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 المقدمة  .1

كة ناقالت  كة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت"(تؤمن شر ي تبنى ممارسات حوكمة   )"شر
فى

ي الشر 
ى أصحاب المصلحة فى ي تحدد العالقة بی 

كات و الن  كة ومجلس اإلدارة واإلدارة العلیا الشر

ي المقابل یتم تحقيق أهداف 
كة ناقالت؛ وفى ى من أجل توفي  اإلطار الالزم إلدارة شر والموظفی 

كة طویلة األجل  .  الشر

شادي إن هذا الميثاق هو اطار  كة بما يتفق مع نظام   عام إسي  لتنظيم إجراءات الحوكمة للشر

كات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية لتحقيق افضل تطبيق لحوكمة  حوكمة الشر

كة.  كات ويتم اتخاذ اإلجراءات التفصيلية للتطبيق من قبل اإلدارة المختصة بالشر  الشر

ي 
 . 17/2/2020اجتماعھم بتاری    خ تمت الموافقة عىل المیثاق التالي من قبل مجلس اإلدارة فى

كات، عىل أن  وقد أقر المجلس بأن ھناك حاجة للتطویر المستمر والمتواصل لحوكمة الشر

 .تكون مراجعة المیثاق عىل أساس سنوي

 مجلس اإلدارة  .2

      دور مجلس اإلدارة.  2.1  

كة بما یتفق مع بیان رسالة و رؤیة   ھو المسؤول األول عن اإلدارة السلیمة والفعالة للشر

كة، باإلضافة إل الرقابة العامة عىل اإلدارة، یقوم المجلس أیضا بعدد من الواجبات  الشر

ي ذلك
  :المحددة، بما فى

كة • اتیجیة للشر   .الموافقة عىل األھداف االسي 

كة، وتقییم •  وتخفیف المخاطر المحتملة.  تقییم أداء الشر

ى واللوائح ذات الصلة  • كة للقوانی   .ضمان امتثال الشر

 تشكیل المجلس ومؤھالت األعضاء:  2.2

كة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ،منهم أربعة أعضاء يتم تعينهم عىل   يتول إدارة الشر

 :  النحو التالي

َ رئيس المجلس  ي ى المساهم الخاص عضوين،ليشغال منصن  كة ُيعی  ى شر عی 
ُ
ونائب الرئيس، وت

 .
ً
كة القطرية للنقل البحري عضوا ى الشر  ،وتعی 

ً
 المالحة القطرية ش.م.ع.ق. عضوا
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ي الجمعية العامة ويكون 
ى فى ي المساهمی 

ويتم انتخاب بقية أعضاء مجلس اإلدارة من قبل باف 

كات الصادر عن   لنظام حوكمة الشر
ً
هيئة التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 قطر لألسواق المالية. 

 ثامن ليمثل جهة حكومية قطرية من  اقتضت المصلحة 
ً
ى عضوا ويجوز لمجلس اإلدارة تعيی 

 ذلك. 

 لجان المجلس 2.3 

 تم تكوين ثالث لجان رئيسية هي : 

 لجنة التدقيق.  .1

 لجنة المكافآت.  .2

شيحات.  .3  لجنة الي 

وطوالميثاق الخاص بهم وتعمل تلك اللجان وفق ما ورد بنظام الحوكمة  وتقوم  . من مهام وشر

مناقشته و اتخاذه سنوي يوضح عدد االجتماعات والحضور وما تم  كل لجنة بإعداد تقرير 

شيحات والمكافآت من توصيات   . ويمكن دمج لجنة الي 

 إجتماعات المجلس و جدول أعماله 2.4

 عىل دعوة رئیس مجلس
ً
ي  یتم الدعوة إلجتماع مجلس اإلدارة بناءا

اإلدارة أو نائب الرئیس فى

حالة غیابه وباإلضافة إل ذلك، یقوم رئیس مجلس اإلدارة بالدعوة لعقد اإلجتماع فى حالة 

 .طلب عضوین عىل األقل ذلك

یجب أن تتضمن دعوة رئیس مجلس اإلدارة جدول أعمال االجتماع، كما یمكن ألعضاء 

االجتماع ، ومن المتوقع بذل كل  مجلس اإلدارة طلب إضافة مسائل أخرى إل جدول أعمال

جھد من قبل جمیع أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماعات المجلس، و ال یتم إنعقاد 

ین   عىل أن يكون من بينهم أعضاء المجلس أغلبيىة إجتماع المجلس ما لم یكن عدد الحاضى

  .رئیس المجلس أو نائب الرئیس
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جتماع عن طریق موافقة أغلبیة أصوات وتصدر جمیع قرارات المجلس المتخذة خالل اإل 

ي حالة تساوي األصوات یكون قرار جانب رئیس مجلس اإلدارة ھو السائد. 
ین، و فى  الحاضى

3.  : ي  المدقق الخارج 

كات التجارية رقم  (151)ال  (141)وفقا ألحكام المواد رقم   2015لسنة  11من قانون الشر

كات الصادر  (63)ال (60)و المواد رقم  كة وألحكام نظام حوكمة الشر من النظام األساسي للشر

ى مدقق الحسابات  كة تقوم بتعی  عن هيئة قطر لألسواق المالية  فإن الجمعیة العمومیة للشر

ى خمس سنوات متتالیة ة التعیی  یطة أن ال تتجاوز في  ي لمدة سنة مالیة واحدة، وشر  .الخارج 

ى  .4  حقوق المساھمی 

كة جاھد كة تسىع الشر ى والمحافظة علیھا، وتمتلك الشر ة لضمان حمایة حقوق المساھمی 

كة ببورصة  بیانات محدثة بصورة دوریة من سجل حملة األسھم و ذلك من خالل عضویة الشر

 .قطر

كة و بورصة  كة بنشر جمیع المعلومات الھامة و المطلوبة عىل الموقع الرسىم للشر تقوم الشر

ى عىل درایة تامة بجمیع المعلومات الجوھریة قطر و ذلك من أجل أن یكون المسا ھمی 

كة  .الخاصة بالشر

ى إل الجمعیة العامة السنویة العادیة،  كة  عىل دعوة المساھمی  ینص النظام األساسي للشر

ي 
ي طلب عقد الجمعیة العمومیة الغي  عادیة عىل أن یتم إنعقادھا فى

ى الحق فى وللمساھمی 

یطة أن یمتلك المس ى عىل األقل الوقت المناسب، شر كة. 25اھمی  % من  إجمال أسھم الشر

ي جدول األعمال، 
ى بمناقشة جمیع المسائل المدرجة فى وباإلضافة إل ذلك، یسمح للمساھمی 

ي األجوبة من أعضاء مجلس اإلدارة
  .وطرح األسئلة، وتلق 

ى فى  كة عىل أن جمیع األسھم ذات حقوق متساویة دون أي تمیي  یؤكد النظام األساسي للشر

ي األرباح وتوزیعاتھام
ي األصول و صافى

كة و صافى   .لكیة الشر

ي إنتخابات مجلس اإلدارة وذلك بحسب القانون و نظام حوكمة 
كة تطبق مبدأ التصويت فى الشر

كات الصادر عن الهيئة  . الشر
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كة:  .5  حقوق أصحاب المصلحة بالشر

كة  ى االعتبار مصلحة مجموعة واسعة من أصحاب العالقة بالشر كة بعی  ، تأخذ إدارة الشر

ي تعمل فیھا
كة بحقوق  .وكذلك المجتمعات الن  ام الشر ى فیما یىل بعض الجوانب من الي 

  :أصحاب المصلحة

توفي  الحصول عىل المعلومات ذات الصلة و الكافیة ألصحاب المصلحة، والن  یمكن  أ. 

ي الوقت المناسب وبصورة منتظمةاالعتماد 
 .علیھا فى

كة بطریقة عادلة ومنصفة، وتم تناول ھذا بوضوح من خالل ب ي الشر
. یتم التعامل مع موظقى

كة بشأن أخالقیات العمل   .سیاسات الشر

ي المقابل تعمل عىل ج 
ي فى

كة تسىع جاھدة لتوفي  مكافآت تنافسیة لموظفیھا، والن  . الشر

ي 
كة فى   .األجل الطویلحمایة مصلحة الشر

ي تكشف عن أي مخالفات أوانتھاكات وتم د. 
كة السیاسات المطلوبة والن  لقد اعتمدت الشر

كة بشأن أخالقیات العمل  .تناول ھذا بوضوح من خالل سیاسات الشر

ى االعتبار كافة ما ورد بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق  كة بعی  ـه: تأخذ الشر

 . المالية فيما يخص حماية حقوق أصحاب المصالح 

 


