
 

 

 

 

 
 

 میثاق الحوكمة لشركة
 ناقــــــــــــالت

  



 میثاق الحوكمة

. المقدمة1  

 حابأص بین العالقة حددت يتالو  الشركات حوكمة ممارسات تبنى في ")الشركة("تؤمن شركة ناقالت 
شركة  ةإلدار الالزم اإلطار توفیر أجل من والموظفین  العلیا واإلدارةاإلدارة  مجلسو الشركة في المصلحة
.األجل طویلة الشركة أھداف قیتحق یتم المقابل فيو ناقالت؛  

و قد أقر . 2012 أكتوبر 21 بتاریخ اجتماعھم في اإلدارة مجلس قبل من التالي میثاقال على الموافقة تمت
یثاق على أن تكون مراجعة الم الشركات، حوكمةل  المتواصلو المستمر للتطویر حاجة ھناك بأن المجلس

.سنوي أساس على  

مجلس اإلدارة . 2  

دور مجلس اإلدارة 2.1  

. لشركةا و رؤیة رسالة بیان مع بما یتفق للشركة والفعالة اإلدارة السلیمة ھو المسؤول األول عن المجلس
:لك، بما في ذمحددةال واجباتال عدد منبأیضا  المجلس یقومدارة، على اإلالعامة  الرقابة باإلضافة إلى  

 
األھداف االستراتیجیة للشركة.الموافقة على •   
تقییم أداء الشركة، وتقییم وتخفیف المخاطر المحتملة.•   
.ضمان امتثال الشركة للقوانین واللوائح ذات الصلة•   

 
ومؤھالت األعضاء المجلس تشكیل  2.2  

 عضوان وھم ،المؤسسین یمثلون منھم أربعة ،أعضاء سبعة من یتألف وفقاً لعقد تأسیس الشركة فإن المجلس
 الیمث خرینآ عضوین و ،مجلس اإلدارة  رئیس ونائب رئیس ویشغالن منصبي للبترول قطر شركة یمثالن
 قبل منن المتبقی أعضاء ثالثةال نتخابإ یتمو. والشركة القطریة للنقل البحري القطریة المالحة شركة

.سنوات ثالث كل المساھمین  

 المطلوبة، برةوھم یتمتعون بالخ. تنفیذیین غیر مستقلینإن غالبیة األعضاء المكونین للمجلس ھم أعضاء 
واجباتھم. وأداء لتنفیذ الكافي االھتمامكما یقومون بإعطاء الوقت و  

.نفسھ الشخص قبل من العــام والمدیر رئیس مجلس اإلدارة منصب ال یتم شغل  

 

 



المجلس لجان 3.2  

بتقدیم التقاریر   تلك اللجان رؤساء و یقوم  .بمسؤولیاتھلمساعدتھ على القیام  التالیة اللجان المجلس أنشأ لقد
المعنیة. اللجان إجتماعات من اجتماع كل بعد مجتمعا المجلس إلى اللجان اجتماعات الضوء على تسلط التى  

  :یلي كما ھي المجلس لجان

تدقیق* لجنة ال  

ة لجن على. یجب لینمستق األغلبیة منھم كونتینبغي أن مجلس اإلدارة و من أعضاء  3لجنة تضم ھى 
ابات. إذا كان الحس تدقیقعلى األقل عضو واحد من ذوي الخبرة المالیة واالخذ فى األعتبار تعیین  التدقیق 

شركة تعیین ، یجوز للتدقیقلشغل عضویة لجنة ال كافيغیرأعضاء مجلس اإلدارة المستقلین  المتاح من عدد
.مستقاللجنة الن شریطة أن یكون رئیس غیر أعضاء مجلس اإلدارة المستقلیمن أعضاء   

نتین السخالل حسابات الشركة ل الخارجى مدققالمن قبل  تم توظیفھیجوز ألي شخص  الوعلى أیة حال،
یكون عضوا في لجنة التدقیق.أن السابقتین   

 
ن قبل أي یمكن طلب عقد اجتماعات إضافیة م ؛ على أنھكل عامأربع مرات على األقل لجنة التدقیق  تجتمع 

الحسابات الخارجیین أو اإلدارة. دققىومأق الداخلي، دقمالأو عضو من أعضاء اللجنة،   
 

 ویكون الغرض من اللجنة ھو:

المحتملین،  المساھمین والمساھمین لصالح یةالرقاب بمسؤولیتھتقدیم المساعدة إلى مجلس اإلدارة في الوفاء 
المتعلقة بما یلي: من المھام ، وغیرھاىستثمارمجتمع اإلالو  
 
.. سالمة البیانات المالیة للشركةأ  

.لتزام الشركة بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیةإب.   
یتھ.ستقاللإ و) ىالخارج مدققالمستقل (ال مؤھالت مدقق الحساباتج.   

)؛الخارجي دققالمستقلین (المد. أداء وظیفة التدقیق الداخلي في الشركة ومدققي الحسابات   

التنفیذیة. دارةاإل صالحیاتولیس لدیھا  ى لإلدارةیومالعمل الإن اللجنة ال تشرف على   
 

ة أنھا مخولكما للتحقیق في أي نشاط داخل اختصاصاتھا.  اإلدارة اللجنة مخولة من قبل مجلسكما أن 
أي طلب  ىبتقدیم المساعدة فلحصول على أي معلومات تطلبھا من أي موظف ویتم توجیھ جمیع العاملین با

لجنة.قبل المن   
 

ذلك بما تراه  و ،م و تعوضھم عن خدماتھمأو غیرھ یینومحاسب قانونیینمستشارین ب ستعینیجوز للجنة أن ت
الرقابي. اأداء دورھ عن إلخالء ذمتھا ضروري  



مع مفتوحة و  ةحلقة اتصال مستقللحفاظ على الجنة القع على عاتق ی، فإنھ اللجنة ھدف یقتحقسبیل في و 
تأكد من أن ال الخارجیین)، والمدققین الداخلیین، وإدارة الشركة، و مدققینالمدققي الحسابات المستقلین (

. ممسؤولیاتھب على درایة جمیع األطراف  

 

اصاتھا.التي تدخل ضمن اختص بالشئون فیما یتعلق اإلدارة مجلسإلى  اتتوصیال تقوم اللجنة برفع  

تعویضات* لجنة ال  

.یینمستقل كون معظمھمییجب أن مجلس اإلدارة و من تنفیذیین غیر أعضاء  3لجنة تضم ھى   
بل أي یمكن طلب عقد اجتماعات إضافیة من قو  واحدة فى العام؛لجنة التعویضات على األقل مرة  تجتمع

.اللجنةعضو من أعضاء   

 ویكون الغرض من اللجنة ھو:
 

المحتملین،  المساھمین والمساھمین لصالح یةالرقاب بمسؤولیتھتقدیم المساعدة إلى مجلس اإلدارة في الوفاء 
المتعلقة بما یلي: من المھام ، وغیرھاىستثمارمجتمع اإلالو  

عقد من  42وفقا للمادة  دارةاإل مجلسألعضاء األجر السنوي النظر في السیاسات المتعلقة  بتحدید أ. 
الشركة. تأسیس  

التنفیذیة. ات اإلدارةتعویضب فیما یتعلق  سیاسات الشركة وإجراءاتھااإللتزام ب ب. ضمان  

اتترشیح* لجنة ال  

دارة.اإلمجلس من  یینمستقل أعضاء 3 تضملجنة  ھى  
بل أي اجتماعات إضافیة من قیمكن طلب عقد و  واحدة فى العام؛على األقل مرة  رشیحاتلجنة الت تجتمع

.عضو من أعضاء اللجنة  

 
 ویكون الغرض من اللجنة ھو:

المحتملین،  المساھمین والمساھمین لصالح یةالرقاب بمسؤولیتھتقدیم المساعدة إلى مجلس اإلدارة في الوفاء 
المتعلقة بما یلي: من المھام ، وغیرھاىستثمارمجتمع اإلالو  
 

.لعضویة مجلس اإلدارةالمرشحین المحتملین ة بوصیالتأ. تحدید و  
تقییم منتظم لعضویة مجلس اإلدارة و الكفاءات المطلوبةو امرغوب فیھالب. تحدید وتقییم الكفاءات الالزمة و

.فى مجلس اإلدارةلمدى تمثیل تلك الكفاءات   
.اإلدارة لمجلس السنويج. تحدید وإجراء التقییم الذاتي   



 

إجتماعات المجلس و جدول أعمالھ 2.4  

یابھ. أو نائب الرئیس في حالة غ اإلدارة دعوة رئیس مجلس على بناءاً مجلس اإلدارة یتم الدعوة إلجتماع 
 ى األقلعل طلب عضوین فى حالةجتماع اإلدعوة لعقد بال اإلدارة وباإلضافة إلى ذلك، یقوم رئیس مجلس

 ذلك.
عضاء مجلس اإلدارة طلب أل ، كما یمكنجدول أعمال االجتماع مجلس اإلدارة دعوة رئیستتضمن یجب 

أخرى إلى جدول أعمال االجتماع. مسائلإضافة   
 

نعقاد و ال یتم إ ،لحضور اجتماعات المجلس اإلدارة مجلسجمیع أعضاء  من قبل بذل كل جھدومن المتوقع 
ب نصف أعضاء المجلس بما في ذلك رئیس المجلس أو نائ ینضراحعدد الما لم یكن إجتماع المجلس 

.رئیسال  
 

في  ، والحاضرین أصوات أغلبیة عن طریق موافقةجتماع اإلخالل المتخذة مجلس القرارات جمیع وتصدر 
.مجلس اإلدارة ھو السائد رئیسقرار جانب  حالة تساوي األصوات یكون  

 المدقق الخارجى .3
من عقد  )60( رقم والمادة ،2002) لسنة 5( رقم قانون الشركات التجاریةمن ) 141( رقم مادةلل وفقا

نة مالیة سلمدة خارجي الحسابات ال دققمعین تقوم بت للشركة  مومیةالع جمعیةال فإن ،ساسياأل الشركة 
.التعیین خمس سنوات متتالیةفترة تجاوز تال واحدة، وشریطة أن   

 المساھمینحقوق  .4
وتمتلك الشركة بیانات محدثة  والمحافظة علیھا، المساھمین حقوق حمایة لضمان جاھدة الشركةتسعى 

 بصورة دوریة من سجل حملة األسھم و ذلك من خالل عضویة الشركة ببورصة قطر. 

ر و ذلك تقوم الشركة بنشر جمیع المعلومات الھامة و المطلوبة على الموقع الرسمى للشركة و بورصة قط
مین على درایة تامة بجمیع المعلومات الجوھریة الخاصة بالشركة.المساھ أن یكونمن أجل   

الحق في  وللمساھمینالشركة على دعوة المساھمین إلى الجمعیة العامة السنویة العادیة، ینص عقد تأسیس 
  لكیمت في الوقت المناسب، شریطة أن على أن یتم إنعقادھا غیر عادیة العمومیة اللجمعیة ا عقد طلب

ة جمیع مناقشب. وباإلضافة إلى ذلك، یسمح للمساھمین إجمالى أسھم الشركةین على األقل "ثلث" المساھم
مجلس اإلدارة. من أعضاءالمسائل المدرجة في جدول األعمال، وطرح األسئلة، وتلقي األجوبة   

  



  

 و شركةالملكیة فى  دون أي تمییز  حقوق متساویةذات  سھم األأن جمیع  عقد تأسیس الشركة على یؤكد
.اتھاوتوزیع األرباح  صافي األصول و  صافي  

 
إنتخابات مجلس اإلدارة. الشركة تطبق مبدأ "صوت واحد للسھم الواحد" في  

بالشركة لحةحقوق أصحاب المص 5  
تمعات ، وكذلك المج أصحاب العالقة بالشركةالعتبار مصلحة مجموعة واسعة من ابعین إدارة الشركة تأخذ 

.التي تعمل فیھا  

من التزام الشركة بحقوق أصحاب المصلحة: فیما یلى بعض الجوانب   

د علیھا في یمكن االعتماالتى و، ألصحاب المصلحةالكافیة  و . توفیر الحصول على المعلومات ذات الصلةأ
 الوقت المناسب وبصورة منتظمة.

ات خالل سیاس. یتم التعامل مع موظفي الشركة بطریقة عادلة ومنصفة، وتم تناول ھذا بوضوح من ب
أخالقیات العمل.بشأن الشركة   

مایة مصلحة عمل على حتتنافسیة لموظفیھا، والتي في المقابل  مكافآت. الشركة تسعى جاھدة لتوفیر ج 
 الشركة في األجل الطویل.

ھذا  وتم تناول ‘اتوانتھاكأسات المطلوبة والتي تكشف عن أي مخالفات قد اعتمدت الشركة السیال. د
أخالقیات العمل.بشأن الشركة خالل سیاسات بوضوح من   
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