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متهيد:

»�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة )ناقالت( �رشكة م�ساهمة قطرية مدرجة ببور�سة قطر مت تاأ�سي�سها وفقًا الأحكام نظامها اال�سا�سي 
واأحكام قانون ال�رشكات التجارية رقم 5 ل�سنة 2002 خا�سة املادة )68( منه والتي  ت�سمح لل�رشكات املن�ساأة طبقًا لها بعدم اخل�سوع 
واالأحكام  تاأ�سي�سها،  عند  اأو  ظلها  يف  عقدت  التي  واالتفاقيات  االأو�ساع  مع  يتعار�ش  ال  الذي  بالقدر  اإال   ، ال�رشكات  قانون  الأحكام 

املن�سو�ش عليها يف عقد تاأ�سي�سها ونظامها االأ�سا�سي«.

2004/6/9:تاريخ التاأ�سي�ش 

2005/04/7:تاريخ االإدراج

www.nakilat.com.qa:املوقع االليكرتوين

اإن الهدف الأ�شا�شي لل�رشكة هو امتالك وت�شغيل �شفن نقل الغاز الطبيعي امل�شال و�شفن نقل املنتجات امل�شاحبة :الغر�ش الرئي�سي
للغاز وتوفري خدمات اإ�شالح و بناء ال�شفن.

10 ريال قطري.- القيمة ال�شمية  لل�شهم.:بيانات راأ�ش املال

5.6 مليار ريال قطري.- راأ�ش املال.

كي بي ام جي:مراقب احل�سابات
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معلومات عن اأع�ساء المجل�ش:

اخلربة والع�سوية يف جمال�ش االإدارات االأخرىاأ�سماء اأع�ساء املجل�ش 

ال�سيد / حمد را�سد المهندي 

رئي�ش مجل�ش الإدارة - ممثاًل ل�شركة قطر للبترول.

رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●
�رشكة قطر للبرتوكيماويات    $ �رشكة قاتوفني املحدودة    $ �رشكة قطر لالإ�شافات البرتولية املحدودة $

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●
قطـر للبرتول                            $ �شناعات قطـر                  $ �رشكة قطر للفينيل املحدودة. $

ع�سو جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●
�رشكة راأ�ش لفان للغاز الطبيعي امل�شال املحدودة.                $ �رشكة قطر للبرتول العاملية  $

الرئي�ش التنفيذي ل�رشكة راأ�ش غاز املحدودة )را�ش غاز(●●●●
بكالوريو�ش يف هند�سة العلوم العامة.●●●●

ال�سيخ  / خالد خليفة اآل ثاني

نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة - ممثاًل ل�شركة قطر للبترول

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة م�سفاة را�ش لفان.●●●●
ع�سو جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●

قطر غاز 1 و2 و3 و 4                 $ �رشكة قطر غاز للعمليات الت�شغيلية املحدودة $
الرئي�ش التنفيذي ل�رشكة قطـر غاز ●●●●
ماج�ستري يف اإدارة االأعمال.●●●●

ال�سيد / �سـالم بطي النعيمي

ع�شو - ممثاًل عن �شركة قطر للنقل البحري.

رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●
�رشكة قطر الوطنية ل�شناعة ال�شمنت $

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●
�رشكة املالحة القطرية. �رشكة الوطنية لالإجارة. $

وكيل وزارة املوا�سالت والنقل �سابقًا.●●●●
بكالوريو�ش يف العلوم االإقت�سادية.●●●●
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اخلربة والع�سوية يف جمال�ش االإدارات االأخرىاأ�سماء اأع�ساء املجل�ش 

ال�سيد /   خليفة ال�سادة

ع�شو– ممثاًل عن �شركة المالحة القطرية

نائب املدير العام للعمليات باملالحة القطرية●●●●
بكالوريو�ش ودبلوم عايل علوم املالحة واإدارة املوانىء●●●●

الدكتور /عبدالله بن علي بن �سعود اآل ثاني

ع�شو – ممثاًل عن �شندوق موؤ�ش�شة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع.

نائب رئي�ش موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ل�سوؤون التعليم.●●●●
رئي�ش جامعة حمد بن خليفة●●●●
دكتوراة يف الهند�سة املدنية.●●●●

ال�سيد/ اإ�سماعيل عمر الدفع

ع�شو – ممثاًل عن �شندوق التعليم وال�شحة.

مديـر اإدارة التعاون الدويل االقت�سادي واملايل- وزارة االقت�ساد واملالية.●●●●
بكالوريو�ش يف العلوم ال�سيا�سية واالقت�سادية.●●●●

ال�سيدة / عائ�سة محمد النعيمي

 ع�شو – ممثاًل عن �شندوق المعا�شات.

ع�سو جمل�ش اإدارة ال�رشكات التالية:●●●●
�رشكة فودافون قطـر                 $ بنك بروة                    $ بيت التمويل القطـري $
�رشكة نزل القاب�شة                    $ �رشكة ال�شور لالإجارة والتمويل. $

مدير اإدارة اال�ستثمار- الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات.●●●●
ماج�ستري يف اإدارة االأعمال●●●●
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: لجان المجل�ش 

يوجد لدى ال�رشكة اللجان التالية:

1. جلنة التدقيق:  
رئي�شًا ال�شيد/ �شـامل بطي النعيمي    •   اأع�شاء اللجنة:    
ع�شوًا ال�شيد/ اإ�شماعيل عمر الدفع   

ع�شوًا  ال�شيدة/ عـائ�شة النعيمي   
      مهام اللجنة :  اإعداد تقارير ب�سكل دوري وعر�سها على جمل�ش االإدارة عن ما خل�ست اإليه يف حتديد املخاطر مبختلف اأنواعها ومواطن ال�سعف، 
واالجراءات الت�سحيحية التي مت اقرتاحها على االإدارات املعنية ملعاجلة هذه االخفاقات، ومتابعة االجراءات التي اتبعتها هذه 

االإدارات ملعاجلة االخفاقات.

2. جلنة الرت�سيحات:  
رئي�شًا ال�شيد/ خالد خليفة اآل ثاين    •   اأع�شاء اللجنة:    
ع�شوًا ال�شيد/ �شـامل بطي النعيمي   

ع�شوًا  ال�شيخ الدكتور/ عبدالله بن علي اآل ثاين 
      مهام اللجنة : البحث عن وتر�سيح اأع�ساء جدد اأو حاليني ملجل�ش االإدارة. واإجراء تقييم ذاتي �سنوي الأداء جمل�ش االإدارة.

3. جلنة التعوي�سات:  
رئي�شًا ال�شيد/ خالد خليفة اآل ثاين    •   اأع�شاء اللجنة:    
ع�شوًا ال�شيد/ جنيب خليفة ال�شادة   

ع�شوًا  ال�شيد/ اإ�شماعيل عمر الدفع   
      مهام اللجنة : النظر يف املكافاآت التي يتقا�ساها اأع�ساء جمل�ش االإدارة.
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املواد اأحكام النظاماملادة
الفرعية

و�سع 
مالحظاتال�رشكة

متقيد--تعاريفاملادة )1(
مت اعتماد التعاريف امل�سار اإليها يف نظام حوكمة ال�رشكات املدرجة يف بور�سة قطر 

والتي تخ�سع لرقابة هيئة قطر لالأ�سواق املالية. 

مت اعداد تقرير احلوكمة وفقًا ملبداأ التقيد اأو تعليل عدم التقيد، وتقدمي التو�سيحات الالزمة. متقيد--نطاق النطباق ومبداأ »التقيد اأو الإي�شاح«املادة )2(

لقد عمل جمل�ش اإدارة ال�رشكة على تاأكيد التزام ال�رشكة بهذا النظام. فقد مت اعتماد تقرير متقيد)3-1(وجوب التزام ال�رشكة مببادئ احلوكمةاملادة )3(
احلوكمة من قبل املجل�ش قبل اإ�سداره.

ي�رشف جمل�ش االإدارة على مراجعة وتطوير وااللتزام بقواعد ال�سلوك املهني وال�سيا�سات متقيد)2-3(
واالإجراءات الداخلية يف ال�رشكة ل�سمان تلبية احتياجات ال�رشكة مما ي�سمن حتقيق اأف�سل 

املمار�سات.   

يوجد الئحة داخلية تخت�ش مبهام اأع�ساء جمل�ش االإدارة. كما اأن مهام املجل�ش وم�سوؤولياته متقيد--ميثاق املجل�شاملادة )4(
وواجبات اع�ساء جمل�ش االدارة احلالية من�سو�ش عليها بالنظام اال�سا�سي لل�رشكة.

تتم اإدارة ال�رشكة من قبل جمل�ش اإدارة فعال وم�سئول م�سوؤلية جماعية عن االإ�رشاف على متقيد)5-1(مهمة املجل�ش وم�شوؤوليتهاملادة )5(
اإدارة ال�رشكة بالطريقة املنا�سبة.

يقوم جمل�ش االإدارة باملوافقة على اأهداف ال�رشكة اال�سرتاتيجية وتعيني املدراء التنفيذيني متقيد)2-5(
و�سمان تقيد ال�رشكة بالقوانني واللوائح ذات ال�سلة.

يحق للمجل�ش اأن يفو�ش بع�ش �سالحياته اإىل جلان خا�سة من خالل اإعطاء تعليمات متقيد)3-5(
وا�سحة وخطية. ويبقى املجل�ش م�سئواًل عن جميع ال�سالحيات التي فو�سها.

يعمل اأع�ساء جمل�ش االإدارة باإخال�ش وعناية يف تاأدية واجباتهم.متقيد)6-1(واجبات اع�شاء جمل�ش الدارة ال�شتئمانيةاملادة )6(

يقوم اأع�ساء جمل�ش االإدارة بالعمل دائمًا على اأ�سا�ش معلومات وا�سحة وبح�سن نية متقيد)2-6(
وبالعناية واالإهتمام الالزمني.

يعمل جمل�ش االإدارة بفاعلية لاللتزام مب�سوؤولياتهم جتاه ال�رشكة وامل�ساهمني.متقيد)3-6(

الرئي�ش هو ال�سيد/ حمد را�سد املهندي، اأما املدير العام هو ال�سيد/ حممد اأبو غنـام.متقيد)7-1(ف�شل من�شبّي الرئي�ش واملدير العاماملادة )7(

اليوجد الأي �سخ�ش واحد يف ال�رشكة �سلطة مطلقة.متقيد)2-7(
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يحر�ش رئي�ش جمل�ش االإدارة على ح�سول اأع�ساء املجل�ش على املعلومات ب�سكل منتظم متقيد)8-1(واجبات رئي�ش جمل�ش الدارةاملادة )8(
الأداء واجباتهم.

رئي�ش جمل�ش االإدارة لي�ش ع�سوًا يف جلان املجل�ش.متقيد)2-8(

- املجل�ش يقوم مبناق�سة جميع امل�سائل االأ�سا�سية ب�سكل فعال ويف الوقت املنا�سب.متقيد)3-8(
- يقوم الرئي�ش باملوافقة على جدول اأعمال كل اجتماع من اجتماعات املجل�ش.

-  يقوم الرئي�ش بت�سجيع جميع اأع�ساء املجل�ش على امل�ساركة ب�سكل كلي وفعلي، مبا يف ذلك 
االأع�ساء غري التنفيذيني. 

- يقوم الرئي�ش ب�سمان التوا�سل الفعلي مع امل�ساهمني.
- ي�سمن رئي�ش املجل�ش اإجراء تقييم �سنوي الأداء املجل�ش.

يتكون جمل�ش االإدارة من اأع�ساء غري تنفيذيني وم�ستقلني.متقيد)9-1(ت�شكيل جمل�ش الدارةاملادة )9(

االأع�ساء امل�ستقلني ميثلون اأكرث من ثلث االأع�ساء واأكرثية اأع�ساء املجل�ش من االأع�ساء متقيد)2-9(
غري التنفيذيني.

اأع�ساء املجل�ش يتمتعون بالدراية واخلربة املنا�سبتني، ويقومون باإعطاء الوقت متقيد)3-9(
واالإهتمام الكافيني الإداء مهامهم.

واجبات اع�شاء جمل�ش الدارة غري املادة )10(
التنفيذيني

)10-1( يف متقيد)1-10( املادة  التنفيذيني ما مت ذكره يف  االإدارة غري  اأع�ساء جمل�ش  تت�سمن واجبات 
تقرير احلوكمة.

يجوز ومبوافقة اأغلبية االأع�ساء غري التنفيذيني طلب راأي م�ست�سار م�ستقل.متقيد)2-10(

طبقًا للنظام الداخلي للمجل�ش فاإن املجل�ش يقوم بعقد اجتماعات فعلية خالل ال�سنة، كما يقوم متقيد)11-1(اجتماعات املجل�شاملادة )11(
املجل�ش با�سدار بع�ش من قراراته بالتمرير. 

يتم دعوة املجل�ش وفقًا للمادة )11-2( من نظام احلوكمة.متقيد)2-11(

يقوم اأمني �رش املجل�ش بجميع الواجبات املذكورة يف املادة )12-1(.متقيد)12-1(اأمني �رش املجل�شاملادة )12(

يقوم اأمني �رش املجل�ش بجميع الواجبات املذكورة يف املادة )12-2(.متقيد)2-12(

يقوم اأمني �رش املجل�ش بجميع الواجبات املذكورة يف املادة )12-3(.متقيد)3-12(

يتم تعيني اأمني ال�رش مبوجب قرار من جمل�ش االدارة. متقيد)4-12(

يتمتع اأمني �رش املجل�ش ال�سيد / �سامي نبوي بدراية وخربات متميزة متكنه من اأداء مهامه متقيد)5-12(
كاملة على اأف�سل وجه. وهو م�ست�سار قانوين يف قطـر للبرتول.
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ت�شارب امل�شالح وتعامالت ال�شخا�ش املادة )13(
الباطنيني

ال�رشكة لديها �سيا�سة لالأطراف ذوي العالقة وهي متاحة للجميع. متقيد)1-13(

يتم اعتماد معامالت االأطراف ذوي العالقة مبوافقة اأغلبية املجل�ش ومن دون م�ساركة متقيد)2-13(
االأطراف ذوي العالقة يف عملية الت�سويت.

يتم االإف�ساح عن �سفقات ذوي العالقة يف التقرير ال�سنوي لل�رشكة كما ي�سار اإليها بالتحديد متقيد)3-13(
يف اإجتماع اجلمعية العامة. 

يوجد لدى ال�رشكة قواعد واإجراءات وا�سحة حتكم تداول اأع�ساء جمل�ش االإدارة واملوظفني متقيد)4-13(
يف اأ�سهم ال�رشكة. كما يتم االإف�ساح عن تداول اأع�ساء جمل�ش االإدارة يف اأ�سهم ال�رشكة.

ميكن الأع�ساء جمل�ش االإدارة الو�سول اإىل جميع م�ستندات ال�رشكة. متقيد)14-1(مهام املجل�ش وواجباته الخرىاملادة )14(

يح�رش اأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات و جلنة التدقيق واملدقق اخلارجي والداخلي متقيد)2-14(
اجتماعات اجلمعية العمومية.

يوجود برنامج توجيهي الأع�ساء جمل�ش االإدارة اجُلدد والذي يتم فيه �رشح  م�سوؤولياتهم متقيد)3-14(
ب�سكل وا�سح عند التحاقهم باملجل�ش.

يتمتع اأع�ساء جمل�ش االإدارة بالدراية واخلربات املطلوبة لتاأدية واجباتهم، ويتم توفري متقيد)4-14(
الو�سائل التدريبية لهم يف حالة تطلب االأمر ذلك. 

�سوف يتم تزويد جمل�ش االإدارة باآخر امل�ستجدات اخلا�سة باحلوكمة.متقيد)5-14(

املادة )37( من النظام االأ�سا�سي لل�رشكة تف�رش اإجراءات وا�سحة الإقالة ع�سو جمل�ش االإدارة متقيد)6-14(
يف حالة تغيبه عن اإجتماعات جمل�ش االإدارة. 

تعيني اع�شاء جمل�ش الدارة – جلنة املادة )15(
الرت�شيحات

 نظرًا لتاأ�سي�ش ال�رشكة طبقا للمادة )68( من قانون ال�رشكات التجارية رقم 5 ل�سنة 2002 متقيد)1-15(
والذي ي�سمح لل�رشكة باتباع نظامها اال�سا�سي، فان ت�سكيل جمل�ش ادارة ال�رشكة يتم ب�سكل 

خا�ش من�سو�ش عليه يف النظام االأ�سا�سي لل�رشكة، حيث يتكون جمل�ش اإدارة ال�رشكة 
من �سبعة اأع�ساء، منهم اأربعة اأع�ساء  ميثلون املوؤ�س�سني، لقطر للبرتول، ع�سوان، 

ي�سغالن من�سبي رئي�ش املجل�ش ونائب الرئي�ش، ول�رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقليات 
املحدودة، ع�سو، ولل�رشكة القطرية للنقل البحري، ع�سو، وينتخب باقي امُل�ساهمني 

االأع�ساء الثالثة الباقني.اإال اإنه يوجد لدى ال�رشكة جلنة تر�سيحات ولديها اإطار عمل يبني 
�سلطتها ودورها. كما تقوم جلنة الرت�سيحات باإجراء تقييم ذاتي �سنوي الأداء املجل�ش.

)2-15(

)3-15(

)4-15(

)5-15(

)6-15(
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مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الدارة – جلنة املادة )16(
املكافاآت

يوجد لدى ال�رشكة جلنة للمكافاآت،تتاألف من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني وغالبيتهم من متقيد)1-16(
امل�ستقليني. كما مت اعتماد ون�رش اإطار عملها. وتخت�ش جلنة املكافاآت بتحديد �سيا�سة 

املكافاآت التي يتقا�ساها اأع�ساء جمل�ش االإدارة. حيث تقوم جلنة املجل�ش مبناق�سة واعداد 
مقرتح مكافاأة اأع�ساء جمل�ش ادارة ال�رشكة، ويتم عر�ش مقرتح مكافاأة املجل�ش على 

اجلمعية العامة لل�رشكة للموافقة عليه. اال انه يجدر اال�سارة بان ع�سو املجل�ش يتقا�سي 
مبلغ ب�سيط. 

)2-16(

)3-16(

)4-16(

)5-16(

جلنة التدقيقاملادة )17(
 

تتكون جلنة التدقيق من 3 اأع�ساء اأغلبيتهم م�ستقلني واأحدهم لديه خربة يف التدقيق واملالية متقيد)1-17(
ورئي�ش اللجنة م�ستقاًل.

ال يوجد اأي �سخ�ش مت تعينه حل�ساب املدقق اخلارجي لل�رشكة خالل العامني املا�سيني .متقيد)2-17(

يجوز للجنة التدقيق اأن ت�ست�سري على نفقة ال�رشكة اأي خبري م�ستقل.متقيد)3-17(

جتتمع جلنة التدقيق كل 3 اأ�سهر على االأقل وت�سدر حما�رش الإجتماعاتها . متقيد)4-17(

االإختالفات بني اللجنة وجمل�ش االإدارة يتم اإدراجها يف تقرير احلوكمة .متقيد)5-17(

لقد مت اعتماد ون�رش اإطار عمل اللجنة وتت�سمن جميع البنود املطروحة يف البند)17-6( من متقيد)6-17(
نظام حوكمة ال�رشكات.

التقيد بالنظمة والرقابة الداخلية واملدقق املادة )18(
الداخلي

 اعتمد املجل�ش نظام الرقابة الداخلية )للمخاطر واالإلتزام واحلوكمة( .متقيد)1-18(

جتري ال�رشكة تقييم للمخاطر ولديها وظيفة تدقيق داخلي.متقيد)2-18(

 ت�ستمل جميع مهام وحدة التدقييق على املهام التي مت ذكرها يف البند )18-3(.متقيد)3-18(

يوجود مدقق داخلي واحد على االأقل والذي يقدم تقاريره اإىل املجل�ش عرب جلنة التدقيق . متقيد)4-18(

ت�سمل تقارير التدقيق املعلومات ذات ال�سلة . الواردة يف املادة )18.5(.متقيد)5-18(

ُتعد تقارير التدقيق الداخلي كل 3 ا�سهر .متقيد)6-18(

 يقوم املدقق اخلارجي امُلعني باأعمال تدقيق ن�سف �سنوية و�سنوية .متقيد)19-1(مراقب احل�شابات )املدقق اخلارجي(املادة )19(

 املدقق اخلارجي م�ستقل عن ال�رشكة وجمل�ش االإدارة .متقيد)2-19(

 يح�رش املدقق اخلارجي اإجتماعات اجلمعية العمومية .متقيد)3-19(
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يثري املدقق اخلارجي الق�سايا التي تقلقه اإىل ال�سلطة الرقابية ، اإذا مل يتخذ املجل�ش اأية متقيد)4-19(
اإجراءات ب�ساأنها . 

 يتم اإ�ستبدال املدقق اخلارجي وفقًا الأحكام قانون ال�رشكات رقم )5( عن عام 2002.متقيد)5-19(

 ال�رشكة متقيدة بجميع متطلبات االإف�ساح مبا يف ذلك تقدمي التقارير املالية، والتي مت متقيد)20-1(الف�شاحاملادة )20(
ذكرها يف املادة ) 1-20(.

 يعمل املجل�ش على التاأكد من اأن جميع االإف�ساحات التي تقوم بها ال�رشكة تت�سمن معلومات متقيد)2-20(
دقيقة و�سحيحة وغري م�سللة.

ت�سدر التقارير املالية وفًقا ملعايري التقارير املالية الدولية )IFRS( . متقيد)3-20(

 التقارير املالية متاحة للم�ساهمني .متقيد)4-20(

احلقوق العامة للم�شاهمني وعنا�رش امللكية املادة )21(
ال�شا�شية

حقوق امل�ساهمني حممية مبوجب النظام االأ�سا�سي ونظام احلوكمة.متقيد----

املادة رقم )10( من النظام االأ�سا�سي لل�رشكة ت�رشح بو�سوح كيفية احلفاظ على �سجالت متقيد)22-1(�شجالت امللكيةاملادة )22(
ملكية دقيقة و�سحيحة وحديثة  لل�رشكة. واأحقية امل�ساهمني يف االإطالع على �سجل 

امل�ساهمني جمانًا. كما تن�ش املادة رقم )10( من النظام االأ�سا�سي لل�رشكة على اأنه يف 
حال اإدراج ال�رشكة يف بور�سة قطر فان ال�رشكة تتبع االجراءات والقواعد املن�سو�ش 

عليها يف القوانني واالأنظمة والتعليمات املنظمة لعمليات تداول االأوراق املالية يف الدولة. 
حيث تقوم اإدارة الت�سجيل املركزي يف بور�سة قطر بهذه املهام.

)2-22(

)3-22(

يجب مالحظة ان امل�ستندات الر�سمية  لل�رشكة)عقد التاأ�سي�ش والنظام االأ�سا�سي( موثقة متقيد)23-1(احل�شول على املعلوماتاملادة )23(
لدى كل من وزارة االعمال والتجارة وبوزراة العدل.  ويتم توفري البيانات املقرر اتاحتها 

للم�ساهمني مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�رشكة وقانون ال�رشكات. 

 يوجد لل�رشكة موقع اإلكرتوين و يتم اإدراج جميع االإف�ساحات املطلوبة من هيئة قطر متقيد)2-23(
لالأ�سواق املالية عليه .

حقوق امل�شاهمني فيما يتعلق بجمعيات املادة )24(
امل�شاهمني

حق امل�ساهمني يف الدعوة اإىل عقد  اإجتماع اجلمعية العمومية هو وفًقا لقانون ال�رشكات متقيد----

التجارية وامل�سار اإليه يف النظام االأ�سا�سي.
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املعاملة املن�شفة للم�شاهمني وممار�شة حق املادة )25(
الت�شويت

حقوق امل�ساهمني من نف�ش الفئة هي مماثلة.متقيد)1-25(

ي�سمح بالت�سويت عرب الوكالة .متقيد)2-25(

حقوق امل�شاهمني فيما يتعلق بانتخاب اع�شاء املادة )26(
جمل�ش الدارة

تقوم جلنة الرت�سيحات مبهام توفري معلومات عن املر�سحني اإىل ع�سوية جمل�ش االإدارة.  متقيد)1-26(

الت�سويت الأع�ساء املجل�ش من خالل الت�سويت الرتاكمي .متقيد)2-26(

 يقوم جمل�ش االإدارة بعر�ش �سيا�سة وا�سحة  اإىل اجلمعية العامة حول توزيع االأرباح .متقيد-----حقوق امل�شاهمني فيما يتعلق بتوزيع الرباحاملادة )27(

هيكل را�ش املال وحقوق امل�شاهمني املادة )28(
وال�شفقات الكربى

يتم االإف�ساح عن هيكل راأ�ش املال يف البيانات املالية الربعية. متقيد)1-28(

ال يوجد لدى ال�رشكة م�ساهمي االقلية.  متقيد)2-28(

لقد مت مناق�سة كاًل من اآلية عر�ش البيع للجمهور وممار�سة حقوق امل�ساواة يف بيع االأ�سهم متقيد)3-28(
يف النظام االأ�سا�سي )املادة: 22 و23 و24 و25 و26 و27(. كما يتم العمل بالقواعد 

واللوائح اخلا�سة ببور�سة قطر وقانون ال�رشكات التجارية.

يتم احرتام ا�سحاب امل�سالح يف ال�رشكة. متقيد)29-1(حقوق ا�شحاب امل�شالح الآخريناملادة )29(

متقيد)2-29(
تعمل ال�رشكة على حماية احلقوق املت�ساوية للموظفني . هذا البند مدرج يف نظام مبادئ 

املهنة االأخالقية .

متقيد)3-29(
تقوم اإدارة ال�رشكة بتوفري مكافاآت تناف�سية للموظفني مبا يخدم م�سلحة ال�رشكة على املدى 

الطويل.

اأعدت ال�رشكة �سيا�سة الك�سف عن املخالفات / االإنتهاكات وهي مدرجة يف نظام مبادئ متقيد)4-29(
املهنة االأخالقية.
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تقرير احلوكمة:املادة )30(

الإجراءات الداخلية التي مت اتباعها يف 
اإعدادا التقرير

لقد مت مراجعة ودرا�سة اأحكام النظام من قبل ال�رشكة وجمل�ش االدارة، للتاأكد من متقيد)1-30(

امتثال ال�رشكة جلميع اأحكام النظام  والنظر يف االأمور التي مل يتم تطبيقها.

ال يوجد اأي خمالفات اأرتكبت خالل ال�سنة.متقيد)30-2(املخالفات التي ارتكبت خالل ال�شنة

الأع�شاء واللجان التي يتكون منها املجل�ش 
وم�شوؤولياتهم خالل ال�شنة

اأع�ساء جمل�ش االإدارة:)3-30(
ال�سيد / حمد را�سد املهندي رئي�ش جمل�ش االإدارة .

ال�سيد / خالد خليفة اآل ثاين نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة .
ال�سيد / �سـامل بطي النعيمي ع�سو 
ال�سيد / جنيب خليفة ال�سادة  ع�سو

الدكتور/عبدالله بن علي اآل ثاين  ع�سو 
ال�سيد/ اإ�سماعيل عمر الدفع  ع�سو 

ال�سيدة / عائ�سة حممد النعيمي ع�سو .
جلان املجل�ش وم�سوؤولياتهم:

• جلنة التدقيق الداخلي: •
تقوم باإعداد تقاريرها ب�سكل دوري وعر�سها على جمل�ش االإدارة والتي تتطرق 
ال�سعف،   ومواطن  اأنواعها  مبختلف  املخاطر  حتديد  يف  اإليه  خل�ست  ما  اإىل 
هذه  ملعاجلة  املعنية  االإدارات  على  اقرتاحها  مت  التي  الت�سحيحية  واالجراءات 

االخفاقات، ومتابعة االجراءات التي اتبعتها هذه االإدارات ملعاجلة االخفاقات.
• جلنة الرت�سيحات: •

البحث عن وتر�سيح اأع�ساء جدد اأو حاليني ملجل�ش االإدارة. واإجراء تقييم ذاتي 
�سنوي الأداء جمل�ش االإدارة.

• جلنة املكافاآت:•
النظر يف املكافاآت التي يتقا�ساها اأع�ساء جمل�ش االإدارة.

تقوم جلنة التدقيق الداخلي بو�سع لوائحها الداخلية وقوانينها والتي ت�ساعدها يف متقيد)30-4(اإجراءات الرقابة الداخلية
اإجراءات التدقيق الداخلي، وذلك من خالل مايلي:
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• ا�ستعرا�ش ال�سوؤون اخلا�سة بامليثاق واالأهداف واالأن�سطة واملوظفني وامليزانية •
واملوؤهالت والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي. 

• التاأكد من عدم وجود اأي قيود غري مربرة اأو حدود تعيق و�سول اإدارة التدقيق •
الداخلي اإىل املعلومات واملوظفني املعنيني.

• التباحث عند احلاجة مع رئي�ش اإدارة التدقيق الداخلي حول نظام الرقابة الداخلية.•
• �سمان اال�ستقاللية التامة الإجراءات التدقيق الداخلية من خالل الهيكل التنظيمي •

لل�رشكة اأو اأي و�سائل اأخرى، واملحافظة على هذه اال�ستقاللية

الإجراءات املتبعة من قبل ال�رشكة لتحديد 
املخاطر

يوجد لدى ال�رشكة اإدارة متخ�س�سة يف اعداد درا�سة اجلدوى االإقت�سادية وحتليل �سامل متقيد)5-30(
للمخاطر وتقييمها، ويتم عر�سها الحقًا على االإدارة التنفيذية العليا ومن ثم على جمل�ش 

االإدارة للموافقة عليها. كما يتم مناق�سة املخاطر يف تقرير خطة العمل ال�سنوي. 
والإدارة تغيريات ال�سوق غري املتوقعة فاإن ناقالت تقوم بالدخول يف اتفاقيات طويلة 
االأجل لتاأجري �سفن وتثبيت اأ�سعار الفائدة،  وذلك لتثبيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

الناجتة من عمليات ت�سغيل ال�سفن واأ�سعار الفائدة. اإن هذه اال�سرتاتيجية يتوقع اأن 
ينتج عنها تدفقات نقدية اأكرث ثباتًا يف امل�ستقبل وتقليل ال�سكوك التي تالزم التقلبات يف 

ا�سعار الفائدة اأو ا�سعار النقل .

تقييم اأداء اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة 
العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية

تقوم اإدارة التدقيق الداخلي والتابعة ملجل�ش االإدارة باإعداد تقاريرها ب�سكل دوري متقيد)6-30(
وعر�سها على جلنة التدقيق وجمل�ش االإدارة و االإدارة التنفيذية العليا والتي تتطرق اإىل 

ما خل�ست اإليه يف حتديد املخاطر مبختلف اأنواعها ومواطن ال�سعف،  واالجراءات 
الت�سحيحية التي مت اقرتاحها على االإدارات املعنية ملعاجلة هذه االخفاقات، ومتابعة 

االجراءات التي اتبعتها هذه االإدارات ملعاجلة االخفاقات. ومن ثم يقوم املجل�ش ب�سورة 
دورية يف النظر فيما اإذا مت االإمتثال اإىل االإجراءات املقرتحة من اإدارة التدقيق الداخلي.

اليوجد اأي اإخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية. متقيد)30-7(الإخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية 

تقيد ال�رشكة بالقواعد وال�رشوط التي حتكم 
الف�شاح

ال�رشكة متقيدة بكل القواعد وال�رشوط.متقيد)8-30(
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تقيد ال�رشكة باأنظمة الرقابة الداخلية عن 
حتديد املخاطر واإدارتها

تقوم اإدارة التدقيق الداخلي باإعداد التقارير و�رشح النتائج التي تو�سلت اإليها يف متقيد)9-30(
حتديد طبيعة املخاطر ومواطن ال�سعف ومناق�ستها مع االإدارات ذات ال�سلة واقرتاح 

االإجراءات الالزم اتباعها ملعاجلة هذه امل�سائل، ومن ثم التاأكد من قيام االإدارة املعنية 
باإتخاذ االإجراءات الت�سحيحة الالزمة.

كل املعلومات ذات ال�شلة التي ت�شف 
عمليات اإدارة املخاطر واإجراءات الرقابة 

الداخلية.

تتم درا�سة واإدارة املخاطر من قبل اإدارة متخ�س�سة يف ال�رشكة وهي اإدارة التخطيط متقيد)10-30(
ومن ثم يتم اإعداد تقارير حتليلية مف�سلة و�ساملة جلميع املخاطر املحتملة، كي يتم 

عر�سها على االإدارة التنفيذية وجمل�ش االإدارة الإتخاذ القرار املنا�سب.
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املهام والواجات التي اأجنزتها ال�رشكة خالل الفرتة من 1 يناير 2011 ولغاية 31 دي�سمرب 2011:املادة )14(

• 20 نوفمرب 2011: تكرمي ناقالت عن “اإجنازاتها املتميزة” يف حفل توزيع جوائز قطاع ال�شحن يف منطقة ال�رشق الأو�شط. •

• 9 نوفمرب S&P“ :2011” تعيد تاأكيد ت�شنيف “ناقالت اإنك”  بدرجة AA- مع روؤية م�شتقرة.  •
• 04 اأكتوبر 201: مدر�شة قطر التقنية وكلية �شمال الأطلنطي – قطر يزوران حو�ش ارحمه بن جابر اجلالهمة لبناء واإ�شالح ال�شفن يف را�ش لفان. •

• 16 مايو 2011: �شيانة اأوىل �شفن قطر غاز يف احلو�ش اجلاف ل�رشكة ناقالت – كيبل لالأعمال البحرية. •

• •.”ISO 9001:2008“   4 مايو 2011: ناقالت دامن �شيبياردز قطر   حت�شل على �شهادة
• 27 اأبريل 2011:ناقالت و�رشكة اخلليج العاملية للحفر توقعان عقدًا رئي�شيًا لإ�شالح وتعديل وحتديث احلفارة البحرية “الدوحة”.•

• 24 اأبريل 2011: قامت �رشكة كيبل لالأعمال البحرية بتوفري اأوىل خدمات الأحوا�ش اجلافة يف دولة قطر.•

• 17 اأبريل 2011:  مت اإعتماد �رشكة ناقالت وفقا ملعايري �شهادة ISO 9001:2008 و�شهادة “OHSAS18001:2007” من قبل �رشكة “لويدز •
ل�شمان اجلودة” وهى اإحدى �شلطات الإعتماد الرائدة واملعرتف بها عامليا نظرا لإرتفاع معايريها للكفاءة الفنية. 

• 17 فرباير 2011: قامت �رشكة “موديز” خلدمات امل�شتثمرين بالنتهاء من اعداد مراجعتها التي بداأتها يف مار�ش 2010 لبع�ش ال�رشكات القطرية •
ذات ال�شلة احلكومية. ونتيجة لقيام “موديز” بتعديل منهجيتها املتبعة يف ت�شنيف �شندات امل�شدرين ذات ال�شلة احلكومية، ترتب على ذلك تعديل 

“موديز” لت�شنيف �شندات “ناقالت اإنك” الرئي�شية اإىل الدرجة “Aa3” من الدرجة “Aa2” والثانوية اإىل الدرجة “A1” من الدرجة “Aa3”، مع 
نظرة م�شتقبلية م�شتقرة لكليهما. 

• 19 يناير 2011: قيام �رشكة قطر للبرتول بتعيني ال�شيد/ حمد بن را�شد املهندي رئي�شًا ملجل�ش اإدارة �رشكة ناقالت، ممثاًل لقطر للبرتول. •

حمـــد بن را�ســـد املهندي
رئي�ش جمل�ش االإدارة


