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الخليج"بعبارةللخدماتلدوليةاالخليجشركةإلىأحيانا  يُشارالصحفي،البيانهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)للخدماتالدوليةالخليجفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

."المجموعة"كلمةأو"للخدماتالدولية

مستقبليةتقديراتتتضمنتطلعيةياناتبالتاريخية،الحقائقبياناتباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.للخدماتالدوليةالخليجتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالصحفياإلصدارهذايحتويقد

أوالُمعلنةتلكوبينموعةالمجعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملياألداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولةمعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستند

.التطلعيةالبياناتهذهمنتستنتجقدالتي

(د)القطاعداخلسةالمنافوشدةالسوقمنالحصةفقدان(ج)المجموعةبمنتجاتيتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

تستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنا  جوهرياختالفا  النتائجتختلفقدوبالتالي،.السياسيةالمخاطر(ز)واالقتصاديةالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر

.الغالفصفحةفيإليهالمشارالوثيقةهذهتاريخفيتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالصحفياإلصدارهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمن

بيانأيلىعجهةأياعتمادأواستخدامعنتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاللخدماتالدوليةالخليجشركةتتحملال

هناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديثاألحوالمنحالبأيُملزمةالشقيقةوشركاتهاالمشتركةومشاريعهاالتابعةوشركاتهاللخدماتالدوليةالخليجتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعي

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةللخدماتالدوليةالخليجتضمنالكما.آخرسببأيأومستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرف

مالحظـات عامـة

الرياالتبماليينعنهاالتعبيرويتم،للخدماتالدوليةالخليجحصةإلىتشيرالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال.الميالديالتقويمللخدماتالدوليةالخليجلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر:التاليالسعرإلىاألمريكيبالدوالرعنهاالُمعبرالقيموتستند.صحيحعددأقربإلىتجبراألخرىالقيمكلأنكما.واحدعشريكسرإلىالمئويةالنسبوتجبرالقطرية،

تعاريف

•Cash Realisation Ratio:الربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبةx100•Debt to Equity:المساهمينحقوق(/األجلطويلالدين+الحاليالدين)المساهمين،حقوقإلىالديننسبةx100•

Dividend Yield:اإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائدx100•Energy (Insurance):منوغيرهاالمدنيوالدفاعالبحريةوالشؤونواإلنشاءاتوالمصانعالطاقةأعمالإلىيشير

(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي)سهملكلالربح:EPS•(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح:EBITDA•أعمال

•Free Cash Flow:الرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•IBNR:(يالمالالمركزبيانتاريخفيإليهااإلشارةتتملمالتيالمترتبةالمطالباتإلىيشير)إليهااإلشارةتتمولمحدثت•

Interest Cover:الفوائدمصاريف/(الضرائب+الفوائدمصاريفقبلاألرباح)الفوائدتغطية•Net Debt:بنكيةوأرصدةالنقد-األجلطويلةالديون+الحاليةالديونالدين،صافي•Payout Ratio:األرباح،توزيعنسبة

/واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح]األصولعلىالعائد:ROA•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة)األرباحإلىالسعرنسبة:x100•P/Eاألرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالي

حقوق/الربحصافي]المساهمينحقوقعلىالعائد:ROE•[100×(المتداولةالمطلوبات-الموجوداتمجموع)/والضرائبالفوائدقبلالربحصافي]العاملالمالرأسعلىالعائد:ROCE•[100×األصولمجموع

Utilisation•[100×المساهمين (rigs):(الصيانةأيام–المتاحةاأليامعدد)/العقدبموجباأليامعددx100

بيان إخالء المسؤولية



نبذة حول الخليج الدولية للخدمات
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12في(.ق.ع.م.ش)للخدماتالدوليةالخليجشركةتأسست•

.2008فبراير

نبذة حول الخليج الدولية للخدمات

إدارةالسمجقِبَلمنُمستقلةبصورةالتابعةالشركاتعملياتتُدار•

.منهالكلالعلياواإلدارةالمعنيةالشركات

للشركةوالتنفيذيةاإلداريةالخدماتجميعللبترولقطرتقدم•

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجب

عددبلغيفيماقطري،لايرملياريبهالُمصرحالشركةمالرأسيبلغ•

.خاصواحدوسهمعاديسهممليار1.85الُمصدرمالهارأسأسهم

الحدويبلغ،%49السوقيالمالرأسفياألجنبيةالملكيةحدويبلغ

.الُمصدرالمالرأسمن%2.0العامةللملكيةاألقصى
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هيكل المجموعة

الحفروالتأمينوإعادةالتأمينوهيمختلفة،قطاعاتأربعةفيللخدماتالدوليةالخليجتعملالمجموعة،شركاتخاللمن•

.التموينوخدماتبالهليكوبترالنقلوخدمات

.%22االجتماعيةوالتأميناتللتقاعدالعامةالهيئةتمتلكفيماالشركة،أسهممن%10للبترولقطرتمتلك•

.كاملةملكيةلهاالتابعةالشركاتجميعللخدماتالدوليةالخليجتمتلك•

ت الخليج الدولية للخدما

.(  ق.ع.م.ش)
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مجلس اإلدارة

:منكلويضمالمجموعةإدارةمجلسيتألف

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

سليمان حيدر الحيدر/ السيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة
غانم محمد الكواري/ السيد

عضو
محمد عبدهللا المناعي/ السيد

عضو
الشيخ جاسم بن عبدهللا آل ثاني

عضو
سعد راشد المهندي/ السيد

عضو
عبدهللا خليفة الربان/ السيد

عضو
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موفر 
حفرلخدمات 
معة يتمتع بس
جيدة

موفر رائد 
لخدمات 
الطيران 

فريق إدارة 
كعليا ُمَحن  

أنشطة 
متنوعة

الميزات التنافسية

.قطاعات متنوعةُمدارة في عمليات •

.تأثر محدود بتقلبات أسعار النفط الخام•

.بيةالتأمينات الطمجال تقديم إحدى الشركات الرائدة في •

.تقديم خدمات التموين للعمليات البحرية•

الموفر القطري الوحيد لخدمات الحفر في قطر•

في الشريحة البحرية% 50حصة من السوق تزيد على •

.في الشريحة البرية% 100و

.حافل بالنجاحاتوسجل أسطول حديث •

قطرلخدمات الهليكوبتر في الوحيد الموفر •

.قيافي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريُمشغل أكبر •

.صيانة جيدةذو أسطول حديث •

.عمليات متنوعة إقليميا  •

.ةفريق إدارة متمرس في قطاعات خدمية مختلف•

.الجنسياتفريق إدارة متنوع •



(2018-2012)نظرة سريعة على النتائج 
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(2018-2012)نظرة سريعة على النتائج 

(بالمليون لاير قطري)صافي األرباح (بالمليون لاير قطري)اإليرادات 

(قطريلايربالمليون)إجمالي الدين (لاير قطريبالمليون )إجمالي األصول 

إجمالي ارتفع• انخفض صافي األرباح بعد الذروة بسبب زيادة تكاليف التمويل • بالتوازي مع أسعار النفط الخام 2015بلغت اإليرادات ذروتها عام 

لتمويل عملية االستحواذ اإلضافي وعدد 2014ارتفع إجمالي الدين عام • من شركة الخليج العالمية للحفر ٪ 30مع االستحواذ على 2014األصول عام 

.من أصول الحفر

تعني معدل النمو السنوي المركبCAGR: مالحظة



نظرة سريعة على النتائج 

(2019وحتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2019منذ بداية السنة المالية )
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نظرة سريعة على النتائج
2019سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

(بالمليون لاير قطري)صافي األرباح (بالمليون لاير قطري)اإليرادات 

ألجل بما في ذلك االستثمارات قصيرة ا)األرصدة النقدية 

(لاير قطريبالمليون )
(لاير قطريبالمليون )إجمالي الدين 

زيادة●تقريبا  %18بنسبةارتفعت:اإليرادات

تخدماقطاعباستثناءالقطاعات،جميعفيملحوظة

.التموين

ضي، انخفض مقارنة بنفس الفترة من العام الما: األرباحصافي 

ى علعائد . أساسية إلى قطاع التأميناألمر الذي يعزى بصورة 

لاير 0.021لاير قطري، مقارنة بعائد 0.019بواقع السهم 

.قطري للسهم لنفس الفترة من العام الماضي

ديون تمثل● انخفض قليال  مع سداد القروض : الدينإجمالي 

.٪ من إجمالي دين المجموعة92الخليج العالمية للحفر حوالي 

4950

٪، 3نسبة انخفض انخفاضا  طفيفا  ب: الحفرمعدل تشغيل منصات 

GDI 3ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عدم تشغيل منصة الحفر

ر حفوقد عوض جزئيا  هذا االنخفاض تشغيل منصة . هذا العام

.رميله

%(مئوية متوسط نسبة )معدل تشغيل منصات الحفر 

الفوائداألرباح قبل احتساب 

(ريلاير قطبالمليون )والضرائب واإلهالك واالستهالك 

واإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح

منالفترةبنفسمقارنةطفيفبشكلانخفضت:واالستهالك

إلىأساسيةبصورةيعودالذياألمرالماضي،العام

.األرباحفيالعاماالنخفاض

9108

ام ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من الع: النقديةاألرصدة 

حصلت بصورة أساسية إلى قرض يرجع الماضي، وهو ما 

مكتب النقد من الوارتفع . للحفرالخليج العالمية عليه شركة 

.الخليجر هليكوبتاألرباح المستلمة من ارتفاع الرئيسي نتيجة 
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صافي األرباح
2019سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

oالعاممنالفترةبنفسمقارنة%18بنسبةكبيرا  ارتفاعا  ارتفعت:اإليرادات

هذايجابي،اإلالتباينهذافيالرئيسيالمساهمكانالتأمينقطاعبأنعلما  الماضي،

وقد.طفيفةزيادةشهدااللذانوالحفرالطيرانخدماتقطاعيمساهمةعنفضال  

.التموينخدماتقطاعفيمتوسطانخفاضجزئيا  الزيادةهذهقابل

oيعزىالذياألمر٪،21بنسبةالمجموعةمستوىعلىارتفعت:المباشرةالتكاليف

فيةزيادتكبدأنبعدالتأمينقطاعفيالملحوظةالزيادةإلىأساسيةبصورة

فيطةمتوسزيادةالطيرانقطاعوشهد.المطالباتوصافيالتأمينإعادةتكاليف

زيادةحفروالالتموينقطاعاسجلبينما.اإليراداتزيادةنتيجةالمباشرةالتكاليف

.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةالتكاليففيطفيفة

oلايرمليون26إلىالوفوراتإجماليوصل:واإلداريةالعامةالمصروفات

ظفينالمومصروفاتإجماليانخفاضإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمرقطري،

.اإليجارونفقات

oارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمر،%8بنسبةارتفعت:التمويلتكاليف

.الفائدةمعدالت

oسعكإلىيعزىماوهوالماضي،منالفترةبنفسمقارنةانخفض:اآلخرالدخل

عدمإلىباإلضافةأمواج،تخص2018عامتحصيلهافيمشكوكلديونمخصص

بعاممقارنة2019عامالجمركياالستردادللحفرالعالميةالخليجشركةتلقي

2018.

oوهوالماضي،امالعمنالفترةبنفسمقارنةطفيفا  ارتفاعا  ارتفعت:أخرىمصروفات

ابتثأصلفيالتصرفعنناتجةخسارةتسجيلإلىرئيسيبشكليعزىما

.ةوالدوحمشيربالحفرلمنصتيغيارقطعمخزونتلفنتيجةقيمةوخفض



التوزيعات وإحصاءات السوق
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(2018-2008)سجل التوزيعات وإحصاءات السوق 

oللسهم؛قطريلاير16.60يعادلماأي،قطريلايرمليار2.7تاريخهحتىالتراكميةالنقديةالتوزيعاتبلغت

oقطرهيئةيهاتلتوجوفقا  إجرائهاتمالتياإللزاميةاألسهمتجزئةعمليةاالعتبارفييأخذالالشريحةهذهفيإليهالمشارالسهمعلىالعائد

.2019عامخاللالشأنهذافيالماليةلألسواق

1.30
1.70

1.30 1.30
1.50

2.00

5.50

1.00 1.00

0.00 0.00
38% 40% 40% 62% 48%

44% 93%
23%

277%

0% 0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dividend Per Share Payout Ratio (%)

2.78 4.16 3.85 3.22 4.46

12.37

17.84

7.81
5.30

3.44 3.16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Market Cap (QAR Billion)

Market Cap (QAR Billion)

ربح السهم التوزيعنسبة 

(يبالمليار لاير قطر)رأس المال السوقي 



التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة
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قطاع خدمات الطيران

التجارية،الطيرانخدماتفيالرائدةالشركاتإحدى:الخليجهليكوبترشركة

األوسطوالشرقوأفريقياأوروبامنبدءا  العالم،أنحاءمختلففيعملياتتديرحيث

طائرة؛54يضمأسطوال  وتمتلكآسيا،جنوبإلىوصوال  

مباشربشكلتابعتينشركتينالخليجهليكوبترتمتلك:

،%92تبلغحصةتمتلكحيثللطيران،المهاشركة•

%.  49تمتلك ، حيث تركيافي " هزمتليريهافيسيليكريدستار"شركة •

التاليةالبلدانفيمشتركةمشاريعفياستثماراتأيضا  الخليجهليكوبترتمتلك:

.(٪36)"ليمتدبرايفيتهليتشارترزيونايتد"شركةالهند،•

.(%49)"الطيرانلخدماتميدترينيانجلف"شركةمالطة،•

.(%49)"ماروكأوشناير"المغرب،•

القطاعاتأداءمستجداتآخر

الذيمراألالماضي،العاممنالفترةبنفسمقارنةمتوسطا  نموا  الطيرانخدماتقطاعسجل

اكستانبفياألجلقصيرةعقودإبرامتمحيثالدولية،العملياتإلىأساسيةبصورةيعود

التابعةالشركةهاحققتالتيالكبيرةاإليراداتمنأيضا  ذلكفيمستفيدا  أفريقيا،جنوبودولة

علىيةأساسبصورةتركزالتيالمحلية،الطيرانأنشطةواصلتكما."ستارريد"التركية

،ذلكعلىوعالوة.اإليجابيمسارهاالشخصيات،كباروخدماتوالغازالنفطقطاعخدمات

"ماروكأوشناير"شركةمن٪49نسبتهاتبلغحصةعلىاالستحواذيحفزأنالمتوقعفمن

.المستقبلفيالقطاعنمو

التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة
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التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

 تقدم الشركة خدماتها بشكل . 2003شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين عام تأسست

رات والعام وإعادة التأمين، ما عدا التأمين على السياأساسي في مجاالت التأمين الطبي 

.والتأمين ضد مخاطر الوفاة والحوادث

 ي عام وف. ، نقلت قطر للبترول ملكية الكوت إلى الخليج الدولية للخدمات2008في عام

ل بعد أن ، غيرت الشركة عملياتها لتصبح شركة تأمين وإعادة تأمين تجارية بالكام2016

.كانت شركة التأمين الخاصة بقطر للبترول

 الشركة قاعدة عمالء كبيرة في القطاع الطبي وقطاع الطاقة، مثلتمتلك:

قطر للبترول•

قطر غاز•

الخطوط الجوية القطرية•

شبكة الجزيرة اإلعالمية•

آخر مستجدات أداء القطاع

نات المقدمة أبدى قطاع التأمين تحسنا  في ظل توسعه في الشريحة األساسية المعنية بالتأمي

حة التأمينات وقد أسهمت أيضا  االستراتيجية المستمرة لشري. للشركات العاملة في قطاع الطاقة

اإلشارة وتجدر. الطبية نحو التوسع في األسواق في تأمين عدد كبير من العمالء من الشركات

.  2019إلى أن القطاع قد حصل على ثالثة عقود رئيسية خالل األشهر التسعة األولى من عام 

ة نموذجا  المخاطر المرتبطة بمطالبات التأمين الطبي، فقد طبقت المجموعللحد من وفي محاولة 

.إلعادة التأمين يتم من خالله تسوية المطالبات بشكل أكثر كفاءة

قطاع التأمين
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قطاع الحفر

ولللبترقطربينمشتركا  مشروعا  كانتحيث،2004عامللحفرالعالميةالخليجشركةتأسست

.(%40)اليابانيةالحفروشركة(60%)

لخليجاشركةمنالمتبقةالحصةعلىللخدماتالدوليةالخليجشركةاستحوذت،2014مايوفي

.للخدماتالدوليةالخليجلشركةبالكاملمملوكةأصبحتوبذلكللحفر،العالمية

لسوقافيورائدةالحفرخدماتفيمتخصصةعالميةشركةهيللحفرالعالميةالخليجشركة

عنال  فضالتكلفة،حيثمنومجديةوفعالةآمنةحفرخدماتتقديمعلىتركزحيثالقطرية،

.الرفعذاتيةالبحريةوالمنصاتالسكنيةالبوارجخدمات

يليمماالشركةأصولتتكون:

بحريةحفرمنصات8•

بريةحفرمنصات8•

واحدةسكنيةبارجة•

الرفعذاتيتيبحريتينمنصتين•

التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

درلجلفوهوأال،"درلسي"شركةمعمشتركلمشروعاتفاقيةالشركةأبرمت(GulfDrill)،لكوذبالتساوي،الشركتينبينملكيتهتنقسموالذي

منصاتستوفيرتالعقودوتتضمن.الشمالحقلتوسعةمشروعضمنالحفرخدماتلتقديمالشركةعلىإرسائهاتمالتيالحفرعقودتنفيذلدعم

.2020عامخاللمختلفةمراحلعلىعملياتهاتبدأأنالمقررمنبحريةحفر

مستجدات أداء القطاعآخر 

من خالل شراكة "توكاناويست"حظى أداء قطاع الحفر بدعم من شريحة منصات الحفر البحرية، حيث تم بنجاح تشغيل منصة الحفر البحرية الجديدة 

.استراتيجية

في مطلع العام " ميلهر"كما واصل القطاع تركيزه على تحقيق أقصى معدالت التشغيل ألصوله، حيث تم تشغيل منصة الحفر البحرية ذات الرفع الذاتي 

األولى من هذا وكان من ثمار االرتقاء باألنشطة أن استطاع القطاع بصفة عامة خفض صافي الخسارة في األشهر التسعة. بعدما خضعت لعملية إصالح

.  العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
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التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

للبتروللقطربالكاملمملوكةكشركة2006عامالتموينلخدماتأمواجتأسست.

2012عامللخدماتالدوليةالخليجقِبَلمنالحقا  عليهااالستحواذتم.

يليماتضممتنوعةخدماتأمواجتقدم:

والصناعيةالتجاريةالتموينخدمات•

الشخصياتولكبارالشركاتفيللضيافةالتموينخدمات•

التنظيفخدمات•

المخيماتإدارة•

الحشراتمكافحة•

العاملةوالقوىالمكاتبخدمات•

مستجدات أداء القطاعآخر 

شغالإمعدالتوتراجعرئيسيةعقودبإلغاءللمجموعةالتابعالتموينخدماتقطاعتأثر

فيفرصالاستكشافتواصلالقطاعهذافيالعاملةشركتنافإنذلك،وبرغم.العمالمساكن

.والغازالنفطقطاعغيرأخرىوقطاعاتالصناعيالقطاع

قطاع خدمات التموين



هيكل الحوكمة
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اإلدارةمجلسهيكل

(7)سبعةمنللخدماتالدوليةالخليجإدارةمجلسيتألف•

الخاص،المساهمقِبَلمنمنهم(3)ثالثةتعيينتمأعضاء،

مناعتبارا  اآلخرين(4)األربعةوانتُِخبللبترول،قطر

2018/3/6.

ةاإلدارمجلسأعضاءاختيارعلىللبترولقطرتحرص•

نمماإلدارةمجلسعضويةلشروطوالمستوفينالمؤهلين

هامهمملتأديةالتامةوالدرايةالكافيةالخبرةفيهمتتوافر

أهدافهاوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورة

.وغاياتها

هيكل الحوكمة

واالمتثالالحوكمة

نظاميفالواردةالحوكمةمبادئبتطبيقللخدماتالدوليةالخليجتلتزم•

الصادرةالرئيسيالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمة

.تأسيسهاأحكاممعيتماشىوبماالماليةلألسواققطرهيئةعن

اإلطارمعيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرص•

مراجعةخاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانوني

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديث

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

وكذلك،عنهالمنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام•

بقاءمعمحددةعملياتإلجراءالخاصةاللجانبعض

يالتالسلطاتأوالصالحياتجميععنمسؤوال  المجلس

لجنة(1)هناكحاليا  اإلدارةمجلسلجانومن.فوضها

اللجنة(3)ووالمكافآتالترشيحلجنة(2)التدقيق،

.التوجيهية

الصالحيات

القرارات،التخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس•

لشركةاوإجراءاتصالحياتلدليلوفقا  دائما  تتمالقراراتخاذفعملية

.الصلةذاتواللوائح
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المكافآت

اإلدارةمجلس•

اإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت•

فيالسياسةهذهوتأخذ.دوريبشكلبمراجعتهاوتقوم

وروحضاإلدارةمجلسعضويةمقابلثابتا  جزءا  اعتبارها

امالعباألداءيرتبطمتغيرا  وجزءا  اإلدارة،مجلسجلسات

دارةإمجلسألعضاءالمقترحةالمكافآتاعتمادويتم.للشركة

.للشركةالعامةالجمعيةقبلمنالشركة

التنفيذيةاإلدارة•

ئيسيالروالمكتبواإلداريةالماليةالخدماتجميعتوفيريتم•

.اتخدماتفاقيةبموجبللبترولقطرتوفرهامواردخاللمن

هيكل الحوكمة

المساهمينحقوق

خاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص•

حضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيبعلىالحصولحق

هاقراراتعلىوالتصويتمداوالتهافيواالشتراكالعامةالجمعية

لبهاوطالمعلوماتإلىالوصولوحقبالبيعاالرتباطحقوقوممارسة

.الشركةبمصالحيضرالبما

والشفافيةاإلفصاح

اتعمليجميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص•

توفيركذلكالصلة،ذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا  اإلفصاح

يمكنماوبالمناسبين،والكيفبالكمودقيقةمضللةوغيرصحيحةمعلومات

بشكلقرارهمواتخاذمنصفبشكلبهاالعلممنالشركةمساهميكافة

.صحيح

بالشركةالرقابةنظام

يليةالتشغواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت•

الشركةالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارةالمتعلقة

لذاتيةاللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذاتواللوائحبالضوابط

.كلهاالشركةأقسامفيوالمساءلةوالمسؤولية

ولجنةعلياالالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم•

.اإلدارةومجلسالتدقيق
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