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نبذة عن شركة الخليج الدولية للخدمات



تأسســت شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة، فــي 12 فبرايــر مــن عــام 2008 بموجــب قــرار وزارة االقتصــاد والتجــارة 
رقــم )42( لعــام 2008 ووفقــً لنظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )5( لســنة 2002. ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه مليــاري ريــال 

قطــري، فيمــا يبلــغ رأس المــال الُمصــدر 185.8 مليــون ســهم عــادي وســهم واحــد )1( خــاص.
ــات  ــة قطاع ــي أربع ــات ف ــة للخدم ــج الدولي ــل الخلي ــة، تعم ــركات المجموع ــال ش ــن خ ــر . وم ــة، قط ــو ص.ب 3212، الدوح ــجل ه ــركة المس ــوان الش عن

ــن. ــات التموي ــر وخدم ــل بالهليكوبت ــات النق ــة وخدم ــات ذات الصل ــر والخدم ــن والحف ــادة التأمي ــن وإع ــات التأمي ــي خدم ــزة، وه متمي

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
ــدار عمليــات الشــركات التابعــة بصــورة  تقــدم قطــر للبتــرول كل الخدمــات اإلداريــة والتنفيذيــة للشــركة مــن خــال اتفاقيــة شــاملة للخدمــات، فيمــا ُت

ــا لــكل منهــا. ــل مجالــس إدارة الشــركات المعنيــة واإلدارة العلي ُمســتقلة مــن ِقَب

الحفر
شركة الخليج العالمية للحفر 

ــب  ــة )40%(. وبموج ــر الياباني ــركة الحف ــرول )60%( وش ــر للبت ــن قط ــتركً بي ــروعً مش ــت مش ــث كان ــام 2004، حي ــر ع ــة للحف ــج العالمي ــركة الخلي ــت ش تأسس
اتفاقيــة المشــروع المشــترك المبرمــة بينهمــا، حــازت قطــر للبتــرول علــى نســبة إضافيــة مــن حصــة شــركة الحفــر اليابانيــة لتصبــح حصتهــا فــي الخليــج 
العالميــة للحفــر 69.99%، ثــم حولــت قطــر للبتــرول كامــل حصتهــا فــي الخليــج العالميــة للحفــر إلــى الخليــج الدوليــة للخدمــات. واعتبــارًا مــن 1 مايــو 2014، 
ــركة  ــي ش ــة ف ــا 30% والمتبقي ــغ قدره ــبة البال ــى النس ــول عل ــترك للحص ــروع المش ــة المش ــي اتفاقي ــارًا ف ــات خي ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــدت ش اعتم
ــات.  ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــل لش ــة بالكام ــة المملوك ــركات التابع ــدى الش ــر إح ــة للحف ــج العالمي ــت الخلي ــك أصبح ــر، وبذل ــة للحف ــج العالمي الخلي

ويبلــغ رأس المــال الُمصــرح بــه والُمصــدر للشــركة 739.7 مليــون ريــال قطــري.
يقــع المقــر الرئيســي للخليــج العالميــة للحفــر فــي الطابــق العاشــر والحــادي عشــر والثانــي عشــر مــن البــرج رقــم 3، ذا جيــت مــول، وعنوانهــا البريــدي هــو: 
ص.ب 9072، الدوحــة، قطــر. ويعمــل لــدى الشــركة 1478 موظفــً يتوزعــون بيــن المقــر الرئيســي )147( ومواقــع الحفــر البريــة )566( والبحريــة )765(، وذلــك 

حتــى 31 ديســمبر، 2018.
وتمتلــك حاليــً الخليــج العالميــة للحفــر 17 جهــاز حفــر )9 أجهــزة بحريــة و8 أجهــزة بريــة( ُتســتعمل فــي عمليــات حفــر آبــار النفــط والغــاز الطبيعــي، كمــا 

تمتلــك أيضــً بارجــة ســكنية واحــدة ومنصتيــن بحريتيــن ذاتيتــي الرفــع. 
وباعتبارهــا شــركة الحفــر القطريــة الوحيــدة، ترتبــط الخليــج العالميــة للحفــر بعاقــات وثيقــة مــع قطــر للبتــرول، ويعــود ذلــك جزئيــً إلــى الحصــة غيــر 

المباشــرة التــي تمتلكهــا قطــر للبتــرول فــي الشــركة وتشــغيل 11 جهــاز حفــر لديهــا.

أجهزة الحفر البحرية
ــة ذات  ــر المتقدم ــزة الحف ــن أجه ــرى ضم ــزة األخ ــتة أجه ــدرج الس ــة وتن ــزة تقليدي ــا أجه ــة، 3 منه ــر بحري ــزة حف ــر 9 أجه ــة للحف ــج العالمي ــك الخلي تمتل

ــة. ــات الحديث المواصف
وقــد خضــع جهــازي الحفــر التقليدييــن، الوجبــة ومشــيرب، وهمــا جهازيــن ُمصنفيــن ومتعاقــد عليهمــا للعمــل خــال عــام 2018، إلــى عمليــات واســعة 
علــى مــدار الخمســة أعــوام الماضيــة لترقيتهمــا وتجديدهمــا وزيــادة عمرهمــا التشــغيلي. أمــا جهــاز الحفــر التقليــدي الثالــث، أال وهــو الدوحــة، فقــد تــم 

إيقــاف تشــغيله خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 لعــدم وجــود طلــب عليــه.
وتنــدرج أجهــزة الحفــر المتقدمــة ذات المواصفــات الحديثــة، وهــي الخــور والزبــارة والجســرة ولســحاط ودخــان وحالــول، ضمــن األجهــزة الجديــدة نســبيً، 

إذ تــم بناؤهــا خــال األعــوام العشــرة الماضيــة. وقــد تــم تصميــم هــذه األجهــزة بصــورة خاصــة للعمليــات فــي قطــر. 
ــتطيع  ــا تس ــر، فيم ــً 6000 مت ــا حالي ــد عليهم ــركة والمتعاق ــا الش ــن تمتلكهم ــن اللذي ــر التقليديي ــازي الحف ــه جه ــل إلي ــن أن يص ــق يمك ــى عم ــدر أقص ويق

ــر. ــق 9000 مت ــى عم ــل إل ــة أن تص ــات الحديث ــة ذات المواصف ــا المتقدم أجهزته
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أجهزة الحفر البرية
تمتلــك الخليــج العالميــة للحفــر 8 أجهــزة حفــر بريــة، منهــا 5 أجهــزة حفــر والثاثــة األخــرى أجهــزة حفــر إصاحيــة. وتعمــل كل أجهــزة الحفــر البريــة، التــي 
يتــراوح أقصــى عمــق حفــر لهــا مــا بيــن 3000 متــر إلــى 9000 متــر، لــدى قطــر للبتــرول بصــورة حصريــة. وبرغــم ذلــك، فقــد طلبــت شــل أحــد هــذه األجهــزة 

لعملياتهمــا فــي راس لفــان، بعقــد تبلــغ مدتــه 600 يــوم. وبعــد اكتمــال هــذه العمليــات، ســيعاود الجهــاز العمــل لــدى قطــر للبتــرول.

البارجات السكنية والمنصات البحرية ذات الرفع الذاتي
تمتلك الخليج العالمية للحفر بارجة سكنية يطلق عليها »زكريت«، ومنصتين بحريتين ذاتيتي الرفع يطلق عليهما »الرميلة« و«السافلية«. 

وقــد تــم التعاقــد علــى البارجــة الســكنية »زكريــت« للعمــل لــدى قطــر للبتــرول لمــدة خمســة أعــوام، فيمــا تعمــل حاليــً المنصــة البحريــة ذات الرفــع 
ــً لعمليــة إصــاح فــي حــوض  ــر البتــرول المحــدودة. أمــا »الرميلــة« فهــي تخضــع حالي الذاتــي »الســافلية« بعقــد قصيــر األجــل لــدى شــركة قطــر لتطوي

ــع األول مــن عــام 2019. ــة«، ومــن المتوقــع أن تنتهــي عمليــات اإلصــاح خــال الرب »ناقــات كيبــل لألعمــال البحرّي

التأمين وإعادة التأمين
شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

تأسســت شــركة الكــوت للتأميــن وإعــادة التأميــن عــام 2003، وهــي حاليــً مملوكــة بالكامــل للخليــج الدوليــة للخدمــات. ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح 
بــه 500 مليــون ريــال قطــري، فيمــا يبلــغ حاليــً رأس المــال المدفــوع 218.6 مليــون ريــال قطــري.

يقــع المكتــب الرئيســي المســجل للشــركة فــي مبنــى المهــا، منطقــة بــن عمــران، وعنوانهــا البريــدي هــو: ص.ب. 24563 – الدوحــة، قطــر. ويعمــل لديهــا 
88 موظفــً جميعهــم فــي المقــر الرئيســي المذكــور.

األنشطة
قبــل تحويــل أســهم قطــر للبتــرول فــي الكــوت إلــى الخليــج الدوليــة للخدمــات، كانــت الكــوت شــركة التأميــن الخاصــة بقطــر للبتــرول، فالشــركة أنشــئت 
بغــرض أساســي، أال وهــو تقديــم خدمــات التأميــن وإعــادة التأميــن وإدارة المخاطــر لقطــر للبتــرول وشــركاتها التابعــة. وظلــت شــركة الكــوت، باعتبارهــا 
إحــدى الشــركات التــي تتبــع قطــر للبتــرول بصــورة غيــر مباشــرة، تقــدم خدمــات التأميــن وإعــادة التأميــن إلــى مجموعــة قطــر للبتــرول حتــى منتصــف 

عــام 2015.
وتغطي خدمات التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها الشركة قطاعات اإلنشاءات والعمليات واألنشطة البحرية والقطاع الطبي. 

منــذ يونيــو 2015، وبعــد صــدور منشــور قطــر للبتــرول بإنهــاء دور »الكــوت« كشــركة تأميــن خاصــة بهــا، شــكلت الشــركة عــدة لجــان مختلفــة للنظــر فــي 
تحويلهــا مــن شــركة تأميــن خاصــة بقطــر للبتــرول إلــى شــركة تأميــن تجاريــة. 

وبنــاًء علــى المعلومــات والوثائــق واإليضاحــات التــي قدمتهــا لجــان التحويــل بشــأن أعمــال »الكــوت« منحــت وكالــة »ســتاندارد آنــد بــورز« العالميــة للتصنيــف 
االئتمانــي شــركة الكــوت تصنيفــً ائتمانيــً مــن الفئــة )-A( مــع توقعــات باســتمرار التصنيــف، األمــر الــذى منــح الشــركة القــدرة علــى االســتمرار فــي إقامــة 
عاقــات عمــل مــع شــركات الطاقــة التــي تشــكل محــور االهتمــام الرئيســي لهــا. وقــد بــدأت »الكــوت« بالفعــل فــي تدعيــم قدراتهــا التأمينيــة وتعديــل 

هيكلهــا لمواكبــة المرحلــة الجديــدة.
وتمكنــت »الكــوت« مــن االحتفــاظ بمعظــم تأميناتهــا الســابقة فــي قطــاع الطاقــة، ولكــن بنســبة أقــل حتــى تفســح المجــال أمــام شــركات التأميــن 
المحليــة األخــرى. وتهــدف الشــركة إلــى االســتحواذ علــى حصــة مــن الســوق التجاريــة، وتحشــد فــي ذات الوقــت قدراتهــا لخــوض غمــار المنافســة فــي 

مناقصــات تأمينيــة مســتقبًا. 
وفيمــا يتعلــق بشــريحة التأمينــات الطبيــة، فقــد عــززت الشــركة مــن قدراتهــا الداخليــة، حيــث يديــر المحفظــة الطبيــة حاليــً فريــق متمــرس، األمــر الــذي 

ســيحقق للشــركة فــي المســتقبل مكانــة رياديــة داخــل الســوق.
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خدمات النقل بالهليكوبتر
شركة هليكوبتر الخليج 

ــران  ــتحوذت طي ــد اس ــا بع ــة، وفيم ــة البريطاني ــوط الجوي ــة للخط ــركة تابع ــدودة كش ــج المح ــر الخلي ــم هليكوبت ــت اس ــام 1970 تح ــركة ع ــت الش تأسس
الخليــج علــى هليكوبتــر الخليــج المحــدودة ثــم باعتهــا إلــى قطــر للبتــرول عــام 1998. وقــد حولــت قطــر للبتــرول كامــل حصتهــا فــي الشــركة إلــى الخليــج 
الدوليــة للخدمــات عــام 2008. وتمتلــك هليكوبتــر الخليــج شــركتين تابعتيــن، إحداهمــا تابعــة بصــورة مباشــرة وهــي شــركة المهــا للطيــران، حيــث تمتلــك 
حصــة تبلــغ 92% وتتحكــم فــي الحصــة المتبقيــة مــن الشــركة، واألخــرى تابعــة بصــورة غيــر مباشــرة وهــي شــركة »ريدســتار هافيســيليك هزمتليــري«، 
حيــث تمتلــك هليكوبتــر الخليــج 49% مــن أســهمها وتتحكــم فــي الحصــة المتبقيــة. كمــا تمتلــك الشــركة حصــة تبلــغ 36% مــن مشــروع مشــترك فــي 
الهنــد، أال وهــو شــركة »يونايتــد هليتشــارترز برايفيــت ليمتــد«، مــن خــال ملكيــة انتفاعيــة ممنوحــة مــن ِقَبــل قطــر للبتــرول. واســتحوذت الشــركة خــال 
ــركة  ــدى الش ــا. ول ــم فيه ــق التحك ــى ح ــول عل ــدد الحص ــد«، وبص ــت ليمت ــارترز برايفي ــد هليتش ــركة »يونايت ــي ش ــغ 26% ف ــة تبل ــبة إضافي ــى نس ــام عل الع
اســتثمار بنســبة 49% فــي مشــروع مشــترك آخــر فــي مالطــة، أال وهــو شــركة جلــف ميدترينيــان لخدمــات الطيــران. ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والُمصــدر 

للشــركة 66 مليــون ريــال قطــري.
يقــع المقــر الرئيســي المســجل لهليكوبتــر الخليــج فــي شــارع راس أبــو عبــود، وعنوانهــا البريــدي هــو: ص.ب 811 الدوحــة، قطــر. ويعمــل لــدى الشــركة فــي 

الدوحــة 384 موظفــً ينقســمون إلــى موظفــي عمليــات ومهندســين وموظفيــن إدارييــن.

التراخيص
ــة وإدارة  ــي الصيان ــة ف ــة متخصص ــا جه ــاد بوصفه ــة واعتم ــات جوي ــّغل رح ــهادة مش ــركة ش ــر الش ــي قط ــي ف ــران المدن ــة للطي ــة العام ــت الهيئ منح
ديمومــة صاحيــة الطائــرات. وتعتــرف إدارة الطيــران الفيدراليــة األمريكيــة بهليكوبتــر الخليــج بوصفهــا مركــز متخصــص فــي عمليــات اإلصــاح، وهــي أيضــً 
معتمــدة مــن ِقَبــل الوكالــة األوروبيــة لســامة الطيــران والهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي قطــر بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة. ومــن 
خــال شــركتها التابعــة فــي ليبيــا )شــركة المهــا للطيــران(، تــم تســجيل هليكوبتــر الخليــج لــدى مصلحــة الطيــران المدنــي الليبيــة، فيمــا حصلــت أيضــً علــى 
اعتمــاد بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة. وفــي قطــر، تعتبــر هليكوبتــر الخليــج المقــدم الوحيــد لخدمــات النقــل بطائــرات الهليكوبتــر. كمــا 
تــم اعتمــاد الشــركة مــن ِقبــل الوكالــة األوروبيــة لســامة الطيــران بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة والتدريــب )EASA Part 147(. واعُتمــدت 
أيضــً مــن نفــس الوكالــة بوصفهــا جهــة تقــدم التدريــب باســتخدام أجهــزة التدريــب علــى الطيــران بالمحــاكاة. كمــا حصلــت الشــركة مؤخــرًا علــى اعتمــاد 

مــن ِقَبــل الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي العمانــي بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة. 

األنشطة
ــراض  ــل ألغ ــات النق ــا خدم ــا فيه ــر، بم ــرات الهليكوبت ــل بطائ ــات النق ــن خدم ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــركة ف ــية للش ــغيل الرئيس ــطة التش ــل أنش تتمث
ــي  ــل. ويأت ــرة األج ــة قصي ــود الخاص ــات العق ــخصيات، ومتطلب ــار الش ــل كب ــي، ونق ــح الزلزال ــدة، والمس ــرة وبعي ــافات قصي ــال لمس ــع األحم ــب، ورف التنقي
ــة  ــار وصيان ــع الغي ــع قط ــات وبي ــطة المحاكي ــب بواس ــك التدري ــكنية، كذل ــارات س ــن عق ــة م ــم اإليجاري ــمل القي ــة تش ــال ثانوي ــن أعم ــرادات م ــي اإلي باق

ــا. ــر ومكوناته ــرات الغي طائ

األسطول
 ،Agusta- Westland 189 و Agusta- Westland 139 تديــر حاليــً شــركة هليكوبتــر الخليــج 49 طائرة هليكوبتر، منهــا 24 طائرة هليكوبتر بمحركيــن مــن طــراز
يمكنهــا نقــل عــدد مــن الــركاب يتــراوح بيــن 12 و15 راكبــً، و20 طائــرة هليكوبتــر بمحركيــن مــن طــراز Bell 212 و Bell 412 تبلــغ ســعتها 13 شــخصً، وثــاث 
طائــرات هليكوبتــر مــن طــراز Bell 206 تبلــغ ســعتها 6 أشــخاص، وطائرتيــن هليكوبتــر مــن طــراز  Sikorsky S-92 بمواصفــات خاصــة لكبــار الشــخصيات. 

 .Learjet 45 وتمتلــك شــركتها التابعــة فــي تركيــا، ريدســتار للطيــران، 4 طائــرات مــن طــراز
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خدمات التموين
شركة أمواج لخدمات التموين

 تأسســت أمــواج لخدمــات التمويــن عــام 2006 كشــركة مملوكــة بالكامــل لقطــر للبتــرول برأســمال مصــرح به يبلــغ 400 مليــون ريال قطــري، ويبلغ رأســمالها 
المدفــوع 100 مليــون ريــال قطــري. وقــد تــم االســتحواذ عليهــا الحقــً من قبــل الخليــج الدوليــة للخدمات فــي 1 يونيــو، 2012.

وعنــوان المقــر الرئيســي المســجل للشــركة هــو ص.ب 23904، الدوحــة، قطــر. ويعمــل لــدى الشــركة عــدد مــن الموظفيــن يبلــغ  7080 موظفــً موزعيــن 
علــى عــدة مواقــع فــي قطــر.

العمليات والخدمات
إضافــة إلــى هدفهــا األساســي وهــو تقديــم خدمــات تمويــن عاليــة الجــودة، فقــد نوعــت أمــواج مــن خدماتهــا لتشــمل التنظيــف ومكافحــة الحشــرات 
واإلمــداد بالقــوى العاملــة وإدارة المرافــق والمخيمــات، كذلــك خدمــات التمويــن لألفــراد وكبــار الشــخصيات. ومــن خــال نطــاق خدماتهــا المتنوعــة، فــإن 

أمــواج توفــر لعمائهــا »حــًا متكامــًا«. 
تتمتــع أمــواج بخبــرة كبيــرة فــي قطاعــات األعمــال والقطاعــات الصناعيــة، حيــث تقــدم خدماتهــا التموينيــة إلــى أعــداد كبيــرة مــن القــوى العاملــة فــي 
ــاز  ــط والغ ــاع النف ــات قط ــي احتياج ــا يلب ــة بم ــة المغذي ــام العالمي ــم الطع ــن قوائ ــرة م ــة كبي ــركة مجموع ــدم الش ــا تق ــررة. كم ــة المق ــدود الميزاني ح

لعملياتــه البريــة والبحريــة وقطاعــات األعمــال والقطاعــات الصناعيــة الكبيــرة وقطــاع الصحــة والجامعــات والمــدارس.
ــركة  ــدم الش ــا تق ــة. كم ــة والخارجي ــق الداخلي ــمل المناط ــي تش ــة والت ــف التجاري ــات التنظي ــن خدم ــي تتضم ــق الت ــات إدارة المراف ــواج خدم ــدم أم وتق
خدمــات شــاملة وفعالــة تتضمــن التنظيــف وغســل وكــي الثيــاب لعمائهــا، وتتبــع الطــرق الحديثــة وأســاليب صديقــة للبيئــة لمكافحــة الحشــرات مــن 
جــل خلــق بيئــة خاليــة مــن الحشــرات. كمــا توفــر أمــوج حــًا شــامًا إلدارة النــوادي يتضمــن تقديــم خدمــات التمويــن والتنظيــف واألنشــطة االســتجمامية 

والترفيهيــة والتدريــب وتوفيــر مســؤولي إنقــاذ معتمديــن ونــواد صحيــة وخبــراء تدليــك وصيانــة.  
ويعــد رفــاه العمــال األجانــب والصيانــة عامــًا أساســيً فــي إدارة المخيمــات، حيــث تديــر أمــواج بنجــاح مخيمــات كبيــرة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة 

فــي المواقــع التاليــة:
مسيعيد – مخيمين كبيرين يتسعان لعدد 12000 ساكن.

زكريت – طاقة استيعابية تبلغ 1400 ساكن.
وتقــدم أمــواج خدمــات طعــام رفيعــة المســتوى للضيافــة فــي الشــركات ولكبــار الشــخصيات ســواء لتجمعــات حصريــة صغيــرة أو احتفــاالت كبيــرة، 

وتقــدم أيضــً خدمــات التمويــن لحفــات الزفــاف. 

الصحة والسالمة والبيئة
باعتبارهــا مقــدم خدمــات التمويــن الرائــد، تضــع أمــواج إدارة الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة فــي صــدارة أولوياتهــا، وتمتثــل إجراءاتهــا وأنظمتهــا فــي 

هــذا الجانــب إلــى المتطلبــات التنظيميــة.
وتدار كل أنشطة الجودة والصحة والسامة والبيئة في أمواج من خال إطار يتضمن سياسات وإجراءات تستند إلى:

•  أنظمة إدارة الصحة والسامة.
•  أنظمة إدارة سامة األغذية.

•  الوعي البيئي.
ــً  ــي أيض ــة، وه ــة صارم ــة ودولي ــر محلي ــى معايي ــة إل ــام اإلدارة البيئي ــامة ونظ ــة والس ــام إدارة الصح ــة ونظ ــامة األغذي ــواج إلدارة س ــام أم ــتند نظ ويس

ــاألداء. ــتمر ب ــاء المس ــي واالرتق ــم الذات ــارًا للتنظي ــر إط ــا يوف ــة بم ــات اإللزامي ــن المتطلب ــامل م ــاق ش ــن نط ــر وتتضم ــى المخاط ــتند إل ــة تس أنظم
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ويتــم تقييــم أنظمــة أمــواج إلدارة الجــودة وتدقــق داخليــً ومــن أطــراف خارجيــة، إذ تضمــن هــذه 
التقييمــات االمتثــال لاعتمــادات التاليــة التــي حصلــت عليهــا أمــواج:

1.  تحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة )الدستور الغذائي(.
2.  نظام الصحة والسامة المهنية )معيار أوساس 18001(.

3.  نظام إدارة سامة األغذية )أيزو 22000(.
4.  نظام اإلدارة البيئية )أيزو 14001(.
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سليمان حيدر الحيدر
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

مقدمة
ُيســعدني كثيــرًا أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، إحــدى أكبــر مجموعــات الشــركات الخدمية فــي دولة 
قطــر. وأود، باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أن أشــكركم جميعــً علــى دعمكــم الــذي لــم ينقطــع يومــً علــى مــدار الســنوات 

الماضيــة وثقتكــم فــي الشــركة.
كان عــام 2018 بمثابــة مرحلــة توطيــد للجهــود التنمويــة للمجموعــة، فالمبــادرات والبرامــج المعنيــة بترشــيد التكاليــف التــي جــاءت بهــا اســتراتيجية النمــو 
تمــر حاليــً بمراحــل مختلفــة. وبالفعــل، فقــد بــدأت بعــض هــذه المبــادرات ُتْؤِتــي ثمارهــا، واســتطاعت المجموعــة أن تســتعيد بعــض األعمــال وترشــد مــن 
ــم  ــن التضخ ــة ع ــوط الناتج ــم الضغ ــي برغ ــام الماض ــن الع ــة ع ــة واإلداري ــات العام ــت المصروف ــيء وانخفض ــض الش ــرادات بع ــت اإلي ــا، فارتفع تكاليفه
خــال العــام. وســجلت جميــع القطاعــات، باســتثناء قطــاع خدمــات التمويــن، نمــوًا جيــدًا فــي اإليــرادات بعــد اســتعادة عقــود كانــت قــد ألغيــت، وزيــادة 

نســبة التشــغيل فــي شــركة الخليــج العالميــة للحفــر مــن 81% عــام 2017 إلــى 85% عــام 2018، فضــًا عــن اكتســاب فــرص أعمــال جديــدة.

النتائج المالية
فــي ظــل النمــو الضئيــل لإليــرادات والوفــورات الطفيفــة التــي تحققــت علــى مســتوى المصروفــات العامــة واإلداريــة، اســتطاعت المجموعــة أن تســجل 
أرباحــً جيــدة قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك1  بواقــع 746 مليــون ريــال قطــري، بارتفــاع طفيــف مقارنــة بالعــام الماضــي، وهــو 
مــا يؤكــد قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق أربــاح نقديــة كبيــرة مــن عملياتهــا، إال أنهــا وبرغــم ذلــك تكبــدت صافــي خســارة بنحــو 98 مليــون ريــال قطــري 
ــذا  ــارة ه ــجيل خس ــى تس ــي أدت إل ــل الت ــن العوام ــن بي ــتثنائية. وم ــات االس ــن المصروف ــدد م ــجيل ع ــل وتس ــف التموي ــي تكالي ــرة ف ــادة الكبي ــة الزي نتيج
العــام تلــك الزيــادة المتعاقبــة فــي أســعار الفائــدة الرســمية التــي ســببت ارتفاعــً حــادًا فــي تكلفــة االقتــراض بالنســبة للمجموعــة، كذلــك انخفــاض 

قيمــة بعــض أصــول كانــت عنــد أدنــى مســتوى مــن االســتخدام التجــاري. 
ــن  ــل. وم ــط والطوي ــن المتوس ــى األجلي ــركة عل ــتقبلي للش ــين األداء المس ــرة تحس ــا األخي ــى مراحله ــتراتيجية إل ــذ اإلس ــة تنفي ــول عملي ــأن وص ــن ش وم

ــي:  ــا يل ــن م ــب تتضم ــتقبل القري ــي المس ــرص ف ــن الف ــددًا م ــركة ع ــام الش ــر أم ــً أن يتواف ــل أيض المحتم
• فــرص أعمــال ضمــن أنشــطة قطــاع النفــط والغــاز فــي قطــر والتــي ستنشــأ عنهــا فــرص كبيــرة لشــركتينا التابعتيــن اللتيــن تعمــان فــي قطاعــي •

الحفــر وخدمــات الطيــران، الســيما أنهمــا بدأتــا فــي بنــاء قدراتهمــا الغتنــام تلــك الفــرص.

1 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهاك واالستهاك= صافي الخسائر+ مصاريف التمويل + اإلهاك + االستهاك +نفقات خفض القيمة  + شطب الممتلكات والمصانع والمعدات.
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• اســتعادت شــركتنا التابعــة العاملــة فــي قطــاع التأميــن، وهــي شــركة الكــوت للتأميــن وإعــادة التأميــن، بعــض عمــاء كانــت قــد فقدتهــم، •
واكتســبت عمــاء جــدد لــم يكونــوا ضمــن محفظتهــا، مــا يؤكــد علــى استحســان العمــاء لجــودة خدماتنــا ويبــرز قدرتنــا التنافســية علــى مســتوى 

ــن. ــعار التأمي أس
• سوف تســتفيد شــركتنا التابعــة العاملــة فــي قطــاع خدمــات التمويــن مــن عمليــات التنميــة الحادثــة فــي قطــر والتــي ســتتطلب خدمــات تمويــن •

وقــوى عاملــة إضافيــة.
• عملــت شــركتنا التابعــة فــي قطــاع خدمــات الطيــران، وهــي شــركة هليكوبتــر الخليــج، بصــورة جــادة علــى زيــادة أســواقها والتوســع فــي الخــارج، •

وهــو األمــر الــذي ســيدعمها فــي اســتخدام أســطولها بكفــاءة أكبــر والدخــول فــي أســواق جديــدة مربحــة.
• ســتتم تســوية ديــون الشــركة األم خــال عــام 2021، األمــر الــذي ســيوفر بعــض المرونــة الماليــة للمجموعــة. وهــذه القــروض قــد تــم اســتخدامها •

لشــراء شــركة أمــواج واالســتحوذ علــى نســبة 30% فــي شــركة الخليــج العالميــة للحفــر. أمــا بالنســبة لشــركة الخليــج العالميــة للحفــر، فــإن القــرض 
الــذي تبلــغ قيمتــه 4.5 مليــار ريــال قطــري يفــرض تحديــات، كمــا أن مصاريــف التمويــل لشــركة الخليــج العالميــة للحفــر قــد أثــرت علــى أربــاح المجموعة 

خــال العــام.
ــا األساســية  ــرًا ببرامــج ترشــيد التكاليــف وتحســين كفــاءة العمليــات التشــغيلية لضمــان أن تكــون تكاليفن وفــوق كل ذلــك، فنحــن نولــي اهتمامــً كبي

ــة.  ــر المقبول ضمــن المعايي

اإلنفاق الرأسمالي وتنمية األعمال
فيمــا يتعلــق ببرامــج اإلنفــاق الرأســمالي المســتقبلي، فــإن المجموعــة تتوقــع أن تنفــذ اســتثمارات علــى مــدار األعــوام الخمســة القادمــة. بحيــث تتجــه 
معظــم هــذه االســتثمارات إلــى تعزيــز الكفــاءة وخفــض تكاليــف التشــغيل واغتنــام الفــرص المتاحــة. وســيتم تقييــم النفقــات الرأســمالية ذات الصلــة 

بالفــرص المحتملــة حالــة بحالــة، كمــا ســنعلم مســاهمينا الكــرام بأيــة تفاصيــل مــن خــال القنــوات المعتــادة للتواصــل.

توزيع األرباح المقترح 
حصــل مســاهمو المجموعــة خــال الفتــرة الممتــدة منــذ الطــرح العــام األولــي فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2008 حتــى عــام 2016 علــى توزيعــات نقديــة 
ــغ  ــا بل ــي 52%. كم ــغ حوال ــع بل ــدل توزي ــط مع ــد، وبمتوس ــهم الواح ــري للس ــال قط ــي 16.6 ري ــادل حوال ــا يع ــري، أي م ــال قط ــار ري ــت 2.7 ملي ــة بلغ تراكمي

ــة. ــهم المجاني ــدارات لألس ــة إص ــال ثاث ــن خ ــهم م ــون س ــاهمون 63 ملي ــا المس ــل عليه ــي حص ــة الت ــهم اإلضافي ــي األس إجمال
وبعــد األخــذ فــي االعتبــار الفــرص المحتملــة أمــام المجموعــة والحاجــة إلــى المرونــة الماليــة، يــرى مجلــس اإلدارة أن توزيــع أربــاح عــن عــام 2018 ســيفرض 
المزيــد مــن العــبء علــى الســيولة لــدى المجموعــة وســيخلق العديــد مــن المعوقــات أمــام تنفيــذ اإلســتراتيجية فــي المســتقبل. وبــداًل مــن ذلــك، فــإن 
الشــركة ســتوظف األمــوال المحتجــزة لتســتثمرها وتغتنــم الفــرص الحاليــة والمســتقبلية. ونــود أن نتقــدم بالشــكر لمســاهمينا علــى دعمهــم المســتمر 

لنــا، ونتوقــع منهــم التعــاون الكامــل لتنفيــذ خططنــا.

 الخاتمة
وختامــً، ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــاد المفــدى »حفظــه 
ــركات  ــا لش ــركة واإلدارات العلي ــس إدارة الش ــاء مجل ــً أعض ــكر أيض ــص بالش ــيدة، وأخ ــه الرش ــديدة وقيادت ــه الس ــة وتوجيهات ــه الحكيم ــاه«، لرؤيت اهلل ورع

ــل. ــي العم ــتمر ف ــم المس ــم وتفانيه ــى إخاصه ــا عل ــة وموظفيه المجموع

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة 



مقدمة
ــركات  ــات ش ــر مجموع ــدى أكب ــات، إح ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــغيلي لش ــي والتش ــن األداء المال ــس اإلدارة ع ــنوي لمجل ــر الس ــدم التقري َنا أن نق ــرُّ َيُس
الخدمــات فــي قطــر، ويشــمل نطــاق أعمالهــا عــدة قطاعــات تتــراوح مــا بيــن التأميــن وإعــادة التأميــن وعمليــات الحفــر البريــة والبحريــة وبــوارج الســكن 

البحريــة وخدمــات النقــل بالمروحيــات والتمويــن.
لقــد كان عــام 2018 بمثابــة مرحلــة توطيــد لجهودنــا التنمويــة، حيــث واصلــت المجموعــة تنفيــذ معظــم مبــادرات اســتراتيجية النمــو التــي تــم إطاقهــا 
عــام 2017، وركــزت بصــورة أكبــر علــى الجهــود المعنيــة بترشــيد التكاليــف، غيــر أن بعــض القطاعــات مــا زالــت تعانــي جــراء التراجــع الكبيــر الــذي شــهدته 
أســعار النفــط عــام 2016، األمــر الــذي منــح عمــاء قــوة كبيــرة للتفــاوض. وبرغــم ذلــك، كانــت المجموعــة قــادرة علــى االرتقــاء بأدائهــا التشــغيلي خــال هــذا 
العــام، حيــث نجــح قطــاع التأميــن فــي اســتعادة حصتــه مــن الســوق، فيمــا يســعى قطــاع خدمــات الطيــران حثيثــً للدخــول إلــى أســواق جديــدة فــي 
قارتــي آســيا وأفريقيــا. واســتمر قطــاع خدمــات الحفــر فــي التركيــز علــى برامــج الترشــيد، وتــم تشــغيل بعــض أصــول لــم يكــن متعاقــد عليهــا. وواصــل 
أيضــً قطــاع خدمــات التمويــن جهــوده الســتعادة حصتــه مــن الســوق مــن خــال تقديــم أســعار فــوق مســتوى المنافســة وخدمــات ذات قيمــة مضافــة. 

النتائج المالية
إيرادات المجموعة

حققــت المجموعــة إيــرادات تبلــغ 2.5 مليــار ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، بارتفــاع طفيــف عــن العــام الماضــي قــدره 0.1 مليــار 
ريــال قطــري، أو مــا نســبته 5%. وقــد نمــت كل القطاعــات مقارنــة بالعــام الماضــي، باســتثناء قطــاع خدمــات التمويــن.

اإليرادات حسب القطاع

خدمات الطيران
ســجل القطــاع إيــرادات بواقــع 542 مليــون ريــال قطــري، بارتفــاع طفيــف عــن العــام الماضــي. وقــد عــوض النمــو المتوســط الــذي حققتــه إيــرادات خدمات 

الطيــران مــن خــارج قطــر وإيــرادات الخدمــات المســاعدة االنخفــاض الــذي شــهدته إيــرادات العمليــات مــن داخــل قطر. 

التأمين
حقــق قطــاع التأميــن إيــرادات تبلــغ 443 مليــون ريــال قطــري، بزيــادة كبيــرة عــن العــام الماضــي قدرهــا 111 مليــون ريــال قطــري، أو مــا يقــارب 33%. وقــد نمــت 
إيــرادات شــريحتي التأميــن الطبــي والتأمينــات المقدمــة لشــركات الطاقــة نمــوًا كبيــرًا مقارنــة بالعــام الماضــي، غيــر أن صافــي اإليــرادات مــن العمــوالت 
لــم يطــرأ عليــه تغييــر. وقــد نجــح القطــاع فــي اســتعادة بعــض أعمــال فقدهــا، واغتنــم فــرص أعمــال جديــدة مــع قطــر للبتــرول وقطــر غــاز وشــركة 
ــات المقدمــة للشــركات العاملــة فــي  ــة المحــدودة فــي شــريحتي التأميــن الطبــي والتأمين الخليــج العالميــة للحفــر وشــركة قطــر لإلضافــات البترولي
قطــاع الطاقــة، األمــر الــذي أثمــر عــن زيــادة كبيــرة فــي إيراداتــه. ومــن المتوقــع أن يجنــي القطــاع ثمــار بعــض هــذه الفــرص الجديــدة خــال العــام القــادم، 

الســيما أنهــا لــم تتــاح إال فــي أواخــر عــام 2018. 

خدمات التموين
أســهم قطــاع خدمــات التمويــن بمبلــغ 440 مليــون ريــال قطــري ضمــن إيــرادات المجموعــة، بانخفــاض طفيــف عــن العــام الماضــي يبلــغ حوالــي 30 مليون 
ريــال قطــري، أو مــا يقــارب 6%. ويعــود هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى إلغــاء بعــض المشــاريع وتراجــع نســب اإلشــغال فــي المخيمــات. وبرغــم هــذا 
االنخفــاض، إال أن إيــرادات القطــاع قــد اســتقرت مقارنــة بعامــي 2016 و2017، حيــث شــهدت الســنة الماليــة 2017 انخفاضــً يبلــغ 382 مليــون ريــال قطــري، أو 

مــا نســبته 44% مقارنــة بعــام 2016. 

قطاع الحفر
بلغــت إيــرادات قطــاع الحفــر 1.1 مليــار ريــال قطــري، بزيــادة طفيفــة عــن العــام الماضــي تبلــغ حوالــي 3%، حيــث تــم تشــغيل بعــض أصــول لــم يكــن متعاقد 
عليهــا، هــذا فضــًا عــن ارتفــاع أســعار النفــط الخــام. وقــد نجحــت شــركة الخليــج العالميــة للحفــر فــي إبــرام اتفــاق نهائــي للتعــاون مــع شــركة »ســي 
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درل« فــي اســتخدام منصــة الحفــر البحريــة »ويســت توكانــا« للعمــل لــدى قطــر غــاز بعقــد تبلــغ قيمتــه حوالــي 132 مليــون ريــال قطــري، ُقيــد منهــا خــال 
العــام 35 مليــون ريــال قطــري.

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك1 وصافي األرباح
ســجلت المجموعــة أرباحــً قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك بواقــع 746 مليــون ريــال قطــري، بارتفــاع طفيــف عــن العــام الماضــي، 

وذلــك بفضــل زيــادة اإليــرادات والوفــر فــي المصروفــات العامــة واإلداريــة. 
 ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد انخفــض صافــي األربــاح عــن العــام الماضــي، وبلــغ صافــي الخســائر المســجلة لعــام 2018 مــا يعــادل 98 مليــون ريــال قطــري، 
األمــر الــذي يعــزى إلــى زيــادة تكاليــف التمويــل نتيجــة ارتفــاع أســعار الفائــدة الرســمية وتســجيل مصروفــات اســتثنائية ذات صلــة بخفــض قيمــة أصــول 

فــي قطــاع الحفــر.

األرباح حسب القطاع

الطيران
بلــغ صافــي أربــاح القطــاع 141 مليــون ريــال قطــري، بانخفــاض عــن العــام الماضــي يقــدر بنحــو 3%. ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى المصروفــات 

المباشــرة ذات الصلــة باإليــرادات األخــرى للقطاع.

التأمين
ســجل قطــاع التأميــن أرباحــً بواقــع 53 مليــون ريــال قطــري، بانخفــاض عــن العــام الماضــي يبلــغ 18 مليــون ريــال قطــري، أو مــا نســبته 26%، وهــو مــا يعــود 
ــاء  ــام ببن ــد ق ــاع ق ــث أن القط ــة، حي ــادة طفيف ــة زي ــة واإلداري ــات العام ــً المصروف ــا ازدادت أيض ــرة. كم ــات المباش ــادة المصروف ــى زي ــية إل ــورة أساس بص

قــدرات إضافيــة إلدارة شــريحة التأميــن الطبــي داخليــً، والتــي كانــت ُتــدار مــن قبــل باالســتعانة بمصــادر خارجيــة. 

خدمات التموين
بلغــت أربــاح قطــاع خدمــات التمويــن 24 مليــون ريــال قطــري، بزيــادة كبيــرة عــن العــام الماضــي تبلــغ حوالــي 7 ماييــن ريــال قطــري، أو مــا نســبته 43%، وهــو 
مــا يعــزى بصــورة أساســية إلــى تحقيــق وفــورات كبيــرة فــي المصروفــات العامــة واإلداريــة تبلــغ حوالــي 32%. وقــد دعــم هــذه النتائــج الزيــادة فــي الدخــل 

التشــغيلي اآلخــر وانخفــاض المصروفــات المباشــرة خــال العام.

الحفر
ــاك  ــب واإله ــد والضرائ ــاب الفوائ ــل احتس ــاح قب ــت األرب ــد بلغ ــري. وق ــال قط ــون ري ــغ 264 ملي ــارة يبل ــي خس ــنة بصاف ــر الس ــاع الحف ــج قط ــت نتائ أغلق
ــاك  ــب واإله ــد والضرائ ــاب الفوائ ــل احتس ــاح قب ــادة األرب ــد زي ــبتها 5%. وتع ــغ نس ــي تبل ــام الماض ــن الع ــادة ع ــري، بزي ــال قط ــون ري ــتهاك 434 ملي واالس
ــين  ــف وتحس ــيد التكالي ــأن ترش ــة بش ــود المبذول ــه وأن الجه ــن عمليات ــة م ــاح نقدي ــق أرب ــى تحقي ــاع عل ــدرة القط ــد ق ــً يؤك ــرًا واضح ــتهاك مؤش واالس
ــق  ــا يتعل ــغيلية، إنم ــباب تش ــى أس ــود إل ــاع ال يع ــجلها القط ــي س ــارة الت ــي الخس ــأن صاف ــً ب ــا. علم ــي ثماره ــدأت ُتْؤِت ــد ب ــغيلية ق ــات التش ــاءة العملي كف

ــر. ــول للحف ــة أص ــاض قيم ــل وانخف ــف التموي ــي تكالي ــادة ف بالزي

التقدم المحرز نحو تنفيذ إستراتيجية النمو والمبادرات األخرى
يمــر تنفيــذ إســتراتيجية النمــو التــي اعتمدتهــا المجموعــة بمراحــل مختلفــة، حيــث يولــي قطــاع الحفــر تركيــزًا كبيــرًا علــى تنفيــذ اإلســتراتيجيات المحــددة 
ســابقً والتــي دخلــت حاليــً إلــى مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ، وســيحقق االســتفادة الكاملــة منهــا علــى مــدار األعــوام المقبلــة. ويستكشــف القطــاع 

أيضــً فرصــً لاســتفادة مــن برامــج الحفــر الجديــدة المخطــط لهــا فــي المســتقبل.
وســيواصل قطــاع الطيــران جهــوده نحــو المحافظــة علــى حصتــه الحاليــة مــن الســوق والدخــول إلــى أســواق جديــدة فــي قارتــي آســيا وأفريقيــا، حيــث 
يمكننــا االســتفادة مــن عاقاتنــا القويــة مــع شــركائنا مــن شــركات النفــط الدوليــة التــي يمكــن أن تعــزز تواجدنــا علــى الصعيــد الدولــي كمقــدم خدمــات 

عالمــي. وســنركز أيضــً علــى تنميــة أعمــال فــي مجــال الطيــران، مثــل الصيانــة واإلصــاح، لتقليــل االعتمــاد علــى إيــرادات الطيــران المباشــرة.
1 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهاك واالستهاك= صافي الخسائر+ مصاريف التمويل + اإلهاك + االستهاك +نفقات خفض القيمة  + شطب الممتلكات والمصانع والمعدات.
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وســيعمل كذلــك قطــاع التأميــن علــى زيــادة أســواقه، حيــث تتجــه إســتراتيجيته 
األساســية إلــى اســتعادة الحصــة مــن ســوق النفــط والغــاز المحليــة مــن خــال 
ترســيخ مركزنــا كــرواد فــي توفيــر برامــج التأميــن الصحــي والخدمــات ذات الصلة. 
ــوز  ــع الف ــيما م ــر، الس ــرة بالخي ــج مبش ــن نتائ ــتراتيجية ع ــذه اإلس ــرت ه ــد أثم وق

بعقــود فقدهــا القطــاع ســابقً أمــام شــركات منافســة.
ــة،  ــه الحالي ــة أعمال ــة محفظ ــى تنمي ــن عل ــات التموي ــاع خدم ــيركز قط ــا س كم
المنافســة  بســبب  األخيــرة  اآلونــة  فــي  بالتحديــات  مليئــة  كانــت  فالســوق 
الشــديدة وزيــادة تكاليــف التشــغيل. وعــاوة علــى ذلــك، فإننــا ســنواصل التركيــز 

علــى ترشــيد التكاليــف وتحســين كفــاءة العمليــات. 

توزيع األرباح المقترح
يعتقــد مجلــس اإلدارة أن ســداد أربــاح عــن عــام 2018 ســيفرض المزيــد مــن العــبء 
علــى الســيولة لــدى المجموعــة، وســيخلق العديــد مــن المعوقــات أمــام تنفيــذ 
اإلســتراتيجية فــي المســتقبل، إذ تبــذل المجموعــة حاليــً جهــودًا الســتعادة 
حصتهــا مــن الســوق وتوطيــد مركزهــا وتقليــل االعتمــاد علــى مصــادر التمويــل 
الخارجيــة المكلفــة. وبــداًل مــن ذلــك، فــإن الشــركة ســتوظف األمــوال المحتجــزة 

جيــدًا لتســتثمرها وتغتنــم الفــرص الحاليــة والمســتقبلية.

الخاتمة
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــرة صاح ــى حض ــان إل ــكر واالمتن ــس اإلدارة بالش ــدم مجل يتق
البــاد المفــدى »حفظــه اهلل ورعــاه«، لرؤيتــه  تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر 
الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة. ونتقــدم بالشــكر أيضــً إلــى 
الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي، رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، لرؤيته المســتنيرة 
ــي  ــا ف ــا ولموظفين ــق اإلدارة العلي ــى فري ــول إل ــكر موص ــة، والش ــه الواعي وقيادت
شــركات المجموعــة لجهودهــم المخلصــة فــي العمــل وتفانيهــم المســتمر. 
وال يســعنا فــي الختــام إال أن نشــكر مســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم المســتمر 

ــا.  وثقتهــم فين
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تقرير مدقق الحسابات المستقل



تقرير مدقق 
الحسابات المستقل

إلى السادة المساهمين في شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات )ش.م.ع.ق.( )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم جميعــً 
ــر  ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــان الرب ــن بي ــمبر 2018 وكًا م ــي 31 ديس ــا ف ــد كم ــي الموح ــز المال ــان المرك ــن بي ــون م ــي تتك ــة«(، والت بـــ »المجموع
الموحــد، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، واإليضاحــات التــي تشــتمل على 

السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات التفســيرية األخــرى.
برأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تعــرض بصــورة عادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 

ــر الماليــة. ديســمبر 2018 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وذلــك وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاري

أساس الرأي 
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. قمنــا بمزيــد مــن التوضيــح لمســؤوليتنا وفقــا لتلــك المعاييــر فــي الجــزء الخاص بمســؤوليات 
ــبين  ــي للمحاس ــلوك األخاق ــد الس ــا لقواع ــة وفًق ــن المجموع ــتقلون ع ــن مس ــر. نح ــذا التقري ــي ه ــدة ف ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــق ع المدق
المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخاقــي الدوليــة للمحاســبين )قواعــد الســلوك األخاقــي(، والمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة 
بأعمــال التدقيــق التــي نقــوم بهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي دولــة قطــر. لقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــا لتلــك 

المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخاقــي. إننــا نــرى أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس للــرأي الــذي توصلنــا إليــه.

أمور التدقيق األساسية
ــات  ــا للبيان ــا به ــي قمن ــق الت ــال التدقي ــي أعم ــوى ف ــة القص ــا األهمي ــي كان له ــور الت ــك األم ــي تل ــي ه ــا المهن ــا لحكمن ــية وفق ــق األساس ــور التدقي إن أم
ــذه  ــن ه ــًلا ع ــا منفص ــدم رأًي ــن ال نق ــدة ككل، ونح ــة الموح ــات المالي ــا للبيان ــياق تدقيقن ــي س ــور ف ــذه األم ــا ه ــة. وتناولن ــنة الحالي ــدة للس ــة الموح المالي

األمــور عنــد تكويــن رأينــا عنهــا.
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كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق وصف أمور التدقيق األساسية         

انخفــاض قيمــة الممتلــكات والمعــدات – راجــع إيضــاح 6 علــى البيانــات 
الماليــة الموحــدة

ركزنا على هذ األمر نظًرا ألن:
• الصلــة • ذات  والموجــودات  المجموعــة  لحفــارات  الدفتريــة  القيمــة 

»الممتلــكات  فــي  والمدرجــة  القيمــة  انخفــاض  الختبــار  الخاضعــة 
والمعــدات« كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 كانــت بمبلــغ 4.950 مليــون ريــال 
قطــري. وهــو مــا يمثــل 49% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة، ومــن 
ــارة  ــت خس ــد. بلغ ــي الموح ــز المال ــان المرك ــن بي ــري م ــزء جوه ــم ج ث
ــري. ــال قط ــون ري ــنة 113 ملي ــال الس ــا خ ــرف به ــة المعت ــاض القيم انخف

• ــؤ • ــة للتباط ــد نتيج ــودات تتزاي ــذه الموج ــة ه ــاض قيم ــة انخف احتمالي
ــب  ــى التقل ــية إل ــورة رئيس ــع بص ــذي يرج ــاز ال ــط والغ ــاع النف ــي قط ف

ــام. ــط الخ ــعار النف ــود بأس ــض العق ــاط بع ــط وارتب ــعار النف ــي أس ف
• هنــاك تعقيــد متزايــد فــي التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي •

قطــاع الحفــر بســبب طبيعــة عملياتــه وظــروف الســوق الســائدة، ومن 
ثم اعتبرنا هذه النقطة من أمور التدقيق األساسية. 

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن بيــن أمــور 
أخــرى:

• ــاض • ــرات انخف ــد مؤش ــة لتحدي ــه المجموع ــذي تتبع ــراء ال ــم اإلج فه
ــة، ــودات ذات الصل ــارات والموج ــة الحف قيم

• تقييــم كفــاءة وقــدرات الموظفيــن فــي المجموعــة الذيــن قامــوا •
بالتقييــم الفنــي للمبالــغ القابلــة لاســترداد،

• ــغ • ــي المبال ــر ف ــي النظ ــا ف ــا لدعمن ــم لدين ــي التقيي ــراك متخصص إش
وجــه  وعلــى  المجموعــة،  إليهــا  توصلــت  التــي  لاســترداد  القابلــة 

الخصــوص:
-  تقييــم مــدى ماءمــة المنهجيــة التــي تســتخدمها المجموعــة 

لتقييــم انخفــاض القيمــة، و
المســتخدمة  األساســية  االفتراضــات  ماءمــة  مــدى  تقييــم    -
فــي نمــوذج انخفــاض القيمــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الحفــارات 
والموجــودات ذات الصلــة ومعــدالت النمــو وهوامــش التشــغيل 

ومعــدالت الخصــم، وغيرهــا.
• ــي • ــا ف ــدة، بم ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــات ف ــة اإلفصاح ــم كفاي تقيي

ــية. ــكام الرئيس ــات واألح ــات االفتراض ــك إفصاح ذل
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ــات  ــى البيان ــي 12 و21 عل ــع إيضاح ــن - راج ــة التأمي ــات تعاقدي ــم التزام تقيي
ــدة ــة الموح المالي

ركزنا على هذ األمر نظًرا ألن:
• المطلوبــات مــن عقــود تأميــن المجموعــة تمثــل 7.5% مــن إجمالــي •

ــويتها،  ــم تس ــم تت ــا ول ــغ عنه ــات مبل ــة بمطالب ــات ذات الصل المطلوب
ومطالبــات متكبــدة غيــر مبلــغ عنهــا ومســاهمات غيــر مكتســبة.

• ــات التأميــن هــذه تتضمــن درجــة كبيــرة مــن األحــكام • تقييــم مطلوب
المنافــع  مدفوعــات  تقديــر  فــي  اليقيــن  بعــدم  يتعلــق  فيمــا 
تقديــر  يتضمــن  المطالبــات.  وشــدة  تكــرار  وتقييــم  المســتقبلية 
االحتياطيــات للمطالبــات المتكبــدة التــي لــم يبلــغ عنهــا واحتياطيــات 
األقســاط غيــر المكتســبة درجــة كبيــرة مــن األحــكام واالفتراضــات 
ثــم  ومــن  اكتواريــة،  وأســاليب  توقعــات  اســتخدام  إلــى  باإلضافــة 

اعتبرنــا هــذه النقطــة مــن أمــور التدقيــق األساســية.

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن بيــن أمــور 
أخــرى:

• التشــغيلية • فعاليتهــا  ومــدى  الرئيســية  الضوابــط  صياغــة  اختبــار 
علــى عمــل عمليــة تكويــن االحتياطيــات والمطالبــات المبلــغ عنهــا 

المكتســبة، المبلــغ عنهــا واألقســاط غيــر  والمطالبــات غيــر 
• اختبــار عينــة مــن المطالبــات القائمــة وإعــادة التأميــن ذات الصلــة، •

الماليــة  البيانــات  علــى  األكبــر  األثــر  لهــا  التــي  تلــك  علــى  والتركيــز 
الموحــدة لتقييــم مــا إذا تــم تقديــر المطالبــات واالســتردادات ذات 

الماءمــة، بالصــورة  الصلــة 
• تقييم كفاءة وقدرات خبير اإلدارة المعين من قبل المجموعة،•
• إشــراك الخبيــر االكتــواري الخــاص بنــا لتقييــم مــدى ماءمــة المنهجيــة •

التــي يتبعهــا خبيــر اإلدارة والتقديــرات االكتواريــة التــي يجريهــا الخبيــر 
االكتــواري، وعلــى وجــه الخصــوص:

الرئيســية والتــي  -  تقييــم والنظــر فــي افتراضــات االحتياطيــات 
تشــتمل علــى معــدالت الخســائر وتكــرار وشــدة المطالبــات ومــدى 

معقوليــة التقديــرات التــي أجرتهــا المجموعــة، و
-  تقييــم مــا إذا كانــت االحتياطيــات منتظمة من الناحيــة المنهجية 

مــع وجــود أســباب كافية للتغيــرات فــي االفتراضات.
• تقييــم الدقــة التاريخيــة لتطــور المطالبــات القائمــة والتــي تــم تكبدها •

ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا عــن طريــق إجــراء مراجعــة لــألداء التاريخــي بأثــر 
رجعــي للتقديــرات واألحــكام التــي أجرتهــا اإلدارة، و

• ــوع • ــدة، بالرج ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــات ف ــة اإلفصاح ــم كفاي تقيي
ــة. ــبية ذات الصل ــات المحاس ــى السياس إل

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق وصف أمور التدقيق األساسية         
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كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق وصف أمور التدقيق األساسية         

اإليــرادات مــن   15 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  إلــى  االنتقــال 
ــدة ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــاح 3 عل ــع إيض ــاء - راج ــع العم ــود م العق

ركزنا على هذ األمر نظًرا ألن:
• المجموعــة لديهــا مصــادرة متعــددة لإليــرادات، ممــا يتطلــب تقييمــا •

مفصــا اللتزامــات األداء لاعتــراف باإليــرادات بموجــب المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 15.

• ــا • ــن تحلي ــم 15يتضم ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــر المعي ــم أث تقيي
للبيانــات والعقــود ويتطلــب فهمــا شــاما ألحــكام هــذا  مفصــا 

المعيــار.
• التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 نتــج عنــه تعديــا •

بمبلــغ 25.91 مليــون ريــال قطــري فــي األربــاح المــدورة للمجموعــة كمــا 
ــق  ــور التدقي ــن أم ــة م ــذه النقط ــا ه ــم اعتبرن ــن ث ــر 2018، وم ــي 1 يناي ف

األساســية.

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن بيــن أمــور 
أخــرى:

• تقييــم مــدى ماءمــة اختيــار السياســات المحاســبية علــى أســاس •
متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 وفهمنــا للمصــادر 

ــة، ــرادات المجموع ــة إلي المختلف
• اختبــار مــدى معقوليــة األحــكام األساســية والتقديــرات التــي وضعتها •

اإلدارة عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، بمــا فــي 
ذلــك اختيــار األســاليب والنمــاذج واالفتراضــات،

• المعيــار • بموجــب  باإليــرادات  اإلدارة  اعتــراف  ماءمــة  مــدى  تقييــم 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 مــن مصــادر اإليــرادات الهامــة لعينــة 

ــود، ــن العق م
• فــي • المســتخدمة  البيانــات  وماءمــة  ودقــة  اكتمــال  تقييــم 

و ، ت با لحســا ا
• تقييــم اكتمــال ودقــة وماءمــة اإلفصاحــات المطلوبــة عنــد االنتقــال •

للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15.
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انخفاض قيمة الشهرة - راجع إيضاح 7 على البيانات المالية الموحدة
اعترفت المجموعة بشهرة بمبلغ 303.56 مليون ريال قطري.

تابعــة  شــركة  علــى  المجموعــة  الســتحواذ  نتيجــة  الشــهرة  تنشــأ 
للمجموعــة، والتــي تمثــل وحــدة منفصلــة منتجــة للنقــد للمجموعــة.

يعتبــر اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي للشــهرة أمــر تدقيــق أساســي نظرا 
لتعقيــد المتطلبــات المحاســبية واألحــكام الهامــة المطلوبــة لتحديــد 
االفتراضــات التــي ستســتخدم فــي تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد. تــم 
حســاب القيمــة القابلــة لاســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد، التــي تســتند 
ــع،  ــف البي ــص تكالي ــة ناق ــة العادل ــتخدام أو القيم ــد االس ــة قي ــى القيم إل
أيهمــا أعلــى، مــن نمــوذج التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة. 
يســتخدم هــذا النمــوذج العديــد مــن االفتراضــات األساســية، بمــا فــي ذلــك 
تقديــرات التدفقــات النقديــة المتوقعــة وقيمــة معــدالت النمــو النهائيــة، 
المــال  لــرأس  المرجــح  المتوســط  النمــو وتكلفــة  والهوامــش، ومعــدل 

ــم(.  ــعر الخص )س

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق وصف أمور التدقيق األساسية         

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن بيــن أمــور 
أخــرى:

• ــراء • ــوا بإج ــن قام ــة، الذي ــي المجموع ــدرات موظف ــاءة وق ــم كف تقيي
ــهرة، ــة الش ــاض قيم ــم انخف تقيي

• ــغ • ــي المبال ــر ف ــي النظ ــا ف ــا لدعمن ــم لدين ــي التقيي ــراك متخصص إش
القابلــة لاســترداد التــي احتســبتها المجموعــة، و:

-  تقييــم مــدى ماءمــة المنهجيــة التــي تســتخدمها المجموعــة 
لتقييــم انخفــاض القيمــة، و

المســتخدمة  األساســية  االفتراضــات  ماءمــة  مــدى  تقييــم    -
ــة  ــات النقدي ــك التدفق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاض القيم ــوذج انخف ــي نم ف
المتوقعــة وقيمــة معــدالت النمــو النهائيــة، والهوامــش، ومعــدل 
ــم(،  ــعر الخص ــال )س ــرأس الم ــح ل ــط المرج ــة المتوس ــو وتكلف النم

ــا. وغيره
• تقييــم ماءمــة اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي •

ذلــك إفصاحــات االفتراضــات واألحــكام الرئيســية.
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أمر آخر
تــم تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مــن قبــل مدقــق حســابات آخــر والــذي أعــرب فــي 

تقريــر تدقيقــه بتاريــخ 7 فبرايــر 2018 عــن رأي تدقيــق غيــر معــدل عليهــا.

معلومات أخرى
مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للشــركة لســنة 2018 
)»التقريــر الســنوي«(، ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة وتقريــر مدقــق الحســابات عليهــا. حصلنــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات 
هــذا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي يشــكل جــزءًا مــن التقريــر الســنوي، ونتوقــع الحصــول علــى األجــزاء األخــرى مــن التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر 

مدقــق الحســابات هــذا.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد عليها.

 فيمــا يتعلــق بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه عندمــا تصبــح متاحــة لنــا، وعنــد القيــام 
بذلــك، ســنأخذ فــي اعتبارنــا مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا 

عليهــا أثنــاء التدقيــق، أو إذا اتضــح خافــً لذلــك، أنهــا يشــوبها أخطــاء جوهريــة.
بنــاًء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه بشــأن المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات هــذا، إذا توصلنــا إلــى وجــود أخطــاء 

جوهريــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فإنــه يتوجــب علينــا أن نفصــح عنهــا فــي تقريرنــا. ليــس لدينــا مــا نفصــح عنــه فــي تقريرنــا فــي هــذا الشــأن.
عند قراءة األقسام المتبقية من التقرير السنوي، إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية فيها، يتوجب علينا إباغ األمر لمجلس اإلدارة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
ــر الماليــة، وعــن أنظمــة  إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاري
الرقابــة الداخليــة التــي يحــدد مجلــس اإلدارة أنهــا ضروريــة للتمكــن مــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة الخاليــة مــن أيــة معلومــات جوهريــة خاطئــة 

ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ.
ــتمرارية،  ــدأ االس ــا لمب ــا وفق ــة أعماله ــى مواصل ــة عل ــدرة المجموع ــم ق ــن تقيي ــؤول ع ــس اإلدارة مس ــإن مجل ــدة، ف ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــد إع عن
واإلفصــاح، عنــد االقتضــاء، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس المحاســبة وفقــا لمبــدأ االســتمرارية مــا لــم يخطــط مجلــس اإلدارة 

إمــا لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديــه بديــل واقعــي خافــا للقيــام بذلــك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن 
غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد علــى مســتوى عــال، ولكــن ال يضمــن ذلــك أن عمليــة 
التدقيــق التــي تتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائمــا عــن أخطــاء جوهريــة حــال وجودهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن غــش أو خطــأ، 
وتعتبــر هامــة إذا كان يمكــن، بشــكل فــردي أو جماعــي، التوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى 

أســاس هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، نمــارس حكًمــا مهنًيــا ونبقــي علــى الشــكوك المهنيــة فــي جميــع أعمــال التدقيــق. كمــا 

أننــا:
• ُنحــدد ونقيــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، ونصمــم وننفــذ إجــراءات التدقيــق •

التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر، ونحصــل علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس لرأينــا. إن خطــر عــدم اكتشــاف أيــة أخطــاء جوهريــة 
ناتجــة عــن غــش هــو أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن خطــأ، نظــرا ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تدليــس وتزويــر، أو حــذف متعمــد أو محــاوالت تشــويه، أو 

تجــاوز للرقابــة الداخليــة. 
• ــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض • الحصــول علــى فهــم للرقاب
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ــة الداخليــة للمجموعــة. ــداء رأي حــول فعاليــة الرقاب إب
• تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس اإلدارة.•
• نبــدي نتيجــة علــى مــدى ماءمــة اســتخدام مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتناًدا إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليهــا، •

مــا إذا كانــت هنــاك شــكوكا جوهريــة ذات صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكا كبيــرة حــول قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا 
وفقــا لمبــدأ االســتمرارية. إذا توصلنــا إلــى أن هنــاك شــكوكا جوهريــة، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات إلــى اإلفصاحــات 
ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غيــر كافــي، بتعديــل رأينــا. إن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد 

تتســبب فــي أن تقــوم المجموعــة بالتوقــف عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية.
• تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تمثــل •

المعامــات واألحــداث ذات عاقــة بالطريقــة التــي تحقــق العــرض العــادل.
• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء الــرأي •

حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإجــراء أعمــال التدقيــق للمجموعــة. ونحــن ال نــزال المســؤولون الوحيــدون 
عــن رأينــا حــول التدقيــق.

نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فــي جملــة أمــور مــن بينهــا مــا يتعلــق بنطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لــه ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي 
وجــه مــن أوجــه القصــور الجوهريــة فــي الرقابــة الداخليــة التــي نحددهــا أثنــاء قيامنــا بالتدقيــق.

نقــوم أيضــا بتزويــد مجلــس اإلدارة ببيــان التزامنــا بالمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة بشــأن االســتقالية، ونعلمهــم بجميــع العاقــات والمســائل األخــرى 
التــي قــد يعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثــر علــى اســتقاليتنا والضمانــات ذات الصلــة، متــى كان ذلــك ممكًنــا.

مــن األمــور التــي تــم تقديمهــا لمجلــس اإلدارة، تحديــد تلــك المســائل التــي كانــت لهــا األهميــة القصــوى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة 
الحاليــة، ومــن ثــم أمــور التدقيــق األساســية. ونصــف هــذه األمــور فــي تقريــر مدقــق الحســابات مــا لــم يمنــع قانــون أو الئحــة مــن االفصــاح العلنــي عــن 
هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر، وفــي حــاالت نــادرة جــدا، أنــه يجــب عــدم الكشــف عــن أمــر مــا فــي تقريرنــا نظــرا ألن اآلثــار الســلبية لعــدم الكشــف عنــه قــد 

يتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق منافــع المصلحــة العامــة للكشــف عنــه فــي التقريــر.

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
حصلنــا علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي اعتبرنــا أنهــا ضروريــة ألغــراض التدقيق. تحتفظ الشــركة بســجات محاســبية منتظمــة وتتفــق البيانات 
الماليــة الموحــدة مــع تلــك الســجات. اطلعنــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي ســيدرج فــي التقريــر الســنوي، ووجدنــا أن المعلومــات الماليــة الــواردة فيــه 
تتفــق مــع ســجات الشــركة ودفاترهــا. لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أيــة مخالفــات لألحــكام المعمــول بهــا لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 
ــي  ــز المال ــى المرك ــري عل ــر جوه ــا تأثي ــون له ــن أن يك ــنة يمك ــال الس ــه خ ــرأت علي ــات ط ــة تعدي ــركة وأي ــي للش ــام األساس ــود النظ ــنة 2015، أو لبن 11 لس

الموحــد للشــركة أو أدائهــا كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.

   
 

جوبال باالسوبرامانيام 13 فبراير 2019           
كي بي إم جي الدوحة            

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم )251( دولة قطر           
بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية:              

مدقق خارجي، رخصة رقم 120153             
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البيانات المالية الموحدة



بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 ديسمبر
ألف ريال قطري

الموجودات
موجودات غير متداولة 

ممتلكات ومعدات
شهرة

موجود غير ملموس
موجودات عقود

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
استثمارات مالية

إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
مخزون

موجودات عقود
مطلوب من أطراف ذات عاقة 

استثمارات مالية
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

عقود إعادة تأمين مستحق القبض
استثمارات قصيرة األجل

نقد وأرصدة لدى بنوك
إجمالي الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات

حقـوق الملكية والمطلوبـات
حقوق الملكية

رأس المال
احتياطي قانوني

احتياطي عام
احتياطي تحويل عمات أجنبية

احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

قروض وسلفيات
التزامات تعاقدية

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
سحب على المكشوف من بنك

أرباح معلنة مستحقة الدفع
قروض وسلفيات

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
مطلوب ألطراف ذات عاقة

التزامات عقود تعاقدية إلعادة تأمين
التزامات تعاقدية

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
إجمالي المطلوبات المتداولة

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2018

6.720.311
303.559

-
9.290

880
226.390

7.260.430

216.289
18.632

477.269
289.414

599.842
406.915

244.521
643.941

2.896.823
10.157.253

1.858.409
364.698

74.516
)11.501(

)7.536(
1.253.475
3.532.061

2017

7,219,761
303,559

1,112
-
-

390.953
7,915,385

202,116
-

433.549
201,029

467.294
257.386
262.568
689.149

2,513,091
10,428,476

1,858,409
359,410
74,516

36
)3,692(

1,389,884
3,678,563

2018

4.061.868
15.664
41.598
80.217

4.199.347

1.408
86.464

934.697
660.578
28.283

677.391
37.024

-
2.425.845

6.625.192
10.157.253

2017

4,247,662
-

25,954
76,757

4,350,373

-
95,346

897,803
743.996

8.312
611.186

-
42,897

2,399,540
6,749,913

10,428,476

كما في 31 ديسمبر
ألف ريال قطري

اعتمد مجلس إدارة الشركة هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ 13 فبراير 
2019 ووقعها بالنيابة عنه كا من:

عن/سليمان حيدر الحيدر خالد بن خليفة آل ثاني   
نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة    
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
ألف ريال قطري

اإليرادات
تكاليف مباشرة
الربح اإلجمالي

إيرادات أخرى
مصروفات عمومية وإدارية

عكس خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية
مصروفات أخرى

الربح التشغيلي

إيرادات فوائد
تكلفة التمويل

صافي تكاليف التمويل

الحصة من خسارة شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بالصافي من الضريبة
)خسارة( / ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة

استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر – التغير في القيمة العادلة
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة

موجودات مالية متاحة للبيع – بصافي التغير في القيمة العادلة 
عمليات أجنبية – فرق تحويل عمات أجنبية

الدخل الشامل اآلخر للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
العائد على السهم

العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري(

2018

2.519.180
)2.115.216(
403.964

50.874
)213.584(

16.305
)159.445(

98.114

29.152
)225.347(

)196.195(

)188(
)98.269(

)5.985(

-
)11.537(

)17.522(

)115.791(

)0.53(

2017

2.402.869
)1.952.045(

450.824

36.840
)222.295(

)23.984(
)11.530(

229.855

27.514
)172.389(
)144.875(

-
84.980

-

)15.931(
)1.289(

)17.220(

67.760

0.46
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

ألف ريال قطري

الرصيد في 1 يناير 2017

إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

المحول إلى االحتياطي القانوني
المساهمة  في صندوق األنشطة 

االجتماعية والرياضية
 توزيعات األرباح المعلنة 

الرصيد في 31 ديسمبر 2017 

الرصيد في 1 يناير 2017، كما ورد في 
التقرير السابق

التعديل عند التطبيق األولي للمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9 

التعديل عند التطبيق األولي للمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 15 
الرصيد المعدل في 1 يناير 2018

إجمالي الدخل الشامل للسنة
خسارة السنة

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

المحول إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

رأس المال

1,858,409

-
-
-

-

-
-

1,858,409

1,858,409

-

-
1,858,409

-
-
-
-

1,858,409

احتياطي 
قانوني

352,294

-
-
-

7,116

-
-

359,410

359,410

-

-
359,410

-
-
-

5.288
364.698

احتياطي 
عام

74,516

-
-
-

-

-
-

74,516

74,516

-

-
74,516

-
-
-
-

74,516

احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية

1,325

-
)1.289(
)1.289(

-

-
-

36

36

-

-
36

-
)11.537(
)11.537(

-
)11.501(

احتياطي
القيمة 
العادلة

12,239

-
)15,931(
)15,931(

-

-
-

)3,692(

)3,692(

2.141

-
)1.551(

-
)5.985(
)5.985(

-
)7.536(

أرباح 
مدورة

1,499,985

84.980
-

84.980

)7,116(

)2,124(
)185,841(

1,389,884

1,389,884

)6.945(

)25.907(
1.357.032

)98.269(
-

)98.269(
)5.288(

1.253.475

اإلجمالي

3,798,768

84.980
)17.220(
67,760

-

)2,124(
)185,841(

3,678,563

3,678,563

)4.804(

)25.907(
3.647.852

)98.269(
)17.522(
)115.791(

-
3.532.061
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بيان التدفقات النقدية الموحد

األنشطة التشغيلية
)خسارة( / ربح السنة

تعديات:
إستهاك

إطفاء
انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

شطب ممتلكات ومعدات
صافي التغير في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية
إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض

عكس مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة بصافي المخصص
مخصص مخزون بطيء الحركة، بالصافي عكس المخصص

عكس انخفاض خسائر قيمة موجودات مالية
تغير في عاوات غير مكتسبة

أرباح موزعة من صناديق االستثمار المدارة
حصة من خسارة مشروع مشترك

انخفاض قيمة استثمار في مشروع مشترك
إيرادات فوائد

تكاليف تمويل
إيرادات أرباح موزعة 

تغيرات في:
المخزون

موجودات عقود
التزامات تعاقدية

ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف ذات عاقة
ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات ألطراف ذات عاقة

النقد الناتج من التشغيل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2018

)98.269(

489.062
1.112

113.214
19.427

-
36.768

)12.387(
)9.006(
7.205

)27.253(
780

)16.305(
)45.360(

)4.116(
188
221

)29.152(
225.347

)4.370(
647.106

)14.953(
)130(
)1.011(

)223.104(
42.036

449.944
)15.967(

433.977

2017

84,980

487.277
1.112

10.920
16,406

)2.713(
-

)4,129(
)3.702(

)8.754(
)23.237(

7,705
23.984
66.549
)2.204(

-
-

)27,514(
172,389

)2.040(
797.029

8.793
-
-

114.696
)190.921(

729.597
)10.443(
719.154

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
ألف ريال قطري
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بيان التدفقات النقدية الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

ألف ريال قطري

األنشطة االستثمارية
استحواذ على ممتلكات ومعدات

استحواذ على استثمارات مالية
صافي التغير في ودائع ألجل ذات آجال استحقاق 

ألكثر من ثاثة أشهر
إيرادات فوائد مستلمة

متحصات من استبعاد واستحقاق موجودات مالية
متحصات من شطب ممتلكات ومعدات

صافي الحركة في النقد لدى بنوك – مقيد لتوزيعات 
األرباح

توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
أرباح  موزعة 

استثمار في مشروع مشترك
صافي النقد المستخدم في األنشطة  

االستثمارية

األنشطة التمويلية
متحصات من قروض وسلفيات

قروض وسلفيات مسددة
توزيعات أرباح مدفوعة

تكلفة تمويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة تمويلية

صافي النقص في النقد وما يعادله
التغير في احتياطي العمات األجنبية

النقد وما يعادله في 1 يناير
النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

2018

)237.492(
)187.582(

16.914
24.137

278.979
487

29.399
4.116

4.370
)1.289(

)67.961(

795.038
)951.143(

)8.882(
)217.438(

)382.425(

)16.409(
)773(

559.187
542.005

2017

)380.701(
)165.861(

)262.568(
27.514

187.326
4.315

)29.752(
2.204
2.040

-

)615.483(

629.817
)1.045.432(

)190.705(
)172.389(
)778.709(

)675.038(
)1.289(

1.235.514
559.187

ان اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماللية الموحدة، ويمكن اإلطاع 
www.gis.com.qa :عليها من خال الموقع اإللكتروني للشركة
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تقرير حوكمة الشركة 2018



1. تمهيد
شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات وهــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة »الشــركة«( تــم تأسيســها 
وفقــً ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لســنة 2002 خاصــة المــادة )68( منــه، ثــم قامــت الشــركة 
ــع  ــق م ــا يتواف ــنة 2015 وبم ــم 11 لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــً ألح ــا وفق ــي له ــام األساس ــكام النظ ــا وأح ــق أوضاعه بتوفي

خصوصيــة تأسيســها.
 ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للبتــرول مؤســس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم فــي رأســمال الشــركة 
بنســبة 10%، توفــر قطــر للبتــرول كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
تطبيــق الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي قطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات. وفــي إطــار حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام 
ــة  ــارية المتخصص ــب االستش ــد المكات ــع أح ــد م ــال التعاق ــن خ ــركة م ــت الش ــا، قام ــارف عليه ــات المتع ــل الممارس ــق أفض ــة وتطبي ــادئ الحوكم بمب
بإعــداد إطــار الحوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل للشــركة حيــث تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة بإجتماعــه األول لعــام 2013 بتاريــخ 

.2013/2/25

2. نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة المضافــة 
لمســاهمي الشــركة، يلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق 
الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لســنة 2016 وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها، أخــذًا فــي االعتبــار تحقيــق 
ــت  ــي الوق ــح ف ــاب المصال ــات ألصح ــة المعلوم ــاح وإتاح ــفافية واإلفص ــز الش ــم، وتعزي ــز بينه ــدم التميي ــح وع ــاب المصال ــن أصح ــاواة بي ــة والمس العدال
المناســب وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــاء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم 
ــاص  ــرف وإخ ــة وش ــة ونزاه ــن ني ــف بحس ــام والوظائ ــات والمه ــة، وأداء الواجب ــة الخاص ــى المصلح ــح عل ــاب المصال ــركة وأصح ــة للش ــة العام المصلح

وتحمــل المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح والمجتمــع.
يحــرص مجلــس اإلدارة دومــً علــى وجــود إطــار تنظيمــي علــى مســتوى شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي والمؤسســي 
ــد  ــر قواع ــى تطوي ــرص عل ــا يح ــر، كم ــب األم ــا تطل ــركة كلم ــة بالش ــات الحوكم ــث تطبيق ــة وتحدي ــال مراجع ــن خ ــة م ــاهمة المدرج ــركات المس للش

الســلوك المهنــي التــي تجســد قيــم الشــركة.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم )2( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام 
الحوكمــة ومســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فــإن الشــركة قامــت مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5 

بتغييــر بعــض مــن أحــكام نظامهــا األساســي بمــا يتفــق مــع هــذا الغــرض.

3. مجلس إدارة الشركة
3-1 هيكل مجلس اإلدارة

قامــت قطــر للبتــرول وهــي مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم )10( لســنة 1974 بتأســيس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 
كشــركة أم لمجموعــة مــن الشــركات المتخصصــة فــي تقديــم الخدمــات الداعمــة لقطاعــي النفــط والغــاز مــا بيــن عمليــات الحفــر البريــة والبحريــة، 
النقــل بالهليكوبتــر، البــوارج الســكنية، التأميــن وإعــادة التأميــن فضــًا عــن خدمــات التمويــن. ثــم قامــت بطرحهــا لإلكتتــاب العــام فــي عــام 2008 وذلــك 
لضمــان مشــاركة المواطنيــن القطرييــن فــي عوائــد تلــك األنشــطة وتحقيــق أقصــى إســتفادة ممكنــة لهــم مــن خــال طــرح الشــركة بســعر مخفــض 

وحصولهــم علــى نصيبهــم مــن نتائــج األعمــال ســنويً بواقــع نســب مســاهمتهم.
ومــن منطلــق خصوصيــة تأســيس شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات والوضــع اإلســتراتيجي ألنشــطتها خاصــة علــى مســتوى قطاعــي الحفــر والطيــران 
بالهليكوبتــر ومــن ثــم مراعــاة المصلحــة العامــة، فــإن مجلــس إدارة الشــركة طبقــً لنظامهــا األساســي يتشــكل مــن عــدد )7( أعضــاء، يتــم تعييــن ثاثــة 
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أعضــاء منهــم )3( مــن قبــل المســاهم الخــاص »قطــر للبتــرول«، بينمــا يتــم انتخــاب أربعــة أعضــاء )4( مــن المســاهمين المؤهليــن لعضويــة مجلــس اإلدارة 
مــن خــال اإلنتخــاب بالتصويــت الســري مــن قبــل الجمعيــة العامــة علــى أال يشــارك المســاهم الخــاص فــي عمليــة اإلقتــراع. يحــق لقطــر للبتــرول باعتبارهــا 
ــغيلي  ــي والتش ــألداء المال ــق ل ــاط الوثي ــى االرتب ــا إل ــي مدلوله ــير ف ــي تش ــل والت ــن العوام ــد م ــم العدي ــاء بحك ــة أعض ــن الثاث ــاص أن تعي ــاهم الخ المس

للشــركة بقطــر للبتــرول، ومــن ثــم ضمــان موائمــة اســتراتيجية ورؤيــة كل منهمــا،  وفيمــا يلــي بيانهــا:
• قطر للبترول مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم في رأسمال الشركة بنسبة %10•
• الوضع االستراتيجي ألنشطة الشركة وخاصة على مستوى قطاعي الحفر والطيران بالهليكوبتر.•
• توفير قطر للبترول للدعم الفني والتقني ألنشطة المجموعة.•
• تقديــم قطــر للبتــرول لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة. ويتــم توفيــر تلــك الخدمــات متــى وكيفمــا •

تطلــب لضمــان الدعــم التــام لعمليــات الخليــج الدوليــة للخدمــات.
باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمين، يتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بأوســع الصاحيات 

الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة، ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صاحياتــه إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.

3-2 تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )1( واحــدة(. وبموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة للشــركة والــذي ُعقــد بتاريــخ 2018/3/5 بشــأن األعضــاء المنتخبيــن، وكذلــك القــرار رقــم )5( لعــام 2018 لقطــر للبتــرول بتاريــخ 2018/03/07 بشــأن تعييــن 
ممثليهــا، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات الحالــي طبقــً للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي للشــركة بتعييــن 3 أعضــاء 
ــتنديً،  ــركة مس ــاع الش ــق أوض ــبيل توفي ــي س ــن 2018/03/06. وف ــارًا م ــك اعتب ــس االدارة وذل ــة مجل ــاء لعضوي ــة أعض ــاب أربع ــرول، وانتخ ــر للبت ــل قط ــن قب م

قامــت الشــركة مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، بتعديــل النظــام األساســي لهــا بمــا يضمــن اآلتــي:
أن يتم انتخاب األعضاء باالقتراع السري ويتم التصويت وفقً للقواعد والنظم الخاصة المعمول بها.. 1
عنــد الترشــح، لــكل مســاهم يســتوفي شــروط الترشــح المنصــوص عليهــا بالمــادة رقــم )23( مــن النظــام األساســي للشــركة التقــدم لترشــيح ممثــل . 2

واحــد فقــط عنــه بصــرف النظــر عــن نســبة مــا يملكــه مــن أســهم، وألغــراض هــذه المــادة يعتبــر الشــخص المعنــوي والشــركات التابعــة لــه و/أو األفــراد 
تحــت ســيطرته شــخصً واحــدًا.

الحقــً، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غيرعاديــة بتاريــخ 2018/5/2 لتعديــل النظــام األساســي وذلــك بإضافــة تعريــف وآليــة تحديــد 
العضــو المســتقل وبمــا يتســنى معــه تعييــن األعضــاء المســتقلين إعتبــارًا مــن الــدورة القادمــة للمجلــس. وبنــاء علــى التعديــل المشــار اليــه، فســيعتمد 

تحديــد مفهــوم العضــو المســتقل علــى القواعــد واألنظمــة المطبقــة فــي الســوق الماليــة القطــري.
وبنــاء عليــه تــم تحديــد األعضــاء المســتقلين فــي التشــكيل الحالــي مــن األعضــاء المعينيــن باإلنتخــاب بنــاء علــى التعريــف الــوارد بلوائــح هيئة قطر لاســواق 

الماليــة فــي ذلــك الصدد
وتحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
ــر  ــرار قط ــن ق ــه ع ــي حين ــاح ف ــم اإلفص ــا. ويت ــا وغاياته ــق أهدافه ــركة وتحقي ــة الش ــه مصلح ــا في ــة لم ــورة فعال ــم بص ــة مهامه ــة لتأدي ــة التام والدراي

للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه )مرفــق الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة(.

3-3 المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة، والمســؤول أمــام مســاهمي الشــركة عــن بــذل العنايــة الازمة 
فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافــة المســتويات، بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح 
ومــن ثــم النفــع العــام. ومــن منطلــق ذلــك، فقــد أعــد مجلــس إدارة الشــركة ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــا لمجلســه وفقــً ألفضــل ممارســات الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــً. وُيأخــذ بعيــن االعتبــار 

مراجعــة الميثــاق فــي حــال أيــة تعديــات مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة.
طبقــً لميثــاق المجلــس - متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة - يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه االســتراتيجي للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا 
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ورســالتها مــن خــال اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة وخطــط العمــل واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وضــع أنظمــة وضوابــط 
ــا  ــركة ونموه ــاط الش ــى أداء نش ــل عل ــا تعم ــان تعاقبه ــة وضم ــة فاعل ــود إدارة تنفيذي ــان وج ــا، ضم ــراف عليه ــر واإلش ــة وإدارة المخاط ــة الداخلي الرقاب
بطريقــة مربحــة ومســتدامة. كمــا يحــرص مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات علــى اإلشــراف علــى كافــة جوانــب نظــام حوكمــة الشــركة 
ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة، ومراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 

والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي.
ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صاحياتــه إلــى لجــان المجلــس ولجــان خاصــة فــي الشــركة. ويتــم تشــكيل تلــك اللجــان الخاصــة بهــدف إجــراء 
عمليــات محــددة، وتمــارس عملهــا وفقــً لتعليمــات منصــوص عليهــا. وفــي جميــع األحــوال، يبقــى المجلس مســؤواًل عــن جميــع الصاحيات أو الســلطات 

التــي فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.
وفقــً للنظــام األساســي للشــركة، فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين بالتكافــل والتضامن عــن أي عمــل احتيالي أو ســوء اســتخدام الصاحيات 

أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو انتهاكات النظــام األساســي أو القانون.

3-4 رئيس مجلس إدارة الشركة
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مســؤواًل عــن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة بطريقــة مناســبة وفعالــة، بمــا فــي ذلــك حصــول أعضــاء 
مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت المناســب. ولقــد تم إعــداد التوصيــف الوظيفــي )مهــام ومســؤوليات( لرئيس مجلس 
اإلدارة ضمــن إطــار الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى المهــام بشــكل تفصيلــي ســواء كانــت اســتراتيجية أو تشــغيلية أو إداريــة، وبحيــث أن تتوافــق 
ــتراتيجية  ــا االس ــا وأهدافه ــركة لرؤيته ــق الش ــاهمين وتحقي ــوق المس ــة حق ــو حماي ــي، أال وه ــب الوظيف ــي للمنص ــدف األساس ــع اله ــام م ــذه المه ه

بشــكل مربــح ومســتدام. 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أّي مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة، أيضــً ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة أي 

منصــب تنفيــذي بالشــركة. وفــي هــذا الصــدد تحــرص إدارة الشــركة علــى اآلتــي:
• أال يكون لشخص واحد في الشركة السلطة المطلقة التخاذ القرارات وذلك عند إعداد دليل صاحيات وإجراءات الشركة واللوائح ذات الصلة.•
• تشكيل لجان تابعة للمجلس ولجان خاصة ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة أي عضوية في أي منها.•
• الفصل فيما بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وبقية أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.•

3-5 أعضاء مجلس اإلدارة
يلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ببــذل العنايــة الازمــة فــي إدارة الشــركة والتقيــد باللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة، بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة 
وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل وفقــً للمبــادئ األخاقيــة المتمثلــة فــي النزاهــة واالحتــرام والموضوعيــة والمســاءلة والتميــز واالســتدامة والســرية 

بمــا يضمــن معــه إعــاء مصلحــة الشــركة والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى المصلحــة الشــخصية.

3-6 اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســبً. وفــي إطــار حرصهــا علــى تطبيــق معاييــر 
ــر عــدد مــرات انعقــاد المجلــس ليصبــح ســتة )6(  ــة بتاريــخ 2017/2/26 لتغيي ــر عادي الحوكمــة، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غي
اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة للشــركة، وال يجــوز أن تنقضــي ثاثــة )3( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. ووفقــً ألحــكام المــادة رقــم 

)30 – 1( مــن النظــام األساســي للشــركة، فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة.
ُيدعــى المجلــس - وفقــً لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بنــاًء علــى طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائــب الرئيــس 
ــل رئيــس مجلــس اإلدارة. وُتقــدم  فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مفــوض حســب األصــول مــن ِقَب
الدعــوات وجــدول األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. وال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــً إال بحضــور خمســة مــن 

أعضــاء المجلــس )الموجوديــن أو الممثليــن( علــى األقــل، بشــرط أن يكــون مــن بينهــم رئيــس مجلــس إدارة الشــركة.
وفــي إطــار مســعى الشــركة لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، فإنهــا قامــت بتعديــل المــادة مــن النظــام 
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األساســي الخاصــة بالحــاالت التــي يصبــح فيهــا منصــب عضــو مجلــس اإلدارة شــاغرًا نتيجــة لتغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن الحضــور لتصبــح فــي حــال 
تغيبــه عــن حضــور ثاثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتبــر مســتقيًا.

وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت، علــى أنــه ال يجــوز 
أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو مجلــس إدارة.

وحرصــً علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة 
ــرارات.  ــدار الق ــس وإص ــال المجل ــي أعم ــة ف ــاركة الفعال ــتماع والمش ــن االس ــارك م ــن الُمش ــا، ُتمك ــارف عليه ــة المتع ــة الحديث ــائل التقني ــن وس ــة م مؤمن

ويعتبــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضــرًا شــخصيً فــي االجتمــاع ويجــب اعتبــاره ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.

3-7 قرارات المجلس
طبقــا للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة، تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ورئيــس مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة تــم 
عقــده وفقــً للنصــاب القانونــي. يحــرر محضــر لــكل اجتمــاع، يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن والغائبيــن، ويبيــن مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس 

االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر، وللعضــو الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.
وبالرغــم مــن أن الممارســة الفعليــة لمجلــس اإلدارة تتوافــق مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة 
بالتمريــر ، إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنــه قامــت بتعديــل نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، بــأن يجــوز للمجلــس، فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار قــرارات خطيــة بالتمريــر بشــرط تحقــق الموافقــة 
كتابــة علــى تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه، ويعتبــر القــرار نافــذًا وفعــااًل لكافــة األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة. 

وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يعــرض القــرار الخطــي فــي االجتمــاع التالــي للمجلــس، لتضمينــه بمحضــر اجتماعــه.

3-8 أمين سر المجلس
طبقــً للمــادة رقــم )43( مــن النظــام األساســي للشــركة، يصــدر مجلــس االدارة أو المســاهم الخــاص قــرارًا بتعييــن أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق 
ــه  ــد أتعاب ــى تحدي ــة إل ــه باإلضاف ــدود صاحيات ــر وح ــن الس ــام أمي ــس اإلدارة مه ــرر مجل ــن. ويق ــذا التعيي ــي ه ــه أن يلغ ــوز ل ــا، ويج ــي يقرره ــروط الت الش

ــنوية.  الس
ــدف  ــع اله ــق م ــي تتواف ــركة والت ــة بالش ــار حوكم ــه بإط ــاص ب ــي الخ ــف الوظيف ــن التوصي ــً ضم ــس تفصيلي ــر المجل ــن س ــام أمي ــاق مه ــم إدراج نط ت
األساســي للمنصــب الوظيفــي مــن حيــث تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة الشــاملة والدعــم ألعضــاء المجلــس وضمــان ســريتها، مــع تأكــده مــن حفــظ 

وثائــق المجلــس والتنســيق فيمــا بيــن األعضــاء بالشــكل والوقــت المناســبين.
ــر  ــرى ومحاض ــة األخ ــق الازم ــور والوثائ ــوات الحض ــس ودع ــات المجل ــال اجتماع ــدول أعم ــع ج ــا وتوزي ــس وتأمينه ــق المجل ــظ وثائ ــه حف ــن مهام وتتضم
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــد أعض ــؤولية تزوي ــً بمس ــر أيض ــن الس ــض أمي ــا. وينه ــن له ــظ اآلم ــان الحف ــس اإلدارة وضم ــا مجل ــي ُيصدره ــرارات الت ــات والق االجتماع

ــاتها. ــد جلس ــة مواعي ــة وجدول ــة المبدئي ــواد التهيئ ــدد بم الج
ــه الممتــدة فــي تولــي شــؤون شــركة عامــة  ويتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى 12 عامــً فــي المجــال القانونــي، هــذا فضــًا عــن خبرت

ــة. ــوق المالي ــي الس ــهمها ف ــة أس مدرج
يجــوز ألميــن الســر وفقــً لمــا يــراه مناســبً وبعــد موافقــة الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صاحياتــه أو ســلطاته التقديريــة، وال يحــق للنائــب 

تفويضهــا إلــى شــخص آخــر. 

3-9 لجان المجلس
وفقــً لتطبيقــات الحوكمــة، قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل بعــض اللجــان المنبثقــة عنــه، وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة وتفويضهــا بعــض الصاحيــات 
إلجــراء عمليــات محــددة وبغــرض تســيير نشــاط الشــركة مــع بقــاء المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصاحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا. كمــا أن رئيــس 
مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أي مــن لجــان المجلــس المشــكلة أو اللجــان الخاصــة، وفيمــا يلــي بيــان بوضــع الشــركة تجــاه تشــكيل اللجــان 

المنبثقــة عــن المجلــس:
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3-9-1 لجنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )5( باجتماعــه الرابــع لعــام 2010 والتشــكيل الحالــي تــم بموجــب القــرار 
رقــم )5( باالجتمــاع رقــم 2018/2. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة 
مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى، وال يشــغل عضويــة أي 

لجــان أخــرى. 
وكمــا ســبق اإلشــارة، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غيرعاديــة بتاريــخ 2018/5/2 لتعديــل النظــام األساســي وذلــك بإضافــة تعريــف 
ــاء  ــد األعض ــم تحدي ــً ت ــس، أيض ــة للمجل ــدورة القادم ــن ال ــارًا م ــتقلين إعتب ــاء المس ــن األعض ــه تعيي ــنى مع ــا يتس ــتقل وبم ــو المس ــد العض ــة تحدي وآلي
المســتقلين فــي التشــكيل الحالــي مــن األعضــاء المعينيــن باإلنتخــاب بنــاء علــى التعريــف الــوارد بلوائــح هيئــة قطــر لاســواق الماليــة فــي ذلــك الصــدد. 
ــاء  ــن كل األعض ــة م ــة المقدم ــرارات ذات الصل ــح واإلق ــات الترش ــى طلب ــاء عل ــا بن ــة، أيض ــن الهيئ ــادر ع ــة الص ــام الحوكم ــوارد بنظ ــف ال ــق التعري وبتطبي
المنتخبيــن فإنــه يمكــن اعتبــار كل مــن رئيــس اللجنــة وأحــد األعضــاء المنتخبيــن مــن أعضــاء اللجنــة كأعضــاء مســتقلين. مــن ناحيــة أخــرى، فــأن كافــة 
األعضــاء الحالييــن لــم يســبق ألي منهــم االشــتراك فــي التدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة خــال الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة ســواء 

بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة التدقيــق ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة، والــذي تــم إعــداده وفقــا لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، 
ــة  ــط الرقابي ــي والضواب ــي والخارج ــق الداخل ــة والتدقي ــي المالي ــا النواح ــاق مهامه ــن نط ــا. ويتضم ــارف عليه ــة المتع ــر الحوكم ــل معايي ــك أفض وكذل

ــة. ــات اللجن ــة بإختصاص ــرى مرتبط ــواح أخ ــر وأي ن ــال( وإدارة المخاط ــي )االمتث ــزام المهن وااللت
تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن ِقَبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد خاصــة 
ــة  ــام الرقاب ــي ونظ ــي والخارج ــق الداخل ــر التدقي ــك تقاري ــنوية، وكذل ــنوية والس ــف س ــة والنص ــة الربعي ــات المالي ــاد البيان ــة واعتم ــق بمراجع ــا يتعل فيم

الداخليــة وإدارة المخاطــر.
ــم  ــاع يت ــكل اجتم ــر ل ــرر محض ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــً لدلي وطبق
ــركة  ــس إدارة الش ــام مجل ــة، ق ــام الحوكم ــكام نظ ــع أح ــق م ــبيل التواف ــي س ــاع. وف ــي االجتم ــن ف ــن والممثلي ــاء الحاضري ــة األعض ــن كاف ــه م توقيع
بالمراجعــة والموافقــة - باجتماعــه رقــم 2018/1- علــى دليــل إختصاصــات اللجنــة الُمعــدل مــن حيــث مهــام ومســؤوليات اللجنــة، وكذلــك عــدد مــرات 

ــرات. ــة )5( م ــت اللجن ــام 2018 اجتمع ــال ع ــات. وخ ــن )4( اجتماع ــداًل م ــات ب ــح )6( اجتماع ــا ليصب ــاد اجتماعاته انعق
تضم اللجنة حاليً ثاثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة:

المهام  اسم العضو     
رئيسً  الشيخ/ جاسم عبداهلل محمد جبر آل ثاني  
عضوًا  السيد/ محمد عبداهلل على مطر المناعي  
عضوًا  السيد/ سعد راشد المهندي   

3-9-2 لجنة الترشيحات والمكافآت
فــي ســبيل توفيــق أوضــاع الشــركة مــع أحــكام نظــام الحوكمــة، قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة 
الشــركة رقــم )3( لعــام 2017 والتشــكيل الحالــي تــم بموجــب القــرار رقــم )8( باالجتمــاع رقــم 2018/2. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن 
تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس، كمــا ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــوًا بهــا. 
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــً لنظــام الحوكمــة الصادرعــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف 
عليهــا. قامــت اللجنــة المشــكلة بمهــام عمليــة الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة لشــغل أربعــة مقاعــد لمــدة ثــاث ســنوات )2018 – 2021( بنــاء علــى شــروط 
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الترشــح المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة والتــي مــن بينهــا امتــاك العضــو المرشــح لعــدد مــن األســهم اليقــل عــن 100 الــف ســهم يتــم 
إيداعهــا كأســهم ضمــان عضويــة. أيضــً تعمــل اللجنــة علــى مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد األشــخاص المؤهليــن لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة 
مــن خــال وضــع أســس ومعاييــر موضوعيــة تســتعين بهــا الجمعيــة العامــة فــي انتخــاب األصلــح مــن بيــن المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة )األعضــاء 

المنتخبيــن(. 
مــن ناحيــة أخــرى، يتضمــن نطــاق مهامهــا تحديــد أســس مكافــآت رئيــس وأعضــاء المجلــس، أخــذًا فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، 

كمــا تقــوم اللجنــة بتحديــد أســس منــح المكافــآت والبــدالت والحوافــز لــإلدارة التنفيذيــة العليــا.
تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك أداء الشــركة، أيضــا المقارنــة مــع 
أفضــل الممارســات المتبعــة مــن ِقَبــل الشــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطرعنــد تحديــد المكافــآت المقترحــة. وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إلــى 

مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.
ــم  ــاع يت ــكل اجتم ــر ل ــرر محض ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــا لدلي وطبق

ــاع.  ــي االجتم ــن ف ــن والممثلي ــاء الحاضري ــة األعض ــن كاف ــه م توقيع

مكافآت مجلس اإلدارة
ــل  ــً مقاب ــزءًا ثابت ــا ج ــي اعتباره ــة ف ــذ السياس ــكل دوري. تأخ ــا بش ــوم بمراجعته ــس اإلدارة وتق ــاء مجل ــآت أعض ــة لمكاف ــداد سياس ــركة بإع ــت الش قام
ــاص  ــة الخ ــار الحوكم ــن إط ــا ضم ــية له ــادئ األساس ــم إدراج المب ــا ت ــركة، كم ــام للش ــاألداء الع ــط ب ــرًا يرتب ــزءًا متغي ــس اإلدارة، وج ــات مجل ــور جلس حض

ــركة. ــة للش ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــركة م ــس إدارة الش ــاء مجل ــة ألعض ــآت المقترح ــاد المكاف ــم اعتم ــركة. يت بالش

مكافآت اإلدارة العليا
ــل قطــر للبتــرول مــن خــال مواردهــا البشــرية بموجــب  ــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِقَب كافــة المهــام الماليــة واإلداري
اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة. وبنــاء عليــه، فــإن العضــو المنتــدب باعتبــاره اإلدارة التنفيذيــة العليــا لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات فيتــم 
تحديــد واعتمــاد أتعابــه ومكافآتــه بصفتــه الوظيفيــة مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة. خــال عــام 2018، اســتمر العضــو المنتــدب فــي منصبــه حتــى تاريــخ 
إعــادة تشــكيل أعضــاء مجلــس االدارة الُمعينيــن مــن قبــل قطــر للبتــرول والــذي تــم بنــاء علــى القــرار رقــم )5( لعــام 2018 الصــادر بتاريــخ 2018/03/07 والــذي 
ال يتضمــن أي أعضــاء منتدبيــن. اليحصــل العضــو المنتــدب للشــركة علــى أي راتــب مقابــل صفتــه الوظيفيــة، أيضــً خــال عــام 2018 لــم يحصــل علــى أيــة 

مكافــآت. 
تضــم اللجنــة حاليــً ثاثــة أعضــاء، وتــم االجتمــاع للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2018/12/31، 
ثــم تــم التوصيــة مــن قبــل المجلــس بعــدم صــرف أيــة مكافــآت العضائــه وهــو ماتــم اقــراره مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة والتــي ُعقــدت 
بتاريــخ 2018/3/5. أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة، فــا يتــم صــرف أيــة مكافــآت مقابــل عضويتهــا. بينمــا يتــم صــرف بــدل مقابــل حضــور 

جلســات وذلــك ألعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فقــط.
 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة:

المهام  اسم العضو     
رئيسً  السيد/ سعد راشد المهندي   
عضوًا  السيد/ محمد عبداهلل على مطر المناعي  
عضوًا  السيد/ عبداهلل خليفة الربان   

3-10 تقييم أداء المجلس
ُيجــري مجلــس اإلدارة ســنويً عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال، وضمان وفــاء أعضائــه بالتزاماتهم فضــًا عن توفيــر أقصى 
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ــاهمي  ــة مس ــع مصلح ــى م ــب أن تتماش ــي يج ــل الت ــن العوام ــد م ــار العدي ــي االعتب ــذًا ف ــم أخ ــم التقيي ــرات. يت ــادل الخب ــة وتب ــن اإلنتاجي ــن م ــد ممك ح
الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:

االستقالية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح. . 1
المعرفة والخبرة التي يتمتع بها األعضاء ومدى توائمها مع نشاط الشركة. . 2
االلتزام والمشاركات والعمل الجماعي في المجلس ولجانه التابعة.. 3
دور المجلس ومدى تحقيقه لألهداف الموضوعة بما في ذلك نتائج األعمال وتحقيق إستراتيجية الشركة.. 4
التعامل فيما بين المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى. . 5
آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الازمة.. 6
تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.. 7

خــال العــام 2018، فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة ضمــن الصاحيــات المخــول لــه القيــام 
بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة، ومجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس فــي القيــام بالتزاماتــه ومهامــه كمــا هــي منصــوص 

عليهــا.

4. أعمال الرقابة بالشركة
يتمثــل الهــدف األساســي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة فــي ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان، بمــا فــي ذلــك االلتــزام 
ــًا  ــا، فض ــاد عليه ــركة واالعتم ــة للش ــجات المالي ــة الس ــدى دق ــن م ــد م ــأ، والتأك ــال والخط ــف االحتي ــع وكش ــول، ومن ــة األص ــات اإلدارة، وحماي بسياس
عــن تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا، والعمــل علــى إدارتهــا. وفــي ســبيل ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد نظــام رقابــة داخلــي مــن خــال وضــع 
السياســات واإلجــراءات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، والتدقيــق الداخلــي والخارجــي، ورقابــة التــزام الشــركة بالضوابــط واللوائــح ذات الصلــة. ثــم 

يتــم وضــع معاييــر واضحــة للرقابــة الذاتيــة والمســؤولية والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا. 
ويتــم اإلشــراف علــى إطــار الرقابــة الداخليــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة لمناقشــة الماحظــات المتعلقــة بالرقابــة 

الداخليــة. ويقــوم المدقــق الداخلــي بإصــدار تقاريــره فــي هــذا الصــدد بشــكل دوري.
وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي إعــداد نظــم الرقابــة الداخليــة، قــررت لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة أن 
يقــوم المدقــق الداخلــي للشــركة بإجــراء دراســة مقارنــة )Benchmark Study( بيــن عناصــر نظــام الرقابــة الداخلــي الحالــي للشــركة ومعاييــر أحــد أنظمة 
الرقابــة الداخليــة المتعــارف عليهــا عالميــً وهــو »COSO« تمهيــدًا لتطبيقــه كإطــار مرجعــي. ويشــمل إطــار COSO للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة أجــزاء مترابطــة فيمــا بينهــا، هــي البيئــة الرقابيــة وتقييــم المخاطــر وأنشــطة الرقابــة والمعلومــات واالتصــاالت والرصــد.
وتعــد الرقابــة الداخليــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركة، والتــي تشــمل مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 

العليــا والموظفيــن علــى كل المســتويات التنظيميــة. وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن أجــل: 
حماية أصول الشركة.. 1
ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية. . 2
ضمان االمتثال للتشريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.. 3
ضمان تحقيق األهداف والتحسين المستمر للفاعلية التشغيلية.. 4

ــة  ــة ودقيق ــة وعادل ــون كامل ــة وأن تك ــر المهني ــى المعايي ــع أعل ــة م ــون متوافق ــو أن تك ــركة ه ــة للش ــر المالي ــداد التقاري ــد إع ــاص عن ــدف الخ إن اله
ومفهومــة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن وجــود إطــار مرجعــي ســيمكن اإلدارة مــن إنشــاء نظــام رقابــة داخليــة والمحافظــة عليــه، وبمــا يتســنى معــه لمراقــب حســابات 
الشــركة مــن الرجــوع إليــه كإطــار مرجعــي للقيــام بالمهــام والمســؤوليات المــوكل بهــا وفقــً للمــادة )24(، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مــدى مائمــة 

وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة. 
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ولضمان االمتثال ألحكام المادة رقم )4( من نظام الحوكمة، يتعين على الشركة ما يلي:
وضع ضوابط داخلية كافية وفعالة إلعداد التقارير المالية والمحافظة عليها للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.. 1
تقييم وتقدير مدى كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.. 2

وفــي ســبيل هــذا الغــرض، أســندت الشــركة للمدقــق الداخلــي مهــام تقييــم إطــار الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة »ICoFR«. وقــد 
اتبــع نهجــً تنازليــً فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره، حيــث يتــم البــدء علــى مســتوى البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر الخاصــة بالضوابــط الماليــة 

الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
وقــد أتــم فريــق المدقــق الداخلــي تقييــم المخاطــر لــكل أنشــطة األعمــال اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2017. عــاوة علــى 
ذلــك، فقــد قــام المدقــق الداخلــي بتطبيــق مســتوى التأثيــر »Materiality« علــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2017 اســتنادًا إلــى مدخــات 
ــل  ــة داخ ــا ذات الصل ــة وتأكيداته ــات الهام ــابات واإلفصاح ــرة والحس ــال المؤث ــطة األعم ــد أنش ــل تحدي ــن أج ــات م ــل الممارس ــي وأفض ــق الخارج المدق

الشــركة. وتصنــف هــذه الضوابــط كالتالــي:
الضوابــط علــى مســتوى الكيــان – متوفــرة فــي الشــركة وتتضمــن تدابيــر مــن ِقَبــل اإلدارة إلعــداد الموظفيــن إلدارة المخاطــر بصــور كافيــة مــن خــال . 1

رفــع مســتوى الوعــي وتوفيــر المعرفــة واألدوات المائمــة وصقــل المهــارات.
الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات – تلك الضوابط على األنظمة والبنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة.. 2
ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــات الماليــة. وقــد تتغيــر هــذه الضوابــط . 3

بمــرور الوقــت نتيجــة التغييــرات فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.
ويوجــه هــذا النهــج االنتبــاه إلــى الحســابات واإلفصاحــات والتأكيــدات التــي تشــير بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود أخطــاء مؤثــرة فــي البيانــات الماليــة 
َرة لألخطاء  واإلفصاحــات ذات الصلــة. ثــم يتــم فهــم المخاطــر فــي عمليــات الشــركة ثــم اختبــار تلــك الضوابط التــي تتنــاول بشــكل كاٍف المخاطــر الُمَقــدَّ

فــي كل تأكيــد ذي صلــة. ويمكــن تلخيــص تلــك العمليــة علــى النحــو التالــي:

تقييم المخاطر:
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة.. 1
تحديــد مســتوى التأثيــر »Materiality Level« أثنــاء تخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق، والمخاطــر، والعوامــل األخــرى ذات الصلــة بتحديد أوجــه الضعف . 2

المؤثرة
تحديد فئات المعامات وأرصدة الحسابات واإلفصاحات التي يتعين النظر فيها الختبار فاعلية التصميم والتشغيل.. 3

عملية التتبع:
ــدءًا مــن إنشــائها ومرورهــا بعمليــات الشــركة، بمــا فــي ذلــك أنظمــة المعلومــات، إلــى أن يتــم تقييدهــا فــي  تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة ب

ــركة. ــو الش ــتخدمها موظف ــي يس ــات الت ــا المعلوم ــراءات وتكنولوجي ــس اإلج ــتخدام نف ــركة، باس ــة للش ــجات المالي الس
وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش على المستندات ذات الصلة.

وبعــد تقييــم المخاطــر، أجــرى المدقــق الداخلــي اختبــارات الضوابــط علــى كل نشــاط مــن العمليــات لتقييــم مــا إن كان يســير بشــكل فعــال أم غيــر ذلــك. 
ويتضمــن اختبــار الضوابــط ثاثــة مكونــات: اختبــار فاعليــة التصميــم واختبــار فاعليــة التشــغيل والرصــد المســتمر. وفــي هــذه المرحلــة، فقــد تــم اختبــار 

فاعليــة التصميــم وســيتم تقييــم فاعليــة التشــغيل الحقــً.

اختبار الضوابط - اختبار فاعلية التصميم:
يشــمل اختبــار فاعليــة تصميــم الضوابــط تحديــد مــا إن كانــت ضوابــط الشــركة - حــال تشــغيلها علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن ِقَبــل األشــخاص الذين 
يملكــون الصاحيــة والكفــاءة الازمــة ألداء الضابــط بشــكل فعــال - تلبــي أهــداف الشــركة بشــأن الرقابــة، وتمنــع أو تكشــف بصــورة فاعلــة األخطــاء أو 
االحتيــال الــذي يمكــن أن يســفر عــن حــدوث أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة. ممــا نســتنتج معــه مــا إذا كانــت الشــركة تطبــق نظامــً داخليــً كافيــً 

للضوابــط الماليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

61



ويتضمــن اختبــار فاعليــة التصميــم مزيجــً مــن االستفســارات بشــأن الموظفيــن المناســبين، ورصــد عمليــات الشــركة، والتفتيــش علــى المســتندات ذات 
الصلــة.

وحســبما تــم االتفــاق عليــه مــع مراقــب الحســابات الخارجــي للشــركة، ســيتم الحقــً اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط لتقييــم مــا إن كانــت الضوابــط 
الرئيســية )التــي تــم تحديدهــا أثنــاء اختبــار فاعليــة التصميــم( تعمــل وفقــً لغرضهــا خــال فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة بأكملهــا.

تقييم أوجه القصور المحددة:
ــر الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل أحــد الضوابــط لــإلدارة أو الموظفيــن فــي  يحــدث »القصــور« فــي الضوابــط الماليــة الداخليــة إلعــداد التقاري

ــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم إمكانيــة منــع األخطــاء أو اكتشــافها فــي الوقــت المناســب. الســياق المعت
وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتبــر- ســواء بشــكل مســتقل أو ضمنيــً - أوجــه قصــور 

أو نقــاط ضعــف جوهريــة كمــا فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة.
تأخــذ إدارة الشــركة فــي االعتبــار أن القصــور أو الضعــف الجوهــري فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد البيانــات الماليــة يــزداد معــه احتماليــة أن يتعــذر منــع 
أو اكتشــاف الخطــأ فــي البيانــات الماليــة الســنوية أو المرحليــة للشــركة فــي الوقــت المناســب، وهــو مــا يعتبــر أمــرًا هامــً بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق 

اهتمــام المســؤولين عــن اإلدارة والحوكمــة.
ــح  ــر صحي ــكل غي ــة بش ــط القائم ــد الضواب ــم أح ــي أو )ب( تصمي ــدف الرقاب ــق اله ــروري لتحقي ــط ض ــاب ضاب ــد: )أ( غي ــم عن ــي التصمي ــور ف ــدث القص يح

ــه. ــً لتصميم ــغيله وفق ــم تش ــى وإن ت ــي حت ــدف الرقاب ــق اله ــتوى ال يحق بمس

المعالجة واختبارها:
تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا معالجــة أيــة مســائل أو أوجــه قصــور تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة. وفــور إعــداد أو تصويــب الضابــط، 
ينبغــي منحــه وقــت تشــغيل كاِف للتحقــق مــن فاعليــة تشــغيله. ويتوقــف مقــدار الوقــت الــازم لتطبيــق الضابــط وتشــغيله بفاعليــة علــى طبيعتــه 

ومعــدل تشــغيله.
ــي أن  ــق الداخل ــرى المدق ــم، ي ــة التصمي ــار فاعلي ــركة واختب ــة للش ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــط الداخلي ــي للضواب ــار الحال ــم اإلط ــة تقيي ــى عملي ــاًء عل وبن
ــر الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يــرى المدقــق  ــة داخلــي مائــم ويســتوفي متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاري الشــركة قامــت بإعــداد إطــار رقاب
الداخلــي واإلدارة العليــا للشــركة أن اإلطــار الــذي تــم وضعــه يعتبــر مائمــً ليشــكل األســاس لامتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي هــذا 
الصــدد. وبرغــم ذلــك، فقــد حــدد المدقــق الداخلــي فرصــً لتعزيــز وضمــان الرقابــة مــن قبــل الشــركة علــى بعــض عمليــات الخدمــات الداعمــة )المــوارد 

البشــرية وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات( والتــي يتــم توفيرهــا مــن قبــل قطــر للبتــرول بنــاًء علــى اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا.
نبين فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

4-1 إدارة المخاطر
يتــم العمــل فــي ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا بقطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات للشــركة بنــاء علــى اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة، إال أن 
مجلــس اإلدارة يحــرص علــى الحفــاظ علــى إطــار مائــم إلدارة المخاطرعلــى مســتوى الشــركة، إذ أن إدارة المخاطــر تشــكل جــزءًا أساســيً مــن حوكمــة 

الشــركة، وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة. 
ــا،  ــها وإدارته ــا وقياس ــر وتقييمه ــد المخاط ــن تحدي ــدءًا م ــتمر، ب ــو مس ــى نح ــر عل ــة إلدارة المخاط ــة متكامل ــع عملي ــاره وض ــي اعتب ــار ف ــذا اإلط ــذ ه يأخ

وصــواًل إلــى رصدهــا علــى النحــو التالــي:
• تشــمل عمليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا تحديــد وتقييــم كل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة بالكامــل والتــي تــم تصنيفهــا الــى أربعــة أقســام •

رئيســية هــي: مخاطــر اســتراتيجية، تشــغيلية، ماليــة، وامتثــال. ولــكل شــكل مــن أشــكال المخاطــر البــد أن تتوافــر اإلجــراءات التــي تتضمــن معالجتــه 
بصــورة فاعلــة، هــذا إضافــة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات لرصــد التغيــرات فــي هيــكل المخاطــر والمشــهد العــام لهــا. أيضــً تتــم محــاكاة عمليــة 

ظهــور المخاطــر فــي عــدة ســيناريوهات، وذلــك إلعــداد ســبل العــاج المائمــة وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى أداء الشــركة. 
• ثم يتم قياس المخاطر استنادًا إلى األثر واحتمالية الحدوث.•
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• تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي تقبلــه الشــركة. وتأخــذ الشــركة •
ــا  ــي اعتباره ــركة ف ــذ الش ــا تأخ ــر. كم ــدوث المخاط ــد ح ــاء وبع ــل وأثن ــا قب ــل م ــاة، أي مراح ــا دورة حي ــر له ــة أن المخاط ــاء المعالج ــا أثن ــي اعتباره ف
ضمــان توفيــر الحمايــة وإعــداد اللوائــح واإلجــراءات التشــغيلية والضوابــط الرقابيــة التــي تتماشــى مــع الممارســات المثلــى وتكفــل تقليــل المخاطــر 

ذات الصلــة والتخفيــف مــن آثارهــا.
• ثم يتم رصد المخاطر لضمان سرعة تحديد أية مشاكل ذات صلة ومعالجتها بالمستوى اإلداري المائم. •

4-2 التدقيق

4-2-1 التدقيق الداخلي
تقــوم الشــركة بشــكل دوري بإجــراء مناقصــة الختيــار أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة 
ــار  ــأن اختي ــة بش ــلطة المختص ــى الس ــا إل ــع توصياته ــا ترف ــي بدوره ــكلة، والت ــات الُمش ــة المناقص ــى لجن ــرض عل ــم الع ــص، ويت ــراءات التناق ــً إلج وفق
ــن 2018/1/1  ــارًا م ــة إعتب ــارية المتخصص ــب االستش ــد المكات ــن أح ــم تعيي ــد ت ــة. وق ــة المقدم ــة والتجاري ــروض الفني ــوء الع ــي ض ــب ف ــاري المناس االستش
لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة »كمقــدم خدمــات«، أيضــً التدقيــق علــى الشــركات التابعــة تبعــً لتعليمــات لجنــة التدقيــق وخطــة التدقيق 
الموضوعــة. يأخــذ المدقــق الداخلــي فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة، ومــن ثــم تحديــد خطــة التدقيــق المائمة 

فضــًا عــن متابعــة تنفيــذ الماحظــات المعلقــة وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصلــة.
المدقــق الداخلــي لديــه صاحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة الشــركة، حيــث يتــم توفيــر كافــة البيانــات متــى وكيفمــا تــم الطلــب. ويقــوم المدقــق 
ــة  ــام الرقاب ــق نظ ــركة بتطبي ــزام الش ــدى الت ــم م ــا ُيَقّي ــر، كم ــة وإدارة المخاط ــؤون المالي ــى الش ــراف عل ــة واإلش ــراءات الرقاب ــن إج ــق م ــي بالتحق الداخل

ــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح فــي الســوق المالــي. ــح ذات الصلــة بمــا فيهــا الت الداخليــة، والتقيــد بالقوانيــن واللوائ
يعــد المدقــق الداخلــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقــا للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي، ويرفــع جميــع التقاريــر والتوصيــات بشــكل دوري كل ثاثــة 
ــج التدقيــق، المتابعــة والوضــع  ــة التدقيــق مــن حيــث نتائ ــدوري للجن ــر ال ــة التدقيــق، ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقري أشــهر إلــى لجن
الحالــي لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة، ونتائــج تقييــم المخاطــر واألنظمة 

المســتخدمة. تســتلم اإلدارة التنفيذيــة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق.

4-2-2 التدقيق الخارجي
ــس  ــى المجل ــع إل ــة، وترف ــدى الهيئ ــن ل ــن الخارجيي ــدول المدققي ــجلين بج ــابات المس ــي الحس ــروض مراقب ــص ع ــة وفح ــق بمراجع ــة التدقي ــوم لجن تق
ــركة. ــة للش ــة العام ــاع الجمعي ــال اجتم ــدول أعم ــا بج ــم إدراجه ــة يت ــس التوصي ــاد المجل ــور اعتم ــه، وف ــابات لتعيين ــي الحس ــد مراقب ــار أح ــة باختي توصي

ــة، وال  ــنوات متصل ــس س ــى خم ــد أقص ــة بح ــرى مماثل ــدد أخ ــدة أو م ــد لم ــة للتجدي ــدة قابل ــنة واح ــدة س ــابات لم ــب حس ــة مراق ــة العام ــن الجمعي تعي
يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن. ينــص العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب الحســابات بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية 
معلومــات الشــركة. وبموجــب اللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة إليــه وأي 

عمــل آخــر بالشــركة، والعمــل بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عاقتــه بهــا. 
ــبة  ــر المحاس ــً لمعايي ــة طبق ــة وعادل ــة صحيح ــا بطريق ــم إعداده ــد ت ــة ق ــات المالي ــى أن البيان ــد عل ــات التأكي ــم خدم ــابات بتقدي ــب الحس ــوم مراق يق
والتدقيــق العالميــة، ويقــوم برفــع تقاريــره بشــأن الماحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط الرقابيــة الماليــة المتبعــة. وهــو مــا تــم فــي اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة للشــركة عــن عــام 2017 والتــي عقــدت بتاريــخ 2018/3/5 حيــث حضــر المدقــق الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم )24( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، تــم التعاقــد فيمــا بيــن شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 
ــام  ــن القي ــي تتضم ــا، والت ــار اليه ــادة المش ــً للم ــه وفق ــة ل ــام الموكل ــام بالمه ــي »KPMG« للقي ــي ام ج ــي ب ــب ك ــو مكت ــا وه ــي له ــق الخارج والمدق
ــا  ــا فيه ــركة بم ــا بالش ــول به ــة المعم ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــة وفاعلي ــدى ماءم ــة بم ــك المتعلق ــة تل ــركة خاص ــم األداء بالش ــة وتقيي ــال الرقاب بأعم
الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أيضــا مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة 
بمــا فيهــا أحــكام نظــام الحوكمــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية. تقريــر المدقــق الخارجــي فــي هــذا الصــدد عــن عــام 2018 ســيتم موافــاة 

هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وإدارة الشــركة بنســخة منــه إلتخــاذ أيــة اجــراءات تصحيحيــة إن وجــدت.
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4-3 التقيد بالضوابط
يلتــزم مجلــس إدارة الخليــج الدوليــة للخدمــات التزامــً قويــً بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا، بمــا في ذلــك متطلبات 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن الشــركات المدرجــة فــي البورصــة. كمــا يبــذل مجلــس اإلدارة قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة 

يســتند إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات التنظيميــة بشــأن الحوكمة.
تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد الحوكمة، فضــًا عــن إدارة ومراقبة 
المخاطــر مــن خــال ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض حمايــة الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم 

االمتثال.
ــً  ــل دوري ــس بالكام ــم المجل ــدة، وُيعل ــاتها الرائ ــة وممارس ــريعات الحوكم ــى تش ــل عل ــي تدخ ــرات الت ــتمر التغي ــو مس ــى نح ــال عل ــم االمتث ــد قس يرص

بالتغيــرات ذات الصلــة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنيــة بالحوكمــة. 
حيثمــا يكــون لزامــً علــى الشــركة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغييــرات علــى اللوائــح التنظيميــة والممارســات الرائــدة فــي مجال 

حوكمــة الشــركات، يتوجــب علــى مســؤولي االمتثــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييــرات فــي الحوكمــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.
علــى مســتوى الشــركات التابعــة والتــي هــى ليســت بموضــوع التقريــر، فــإن كل شــركة مــن شــركات المجموعــة يتــم ادارتهــا بشــكل مســتقل مــن ِقَبــل 
ــة  ــوق كاف ــة حق ــن حماي ــا يضم ــة وبم ــئوليته االئتماني ــع مس ــق م ــا يتف ــه بم ــة مهام ــركة وممارس ــة الدارة الش ــات الازم ــع بالصاحي ــس إدارة يتمت مجل
المســاهمين علــى اختــاف مســتوياتهم. أيضــا كل شــركة لديهــا أنظمــة وضوابــط رقابــة داخليــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر يتــم االشــراف عليهــا 
ــة  ــان الحوكم ــية، لج ــر المؤسس ــان ادارة المخاط ــق، لج ــان التدقي ــل لج ــة مث ــرى ذات الصل ــة أخ ــان تنفيذي ــه ولج ــركة ولجان ــس ادارة الش ــل مجل ــن قب م

واالمتثــال. االمــر الــذي ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة تتزامــن مــع افضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة. 
أيضــً تحــرص شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة - الممثليــن لهــا فــي الشــركات التابعــة - ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة 
الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة التابعــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. وبتعييــن كل منهــم ، عندئــذ 
يصبــح كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي يشــغل مقعــدًا فــي مجلــس إدارتهــا، ويكــون فــي موقــع المســاءلة 
ــتوى  ــن مس ــع م ــذي يرف ــر ال ــركة، األم ــة للش ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهم ف ــا المس ــات باعتباره ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــام ش ــه ام ــن قرارت ع

االســتقالية عــن جهــة التعييــن وعــدم التدخــل فــي االدارة. 

5. اإلفصاح والشفافية
5-1 اإلفصاح

تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا )أ( التقاريــر المالّيــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــال اإلفصــاح عنهــا للجهــات الرقابيــة، نشــرها بالصحــف 
المحليــة فضــًا عــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.gis.com.qa(، )ب( عــدد األســهم التــي يمتلكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاءه، واإلدارة 
التنفيذيــة العليــا، )ج( كبــار المســاهمين بالشــركة. كمــا تلتــزم الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم 
العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان أيــً منهــم عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــوًا 

بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.
ــم  ــم يت ــا ل ــة، أيض ــة رقابي ــل أي جه ــن قب ــزاءات م ــة ج ــا أي ــرض عليه ــات أو تف ــة مخالف ــركة أي ــى الش ــجل عل ــم ُتَس ــام 2018 ل ــال ع ــرى، خ ــة أخ ــن ناحي م
البــت فــي الدعــوى القضائيــة المرفوعــة ضــد الشــركة مــن ِقَبــل أحــد مســاهميها لدفــع تعويــض قــدره 20 مليــون ريــال قطــري. وقــد رفضــت المحكمــة 
القضيــة المرفوعــة مــن ِقَبــل المســاهم وأصــدرت حكمهــا لصالــح الشــركة فــي 18 ينايــر 2017. وبرغــم ذلــك، فقــد قــام المســاهم برفــع دعــوى اســتئناف 
أمــام محكمــة االســتئناف إللغــاء أمــر المحكمــة المشــار اليــه. والطعــن قيــد النظــر حاليــً أمــام محكمــة االســتئناف، وســتعقد جلســة االســتماع التاليــة 

فــي 15 أبريــل 2019 لتقديــم رأي الخبيــر إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقــً إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِقَبــل إدارة الشــركة، أيضــً تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة التعامــل مــع الشــائعات 
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نفيــً أو إثباتــً، وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات الهيئــة ذات الصلــة. 
يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المائمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــً لتعليمــات وقواعــد الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، كذلــك 
توفيــر معلومــات صحيحــة وغيــر مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبين، وبمــا يمكــن كافــة مســاهمي الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف 

واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.

5-2 تضارب المصالح
يلتــزم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــات وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي »طــرف ذي عاقــة«، ويكــون لألخيــر 
فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. وبشــكل عــام، فــي حــال وجــود أيــة تعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة ، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا 

ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة للشــركة، والتــي يتــم نشــرها فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.
كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبيــرة - طبقــا لتعريــف الهيئــة - مــع أي »طــرف ذي عاقــة«، فإنــه البــد مــن الحصــول علــى 

موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة، ويجــب أن تــدرج جــدول أعمــال الجمعّيــة العامــة التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.
عــاوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد سياســة تتعلــق بتعامــات األطــراف ذات العاقــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة، تأخــذ فــي اعتبارهــا 

مــا يلــي:
• مراجعة تلك التعامات إن وجدت من قبل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة لضمان االمتثال للوائح ذات الصلة. •
• ضمــان أن تكــون شــروط وأحــكام كل التعامــات، ســواء مــع أي طــرف ذو عاقــة أو لصالحــه، ال تتجــاوز نطــاق المبــادئ التوجيهيــة المســتخدمة فــي •

تعريــف أنــواع تعامــات األطــراف ذات العاقــة وكفايــة الوثائــق الازمــة والمســتويات المائمــة لســلطة االعتمــاد.
• ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إلى مساهمي الشركة على نحو كاِف.•
• التسعير بصورة تتسق مع الممارسات المعترف بها في األسواق أو على أساس مائم، وأال يكون ذو طبيعة تفضيلية.•
• التوثيــق الكافــي، وأن يتخــذ هــذا التوثيــق شــكل اتفاقيــة خدمــات أو اتفاقيــة بيــع وشــراء أو اتفاقيــة قــرض إلــى آخــره، حســبما يكــون مائمــً، وأن •

تتســق شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق. 

5-3 الشفافية وإعالء مصلحة الشركة
ــاع  ــة«، أو اط ــرف ذو عاق ــة »ط ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــد أعض ــون أح ــن ك ــأ م ــد تنش ــح ق ــارب المصال ــر تض ــأن مخاط ــس اإلدارة ب ــدرك مجل ُي
ــاد  ــركة باعتم ــت الش ــك، قام ــل ذل ــن أج ــركة. وم ــة بالش ــات الخاص ــى المعلوم ــح عل ــن ذوي المصال ــرف م ــات و أي ط ــي الخدم ــن و/أو مقدم الموظفي
سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بهــا، بهــدف تمييــز تلــك الحــاالت بقــدر اإلمــكان ومنــع فقــدان الموضوعيــة مــن خــال 

ــاح.  ــاف واإلفص ــفافية واإلنص ــادئ الش ــاء مب ــوق وإرس ــم الموث ــي المائ ــلوك المهن ــاع الس ــزام باتب االلت
طبقــا للوائــح الشــركة وسياســة تضــارب المصالــح، فــي حــال وجــود أي تضــارب فــي المصالــح مــع طــرف ذو عاقــة ، فــإن الطــرف المعنــي ال يحضــر عمليــة 

المناقشــة، التصويــت واتخــاذ القــرار فــي هــذا الصــدد.
وبشــكل عــام، يتحتــم علــى أي طــرف ذو عاقــة بقــدر المســتطاع تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا تضــارب فــي المصالــح أو يوشــك 

علــى الحــدوث، وينبغــي أن تصــب القــرارات ذات العاقــة فــي تحقيــق مصلحــة الشــركة.
إضافــة الــى ذلــك، يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة و/أو مقدمــي الخدمــات أن كل المعلومــات ذات الصلــة بالخليــج الدوليــة للخدمــات 
وشــركاتها التابعــة وعمائهــا هــي معلومــات ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة فقــط. وينــدرج اســتغال مثــل هــذه المعلومــات فــي أغــراض شــخصية 

أو عائليــة أو تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخاقيــة المنافيــة للقانــون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 
اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــات األطــراف المطلعــة علــى ســهم الشــركة. وتأخــذ هــذه القواعــد واإلجــراءات فــي االعتبــار تعريــف 
الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم بحكــم وظيفتــه أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه بمهــام خاصــة بالشــركة، هــذا الشــخص المطلــع بحكــم 
مهامــه لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات جوهريــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثيــر إيجابــً أو ســلبً علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم 
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ويتــم إبــاغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة ببيانــات المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة لحظــر تعاماتهــم 
طبقــً لقواعــد الســوق المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن، واالفصــاح عــن تداوالتهــم علــى أســهم الشــركة بشــكل يومــي مــن قبــل الســوق.

بشــكل عــام، يحظــر علــى المطلــع االســتفادة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للشــركة لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا بعــد. 
ــر األخاقيــة  ــة التــداول، انتهــاكً للمعايي ــر أو صغــر عملي ــاًء علــى تلــك المعلومــات، بصــرف النظــر عــن مــدى كب ويعــد التــداول علــى أســهم الشــركة بن
وسياســات الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي شــخص آخــر علــى التــداول فــي أســهم الشــركة، وذلــك بالكشــف لــه عــن 

معلومــات داخليــة. 

6. حقوق أصحاب المصالح
6-1 المساواة بين المساهمين في الحقوق

المســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــً ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات 
الصلــة.

ويتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة اإلجــراءات والضمانــات الازمــة لممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق 
ــق  ــا، وح ــى قراراته ــت عل ــا والتصوي ــي مداوالته ــتراك ف ــة واالش ــة العام ــور الجمعي ــق حض ــهم، وح ــاح األس ــن أرب ــرر م ــب المق ــى النصي ــول عل ــق الحص ح

الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.
إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فقــد قامــت بتعديــل النظــام األساســي لهــا مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادية 

للشــركة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، باضافــة الحكــم الخــاص بحــق المســاهمين فــي التصــرف فــي األســهم، وذلــك علــى النحــو التالي:
• فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســين بالمائــة )50%( مــن •

رأس المــال الســوقي للشــركة، ال تكــون هــذه االتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط 
بالبيــع.

ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عاقــات بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ 
القــرار االســتثماري المناســب مــن خــال )أ( ضمــان اإلفصــاح بنزاهــة وشــفافية عــن معلومــات الشــركة بالكــم والكيــف المناســبين وفقــً للقوانيــن واللوائح 
التنظيميــة المعمــول بهــا، )ب( ترتيــب اجتماعــات بشــكل مســتمر لمناقشــة استفســاراتهم بشــأن أداء الشــركة، )ج( حضــور الفعاليــات والمؤتمــرات، )د( 

إقامــة شــراكات قويــة مــع الصحــف والوســائل اإلعاميــة األخــرى والمحافظــة عليهــا.

6-2 سجالت المساهمين
يتــم إمســاك ســجات المســاهمين وتحديثهــا مــن ِقَبــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة. وبموجــب االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة الخليــج 
الدوليــة للخدمــات وشــركة اإليــداع، تتولــي األخيــرة مهــام وصاحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق الماليــة، وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل 

فــي األوراق الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة والتســجيل والرهــن والحجــز فــي الســجات الخاصــة بذلــك.

6-3 حق المساهمين في الحصول على المعلومات
يتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة إجــراءات وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي يمكــن اإلفصــاح عنهــا وتمكنــه مــن ممارســة 

حقوقــه كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق المســاهمين اآلخريــن أو يضــر بمصالــح الشــركة.
ــدم  ــة ويخ ــرض الحديث ــاليب الع ــب أس ــا يواك ــام 2017 بم ــال ع ــدث )www.gis.com.qa( خ ــد والُمح ــي الجدي ــا اإللكترون ــركة موقعه ــت الش ــا أطلق كم
مســاهميها وكافــة األطــراف ذات العاقــة. ويتــم مــن خــال الموقــع اإللكترونــي نشــر جميــع اإلفصاحــات مــن تقاريــر ماليــة وبيانــات صحفيــة وتقاريــر 

ــا. ــة ومتطلباته الحوكم
ــمي  ــي رس ــد إلكترون ــوان بري ــص عن ــم تخصي ــا ت ــال. كم ــؤول االتص ــات مس ــة ببيان ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــة وهيئ ــاة البورص ــم مواف ــرى، تت ــة أخ ــن ناحي م
للشــركة )gis@qp.com.qa( يتلقــى مــن خالــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي الشــركة. كمــا يتواجــد فريق مختــص لمقابلة المســاهمين 
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ومناقشــة األداء المالــي والتشــغيلي للشــركة. وتحــرص الشــركة أيضــً علــى اســتبيان آراء ومتابعــة تقييمــات واقتراحــات مســاهميها والمســتثمرين مــن 
المؤسســات الماليــة والمتداوليــن بالســوق المالــي وضمــان التواصــل معهــم بشــكل دوري.

ويحــرص ممثلــو الشــركة علــى أن تكــون كل المعلومــات الُمقدمــة إلــى المساهمين/المســتثمرين مــن بيــن المعلومــات المصــرح بإصدارهــا للعمــوم، وال 
يســمح بتقديــم معلومــات ســرية أو تفضيــل مســاهم علــى آخــر.

6-4 حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة

6-4-1 الحضور والدعوة 
طبقــً لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، يحــق لــكل مســاهم مقيــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عنــد انتهــاء التــداول فــي نفــس يــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة للشــركة والحاضــر بشــخصه أو الممثــل حســب األصــول بوكيــل أن يحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم صوتــً 
عــن كل ســهم يملكــه. اال ان الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا قامــت بتعديــل أحــكام نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5، لتضميــن مــا يلــي:
• حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد انتهــاء جلســة التــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة ســواء •

بشــخصه أو ممثــًا بوكيــل أو مــن ينــوب عنــه قانونيــً.
• حــق المســاهم فــي أن يــوكل عنــه بموجــب توكيــل خــاص وثابــت بالكتابــة، مســاهما آخــر مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة •

العامــة، علــى أال يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى )5%( مــن أســهم رأس مــال الشــركة.
• حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانونً.•
• حــق المســاهم أو المســاهمين المالكيــن مــا ال يقــل عــن )10%( مــن رأس مــال الشــركة، وألســباب جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد، وحــق •

المســاهمين الذيــن يمثلــون )25%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لانعقــاد وفقــً لإلجــراءات التــي 
يحددهــا القانــون واللوائــح فــي هــذا الشــأن.

6-4-2 المشاركة الفعالة
تحــرص الشــركة علــى إتاحــة فرصــة المشــاركة الفعالــة للمســاهمين والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وأن تتــم إحاطتهــم علمــً بالقواعــد 

وإجــراءات التصويــت التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وفــي ســبيل ذلــك:
• تعمــل الشــركة علــى تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة بالشــكل المناســب كمــً وكيفــً حــول مــكان وجــدول أعمــال اجتماعــات الجمعيــة •

العامــة، كذلــك تزويدهــم بالمعلومــات الكاملــة بشــأن المســائل التــي ســتقرر خــال االجتمــاع بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار، وذلــك مــن خــال 
نشــر الدعــوة ببنــود جــدول األعمــال بالجرائــد المحليــة والموقــع اإللكترونــي للشــركة، فضــًا عــن موافــاة بورصــة قطــر لإلعــان مــن خــال موقعهــا 

اإللكترونــي.
• إتاحــة الفرصــة للمســاهمين لطــرح األســئلة علــى المجلــس، وإدراج مســائل معينــة )إن وجــدت( علــى جــدول أعمــال االجتمــاع، وإبــداء االقتراحــات أو •

االعتــراض علــى القــرارات وفقــً لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
• توفيــر اآلليــة للمســاهمين للتصويــت شــخصيً أو بالوكالــة، وينبغــي أن تكــون األصــوات متســاوية فــي األثــر، ســواء كان اإلدالء بهــا قــد تــم شــخصيً أو •

بالوكالة. 
إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا قامــت بتعديــل نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي 

عقــد بتاريــخ 2018/3/5،  لتضميــن اآلتــي:
• ــاء • ــً ألعض ــً خاص ــب نفع ــا أو يجل ــر به ــاهمين أو يض ــن المس ــة م ــة معين ــة فئ ــدر لمصلح ــه يص ــرى أن ــرار ي ــى أي ق ــراض عل ــي االعت ــاهم ف ــق المس ح

المجلــس أو غيرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع، وحقــه فــي إبطــال مــا اعتــرض عليــه مــن قــرارات بمــا ال يتعــارض 
مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.
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6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمرشــحين لعضويــة المجلــس )األربعــة أعضــاء الُمنَتخبيــن(، وقــد قامــت بالفعــل بإطــاع المســاهمين 
علــى كافــة المعلومــات الخاصــة بجميــع المرشــحين وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة مــن خــال موافــاة الجهــات الرقابيــة ذات 
الصلــة بأســماء المرشــحين، أيضــً مــن خــال موقعهــا االليكترونــي قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة والتــي ُعقــدت بتاريــخ 2018/3/5 بوقــت 

كاف وذلــك بتاريــخ 2018/2/20 وذلــك لضمــان اتخــاذ المســاهمين لقرارهــم بشــأن المرشــحين بنــاء علــى أســس موضوعيــة.
أمــا فيمــا يتعلــق باألعضــاء المعينيــن، تحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة 
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، ويتــم 

االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه. 

 6-4-4 توزيع األرباح
ــة  ــاع الجمعي ــرار اجتم ــخ 2017/2/26، وق ــركة بتاري ــة للش ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــرار اجتم ــب ق ــدل بموج ــي المع ــام األساس ــكام النظ ــا ألح وفق
ــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة  ــة للشــركة بتاريــخ 2018/3/5،  بمــا اليخــل بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغي ــر العادي العامــة غي
للشــركة، تــوزع علــى المســاهمين المســجلين فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحــً ســنوية بمــا ال يقــل عــن نســبة خمســة 
بالمائــة )5%( مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد خصــم االســتقطاعات القانونيــة ، علــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة.

المامــح الرئيســية لسياســة توزيــع األربــاح تــم إدراجهــا ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة، ويتــم توضيحهــا ضمــن مرفقــات بنــود جــدول أعمــال 
الجمعيــة العامــة للشــركة، مفادهــا أنــه يتعيــن علــى الشــركة بشــكل عــام تحقيــق التــوازن فيمــا بيــن تطلعــات مســاهميها واالحتياجــات التشــغيلية 

واالســتثمارية للشــركة، وذلــك مــن خــال دراســة العوامــل التاليــة قبــل عــرض اقتــراح توزيــع األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة:
• القيــود علــى التدفقــات النقديــة: ليــس لزامــً علــى الخليــج الدوليــة للخدمــات أن تــوزع كل األربــاح علــى المســاهمين، وينبغــي علــى الشــركة االحتفــاظ •

بكميــة كافيــة مــن النقــد لمتطلباتهــا التشــغيلية قبــل توزيــع األربــاح.
• القيود الخاصة بالجهات المقرضة: يتوجب على الشركة استيفاء المتطلبات المالية للجهات المقرضة، إن وجدت.•
• القيود القانونية: ما إذا كان يتعين على الشركة االحتفاظ بأية احتياطيات قانونية قبل توزيع األرباح. •
• خطــة االســتثمار المســتقبلي: ينبغــي مراعــاة الخطــط االســتثمارية للشــركة واالحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد قبــل توزيــع األربــاح، هــذا مــا لــم •

يتخــذ قــرار بتمويــل االســتثمار عــن طريــق زيــادة رأس المــال أو بتمويــل مــن المصــارف. 
ويخضــع مقتــرح توزيعــات األربــاح الســنوية للشــركة إلــى الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة، وتعمــل الشــركة مــن خــال تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك 
المحليــة علــى تيســير حصــول المســاهمين المخوليــن علــى أرباحهــم عــن العــام الجــاري واألعــوام الســابقة ســواء نقــدًا مــن خــال كافــة فروعــه، أو 
ــكل دوري  ــركة بش ــي للش ــع اإللكترون ــث الموق ــم تحدي ــاح. ويت ــة األرب ــيكات بقيم ــدار ش ــق إص ــن طري ــة أو ع ــاهم البنكي ــابات المس ــى حس ــل عل بالتحوي

ــر المســتلمة والوثائــق الازمــة للتحصيــل. ــاح غي باألرب

6-5 إبرام الصفقات الكبرى
ــوق  ــة الحق ــم كاف ــاوون وله ــهم متس ــن األس ــة م ــكل فئ ــاهمون ل ــدل، فالمس ــم بالع ــو يتس ــى نح ــاهمين عل ــة المس ــرورة معامل ــركة بض ــزم الش تلت
المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، كمــا تحــرص الشــركة علــى توفيــر الحمايــة إلــى صغار المســاهمين 

مــن اإلجــراءات التعســفية إن وجــدت مــن ِقَبــل أو لصالــح المســاهمين الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
وفــي ســبيل ذلــك، تحــرص الشــركة علــى تواجــد المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين باجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين فضــًا عــن تيســير إجراءات 

عمليــة اإلدالء باألصــوات بمــا اليتعــارض مــع أحــكام نظامها األساســي.
ــا  ــكام نظامه ــل أح ــت بتعدي ــد قام ــتنديً، فق ــا مس ــق أوضاعه ــعاها لتوفي ــة ومس ــام الحوكم ــكام نظ ــزام بأح ــى االلت ــركة عل ــرص الش ــار ح ــي إط وف

ــي: ــم التال ــة الحك ــخ 2018/3/5، بإضاف ــد بتاري ــذي عق ــا وال ــة له ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــي باجتم األساس
»يجــوز للمســاهمين بصفــة عامــة ومســاهمي األقليــة بصفــة خاصــة عنــد إبــرام الشــركة لصفقــات كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس 
مــال الشــركة االعتــراض علــى إبــرام هــذه الصفقــات وإثبــات هــذا االعتــراض فــي محضــر االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا عليــه مــن صفقــات وفقــً ألحــكام 
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القانــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن«.
مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للشــركة فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر. كمــا تقــوم بورصــة قطــر باإلفصــاح عــن كبــار 

مســاهمي الشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا.
وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة، ووفقــَا لقــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي عقــد 
بتاريــخ 2018/5/2، ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك أســهمً )أو أن يكــون المالــك المســتفيد مــن أســهم( بقيمــة اســمية تزيــد علــى 2% مــن رأس مــال 
الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وعليــه، يبلــغ الحــد األقصــى للتملــك فــي رأس مــال الشــركة 2%، وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر 

لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة علــى ضمــان التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل مســاهمين الشــركة. 
مــن ناحيــة أخــرى، قامــت الشــركة بتعديــل النظــام األساســي لهــا باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/5،  باضافــة 
الحكــم الخــاص بتحديــد ملكيــة المســاهمين غيــر القطرييــن فــي رأس مــال الشــركة بحــد أقصــى ال يزيــد علــى 49% مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــة 

. قطر
يتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات مــن ســجات المســاهمين لــدى شــركة قطــر لإليــداع 

المركــزي لــألوراق الماليــة »اإليــداع«، وفيمــا يلــي كبــار المســاهمين كمــا فــي 31 ديســمبر 2018:

النسبة المئوية التقريبية لألسهم %  المساهم     
%16.48  صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية  

%10.00  قطر للبترول     
%5.05  صندوق المعاشات العسكرية   
%3.76  جهاز قطر لاستثمار    
%64.71  مساهمون آخرون    

%100.00  اإلجمالي     

يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة في الحصــول علــى المعلومــات الُمحدثــة أواًل بأول فيمــا يتعلق بســجات المســاهمين. 
وطبقــً لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل شــركة »اإليــداع« حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2018، ليــس هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم 

طبقــً للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه صراحــة كاســتثناء بالنظــام األساســي لها.

6-6 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين
تلتــزم الشــركة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحترامهــا، ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة طلــب 
ــدد  ــذي ال يه ــدر ال ــب وبالق ــت المناس ــي الوق ــة ف ــات المطلوب ــم المعلوم ــركة بتقدي ــزم الش ــه، وتلت ــات صلت ــد إثب ــه بع ــة بمصلحت ــات ذات الصل المعلوم

مصالــح اآلخريــن أو يضــر بمصالحهــا.
وقــد تــم اعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات الصلــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة. وبموجــب هــذه السياســة، 
ــع  ــف رف ــة الُمكل ــو اللجن ــن عض ــا، ويضم ــاغ عنه ــم اإلب ــي يت ــات الت ــوع المخالف ــة موض ــس بمعالج ــة للمجل ــق التابع ــة التدقي ــس لجن ــف رئي ــم تكلي يت
المســائل التــي أثارهــا الُمبّلــغ وإباغهــا إلــى لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة المســألة. كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف 40132802 )974+( علــى الصفحــة 

الرئيســية للموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.gis.com.qa( للتواصــل فــي ذلــك الشــأن.
وتــدرك الخليــج الدوليــة للخدمــات أن القــرار باإلبــاغ عــن أحــد المخــاوف هــو أحــد القــرارات التــي يصعــب اتخاذهــا خشــية االنتقــام مــن المســؤولين عــن 
ــون  ــن ينقل ــات مم ــن المخالف ــن ع ــة المبلغي ــا لحماي ــذ إجراءاته ــذاء وتتخ ــات أو اإلي ــدي للمضايق ــي التص ــاون ف ــركة ال تته ــإن الش ــه ف ــة، وعلي المخالف

ــة. ــن ني ــم بحس مخاوفه
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6-7 حق المجتمع 
انطاقــً مــن إدراكهــا لمــدى أهميــة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا ودورهــا فــي التنميــة المجتمعيــة علــى كافــة المســتويات، تبــذل الخليــج الدوليــة 

للخدمــات جهــودًا حثيثــة فــي رعايــة ودعــم المبــادرات االجتماعيــة وترســيخ آثارهــا اإليجابيــة علــى الفــرد والمجتمــع والبيئــة بصفــة عامــة.
وتحــرص الشــركة دائمــً علــى الحــد مــن األثــر البيئــي لعملياتهــا إلــى أدنــى مســتوى ممكــن مــن خــال تبنــي خطــط فعالــة لاســتدامة، فيمــا تعمــل أيضــً 
علــى إتاحــة فــرص العمــل للقطرييــن المؤهليــن وخلــق بيئــة عمــل حاضنــة. وفــي إطــار جهودهــا المســتمرة نحــو تنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع نطــاق 
أعمالهــا المكملــة، تدعــم الخليــج الدوليــة للخدمــات وشــركاتها التابعــة االســتراتيجية العامــة للدولــة نحــو تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة بمــا 

يصــب فــي مصلحــة المجتمــع المحلــي الــذي تعمــل فيــه.
ونتيجــة الســتثمارات المجموعــة، تمكنــت الشــركة مــن توزيــع أربــاح يصــل إجماليهــا إلــى 2.7 مليــار ريــال قطــري باإلضافــة الــى إصــدار أســهم مجانيــة ثــاث 

مــرات، مــا ترتــب عليــه زيــادة أســهم رأس المــال مــن 123 مليــون إلــى 186 ماييــن ســهم.

ختامً
ــح  ــن اللوائ ــى وتضمي ــات المثل ــركات والممارس ــة الش ــادئ حوكم ــق مب ــى تطبي ــس اإلدارة عل ــال مجل ــن خ ــات م ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــرص ش تح
واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثــال اســتباقية تهــدف إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، 

وحمايــة مصالــح عمائهــا ومســاهميها، والمحافظــة علــى نزاهــة الشــركة وســمعتها.
خــال عــام 2018، فــإن مجلــس إدارة الشــركة راٍض عــن أدائــه فــي القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار 
الصاحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة والتشــريعات ذات الصلــة، ويحــرص علــى بــذل العنايــة فــي إدارة الشــركة بصــورة فعالــة 

لتحقيــق مصلحــة الشــركة وجميــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح بصــورة متوازنــة.

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة 
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
ــتير  ــة الماجس ــى درج ــي عل ــة آل ثان ــن خليف ــد ب ــيخ خال ــل الش حص
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة باســيفيك لوثيــران فــي تاكومــا، 

واشــنطن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.   
ــاز  ــر غ ــركة قط ــً لش ــً تنفيذي ــد رئيس ــيخ خال ــن الش ــم تعيي ــد ت وق
فــي  عضــو  وهــو   ،2010 عــام  غــاز«  »قطــر  المحــدودة  للتشــغيل 
مجلــس إدارتهــا، فيمــا يشــغل أيضــً منصــب نائــب رئيــس مجلــس 

إدارة شــركة مصفــاة لفــان المحــدودة ورئيســها التنفيــذي.
وقبــل تعيينــه فــي شــركة قطــر غــاز، تولــى الشــيخ خالــد عــام 2007 
منصــب مديــر مدينــة راس لفــان الصناعيــة، فيمــا ســبق وشــغل 
منصــب مديــر تطويــر األعمــال فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة. 
وقــد أســندت إليــه عــدة مناصــب رئيســية فــي قطــر للبتــرول منــذ 

ــام 1991. ــا ع ــه إليه انضمام

المناصب األخرى*:
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المالحة القطرية

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- ال يوجد
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سليمان حيدر الحيدر

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ ســليمان حيــدر الحيــدر علــى بكالوريــوس إدارة 

األعمــال مــن جامعــة قطــر.
شــغل الســيد/ ســليمان الحيــدر العديــد مــن المناصــب المرموقــة 
علــى النحــو التالــي؛ رئيــس مجلــس إدارة الحيــدر القابضــة منــذ 
عــام 2003؛ رئيــس مجلــس إدارة ســليمان وإخوانــه ) شــركة تابعــة 
لحيــدر القابضــة( منــذ عــام 2003؛ عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس 
ــس إدارة  ــو مجل ــام 2003؛ عض ــذ ع ــة من ــي مالح ــق ف ــة التدقي لجن
وعضــو لجنــة التدقيــق فــي فينشــر كابيتــال بنــك البحريــن مــن 
2003 حتــى 2005؛ نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة 
لجنــة  ورئيــس  إدارة  مجلــس  عضــو  2015؛  عــام  منــذ  للخدمــات 
ــى  ــن 2003 حت ــي م ــي البحرين ــتثمار الدول ــك االس ــي بن ــق ف التدقي
2006؛ عضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة مــن 2007 حتــى 2010؛ عضــو 
مجلــس إدارة ورئيــس االســتثمارات فــي الشــركة القطريــة األلمانية 
التنفيــذي  المديــر  2010؛  حتــى   2006 مــن  الطبيــة  للمســتلزمات 
لشــبكة العالقــات العليــا فــي بنــك قطــر الوطنــي مــن 1996 الــى 

.2010
المناصب األخرى*:

- عضو مجلس إدارة شركة المالحة القطرية
عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:

- 1،675،496 سهم
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غانم محمد الكواري

عضو
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ غانــم محمــد الكــواري علــى بكالوريــوس علــوم 

الكمبيوتــر مــن جامعــة ويسكونســون عــام 1986.
والتحــق  للبتــرول  قطــر  فــي  للعمــل  الكــواري  الســيد/  انضــم 
ــغل  ــد ش ــه. وق ــور تخرج ــام 1986 ف ــات ع ــة المعلوم ــم أنظم بقس
العديــد مــن المناصــب خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1989 إلــى 

عــام 1993.
وقــد أعيــر عــام 1993 إلــى قطــر غــاز، حيــث مــا لبــث أن أصبــح مديــرًا 
لتكنولوجيــا المعلومــات. وفــي عــام 2006، تمــت ترقيتــه ليشــغل 
ــً  ــة. ويشــغل الســيد/ الكــواري حالي ــر الشــؤون اإلداري منصــب مدي

منصــب مديــر المــوارد البشــرية فــي قطــر غــاز.

المناصب األخرى*:
- ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 3،416 سهم

76



محمد عبداهلل المناعي

عضو
)غير تنفيذي/ مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
بــن عبــداهلل علــى مطــر المناعــي علــى  حصــل الســيد/ محمــد 
المملكــة  واإللكترونيــات،  الكهربــاء  فــي  هندســة  بكالوريــوس 
المتحــدة، وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

.2014 عــام  ببريطانيــا  ســاندرالند 
بــدأ ريــادة األعمــال عــام 2007 بتأســيس مصنع الســحيمة للمنتجات 
أنواعــه،  الطابــوق والبــالط اإلســمنتي بكافــة  اإلســمنتية، إلنتــاج 
والــذي أصبــح مــن أبــرز المورديــن للمنتجــات الخرســانية فــي جميــع

أرجاء قطر.
وفــي عــام 2010 أســس شــركة أفــق قطــر لالســتثمار، شــركة تركــز 
ــارات.  ــهم والعق ــي األس ــي قطاع ــتثمار ف ــى االس ــاس عل ــي األس ف

وقــد
نجــح فــي إدارة الشــركة وقيادتها إلكمــال العديد من المشــروعات 

العقاريــة على المســتويين الســكني والتجاري.

المناصب األخرى*:
- ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 105،000 سهم
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الشيخ/ جاسم بن عبداهلل آل ثاني

عضو
)غير تنفيذي/ مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
بكالوريــوس  علــى  ثانــي  آل  عبــداهلل  بــن  جاســم  الشــيخ  حصــل 
العلــوم اإلداريــة واالقتصــاد - تخصــص محاســبة - مــن جامعــة 

قطــر عــام 2005.
بــدأ الشــيخ جاســم مســيرته المهنيــة بــأن شــغل منصــب مســاعد 
مديــر فــي الشــركة القطريــة للتكافــل، ثــم رقــي إلــى منصــب 
هــذا  فــي  ظــل  حيــث   ،2006 عــام  الشــركة  عــام  مديــر  مســاعد 
المنصــب حتــى عــام 2009. وعمــل بعــد ذلــك فــي إدارة تطويــر 
األعمــال بجهــاز قطــر لالســتثمار لمــدة 5 أعــوام، ثــم عمــل فــي إدارة 
التدريــب بالجهــاز لمــدة عاميــن. يشــغل الشــيخ جاســم منــذ أبريــل 
ــاز  ــي لجه ــر المال ــب المدي ــي األداء بمكت ــر محلل ــب كبي 2016 منص

ــتثمار. ــر لالس قط

المناصب األخرى*:
- عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- ال يوجد
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سعد راشد المهندي

عضو
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ ســعد راشــد المهنــدي علــى بكالوريوس الهندســة 
ــي  ــا )USC( ف ــوب كاليفورني ــة جن ــن جامع ــة م ــة واألنظم الصناعي

لــوس أنجلــوس بالواليــات المتحــدة األميركيــة عــام 1990.
القطريــة  العامــة  المؤسســة  إلــى  المهنــدي  الســيد/  انضــم 

 .1990 عــام  متــدرب  بصفــة  الهندســة  إدارة   - للبتــرول 
ــرول  ــر للبت ــي قط ــدة ف ــب ع ــدي مناص ــيد/ المهن ــى الس ــا تول كم

وشــركات أخــرى كالتالــي: 
مديــر إدارة األعمــال الهندســية، مديــر إدارة العقــود ومدير الشــؤون 

الفنيــة فــي قطــر للبترول.  
الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيــو 

ــم(. كي

المناصب األخرى*:
- الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود )وقود(

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- 11،652 سهم
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عبداهلل خليفة الربان

عضو
)غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 
حصــل الســيد/ عبــداهلل بــن خليفــة بــن محمــد الربــان علــى شــهادة 
ــام  ــاع الع ــم االجتم ــال وعل ــي وإدارة األعم ــاد التطبيق ــي االقتص ف

مــن جامعــة أوريغــون عــام 2015.
انضــم الســيد/ عبــداهلل بــن خليفــة بــن محمــد الربــان إلــى الهيئــة 

العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة عــام 2017.
ويشــغل حاليــً منصــب باحــث اســتثماري فــي صندوقــي التقاعــد 

ــكرية. ــة والعس ــات المدني والمعاش

المناصب األخرى*:
- ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:
- ال يوجد

*مناصب أعضاء مجلس اإلدارة المشار اليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر، آخذًا في االعتبار عضويتهم في جهات/ شركات أخرى.
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