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الرسالة
تعظيم قيمة محفظة أعمال المجموعة وتوسيع نطاقها لاستفادة من قيمة اللقيم المتوافر في دولة قطر..

الرؤية 
أن تصبح مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى الشركات التي توفر منتجات بتروكيماوية عالية الجودة وتلتزم بمعايير البيئة 

والسامة وتعمل على زيادة ربحية أصولها بما يعظم من القيمة المضافة للمساهمين.

"التميز التشغيلي في خضم أسواق تشهد تحديات"
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نبذة حول قطاعات المجموعة

تقرير مدقق الحسابات الخارجي 
المستقل

البيانات المالية 

تقرير حوكمة الشركة 9	0	
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مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة بشأن 
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نبذة حول شركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة
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حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

6
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صاحب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد
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أحمد سيف أحمد السليطي
رئيس مجلس اإلدارة
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محمد سالم المري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز محمد المناعي
عضو

محمد عيسى المناعي
عضو

عبدالرحمن أحمد الشيبي
عضو

علي ناصر تلفت
عضو

عبدالعزيز جاسم المفتاح
عضو
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LETTER FROM THE 
CHAIRMAN OF THE 
BOARD OF DIRECTORS
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“بناء قوة مالية من خالل التميز التشغيلي والنمو 
واالستدامة”.

 مساهمينا الكرام،
يســرني أن أقــدم إليكــم التقريــر الســنوي لشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق. )يشــار إليهــا بعبــارة “مســيعيد القابضــة“ أو “المجموعــة“(، 

وهــي واحــدة مــن شــركات البتروكيماويــات ذات المنتجــات المتنوعــة الرائــدة فــي المنطقــة.

وأود أن أشــكر وأهنــئ زمائــي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة العليــا لشــركات المجموعــة علــى جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم المســتمر فــي 
العمــل والتزامهــم بتحقيــق نتائــج تشــغيلية وماليــة مّطــردة ومســتقرة فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة كليــة صعبــة. كمــا أود أن اشــكر مســاهمينا علــى ثقتهــم 

ودعمهــم المســتمر لنــا.

األهداف الرئيسية للشركة واستراتيجياتها
واصلــت الشــركة تركيزهــا علــى تحقيــق التميــز التشــغيلي والنمــو واالســتدامة خــال عــام واجهنــا فيــه ظــروف صعبــة للغايــة علــى مســتوى االقتصــاد 
الكلــي. وقــد اســتندت جهودنــا فــي تحقيــق التميــز التشــغيلي إلــى زيــادة كفــاءة العمليــات والتكاليــف علــى نحــو مســتمر ورفــع مســتوى الموثوقيــة وتعزيــز 
ســامة األصــول. واتخذنــا مــن أوجــه التــآزر والشــراكات ســبيًا لدعــم تحقيــق النمــو. وفيمــا يتعلــق باالســتدامة، فقــد واصلنــا جهودنــا المعنيــة بالحــد مــن أثــر 

أنشــطة أعمالنــا علــى البيئــة، فيمــا نعمــل أيضــًا علــى تعزيــز كفــاءة الطاقــة وتدابيــر الحفــاظ عليهــا.

وواصلــت المجموعــة التركيــز علــى اســتراتيجيتها الخمســية لأعمــال والتــي تهــدف إلــى احتــواء النفقــات وضــخ اســتثمارات إلطــاق إمكانــات نمــو جديــدة. 
وتتجــه الشــركة نحــو تعزيــز مركزهــا فــي األســواق وزيــادة القيمــة المضافــة للمســاهمين، حيــث تتبــع اســتراتيجية انطاقــًا مــن كونهــا منتــج للبتروكيماويــات 

مــن الفئــة األولــى معــروف بالقيمــة التــي يقدمهــا للمســاهمين وتميــزه التشــغيلي ومعاييــره رفيعــة المســتوى بشــأن الســامة والبيئــة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الظروف االقتصادية الكلية
شــهد االقتصــاد العالمــي حالــة مــن عــدم اليقيــن خــال عــام 9	0	 أســفرت عــن تباطــؤ نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي وأثــرت علــى الطلــب، األمــر 
الــذي اسُتشــِعرت آثــاره فــي كافــة شــركات المجموعــة. وأدت النزاعــات التجاريــة الدائــرة والتدفقــات التجاريــة المتغيــرة إلــى تباطــؤ العديــد مــن االقتصــادات 
الرئيســية، األمــر الــذي أثــر ســلبًا علــى الطلــب علــى منتجــات الشــركة. كمــا أســهمت زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة حــول العالــم فــي فــرض المزيــد مــن الضغــوط 
علــى أســعار الســلع األساســية ودفعتهــا نحــو االنخفــاض، الســيما أســعار بعــض المنتجــات البتروكيماويــة ومنتجــات الكلــور القلــوي التــي تنتجهــا الشــركة. 

األداء المالي
يعكــس األداء المالــي للشــركة خــال عــام 9	0	 الظــروف الصعبــة التــي ســادت علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي. وقــد تأثــر أداء الشــركة إلــى حــد 
كبيــر بعوامــل اقتصاديــة كليــة لــم تكــن ضمــن نطــاق ســيطرتها، األمــر الــذي فــرض مزيــدًا مــن الضغــوط علــى أســعار منتجــات المجموعــة وأثــر ســلبًا علــى 
إجمالــي أرباحهــا، حيــث تراجــع صافــي األربــاح لعــام 9	0	 بنســبة تبلــغ 5	% مقارنــة بالعــام الماضــي ليصــل إلــى 	.	 مليــار ريــال قطــري، وانخفــض العائــد 

علــى الســهم إلــى 0.095 ريــال قطــري مقارنــة بعائــد علــى الســهم بلــغ 			.0 لعــام 8	0	.

القيمة المضافة للمساهمين
ــار ريــال قطــري، وهــو مــا ُيعــد دليــًا واضحــًا علــى التــزام مجلــس اإلدارة  ــاح يبلــغ إجماليهــا 	.5 ملي منــذ أن تأسســت المجموعــة عــام 		0	، تــم توزيــع أرب
بإضافــة قيمــة للمســاهمين، مــع االحتفــاظ بالســيولة الازمــة لاســتثمارات وااللتزامــات الخاصــة بالديــون والتصــدي للظــروف الصعبــة غيــر المتوقعــة.

وبالنظــر إلــى هــذه االعتبــارات وعلــى ضــوء التوقعــات الحاليــة علــى األجليــن القصيــر والمتوســط، وأخــذًا فــي االعتبــار برنامــج اإلنفــاق الرأســمالي الواســع 
النطــاق والمخطــط لــه لأعــوام القادمــة، فــإن مجلــس اإلدارة يوصــي بإجمالــي توزيــع أربــاح عــن الســنة المنتهيــة فــي 		 ديســمبر 9	0	 بواقــع 0.9 مليــار 

ريــال قطــري، وهــو مــا يعــادل 0.07 ريــال قطــري للســهم، وبنســبة توزيــع تبلــغ %74.

الخاتمة
بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنانــي إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــاد 
المفــدى “حفظــه هللا ورعــاه“، لقيادتــه الرشــيدة وجهــوده الحثيثــة ودعمــه المســتمر وتوجيهاتــه الكريمــة لتعزيــز قطــاع النفــط والغــاز القطــري. إن النمــو الــذي 
ــة  ــة المســتدامة مــا كان ليحــدث لــوال رؤي ــة والبيئي ــة االجتماعيــة واالقتصادي ــة قطــر وتوجــه مجتمعهــا المتقــدم والمتطــور نحــو تحقيــق التنمي تشــهده دول
حضــرة صاحــب الســمو. ونحــن فــي شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة نشــعر بالفخــر ونؤكــد علــى التزامنــا الدائــم والكامــل بدعم هــذه الرؤيــة الوطنية.

وختامــًا، فإننــي أثــق بــأن زمائــي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة العليــا لشــركات المجموعــة علــى أهبــة االســتعداد لخــوض عــام جديــد مــن العمــل 
الجــاد. وال شــك أنــه ســتكون هنــاك فــرص وتحديــات جديــدة، األمــر الــذي ســيتطلب الكثيــر مــن العمــل حتــى نحقــق أهدافنــا االســتراتيجية، فيمــا نتطلــع معــًا 
إلــى ضمــان أن تســتمر شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة، باعتبارهــا إحــدى الشــركات الرئيســية، فــي اإلســهام بــدور محــوري فــي اقتصــاد دولــة قطــر.
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تقرير مجلس اإلدارة

“تنميــة األســواق وتحقيــق التميــز التشــغيلي مــن خــالل ترشــيد التكاليــف ورفــع مســتوى 
الكفــاءة“.

يسرنا أن نقدم التقرير السنوي لأداء المالي والتشغيلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لعام 9	0	.

استعراض عام حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
تمتلك قطر للبترول ضمن هيكل ملكية الشركة حصة تبلغ نسبتها 65.5%. والنسبة المتبقية مملوكة من ِقَبل الجمهور العام.

الميزات التنافسية
تحصــل جميــع شــركات المجموعــة بشــكل اســتراتيجي علــى إمــدادات اللقيــم بأســعار تنافســية، وتتمتــع أيضــًا بســيولة قويــة وقــدرة علــى تحقيــق تدفقــات 
نقديــة كبيــرة، وترتبــط بعاقــات قويــة مــع شــركاء فــي مشــروعات مشــتركة ذوي ســمعة رفيعــة ومعروفيــن عالميــًا. كمــا أن الشــراكة مــع “منتجــات“، 

الشــركة الرائــدة عالميــًا فــي مجــال تســويق وتوزيــع الكيماويــات، تمنحنــا قــدرة كبيــرة علــى الوصــول إلــى األســواق العالميــة.

وقــد دعمــت هــذه الميــزات المجموعــة فــي تطويــر مرافقهــا اإلنتاجيــة ومجموعــة منتجاتها وزيادة مســتوى انتشــارها الجغرافــي وقاعدة أصولها التشــغيلية 
ومركزهــا النقــدي خــال عام 9	0	.

استراتيجيتنا
تركــز اســتراتيجية األعمــال الرئيســية للشــركة علــى تنميــة األســواق مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة ورفــع مســتوى الكفــاءة عبــر برامــج ترشــيد التكاليــف والتميــز 
التشــغيلي. وفضــًا عــن ذلــك، فنحــن نســتثمر بشــكل انتقائــي فــي مشــروعات رأســمالية مــن شــأنها دعــم مركزنــا التنافســي وزيــادة القيمــة المضافــة 

للمســاهمين.
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الظروف االقتصادية الكلية
كانــت الظــروف االقتصاديــة الكليــة خــال 9	0	 ظروفــًا ســلبية وســط حالــة مــن عــدم اليقيــن التــي ســادت االقتصــاد العالمــي وتباطــؤ نمــو إجمالــي الناتــج 
ــرة  المحلــي العالمــي، األمــر الــذي أســفر عــن تراجــع الطلــب علــى منتجــات قطاعــي البتروكيماويــات والكلــور القلــوي. وفاقمــت النزاعــات التجاريــة الدائ
مــن حالــة التباطــؤ التــي تشــهدها األســواق. وأســفرت زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة، الســيما فــي قطــاع البوليمــرات األمريكــي، عــن انخفــاض أســعار هــذه 
الســلع األساســية، وأحدثــت اختــااًل فــي العــرض والطلــب علــى المنتجــات البتروكيماويــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد كانــت زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
ألولفينــات ألفــا العاديــة أقــل فــي مســتواها نتيجــة توقــف مصانــع وتأخــر البــدء فــي أخــرى. وأصبــح العــرض بالنســبة ألولفينــات ألفــا العاديــة أكثــر توازنــًا 

خــال الفتــرة األخيــرة مــن عــام 9	0	.

اإلنجازات على مستوى الصحة والسالمة والبيئة
أبــدت الشــركة خــال عــام 9	0	 أداًء نموذجيــًا مــرة أخــرى علــى مســتوى الصحــة والســامة والبيئــة، األمــر الــذي يعكــس أهميتهــا كجــزء أساســي مــن 
اســتراتيجيتها األساســية لأعمــال. وتضمنــت اإلنجــازات الرئيســية للشــركة فيمــا يتعلــق بالصحــة والســامة والبيئــة خــال عــام 9	0	 الحصــول علــى 
شــهادات فــي عــدة معاييــر دوليــة؛ وزيــادة تحســين ســامة العمليــة؛ وإتمــام مــا يزيــد علــى عشــرة أعــوام دون وقــوع حــادث واحــد يســتحق التســجيل مــن 

حــوادث اإلجهــاد الحــراري فــي العديــد مــن مرافــق اإلنتــاج. 

واستشــرافًا للمســتقبل، فــإن الشــركة ســتواصل مســاعيها لتحقيــق التميــز وزيــادة الكفــاءة فــي هــذه الجوانــب، األمــر الــذي يعــزز مــن معاييــر الصحــة 
والســامة والبيئــة الحاليــة لدينــا، وســنعمل علــى أن نصبــح شــركة رائــدة فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة فــي المنطقــة وفقــًا للمعاييــر العالميــة 

ــة. ــة بالصحــة والســامة والبيئ المعني

تحسين كفاءة التكاليف ومستويات اإلنتاج: نحو التميز التشغيلي
تولــي شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة اهتمامــًا كبيــرًا بالحاجــة إلــى الكفــاءة والقــدرة التنافســية مــن حيــث التكلفــة للحفــاظ علــى مركزها كمشــغل 
ــذي أثمــر عــن تحقيــق سلســلة مــن النجاحــات  ــة علــى ترشــيد التكاليــف خــال عــام 9	0	، األمــر ال ــا المنصب ــا جهودن ــد منخفــض التكلفــة. ولقــد واصلن رائ

وحظــي بالتقديــر.

كمــا بذلــت شــركات المجموعــة جهــودًا أخــرى خــال العــام لتحســين قدرتهــا التنافســية مــن حيــث التكلفــة، مــا أتــاح للمجموعــة إمكانيــة إطــاق كامــل إمكاناتهــا. 
وســتواصل المجموعــة االســتثمار فــي الموظفيــن والعمليــات والتكنولوجيــات لتحافــظ علــى مركزهــا كشــركة قويــة متماســكة تطبــق أعلــى معاييــر الجــودة 

وتركــز بصــور أساســية علــى التميــز التشــغيلي.

ــرز مامــح كفــاءة التكلفــة علــى مســتوى المجموعــة خــال عــام 9	0	 مــا يلــي: خفــض تكاليــف التشــغيل التــي يمكــن التحكــم فيهــا  وتضمنــت بعــض أب
والمحافظــة علــى مركزهــا المتميــز مــن حيــث التكلفــة، وتحقيــق التــآزر مــع شــركات أخــرى تعمــل بقطــاع الصناعــات التحويليــة فــي قطــر، والعمــل مــع شــركات 

استشــارية عالميــة رائــدة لزيــادة كفــاءة العمليــات وتحســين مســتويات اإلنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي؛ وتنفيــذ برنامــج شــامل لترشــيد التكاليــف.

وبهــذه الجهــود، فقــد حققــت المجموعــة مســتويات إنتاجيــة مثلــى دون المســاس بمعاييــر الجــودة أو الســامة وضمــن حــدود الموازنــة التقديريــة. وعلــى 
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نحــو خــاص، فقــد أبــدت مرافــق إنتــاج البولــي إيثيليــن وأولفينــات ألفــا العاديــة التابعــة للمجموعــة أداًء قويــًا فــي هــذا الجانــب. 

وقــد تــم إجــراء عمليــات تطفئــة غيــر مخطــط لهــا لتنفيــذ الصيانــة فــي عــدد مــن مرافــق اإلنتــاج التابعــة للمجموعــة خــال عــام 9	0	، إال أنــه قــد تــم تنفيذهــا 
بشــكل ســريع ووفــرت معلومــات قيمــة لتجنــب حــدوث عمليــات تطفئــة فــي المســتقبل وزيــادة الكفــاءة.

واســتمر تنفيــذ الجهــود المنصبــة علــى االرتقــاء بالجــودة. وخــال عــام 9	0	، حصلــت شــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيوكيــم(، وهــي إحــدى مشــاريعنا 
المشــتركة فــي قطــاع البتروكيماويــات، علــى جائــزة الرئيــس للتميــز التشــغيلي مــن فئــة الشــركات الكبــرى لعــام 8	0	م التــي تمنحهــا شــركة شــيفرون 

فيليبــس للكيماويــات. وحصلــت أيضــًا علــى جائــزة كــورن فيــري ألداء المشــاركة لعــام 9	0	.

وخــال عــام 9	0	، فقــد ســجلنا مــرة أخــرى أرقامــًا قياســية فيمــا يتعلــق بالســامة فــي قطــاع البتروكيماويــات التابــع للمجموعــة، وأتممنــا 		 عامــًا متعاقبــًا 
دون وقــوع حادثــة إجهــاد حــراري واحــدة تســتحق التســجيل وال إصابــة واحــدة تســتحق التســجيل ضمــن الحــوادث التــي تتعلــق بســامة العمليــات مــن 

المســتوى األول والثانــي.

أنشطة البيع والتسويق
إن الشــراكة مــع “منتجــات“، الشــركة الرائــدة عالميــًا فــي مجــال تســويق وتوزيــع الكيماويــات واألســمدة ومنتجــات الحديــد والصلــب، قــد منحــت المجموعــة 
قــدرة أكبــر علــى الوصــول إلــى األســواق العالميــة بمــا يخفــف جزئيــًا مــن تأثيــر الظــروف المعاكســة فــي األســواق. ومــن المنظــور الجغرافــي، فقــد ظلــت 

آســيا أكبــر ســوق للشــركة التــي أبــدت تواجــدًا قويــًا فــي شــبه القــارة الهنديــة وأوروبــا.

األداء المالي
حققــت المجموعــة صافــي أربــاح بواقــع 	.	 مليــار ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 		 ديســمبر 9	0	، بانخفــاض تبلــغ نســبته 5	% مقارنــة بالعــام 
ــة أضعفــت  ــذي يعــود بصــورة أساســية إلــى نزاعــات تجاري ــرة إلــى تباطــؤ النمــو االقتصــادي العالمــي ال الماضــي. وُيعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة كبي
ــة علــى مســتوى العالــم ضغوطــًا علــى أســعار الســلع األساســية، الســيما أســعار  ــادة الطاقــة اإلنتاجي مــن الطلــب علــى منتجــات الشــركة. وفرضــت زي

البتروكيماويــات ومنتجــات الكلــور القلــوي التــي تنتجهــا الشــركة.

وعلــى مســتوى المجموعــة، فقــد تراجــع متوســط أســعار البيــع الُمرجــح بنســبة 5	% خــال عــام 9	0	، مــا أســهم فــي انخفــاض صافــي أرباحهــا بواقــع 	55 
مليــون ريــال قطــري. وتراجعــت أحجــام مبيعــات المجموعــة بنســبة 5% مقارنــة بالعــام الماضــي لتســهم بذلــك فــي انخفــاض أربــاح المجموعــة بواقــع 			 

مليــون ريــال قطــري.

وتراجعت مستويات إنتاج الشركة بنسبة 	% مقارنة بمستويات عام 8	0	 في ظل إجراء عمليات تطفئة مخطط لها وغير مخطط لها لتنفيذ الصيانة.

وحافظــت المجموعــة علــى قــوة الســيولة لديهــا علــى مــدار العــام، حيــث ســجلت أرصــدة نقديــة بنهايــة عــام 9	0	 تصــل إلــى 8.	 مليــار ريــال قطــري، فيمــا 
بلــغ إجمالــي أصولهــا مــا يعــادل 5.5	 مليــار ريــال قطــري، بالمقارنــة بمبلــغ 	.5	 مليــار ريــال قطــري بنهايــة عــام 8	0	. 
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ــاح فــي كافــة  ــه حصتهــا مــن األرب ــر 9	0	 ُتعفــى بموجب ــارًا مــن 	 يناي ــة علــى الدخــل اعتب وقــد حصلــت المجموعــة خــال العــام علــى إعفــاء مــن الضريب
مشــاريعها المشــتركة إعفــاًء كامــًا مــن االلتزامــات الخاصــة بالضريبــة علــى الدخــل.

آخر مستجدات اإلنفاق الرأسمالي
بلغ اإلنفاق الرأسمالي لعام 9	0	 ما يصل إلى 0		 مليون ريال قطري.

وخــال عــام 9	0	، وافــق المســاهمون فــي شــركة كيوكيــم علــى دعــم توســعة مرافــق إنتــاج اإليثيليــن التابعــة للمشــروع المشــترك فــي مدينــة مســيعيد 
الصناعيــة. ومــع االنتهــاء مــن التوســعة عــام 		0	، ســيحقق مشــروع التوســع الخــاص بالفــرن الســادس زيــادة مّطــردة فــي إنتــاج اإليثيليــن بحوالــي %7، 
وهــو مــا سيســهم فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة لشــركة كيوكيــم مــن المشــتقات. وبتكلفــة تقــدر بنحــو 	9	 مليــون ريــال قطــري، مــن المتوقــع أن 

يحقــق هــذا االســتثمار عوائــد رأســمالية إيجابيــة والمزيــد مــن المرونــة التشــغيلية.

واستشــرافًا للمســتقبل، فــإن المجموعــة ســتواصل دراســة اســتثمارات اإلنفــاق الرأســمالي لتعزيــز قدراتهــا والموثوقيــة والكفــاءة وأداء الصحة والســامة 
والبيئة.

توزيع األرباح المقترح
يوصــي مجلــس إدارة الشــركة بإجمالــي توزيعــات ســنوية للســنة المنتهيــة فــي 		 ديســمبر 9	0	 بمبلــغ قــدره 0.9 مليــار ريــال قطــري، وهــو مــا يعــادل 

0.07 ريــال قطــري للســهم، بنســبة توزيــع تبلــغ %74.

الخاتمة
يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــاد المفــدى “حفظــه هللا ورعــاه“، لرؤيتــه 
الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة. ونتقــدم بالشــكر أيضــًا إلــى ســعادة المهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي، وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة، 
لرؤيتــه وقيادتــه، والشــكر موصــول أيضــًا إلدارة شــركات المجموعــة وموظفيهــا علــى إخــاص والتزامهــم وتفانيهــم الدائــم فــي العمــل. كمــا نــود أن نتقــدم 

بالشــكر لمســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم الكبيــرة فــي الشــركة وإدارتهــا.
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تقرير مجلس اإلدارة بشأن قطاعات المجموعة

قطاع البتروكيماويات

االستراتيجية واإلنجازات الرئيسية
حقــق قطــاع البتروكيماويــات التابــع للمجموعــة العديــد مــن اإلنجــازات خــال عــام 9	0	 باتبــاع اســتراتيجية تركــز علــى النمــو وتميــز األعمــال واالســتدامة. 
وقــد تحقــق العديــد مــن اإلنجــازات البــارزة التــي تتضمــن تنفيــذ برنامــج ترشــيد التكاليــف وبرنامــج التطويــر المســتمر وسلســلة مــن إجــراءات تعزيــز الموثوقيــة 

التــي أثمــرت عــن انخفــاض الخســائر غيــر المتوقعــة نتيجــة أحــداث داخليــة وخارجيــة. وقــد تــم تصميــم كل هــذه التدابيــر لتعزيــز تميــز األعمــال.

آخر مستجدات االقتصاد الكلي
حــد النــزاع التجــاري الدائــر بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن مــن الطلــب علــى العديــد مــن المنتجــات البتروكيماويــة للشــركة، الســيما البوليمــرات. وظهــرت 
فــي نفــس الوقــت طاقــات إنتاجيــة جديــدة دفعــت إلــى خفــض معــدالت التشــغيل فــي العديــد مــن مرافــق إنتــاج البتروكيماويــات. وزادت الواليــات 
المتحــدة مــن الطاقــة اإلنتاجيــة للبوليمــرات، األمــر الــذي شــكل عبئــًا علــى أســواق البوليمــرات. وانخفضــت هوامــش قطــاع البتروكيماويــات مــع معــدالت 

التشــغيل، وظلــت تكاليــف اإلنتــاج للوحــدات المحــددة لأســعار مرتفعــة.

اإلنجازات على مستوى الصحة والسامة والبيئة
واصلنــا خــال عــام 9	0	 تحســين وتعزيــز مســتوى أنشــطتنا المعنيــة بالصحــة والســامة والبيئــة بقطــاع البتروكيماويــات. وفــي هــذا اإلطــار، فقــد ســجلنا 

أرقامــًا قياســية جديــدة علــى مســتوى الســامة وحصلنــا علــى شــهادات مــن جهــات عالميــة معنيــة بالمعاييــر.

وقــد أتممنــا 		 عامــًا دون وقــوع حادثــة إجهــاد حــراري واحــدة تســتحق التســجيل وال إصابــة واحــدة تســتحق التســجيل ضمــن الحــوادث التــي تتعلــق بســامة 
العمليــات مــن المســتوى األول والثانــي. وخــال عــام 9	0	، لــم نســجل ســوى ثــاث حــوادث تنــدرج ضمــن الحــوادث البيئيــة التــي يتعيــن علــى الشــركة 

المســؤولة اإلبــاغ عنهــا.

وحصلنــا علــى شــهادة ISO 45001: 2018 ألنظمــة إدارة الصحــة والســامة المهنيــة، وجددنــا شــهادة RC 14001: 2015، وهــي معيــار دولــي ألنظمــة 
إدارة الرعايــة المســؤولة، وشــهادة ISO 14001: 2015 ألنظمــة إدارة البيئــة، وحصلنــا مجــددًا علــى شــهادة ISO 9001:2015، وهــي معيــار قياســي مــن 

أيــزو لنظــام إدارة الجــودة.

وخال عام 9	0	، بلغ معدل الحوادث التي يتعين تسجيلها 0.07، كما بلغ معدل حوادث سامة العمليات صفر.
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تحقيق كفاءة التكاليف
يلتــزم مشــروعينا المشــتركين فــي قطــاع البتروكيماويــات، وهمــا كيوكيــم وكيوكيــم 	 بخفــض تكاليفهمــا الثابتــة التــي يمكــن التحكــم فيهــا. ولضمــان أن يحقق هذين 

الكيانيــن التشــغيليين التوقعــات، وواصلنــا التركيــز علــى برنامجنــا لترشــيد التكاليــف يمنحنــا القــدرة علــى اإلســراع بتحقيــق الكفــاءة والمزيــد من خفــض التكاليف.

وخــال عــام 9	0	، راجــع كل كيــان تشــغيلي علــى نحــو متعمــق هيــكل تكاليفــه وحــدد تخفيضــات التكاليــف المحتملــة فــي النفقــات التشــغيلية ذات الصلــة بالعمالــة 
واإلصــاح والصيانــة وخدمــات العقــود والنفقــات العامــة. ومــن خــال هــذه المراجعــة وضــع قطــاع البتروكيماويــات خارطــة طريــق لخفــض التكاليــف لأربعــة أعــوام 

القادمة.

زيادة مستويات اإلنتاج
 Solomon كل عاميــن إجــراء مقارنــة معياريــة بشــأن الطاقــة اإلنتاجيــة لإليثيليــن مــن ِقَبــل االستشــاري 	يتــم فــي مرافــق اإلنتــاج التابعــة لكيوكيــم وكيوكيــم 
Associates مــع عــدد يزيــد علــى 00	 وحــدة لتكســير اإليثيليــن فــي العالــم. واســتنادًا إلــى نتائــج المقارنــة المعياريــة األخيــرة، جــاءت طاقتنــا اإلنتاجيــة مــن اإليثيليــن 

ضمــن نطــاق الفئــة المقبولــة، واســتخدم فــي ذلــك معاييــر تســتند إلــى أنــواع مختلفــة مــن المصانــع والتقنيــات.

وتتــم مقارنــة طاقتنــا اإلنتاجيــة مــن البولــي إيثيليــن ســنويًا بواســطة االستشــاري Phillips Townsend Associates مــع عــدد يزيــد علــى 00	 مصنــع إلنتــاج 
البولــي إيثيليــن. وأظهــرت نتائــج الممارســة األخيــرة للمقارنــة المعياريــة أن طاقتنــا اإلنتاجيــة مــن البولــي إيثيليــن تنــدرج ضمــن الفئــة الثانيــة.

وقــد حققــت شــركة كيوكيــم خــال عــام 9	0	 أفضــل أداء فــي فئتهــا مــن حيــث كميــات البولــي إيثيليــن المنتــج غيــر المطابــق للمواصفــات، وكان ذلــك بنســبة تقــل 
عــن 0.9% للعــام الثانــي. وُتعــد هــذه النســبة ممتــازة إذا مــا قورنــت بقيــم متكــررة تصــل إلــى 5.	% أو أكثــر فــي مصانــع تســتخدم نفــس التكنولوجيــا. وكانــت أيضــًا 

مرافــق كيوكيــم اإلنتاجيــة األفضــل فــي فئتهــا مــن حيــث انعــدام الشــكاوى المبــررة مــن العمــاء خــال األعــوام األربعــة الماضيــة.

ولمزيــد مــن االبتــكار، فقــد عززنــا التميــز التشــغيلي وطورنــا اســتراتيجيتنا المعنيــة باالســتدامة. وخــال عــام 9	0	، قمنــا بتنفيــذ دورة تنشــط أكثــر كفــاءة للحفــز 
الكيميائــي للبولــي إيثيليــن، األمــر الــذي أثمــر عــن انخفــاض اســتهاك الوقــود وزيــادة توافــر العوامــل المنشــطة للمحفــزات. وأدخلنــا تحســينات علــى درجــات حــرارة 
ألفــا أولفينــات العاديــة وصــواًل إلــى حــدود متوســطة جديــدة، وركزنــا أكثــر علــى إنتــاج أجــزاء ذات قيمــة مضافــة. وارتقينــا بمجموعــة المنتجــات بيــن خطوطنــا إلنتــاج 
البولــي إيثيليــن، وخفضنــا مــن توليــد المحفــزات العادمــة واإلنتــاج غيــر المطابــق للمواصفــات. وتمكنــا أيضــًا مــن ترشــيد عمليــات الصيانــة الشــاملة وجعلناهــا كل 
خمســة أعــوام، وســنعمل عــن كثــب مــع شــركائنا فــي اإلنتــاج للتحقــق مــن مــدى إمكانيــة جعــل دورة الصيانــة الشــاملة كل ســتة أعــوام فــي مرافقنــا اإلنتاجيــة 

بكيوكيــم وكيوكيــم 	.

األداء المالي
واجــه إجمالــي أربــاح قطــاع البتروكيماويــات ضغوطــًا وانخفضــت أرباحــه األساســية بنســبة 6	% مقارنــة بعــام 8	0	، األمــر الــذي ٌيعــزى بصــورة أساســية إلــى تراجــع 

الطلــب علــى المنتجــات البتروكيماويــة فــي األســواق الرئيســية وانخفــاض أســعار الســوق.

وانخفــض متوســط األســعار الُمرجــح لمنتجــات قطــاع البتروكيماويــات خــال عــام 9	0	 بنســبة 6	%، وصاحــب ذلــك أيضــًا انخفــاض فــي أحجــام المبيعــات بنســبة 	% 
نتيجــة اختــاالت العــرض والطلــب، األمــر الــذي أســفر عــن تراجــع إجمالــي اإليــرادات بنســبة 8	%.
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وانخفضــت أحجــام اإلنتــاج بنســبة 	% مقارنــة بالعــام الماضــي، وهــو مــا ُيعــزى إلــى إجــراء عمليــات تطفئــة بهــدف تحســين معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة 
مــع التركيــز أيضــًا علــى تحســين أداء األصــول وزيــادة كفاءتهــا.

آخر مستجدات اإلنفاق الرأسمالي
خــال عــام 9	0	، اقتصــر اإلنفــاق الرأســمالي، الــذي بلغــت قيمتــه 99	 مليــون ريــال قطــري، بشــكل أساســي علــى ترقيــة النظــم والتطبيقــات والمنتجــات 
ــاه المصقــول، والطــاء الداخلــي بالــرش المعدنــي الحــراري لمنظــم الصــودا الكاويــة، واســتبدال جهــاز تفريــغ  فــي معالجــة البيانــات “SAP“، وخــزان المي
الهــواء، ومشــاريع ترشــيح ميــاه البحــر وأمــن اإلنترنــت. وقــد عــززت هــذه المشــاريع مــن موثوقيــة عملياتنــا اإلنتاجيــة وحــدت مــن أثرهــا علــى البيئــة. وتتضمــن 

اســتثمارات اإلنفــاق الرأســمالي الرئيســية فــي المســتقبل مشــاريع الفــرن الســادس وإصــاح رصيــف الشــحن وصومعــة الكبريــت.

الكلور القلوي
االستراتيجية واإلنجازات الرئيسية

تعتمــد اســتراتيجية أعمــال قطــاع الكلــور القلــوي التابــع للمجموعــة علــى ركائــز رئيســية هــي تعزيــز تحقيــق أهــداف اإلنتــاج، وخفــض التكاليــف التــي يمكــن 
التحكــم فيهــا، وتعزيــز تطويــر وابتــكار منتجــات، ورفــع مســتوى مشــاركة الموظفيــن ورضاهــم.

مــن حيــث األداء المالــي، فقــد حققــت الشــركة أهدافهــا المعنيــة بخفــض التكاليــف. وبرغــم ذلــك، فقــد انخفضــت األربــاح دون المســتهدف وســط تراجــع 
لأســعار واإلنتــاج.

آخر مستجدات االقتصاد الكلي
 تأثــر قطــاع الكلــور القلــوي ســلبًا بحالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي العالمــي وتباطــؤ النمــو، فضــًا عــن انخفــاض أســعار النفــط والغــاز. وأســفرت النزاعــات 
التجاريــة الدائــرة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة عــن تباطــؤ الطلــب. وازدادت الطاقــة اإلنتاجيــة بأســرع ممــا كان متوقعــًا، فمــع إضافــة طاقــات إنتاجيــة 
جديــدة فــي الســوق، انخفضــت أســعار منتجــات الكلــور القلــوي. واألهــم مــن ذلــك أن ضعــف الطلــب فــي معظــم آســيا، إلــى جانــب اســتقرار معــدالت 

التشــغيل، قــد أثــرا بشــكل كبيــر علــى األســعار.

اإلنجازات على مستوى الصحة والسامة والبيئة
يركــز القطــاع علــى تعزيــز المســتوى الحالــي مــن معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة مــع اتبــاع المعاييــر العالميــة التــي تحقــق التميــز التشــغيلي. وقــد ظلــت 

صحــة وســامة العمــال أولويــة رئيســية لجهودنــا خــال عــام 9	0	، حيــث اتخذنــا خطــوات لرفــع مســتوى الوعــي بالســامة وســامة العمليــات.

وتضمنت اإلنجازات الرئيسية على مستوى الصحة والسامة والبيئية في مرافق الكلور القوي خال عام 9	0	 تنفيذ عمليات تطفئة آمنة 
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ومأمونــة غيــر مخطــط لهــا لمصانــع الڤينيــل التابعــة لنــا خــال موســم الصيــف؛ إشــراك االستشــاري” DuPont” لدعــم تنفيــذ برنامــج إدارة ســامة العمليــات 
لدينــا؛ وعقــد أســبوع مــن جلســات التوعيــة بالســامة للعامليــن فــي مرافــق شــركة قطــر للڤينيــل.

تحقيق كفاءة التكاليف
تعــد الكفــاءة والقــدرة التنافســية مــن حيــث التكلفــة شــرطين أساســيين لقطــاع الكلــور القلــوي الــذي يحتفــظ بمكانتــه كمشــغل منخفــض التكلفــة ويتســم 
بالكفــاءة. وانصــب تركيزنــا خــال عــام 9	0	 علــى التحكــم فــي التكاليــف مــع ضمــان تحقيــق مســتويات إنتاجيــة مثلــى دون أن يأتــي ذلــك علــى حســاب 

الجــودة أو الســامة.

وتضمنــت اإلنجــازات الرئيســية فــي الجانــب المتعلــق بالوفــر فــي التكاليــف خــال عــام 9	0	 مــا يلــي: إكمــال مراجعــة كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي 
شــركة قطــر للڤينيــل باســتخدام بيانــات المقارنــات المعياريــة مــن االستشــاري Solomon؛ إكمــال دراســة مــع “ماكينــزي“ و“وورلــي بارســونز“ لتحســين 
كفــاءة أنظمــة البخــار؛ توقيــع عقــد تبلــغ مدتــه 		 شــهراً بشــروط مواتيــة لشــراء كميــات إيثيليــن إضافيــة مــن مــورد دولــي؛ واســتمرار تحقيــق وفــورات فــي 

التكاليــف مــن المشــتريات مــن خــال الشــراكة مــع ســت شــركات بمدينــة مســيعيد الصناعيــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تســعير عقــد توريــد اإليثيليــن جــاء بأقــل مــن الموازنــة التقديريــة وكان لــه تأثيــر إيجابــي علــى تكاليــف التشــغيل لشــركة قطــر للڤينيــل. 
كمــا أننــا نخطــط للتفــاوض علــى اتفاقيــات ُميســرة مماثلــة للحصــول علــى كميــات إضافيــة مــن اللقيــم في المســتقبل.

زيادة مستويات اإلنتاج
فيما يتعلق بتحسين مستويات اإلنتاج، فقد سعى القطاع لتحقيق مستويات إنتاجية مثلى دون أن يأتي ذلك على حساب معايير الجودة والسامة.

وعلــى الرغــم مــن إجــراء عمليــات تطفئــة مخطــط لهــا وغيــر مخطــط لهــا للصيانــة خــال عــام 9	0	، إال أن هــذه العمليــات تتماشــى مــع التــزام المجموعــة 
بتعزيــز الصحــة والســامة والعمــر التشــغيلي للمصنــع وضمــان الجــودة والموثوقيــة.

آخر مستجدات األداء المالي
انخفضــت إيــرادات قطــاع الكلــور القلــوي خــال عــام 9	0	 بنســبة 		% مقارنــة بعــام 8	0	 لتصــل إلــى 680 مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 		 
ديســمبر 9	0	. وُيعــزى انخفــاض اإليــرادات بشــكل رئيســي إلــى تراجــع أســعار البيــع بنســبة 		% مــع انخفــاض أحجــام المبيعــات بنســبة 9%. وانخفضــت 
أســعار المبيعــات وأحجــام المبيعــات وســط تباطــؤ االقتصــاد الكلــي، األمــر الــذي أثــر علــى القطــاع عالميــًا. وتأثــر انخفــاض أحجــام المبيعــات أيضــًا بانخفــاض 

أحجــام اإلنتــاج، التــي تراجعــت بنســبة 4% مقارنــة بالعــام الماضــي نتيجــة إجــراء الصيانــة الوقائيــة.

وخــال العــام، فقــد حقــق القطــاع صافــي أربــاح قــدره 74	 مليــون ريــال قطــري مقارنــة بصافــي أربــاح بلــغ 	4	 مليــون ريــال قطــري لعــام 8	0	، بزيــادة 
قدرهــا 94%. وارتفــع صافــي األربــاح مــع انخفــاض تكاليــف التشــغيل. وقــد أبــرم المشــروع المشــترك للمجموعــة اتفاقيــات لتوريــدات إضافيــة مــن اللقيــم 
مــع مورديــن دولييــن بشــروط مواتيــة إذا مــا نظرنــا إلــى الظــروف الســائدة فــي األســواق. وكان لإلعفــاء الضريبــي عــن عــام 9	0	 بأكملــه تأثيــرًا إيجابيــًا 

علــى األربــاح. 
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آخر مستجدات اإلنفاق الرأسمالي
خــال عــام 9	0	، اقتصــر اإلنفــاق الرأســمالي بصــورة أساســية علــى مشــاريع معنيــة بالصحــة والســامة والبيئــة وصيانــة مرافــق اإلنتــاج، حيــث بلــغ 

إجمالــي اإلنفــاق 		 مليــون ريــال قطــري.

واستشــرافًا للمســتقبل، ستشــمل بعــض مشــاريع اإلنفــاق الرأســمالي إجــراء تحســينات علــى صهاريــج تخزيــن الصــودا الكاويــة، واســتبدال بعــض العناصــر 
القديمــة، وإدخــال تحســينات علــى تصميــم لوحــات شــبكة الكلــورة التأكســدية، وتركيــب مانــع التمــورات علــى شــبكة 33KV لشــركة قطــر للڤينيــل. وعلــى 

المــدى الطويــل، ســتعمل هــذه المشــاريع علــى تحســين مســتويات اإلنتــاج وتقليــل انبعاثــات الغــازات فــي مصانعنــا.
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MPHC GROUP 2019
AT A GLANCE

 



184

MPHC GROUP 2019
AT A GLANCE

نبذة حول شركة مسيعيد  
للبتروكيماويات القابضة
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قطاع الكلور القلوي

شركة قطر للڤينيل

نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

استعراض عام
تأسســت شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق. )يشــار إليهــا بعبــارة “مســيعيد القابضــة“ أو “المجموعــة“( فــي 9	 مايــو مــن عــام 		0	. 
ــور  ــات والكل وعنوانهــا المســجل هــو ص.ب. 				 الدوحــة، قطــر. ومــن خــال شــركات المجموعــة، تعمــل الشــركة فــي قطاعيــن متميزيــن: البتروكيماوي

القلــوي.

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
تقــدم قطــر للبتــرول، المســاهم األكبــر فــي الشــركة، وظائــف المكتــب الرئيســي بموجــب اتفاقيــة خدمــات، فيمــا ُتــدار عمليــات المشــاريع المشــتركة 

للمجموعــة بصــورة ُمســتقلة مــن ِقَبــل مجالــس إدارتهــا واإلدارة العليــا لــكل منهــا.
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هيكل الملكية

35

قطر للبترول )%65.5( الجمهور العام )%34.5(

قطاع البتروكيماويات  قطاع الكلور القلوي

كيوكيم )%49( كيوكيم 2 )%49( شركة قطر للڤينيل

شركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة
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 أداء شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لعام 2019
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اإليرادات )مليون ريال قطري(

اإلنتاج )ألف طن متري( احجام المبيعات )ألف طن متري(

صافي األرباح )مليون ريال قطري( العائد على السهم )ريال قطري(

أسعار البيع )دوالر امريكي/طن متري(

MPHC 2019 performance  

 
 
                 Production (MT’ million)       Sales Volumes (MT’ million) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Revenue (QR’ billion)         Selling prices ($/MT)         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
               Net profit (QR’ billion)                                Earnings per share (QR) 
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اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية )%(
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MPHC SEGMENTS 
AT A GLANCE
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MPHC SEGMENTS 
AT A GLANCE

نبذة حول  
قطاعات المجموعة
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مــن خــال عــدة مشــاريع مشــتركة، تعمــل شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة فــي قطاعيــن مــن قطاعــات األعمــال: البتروكيماويــات والكلــور القلوي. 
وقــد تــم إنشــاء جميــع مشــاريعنا المشــتركة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــع شــركاء دولييــن يتمتعــون بأعلــى مســتويات الخبــرة الفنيــة فــي أعمالهــم.

قطاع البتروكيماويات
استعراض عام للقطاع

يضــم قطــاع أعمــال البتروكيماويــات التابــع لنــا مشــروعين مشــتركين: شــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيوكيــم( وشــركة قطــر للكيماويــات 	 المحــدودة 
)كيوكيــم 	(.

تأسســت شــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيوكيــم(، وهــي مشــروع مشــترك، عــام 998	. وتنقســم ملكيتهــا بيــن ثــاث شــركات، حيــث تمتلــك شــركة 
مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة 49%، وشــركة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات الدوليــة قطــر القابضــة 49%، وقطــر للبتــرول 	%. وتعمــل كيوكيــم فــي 

 .+C4-هكســين و	إنتــاج اإليثيليــن والبولــي أولفينــات )تحديــدًا البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة( و

تأسســت شــركة قطــر للكيماويــات 	 المحــدودة )كيوكيــم 	(، وهــي مشــروع مشــترك، عــام 005	 وتتــوزع ملكيتهــا بيــن ثــاث شــركات، حيــث تمتلــك شــركة 
مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة 49%، وشــركة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات الدوليــة قطــر القابضــة 49%، وقطــر للبتــرول 	%. وتعمــل كيوكيــم 	 فــي 
 C	8و C	6و C	4و C		و C	0و C8و C4 ،-هكســين	ــدًا  ــدًا البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة( وأولفينــات ألفــا العاديــة )تحدي ــاج البولــي أولفينــات )تحدي إنت

.C4و C	والجازوليــن الحــراري و )+C	0و 	إلــى 8 C	4 ومــن 	إلــى 4 C	0 ومــن
الطاقة اإلنتاجية المعيارية من المنتجات الرئيسية لشركتي كيوكيم وكيوكيم 	:

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن متري(

1,220اإليثيلين*

810البولي إيثيلين عالي الكثافة:

160-هكسين

345أولفينات ألفا العادية

* يستخدم كلقيم للمنتجات النهائية.

نبذة حول قطاعات المجموعة
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أداء قطاع البتروكيماويات لعام 9	0	
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Heading: MPHC Business Segments at a Glance 
 
MPHC operates through various joint ventures in two business segments: Petrochemicals and 
Chlor-Alkali. All of our joint ventures are with international partners, who bring state-of-
the-art technical expertise to the businesses. 
 
 
Petrochemicals 
 
Segment overview 
Our petrochemicals business segment is comprised of two joint ventures: Qatar Chemical 
Company Limited (Q-Chem) and Qatar Chemical Company II Limited (Q-Chem II).  
 
Q-Chem, incorporated as a joint venture in 1998, is currently owned by MPHC (49%), 
Chevron Phillips Chemical International Qatar Holdings L.L.C. (CPCIQH, 49%) and Qatar 
Petroleum (2%). Q-Chem is engaged in the production of ethylene, polyolefins (specifically 
high density polyethylene or HDPE), 1-hexene and C4+.  
 
Q-Chem II, incorporated as a joint venture in 2005, is currently owned by MPHC (49%), 
CPCIQH (49%) and Qatar Petroleum (2%). Q-Chem II is engaged in the production of 
polyolefins (specifically HDPE), NAOs (specifically 1-hexene, C4, C8, C10, C12, C14, C16, C18, 
C20 to 24, C24 to 28 and C30+), pyrolysis gasoline and C3 and C4. 
 
The Group share of Q-Chem’s and Q-Chem II’s normalized production and saleable capacities 
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اإليرادات )مليون ريال قطري(
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أسعار البيع )دوالر امريكي/طن متري(
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الكلور القلوي
استعراض عام للقطاع

يتكون قطاع أعمال الكلور القلوي من مشروع مشترك وهو شركة قطر للڤينيل المحدودة. 

تأسســت شــركة قطــر للڤينيــل المحــدودة، وهــي مشــروع مشــترك، عــام 997	 وتمتلــك فيهــا شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة مــا نســبته 	,%55، 
وشــركة قطــر للبتروكيماويــات 9,		%، وقطــر للبتــرول 9,		%. تعمــل شــركة قطــر للڤينيــل فــي إنتــاج الصــودا الكاويــة وثانــي كلوريــد اإليثيليــن ومونومــر 

كلوريــد الڤينيــل وحامــض الهيدروكلوريــك.

الطاقة اإلنتاجية المعيارية من المنتجات الرئيسية لشركة قطر للڤينيل:

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن متري(

370الصودا الكاوية

180ثاني كلوريد اإليثيلين

355مونومر كلوريد الڤينيل

15حامض الهيدروكلوريك 
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أداء قطاع الكلور القلوي لعام 9	0	
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Chlor-alkali  

Segment overview 
Our Chlor-alkali business segment is comprised of a joint venture, Qatar Vinyl Company 
Limited Q.P.J.S.C. (QVC). 
 
QVC, incorporated as a joint venture in 1997, is currently owned by MPHC (55.2%), Qatar 
Petrochemical Company (31.9%) and Qatar Petroleum (12.9%). QVC is engaged in the 
production of caustic soda, ethylene dichloride (EDC), vinyl chloride monomer (VCM) and 
hydrochloric acid (HCL).  
 
MPHC’s share of QVC's normalized production and saleable capacities of key products is:  
 Capacity (000’ MT) 
Caustic Soda 370 
EDC 180 
VCM 355 
HCL 15 

 
2019 Chlor-Alkali financial performance 
 

                 Production (MT’ million)         Net profit (QR’ billion) 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إلى السادة مساهمي 

شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.

تقرير عن تدقيق البيانات المالية

الرأي
برأينــا، أن البيانــات الماليــة لشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق. )“الشــركة”( ُتظهــر بصــورة عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز 
المالــي للشــركة كمــا فــي 		 ديســمبر 9	0	 وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

قمنــا بتدقيق ما يلي
البيانات المالية للشركة التي تتكون من :

• بيان المركز المالي كما في 		 ديسمبر 9	0	؛
• بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛

• بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و

• اإليضاحات المتممة للبيانات المالية، والتي تشمل موجزا عن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة.

أساس الرأي
لقــد أجرينــا عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مبينــة بالتفصيــل ضمــن قســم مســؤوليات مراقــب 

الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة مــن هــذا التقريــر.

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومائمة لتوفير أساس مناسب لرأينا.

48



168

االستقاللية
نحــن مســتقلون عــن الشــركة وفقــا لقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخاقــي الدولــي 
للمحاســبين  ومتطلبــات الســلوك األخاقــي فــي دولــة قطــر والمتعلقــة بعمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا للبيانــات الماليــة. وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا 

األخاقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن.

منهجنا في التدقيق
نظرة عامة

اإلعتراف باإليرادات أمور التدقيق الرئيسية          • 
وضع ضريبة الدخل   •                     

كجــزء مــن تصميــم التدقيــق الخــاص بنــا، قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي فــي البيانــات الماليــة. وعلــى وجــه الخصــوص 
وضعنــا فــي الحســبان األحــكام الشــخصية التــي وضعتهــا اإلدارة، علــى ســبيل المثــال، مــا يتعلــق بالتقديــرات المحاســبية الجوهريــة التــي تتضمــن وضــع 
افتراضــات ومراعــاة األحــداث المســتقبلية التــي تعتبــر غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا. وكمــا هــو متبــع فــي جميــع عمليــات التدقيــق لدينــا، تناولنــا أيضــا مخاطــر تجــاوز 
اإلدارة للضوابــط الرقابيــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أمــور أخــرى، النظــر فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز بمــا يمثــل أحــد مخاطــر التحريــف المــادي 

نتيجــة االحتيــال.

 وقــد صممنــا نطــاق التدقيــق الــذي قمنــا بــه بحيــث يتــم إنجــاز عملنــا بشــكل كاف حتــى يتســنى لنــا إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة ككل، آخذيــن فــي االعتبــار 
هيــكل الشــركة والعمليــات والضوابــط المحاســبية ومجال األعمال بالشــركة.
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أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي، فــي تقديرنــا المهنــي، كانــت أكثــر األمــور أهميــة أثنــاء تدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة. 
وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل، وفــي صياغــة رأينــا فــي هــذا الشــأن، ونحــن ال نعــرب عــن رأي منفصــل بخصــوص 

هــذه األمــور.

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية 
االعتراف باإليرادات

وكما هو مبين في اإليضاح 	-	 ، تمثل حصة الشركة من النتائج المجمعة 
للمشاريع المشتركة )كيو كيم وكيو كيم 	 و قطر للفينيل( بمبلغ 946 مليون 

ريال قطري للسنة المنتهية في 		 ديسمبر 9	0	 ما نسبته 94% من إجمالي 
إيرادات الشركة.

وتمثل نتائج عمليات هذه المشاريع المشتركة البالغة 869,	 مليون ريال قطري 
للسنة المنتهية في 		 ديسمبر 9	0	 ما نسبته 		% من إيرادات مبيعات هذه 

المشاريع المشتركة. تتم غالبية مبيعات المشاريع المشتركة لعميل واحد هو 
“شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )“منتجات”(.

وفقًا لسياسة االعتراف باإليرادات التي تطبقها كل شركة من شركات 
المشاريع المشتركة، يتم االعتراف باإليرادات من مبيعات المنتجات عندما يقوم 

المشروع المشترك بتحويل السيطرة على المنتجات إلى العميل عند التسليم، 
حيث يتم تحديد شروط التسليم في العقود التي تحكم هذه اإلمدادات.  

وقد ركزنا في تدقيقنا على عائدات مبيعات المشاريع المشتركة بسبب الحجم 
الكبير للمنتجات وما يترتب على ذلك من ارتفاع قيم الشحنات الفردية، حيث 

تبين لنا أن األخطاء في توقيت االعتراف باإليرادات على مستوى شركة 
المشروع المشترك يمكن أن تؤدي إلى تحريفات مادية في البيانات المالية 
للشركة عندما تقوم الشركة باالعتراف بحصتها في صافي دخل كل منشأة 

مستثمر فيها وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية. 

تتضمن إجراءاتنا فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات من المبيعات التي قامت بها 
المشاريع المشتركة الفردية ما يلي:

• مراجعة شروط اتفاقيات الشراء المبرمة مع شركة منتجات.
•  تقييم السياسات المحاسبية لشركات المشاريع المشتركة فيما يتعلق 

باالعتراف باإليرادات لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت بشكل مناسب مع 
المبيعات التي تتم في إطار اتفاقية شراء حصة من اإلنتاج.

• فهم وتقييم واختبار الضوابط الداخلية على االعتراف باإليرادات على 
مستوى المشروع المشترك، بما في ذلك توقيت االعتراف باإليرادات.

• القيام بفحص بيانات المبيعات، على أساس العينة، والواردة من شركة 
منتجات ومطابقتها مع السجات المحاسبية لشركات المشاريع المشتركة.

• تنفيذ اختبار وقف معامات البيع على أساس العينة الختبار ما إذا كان قد تم 
االعتراف بإيرادات كل منشأة في الفترة الصحيحة.
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 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية 

وضع ضريبة الدخل

بحسب ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح رقم 7	، فإن قانون ضريبة الدخل 
الجديد رقم 4	/ 8	0	 قد دخل حيز التنفيذ في سنة 9	0	، األمر الذي يؤثر على 

الوضع الضريبي للشركة ومشاريعها المشتركة. 

بعد ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم )“مذكرة التفاهم”( بين السلطات الحكومية 
المختصة ومساهم رئيسي تم فيها االتفاق على بعض الفروق الخاصة 

المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام ضريبة الدخل  للشركة. 

ونتيجة لشروط مذكرة التفاهم، تعاملت الشركة حاليا مع حصتها من األرباح في 
أحد مشاريعها المشتركة كمعفاه من الضرائب واعترفت بضريبة مستردة ضمن 
الموجودات األخرى بقيمة 	7	 مليون ريال قطري، ضمن الموجودات المتداولة 

في بيان المركز المالي، كما في 		 ديسمبر 9	0	 بما في ذلك 69	 مليون 
ريال قطري مرتبطة بعام 8	0	 والمرتبطة بحصتها من الضريبة المستحقة على 

المشاريع المشتركة األخرى.

لقد ركزنا على هذا المجال ألن العواقب المالية لتطبيق مذكرة التفاهم تعتبر 
مادية على البيانات المالية للشركة، كما أن التفاعل مع قانون الضرائب الجديد 

ومذكرة التفاهم وبعض االتفاقيات القانونية للمشاريع المشتركة اقتضت 
علي االإدارة وضع أحكام شخصية جوهرية بخصوص تحديد الوضع الضريبي 

للشركة و االعتراف باسترداد الضريبة ضمن الموجودات األخرى.

تتضمن إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم اإلدارة  للوضع الضريبي للشركة وإمكانية 
استرداد الضريبة التي تم االعتراف بها ضمن الموجودات األخرى بما يلي: 

 
• قراءة وتقييم المراسات والوثائق القانونية ومحاضر االجتماعات المختلفة 

التي عقدت بين أحد المساهمين الرئيسيين والسلطات الحكومية ذات الصلة 
لتقييم مدى صاحية األحكام الرئيسية الصادرة عن اإلدارة.

 
• التشاور مع خبراء الضرائب الداخليين لدينا لتقييم ما إذا كان تطبيق مختلف 
اتفاقيات المشاريع المشتركة مناسًبا في ضوء قانون ضريبة الدخل الجديد.

 
• مناقشة األوضاع الضريبية للشركة ومشاريعها المشتركة مع المكلفين 

بالحوكمة وضمان التوافق مع المشورة القانونية الخارجية عند االقتضاء.
 

• تقييم متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 7	 – “المخصصات 
والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة” لتقييم مدى ماءمة االعتراف 

بالضريبة المستردة ضمن الموجودات األخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
		- “ضرائب الدخل” لتقييم ما إذا كانت الفروق المتضمنه في مذكرة التفاهم  

قد تعد سارية بشكل كبير بحلول تاريخ الميزانية العمومية وأن المحاسبة 
الضريبية المطبقة كانت متوافقة مع المعيار.

 
• تقييم مدى ماءمة اإلفصاحات في البيانات المالية المتعلقة باألحكام 

الصادرة عن اإلدارة فيما يتعلق بالوضع الضريبي للشركة.

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة )باســتثناء البيانــات الماليــة وتقريــر تدقيقنــا عليهــا(، 

والتــي تــم تزويدنــا بهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات هــذا والتقريــر الســنوي الكامــل للشــركة الــذي نتوقــع أن يتوفــر لدينــا بعــد ذلــك التاريــخ.

إن رأينا عن البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.
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تنحصــر مســؤولياتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك، نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت 
المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء عمليــة التدقيــق، أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود 

تحريــف بهــا بشــكل مــادي.

 وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات، اســتنادًا إلــى مــا قمنــا بــه مــن أعمــال، 
فإننــا مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك. هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا الخصــوص.

وفــي حــال اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي عنــد اطاعنــا علــى التقريــر الســنوي الكامــل للشــركة، فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ عــن ذلــك إلــى المســؤولين عــن 
الحوكمة.

 

مســؤوليات اإلدارة والمســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات 
الماليــة

إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
القطــري رقــم 		 لســنة 5	0	 وعــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن التحريفــات الماديــة ســواء كانــت 

ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

تعتبــر اإلدارة، عنــد إعــداد البيانــات الماليــة، مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة، واإلفصــاح، حســب مقتضــى 
الحــال، عــن األمــور المرتبطــة باســتمرارية المنشــأة واســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تكــن اإلدارة تنــوي تصفيــة الشــركة أو إيقــاف 

ــام بذلــك. ــل واقعــي ســوى القي أنشــطتها أو ال يوجــد أمامهــا بدي

ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل تخلــو مــن التحريفــات الماديــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، 
وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. يمثــل التأكيــد المعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، ولكنــه ال يعــد ضمانــًا بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــا 
لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف يكشــف دومــا عــن أي تحريفــات ماديــة فــي حــال وجودهــا. تنشــأ حــاالت التحريــف مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر ماديــة 

إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة، ويمكــن أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نمــارس األحــكام المهنيــة ونحافــظ علــى الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق. كمــا أننــا 
نقــوم بمــا يلــي:
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•  تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي للبيانــات الماليــة، الناشــئة ســواء مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك 
المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة لتوفيــر أســاٍس لرأينــا. إن خطــر عــدم اكتشــاف أي تحريــف مــادي ناشــئ عــن االحتيــال تعتبــر أعلــى 

مــن ذلــك الــذي ينشــأ عــن األخطــاء، نظــرًا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

•  الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات العاقــة بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق التــي تعتبــر مناســبة وفقــًا للظــروف، وليــس 
لغــرض إبــداء الــرأي عــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.

•   تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العاقة التي قامت بها اإلدارة.

•  التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس اســتمرارية المنشــأة المحاســبي، ومــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي مرتبــط 
ــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم  بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة فيمــا يتعلــق بقــدرة الشــركة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة بن
الحصــول عليهــا. وفــي حــال اســتنتاج وجــود شــك مــادي، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا إلــى اإلفصاحــات ذات 
الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة، أو إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فســوف نقــوم بتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا تســتند إلــى أدلــة التدقيــق 
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات الخــاص بنــا. ومــع ذلــك، فقــد تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي أن تتوقــف الشــركة 

عــن مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تمثــل المعامــات واألحــداث 
بطريقــة تحقــق عرضــًا عــاداًل.

ونقــوم بالتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بنطــاق وتوقيــت التدقيــق الــذي تــم التخطيــط لــه واكتشــافات التدقيــق 
الجوهريــة، بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي قمنــا بتحديدهــا خــال أعمــال التدقيــق.

ــع  ــة المناســبة فيمــا يتعلــق باالســتقالية، وإباغهــم بجمي ــر األخاقي ــات المعايي ــا بمتطلب ــا قــد التزمن ــًا بأنن ــا نقــدم للمســؤولين عــن الحوكمــة بيان كمــا أنن
العاقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي مــن المعقــول االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقاليتنا، وعند االقتضــاء، اإلجراءات الوقائيــة فيما يتعلق بهــذا الخصوص.

ومــن بيــن األمــور التــي أبلغناهــا للمســؤولين عــن الحوكمــة، نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر أهميــة فــي أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى البيانــات 
الماليــة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعــد بالتالــي أمــور التدقيــق الرئيســية. ونقــوم بتوضيــح هــذه األمــور فــي تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا مــا لــم يحظــر القانــون أو 
التنظيمــات الكشــف العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أنــه ال ينبغــي اإلبــاغ عــن أمــٍر مــا فــي تقريرنــا ألنــه قــد يكــون المعقــول توقــع 

أن تزيــد اآلثــار العكســية عــن المصلحــة العامــة مــن جــراء اإلبــاغ عــن هــذا األمــر.
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تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )		( لسنة 5	0	، فإننا نؤكد على:

• أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ و
•  أن الشركة تحتفظ بسجات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تتفق معها؛ و

•  أن المعلومات المالية المدرجة بتقرير مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجات الشركة؛ و
•  أنه لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )		( لسنة 5	0	 أو      

    نظامها األساسي بشكل قد يؤثر ماديًا على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي كما في 		 ديسمبر 9	0	.

عن برايس ووترهاوس كوبرز - فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155

محمد المعتز
سجل مراقبي الحسابات رقم 281

الدوحة، دولة قطر

20 فبراير 2020
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للبتروكيماويــات  مســيعيد  شــركة  إدارة  لمجلــس  المســتقل  التأكيــد  تقريــر 
ش.م.ع.ق القابضــة 

تقريــر حــول مــدى مالءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019

مقدمة 
وفقــًا لمتطلبــات المــادة 4	 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )"نظــام الحوكمــة" أو "النظــام"( الصــادر بموجــب 
قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة )الهيئــة( رقــم )5( لســنة 6	0	. قمنــا بإجــراء تأكيــد معقــول حــول تقريــر "تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة 
التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة " لشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضة ش.م.ع.ق 

.)"COSO بنــاًء علــى اإلطــار الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة التابعــة للجنــة تريــدواي )"إطــار 	0	ديســمبر 9 		الشــركة"( كمــا فــي "(

مســؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والمســؤولين عن الحوكمة
يعــد مجلــس إدارة الشــركة مســؤواًل عــن عــرض تقريــر "تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى 

إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة"، ويشــتمل التقريــر علــى:
تقييم مجلس اإلدارة لمدى ماءمة تصميم إطار عمل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية؛	 
وصف العمليات الجوهرية وضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية:	 

تعتبــر العمليــة جوهريــة إذا كان وجــود تحريــف ناتــج عــن احتيــال أو خطــأ فــي مســار المعامــات، أو المبالــغ الــواردة فــي البيانــات الماليــة، يتوقــع منــه بشــكل معقــول 
التأثيــر علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة. وتتمثــل العمليــات التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا جوهريــة فــي: إدارة االســتثمارات وإدارة الخزينــة والنقــد 

والمعامــات بيــن شــركات المجموعــة وإدارة المحاســبة وإغــاق ســجات المعامــات الماليــة فــي نهايــة الســنة )"العمليــات الجوهريــة"(.
أهداف ضوابط الرقابة، بما في ذلك تحديد المخاطر التي تحول دون تحقيق أهداف هذه الضوابط ؛	 
تصميم وتطبيق أنظمة ضوابط الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة المذكورة؛ و 	 
تحديد ثغرات وحاالت اإلخفاق في ضوابط الرقابة وكيفية تقويمها ووضع اإلجراءات لتجنب حدوث مثل هذه الحاالت أو لسد ثغرات ضوابط الرقابة.	 

.COSO كذلك يعد مجلس إدارة الشركة مسؤواًل عن وضع أنظمة رقابة مالية داخلية والحفاظ عليها بناًء على إطار
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تتضمــن هــذه المســؤوليات تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى ضوابــط رقابــة ماليــة داخليــة كافيــة بحيــث يضمــن تطبيقهــا بفعاليــة ســير العمــل بانتظــام وكفــاءة. 
وتشــتمل األنظمــة علــى:

االلتزام بسياسات الشركة؛	 
حماية موجوداتها؛	 
منع حاالت االحتيال واألخطاء واكتشافها؛	 
دقة السجات المحاسبية واكتمالها؛	 
إعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب؛ و	 
االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة.	 

مســؤوليات ممــارس عمليات التأكيد
تتمثــل مســؤولياتنا فــي إبــداء نتيجــة التأكيــد المعقــول بنــاء علــى اجــراءات التأكيــد التــي قمنــا بهــا علــى تقريــر “تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة التصميم 

.COSO والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة” والمتضمــن فــي “تقريــر الحوكمــة “ - بناء علــى إطار

وقــد نفذنــا هــذه المهمــة وفقــا للمعيــار الدولــي بشــأن مهــام التأكيــد رقــم 000	 )معــدل( “مهــام التأكيــد بخــاف عمليــات تدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة 
التاريخيــة”، الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )“IAASB”(. ويتطلــب هــذا المعيــار أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا بغــرض الحصــول علــى 
ــة  ــر المالي ــة علــى إعــداد التقاري ــة الداخلي ــة التشــغيلية لضوابــط الرقاب ــر “تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة التصميــم والفعالي ــد معقــول عــن تقري تأكي
للعمليــات الجوهريــة” إلدارة االســتثمارات وإدارة الخزينــة والنقــد والمعامــات بيــن الشــركات وإدارة المحاســبة وإغــاق ســجات المعامــات الماليــة فــي نهايــة 
الســنة”، بحســب مــا هــو متضمــن فــي “تقريــر الحوكمــة”، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، لتحقيــق الغايــات المرجــوة مــن الرقابــة علــى النحــو المنصــوص عليــه 

.COSO فــي وصــف العمليــات ذات الصلــة مــن جانــب اإلدارة، بنــاًء علــى إطــار

تعتبــر العمليــة جوهريــة إذا كان وجــود تحريــف ناتــج عــن احتيــال أو خطــأ فــي مســار العمليــات أو المبالــغ الــواردة فــي البيانــات الماليــة، يتوقــع منــه بشــكل معقــول 
النأثيرعلــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة. وألغــراض هــذه المهمــة، تتمثــل العمليــات التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا جوهريــة فــي: إدارة االســتثمارات 

وإدارة الخزينــة والنقــد والمعامــات بيــن شــركات المجموعــة وإدارة المحاســبة وإغــاق ســجات المعامــات الماليــة فــي نهايــة الســنة.

ــر حــول التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة فــي مؤسســة مــا، القيــام بإجــراءات للحصــول علــى دليــل يتعلــق بمــدى  تشــمل مهمــة التأكيــد تقري
ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية للضوابــط الرقابيــة. تشــتمل اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا حــول ضوابــط الرقابــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة علــى مــا يلــي:

التوصل إلى فهم لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية؛	 
تقدير المخاطر في حال وجود ضعف مادي؛ و	 
فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة بناء على المخاطر التي تم تقييمها.	 
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خال أدائنا لهذه المهمة، توصلنا إلى فهم المكونات التالية لنظام الرقابة:
بيئة الرقابة	 
تقييم المخاطر	 
أنشطة الرقابة	 
المعلومات واالتصاالت	 
أنشطة المتابعة	 

اعتمدنــا فــي اختيــار االجــراءات علــى حكمنــا الشــخصي، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر وجــود تحريــف مــادي لمــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية، ســواء 
أكان ناتجــا عــن احتيــال أو خطــأ. وتضمنــت إجراءاتنــا كذلــك تقييــم مخاطــر عــدم التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة بالشــكل المناســب لتحقيــق الغايات 
المرجــوة مــن ضوابــط الرقابــة الموضحــة فــي تقريــر "تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى 
إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة". اشــتملت إجراءاتنــا علــى اختبــار للفعاليــة التشــغيلية لتلــك الضوابــط التــي تعــد ضروريــة لتقديــم تأكيــد معقــول بأنــه 

قــد تــم تحقيــق الغايــات المرجــوة مــن ضوابــط الرقابــة ذات الصلــة.

تشــمل المهمــة مــن هــذا النــوع أيضــا بتقييمنــا لقيــام مجلــس اإلدارة بتقييــم مــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة ألهــداف ضوابــط 
الرقابــة المذكــورة هنــا. وتشــمل أيضــًا تنفيــذ اإلجــراءات األخــرى التــي تعتبــر ضروريــة فــي الظــروف المحيطــة.

نعتقــد بــأن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومائمــة لتوفيــر األســاس الســتنتاجنا حــول تقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية 
لضوابــط الرقابــة الماليــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة.

اســتقاليتنا ومراقبة الجودة
ــن الصــادرة عــن مجلــس  ــة األخــرى وفقــًا لقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنيي ــات األخاقي ــات االســتقالية والمتطلب ــا بمتطلب ــا خــال عملن التزمن
معاييــر الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن، )“IESBA”( التــي تقــوم علــى المبــادئ األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة 
والســرية والســلوك المهنــي والمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة فــي دولــة قطــر. وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــًا لهــذه المتطلبــات 

وقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن.

تطبــق شــركتنا المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم 	 وبالتالــي تحافــظ علــى نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي ذلــك سياســات وإجــراءات موثقــة 
حــول االلتــزام بالمتطلبــات األخاقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة الســارية.
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مفهــوم ضوابــط الرقابــة الداخلية على إعــداد التقارير المالية
إن أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر تأكيــد معقــول حــول موثوقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد التقاريــر المالية 

لأغــراض الخارجيــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. تشــتمل ضوابــط الرقابــة الداخليــة لمنشــأة مــا علــى تلــك السياســات واإلجــراءات التي:
تتعلق باالحتفاظ بسجات، ذات تفاصيل معقولة، والتي تعكس بشكل دقيق وعادل المعامات والتصرف في موجودات المنشأة؛. 	
تقــدم تأكيــدًا معقــواًل بــأن المعامــات يتــم تســجيلها عنــد الضــرورة للســماح بإعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا للمبــادئ المحاســبية المقبولــة بشــكل عــام، . 	

وأن مقبوضــات ونفقــات المنشــأة تتــم فقــط وفًقــا للتصريحــات الصــادرة عــن إدارة المنشــأة؛ و
تقــدم تأكيــدًا معقــواًل فيمــا يتعلــق بالحــد مــن أو الكشــف فــي الوقــت المناســب عــن اقتنــاء أو اســتخدام أو تصــرف غيــر مصــرح بــه لموجــودات المنشــأة . 	

ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة.

القيــود المتأصلة
ــر "تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة  ــر مــن المعلومــات الماليــة، نظــرًا لخصائــص تقري ــر المالــي لقيــود متأصلــة أكث تخضــع معلومــات األداء غي
التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليات الجوهرية" والطرق المســتخدمة لتحديد هــذه المعلومات.

نظــًرا للقيــود المتأصلــة لضوابــط الرقابــة الماليــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة وااللتــزام بالقوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 
التواطــؤ أو تجــاوز اإلدارة للضوابــط، فقــد تحــدث تحريفــات ماديــة ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ. ولذلــك، فــإن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر 
الماليــة قــد ال تمنــع أو تكشــف كل حــاالت األخطــاء أو الســهو فــي معالجــة المعامــات أو أعــداد تقريــر عنهــا، وبالتالــي ال يمكــن أن توفــر تأكيــدا مطلًقــا 
ــرات  ــر الماليــة للفت ــة الماليــة الداخليــة علــى إعــداد التقاري ــة. كذلــك، فــإن توقعــات أي تقييــم لضوابــط الرقاب ــه ســيتم الوفــاء بأهــداف ضوابــط الرقاب بأن
المســتقبلية تخضــع لمخاطــر تتمثــل فــي احتمــال أن تصبــح الرقابــة الماليــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة غيــر كافيــة بســبب التغيــرات فــي الظــروف، 

أو أن درجــة االلتــزام بالسياســات أو اإلجــراءات قــد تتدهــور.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن أنشــطة الضوابــط المصممــة والمنفــذة والتــي تــم العمــل بهــا اعتبــاًرا مــن 		 ديســمبر 9	0	 والتــي يغطيهــا تقريــر التأكيــد 
الخــاص بنــا لــن تعالــج بأثــر رجعــي أي نقــاط ضعــف أو أوجــه قصــور موجــودة فيمــا يتعلــق بضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة قبــل التاريــخ 

الــذي تــم فيــه تفعيــل هــذه الضوابــط.

المعلومات األخرى
يكــون مجلــس اإلدارة مســؤواًل عــن المعلومــات األخــرى. والتــي تشــتمل علــى األقســام األخــرى مــن “تقريــر الحوكمــة “ )لكنهــا ال تشــتمل علــى “تقييــم 
مجلــس اإلدارة لمــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة” المتضمــن 
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فــي “تقريــر الحوكمــة “ وتقريرنــا عليهــا(، وهــو التقريــر الــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر التأكيــد هــذا

ــر  ــة علــى إعــداد التقاري ــة الداخلي ــط الرقاب ــة التشــغيلية لضواب ــر "تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة التصميــم والفعالي إن اســتنتاجاتنا حــول تقري
ــد عليهــا. ــأي شــكل للتأكي ــن نبــدي أي اســتنتاج ب ــة" ال تغطــي المعلومــات األخــرى، وال ول ــات الجوهري ــة للعملي المالي

فيمــا يتعلــق بمهمــة التأكيــد حــول تقريــر "تقييــم مجلــس اإلدارة إلطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة"، تنحصــر 
مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك، نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي 

مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء تنفيــذ المهمــة، أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود تحريــف بهــا بشــكل مــادي.

ــا  ــا بــه مــن أعمــال، فإنن ــر، اســتنادًا إلــى مــا قمن ــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقري وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلن
ــا مــا نســجله فــي هــذا الخصــوص. ــر بذلــك. هــذا وليــس لدين مطالبــون بإعــداد تقري

 

اإلستنتاج
برأينــا، بنــاًء علــى نتائــج إجــراءات التأكيــد المعقــول التــي قمنــا بهــا، فــإن تقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى ماءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط 
الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة، بنــاء علــى إطــار COSO بحســب مــا ورد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة، قــد تــم عرضــه بشــكل 

عــادل مــن جميــع النواحــي الماديــة كمــا فــي 		 ديســمبر 9	0	.

لفت إنتباه
ــر التأكيــد هــذا يتعلــق بشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق علــى أســاس مســتقل فقــط وال يمتــد لشــركة  ــاه إلــى أن تقري نلفــت االنتب

ــرا معــدال فــي هــذا الصــدد. ــدي تقري ــات القابضــة ش.م.ع.ق ومشــاريعها المشــتركة ككل. وال نب مســيعيد للبتروكيماوي

عن برايس ووترهاوس كوبرز - فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )120155(

محمد المعتز
سجل مراقبي الحسابات رقم 281

الدوحة، دولة قطر
20 فبراير 2020
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تقرير التأكيد المســتقل الى الســادة مســاهمي إدارة شــركة مســيعيد 
للبتروكيماويات القابضة ش.م.ع.ق

تقريــر حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لأســواق الماليــة )الهيئــة( والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات 
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة وفقــا للقــرار رقــم )5( لســنة 6	0	 كمــا فــي 		 ديســمبر 9	0	

مقدمة 
وفقــًا لمتطلبــات المــادة 4	 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )”نظــام الحوكمــة“ أو ”النظــام“( 
الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة )الهيئــة( رقــم )5( لســنة 6	0	. قمنــا بإجــراء تأكيــد محــدود حــول تقريــر تقييــم مجلــس 
اإلدارة حــول التــزام شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق )”الشــركة“( بمتطلبــات الهيئــة كمــا فــي 		 ديســمبر 9	0	، وتــم تضمينــه 

فــي ” تقريــر حوكمــة الشــركات “.

مســؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والمســؤولين عن الحوكمة
يعد مجلس إدارة الشركة مسؤوال عن إعداد ”تقرير حوكمة الشركات“، والذي يغطي كحد أدنى متطلبات المادة رقم )4( من النظام.

ويعــد مجلــس اإلدارة مســؤواًل عــن ضمــان التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة ونظــام الحوكمــة )”متطلبــات الهيئــة“ أو 
ــة رقــم )5( لســنة 6	0	  ــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئ ــات القانوني ــات“( للشــركات والكيان ”المتطلب

وإعــداد تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة.

يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل أيًضا عن تحديد مواطن عدم االلتزام والمبّررات ذات الصلة في حال تّم التخفيف من حّدتها.

تتضمــن هــذه المســؤوليات تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى أنظمــة رقابــة ماليــة داخليــة وافيــة بحيــث يضمــن تطبيقهــا بفعاليــة ســير العمــل بانتظام 
وكفــاءة، وتشــمل االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح المطبقة. 

مســؤوليات ممــارس عمليات التأكيد
تتمثــل مســؤولياتنا فــي إصــدار اســتنتاج عــن التأكيــد المحــدود حــول مــا إذا اســترعى أمــر مــا انتباهنــا ممــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر تقييــم مجلــس 
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اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة – المتضمــن فــي  ”تقريرحوكمــة الشــركات“. - ال ُيظهــر بصــورة عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة التــزام 
الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام بنــاء علــى اجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا؛

وقــد نفذنــا هــذه المهمــة وفقــا للمعيــار الدولــي بشــأن مهــام التأكيــد رقــم 000	 )معــدل( ”مهــام التأكيــد بخــاف عمليــات تدقيــق أو مراجعــة 
المعلومــات الماليــة التاريخيــة“، الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )”IAASB“(. ويتطلــب هــذا المعيــار أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ 
إجراءاتنــا بغــرض الحصــول علــى تأكيــد محــدود حــول مــا إذا اســترعى أمــر مــا انتباهنــا ممــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص 
االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة، ككل، ليــس معــدًا مــن كافــة النواحــي الجوهريــة وفقــًا لقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام.

تختلــف اإلجــراءات المتبعــة فــي مهمــة التأكيــد المحــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا، وهــي أقــل مــن حيــث النطــاق، عــن مهمــة التأكيــد المعقــول. 
وبالتالــي، يكــون مســتوى التأكيــد الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بشــكل جوهــري عــن التأكيــد الــذي كان مــن الممكــن 
الحصــول عليــه فيمــا لــو تــم إجــراء مهمــة التأكيــد المعقــول. ولــم نقــم بتنفيــذ اجــراءات لتحديــد اإلجــراءات اإلضافيــة التــي كان مــن الممكــن إجراؤهــا 

إذا كانــت هــذه المهمــة تتعلــق بالتأكيــد المعقــول.

تتضمــن مهمــة التأكيــد المحــدود تقييــم مخاطــر التحريــف المــادي فــي تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة، ســواء كان ناتجــا 
عــن احتيــال أو خطــأ، والتعامــل، حســب الضــرورة، مــع المخاطــر التــي تــم تقييمهــا فــي ظــل الظــروف المحيطــة. ويعــد نطــاق مهمــة التأكيــد المحــدود 
أقــل بشــكل جوهــري عــن مهمــة التأكيــد المعقــول مــن حيــث اجــراءات تقييــم المخاطــر واالجــراءات المتبعــة للتعامــل مــع المخاطــر التــي تــم تقييمهــا. 
وبنــاء علــى ذلــك، ال نبــدي رأي تأكيــد معقــول حــول مــا إذا تــم إعــداد تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة، ككل ومــن كافــة 

النواحــي الجوهريــة، وفقــًا لقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام.

تــم تنفيــذ االجــراءات بنــاء علــى حكمنــا المهنــي بمــا فــي ذلــك االستفســارات ومراقبــة العمليــات المنفــذة وفحــص الوثائــق وتقييــم مــدى ماءمــة 
سياســات إعــداد التقاريــر للشــركة ومطابقتهــا مــع الســجات األساســية.

نظرًا لظروف االرتباط، قمنا خال تنفيذ االجراءات أعاه بما يلي:
 االستفســار مــن اإلدارة للتوصــل إلــى فهــم العمليــات المتبعــة لتحديــد متطلبــات قانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام 	 

)”المتطلبــات“( واالجــراءات المطبقــة مــن قبــل اإلدارة لالتــزام بهــذه المتطلبــات والمنهجيــة التــي اتبعتهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بهــذه المتطلبــات؛
 أخذ اإلفصاحات بعين االعتبار من خال مقارنة محتويات ”تقرير حوكمة الشركات“ بمتطلبات المادة 4 من النظام؛	 
 مطابقة المحتويات ذات الصلة  ”تقرير حوكمة الشركات“ مع السجات األساسية التي تحتفظ بها الشركة؛ و	 
  فيــذ اختبــار تحقيقــي محــدود علــى أســاس انتقائــي، عنــد الضــرورة، وذلــك لتقييــم االلتــزام بالمتطلبــات؛ وماحظــة األدلــة التــي تــم جمعهــا مــن قبــل 	 

اإلدارة؛ وتقييــم مــا إذا تــم اإلفصــاح عــن أي مخالفــات للمتطلبــات، إن وجــدت، مــن قبــل مجلــس اإلدارة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة.
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ال تتضمــن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا تقييمــًا للجوانــب النوعيــة أو لفعاليــة اإلجــراءات المطبقــة من قبــل اإلدارة لالتــزام بالمتطلبات. 
ــة قطــر  ــون هيئ ــق أهــداف قان ــى تحقي ــة إل ــؤدي بفعالي ــت اإلجــراءات التــي تطبقهــا اإلدارة ت ــد حــول مــا إذا كان ــم أي تأكي ــك، ال نقــوم بتقدي ولذل

لأســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام.
 

اســتقاليتنا ومراقبة الجودة
ــا بمتطلبــات االســتقالية والمتطلبــات األخاقيــة األخــرى وفقــًا لقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة  ــا خــال عملن التزمن
عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن، )“IESBA”( التــي تقــوم علــى المبــادئ األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة 
المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي والمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة فــي دولــة قطــر. وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخاقية 

األخــرى وفقــًا لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن.

تطبــق شــركتنا المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم 	 وبالتالــي تحافــظ علــى نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي ذلــك سياســات وإجــراءات 
موثقــة حــول االلتــزام بالمتطلبــات األخاقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة الســارية.

القيــود المتأصلة
تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الكيانــات لتبنــي متطلبــات الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى الموظفيــن الذيــن يقومــون بتطبيــق 
اإلجــراء وتفســيرهم للهــدف مــن هــذا اإلجــراء وتقييمهــم لمــا إذا كانــت إجــراءات االلتــزام قــد تــم تنفيذهــا بفاعليــة، وفــي بعــض الحــاالت ال تتــرك 
دليــل عليهــا. ومــن الماحــظ أيضــا أن تصميــم إجــراءات االلتــزام ســوف ينتهــج أفضــل الممارســات التــي تختلــف مــن منشــأة إلــى أخــرى ومــن بلــد 

إلــى آخــر، والتــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن مقارنتهــا بهــا.

تخضــع معلومــات األداء غيــر المالــي لقيــود متأصلــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة، نظــرًا لخصائــص  ”تقريــر حوكمــة الشــركات“ والطــرق المســتخدمة 
لتحديــد هــذه المعلومات.

نظــًرا للقيــود المتأصلــة لضوابــط الرقابــة الداخليــة حــول االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة تواطــؤ أو تجــاوز اإلدارة 
للضوابــط، فقــد تحــدث تحريفــات ماديــة ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ وقــد ال يتــم كشــفها.
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المعلومات األخرى
يكــون مجلــس اإلدارة مســؤواًل عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة والتــي تــم تزويدنــا بهــا قبــل تاريــخ 
تقريــر التأكيــد هــذا والتقريــر الســنوي الكامــل للشــركة )ولكنهــا ال تشــتمل علــى تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة 

ــا بعــد ذلــك التاريــخ.  ــر حوكمــة الشــركات“، الــذي نتوقــع أن يتوفــر لدين المتضمــن فــي ”تقري

إن اســتنتاجنا حــول تقريــر تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، ونحــن لــن نبــدي أي اســتنتاج بــأي 
شــكل للتأكيــد عليــه.

تنحصــر مســؤولياتنا فيمــا يتعلــق بمهمــة التأكيــد فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك، نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت 
المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء 

عمليــة التأكيــد، أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود تحريــف بهــا بشــكل مــادي.

وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر، اســتنادًا إلــى مــا قمنــا بــه مــن أعمــال، فإننــا 
مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك. هــذا وليــس لدينــا مــا نبلــغ عتــه بهــذا الخصوص.

وفــي حــال اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي عنــد اطاعنــا علــى التقريــر الســنوي الكامــل للشــركة، فإنه يتوجــب علينا اإلبــاغ عن ذلك إلى المســؤولين 
عــن الحوكمة.

 

اإلستنتاج
بنــاء علــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا والموضحــة فــي هــذا التقريــر، لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقييــم مجلــس اإلدارة 
حــول االلتــزام بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام المتضمــن فــي ”تقريــر حوكمــة الشــركات“ ال ُيظهــر بصــورة عادلــة 

ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام كمــا فــي 		 ديســمبر 9	0	.

لفت إنتباه
أمور عدم االلتزام التي حددتها اإلدارة 

نلفــت االنتبــاه إلــى األمــور الموضحــة فــي األقســام 	-	 و	-	 و	-9-	 و	-9-	 و4-	 ضمــن تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة 
المتضمــن فــي تقريــر حوكمــة الشــركات التــي تشــير إلــى حــاالت عــدم االلتــزام بقانــون الهيئــة، والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام 
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كمــا يلــي:
خافــا للمــادة )5( مــن النظــام، ال يحــدد النظــام األساســي عــدد األســهم التــي يجــب االحتفــاظ بهــا مــن قبــل المســاهم عنــد انتخابــه. وفقــًا 	 

للمــادة )99( مــن القانــون رقــم 		 لســنة 5	0	، يتــم إعفــاء ممثلــي الدولــة فــي مجلــس إدارة الشــركات المســاهمة العامــة مــن تقديــم 
األســهم كضمانــات لعضويتهــم.

خافًا للمادة )6( من النظام، ال يعتبر أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مستقًا ألنهم جميًعا ممثلون عن قطر للبترول.	 
خافــًا للمــادة )8	( مــن النظــام، فــإن مجلــس إدارة الشــركة لــم يشــكل لجنــة الترشــيحات حيــث أن مهمــة تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 	 

الشــركة تتوالهــا قطــر للبتــرول.
يتــم تعييــن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل قطــر للبتــرول، كممثليــن نيابــة عنها، وذلــك وفًقا للمــادة )		-	( من النظام األساســي 	 

للشــركة التــي تســمح لقطــر للبتــرول بتعييــن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، وهــو مــا يعد مخالفــة للمادة )5	( مــن النظام.
خافًا للمادة )9	(، لم تجتمع لجنة التدقيق إال 5 مرات في عام 9	0	 مقابل 6 مرات كحد أدنى. 	 
اإلدارة بصــدد إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمليــة خطــة الرصــد لضمــان االلتــزام بجميــع قوانيــن ولوائــح هيئــة قطــر لأســواق الماليــة ذات 	 

الصلــة بالشــركة.

إن رأينا غير متحفظ بخصوص هذا األمر.

النطاق
ــد  ــات القابضــة ش.م.ع.ق علــى أســاس مســتقل فقــط وال يمت ــق بشــركة مســيعيد للبتروكيماوي ــد هــذا يتعل ــر التأكي ــاه إلــى أن تقري نلفــت االنتب
لشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق ومشــاريعها المشــتركة ككل )معــا ”المجموعــة“(. إن رأينــا غيــر متحفــظ بخصــوص هــذا األمــر.

عن برايس ووترهاوس كوبرز - فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )120155(

   

محمد المعتز
سجل مراقبي الحسابات رقم 281

الدوحة، دولة قطر
20 فبراير 2020
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تم اعتماد هذه البيانات المالية المعروضة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 20 فبراير 2020 ووقع عليها بالنيابة عنه:

58

	0	8 2019
الموجودات

الموجودات غير المتداولة 
		,	6	,558 13,367,562 استثمارات في مشاريع مشتركة

موجودات المتداولة
		,7	8 7,777 مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

	69,60	 371,454 موجودات أخرى
	,7	5,	47 1,006,964 ودائع وأرصدة بنكية أخرى

	76,4	7 755,143 النقد وشبه النقد
	,			,985 2,141,338 إجمالي الموجودات المتداولة

	5,	74,54	 15,508,900 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية 

		,56	,	75 12,563,175 رأس المال
57,600 61,934 احتياطي قانوني

	,44	,89	 2,628,857 أرباح مدورة
	5,064,667 15,253,966 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات المتداولة 

	0	,4	6 248,048 ذمم تجاربة و أخرى 
8,440 6,886 مبالغ مستحقة لطرف ذي عاقة

	09,876 254,934 إجمالي المطلوبات
	5,	74,54	 15,508,900 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

كما في 31 ديسمبر

بيــان المركز المالي 
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	,	88,	47 946,319 حصة من نتائج مشاريع مشتركة
5	,		0 59,592 إيرادات الفوائد

	,		9,467 1,005,911 إجمالي الربح
4,8	9 3,828 أرباح صرف العملة وغيرها

)	9,476( )20,082( مصروفات عمومية وإدارية
	69,		6 201,851 إيرادات أخرى

	,	94,		6 1,191,508 صافي ربح السنة
- - الدخل الشامل اآلخر

	,	94,		6 1,191,508 إجمالي الدخل الشامل للسنة
العائد على السهم

0.			 0.095 األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد )بالريال القطري للسهم الواحد(

       للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر
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اإلجمالي أرباح مدورة احتياطي قانوني رأس المال

	4,584,806 	,984,6		 	7,0	0 		,56	,	75 الرصيد في 1 يناير 2018
	,	94,		6 	,	94,		6 - - ربح السنة

- - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة
	,	94,		6 	,	94,		6 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

)	4,85	( )	4,85	( - - مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي
- )	0,580( 	0,580 - تحويات إلى االحتياطي القانوني

المعامات مع المالكين بصفتهم الماك:
)879,4		( )879,4		( - - توزيعات أرباح معلنة 

	5,064,667 	,44	,89	 57,600 		,56	,	75 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

	5,064,667 	,44	,89	 57,600 		,56	,	75 الرصيد في 1 يناير 2019
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

)	,5		( )	,5		( - - رقم 	6 من المشاريع المشتركة
15,063,134 2,442,359 57,600 12,563,175 الرصيد المعدل في 1 يناير 2019

1,191,508 1,191,508 - - ربح السنة
- - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,191,508 1,191,508 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة
)29,788( )29,788( - - مساهمة الصندوق االجتماعي

34,166 34,166 - - إلغاء االعتراف باحتياطي معادلة توزيعات األرباح 
- )4,334( 4,334 - المحول إلى االحتياطي القانوني

المعامات مع المالكين بصفتهم الماك:
)1,005,054( )1,005,054( - - توزيعات أرباح معلنة

15,253,966 2,628,857 61,934 12,563,175 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

بيــان التغيرات فــي حقوق الملكية
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
	,	94,		6 1,191,508 صافي ربح السنة

ـ: تعديالت ل
)	69,		6( )201,851( - إيرادات أخرى 

)5	,		0( )59,592( - إيرادات الفوائد
)	,	88,	47( )946,319( - حصة من نتائج مشاريع مشتركة

)746,4	( )452,61(
تغيرات رأس المال العامل:

- 2 - دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
5	8 )1,554( - مبالغ مستحقة لطرف ذي عاقة

)		4( 2,324 - ذمم دائنة تجارية وأخرى
)	4,			( )15,482( النقد المستخدم في العمليات

		,9	0 83,532 فوائد مستلمة
	90,	69 - إيرادات أخرى مقبوضة
)	7,	06( )34,853( مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي مدفوعة
	80,660 33,197 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
	,	89,	7	 772,948 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

)	,907,96	( )1,043,181( استثمار ودائع ثابتة األجل
	,54	,7	0 1,820,816 استحقاق ودائع ثابتة األجل

8	4,940 1,550,583 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلّية
)855,			( )955,702( توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

)	4,	00( )49,352( الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها
)879,4		( )1,005,054( النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

		6,	78 578,726 صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
50,		9 176,417 النقد وشبه النقد في بداية السنة

	76,4	7 755,143 النقد وشبه النقد في نهاية السنة

بيــان التدفقات النقدية
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تقرير حوكمة الشركة 2019

تمهيد  -1
شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة وهــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة “الشــركة”(  تــم 
تأسيســها بتاريــخ 9	 مايــو 		0	 وفقــًا ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لســنة 	00	 خاصــة المــادة 
)68( منــه، ثــم قامــت الشــركة بتوفيــق أوضاعهــا وأحــكام النظــام األساســي لهــا وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 		 لســنة 

5	0	 وبمــا يتوافــق مــع خصوصيــة تأسيســها.

ــاز والمســاهم الرئيســي فــي  ــك الســهم الممت ــات القابضــة، مال ــرول مؤســس شــركة مســيعيد للبتروكيماوي ــار كــون قطــر للبت  ومــع األخــذ فــي االعتب
رأســمال الشــركة بنســبة 65.46%، توفــر قطــر للبتــرول كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمة فيما بينهمــا، وما يترتب 
علــى ذلــك مــن تطبيــق الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي قطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات. وفــي إطــار حــرص مجلــس إدارة الشــركة 
علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيــق أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا، قامــت الشــركة بإعــداد إطــار حوكمــة الشــركة بشــكل كامــل ومســتقل، وبمــا 

يتماشــى مــع خصوصيــة تأســيس الشــركة، حيــث تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 5	/		/5	0	.

نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها  -2
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة 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 لأســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لســنة 6	0	 وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها، أخــذًا فــي االعتبــار 
تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح وعــدم التمييــز بينهــم، وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات ألصحــاب المصالــح فــي 
الوقــت المناســب وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــاء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم 
المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة، وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــاص وتحمــل 

المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح والمجتمــع.

ويحــرص مجلــس اإلدارة دومــًا علــى وجــود إطــار تنظيمــي علــى مســتوى شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي 
والمؤسســي للشــركات المســاهمة المدرجــة مــن خــال مراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بالشــركة كلمــا تطلــب األمــر، كمــا يحــرص علــى تطويــر قواعــد 

الســلوك المهنــي التــي تجســد قيــم الشــركة.

ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم )	( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، تحــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام الحوكمــة وتوفيــق 
أوضاعهــا مســتنديًا بمــا يكفــل لهــا تطبيــق تلــك األحــكام.
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مجلس إدارة الشركة  -3
	-	 هيكل مجلس اإلدارة

قامــت قطــر للبتــرول وهــى مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم )0	( لســنة 974	 بتأســيس شــركة مســيعيد كشــركة أم 
لمجموعــة مــن الشــركات التــي تعمــل فــي قطــاع البتروكيماويــات، وقامــت بطرحهــا لإلكتتــاب العــام فــي عــام 		0	، 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 ســنويًا بواقــع نســب مســاهمتهم.

وكانــت شــركة مســيعيد هــي الشــركة الوحيــدة والمتفــردة فــي خصوصيــة إدراجهــا بالســوق الماليــة القطريــة والــذي تــم وفــق آليــة لمنــح أســهم تشــجيعية 
مجانيــة بنســبة 00	% بهــدف تشــجيع ثقافــة اإلدخــار لــدى المواطنيــن القطرييــن وضمــان حصولهــم علــى أقصــى فائــدة مرجــوة مــن أنشــطة الشــركة، أيضــا 

تــم إصــدار منحــة أميريــة لبعــض الفئــات مــن المواطنيــن.

ومــن منطلــق خصوصيــة نشــاط شــركة مســيعيد ومركزهــا اإلســتراتيجي ومــن ثــم مراعــاة المصلحــة العامــة، فــإن مجلــس إدارة الشــركة )علــى غيــر مــا جــاء 
ببعــض االشــتراطات الــواردة بالمــادة رقــم )5( مــن نظــام الحوكمــة( يتشــكل وفقــًا لنظامهــا األساســي مــن عــدد ال يقــل عــن خمســة )5( أعضــاء وال يزيــد 
علــى أحــد عشــر )		( عضــوًا، يتــم تعيينهــم جميعــًا مــن قبــل المســاهم الخــاص “قطــر للبتــرول”. فــي حــال إذا مــا ارتــأى المســاهم الخــاص مائمــة إضافــة 

أعضــاء مســتقلين، يتخــذ المســاهم الخــاص كافــة الخطــوات المعقولــة لضمــان تعييــن ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة كأعضــاء مســتقلين.

يحــق للمســاهم الخــاص “قطــر للبتــرول” أن يعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق 
لــأداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول، ومــن ثــم ضمــان موائمــة اســتراتيجية ورؤيــة كل منهمــا، وفيمــا يلــي بيانهــا:

قطر للبترول مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة %65.46.	 
اعتماد شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث اللقيم والبنية التحتية.	 
اعتماد شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث الدعم 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 مســيعيد للبتروكيماويــات القابضة.

باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمين، يتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بأوســع الصاحيــات 
الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة، ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صاحياتــه إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر أو مــن أعضــاء 

المجلــس التنفيــذي أو اللجــان الفرعيــة أو مــن إدارة الشــركة.

	-	 تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث )	( ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )	( واحــدة(. وبموجــب القــرار رقــم )7( لعــام 
8	0	 لقطــر للبتــرول بتاريــخ 07/	8/0	0	، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة الحالــي طبقــًا للمــادة رقــم )		( مــن النظــام 
األساســي للشــركة )علــى غيــر مــا جــاء ببعــض المتطلبــات الــواردة بالمــادة رقــم )6( مــن نظــام الحوكمــة(، حيــث تعييــن 7 أعضــاء مــن قبــل قطــر للبتــرول، 
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وذلــك اعتبــارًا مــن 07/	8/0	0	. وطبقــًا لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة 
أعضــاء مســتقلين نظــرَا لكونهــم ممثليــن لشــخص اعتبــاري يملــك أكثــر مــن 5% مــن رأســمال الشــركة.

ووفقــًا لتشــكيل المجلــس والمهــام والمســؤوليات المنــوط بهــا وفقــُا لميثــاق المجلــس ودليــل الصاحيــات والنظــام األساســي للشــركة، ال يتحكــم عضــو 
أو أكثــر فــي إصــدار القــرارات حيــث تصــدر القــرارات باالغلبيــة البســيطة العضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن والذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي االجتمــاع، 

ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد.

وتحــرص 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. مــن ناحيــة أخــرى، تحــرص قطــر للبتــرول علــى عقــد 
برامــج تدريبيــة وتوعويــة لممثليهــا فــي الشــركات التابعــة لضمــان تحقيــق أعلــى مســتويات األداء لمجالــس اإلدارة واتبــاع أفضــل ممارســات الحوكمــة. 

ويتم اإلفصاح في حينه عن قرار قطر للبترول بشأن تشكيل مجلس اإلدارة أو أي تغيير به )مرفق السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة(.

	-	 المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة، والمســؤول أمــام مســاهمي الشــركة عــن بــذل العنايــة الازمــة 
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 وفقــًا ألفضــل ممارســات الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــًا. وُيأخــذ بعيــن االعتبــار 
مراجعــة الميثــاق فــي حــال أيــة تعديــات مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة. مــن ناحيــة أخــرى، أعــد مجلــس االدارة ضمــن إطــار الحوكمــة التوصيــف 
الوظيفــي العضــاء مجلــس االدارة كل علــى حــدة وعلــى حســب تصنيفــه وكذلــك الــدور المنــوط بــه فــي أي مــن لجــان المجلــس. أيضــًا تــم تحديــد التوصيــف 

التوظيفــي الميــن ســر مجلــس االدارة.

طبقــًا لميثــاق المجلــس - متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة - يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه االســتراتيجي للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا 
ورســالتها مــن خــال اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة وخطــط العمــل واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وضــع أنظمــة وضوابــط 
الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر واإلشــراف عليهــا، ضمــان وجــود إدارة تنفيذيــة فاعلــة وضمــان تعاقبهــا تعمــل علــى أداء نشــاط الشــركة ونموهــا بطريقــة 
مربحــة ومســتدامة. كمــا يحــرص مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة 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 وفقــًا لتعليمــات منصــوص عليهــا. أيضــًا وفقــًا لدليــل صاحيــات الشــركة، يحــدد المجلــس الصاحيــات التــي يفوضهــا لــادارة 
التنفيذيــة، واجــراءات اتخــاذ القــرار كمــا يحــدد الموضوعــات التــي يحتفــظ بصاحيــة البــت فيهــا. وفــي جميــع األحــوال، يبقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع 

الصاحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين بالتكافــل والتضامــن عــن أي عمــل احتيالــي أو ســوء اســتخدام الصاحيــات 
أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو مخالفــات النظــام األساســي أو القانــون.
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	-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 تــم إعــداد التوصيــف الوظيفــي )مهــام ومســؤوليات( لرئيــس مجلــس 
اإلدارة ضمــن إطــار الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى المهــام بشــكل تفصيلــي ســواء كانــت اســتراتيجية أو تشــغيلية أو إداريــة، وبحيــث أن تتوافــق 
هــذه المهــام مــع الهــدف األساســي للمنصــب الوظيفــي، أال وهــو حمايــة حقــوق المســاهمين وتحقيــق الشــركة لرؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية بشــكل 

مربــح ومســتدام. 

وفقًا للنظام األساسي للشركة، يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة قبل الغير، ايضا يحل نائب رئيس مجلس االدارة محل الرئيس عند غيابه. 

رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أّي مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة، كمــا أنــه ال يشــغل 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.

	-5 أعضاء مجلس اإلدارة
يلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ببــذل العنايــة الازمــة واســتغال مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة فــي إدارة الشــركة والتقيــد باللوائــح والقوانيــن ذات 
الصلــة، بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل وفقــًا 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. يلتــزم األعضــاء وفقــا للنظــام األساســي للشــركة وسياســة تعــارض المصالــح باالفصــاح عــن أيــة عاقــات ماليــة وتجاريــة والدعــاوى القضائيــة 

التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى القيــام بالمهــام والوظائــف الموكلــة إليهــم.

	-6 اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســبًا. يعقــد مجلــس االدارة ســتة )6( اجتماعــات علــى 
ــة )	( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. أيضــًا نصــاب اجتمــاع مجلــس االدارة اليكــون  ــة للشــركة، وال يجــوز أن تنقضــي ثاث األقــل خــال الســنة المالي
صحيحــًا إال بحضــور أغلبيــة أعضــاء مجلــس االدارة )بإســتثناء األعضــاء المســتقلين(، علــى ان يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس. ووفقــًا ألحــكام 

المــادة رقــم )		-	( مــن النظــام األساســي المحــدث للشــركة، فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة خــال عــام 9	0	.

ُيدعــى المجلــس - وفقــًا لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بنــاًء علــى طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائــب الرئيــس 
فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مخــول مــن ِقَبــل رئيــس مجلــس اإلدارة. وُتقــدم الدعــوات وجــدول 
األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. وفــي حــال توجيــه الدعــوة خــال فتــرة تقــل عــن )7( أيــام، يعتبــر اجتمــاع مجلــس 

االدارة أنــه قــد تــم عقــده بشــكل صحيــح فــي حــال عــدم االعتــراض مــن قبــل أي مــن األعضــاء ووافــق علــى الحضــور.
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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. وفــي حــال تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضــور ثاثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر 

متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتبــر المنصــب شــاغرًا.

ــأي وســيلة  وحرصــًا علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس ب
مؤمنــة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة المتعــارف عليهــا، ُتمكــن الُمشــارك مــن االســتماع والمشــاركة الفعالــة فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات. ويعتبــر 

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

	-7 قرارات المجلس
طبقــا للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة، تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة البســيطة ألعضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن الذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي 
االجتمــاع المعنــي ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد. وعنــد تســاوي األصــوات ُيرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع، ويحــرر 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.

فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة بالتمريــر، 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.

	-8 أمين سر المجلس
طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يصــدر مجلــس اإلدارة أو المســاهم الخــاص قــرارًا بتســمية أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق الشــروط التــي يقررهــا، 

ويجــوز لــه أن يلغــي هــذا التعييــن. ويقــرر مجلــس اإلدارة مهــام أميــن الســر وحــدود صاحياتــه باإلضافــة إلــى تحديــد أتعابــه الســنوية. 

تــم إدراج نطــاق مهــام أميــن ســر المجلــس تفصيليــًا ضمــن التوصيــف الوظيفــي الخــاص بــه فــي إطــار حوكمــة الشــركة والتــي تتوافــق مــع الهــدف 
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.

وتتضمــن مهامــه حفــظ وثائــق المجلــس وتأمينهــا وتوزيــع جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ودعــوات الحضــور والوثائــق الازمــة األخــرى ومحاضــر 
االجتماعــات والقــرارات التــي ُيصدرهــا مجلــس اإلدارة وضمــان الحفــظ اآلمــن لهــا. وينهــض أميــن الســر أيضــًا بمســؤولية تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 

الجــدد بمــواد التهيئــة المبدئيــة وجدولــة مواعيــد جلســاتها.

ويتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى 		 أعــوام فــي المجــال القانونــي، هــذا فضــًا عــن خبرتــه فــي تولــي شــؤون شــركة عامــة مدرجــة 
أســهمها فــي الســوق المالــي.
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يجــوز ألميــن الســر وفقــًا لمــا يــراه مناســبًا وبعــد موافقــة الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صاحياتــه أو ســلطاته التقديريــة، وال يحــق للنائــب 
تفويضهــا إلــى شــخص آخــر. 

	-9 لجان المجلس
وفقــًا 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، كمــا يقــوم المجلــس بمراجعــة وتقييــم أعمــال اللجــان بشــكل ســنوي. 

فيمــا يلــي بيــان بوضــع الشــركة تجــاه تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس:

	-9-	 لجنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )8( باجتماعــه الثانــي لعــام 4	0	 والتشــكيل الحالــي بموجــب القــرار رقــم 
)8( باالجتمــاع 	/8	0	 فــي أعقــاب اعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة 
ــة التدقيــق ال يتولــى  ــار أن رئيــس لجن ــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذا فــي االعتب ــة مهامهــم بصــورة فعال ــة التامــة الازمــة لتأدي ــة والدراي الكافي

رئاســة لجنــة أخــرى، وال يشــغل عضويــة أي لجــان أخــرى. 

ــر مــا ورد بالمــادة رقــم  ــق أعضــاء مســتقلين )علــى غي ــة التدقي وطبقــًا لتعريــف العضــو المســتقل المــدرج فــي نظــام الحوكمــة، ال يتضمــن تشــكيل لجن
)8	( مــن نظــام الحوكمــة( نظــرًا لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة معينيــن مــن ِقَبــل المســاهم الخــاص الرئيســي )بنســبة 65.46%(، إال أن 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 وكذلــك 
أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا. ويتضمــن نطــاق مهامهــا النواحــي الماليــة والتدقيــق الداخلــي والخارجــي والضوابــط الرقابيــة واالمتثــال وإدارة 

المخاطــر وأي نواحــي أخــرى مرتبطــة باختصاصــات اللجنــة.

تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن ِقَبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد خاصــة 
فيمــا يتعلــق بمراجعــة واعتمــاد البيانــات الماليــة الربعيــة والنصــف ســنوية والســنوية، وكذلــك تقاريــر التدقيــق الداخلــي والخارجــي ونظــام الرقابــة الداخليــة 

وإدارة المخاطــر.

على مستوى 9	0	، فقد قامت اللجنة من خال اجتماعاتها بدراسة واتخاذ قرارات بشأن العديد من الموضوعات منها:
	. اعتماد تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية المستقلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 8	0	.

	. مراجعة البيانات المالية المستقلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 8	0	
	. المصادقة على تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 9	0	.

4. إعتمــاد نطــاق العمــل اإلضافــي للمدقــق الخارجــي وأتعابــه فــي ضــوء المهــام المســندة مــن قبــل هيئــة قطــر لاســواق الماليــة الــى مراقــب الحســابات 
الخارجي.
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5. مراجعة بعض السياسات واالجراءات المحاسبية لبعض شركات المجموعة.
6. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 8	0	.

7. المصادقــة علــى المــواد الخاصــة باجتماعــي الجمعيــة العامــة للشــركة واســتيفاء المتطلبــات التنظيميــة ذات الصلــة قبــل اإلصــدار، والنظــر فــي مــدى 
دقــة المعلومــات واكتمالهــا. 

8. مراجعة البيانات المالية الُموحدة للفترة المالية المنتهية في 		 مارس 9	0	 والمصادقة عليها وعرض الموجز التنفيذي لتقرير اإلدارة.
9. مراجعة البيانات المالية الُموحدة للفترة المالية المنتهية في 0	 يونيو 9	0	 والمصادقة عليها.

0	. مراجعة البيانات المالية الُموحدة للفترة المالية المنتهية في 0	 سبتمبر 9	0	 والمصادقة عليها وعرض الموجز التنفيذي لتقرير اإلدارة.
		. مراجعة دليل الصاحيات المعدل للشركة مع رفع التوصيات ذات الصلة لمجلس االدارة.

		. مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي، والوضع الحالي لخطة التدقيق واالجراءات التصحيحية ذات الصلة.
		. مراجعة الدراسة الخاصة بتطبيق الشركة الحكام  COSO/ واختبار تصميم الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية.

4	. إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء اللجنة.

وطبقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــًا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن 
كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع. وفقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة الُمعــدل، تعقــد اللجنــة ســتة )6( اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة 

الماليــة. وخــال عــام 9	0	 اجتمعــت اللجنــة )5( مــرات )علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم )9	( مــن نظــام الحوكمــة(.

تضم اللجنة حاليًا ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة وهم:

المهاماسم العضو
رئيسًاالسيد/ عبدالرحمن أحمد الشيبي
عضوًاالسيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح

عضوًاالسيد/ محمد عيسى المناعي

	-9-	 لجنة المكافآت
ــة المكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )	(  ــق أوضــاع الشــركة مــع أحــكام نظــام الحوكمــة، قامــت الشــركة بتشــكيل لجن فــي ســبيل توفي
لعــام 8	0	. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويــة اثنيــن مــن اإلدارة التنفيذيــة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة المكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة 

أخــرى مــن لجــان المجلــس، كمــا ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــوًا بهــا. 

تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة المكافــآت وفقــًا لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا. 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.

80



136

تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك أداء الشــركة، أيضــا المقارنــة مــع 
ــل الشــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطــر عنــد تحديــد المكافــآت المقترحــة. وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إلــى  أفضــل الممارســات المتبعــة مــن ِقَب

مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.

على مستوى 9	0	، فقد قامت اللجنة من خال اجتماعها بدراسة واتخاذ قرارات بشأن:
	. مراجعة سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس ادارة الشركة.

	. اقتراح مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 		/		/8	0	م. 

وطبقــا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــًا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن 
كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع. وفقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، تنعقــد اللجنــة كلمــا تطلــب األمــر، اال انهــا يجــب ان تنعقــد قبــل اجتمــاع 
مجلــس ادارة الشــركة الخــاص بمناقشــة البيانــات الماليــة الختاميــة لرفــع التوصيــة الخاصــة بالمكافــآت المقترحــة العضــاء مجلــس االدارة للعــرض علــى 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة للموافقــة.

مكافآت مجلس اإلدارة
 قامــت الشــركة بإعــداد سياســة لبــدالت ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقــوم بمراجعتهــا بشــكل دوري. تأخــذ السياســة  الحاليــة فــي اعتبارهــا جــزءًا 
ثابتــاً “بــدل” مقابــل حضــور جلســات مجلــس اإلدارة، وجــزءًا متغيــراً “مكافــأة” يرتبــط بــاألداء العــام للشــركة مــع وجــود ســقف محــدد، كمــا تــم إدراج المبــادئ 
األساســية لهــا ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة. وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يتــم اعتمــاد المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 

مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة.

تلتــزم الشــركة بآليــة احتســاب مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة الــواردة بالمــادة رقــم )8	( مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي 
الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لســنة 6	0	، حيــث ال تزيــد نســبة المكافــآت الســنوية للمجلــس علــى 

)5%( مــن الربــح الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات القانونيــة وتوزيــع اآلربــاح النقديــة والعينيــة علــى المســاهمين. 

مكافآت اإلدارة العليا
كافــة المهــام الماليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِقَبــل قطــر للبتــرول مــن خــال مواردهــا البشــرية بموجــب اتفاقيــة 
ــغ مكافــآت ُأقــرت  ــة مبال ــا، وبالتالــي التوجــد أي ــة علي ــة مناصــب تنفيذي ــكل الوظيفــي للشــركة أي ــه ال يتضمــن الهي الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة، وعلي

لــإلدارة التنفيذيــة العليــا عــن عــام 9	0	.

تضــم اللجنــة حاليــًا ثاثــة أعضــاء ، وتــم االجتمــاع بتاريــخ 		/	/9	0	 للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي المنتهــي 
فــي 		/		/8	0	، وهــو ماتــم التوصيــة بــه واقــراره مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة لشــركة مســيعيد والتــي ُعقــدت بتاريــخ 		/	/9	0	 وذلــك بإجمالــي 
مبلــغ 5،900،000 ريــال قطــري لكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة. أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة، فــا يتــم صــرف أيــة مكافــآت أو بــدالت 

مقابــل عضويتهــا أو حضــور جلســاتها.
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وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة:

المهاماسم العضو
رئيسًاالسيد/ عبدالعزيز محمد المناعي

عضوًاالسيد/ محمد جابر السليطي
عضوًاالسيد/ أحمد علي محمد

ــة مهامهمــا  ــة التامــة الازمــة لتأدي ــة والدراي ــرة الكافي ــع كل منهمــا بالخب ــن اآلخريــن، فيتمت ــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، أمــا العضوي رئيــس اللجن
وممارســة اختصاصــات اللجنــة بصــورة فعالــة حيــث يشــغل الســيد/محمد جابــر الســليطي، منصــب مديــر إدارة شــؤون الشــركات المخصخصــة بقطــر 

للبتــرول، بينمــا يشــغل الســيد /أحمــد علــي محمــد، منصــب رئيــس قســم الحوكمــة واالمتثــال بــإدارة شــؤون الشــركات المخصخصــة بقطــر للبتــرول.

	-9-	 لجنة الترشيحات
لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات علــى مســتوى الشــركة )علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم )8	( مــن نظــام الحوكمــة( حيــث أن مجلــس إدارة شــركة مســيعيد 
للبتروكيماويــات القابضــة يتشــكل وفقــًا لنظامهــا األساســي مــن عــدد ال يقــل عــن خمســة )5( أعضــاء وال يزيــد علــى أحــد عشــر )		( عضــوًا، يتــم تعيينهــم 
جميعــًا مــن قبــل المســاهم الخــاص “قطــر للبتــرول” بحكــم العديــد مــن العوامــل الســابق اإلشــارة إليهــا والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق 

لــأداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول. 

	-0	 تقييم أداء المجلس
ُيجــري مجلــس اإلدارة ســنويًا عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال، وضمــان وفــاء أعضائــه بالتزاماتهــم فضــًا عــن توفيــر أقصــى 
حــد ممكــن مــن اإلنتاجيــة وتبــادل الخبــرات. ويتــم التقييــم أخــذًا فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أن تتماشــى مــع مصلحــة مســاهمي الشــركة 

علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:
	. االستقالية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح. 

	. المعرفة والخبرة التي يتمتع بها األعضاء ومدى توائمها مع نشاط الشركة. 
	. االلتزام والمشاركات والعمل الجماعي في المجلس ولجانه التابعة.

4. دور المجلس ومدى تحقيقه لأهداف الموضوعة بما في ذلك نتائج األعمال وتحقيق إستراتيجية الشركة.
5. التعامل فيما بين المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى. 

6. آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الازمة.
7. تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.

مــن المقــرر أن تراجــع لجنــة المكافــآت فــي اجتماعهــا عــن عــام 9	0	 التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس االدارة، وســترفع توصياتهــا فــي هــذا الشــأن ضمــن 
تقريرهــا الــى اجتمــاع مجلــس اإلدارة. 
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خــال عــام 9	0	، فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة ضمــن الصاحيــات المخــول لــه القيــام بهــا 
والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة، ال توجــد أيــة تظلمــات او شــكاوي مــن قبــل أعضــاء المجلــس، وأيــة مقترحــات يتــم مناقشــتها خــال اجتماعــات 
مجلــس االدارة ومــن ثــم يتــم اتخــاذ االجــراءات الازمــة ذات الصلــة ســواء كانــت تصحيحيــة أو تعزيزيــة.  مجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس 

فــي القيــام بالتزاماتــه ومهامــه كمــا هــي منصــوص عليهــا.

أعمال الرقابة بالشركة  -4
يتمثــل الهــدف األساســي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة فــي ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان، بمــا فــي ذلــك االلتــزام 
بسياســات اإلدارة، وحمايــة األصــول، ومنــع وكشــف االحتيــال والخطــأ، والتأكــد مــن مــدى دقــة الســجات الماليــة للشــركة واالعتمــاد عليهــا، فضــًا عــن 
تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا، والعمــل علــى إدارتهــا. وفــي ســبيل ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد نظــام رقابــة داخلــي يتضمــن وضــع الضوابــط 
الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة والسياســات 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 نظــام 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 واإلطــار المتكامــل للرقابــة 
الداخليــة الصــادر عــن كوســو )		0	( تمهيــدًا لتطبيقــه كإطــار مرجعــي. ويشــمل اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو )		0	( مكونــات 

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.
	. ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية. 

	. ضمان االمتثال للتشريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.
4. ضمان تحقيق األهداف والتحسين المستمر للفاعلية التشغيلية.

إن الهدف الخاص عند إعداد التقارير المالية للشركة هو أن تكون متوافقة مع أعلى المعايير المهنية وأن تكون كاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة.

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 وفقــًا للمــادة )4	(، 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.
	. تقييم وتقدير مدى كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.

ــر الماليــة للشــركة “ICoFR” كدعــم  وفــي ســبيل هــذا الغــرض، أســندت الشــركة للمدقــق الداخلــي مهــام تقييــم إطــار الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاري
إداري. وقــد اتبــع نهجــًا تنازليــًا فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره، حيــث يتــم البــدء علــى مســتوى البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر الخاصــة بالضوابــط 

الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

وقــد أتــم فريــق المدقــق الداخلــي تقييــم المخاطــر ألنشــطة األعمــال اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 8	0	. وقــد تضمــن تقييــم 
المخاطــر تطبيــق مســتوى التأثيــر “Materiality” علــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 8	0	 )أخــذا فــي االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة( 
اســتنادًا إلــى مدخــات المدقــق الخارجــي وأفضــل الممارســات مــن أجــل تحديــد الحســابات واإلفصاحــات الهامــة وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال 
المطبقــة داخــل الشــركة بهــدف تحديــد الضوابــط والتقييــم واالختبــار. ويوجــه هــذا النهــج االنتبــاه إلــى الحســابات واإلفصاحــات والتأكيــدات التــي تشــير 
بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود أخطــاء مؤثــرة فــي البيانــات الماليــة واإلفصاحــات ذات الصلــة. ثــم يتــم فهــم المخاطــر فــي عمليــات الشــركة ذات الصلــة 
بالحســابات الهامــة التــي تــم تحديدهــا واإلفصاحــات والتأكيــدات اســتنادًا إلــى تقييــم المخاطــر ثــم اختبــار تلــك الضوابــط التــي تتنــاول بشــكل كاٍف المخاطــر 

َرة لأخطــاء فــي كل تأكيــد ذي صلــة. ويمكــن شــرح تلــك العمليــة بالتفاصيــل علــى النحــو التالــي: الُمَقــدَّ

تقييم المخاطر:
	. تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة في البيانات المالية.

	. تحديــد مســتوى التأثيــر “Materiality level” )أخــذًا فــي االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة( ومدخــات التدقيــق الخارجــي والعوامــل األخــرى ذات 
ــرة. ــد أوجــه الضعــف المؤث ــة بتحدي الصل

	. تحديــد فئــات المعامــات وأرصــدة الحســابات الهامــة واإلفصاحــات وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة اســتنادًا إلــى مســتوى التأثيــر 
المحــدد. وتتضمــن تأكيــدات البيانــات الماليــة الوجــود أو الحــدوث، واالكتمــال، والتقييــم أوالتخصيــص، والحقــوق وااللتزامــات ، واإلفصاحــات.

عملية التتبع:
عقــب إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر، يتــم تحديــد الضوابــط الداخليــة المعنيــة التــي تخفــف مــن حــدة األخطــاء الجوهريــة فــي أنشــطة األعمــال المطبقــة مــن 

خــال عمليــات التتبــع، وذلــك بمراجعــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة ومناقشــة اإلدارة ومســؤولي العمليــات وفهــم خــط ســير المعامــات.

وتصنف هذه الضوابط كالتالي:
	. الضوابــط علــى مســتوى الكيــان – متوفــرة فــي الشــركة وتتضمــن تدابيــر مــن ِقَبــل اإلدارة إلعــداد الموظفيــن إلدارة المخاطــر بصــور كافيــة مــن خــال 

رفــع مســتوى الوعــي وتوفيــر المعرفــة واألدوات المائمــة وصقــل المهــارات.
	. الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات – تلك الضوابط على األنظمة والبنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة.

	. ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــات الماليــة. وقــد تتغيــر هــذه الضوابــط بمــرور 
الوقــت نتيجــة التغييــرات فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.

تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة بــدءًا مــن إنشــائها ومرورهــا بعمليــات الشــركة، بمــا فــي ذلــك أنظمــة المعلومــات، إلــى أن يتــم تقييدهــا فــي 
الســجات الماليــة للشــركة، باســتخدام نفــس اإلجــراءات وتكنولوجيــا المعلومــات التــي يســتخدمها موظفــو الشــركة.
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وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش على المستندات ذات الصلة.

اختبار الضوابط الداخلية
بعــد تقييــم المخاطــر وتحديــد الضوابــط، أجــرى المدقــق الداخلــي اختبــارات الضوابــط علــى كل ضابــط مــن الضوابــط المحــددة لتقييــم مــا إن كان قــد تــم 
ــة  ــار فاعلي ــة التصميــم واختب ــار فاعلي ــات: اختب ــار الضوابــط ثاثــة مكون ــر ذلــك. ويتضمــن اختب ــه يعمــل بشــكل فعــال أم غي تصميمــه بالشــكل الكافــي وأن

التشــغيل والرصــد المســتمر. 

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 الذيــن 
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 كان لــدى الشــركة نظامــًا داخليــًا كافيــًا للضوابــط 

علــى إعــداد التقاريــر الماليــة أم غيــر ذلــك.

ويتضمن اختبار التصميم مزيجًا من االستفسارات بشأن الموظفين المناسبين، ورصد عمليات الشركة، والتفتيش على المستندات ذات الصلة.

اختبار فاعلية التشغيل:
يتضمــن اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط الحصــول علــى أدلــة حــول مــا إذا الضابــط يعمــل وفقــًا لتصميمــه خــال فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة. 
لــكل ضابــط يخضــع الختبــار فاعليــة التشــغيل، فــإن الدليــل الــازم الســتنتاج مــا إن كان الضابــط فعــال يعتمــد علــى الخطــر ذو الصلــة بالضابــط، المقيــم 
اســتنادًا إلــى عوامــل مثــل طبيعــة الخطــأ وحجمــه، والــذي يهــدف هــذا الضابــط إلــى منعــه، ويعتمــد كذلــك علــى تاريــخ حــدوث األخطــاء، ووتيــرة تشــغيل 

الضابــط، وفاعليــة الضوابــط علــى مســتوى الكيــان، وكفــاءة الموظفيــن الذيــن يقومــون بتشــغيل الضابــط، وطبيعــة الضابــط، أي آلــي أو يــدوي.

تقييم أوجه القصور المحددة:
يحــدث “القصــور” فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل أحــد الضوابــط لــإلدارة أو الموظفيــن فــي الســياق 

المعتــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم إمكانيــة منــع األخطــاء أو اكتشــافها فــي الوقــت المناســب.

وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتبــر- ســواء بشــكل مســتقل أو ضمنيــًا - أوجــه قصــور أو نقــاط 
ضعــف جوهريــة كمــا فــي تاريــخ الميزانيــة العمومية.

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 هامــًا بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق اهتمــام 

المســؤولين عــن اإلدارة والحوكمــة.

يحــدث القصــور فــي التصميــم عنــد: )أ( غيــاب ضابــط ضــروري لتحقيــق الهــدف الرقابــي أو )ب( تصميــم أحــد الضوابــط القائمــة بشــكل غيــر صحيــح بمســتوى 
ال يحقــق الهــدف الرقابــي حتــى وإن تــم تشــغيله وفقــًا لتصميمــه.
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يحــدث القصــور فــي فاعليــة التشــغيل عندمــا ال يعمــل أحــد الضوابــط المصممــة بشــكل صحيــح وفقــًا لتصميمــه، أو عندمــا ال يمتلــك الشــخص الــذي يقــوم 
بتشــغيل الضابــط الســلطة أو الكفــاءة الازمــة لتشــغيل الضابــط بفاعليــة.

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.

وبنــاًء علــى عمليــة تقييــم اإلطــار الحالــي للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة واختبــار التصميــم وفاعليــة التشــغيل، يــرى المدقــق الداخلــي 
أن الشــركة قامــت بإعــداد إطــار رقابــة داخلــي مائــم ويســتوفي متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يــرى المدقــق 
الداخلــي واإلدارة العليــا للشــركة أن اإلطــار الــذي تــم وضعــه يعتبــر مائمــًا ليشــكل األســاس لامتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة فــي هــذا 

الصــدد. 

نبين فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

4-	 إدارة المخاطر
ــة الخدمــات المبرمــة، إال أن  ــاء علــى اتفاقي ــرول كمقــدم خدمــات للشــركة بن ــح المعمــول بهــا بقطــر للبت ــك الشــأن بالقواعــد واللوائ ــم العمــل فــي ذل يت
ــم إلدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة، إذ أن إدارة المخاطــر تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن حوكمــة  مجلــس اإلدارة يحــرص علــى الحفــاظ علــى إطــار مائ

ــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة.  ــذي يأمل الشــركة، وهــو األمــر ال

يأخــذ هــذا اإلطــار فــي اعتبــاره وضــع عمليــة متكاملــة إلدارة المخاطــر علــى نحــو مســتمر، بــدءًا مــن تحديــد المخاطــر وتقييمهــا وقياســها وإدارتهــا، 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. أيضــًا 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.

- تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي تقبلــه الشــركة. وتأخــذ الشــركة فــي 
اعتبارهــا أثنــاء المعالجــة أن المخاطــر لهــا دورة حيــاة، أي مراحــل مــا قبــل وأثنــاء وبعــد حــدوث المخاطــر. كمــا تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا 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. 
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4-	 التدقيق
4-	-	 التدقيق الداخلي

تقــوم الشــركة بشــكل دوري بإجــراء مناقصــة الختيــار أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة وفقــًا 
إلجــراءات التناقــص، ويتــم العــرض علــى لجنــة المناقصــات الُمشــكلة، والتــي بدورهــا ترفــع توصياتهــا إلــى الســلطة المختصــة بشــأن اختيــار االستشــاري 
المناســب فــي ضــوء العــروض الفنيــة والتجاريــة المقدمــة. وقــد تــم تعييــن أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة فــي 	/	/8	0	 لمــدة ثــاث ســنوات 
لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة “كمقــدم خدمــات”، أيضــًا التدقيــق علــى الشــركات التابعــة/ المشــاريع المشــتركة تبعــًا لتعليمــات لجنــة التدقيــق 

وخطــة التدقيــق الموضوعــة.  

ووفقــًا لذلــك، فقــد أتــم المدقــق الداخلــي تقييــم المخاطــر خــال عــام 8	0	 للشــركة وشــركاتها التابعــة، ووضــع خطــة تدقيــق تتضمــن 6 عمليــات تدقيــق 
و6 عمليــات تدقيــق ربــع ســنوية للمتابعــة حتــى عــام 0	0	. وأتــم المدقــق الداخلــي عمليتــي تدقيــق باإلضافــة إلــى عمليتــي تدقيــق للمتابعــة حتــى عــام 
ــة إلــى لجنــة  ــم ُيبــت فيهــا وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصل ــذ الماحظــات التــي ل ــج الفعليــة مقابــل الخطــة ومتابعــة تنفي 9	0	. ويتــم تقديــم النتائ

التدقيــق التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة علــى نحــو ربــع ســنوي. 

المدقــق الداخلــي لديــه صاحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة الشــركة، حيــث يتــم توفيــر كافــة البيانــات متــى وكيفمــا تــم الطلــب. ويقــوم المدقــق الداخلــي 
بالتحقــق مــن إجــراءات الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة وإدارة المخاطــر، كمــا ُيَقّيــم مــدى التــزام الشــركة بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة، والتقيــد 

بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا التــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح فــي الســوق المالــي.

يعــد المدقــق الداخلــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقــا للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي، ويرفــع جميــع التقاريــر والتوصيــات بشــكل دوري كل ثاثــة 
أشــهر إلــى لجنــة التدقيــق، ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقريــر الــدوري للجنــة التدقيــق مــن حيــث نتائــج التدقيــق، المتابعــة والوضــع الحالــي 
لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة، ونتائــج تقييــم المخاطــر واألنظمــة المســتخدمة. 

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

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد أســند إلــى المدقــق الداخلــي مهــام اختبــار تصميــم الضوابــط الداخليــة العــداد التقاريــر الماليــة وتحليــل أوجــه االختــاف بالمقارنــة 
مــع متطلبــات اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو )		0	(، فضــًا عــن اختبــار فاعليــة التصميــم والتشــغيل لتلــك الضوابــط.

4-	-	 التدقيق الخارجي
تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة وفحــص عــروض مراقبــي الحســابات المســجلين بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئــة، وترفــع إلــى المجلــس توصيــة 

باختيــار أحــد مراقبــي الحســابات لتعيينــه، وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم إدراجهــا بجــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة.

ــم  ــة بحــد أقصــى خمــس ســنوات متصلــة، وال يت ــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثل ــة للتجدي ــة العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة قابل ــن الجمعي تعي
إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن. ينــص العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب الحســابات بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية معلومــات 
ــة إليــه وأي عمــل آخــر  ــه ومهامــه والواجبــات الموكل ــح والقوانيــن ذات الصلــة يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمال الشــركة. وبموجــب اللوائ

بالشــركة، والعمــل بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عاقتــه بهــا. 
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ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم )4	( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، شــمل نطــاق مهــام المدقــق الخارجــي القيــام بأعمــال الرقابــة 
وتقييــم األداء بالشــركة خاصــة تلــك المتعلقــة بمــدى ماءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا بالشــركة بمــا فيهــا 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 9	0	 ســيتم موافــاة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة 

وإدارة الشــركة بنســخة منــه إلتخــاذ أيــة اجــراءات تصحيحيــة إن وجــدت.

يقــوم مراقــب الحســابات بتقديــم خدمــات التأكيــد علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة طبقــًا لمعاييــر المحاســبة والتدقيــق 
ــة العامــة  ــم فــي اجتمــاع الجمعي ــة المتبعــة. وهــو مــا ت ــة المالي ــط الرقابي ــة الرئيســية والضواب ــره بشــأن الماحظــات المالي ــة، ويقــوم برفــع تقاري العالمي

للشــركة عــن عــام 8	0	 والتــي عقــدت بتاريــخ 		/	/9	0	 حيــث حضــر المدقــق الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد. 

مــن ناحيــة أخــرى، قــدم مدقــق الحســابات الخارجــي  برايــس ووترهــاوس كوبــرز - فــرع قطــر “PwC” تقريــره عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 		/		/8	0	، 
الــى مجلــس ادارة الشــركة عــن األمــور المحاســبية والتدقيــق الهامــة، أيضــا قــدم تقريــره المســتقل عــن مــدى ماءمــة تصميــم ضوابــط الرقابــة الداخليــة 
علــى إعــداد التقاريــر الماليــة وتقييمــه ذو الصلــة حيــث أفــاد بــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى اعــداد التقاريــر الماليــة الخاصــة بالعمليــات الجوهرية 
لــم يتــم تصميمهــا بشــكل مناســب بنــاء علــى اطــار COSO كمــا فــي 		/		/8	0	، أيضــًا قــدم تقريــره المســتقل عــن مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا 
األساســي وأحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة حيــث أفــاد بأنــه لــم يــرد الــى علمــه مــا يســتدعي االعتقــاد بــأن تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص 
االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة ال ُيظهــر بصــورة عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك 

النظــام كمــا فــي 		/		/8	0	.

4-	 التقيد بالضوابط
يلتــزم مجلــس إدارة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة التزامــًا قويــًا بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك 
متطلبــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة بشــأن الشــركات المدرجــة فــي البورصــة. كمــا يبــذل مجلــس اإلدارة قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل 

حوكمــة يســتند إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات المحليــة التنظيميــة بشــأن الحوكمــة.

تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد الحوكمــة، فضــًا عــن إدارة ومراقبــة 
المخاطــر مــن خــال ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض حمايــة الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم 

االمتثــال.

يرصــد قســم االمتثــال علــى نحــو مســتمر التغيــرات التــي تدخــل علــى قوانيــن الحوكمــة وممارســاتها الرائــدة، وُيعلــم المجلــس بالكامــل دوريــًا بالتغيــرات 
ذات الصلــة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنيــة بالحوكمــة. 

حيثمــا يكــون لزامــًا علــى الشــركة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغييــرات علــى اللوائــح التنظيميــة والممارســات الرائــدة فــي مجــال 
ــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييــرات فــي الحوكمــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا. حوكمــة الشــركات، يتوجــب علــى مســؤولي االمتث

وفــي هــذا الصــدد، تــم اعــداد آليــة لمراجعــة وتتبــع وضمــان امتثــال الشــركة للقوانيــن والقواعــد واللوائــح ذات الصلــة المعمــول بهــا، وتعزيــز  عمليــة 
المراجعــة الذاتيــة للشــركة الدارة المخاطــر. مــن المقــرر البــدء فــي تطبيــق تلــك اآلليــة خــال عــام 0	0	 ، وتهــدف بشــكل عــام الــى مــا يلــي:

- تقديم ضمان معقول عن مدى تقيد الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة،
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- الكشف عن حاالت عدم االمتثال سواء كان عرضيًا أو متعمدًا،
- اتخاذ ما يلزم من اجراءات تأديبية وفقًا للوائح الشركة في حال وجود أي سلوك غير متوافق،

- اتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية لعاج آثار عدم االمتثال،
- وضع المقترحات الخاصة بتجنب عدم االمتثال في المستقبل

ــم ادارتهــا بشــكل مســتقل - وفــق  ــر، فــإن كل شــركة مــن شــركات المجموعــة يت علــى مســتوى الشــركات التابعــة والتــي هــى ليســت بموضــوع التقري
ــات الازمــة الدارة الشــركة وممارســة  ــع بالصاحي ــل مجلــس إدارة يتمت ــن - مــن قب ــح التــي تأسســت فــي ظلهــا مــع الشــركاء اآلخري ــات واللوائ االتفاقي
مهامــه بمــا يتفــق مــع مســئوليته االئتمانيــة وبمــا يضمــن حمايــة حقــوق كافــة المســاهمين علــى اختــاف مســتوياتهم. أيضــا كل شــركة لديهــا أنظمــة 
وضوابــط رقابــة داخليــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر يتــم االشــراف عليهــا مــن قبــل مجلــس ادارة الشــركة ولجانــه ولجــان تنفيذيــة أخــرى ذات الصلــة مثــل 
لجــان التدقيــق، لجــان ادارة المخاطــر المؤسســية، لجــان الحوكمــة واالمتثــال. االمــر الــذي ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة تتزامــن مــع 

افضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة. 

أيضــًا تحــرص شــركة مســيعيد علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة - الممثليــن لهــا فــي الشــركات التابعــة - ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة 
ــذ يصبــح كل عضــو فــي مجلــس  ــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة التابعــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. وبتعييــن كل منهــم ، عندئ لتأديــة مهامهــم بصــورة فعال
اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي يشــغل مقعــدًا فــي مجلــس إدارتهــا، ويكــون فــي موقــع المســاءلة عــن قرارتــه امــام شــركة مســيعيد 

باعتبارهــا المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة، األمــر الــذي يرفــع مــن مســتوى االســتقالية عــن جهــة التعييــن وعــدم التدخــل فــي االدارة.

اإلفصاح والشفافية  -5
5-	 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.mphc.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 
ــا لهــا أو  ــًا منهــم عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى مدرجــة أو بــاإلدارة التنفيذيــة العلي العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان أي

عضــوًا بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، خــال عــام 9	0	 لــم ُتَســجل علــى الشــركة أيــة مخالفــات أو تفــرض عليهــا أيــة جــزاءات مــن قبــل أي جهــة رقابيــة، وكذلــك التوجــد أيــة 
دعــاوى قضائيــة تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا.

تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقــًا إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِقَبــل إدارة الشــركة، أيضــًا تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة التعامــل مــع الشــائعات نفيــًا 
أو إثباتــًا، وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات الهيئــة ذات الصلــة.

 
يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المائمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــًا 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 صحيح.
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5-	 تضارب المصالح
يلتــزم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــات وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي “طــرف ذي عاقــة”، ويكــون لأخيــر 
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 
ــة العامــة التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا. موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة، ويجــب أن تــدرج علــى جــدول أعمــال الجمعّي

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 االعتماد.
- 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 مائمــًا، وأن تتســق 

شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق. 

5-	 الشفافية وإعاء مصلحة الشركة
ــة “طــرف ذو عاقــة”، أو اطــاع  ــح قــد تنشــأ مــن كــون أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــأن مخاطــر تضــارب المصال ــدرك مجلــس اإلدارة ب ي
الموظفيــن و/أو مقدمــي الخدمــات و أي طــرف مــن ذوي المصالــح علــى المعلومــات الخاصــة بالشــركة. مــن أجــل ذلــك، قامــت الشــركة باعتمــاد سياســة 
بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بهــا، بهــدف تمييــز تلــك الحــاالت بقــدر اإلمــكان ومنــع فقــدان الموضوعيــة مــن خــال االلتــزام باتبــاع 

الســلوك المهنــي المائــم الموثــوق وإرســاء مبــادئ الشــفافية واإلنصــاف واإلفصــاح. 

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 بمســيعيد للبتروكيماويــات 
القابضــة 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.
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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 إيجابــًا أو ســلبًا علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم الشــركة 

بالســوق الماليــة القطريــة.

ويتــم إبــاغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ببيانــات المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة لحظــر تعاماتهــم طبقــًا 
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. ويعــد 
التــداول علــى أســهم الشــركة بنــاًء علــى تلــك المعلومــات، بصــرف النظــر عــن مــدى كبــر أو صغــر عمليــة التــداول، انتهــاكًا للمعاييــر األخاقيــة وسياســات 
الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي شــخص آخــر علــى التــداول فــي أســهم الشــركة، وذلــك بالكشــف لــه عــن معلومــات داخليــة. 

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

المساهمون لكل فئة من األسهم متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة اإلجــراءات والضمانــات الازمــة لممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق 
التصــرف فــي األســهم، وحــق الحصــول علــى النصيــب المقــرر مــن أربــاح األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامــة واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت 

علــى قراراتهــا، وحــق الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو 
يتجــاوز خمســين بالمائــة )50%( مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة، ال تكــون هــذه اإلتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة 

لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.

6-	 سجات المساهمين
إدارة ســجل المســاهمين تتــم وفقــًا للقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي الســوق الماليــة القطريــة، حيــث يتــم إمســاك ســجات المســاهمين وتحديثهــا 
ــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة. وبموجــب االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة وشــركة اإليــداع،  مــن ِقَب
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.
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6-	 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.

ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عاقــات بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار 
االســتثماري المناســب مــن خــال:

 أ. ضمان اإلفصاح بنزاهة وشفافية عن معلومات الشركة بالكم والكيف المناسبين وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها،
 ب.  نشرعرض توضيحي وعقد مؤتمر عبر الهاتف بشكل ربع سنوي يدعى اليه المستثمرين لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة،

 ج. تخصيص فريق مختص لمقابلة المساهمين بشكل مستمر لمناقشة استفساراتهم بشأن األداء المالي والتشغيلي للشركة.
 د. حضور الفعاليات والمؤتمرات،

 ه. تحديــث موقعهــا اإللكترونــي )www.mphc.com.qa( بمــا يواكــب أســاليب العــرض الحديثــة ويخــدم مســاهميها وكافــة األطــراف ذات العاقــة. يتضمن 
الموقــع قســم خــاص بعاقــات المســتثمرين يتــم مــن خالــه نشــر كافــة المعلومــات التــي تخضــع اللتزامــات االفصاحــات الفوريــة والدوريــة مــن تقاريــر 

ماليــة وبيانــات صحفيــة وتقاريــر الحوكمــة ومتطلباتهــا.
 و. إقامة شراكات قوية مع الصحف والوسائل اإلعامية األخرى والمحافظة عليها.

ــد إلكترونــي رســمي  ــوان بري ــم تخصيــص عن ــات مســؤول االتصــال. كمــا ت ــة ببيان ــة قطــر لأســواق المالي ــم موافــاة البورصــة وهيئ ــة أخــرى، تت مــن ناحي
للشــركة )mphc@qp.com.qa( يتلقــى مــن خالــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي الشــركة. تحــرص الشــركة 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-	 الحضور والدعوة 

طبقــًا لتعليمــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة، يحــق لــكل مســاهم مقيــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عنــد انتهــاء التــداول فــي نفــس يــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة للشــركة أن يحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم صوتــًا عــن كل ســهم يملكــه. وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، فــان 

مســاهموا الشــركة يتمتعــوا بكافــة الحقــوق ذات الصلــة منهــا مــا يلــي: 
- حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد انتهــاء جلســة التــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة ســواء بشــخصه أو 

ــًا. ممثــًا بوكيــل أو مــن ينــوب عنــه قانوني
- الحق في المشاركة في المداوالت والتصويت على القرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول األعمال.

- 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.

- حــق المســاهم أو المســاهمين المالكيــن مــا ال يقــل عــن )0	%( مــن رأس مــال الشــركة، وألســباب جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد، وحــق 
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المســاهمين الذيــن يمثلــون )5	%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لانعقــاد وفقــًا لإلجــراءات التــي يحددهــا 
القانــون واللوائــح فــي هــذا الشــأن.

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

وإجــراءات التصويــت التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وفــي ســبيل ذلــك:
- تعمــل الشــركة علــى تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة بالشــكل المناســب كمــًا وكيفــًا 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 

ــح المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن. ــون واللوائ ــراض علــى القــرارات وفقــًا لإلجــراءات التــي يحددهــا القان االعت
- توفيــر اآلليــة للمســاهمين للتصويــت شــخصيًا أو بالوكالــة، وينبغــي أن تكــون األصــوات متســاوية فــي األثــر، ســواء كان اإلدالء بهــا قــد تــم شــخصيًا أو 

بالوكالــة. 

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يحــق للمســاهم االعتــراض علــى أي قــرار يــرى أنــه يصــدر لمصلحــة فئــة معينــة مــن المســاهمين أو يضــر بهــا أو يجلــب 
نفعــًا خاصــًا ألعضــاء 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.

فيما يتعلق بعام 9	0	، تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة التالي بيانه والموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة:
كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 8	0	.. 	
تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة واألداء المالي للسنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 8	0	، والخطة المستقبلية للشركة واعتماده.. 	
تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 8	0	 واعتماده.. 	
اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 8	0	.. 4
اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 8	0	.. 5
الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن عــام 8	0	 بواقــع 0.8 ريــال قطــري للســهم الواحــد، وبمــا يمثــل . 6

نســبة 8% مــن القيمــة اإلســمية للســهم.
إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خال السنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر8	0	 واعتماد مكافآتهم.. 7
تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر 9	0	 واعتماد أتعابهم.. 8

أيضــا تــم مناقشــة بنــود جــدول اعمــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  والموافقــة عليــه مــن قبــل مســاهمي الشــركة بشــأن تعديــل بعــض أحــكام النظــام 
األساســي للشــركة تنفيــذًا لقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة فــي اجتماعــه الرابــع لعــام 8	0	 المنعقــد بتاريــخ 6	/		/8	0	 بشــأن تعديــل 

القيمــة اإلســمية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية والســوق الثانيــة فــي قطــر لتصبــح ريــااًل قطريــًا واحــدًا.

6-4-	 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ــات القابضــة يتشــكل طبقــًا لنظامهــا األساســي مــن عــدد ال يقــل عــن خمســة )5(  كمــا ســبق اإلشــارة، فــإن مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماوي
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أعضــاء وال يزيــد علــى أحــد عشــر )		( عضــوًا، يتــم تعيينهــم جميعــًا مــن ِقَبــل المســاهم الخــاص “قطــر للبتــرول” بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير 
فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق لــأداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول. وعليــه، ال توجــد أحــكام بشــأن انتخابــات مجلــس اإلدارة ومــا يتبعهــا 

مــن إجــراءات الترشــيح والتصويــت والتعييــن. 

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
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي المعــدل بموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 6/	/7	0	، وقــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة للشــركة بتاريــخ 6/	/8	0	،  بمــا اليخــل بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغيــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة، تــوزع علــى 
المســاهمين المســجلين فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحــًا 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 
ــه يتعيــن علــى الشــركة بشــكل عــام تحقيــق التــوازن فيمــا بيــن تطلعــات مســاهميها واالحتياجــات التشــغيلية واالســتثمارية  العامــة للشــركة، مفادهــا أن

للشــركة، وذلــك مــن خــال دراســة العوامــل التاليــة قبــل عــرض اقتــراح توزيــع األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة:
- القيــود علــى التدفقــات النقديــة: ليــس لزامــًا علــى مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة 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 بالتحويــل علــى 
حســابات المســاهم البنكيــة أو عــن طريــق إصــدار شــيكات بقيمــة األربــاح. ويتــم تحديــث الموقــع اإللكترونــي للشــركة بالوثائــق الازمــة للتحصيــل وكافــة 

التفاصيــل ذات الصلــة.

فيمــا يتعلــق بقــرار الجمعيــة فــي عــام 9	0	 عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 		/		/8	0	، فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة علــى اقتــراح مجلــس االدارة 
بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن عــام 8	0	 بواقــع )0.8( ريــال قطــري للســهم الواحــد وبمــا يمثــل نســبة )8%( مــن القيمــة االســمية للســهم.

6-5 إبرام الصفقات الكبرى
تلتــزم الشــركة بضــرورة معاملــة المســاهمين علــى نحــو يتســم بالعــدل، فالمســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة 
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ــة إلــى صغــار المســاهمين مــن  ــر الحماي ــة، كمــا تحــرص الشــركة علــى توفي ــح والقــرارات ذات الصل ــون واللوائ ــة الســهم وفقــا ألحــكام القان علــى ملكي
ــل أو لصالــح المســاهمين الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. اإلجــراءات التعســفية إن وجــدت مــن ِقَب

وفــي ســبيل ذلــك، تحــرص الشــركة علــى تواجــد المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين باجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين فضــًا عــن تيســير إجــراءات 
عمليــة اإلدالء باألصــوات بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام نظامهــا األساســي.

أيضــًا وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، 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 وفقــًا ألحــكام 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، ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك عــدد مــن األســهم )أو أن يكــون 
المالــك المســتفيد مــن أســهم( يكــون أكثــر مــن  أي عــدد آخــر مــن األســهم يتــم تحديــده مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــن حيــن إلــى آخــر فــي رأس مــال الشــركة 
ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وعليــه، يبلــغ الحــد األقصــى للتملــك فــي رأس مــال الشــركة الحالــي بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة 
رقــم 5 لعــام 8	0	 الصــادر بتاريــخ 	/8/4	0	 هــو 	% مــن رأســمال الشــركة، وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق 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 6/	/8	0	،  بإضافــة 
الحكــم الخــاص بتحديــد ملكيــة المســاهمين غيــر القطرييــن فــي رأس مــال الشــركة بحــد أقصــى ال يزيــد علــى 49% مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــة قطــر.

يتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة مــن ســجات المســاهمين لــدى شــركة قطــر 
لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة “اإليــداع”، وفيمــا يلــي كبــار المســاهمين كمــا فــي 		 ديســمبر 9	0	:

النسبة المئوية التقريبية لألسهم %المساهم
65.46%قطر للبترول

		.	%جهاز قطر لاستثمار

0.40%صندوق المعاشات العسكرية

6	.0%صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية

75.		%مساهمون آخرون

00.00	%اإلجمالي
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يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة فــي الحصــول علــى المعلومــات المحدثــة أواًل بــأول فيمــا يتعلــق بســجات المســاهمين. 
وطبقــًا لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل شــركة “اإليــداع” حتــى تاريــخ 		 ديســمبر 9	0	، ليــس هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم 

طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه صراحــة كاســتثناء بالنظــام األساســي لهــا.

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 المعلومــات 
ذات الصلــة بمصلحتــه بعــد إثبــات صلتــه، وتلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن 

أو يضــر بمصالحهــا.

وقــد تــم اعتمــاد سياســة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة لإلبــاغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات الصلــة التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى 
الشــركة أو عمائهــا أو مســاهميها أو موظفيهــا أو الجمهــور بصفــة عامــة. وبموجــب هــذه السياســة، يتــم تكليــف أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق التابعــة 
للمجلــس بمعالجــة موضــوع المخالفــات التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا، ويضمــن عضــو اللجنــة الُمكلــف رفــع المســائل التــي أثارهــا الُمبّلــغ وإباغهــا إلــى لجنــة 

ــي للشــركة  ــم تخصيــص رقــم الهاتــف   علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع اإللكترون ــة المســألة. كمــا ت ــق بحســب أهمي التدقي
)www.mphc.com.qa( للتواصل في ذلك الشأن.

تشكل تلك االجراءات دفاعًا رئيسيًا ضد أي تجاوز من قبل اإلدارة للنهج المتبع في الضوابط الداخلية، ما يسهم في تحسين حوكمة الشركة.

وتــدرك مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة أن القــرار باإلبــاغ عــن أحــد المخــاوف هــو أحــد القــرارات التــي يصعــب اتخاذهــا خشــية االنتقــام مــن المســؤولين 
عــن المخالفــة، وعليــه فــإن الشــركة ال تتهــاون فــي التصــدي للمضايقــات أو اإليــذاء وتتخــذ إجراءاتهــا لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ممــن ينقلــون 

مخاوفهــم بحســن نيــة.

6-7 حق المجتمع 
ــع األســهم التشــجيعية  ــاز والمســاهم الرئيســي فــي رأســمال الشــركة المنــح األول لتوزي أتمــت قطــر للبتــرول مؤســس الشــركة ومالــك الســهم الممت
المجانيــة لمســاهمي الشــركة المؤهليــن والذيــن اســتوفوا شــرط االســتحقاق كمــا فــي إغــاق يــوم األثنيــن الموافــق 		 ديســمبر 8	0	 فــي بورصــة قطــر، 

وذلــك بواقــع50% مــن األســهم المخصصــة لهــم عنــد االكتتــاب ووفقــا لآلليــات المنصــوص عليهــا بنشــرة الطــرح العــام للشــركة. 

تــم تخصيــص األســهم المجانيــة مــن حصــة قطــر للبتــرول والتــي انخفضــت جــّراءه مــن 	,74% إلــى 65,5%، أي بواقــع 8,7%، أي أن قطــر للبتــرول تنازلــت 
عــن عــدد مــن األســهم مــا يقــارب 	.09	 مليــون ســهم بقيمــة ســوقية بواقــع 6,	 مليــار ريــال قطــري كمــا فــي إغــاق 		/		/8	0	، فضــًا عــن تنــازل قطــر 

للبتــرول عــن أيــة توزيعــات أربــاح قــد يقررهــا مجلــس إدارة الشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 		/		/8	0	.
وفقــًا آلليــة منــح األســهم التشــجيعية المجانيــة الــواردة بنشــرة الطــرح، مــن المقــرر أن يكــون تاريــخ المنــح الثانــي فــي 		/		/		0	 بشــرط احتفــاظ 
ــدى  ــز ثقافــة اإلدخــار ل ــة بهــدف تعزي ــح الثانــي. تأتــي هــذه اآللي ــخ المن ــاب حتــى تاري ــد االكتت المســاهمين لنســبة 50% مــن األســهم المخصصــة لهــم عن

المواطنيــن القطرييــن وضمــان حصولهــم علــى أقصــى فائــدة مرجــوة مــن أنشــطة الشــركة.

مــن ناحيــة أخــرى، تعمــل شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة علــى تحقيــق التكامــل االقتصــادي والتشــغيلي فيمــا بيــن الشــركات المنضويــة تحــت 
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مظلتهــا، وتوظيفــه بمــا يدعــم اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال تنميــة االقتصــاد الوطنــي. فضــا عــن مســاهمة الشــركة مــن خــال مجموعــة شــركاتها التابعــة 
فــي التنميــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة وخلــق فــرص العمــل مــن خــال مبــادرات فــي جوانــب مثــل:

الصحــة والســامة والبيئــة: حملــة التوعيــة الصحيــة، والمشــاركة فــي األمــور المتعلقــة بالســامة والثقافــة، والتدريــب علــى الصحة والســامة والبيئة، . 	
والتميــز التشــغيلي، وبرامــج التوعيــة بالبيئــة والتدريــب واالمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا، وتعزيــز المــوارد وتقليــل االنبعاثــات والنفايــات، 

إلــى آخــره، 
الموظفيــن: برامــج التقطيــر )الشــراكة مــع المؤسســات التعليميــة والتدريــب الداخلــي والمعــارض الوظيفية(، واســتبقاء الموظفيــن والتدريب والتطوير . 	

وتعزيــز الصحــة واللياقــة البدنيــة واألنشــطة الرياضيــة، إلــى آخره،
المجتمع: تعزيز الشراكة المجتمعية والقيمة المضافة لشركاء األعمال ومستوى رضا العماء والمشتريات المحلية والرعاية.. 	

هــذه فضــًا عــن توجيــه نســبة بواقــع 5.	% مــن صافــي أرباحهــا الســنوية )بموجــب القانــون رقــم 		 لســنة 008	( لدعــم االنشــطة الرياضيــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة، والتــي قــدرت بواقــع 4.85	 مليــون ريــال قطــري عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 		/		/8	0	.

ختامًا
تحــرص شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة مــن خــال مجلــس اإلدارة علــى تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات والممارســات المثلــى وتضميــن 
اللوائــح 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.

ــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار  ــه فــي القي خــال عــام 9	0	، فــإن مجلــس إدارة الشــركة راٍض عــن أدائ
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.

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة 
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ملحق 
السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

السيد / أحمد سيف السليطي

رئيس مجلس اإلدارة 

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ أحمد سيف السليطي على دبلوم عال في الهندسة الميكانيكية عام 1984 من كلية “كارلت بارك كولج” – المملكة المتحدة.

انضم السيد/ السليطي إلى قطر للبترول عام 1976.

ويتمتع بخبرة إدارية واسعة في العمليات الكبيرة بحقول النفط والغاز في قطر للبترول. وتغطي خبرته المهنية التي تمتد أكثر من 32 عامًا مختلف 

جوانب صناعة النفط والغاز، من عمليات الحقول إلى البتروكيماويات، وتتضمن إعادة تطوير الحقول القائمة، وتشغيل المشاريع الرئيسية، وإعادة 

الهيكلة، وإدارة القوى العاملة، والتقييمات االقتصادية واالستحواذ. يشغل السيد/ أحمد سيف السليطي حاليًا منصب نائب الرئيس لشؤون 

العمليات في قطر للبترول.

المناصب األخرى*:
رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود )وقود(.- 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناقالت.- 

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
 49000 سهم
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السيد / محمد سالم عليان المري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ محمد سالم المري على بكالوريوس العلوم في هندسة الغاز الطبيعي عام 1991.

بدأ السيد/ المري مسيرته المهنية في قطر للبترول عام 1991، حيث تقلد عدة مناصب هندسية، وشارك في عضوية فرق عمل المشروعات في 

. LNG-4 قطر غاز-1 ومشروع سوائل الغاز الطبيعي

وفي عام 2002، انضم السيد/ المري إلى إدارة مشاريع النفط والغاز بقطر للبترول وشغل العديد من المناصب، منها منصب مدير تطوير منشآت 

النفط والغاز، حيث تضمنت مسؤولياته تصميم المرافق وتنفيذ مشاريع جديدة، مثل الغاز الطبيعي الُمسال وتحويل الغاز إلى سوائل وخطوط 

أنابيب الغاز وحقول النفط. وفي عام 2014، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المشاريع والهندسة والمشتريات.

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
ال يوجد
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السيد / عبد العزيز جاسم المفتاح

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس لشؤون المدن الصناعية بقطر للبترول، حيث يتولى إدارة مسؤوليات تطوير العمليات المتعلقة باألراضي، والبنية 

التحتية، والمرافق، والموانئ، وخدمات اإلطفاء والطوارئ في كل من مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، ومنطقة امتياز دخان. 

كما أنه يتولى مسؤوليات توطين سلسلة التوريد لقطاع الطاقة )برنامج “توطين”(. 

التحق بالعمل لدى المؤسسة العامة القطرية للبترول عام 1986، بعد تخرجه من جامعة ميامي في الواليات المتحدة األمريكية، بشهادة بكالوريوس 

العلوم في الهندسة الكهربائية. وقبل تعيينه بمنصبه الحالي، كان مكلفًا بمسؤوليات أخرى في المجاالت الفنية العليا وإدارة المشاريع، شاملًة 

تنفيذ المشاريع الكبيرة والمتوسطة في حقول العمليات البحرية، وحقول دخان، ومدينة راس لفان الصناعية.

المناصب األخرى*:
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود )وقود(.- 

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
 165,62 سهم.
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السيد / عبد العزيز محمد المناعي

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

يشغل السيد/ المناعي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية في قطر للبترول منذ عام 2014، كما يشغل عضوية مجلس إدارة 

كل من شركة منتجات وشركة قطر غاز. ويركز دوره في قطر للبترول على كافة الجوانب المتعلقة بالموظفين، فيما يشرف أيضًا على إدارة تقنية 

المعلومات.

تخرج السيد/ المناعي مهندسًا للطيران، وقبل انضمامه للعمل في قطر للبترول، عمل لدى قطر غاز مديرًا للموارد البشرية لمدة خمسة أعوام 

اضطلع خاللها بدور ريادي في المشاريع التوسعية الخاصة بالغاز الطبيعي الُمسال. وخالل فترة عمله لدى قطر غاز، مثل أيضًا السيد/ المناعي 

القطاع ودولة قطر كعضو ونائب لرئيس لجنة تنمية الموارد البشرية التابعة لالتحاد الدولي للغاز خالل الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2014. كما 

يشغل السيد/ المناعي عضوية عدد من لجان ومجموعات العمل المحلية والدولية التي يركز عملها على تنمية الموارد البشرية في قطاع النفط 

والغاز.

المناصب األخرى*:
نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات قطر.- 

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
 9800 سهم.
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السيد / عبد الرحمن أحمد الشيبي

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

تخرج السيد/ عبدالرحمن أحمد الشيبي من جامعة أريزونا عام 1988 وحصل على بكالوريوس في المالية وإدارة األعمال.

انضم السيد/ عبدالرحمن إلى قطر للبترول عام 1989 كمحلل مالي.

كما تولى السيد/ عبدالرحمن منصب مدير إدارة تمويل المشاريع / مدير الشؤون المالية – قطر للبترول.

ويشغل السيد/ عبدالرحمن حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتخطيط في قطر للبترول. وتتضمن مسؤولياته وضع وتنفيذ 

االستراتيجيات والممارسات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

المناصب األخرى*:
 رئيس مجلس إدارة شركة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(.- 

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
 171500 سهم.



114

السيد / محمد عيسى المناعي

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ محمد عيسى المناعي على بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( من جامعة ليڤربول عام 2007، وحصل أيضًا على الدراسات 

العليا في القانون )BVC( من كلية الحقوق، لندن، عام 2009.   

انضم السيد/ محمد عيسى المناعي للعمل لدى قطر للبترول عام 2007، حيث شغل منصب مستشار قانوني بقسم المشاريع التابع لإلدارة 

القانونية. 

ويشغل السيد/ محمد عيسى المناعي حاليًا منصب مستشار عام وأمين سر مجلس إدارة قطر للبترول.

المناصب األخرى*:
عضو مجلس إدارة شركة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(.- 

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
 3264 سهم.
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*مناصب األعضاء المشار اليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر، آخذًا في االعتبار 
عضويتهم في جهات/ شركات أخرى.

104

السيد / على ناصر تلفت

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ علي ناصر تلفت على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة تراي استيت في الواليات المتحدة األمريكية - فبراير 1990.

انضم السيد/ علي تلفت إلى قطر للبترول عام 1990، حيث ُعين مهندسًا لالتصاالت، ثم رئيسًا لخدمات االتصاالت )اإلدارة البحرية(، ومديرًا إلدارة 

مساندة الحقول. وشغل خالل الفترة الممتدة من يناير 2010 إلى سبتمبر 2012 منصب مدير إدارة التدريب. 

وقد شغل السيد/ تلفت منصب مدير إدارة العالقات العامة واالتصاالت باإلنابة، ثم أصبح مديرًا لمكتب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب. 

ويشغل حاليًا منصب مدير مكتب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إضافة لمنصب مدير مكتب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة.

المناصب األخرى*:
اليوجد

عدد األسهم في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:
132670 سهم.
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