9
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة باخلبرات املناسبة واملعرفة للقيام بالوظائف وتكريس وقت وانتباه 

كاف للقيام مبهامهم كأعضاء مجلس إدارة في الشركة.
يتحلى أعضاء اجمللس باخلبرة الكافية واملعرفة التامة للقيام باألعمال املنوطة بهم، كما يقوم جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة بتوفير الوقت املناسب ملمارسة مهامهم املطلوبة
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نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 10 –  أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذينيالبند

11/10
تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيني النقاط الواردة  في املادة 1/10 من نظام احلوكمة 

على سبيل املثال ال احلصر.
الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة الوارد في اإلطار املستندي لنظام احلوكمة مت تفصيله في 

املادة 1/10  من نظام احلوكمة للشركات املدرجة بهيئة قطر لألسواق املالية.

22/10
يجوز طلب استشارة قانونية من مستشار مستقل على نفقة الشركة   فيما يتعلق بأي مسألة تخص 

الشركة، من قبل أغلبية األعضاء غير التنفيذيني.
احلوكمة.  لنظام  املستندي  اإلطار  في  اجمللس  إلى صالحية  املتطلبات  هذه  إضافة   متت 

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 11 –  اجتماعات مجلس اإلدارةالبند

يجتمع مجلس اإلدارة 6 مرات على األقل في العام.11/11

من املقرر أن جتتمع جلنة التدقيق واملكونة من أعضاء اجمللس، مرة كل ثالث شهور. تقوم جلنة التدقيق 
التابعة للمجلس بإحالة كل املوضوعات إليه بصورة دائمة. 

بناء على املمارسات احلالية املتبعة من قبل صناعات قطر، تقوم شركات اجملموعة التابعة بتقدمي 
خطة أعمالها وإستراتيجية النمو لصناعات قطر حيث تقدم صناعات قطر التوجيهات الالزمة 

للشركات حول خطة األعمال وإستراتيجية النمو. تقع املسئولية الرئيسية في هذا الشأن على 
عاتق شركات اجملموعة التابعة. ومستقبال وعندما تتحمل صناعات قطر املسئولية الرئيسية، 

   . ً فسوف يجتمع مجلس إدارة صناعات قطر مرارا
يتم تعيني مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبترول. تراقب قطر للبترول أداء اجملموعة عن كثب 

وبصورة منتظمة. يقتفي مجلس إدارة صناعات قطر املمارسات املتبعة في قطر للبترول.    

بناء على ذلك فان اجمللس ينعقد أربع مرات في العام.

22/11
يُدعى اجمللس إلى االجتماع بناء على طلب رئيس مجلس اإلدارة أو عضوين من أعضاء اجمللس. تُقدم 

الدعوات وجدول األعمال إلى األعضاء قبل أسبوع على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع. 

تعقد كل اجتماعات اجمللس بناءاً على طلب من رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس في حال غياب 
الرئيس، أو عضوين من أعضاء اجمللس مخولني من قبل رئيس اجمللس. تُقدم الدعوات وجدول األعمال 

إلى األعضاء قبل أسبوعني على األقل كحد أدنى من تاريخ عقد االجتماع. 
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نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  12 –  سكرتير مجلس اإلدارةالبند

1
1/12
&
4

يعني اجمللس سكرتيرا )من خالل قرار( إلدارة وتنظيم قضايا اجمللس اإلدارية وتزويد املعلومات إلى ذوي 
العالقة بشكل منتظم والتنسيق بني أعضاء اجمللس والتنسيق بني اجمللس وأصحاب الشأن، مبا في ذلك 

املهام اإلدارية.   

قامت قطر للبترول تعيني سكرتير مجلس إدارة الشركة. أضيفت كل املهام الواردة في املادة 12 
اخلاصة بالئحة الصالحيات واملسئوليات إلى اإلطار املستندي لنظام احلوكمة فيما يخص سكرتير 

  . مجلس اإلدارة

ميكن ألعضاء اجمللس احلصول على وثائق االجتماعات من خالل سكرتير اجمللس. 22/12
تبعاً لدليل مسؤوليات ومهام اجمللس ، يقوم سكرتير اجمللس باالحتفاظ بالوثائق وتوزيعها على أعضاء 

اجمللس.

33/12    . يتبع سكرتير اجمللس إلى رئيس مجلس اإلدارة مباشرة، إال أنه يقدم خدمات جلميع أعضاء اجمللس.يقدم سكرتير اجمللس خدماته وإرشاداته إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة

مت تعيني سكرتير مجلس إدارة الشركة من قبل قطر للبترول مبوجب النظام األساسي للشركة.يتم تعيني وعزل سكرتير مجلس اإلدارة بقرار من اجمللس44/12

55/12
الشركات/محامي/ لسكرتيري  مهنية  هيئة  في  مهنياً/عضوا  اجمللس محاسباً   يكون سكرتير 
متخرج من جامعة معترف بها. لديه خبرة 3 سنوات على األقل في التعامل مع الشركات املدرجة 

في  األسواق املالية.
تتوافق خبرة سكرتير اجمللس حسب ما هو منصوص عليه في نظام حوكمة الشركات. 



12

نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 13 –  تضارب املصالح و تعامالت األشخاص الباطنينيالبند

للشركة سياسة معلنة حول التعامل مع أي طرف ذي عالقة.11/13

مت تضمني السياسة اخلاصة بتضارب املصالح وتعامالت األشخاص الباطنيني في اإلطار املستندي 
لنظام احلوكمة بعد إجازتها من قبل مجلس اإلدارة. كل معامالت األطراف ذات الصلة مبا في ذلك 

الشروط، قد مت إعالنها من خالل مالحق البيانات املالية والتي مت نشرها على املوقع االلكتروني 
للشركة. 

21/13
يتم اعتماد معامالت األطراف ذات العالقة مبوافقة أغلبية املساهمني دون مشاركة األطراف ذات العالقة 

في عملية التصويت.
في حال وجود تضارب ملصالح مع أحد أعضاء مجلس اإلدارة، فان العضو املعني ال يحضر االجتماع 

املذكور. 

32/13
أعضاء مجلس اإلدارة ال يشاركون في االجتماعات التي تناقش فيها معامالت تضارب في املصالح اخلاصة 

بهم أو تلك التي لهم عالقة بها.
في حال وجود تضارب ملصالح مع أحد أعضاء مجلس اإلدارة، فان العضو املعني ال يحضر االجتماع 

املذكور.

43/13
في حال ما إذا كانت هناك صفقات مع أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عنها في التقرير السنوي 
للشركة، واإلشارة إليها بخاصة في اجتماع اجلمعية العامة للشركة التالي إلجراء هذه املعامالت.

أفصحت الشركة عن تعامالت األشخاص الباطنيني في مالحق البيانات املالية    والتي سوف يتم 
توزيعها على املساهمني خالل اجتماع اجلمعية العامة.  

54/13
يجب اإلفصاح عن تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وبأوراقها املالية األخرى ويجب 

أن تعتمد الشركة قواعد  وإجراءات حتكم تداوالت األشخاص الباطنيني من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 
واملوظفني .

مت إدراج قواعد وإجراءات تعامالت األشخاص الباطنيني في اإلطار املستندي لنظام احلوكمة ومتت  
املوافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة.
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نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 14 – املمارسات والواجبات األخرى جمللس اإلدارةالبند

إمكانية الوصول إلى جميع مستندات الشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.11/14
تبعاً لنظام مجلس اإلدارة، يحق جلميع أعضاء مجلس اإلدارة اإلطالع الكامل والفوري على جميع 

املعلومات والوثائق والسجالت التابعة لصناعات قطر.

22/14
ضمان حضور أعضاء جلنة املكافآت والترشيحات وجلنة التدقيق واملدققني الداخليني وممثل املدقق اخلارجي 

الجتماعات اجلمعية العامة. 
أعضاء  من  كل  املقرر حضور  من  العمومية. أيضا  اجلمعية  اجتماع  اخلارجي  املدقق  ممثلو   يحضر 

جلنة التدقيق واملدقق الداخلي اجتماع اجلمعية العمومية.

أعضائه. 33/14 قدرات  لتنمية  تدريب  برنامج  اجمللس  أدرج في اإلطار املستندي لنظام احلوكمة إضافة موجهات استهاللية لبرنامج تدريبي ألعضاء اجمللس  يعد 
لإلملام بنظام حوكمة الشركات املدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية. 

يتبنى اجمللس برنامج تدريب رسمي لتعزيز املعرفة لدى أعضاء مجلس اإلدارة.44/14
أدرج في اإلطار املستندي لنظام احلوكمة إضافة موجهات استهاللية لبرنامج تدريبي ألعضاء اجمللس 

لإلملام بنظام حوكمة الشركات املدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.  

55/14
يظل أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام مطلعني على التطورات في مجال احلوكمة بصورة مباشرة أو من 

خالل   جلنة التدقيق/احلوكمة.
يقوم املنسق العام بإطالع مجلس اإلدارة على املتغيرات في متطلبات احلوكمة عند ورودها.

66/14
يتضمن نظام الشركة األساسي إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال يلتزمون بحضور 

اجتماعات اجمللس.
مدرج في النظام األساسي للشركة  اإلجراءات التي يتم اتخاذها إلقالة أعضاء اجمللس الذين ال 

يلتزمون بحضور االجتماعات.
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نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 15 – جلنة الترشيحات والتعينيالبند

كما سبق اإلشارة بأنه نظراً لتأسيس الشركة طبقا للمادة )68( من قانون الشركات التجارية رقم 5 وجود إجراءات رسمية وصارمة وشفافة لتعيني أعضاء مجلس اإلدارة.11/15
لسنة 2002 والذي يسمح للشركة بإتباع نظامها األساسي، فإن تشكيل مجلس إدارة الشركة يتم 

تعيينه من قبل قطر للبترول، بحكم العديد من العوامل الواردة في إيضاحات املادة 2-9. 22/15
يجب أن يكون في الشركة جلنة للترشيح يرأسها عضو  مجلس إدارة مستقل وتتكون من أعضاء 

مجلس إدارة مستقلني. 

33/15
عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة تتم وفقا للملحق 1 من نظام احلوكمة الصادر من قبل 

الهيئة. 
مدرج في دليل مهام ومسؤوليات اجمللس وفقا للملحق 1 من لوائح هيئة قطر  لألسواق املالية  .

ال تعليق.اعتماد ونشر الئحة صالحيات ومسئوليات جلنة الترشيحات بشكل يبني سلطتها ودورها.44/15

وعلى اللجنة إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء اجمللس.55/15
يتم القيام بالتقييم الذاتي للمجلس حسب النماذج اخملصصة لذلك ضمن دليل سياسات وإجراءات 

احلوكمة.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  16 – جلنة املكافآتالبند

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة تقرها اجلمعية العامة للشركة بعد توصية مجلس اإلدارة إنشاء جلنة مكافآت تتألف من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني أغلبهم مستقلني.11/16
املرفوعة في هذا الشأن. أما بالنسبة ملكافأة املنسق العام فيتم  إقرارها من قبل مجلس إدارة 

الشركة.    مت نشر إطار عمل جلنة املكافآت.22/16

3
3/16 إلى 

5/16
تعرض سياسة مكافآت الشركة على اجلمعية العمومية ومن ثم يعلن عنها مع توضيح املهام من اجل 

حتديد املكافآت.  
أعدت الشركة دليل سياسات نظام احلوكمة ومتت إجازته من قبل اجمللس ويتضمن فصال عن سياسة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.
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نظام احلوكمة للشركات

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  17 – جلنة التدقيقالبند

11/17
على مجلس اإلدارة إنشاء جلنة تدقيق من 3 أعضاء أغلبيتهم مستقلني وأن يكون ألحدهم خبرة في 

التدقيق واملالية على أن يكون رئيس اللجنة من املستقلني.  

اإلدارة  رئيس مجلس  وليس  أعضاء  ثالثة  من  تتألف  تدقيق  جلنة  بتشكيل  الشركة   قامت 
عضواً في هذه اللجنة. تعني قطر للبترول أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما جاء في الفصل 

9-2 أعاله، أما أعضاء جلنة التدقيق فيتم تعيينهم من قبل شركة صناعات قطر.

22/17
ال يجوز ألي شخص يعمل حاليا أو كان يعمل ضمن املدققني اخلارجيني للشركة خالل السنتني املاضيتني 

أن يكون عضوا في جلنة التدقيق.
لن يكون من ضمن أعضاء جلنة التدقيق أي من موظفي املدقق اخلارجي للسنتني السابقتني.

جتتمع جلنة التدقيق بصورة منتظمة مرة واحدة على األقل كل 3 أشهر وتصدر محاضر الجتماعاتها. 34/17
قامت الشركة بترشيح أعضاء جلنة التدقيق، واألحكام اخلاصة باجتماعاتها مدرجة في اإلطار 

املستندي لنظام احلوكمة.

45/17
في حال وجود تعارض بني توصيات اللجنة وقرارات اجمللس، يتعني على اجمللس توضيح كافة التفاصيل 

ضمن تقرير احلوكمة.  
في حال وجود تعارض بني توصيات اللجنة وقرارات اجمللس، يتعني على اجمللس توضيح كافة 

التفاصيل ضمن تقرير احلوكمة. 

5
6/17

17.6.1 إلى 
17.6.17

مسؤوليات وصالحيات جلنة التدقيق .
مت إدراج نظام مهام ومسؤوليات جلنة التدقيق في اإلطار املستندي لنظام احلوكمة وهو 

يتماشى مع نظام حوكمة الشركات املدرجة في هيئة قطر لألسواق املالية.

مدرجة في النظام األساسي لصناعات قطر.اعتماد سياسة للتعاقد مع املدققني اخلارجيني. 66/17

جتتمع اللجنة مع املدققني اخلارجيني مرة واحدة على األقل كل سنة. 76/17
يحضر املدقق اخلارجي اجتماع اجلمعية العمومية واجتماعات اجمللس العتماد احلسابات 

املدققة.

إعداد سياسة الكشف عن اخملالفات واالنتهاكات. 86/17
يشمل اإلطار املستندي لسياسات احلوكمة فصال عن سياسة الكشف عن اخملالفات 

واالنتهاكات.
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  18 – التقيد باألنظمة والرقابة الداخلية واملدقق الداخليالبند

تتبني الشركة نظام الرقابة الداخلية ويتم اعتماده من قبل اجمللس. 11/18
كما سبق التنويه بان قطر للبترول تقوم بتقدمي كافة اخلدمات املالية وخدمات التدقيق للشركة، 

والتي تساهم في قيام إطار عمل تدقيق داخلي فعال.  

قيام الشركة بتقييم اخملاطر 22/18
أعدت الشركة سياسات وإجراءات إلدارة اخملاطر تتماشى مع املمارسات املثلى. وعليه، فسوف يتم 

القيام بإدارة اخملاطر بناء على ما جاء في سياسات الشركة.

للشركة وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بدور ومهام محددة حتديداً واضحاً.33/18
تعتمد صناعات قطر على التدقيق الداخلي لدى قطر للبترول. يغطي التدقيق الداخلي كل من 

اجلوانب املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية، يقدم تقاريره للمجلس، وميكنه الوصول إلى كل أنشطة 
الشركة، وهو مستقل ولديه كوادر مدربة وذات كفاءة. 

44/18
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي واحد على األقل يعينه اجمللس، ويكون املدقق الداخلي 

مسئوالً أمام اجمللس. 
تستعني صناعات قطر بخدمات التدقيق الداخلي من قبل اإلدارة اخملتصة بقطر للبترول. تقدم إدارة 

التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة صناعات قطر.

55/18

يتضمن تقرير التدقيق الداخلي املعلومات ذات الصلة الواردة في 5/18 من النظام

الرقابة واإلشراف على إجراءات الشئون املالية، االستثمار، وإدارة اخملاطر.	•
التقييم املقارن لتطور العوامل املؤدية للمخاطر واألنظمة املستخدمة في مواجهة  حتوالت السوق 	•

اجلذرية وغير املتوقعة.
تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام التحكم الداخلي شامال عدد املرات التي مت 	•

فيها إخطار اجمللس مبوضوعات التحكم )مبا في ذلك إدارة اخملاطر( وعدد املرات التي قام فيها اجمللس بتناول 
تلك املوضوعات.

فشل إدارة التحكم الداخلي، في حتديد نقاط الضعف أو االحتماالت التي أثرت أو رمبا تؤثر في األداء 	•
املالي للشركة واإلجراءات التي قامت بها الشركة ملعاجلة إخفاقات التحكم الداخلي )بخاصة في 

احلاالت التي أشير إليها في تقرير الشركة السنوي وبياناتها املالية(.
تقيد الشركة مبتطلبات أحكام السوق املتبعة في اإلدراج واإلفصاح. 	•
تقيد الشركة بنظام التحكم الداخلي في حتديد إدارة اخملاطر.	•
كل البيانات ذات الصلة واملتعلقة بعمليات الشركة إلدارة اخملاطر.	•

تعد قطر للبترول تقارير التدقيق الداخلي واحلسابات وفقا للمعايير العاملية للتدقيق الداخلي. جزء 
من واجبات التدقيق الداخلي مراجعة التزام الشركة مبختلف األنظمة، ومراجعة ضوابط الرقابة 

الداخلية للشركة.
 

تقوم إدارة التدقيق الداخلي لقطر للبترول برفع نتائج املراجعة إلى مجلس إدارة صناعات قطر 
لتوضيح نقاط الضعف في الرقابة مبا في ذلك نتائج تقييم اخملاطر واألنظمة املستخدمة. كما 

تستلم صناعات قطر التقرير التخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة .

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق لتحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية أو احلاالت الطارئة 
التي أثرت أو قد تؤثر على األداء املالي للشركة . يتم رفع هذه املالحظات إلى اإلدارة العليا ومجلس 

اإلدارة التخاذ اإلجراءات املناسبة. لدى الشركة سياسات وإجراءات لتجنب الضعف في الرقابة 
الداخلية . يتم التحقق من االلتزام بهذه   السياسات واإلجراءات خالل عمليات التدقيق 

الداخلي.

يقوم املدققني الداخليني بالتحقق من التزام الشركة في تطبيق قواعد اإلدراج في السوق وقوانني 
اإلفصاح واملتطلبات األخرى. يتم رفع تقارير باملالحظات التي مت حتديدها إلى اإلدارة العليا ومجلس 

اإلدارة التخاذ اإلجراءات املناسبة.

تُعد تقارير التدقيق الداخلي كل 3 أشهر..66/18
مت القيام مبتابعة تقارير التدقيق للعام املاضي حسب الزمن احملدد لذلك. صدر تقرير واحد )1( في عام 

.2011
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  19 – املدقق اخلارجيالبند

11/19  . يقوم املدقق اخلارجي  بتدقيق ومراجعة نصف سنوية وسنوية.يقوم املدقق اخلارجي املُعني بأعمال تدقيق سنوية ونصف سنوية 

املدقق اخلارجي مستقل عن الشركة ومجلس اإلدارة. 22/19

املدقق اخلارجي مستقل عن الشركة واجمللس. خالل العام 2010 قامت الشركة باستخدام قسم 
االستشارات اإلدارية لدى مكتب املدقق اخلارجي، وهو قسم منفصل عن قسم التدقيق اخلارجي 

ويقوم بأعمال التدقيق للشركة، لتقدمي اخلدمات االستشارية إلعداد اإلطار املستندي لنظام 
احلوكمة اخلاص بالشركة.

مت التقيد.يحضر املدقق اخلارجي اجتماعات اجلمعية العامة. 33/19

44/19
يتوجب على املدقق اخلارجي إبالغ القضايا التي تقلقه إلى الهيئات الرقابية ، في حال لم يتخذ اجمللس أية 

إجراءات بشأنها. 
مت التقيد.

تلتزم الشركة بتعليمات هيئة قطر لألسواق املالية فيما يخص استبدال املدقق اخلارجي.يتم استبدال املدقق اخلارجي كل 3 أعوام. 55/19

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة  20 – تقرير احلوكمةالبند

يتم التقيد باإلفصاح كما جاء في املادة 1. 11/20.20
تفاصيل مساهمي الشركة متوفرة بشكل فوري في بورصة قطر. وعالوة على ذلك، اإلفصاحات 

املالية هي جزء من البيانات املالية. تفاصيل بيانات أعضاء مجلس اإلدارة مذكورة في القسم 1-1.

21/20  . اإلفصاح عن أعضاء مجلس اإلدارة، حتصيلهم العلمي، ومهنهم واملناصب التي يتولونها
يتم اإلفصاح عن أعضاء مجلس اإلدارة في التقرير السنوي. يشمل نظام اجمللس جميع البيانات 

الالزمة عن كل عضو من أعضائه.

قامت الشركة بتشكيل جلنة التدقيق.  اإلفصاح عن أسماء األعضاء في مختلف اللجان. 31/20

بقدر اإلمكان، يؤكد اجمللس بأن توفر كل االفصاحات املعلومات الصحيحة والدقيقة.يؤكد اجمللس بأن توفر االفصاحات معلومات صحيحة ودقيقة.42/20

يتم إعداد البيانات املالية وفقا ملعايير احملاسبة والتدقيق الدولية.يجب أن تكون التقارير املالية للشركة مطابقة ملعايير احملاسبة والتدقيق الدولية.53/20

إتاحة التقارير املالية لكل املساهمني. 64/20
يتم توفير البيانات املالية لصناعات قطر للمساهمني خالل عقد اجلمعية العمومية فضال عن النشر 

من خالل املوقع االليكتروني للشركة، ومن خالل الصحف احمللية وبورصة قطر.
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 21 – حقوق املساهمنيالبند

حقوق املساهمني محمية مبوجب النظام األساسي ونظام احلوكمة. 1
مت إعداد سياسة خاصة بحقوق املساهمني، أقرها مجلس اإلدارة كجزء من اإلطار املستندي لنظام 

احلوكمة، حلماية حقوق املساهمني وفقا لنظام هيئة قطر لألسواق املالية. كذلك، فان النظام 
األساسي للشركة يشمل أحكاما حلماية حقوق املساهمني.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 22  – سجالت امللكيةالبند

يتم االحتفاظ بسجالت املساهمني ويتم حتديثها من خالل بورصة قطر.يتعني على الشركة أن حتتفظ بسجالت صحيحة ودقيقة توضح ملكية األسهم. 11/22

22/22
ميكن الوصول بسهولة إلى سجل املساهمني من ِقبل املساهمني خالل أوقات العمل الرسمية،  أو وفقا 

إلجراءات احلصول على املعلومات. 
يتم االحتفاظ بسجل املساهمني ويتم حتديثها من قبل بورصة قطر. وميكن لكل مساهم طلب 

املعلومات املتعلقة به من بورصة قطر.

ميكـــن للمساهمني احلصـــول على أي من املستندات الواردة فــي 3/22. 33/22
النظام األساسي والعقود مع األطراف ذات العالقة متاحة وميكن أن توفرها الشركة. في حني أن 

سجل املساهمني وسجل أعضاء اجمللس ميكن احلصول عليها مباشرة من بورصة قطر. يتم اإلفصاح 
بصورة جلية عن أي تغييرات في البيانات املالية أو تعديل في احلقوق فيما يخص أصول الشركة.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 23 – احلصول على املعلوماتالبند

اإلجراءات املتعلقة باحلصول على املعلومات منصوص عليها ضمن النظام األساسي للشركة.إجراءات احلصول على املعلومات واردة في النظام األساسي واللوائح. 11/23

يجب أن يكون لدى الشركة موقع إلكتروني حيث تُنشر فيه جميع االفصاحات واملعلومات ذات الصلة. 22/23

لدى الشركة موقع اليكتروني تنشر فيه جميع االفصاحات، كما يجب مالحظة أن املستندات 
الرسمية للشركة موثقة و مشهرة لدى كل من وزارة التجارة واألعمال ووزارة العدل، وبالطبع 

منشورة باجلرائد الرسمية، ويتم إتاحة البيانات املقرر إتاحتها مبوجب القانون واللوائح املطبقة إلى 
كافة مساهمي الشركة.
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 24 – حقوق املساهمني فيما يتعلق بجمعيات املساهمنيالبند

1
حق املساهمني في الدعوة إلى عقد اجتماع اجلمعية العامة وإدراج مواضيع على جدول األعمال 

ومناقشة القضايا املطروحة على جدول األعمال، وطرح األسئلة مشمول في النظام األساسي واللوائح
احلق في الدعوة إلى اجلمعية العامة وفقا لقانون الشركات التجارية،  منصوص عليه في نظام 

الشركة األساسي.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 25 – املعاملة املُنصفة بني املساهمني البند

مت التقيد.حتظى حقوق املساهمني من نفس الفئة مبعاملة مماثلة. 11/25

مت التقيد.يسمح بالتصويت عبر الوكالة.22/25

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 26 – حقوق املساهمني فيما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس اإلدارةالبند

11/26
يجب أن يشمل النظام األساسي واللوائح أحكاماً تضمن تزويد املساهمني مبعلومات متعلقة باملرشحني 

لعضوية مجلس اإلدارة. 
مت التقيد.  

مت التقيد.التصويت ألعضاء اجمللس من خالل التصويت التراكمي.22/26

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 27 – توزيع أرباح األسهمالبند

مت تطوير سياسة عامة لتوزيع األرباح.على مجلس اإلدارة أن يقدم إلى اجلمعية العمومية سياسة واضحة حول توزيع األرباح. 1
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 28 – هيكل رأس املال وحقوق املساهمني والعمليات الرئيسيةالبند

11/28
يُفصح عن هيكل رأس املال ويجب على الشركة أن حتدد أي اتفاقية من اتفاقيات املساهمني التي يجب 

اإلفصاح عنها. 
يفصح عن هيكل رأس املال للشركة في البيانات املالية.

22/28
يجب أن يتضمن عقد التأسيس و/أو لوائح الشركة أحكاماً حلماية األقلية في حال املوافقة على 

صفقات كبيرة كان مساهمو األقلية قد صوتوا ضدها.
يتضمن اإلطار املستندي لنظام احلوكمة أحكاماً حلماية حقوق األقلية.  

33/28
ينبغي أن تقوم الشركة بتضمني لوائحها و/ أو نظامها األساسي آلية تضمن إطالق عرض بيع 

للجمهور، أو تضمن ممارسة احلقوق بالتساوي في بيع األسهم، في حال حدوث تغيير في ملكية رأسمال 
الشركة يتجاوز حدود معينة.

يتضمن اإلطار املستندي لنظام حوكمة صناعات قطر آلية تضمن عرض بيع للجمهور وممارسة 
حقوق املساواة في بيع األسهم.

رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 29 – حقوق أصحاب املصالح اآلخرينالبند

مت التقيد.يحــق ألصحاب املصالـح الوصول إلى البيانات كما هـو موضح فـي املادة 29. 11/291

مت التقيد.  يُعامل املوظفون وفقا ملبادئ اإلنصاف واملساواة بدون أي متييز. 22/29

33/29
يقوم اجمللس بوضع سياسة للمكافآت ملنح حوافز للعاملني وإلدارة الشركة مبا يخدم مصلحة الشركة. 

ويجب أن تأخذ هذه السياسة أداء الشركة على املدى الطويل بعني االعتبار.

مبوجب اتفاقية اخلدمات املبرمة فان كافة اخلدمات املالية واإلدارية، وخدمات التدقيق تقوم قطر 
للبترول بتوفيرها لصناعات قطر. كل اخلدمات التي توفرها قطر للبترول للشركة مضمنة في أمر 

اخلدمات والذي هو احد بنود اتفاقية اخلدمات املبرمة بني الطرفني. وفي ما يتعلق باملنسق العام، 
فإنه العضو الوحيد باإلدارة التنفيذية لصناعات قطر والذي يتم تعيينه وحتديد مكافآته من قبل 

مجلس إدارة الشركة، مع مراعاة طول خدمته للشركة.

44/29
اعتمد اجمللس  آلية لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي )الكشف عن اخملالفات/االنتهاكات( مع حماية 

املُبلغني عنها.
اعتمد اجمللس آلية لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي للكشف عن اخملالفات/االنتهاكات، مت اعتمادها 

من قبل مجلس كما متت إضافتها في اإلطار املستندي حلوكمة الشركة. 
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رقم 
تسلسلي

تعليق/رد الشركةمادة 30 – تقرير احلوكمةالبند

130

يغطي تقرير احلوكمة البنود املذكورة في املادة 30.

اإلجراءات التي اتبعتها الشركة في إعداد تقرير نظام احلوكمة:

أية مخالفات ارتكبت خالل السنة املالية، أسبابها واألساليب التي اتخذت ملعاجلتها، لتجنب تكرار ذلك مستقبال.	•
أعضاء مجلس إدارة الشركة وجلانها ومسئولياتهم وأنشطتهم خالل العام، حسب الفئات ومدة اخلدمة لهؤالء األعضاء مع أسلوب حتديد مكافآت 	•

املدراء  واألعضاء التنفيذيني
إجراءات الرقابة الداخلية شاملة على وجه اخلصوص رؤية الشركة للشئون املالية، االستثمار وإدارة اخملاطر	•
اإلجراءات املتبعة في حتديد، وتقييم وإدارة اخملاطر الكبرى، مع التحليل والتقييم املقارن لتطور العوامل املؤدية للمخاطر واألنظمة املستخدمة في 	•

مواجهة حتوالت السوق الدراماتيكية وغير املتوقعة.
تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام التحكم الداخلي شامال عدد املرات التي مت فيها إخطار اجمللس مبوضوعات التحكم )مبا في 	•

ذلك إدارة اخملاطر( وعدد املرات التي قام فيها اجمللس بتناول تلك املوضوعات.
فشل إدارة التحكم الداخلي، الضعف أو االحتماالت التي أثرت أو رمبا تؤثر في األداء املالي للشركة واإلجراءات التي مت قامت بها الشركة ملعاجلة 	•

إخفاقات التحكم الداخلي )بخاصة في احلاالت التي أشير إليها في تقرير الشركة السنوي وبياناتها املالية(.
تقيد الشركة مبتطلبات أحكام السوق املتبعة في اإلدراج واإلفصاح.	•
تقيد الشركة بنظام التحكم الداخلي في حتديد إدارة اخملاطر.	•

كل البيانات ذات الصلة واملتعلقة بتوصيف عمليات الشركة إلدارة اخملاطر وإجراءات الرقابة الداخلية.	•

اعتمدت الشركة على مواد نظام هيئة قطر لألسواق 
املالية كأساس عند إعداد تقرير نظام احلوكمة.

لم يتم ارتكاب أية مخالفات خالل السنة املالية.

قام مجلس اإلدارة خالل العام 2011 بأداء مهامه، 
وإصدار قراراته في حدود الصالحيات اخملولة له كما هو 

منصوص عليه. إن اجمللس لعلى قناعة تامة بأنه قد 
قام بأداء املهام املوكلة إليه على أكمل وجه وعلى 

النحو املبني في النظام األساسي.

 
يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من أن وجود اإلجراءات 

املعمول بها في حتديد وتقييم وإدارة اخملاطر موجودة 
وكلما دعت الضرورة يتم اقتراح التعديالت الالزمة 

على اإلجراءات ذات الصلة
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