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بيان إخالء المسؤولية
تندرج الشركات التي تمتلك فيها صناعات قطر )ش.م.ع.ق.( 
اســتثمارات مباشــرة أو غيــر مباشــرة ضمــن الشــركات ذات 
الكيانــات الُمســتقلة. فــي هــذا التقريــر الســنوي، ُيشــار أحيانــًا 
إلــى شــركة صناعــات قطــر بعبــارة ”صناعــات قطــر” أو كلمــة 

”المجموعــة” لدواعــي المالءمــة.

بشــأن  تطلعيــة  بيانــات  علــى  التقريــر  هــذا  يحتــوي  قــد 
ــي  ــات وأنشــطة األعمــال الت ــج العملي ــة ونتائ األوضــاع المالي
باســتثناء  البيانــات،  جميــع  وُتعــد  قطــر.  صناعــات  تديرهــا 
بيانــات الحقائــق التاريخيــة، بيانــات تطلعيــة تتضمــن تقديــرات 
مســتقبلية تســتند إلــى افتراضــات وتوقعــات فــي الحاضــر، 
وتنطــوي علــى مخاطــر معلومــة ومجهولــة وشــكوك، مــا قــد 
يــؤدي إلــى حــدوث اختــالف كبيــر بيــن النتائــج الفعليــة أو أداء 
األعمــال أو األداء التشــغيلي أو األحــداث التــي تؤثــر علــى 
المجموعــة وبيــن تلــك الُمعلنــة أو التــي قــد تســتنتج مــن هــذه 

البيانــات.

ويرتبــط تحقــق هــذه البيانــات التطلعيــة بعــدة عوامــل، منهــا: 
)أ( تذبــذب أســعار النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي )ب( تغيــر 
الطلــب وظــروف األســواق فيمــا يتعلــق بمنتجــات المجموعــة 
)ج( فقــدان الحصــة مــن الســوق والمنافســة داخــل القطــاع 

ــر الظــروف  ــة )هـــ( تغي ــوارث الطبيعي ــة والك )د( المخاطــر البيئي
ــر ظــروف األســواق  ــة )و( تغي ــة والتنظيمي التشــريعية والمالي
السياســية.  المخاطــر  )ز(  واالقتصاديــة  الماليــة  والظــروف 
وبالتالــي، قــد تختلــف النتائــج اختالفــًا كبيــرًا عــن تلــك الُمعلنــة 
أو التــي قــد تســتنتج مــن البيانــات التطلعيــة الــواردة هنــا. 
وتهــدف جميــع البيانــات الــواردة هنــا إلــى اســتعراض نظــرات 

ــر. ــة فــي تاريــخ هــذا التقري تطلعي

ال تتحمل صناعات قطر ومديريها ومســؤوليها ومستشــاريها 
بــأي  أي مســؤولية  المتعاقــدة معهــا ووكالئهــا  والشــركات 
أو أضــرار  أو خســائر  تكاليــف  أيــة  عــن  شــكل مــن األشــكال 
أخــرى قــد تنشــأ عــن اســتخدام أو اعتمــاد أي جهــة علــى أي 
بيــان تطلعــي و/أو مــادة أخــرى وردت هنــا. وال تعتبــر صناعــات 
وشــركاتها  المشــتركة  ومشــاريعها  التابعــة  وشــركاتها  قطــر 
بــأي حــال مــن األحــوال بتحديــث أو نشــر  الشــقيقة ُملزمــة 
تعديــالت أدخلــت علــى أي بيــان تطلعــي أو مــادة أخــرى وردت 
هنــا وُيعــرف أو ال ُيعــرف أنهــا قــد تغيــرت، أو أنهــا غيــر دقيقــة 
أو  مســتقبلية،  أحــداث  أو  جديــدة  معلومــات  لــورود  نتيجــة 
أي ســبب آخــر. كمــا ال تضمــن صناعــات قطــر دقــة البيانــات 

التاريخيــة الــواردة هنــا.

صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(
ص.ب. 3212، الدوحة، قطر
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ظل تحقيق التميز 
التشغيلي هدفًا 

رئيسيًا للمجموعة 
فيما كانت تجني 

ثمار االرتفاع الكبير 
ألسعار السلع 

األساسية من خالل 
األداء المتميز“
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الرسالة

تلتزم صناعات قطر بزيادة الطاقة اإلنتاجية 
وتوسيع نطاق منتجاتها الصناعية من خالل 
تعزيز محفظة أعمالها واستثماراتها الداعمة 
في الحفاظ على نمو مربح وتلبية توقعات 

المساهمين.

الرؤية

تهدف صناعات قطر إلى أن تصبح إحدى 
الشركات الرائدة والمتميزة في إنتاج منتجات 

صناعية عالية الجودة من خالل محفظتها 
المتنامية التي تدر عوائد مربحة وتخلق قيمة 

لمساهميها.
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صاحب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد
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المنتدب
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محمد الخاطر
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السيد/ عبدالعزيز محمد 
المناعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالله أحمد 
الحسيني

عضو

السيد/ عبدالرحمن محمد 
السويدي

عضو
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في عام شهدت خالله األوضاع على 
مستوى االقتصاد الكلي تحسنًا 

كبيرًا، لم تنقطع جهودنا يومًا نحو 
تحقيق التميز التشغيلي عبر التركيز 

على موظفينا وضمان موثوقية 
المصانع والتزامنا بالجوانب المتعلقة 

بالصحة والسالمة والبيئة” 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مساهمينا الكرام،

ُيســِعُدِني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لعــام 2021 لشــركة 
صناعــات قطــر، إحــدى أكبــر الكيانــات الُمدرجــة فــي دولــة قطــر. 
وأود بدايــة أن أشــكر وأهنــئ زمالئــي مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارات العليا لشركات المجموعة وفريق إدارة شركة 
”منتجــات” علــى إخالصهــم وجهودهــم الحثيثــة والتزامهــم 
بتحقيــق مجموعــة مــن أكثــر النتائــج الماليــة والتشــغيلية تميــزًا. 
كمــا أود أن أتوجــه بشــكر خــاص إلــى مســاهمينا الكــرام علــى 

ثقتهــم ودعمهــم المســتمر لنــا.

اســتعراض عــام لألوضــاع على مســتوى االقتصاد 
الكلي

خــالل عــام 2021، واصلــت األوضــاع علــى مســتوى االقتصــاد 
الكلــي مســارها اإليجابــي، وذلــك بفضــل فاعليــة حمــالت 
المجتمعــات  واســتئناف  كورونــا  فيــروس  ضــد  التطعيــم 
تجــدد  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  تدريجــي،  بشــكل  ألنشــطتها 
الطلــب علــى منتجــات الصناعــات التحويليــة. ومــن ناحية أخرى، 
فقــد شــهد هــذا العــام نقصــًا فــي المعــروض ومعوقــات 
لوجســتية. وقــد أثمــر تعافــي الطلــب ونقــص المعــروض عــن 
ارتفــاع األســعار بشــكل ملحــوظ بعــد االنخفــاض الــذي شــهدته 
ــة فــي الطاقــة  خــالل عــام 2020. كمــا أســهمت األزمــة الحالي
والتدابيــر المتخــذة لترشــيد الكهربــاء داخــل أســواق رئيســية 

فــي ارتفــاع أســعار الســلع األساســية.

عــام  خــالل  األعمــال  ألنشــطة  عــام  اســتعراض 
2021

نجحنــا خــالل عــام 2021 فــي جنــي الثمــار الماليــة والتشــغيلية 
لكافــة القــرارات االســتراتيجية التــي اتخذناهــا العــام الماضــي 
المــدى  علــى  المســاهمين  إلــى  قيمــة  إضافــة  أجــل  مــن 

الطويــل والمحافظــة عليهــا.

وممــا ال شــك فيــه أن اســتثمارنا االســتراتيجي بمبلــغ يصــل 
الملكيــة  علــى  االســتحواذ  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــار  إلــى 
الكاملــة لشــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة قــد دعمنــا فــي 
ذلــك بشــكل كبيــر، وتجــاوزت النتائــج توقعاتنــا. كمــا أن إيقــاف 
تشــغيل بعــض المرافــق الخاصــة بإنتــاج الحديــد والصلب خالل 
عــام 2020 قــد أتــاح لنــا إمكانيــة التركيــز علــى الســوق المحليــة 

ــذي أســهم  ــة، األمــر ال ــة وبعــض األســواق الدولي ــر ربحي األكث
ــاح المجموعــة وعــزز مــن موثوقيــة المصانــع. فــي زيــادة أرب

وخــالل النصــف األول مــن عــام 2021، وفــي ظــل انخفــاض 
أســعار ثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر، اتخــذت المجموعــة قــرارًا 
تجاريــًا مدروســًا بتطفئــة مرفقهــا الخــاص بإنتــاج ثالثــي ميثايــل 
بيوتايــل اإلثيــر لفتــرة مؤقتــة، علمــًا بــأن المرفــق قــد اســتأنف 
ظــل  فــي   2021 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  خــالل  عملياتــه 
االرتفــاع الملحــوظ الــذي شــهدته أســعار اإلضافــات البتروليــة.

وواصلــت المجموعــة تنفيــذ برامجهــا المعنيــة بالصيانــة كمــا 
كان مخطــط لهــا، وذلــك لضمــان ســالمة وكفــاءة وموثوقيــة 
العمليــات التشــغيلية والمحافظــة علــى مســتويات اإلنتــاج. 
التــي  الحاليــة  األزمــة  ظــل  وفــي  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
تشــهدها سلســلة التوريــد وتباطــؤ األســواق العالميــة خــالل 
واللوجيســتي  التســويقي  الــذراع  عمــل  فقــد   ،2021 عــام 
واألســمدة  البتروكيماويــات  مــن  المجموعــة  لمنتجــات 
الكيماويــة، والمتمثــل فــي شــركة ”منتجــات“، عــن كثــب مــع 
الكيانــات المنتجــة ذات الصلــة لتجــاوز هــذه الفتــرة التــي تعــج 
بالتحديــات، وبمــا يضمــن عــدم تأثــر أحجامنــا والمحافظــة علــى 

التشــغيلية. العمليــات  اســتمرار 

العمــل األساســية للمجموعــة،  وفيمــا يتعلــق باســتراتيجية 
فســنواصل التركيــز علــى تنميــة األســواق ورفــع مســتوى 

الكفــاءة وتحقيــق المزيــد مــن خفــض التكاليــف.

النتائج المالية

شــهدنا خــالل عــام 2021 تعافيــًا كبيــرًا علــى مســتوى األداء 
ــة باألعــوام الســابقة، وهــو مــا ُيعــزى  المالــي للشــركة مقارن
الكلــي  االقتصــاد  مســتوى  علــى  األوضــاع  تحســن  إلــى 
وحــدوث نقــص فــي المعــروض، األمــر الــذي أســهم فــي 
االرتفــاع التدريجــي المســتمر لألســعار، وأثمــر بالتالــي عــن 

زيــادة األربــاح.

وقــد حققــت المجموعــة صافــي أربــاح يبلــغ 8.1 مليــون ريــال 
 ،2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  قطــري 
بزيــادة تبلــغ نســبتها 321% مقارنــة بالســنة الماضيــة، وبعائــد 
علــى الســهم بواقــع 1.34 ريــال قطــري، مقارنــة بعائــد علــى 

الســهم بلــغ 0.32 1 ريــال قطــري للســنة الماضيــة.

1 صافــي األربــاح والعائــد علــى الســهم للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 يتضمنــان األثــر الرجعــي لعمليــة شــراء الحصــة البالغــة نســبتها 25% فــي قافكــو والتــي دخلــت حيــز النفــاذ اعتبــارًا 
مــن 1 ينايــر 2020.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

القيمة المضافة للمساهمين

للمشــاريع  الالزمــة  الســيولة  حيــث  مــن  أخــذًا فــي االعتبــار 
الرأســمالية الحاليــة والمســتقبلية، وبالنظــر إلــى التوقعــات 
الكلــي  االقتصــاد  مســتوى  علــى  األوضــاع  بشــأن  الحاليــة 
علــى المدييــن القصيــر والمتوســط، يوصــي مجلــس اإلدارة 
بإجمالــي توزيعــات أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2021 يبلــغ 6.05 مليــار ريــال قطــري، وهــو مــا يعــادل 

ــال قطــري للســهم. 1 ري

الخاتمة

ختامــًا، أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنانــي إلــى حضــرة 
صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــالد 
الرشــيدة  وقيادتــه  لرؤيتــه  ورعــاه“،  اللــه  ”حفظــه  المفــدى 
ودعمــه المســتمر وتوجيهاتــه الكريمــة لتعزيــز قطــاع الطاقــة 
مجلــس  أعضــاء  مــن  زمالئــي  أشــكر  أن  أود  كمــا  القطــري. 
المجموعــة  لشــركات  العليــا  واإلدارات  قطــر  إدارة صناعــات 
وموظفيهــا إلخالصهــم فــي العمــل وجهودهــم القّيمــة التــي 
أســهمت فــي النجــاح الــذي حققنــاه خــالل عــام 2021. كمــا أود 
أن أتوجــه بشــكر خــاص إلــى مســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم 

ــا. ودعمهــم المســتمر لن

وإننــي علــى ثقــة بــأن زمالئــي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أهبــة  علــى  يقفــون  المجموعــة  لشــركات  العليــا  واإلدارات 
االســتعداد لخــوض عــام جديــد مــن العمــل الجاد. وال شــك أنه 
ســتكون هنــاك فــرص وتحديــات جديــدة، األمر الذي ســيتطلب 
الكثيــر مــن العمــل حتــى نحقــق أهدافنــا االســتراتيجية، فيمــا 
إحــدى  قطــر  صناعــات  تظــل  أن  ضمــان  إلــى  معــًا  نتطلــع 

ــدة فــي المنطقــة. ــة الرائ الشــركات الصناعي
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في الوقت الذي كانت المجموعة 
تسجل خالله أحد أكثر مستويات 
أدائها تميزًا، واصلنا التركيز على 
قيمنا األساسية المتمثلة في 

التميز التشغيلي وااللتزام 
بالجوانب المتعلقة بالصحة 

والسالمة والبيئة” 

“
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تقرير مجلس اإلدارة

مقدمة

كان عــام 2021 أحــد أكثــر األعــوام نجاحــًا للمجموعــة منــذ أن 
ــات  ــة بتحدي ــرة مليئ تــم إنشــاؤها، وذلــك بعــد أن شــهدت فت
غيــر مســبوقة فــي العــام الماضــي الــذي تأثــرت خاللــه ســلبًا 

ــا. ــروس كورون بجائحــة في

مــن  متميــزة  مجموعــة  يقــدم  أن  اإلدارة  مجلــس  ويســر 
ارتفــاع  إلــى  أساســية  بصــورة  ُيعــزى  الــذي  األمــر  النتائــج، 
أســعار المنتجــات واإلنجــازات التــي أثمــرت عنهــا القــرارات 
وأســهمت  الماضــي  العــام  اتخذناهــا  التــي  االســتراتيجية 
إســهامًا كبيــرًا بعــدة طــرق فــي تحقيــق هــذا األداء المميــز.

اســتعراض عام لألوضاع على مســتوى االقتصاد 
الكلي

ــدأت  ــذي ب خــالل عــام 2021، اســتمر التعافــي االقتصــادي ال
بــوادره فــي الفتــرة األخيــرة مــن عــام 2020، وذلــك مــع تجــدد 
الطلــب بفضــل فاعليــة حمــالت التطعيــم ضــد فيــروس كورونا 
واإلنفــاق الحكومــي، باإلضافــة إلــى التخفيــف التدريجــي مــن 
إجراءات اإلغالق. وقد أســهمت هذه العوامل اإليجابية على 
ــال المســتهلكين،  ــادة إقب مســتوى االقتصــاد الكلــي فــي زي
ودعمــت العديــد مــن االقتصــادات فــي التعافــي بعــد تراجــع 
مســتوياتها العــام الماضــي، وأثمــرت عــن زيــادة ملحوظــة 
فــي الطلــب علــى الســلع األساســية للصناعــات التحويليــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد ظــل هنــاك نقــص فــي المعــروض 
فــي  الجويــة  األحــوال  ســوء  جــراء  القطــاع  مســتوى  علــى 
ألســباب  التشــغيل  عمليــات  وإيقــاف  المتحــدة،  الواليــات 
تجاريــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي أوروبــا، والتدابيــر 
التــي اتخذتهــا الصيــن لترشــيد الكهربــاء وكان لهــا تأثيــر علــى 
إمداداتهــا، باإلضافــة إلــى تدابيــر أخــرى اتخذتهــا الصيــن بشــأن 
إزالــة الكربــون وأثــرت بشــكل خــاص علــى الطاقــات اإلنتاجيــة 
للحديــد والصلــب. عــالوة علــى ذلــك، فقــد ظــل جانــب العرض 
ــى مســتوى  ــق القائمــة عل ــراء العوائ ــًا تحــت ضغــوط ج واقع
سلســلة التوريــد، األمــر الــذي أثــر علــى معظــم الصناعــات 
ــر بحــرًا خــالل عــام 2021. وقــد أحدثــت  هــة نحــو التصدي الموجَّ
هــذه العوامــل اختــالاًل كبيــرًا فــي العــرض والطلــب علــى 
الســلع األساســية، وأســهمت بــدور فــي اســتمرار تضخــم 

األســعار.

استعراض عام ألنشطة األعمال االستراتيجية

ثمــار  خاللــه  تجنــي  المجموعــة  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي 
التعافــي االقتصــادي الكبيــر الــذي أســهم فــي ارتفــاع الطلــب 
علــى منتجاتنــا، اســتمرت نمــاذج أعمالنــا المتميــزة وسلســلتنا 
التوريديــة العالميــة القويــة فــي تعزيــز قدرتنــا وتوفيــر المرونة 
لعملياتنــا. كمــا أن مركزنــا الراســخ بوصفنــا مشــغل منخفــض 

التكلفــة قــد أســهم فــي ضمــان ميزتنــا التنافســية ودعمنــا 
فــي تحقيــق مجموعــة مــن أكثــر النتائــج تميــزًا.

وبدأنــا خــالل عــام 2021 فــي جنــي ثمار القرارات االســتراتيجية 
التــي اتخذناهــا العــام الماضــي الــذي انتشــرت فيــه الجائحــة. 
ولــم ُتِعــْد هــذه القــرارات صياغــة قدرتنــا التنافســية فحســب، 
تحديــات  أيــة  مواجهــة  علــى  قدرتنــا  مــن  أيضــًا  عــززت  بــل 

مســتقبلية.

كمــا أن قرارنــا الــذي اتخذنــاه العــام الماضــي بشــراء الحصــص 
المتبقيــة فــي شــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة وشــركة قطــر 
علــى  كبيــرة  بفوائــد  وعــاد  توقعاتنــا  تجــاوز  قــد  للميالميــن 
المجموعــة، الســيما فــي ظــل االرتفــاع الــدوري الحالــي الــذي 

يشــهده القطــاع.

وعقــب القــرار الــذي اتخذنــاه بإيقــاف تشــغيل بعــض مرافــق 
إلنتــاج الحديــد والصلــب لنركــز بصــورة أساســية علــى ســوقنا 
المحليــة، بدأنــا فــي جنــي الثمــار مــع تحقيــق هوامــش أفضــل 
فــي ظــل تحــول التركيــز االســتراتيجي نحو زيــادة األرباح وليس 
األحجــام. وبفضــل هــذا القــرار، فقــد تمكــن القطــاع أيضــًا مــن 
ضبــط عملياتــه التشــغيلية لخفــض تكلفــة المدخــالت علــى 
نحــو يتســم بالكفــاءة، وحقــق وفــورات فــي أعمــال الصيانــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تمــت صيانــة المرافــق التــي جــري 
اســتئناف  الممكــن  ومــن  جيــدة،  صيانــة  تشــغيلها  إيقــاف 
اإلنتــاج فــي وقــت قياســي فــي حــال تعافــي الســوق وزيــادة 

الطلــب.

للمجموعــة  التابــع  البتروليــة  اإلضافــات  قطــاع  وأوقــف 
تشــغيل مرفقــه الخــاص بإنتــاج ثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر 
ألســباب تجاريــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، غيــر أنــه 
ــاج الميثانــول وبيعــه. وبالنظــر إلــى األســعار  اســتمر فــي إنت
التــي كانــت ســائدة فــي الســوق آنــذاك، لــم يكــن مــن الفطنــة 
التجاريــة بيــع ثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر، إال أن عمليــات 

ــاج قــد اســتؤنفت الحقــًا بعــد أن ارتفعــت أســعاره. اإلنت

وعلــى مســتوى العمليــات التشــغيلية، فقــد أتمــت مرافقنــا 
الخاصــة بإنتــاج البولــي إيثيليــن عمليــة صيانــة شــاملة دون 
بالصحــة  الصلــة  ذات  الحــوادث  مــن  كبيــر  حــادث  أي  وقــوع 
والســالمة والبيئــة. وقــد شــملت الصيانــة معظــم المصانــع 
التابعــة للقطــاع، علمــًا بــأن هــذه العمليــة يتــم إجراؤهــا بشــكل 
إلزامــي بعــد فتــرة زمنيــة محــددة لضمــان موثوقيــة المصانــع 

واســتدامة المنتجــات.

العالميــة  التحديــات  إلــى  خــاص  وجــه  علــى  وباإلشــارة 
القائمــة علــى مســتوى سلســلة التوريــد، فقــد نجحــت شــركة 
تحقيــق  مــع  األعمــال  اســتمرارية  ضمــان  فــي  “منتجــات” 
أفضــل صافــي عوائــد فــي الســوق. وفــي هــذا الشــأن، 
عــدة  فــي  تجاريــة  فــرص  استكشــاف  “منتجــات”  واصلــت 
مناطــق وعــززت مــن وفــورات الحجــم لضمــان خفــض تكاليــف 

الشــحن.
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وبصفة عامة، واستشــرافًا للمســتقبل، فإننا سنواصل أيضًا 
تنميــة األســواق التــي تحقــق أفضــل صافــي عوائــد وتعــزز 
ــة،  ــة أو إنتاجي ــارات تجاري ــاح مــن خــالل اعتب مــن مســتوى األرب
ــا التنافســية مــن  وســنحافظ فــي نفــس الوقــت علــى قدرتن
حيــث التكلفــة مــع التركيــز علــى الجوانــب المتعلقــة بالصحــة 

ــز التشــغيلي. ــة والتمي والســالمة والبيئ

اإلنفاق الرأسمالي وتنمية األعمال

الرأســمالي  اإلنفــاق  بلــغ   ،2021 الماليــة  الســنة  خــالل 
للمجموعــة 1.3 مليــار ريــال قطــري ووجــه بصــورة أساســية إلى 
مشــاريع الصيانــة الشــاملة والموثوقيــة والصحــة والســالمة 

والبيئــة.

الرأســمالي،  اإلنفــاق  خطــة  بحســب  المجموعــة،  وتعتــزم 
إنفــاق حوالــي 11.1 مليــار ريــال قطــري علــى مــدار الســنوات 
علــى  التركيــز  وســتواصل   .)2026-2022( المقبلــة  الخمــس 
برامــج اإلنفــاق الرأســمالي التــي تشــكل أهميــة كبيــرة فــي 
والموثوقيــة  التشــغيلية  والكفــاءة  األصــول  تعزيــز ســالمة 

التكاليــف وإزالــة معوقــات اإلنتــاج. وترشــيد 

كمــا تعكــف المجموعــة علــى تقييــم اســتثمار محتمــل لخــط 
جديــد إلنتــاج األمونيــا يتســم بالكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة، 
ليحــل محــل اثنيــن مــن خطــوط إنتــاج األمونيــا بــدأ تشــغيلهما 
منــذ خمســة عقــود. ويخضــع حاليــًا هــذا االســتثمار للتقييــم 

ــة. اســتنادًا إلــى أسســه التشــغيلية والمالي

ترشيد التكاليف واالرتقاء بمستويات اإلنتاج

تعمــل الكيانــات التابعــة للمجموعــة فــي قطاعــات تتعــرض 
للكثيــر مــن الــدورات، وتتســم بمنافســة شــديدة، وتخضــع 
أســعارها إلــى األســعار الســائدة فــي الســوق. ويرتبــط دائمــًا 
األداء التشــغيلي والمالــي لكيانــات المجموعــة ارتباطــًا وثيقــًا 
بــدورات االقتصــاد الكلــي العالميــة. ومــع هــذه الظــروف، فــإن 
تحقيــق الكفــاءة مــن حيــث التكلفــة واإلنتــاج يشــكل أهميــة 
محوريــة للمجموعــة فــي ظــل التغيــر المســتمر لألوضــاع علــى 

مســتوى االقتصــاد الكلــي.

أحــداث  مــن  وغيرهــا  بالجائحــة  أعمالهــا  قطاعــات  تأثــر  ومــع 
رئيســية مناوئــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي خــالل العــام 
الماضــي، أطلقــت المجموعــة فــي مواجهــة ذلــك مبــادرات 
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القائمــة.  الترشــيد  الســتراتيجية  تعزيــزًا  للترشــيد  جديــدة 
وتضمنــت هــذه التدابيــر إعــادة تنظيــم القــوى العاملــة، وتحديد 
األولويــات أو تعليــق مشــاريع مخطــط لها لإلنفاق الرأســمالي 
فــي  وتغييــرات  التشــغيلية  الطاقــة  وضبــط  والتشــغيلي، 
مزيــج المــواد. وقــد حققــت هــذه التدابيــر خفضــًا فــي هيــاكل 
التكاليــف التشــغيلية المتغيــرة والثابتــة لــدى المجموعــة، األمــر 
الــذي أثمــر بالتالــي عــن زيــادة هوامــش أرباحهــا خــالل عــام 2021.

األداء المالي

 2021 عــام  خــالل  للمجموعــة  المالــي  األداء  تحســن  ُيعــزى 
بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع أســعار المنتجــات الــذي اســتمر 

طــوال هــذا العــام وأثــر بصــورة إيجابيــة علــى أرباحــه. 

تناســبية   إيــرادات2  إجمالــي  المجموعــة  ســجلت  اإليــرادات: 
بواقــع 20.2 مليــار ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021، بزيــادة كبيــرة تبلــغ نســبتها 77% مقارنــة 
بالســنة الماضيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد بلغــت اإليــرادات3 
المســجلة ، طبقــًا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
بزيــادة  ريــال قطــري،  مليــار   14.2 إلــى  يصــل  مــا   ،11 رقــم 

ملحوظــة تبلــغ نســبتها 91% مقارنــة بالعــام الماضــي.

وُتعــزى الزيــادة الكبيــرة فــي إيــرادات المجموعــة )بنــاًء علــى 
طريقــة التوحيــد التناســبي خالفــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة( خــالل عــام 2021 وبصــورة أساســية إلــى عــدة 
ــث  ــة بأنشــطة األعمــال، حي ــة ذات صل ــة وداخلي عوامــل خارجي
الكلــي  علــى مســتوى االقتصــاد  أســهم تحســن األوضــاع 
إســهامًا رئيســيًا فــي ارتفــاع الطلــب، هــذا إلــى جانــب اســتمرار 
التشــغيل  تراجــع معــدالت  نتيجــة  المعــروض  النقــص فــي 
مســتويات  انخفــاض  كذلــك  طبيعيــة،  كــوارث  وقــوع  جــراء 
المخزونــات ووجــود عوائــق علــى مســتوى سلســلة التوريــد. 
وقــد أدت هــذه االختــالالت الكليــة إلــى ارتفــاع أســعار منتجــات 
القطاعــات خــالل عــام 2021. وقــد ارتفــع متوســط األســعار 
الُمرجــح للمنتجــات علــى مســتوى المجموعــة بنســبة تبلــغ %58 
مقارنــة بالعــام الماضــي، وهــو مــا أثمــر عــن زيــادة صافــي 
أربــاح المجموعــة بواقــع 8.5 مليــار ريــال قطــري مقارنــة بالعــام 

الماضــي.

عــالوة علــى ذلــك، فقــد ازدادت أحجــام المبيعــات بنســبة تبلــغ 
20% مقارنــة بالعــام الماضــي، األمــر الــذي ُيعــزى إلــى عــدة 
ــة لخطــوط  ــام المبيعــات اإلضافي عوامــل، منهــا تســجيل أحج
إنتــاج قافكــو مــن 1 إلــى 4 ضمــن إجمالــي أحجــام عــام 2021، 

2   يتــم احتســاب إجمالــي اإليــرادات التناســبية بنــاًء علــى طريقــة التوحيــد التناســبي خالفــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أي يشــمل اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل، 

باإلضافــة إلــى حصــة مــن إيــرادات المشــاريع المشــتركة المملوكــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر

3 تشــير اإليــرادات المســجلة إلــى اإليــرادات المســجلة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 11، حيــث تمثــل اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة 

المملوكــة بالكامــل فقــط، أي شــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة وقطــر ســتيل، دون أن تشــمل الحصــة مــن إيــرادات المشــاريع المشــتركة المملوكــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر
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وهــو مــا لــم يحــدث خــالل العــام الماضــي، حيــث تــم تشــغيل 
خطــوط اإلنتــاج بموجــب اتفاقيــة مؤقتــة لمعالجــة الغــاز ألول 
ســبعة أشــهر مــن عــام 2020. وبرغــم ذلــك، فقــد عــادل هــذه 
انخفــاض  الشــيء  بعــض  المبيعــات  أحجــام  فــي  الزيــادة 
ــد  ــاج الحدي ــراء إيقــاف تشــغيل بعــض مرافــق إلنت ــام ج األحج
البتروليــة  اإلضافــات  إلنتــاج  مرافــق  وتطفئــة  والصلــب، 
تطفئــة  عمليــات  إجــراء  جانــب  إلــى  هــذا  تجاريــة،  ألســباب 
ــاج  ــة فــي بعــض المرافــق الخاصــة بإنت ــذ أعمــال الصيان لتنفي

الكيماويــة. البتروكيماويــات واألســمدة 

ــاح عــام 2021 مــا يصــل  ــغ صافــي أرب ــاح والهوامــش: بل األرب
إلــى 8.1 مليــار ريــال قطــري، بزيــادة كبيــرة تبلــغ نســبتها %321 
مقارنــة بالعــام الماضــي، فيمــا بلغــت األربــاح قبــل احتســاب 
الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واالســتهالك 10.2 مليــار ريــال 
قطــري، بزيــادة تبلــغ نســبتها 152% مقارنــة بالعــام الماضــي. 
وُتعــزى هــذه الزيــادة الملحوظــة فــي األربــاح بصــورة أساســية 
إلــى ارتفــاع أســعار المنتجــات الــذي أثمــر عــن زيــادة اإليــرادات.

المركز المالي والتدفقات النقدية

بيئــة تشــهد تقلبــات  برغــم أن صناعــات قطــر تعمــل فــي 
وتتســم بالمنافســة، إال أنهــا اســتطاعت أن تحافــظ علــى قــوة 

وســالمة مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.

وقــد اســتهلت المجموعــة عــام 2021 بإجمالــي أرصــدة نقديــة 
ومصرفيــة يبلــغ 9.8 4 مليــار ريــال قطــري. وحققــت خــالل هــذا 
العــام إجمالــي تدفقــات نقديــة تشــغيلية بواقــع 9.4 مليــار 
ريــال قطــري، وبلــغ إنفاقهــا الرأســمالي مبلغــًا محــدودًا يقــدر 
بنحــو 1.3 مليــار ريــال قطــري فقــط. وبعــد توزيعــات األربــاح عن 
العــام الماضــي، اســتطاعت المجموعــة أن تحقــق تدفقــات 
ــذي  ــال قطــري خــالل عــام 2021 ال ــار ري ــة بواقــع 8.1 ملي نقدي
اختتمتــه بإجمالــي أرصــدة نقديــة ومصرفيــة يبلــغ 16.0 5  مليــار 

ريــال قطــري.

وبلــغ إجمالــي أصــول المجموعــة وإجمالــي حقــوق الملكيــة 
المســجلين 42.3 مليــار ريــال قطــري و39.5 مليــار ريــال قطــري 
علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. وال يوجــد لــدى 

ــة األجــل. ــرة أو طويل ــون قصي ــًا دي المجموعــة حالي

إن الوضــع القــوي الــذي تتمتــع بــه المجموعــة علــى المســتوى 
المالــي ومســتوى الســيولة لديهــا ُيعــد بمثابــة شــهادة علــى 

مركزهــا التنافســي مــن حيــث التكلفــة، وكفــاءة قاعــدة أصولها 
التشــغيلية، وسياســاتها الماليــة والتشــغيلية الحكيمــة التــي 
أســهمت فــي خلــق قــدرات فاعلــة علــى تحقيــق تدفقــات 
نقديــة وقاعــدة أصــول قويــة. ويشــكل هــذا الوضــع المتميــز 
بالــغ  أمــرًا  الســيولة  ومســتوى  المالــي  المســتوى  علــى 
إجــراء عمليــات  تبعــات  إذ يقيهــا مــن  األهميــة للمجموعــة، 
لهــا  ويوفــر  الصيانــة  أعمــال  لتنفيــذ  متوقعــة  غيــر  تطفئــة 
فــي  أيضــًا  يدعمهــا  فيمــا  الســوق،  تقلبــات  مــن  الحمايــة 
ضمــان توزيــع أربــاح مســتدامة ومتســقة، ويتيــح لهــا المرونــة 
للنظــر فــي الفــرص الخاصــة بمشــاريع اإلنفــاق الرأســمالي 

إلضافــة قيمــة طويلــة األجــل إلــى المســاهمين.

توزيع األرباح المقترح

منــذ أن تــم إنشــاؤها، وزعــت المجموعــة علــى مســاهميها 
ريــال قطــري، بنســبة  أرباحــًا يزيــد إجماليهــا علــى 55 مليــار 
توزيــع تتجــاوز 60%، وهــو مــا ُيعــد دليــاًل واضحــًا علــى التــزام 
مالئمــة،  أرباحــًا  الشــركة  مســاهمي  بمنــح  اإلدارة  مجلــس 
فيمــا يتــم االحتفــاظ بالســيولة الالزمــة للمشــاريع الرأســمالية 
الحاليــة والمســتقبلية، وااللتزامــات الخاصــة بالديــون وتحســبًا 

ــر متوقعــة.  ــة غي ــة ظــروف مناوئ ألي

األوضــاع  بشــأن  والتوقعــات  االعتبــارات  هــذه  علــى  وبنــاًء 
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي واآلفــاق المســتقبلية علــى 
مســتوى أنشــطة األعمــال، يوصــي مجلــس إدارة صناعــات 
قطــر بإجمالــي توزيعات أرباح ســنوية للســنة الماليــة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2021 يقــدر بنحــو 6.05 مليــار ريــال قطــري، 
وهــو مــا يعــادل 1 ريــال قطــري للســهم، وبنســبة توزيــع تبلــغ 
75% مــن صافــي األربــاح، وعائــد توزيعــات أربــاح بنســبة %6.5 

وفقــًا لســعر الســهم فــي إغــالق يــوم 31 ديســمبر 2021.

الخاتمة

يتقــدم مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى ســعادة 
المهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي، وزيــر الدولــة لشــؤون 
والعضــو  قطــر  صناعــات  إدارة  مجلــس  رئيــس  الطاقــة، 
المنتــدب، لرؤيتــه وقيادتــه، كمــا نشــكر اإلدارة العليــا لشــركات 
المجموعــة علــى إخــالص والتــزام موظفيهــا وتفانيهــم الدائــم 
فــي العمــل. والشــكر موصــول إلــى مســاهمينا الكــرام علــى 

ثقتهــم الدائمــة فينــا.

4 بنــاًء علــى طريقــة التوحيــد التناســبي خالفــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أي يشــمل األرصــدة النقديــة والمصرفيــة مــن الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل، باإلضافــة إلــى حصــة مــن 

األرصــدة النقديــة والمصرفيــة مــن المشــاريع المشــتركة المملوكــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر

5 يشمل األرصدة النقدية والمصرفية في كافة شركات المجموعة بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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تقرير مجلس اإلدارة بشأن قطاعات 
المجموعة

بشــأن   2021 لعــام  تقريــره  يقــدم  أن  اإلدارة  مجلــس  يســر 
األداء التشــغيلي والمالــي لقطاعــات المجموعــة. وألغــراض 
إعــداد هــذا التقريــر، فقــد تــم تقســيم مشــاريع المجموعــة 
إلــى ثالثــة قطاعــات مختلفــة وهــي: البتروكيماويــات )شــركة 
قطــر للبتروكيماويــات وشــركة قطــر لإلضافــات البتروليــة(، 
الكيماويــة(،  لألســمدة  قطــر  )شــركة  الكيماويــة  واألســمدة 

والحديــد والصلــب )قطــر ســتيل(.

قطاع البتروكيماويات

االستراتيجية

تتمحــور االســتراتيجيات الرئيســية فــي قطــاع البتروكيماويــات 
حــول زيــادة معــدل تشــغيل األصــول، فيمــا تهــدف أيضــًا إلــى 
تعزيــز البيئــة التنظيميــة والمحافظــة علــى مســتويات مقبولــة 
ــة المصانــع وتوافرهــا. كمــا ســتظل المحافظــة  مــن موثوقي
ــز  ــاج مــع التركي ــز التشــغيلي لترشــيد تكاليــف اإلنت علــى التمي
محــاور  أحــد  والموثوقــة  اآلمنــة  التشــغيل  إجــراءات  علــى 

ــز الرئيســية للكيانــات التابعــة للقطــاع. التركي

المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

المســتفيدة  القطاعــات  أحــد  البتروكيماويــات  قطــاع  كان 
ظهــرت  الــذي  العالمــي  االقتصــاد  تعافــي  مــن  الرئيســية 
بــوادره خــالل الفتــرة األخيــرة مــن عــام 2020 بفضــل اســتمرار 
تنفيــذ حمــالت التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا بنجــاح، وهــو 
ِقَبــل  مــن  الطلــب  فــي  التدريجــي  االرتفــاع  عــن  أثمــر  مــا 
مفتوحــة  الرئيســية  الســوق  بقــاء  ظــل  فــي  المســتهلكين 
العــام  أخــرى، فقــد شــهد هــذا  ناحيــة  العــام. ومــن  طــوال 
نقصــًا فــي المعــروض. وأدت هــذه االختــالالت فــي العــرض 
والطلــب إلــى ارتفــاع أســعار المنتجــات البتروكيماويــة طــوال 
العــام. كمــا أبــدت أســعار النفــط الخــام، وهــي عنصــر رئيســي 
فــي تغيــر أســعار البتروكيماويــات، ارتفاعــًا كبيــرًا خــالل العــام، 
األمــر الــذي أســهم فــي ارتفــاع األســعار طــوال العــام، حيــث 
ــم نشــهدها منــذ ســنوات. ــم بيــع ســلع أساســية بأســعار ل ت

االرتقاء بمستويات اإلنتاج

ــع  ــاج البولــي إيثيليــن التاب خــالل عــام 2021، خضــع مرفــق إنت
للقطــاع إلــى عمليــة صيانــة شــاملة رئيســية مخطــط لهــا، إذ 
لــم يخضــع إلــى أي عمليــة تطفئــة رئيســية مخطــط لهــا إلجــراء 
تطفئــة  العــام  خــالل  تمــت  كمــا   .2014 عــام  منــذ  الصيانــة 
ــر فــي قطــاع اإلضافــات  ــل اإلثي ــل بيوتاي ــاج ميثاي مرافــق إنت

البتروليــة التابــع للمجموعــة ألســباب تجاريــة.

اإلنتــاج: برغــم أن قطــاع البتروكيماويــات قــد أجــرى عمليــة   •
ــة، إال أن  ــة ألســباب تجاري ــة شــاملة رئيســية وتطفئ صيان
العــام. وانخفــض  إجمالــي اإلنتــاج ظــل مســتقرًا خــالل 
 %3 تبلــغ  بنســبة  انخفاضــًا هامشــيًا  لعــام 2021  اإلنتــاج 

مقارنــة بالعــام الماضــي.

أحجــام المبيعــات: انخفضــت أحجــام المبيعــات انخفاضــًا   •
هامشــيًا مقارنــة بالعــام الماضــي جــراء انخفــاض اإلنتــاج. 
سلســلة  مســتوى  علــى  القائمــة  التحديــات  تؤثــر  ولــم 
التوريــد أي تأثيــر جوهــري علــى خطــط المجموعــة وجداولهــا 
ــاج، حيــث عمــل الشــريك التســويقي  الزمنيــة بشــأن اإلنت
التســويق  عمليــات  اســتمرار  ضمــان  علــى  "منتجــات" 

والدعــم اللوجســتي طــوال العــام.

التوافــر والموثوقيــة: حافظــت موثوقيــة مرافــق إنتــاج   •
البولــي إيثيليــن علــى مســتواها الرفيــع، إذ لــم تشــهد 
غيــر  التطفئــة  عمليــات  مــن  ضئيــاًل  عــددًا  إال  المرافــق 
ــك، فقــد تراجــع مســتوى توافــر  المخطــط لهــا. وبرغــم ذل
مرافــق إنتــاج البولــي إيثيليــن تراجعــًا متوســطًا مقارنــة 
بالعــام الماضــي، وذلــك جــراء خضــوع المرافــق إلــى عملية 
تطفئــة عامــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تأثــرت موثوقيــة 
مرافــق إنتــاج اإلضافــات البتروليــة ومســتوى توافرهــا، 
وهــو مــا ُيعــزى بصــورة أساســية إلــى تطفئتهــا ألســباب 
تجاريــة. وعلــى مســتوى القطــاع بصفــة عامــة، فقــد بلغــت 
نســبة الموثوقيــة حوالــي 96%، األمــر الــذي يؤكــد علــى 

متانــة أصــول القطــاع وقــوة عملياتــه التشــغيلية

النتائج المالية6 

بفضــل  متميــزًا  ماليــًا  أداًء   2021 عــام  خــالل  القطــاع  حقــق 
نمــو  أســهم  المنتجــات. وقــد  أســعار  فــي  الكبيــر  االرتفــاع 
إجمالــي الناتــج المحلــي المدفــوع بالطلــب وحــدوث نقــص 
فــي المعــروض إلــى ارتفــاع األســعار بشــكل كبيــر مقارنــة 
وأثمــر   .%55 تبلــغ  بنســبة  ازدادت  حيــث  الماضــي،  بالعــام 
ــرادات القطــاع بنســبة  ارتفــاع أســعار المنتجــات عــن ارتفــاع إي
تبلــغ 51%، لتصــل إلــى 6.0 مليــار ريــال قطــري. وقــد حقــق 
ــادة  ــال قطــري، بزي ــار ري ــاح بواقــع 2.5 ملي القطــاع صافــي أرب
ملحوظــة تبلــغ نســبتها 133% مقارنــة بعــام 2020. وبلغــت 
ــب واإلهــالك  ــد والضرائ ــل احتســاب الفوائ أربــاح القطــاع قب
واالســتهالك 3.1 مليــار ريــال قطــري، بهامــش قــوي تبلــغ 

.%51 نســبته 

اإلنفاق الرأسمالي

بلــغ اإلنفــاق الرأســمالي لعــام 2021، والــذي اقتصــر بصــورة 
لهــا  المخطــط  الشــاملة  الصيانــة  عمليــات  علــى  أساســية 
واالرتقــاء بمســتويات الصحــة والســالمة والبيئــة، مــا يصــل 
إلــى 817 مليــون ريــال قطــري، علمــًا بــأن عمليــات الصيانــة 
ســالمة  ضمــان  فــي  أساســيًا  عنصــرًا  تشــكل  الشــاملة 

التشــغيلية. والموثوقيــة  األصــول 

الخمســة  لألعــوام  الرأســمالي  باإلنفــاق  يتعلــق  وفيمــا 
القطــاع  ينفــق  أن  المتوقــع  فمــن   ،)2026-2022( القادمــة 
1.9 مليــار ريــال قطــري فــي عــدة مشــاريع تتضمــن، علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر، عمليــات )الصحــة والســالمة والبيئــة 
تطفئــة  عمليــات  وإجــراء  وســالمتها(  المصانــع  وموثوقيــة 

6احتسبت المبالغ بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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لتنفيــذ أعمــال الصيانــة، علمــًا بــأن هــذه المشــاريع ال تهــدف 
والموثوقيــة،  للمرافــق،  التشــغيلية  الســالمة  تعزيــز  إلــى 
أيضــًا  بــل تســهم  االنبعاثــات فحســب،  واإلنتــاج، وخفــض 
ــادة التدفقــات النقديــة  ــال التنظيمــي وزي فــي ضمــان االمتث

التشــغيلية عبــر زيــادة الكفــاءة.

قطاع األسمدة الكيماوية
االستراتيجية

تهــدف اســتراتيجية القطــاع إلــى تشــغيل جميــع أصوله بشــكل 
آمــن وكفــاءة وعلــى نحــو مــراٍع للبيئــة مــن أجــل إنتــاج أســمدة 
ــة تتســم بالجــودة الرفيعــة. وقــد وضــع القطــاع خطــة  كيماوي
والتنــوع  والنمــو  )التفــوق  ركائــز  تتضمــن ســبع  اســتراتيجية 
لتحقيــق  الجماعــي(  والعمــل  والنزاهــة  والســالمة  والتميــز 

رؤيتــه ورســالته.

المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

ارتفعــت أســعار األســمدة الكيماويــة ارتفاعــًا كبيــرًا خــالل عــام 
2021 فــي ظــل الزيــادة الملحوظــة فــي الطلــب مــن المناطــق 
الرئيســية لزراعــة المحاصيــل، وذلــك بفضــل ارتفــاع أســعار 
ســلع زراعيــة، مثــل الــذرة وفــول الصويــا، هــذا إلــى جانــب 
حــدوث نقــص فــي المعــروض جــراء تراجــع معــدالت تشــغيل 
المصانــع وانخفــاض صــادرات بعــض البلــدان المنتجــة. وقــد 
أســهم أيضــًا ارتفــاع أســعار الطاقــة داخــل مناطــق رئيســية 
فــي زيــادة أســعار المنتجــات خــالل معظــم الفتــرة األخيــرة مــن 

عــام 2021.

االرتقاء بمستويات اإلنتاج

تمثــل الهــدف الرئيســي لقطــاع األســمدة الكيماويــة خــالل 
عــام 2021 فــي مواصلــة تعزيــز موثوقيــة المرافــق وتوافــر 

خطــوط اإلنتــاج لالرتقــاء بمســتويات اإلنتــاج.

اإلنتــاج: انخفــض إنتــاج القطــاع انخفاضــًا هامشــيًا بنســبة   •
تبلــغ 1% مقارنــة بالعــام الماضــي، حيــث خضعــت خطــوط 
إنتــاج قافكــو مــن 1 إلــى 4 إلــى عمليــة تطفئــة لتنفيــذ 
أعمــال الصيانــة اســتمرت لعــدد أكبــر مــن األيــام خــالل عــام 

.2021

أحجــام المبيعــات: ارتفعــت أحجــام مبيعــات القطــاع ارتفاعــًا   •
ــة بالعــام الماضــي، األمــر  ــرًا بنســبة بلغــت 38% مقارن كبي
الــذي ُيعــزى أواًل إلــى تســجيل أحجــام مبيعــات خطــوط إنتاج 
قافكــو مــن 1 إلــى 4 لعــام 2021 بالكامــل، وهــو مــا لــم 
يحــدث خــالل عــام 2020 نتيجــة االتفاقيــة المؤقتــة لمعالجــة 
األولــى  أشــهر  للســبعة  بهــا  العمــل  جــرى  التــي  الغــاز 
الطلــب علــى األســمدة  ارتفــاع  عــام 2020. وثانيــًا،  مــن 
الكيماويــة إثــر التعافــي الــذي شــهده االقتصــاد العالمــي 

ــات. ــام كان يعــج بالتحدي بعــد ع

مرافــق  موثوقيــة  نســبة  بلغــت  والموثوقيــة:  التوافــر   •
عمليــات  لعــدد  نتيجــة   %97 الكيماويــة  األســمدة  قطــاع 
التطفئــة التــي جــرى تنفيذها خالل عــام 2021. كما انخفض 
مســتوى توافــر مصانــع القطــاع انخفاضــًا هامشــيًا جــراء 
ارتفــاع إجمالــي عــدد أيــام التطفئــة خــالل عــام 2021 مقارنــة 

بالعــام الماضــي. 

النتائج المالية
حقــق قطــاع األســمدة الكيماويــة نتائــج ماليــة جيــدة خــالل عــام 
2021، حيــث بلــغ صافــي أرباحــه 4.7 مليــار ريــال قطــري، بزيــادة 
ــًا  ــة بالعــام الماضــي. وســجل أرباح ــغ نســبتها 544% مقارن تبل
ــب واإلهــالك واالســتهالك  ــد والضرائ ــل احتســاب الفوائ قب
بنســبة كبيــرة بلغــت 60% لعــام 2021. وُيعــزى هــذا االرتفــاع 
الملحــوظ فــي األداء المالــي للقطــاع بصــورة أساســية إلــى 
تســجيل  وعــدم  المنتجــات  أســعار  وارتفــاع  األحجــام  زيــادة 
أيــة مخصصــات اســتثنائية لخفــض القيمــة مقارنــة بالعــام 
الماضــي الــذي تأثــر خاللــه األداء المالــي للقطــاع بتســجيل 
قطــري  ريــال  مليــون   153 بواقــع  القيمــة  لخفــض  نفقــات 
فــي إحــدى شــركاته التابعــة. وقــد ارتفعــت أســعار المنتجــات 
فــي المتوســط بنســبة تبلــغ 100% فــي ظــل زيــادة الطلــب 
وارتفــاع تكاليــف المدخــالت وحــدوث نقــص فــي المعــروض، 
فيمــا ارتفعــت أحجــام المبيعــات بنســبة تبلــغ 38%. وأثمــر كال 
العامليــن عــن ارتفــاع عــام فــي إيــرادات القطــاع بنســبة تبلــغ 

133%، لتصــل إلــى 10.3 مليــار ريــال قطــري. 

اإلنفاق الرأسمالي

بلــغ اإلنفــاق الرأســمالي لقطــاع األســمدة الكيماويــة خــالل 
عــام 2021 مــا يصــل إلــى 444 مليــون ريــال قطــري. واقتصــر 
خارطــة  ومشــاريع  الصيانــة  أعمــال  علــى  أساســي  بشــكل 

الطريــق الفنيــة.

وفيمــا يتعلــق باإلنفــاق الرأســمالي لألعوام الخمســة القادمة 
مليــار   8.8 القطــاع  ينفــق  أن  المتوقــع  فمــن   ،)2026-2022(
ريــال قطــري فــي عــدة مشــاريع تتضمــن الصيانــة الشــاملة 
وخطــًا جديــدًا إلنتــاج األمونيــا. وســيحل خــط اإلنتــاج الجديــد 
ــاج  ــن مــن خطــوط اإلنت والحديــث والموفــر للطاقــة محــل اثني
ــم إنشــاؤهما  ــن ت ــا 1 و2( اللذي ــاج األموني القائمــة )خطــي إنت
الخــاص بخــط  المقتــرح  قبــل خمســة عقــود. ويخضــع حاليــًا 
ــل اإلدارة. وفضــاًل عــن  ــد إلــى الدراســة مــن ِقَب ــاج الجدي اإلنت
ذلــك، ســيركز القطــاع فــي نفقاتــه الرأســمالية علــى االرتقــاء 
بمســتويات الصحــة والســالمة والبيئــة وموثوقيــة المصانــع 
وســالمتها وإجــراء عمليــات تطفئــة لتنفيــذ أعمــال الصيانــة.

تقرير مجلس اإلدارة بشأن 
قطاعات المجموعة
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قطاع الحديد والصلب
االستراتيجية

واصلــت شــركة الحديــد والصلــب التابعــة للمجموعــة )قطــر 
ــث  ــى الســوق، حي ســتيل( اســتراتيجيتها بشــأن ”التركيــز” عل
يجــري بموجبهــا بيــع منتجــات الشــركة مــن الحديــد والصلــب 
تــم تنفيــذ  فــي األســواق المحليــة بصــورة أساســية، كمــا 
مبيعــات اســتغالاًل لبعــض الفــرص الدوليــة. وقــد تــم اعتمــاد 
هــذه االســتراتيجية العــام الماضــي بعــد إجــراء مراجعــة دقيقــة 
ــاًل لنقــاط القــوة والضعــف  ــد والصلــب وتحلي ألســواق الحدي
فــي قطــر ســتيل ووضعهــا التنافســي. وممــا ال شــك فيــه 
أن تلــك االســتراتيجية قــد دعمــت القطــاع فــي تحقيــق عوائــد 

ــادة هوامشــه.  ــط تكاليفــه وزي أفضــل وضب

المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

واصلــت أســعار الحديــد والصلــب مســارها اإليجابــي الــذي 
بدأتــه خــالل الفتــرة األخيــرة مــن عــام 2020، وذلــك بفضــل 
زيــادة الطلــب علــى الحديــد والصلــب عقــب اســتئناف قطــاع 
التــي  بالقيــود  وتأثــرت  التــي ســبق  اإلنشــاءات ألنشــطته 

فرضــت جــراء انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا. 

وقــد أثمــر ارتفــاع أســعار خــام الحديــد جــراء التوتــرات التجاريــة 
الناشــئة بيــن الصيــن واســتراليا فــي مطلــع عــام 2021 عــن 
زيــادة أســعار منتجــات الحديــد والصلــب. وبرغــم أن أســعار خــام 
الحديــد قــد تراجعــت خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2021، 
إال أن أســعار منتجــات الحديــد والصلــب قــد حافظــت علــى 
ــة الكربــون، إذ  ارتفاعهــا نتيجــة للبرامــج الصينيــة المعنيــة بإزال
تطمــح الصيــن إلــى خفــض إنتاجهــا مــن الحديــد والصلــب مــن 

أجــل أن تحقــق أهدافهــا البيئيــة. 

كمــا شــهدت األســواق المحليــة اتجاهــات ســعرية مماثلــة، 
حيــث أثمــر تجــدد الطلــب علــى الحديــد والصلــب مــن ِقَبــل 
مشــاريع البنيــة التحتيــة والمشــاريع اإلنشــائية، إلــى جانــب 
الحديــد  أســعار  ارتفــاع  عــن  الخــام،  المــواد  أســعار  تقلــب 

والصلــب.

ترشيد اإلنتاج

االرتقــاء  فــي  والصلــب  الحديــد  قطــاع  هــدف  يتمثــل 
بمســتويات إنتــاج المرافــق المتوافــرة، وذلــك بعــد أن خفــض 
مــن طاقتــه اإلنتاجيــة التبــاع اســتراتيجية ســوقية أكثــر تركيــزًا، 
فيمــا يهــدف أيضــًا إلــى خفــض تكاليفــه التشــغيلية مــن خــالل 
ــط العمليــات لتحقيــق التميــز التشــغيلي علــى مســتوى  ضب

أنشــطة أعمالــه وسلســلة القيمــة.
اإلنتــاج: انخفــض إنتــاج القطــاع انخفاضــًا متوســطًا بنســبة   •
تبلــغ 10% مقارنــة بالعــام الماضــي، إذ تضمــن أداء عــام 
أثــر إيقــاف تشــغيل بعــض مرافــق إنتاجيــة لعــام   2021
بالكامــل مقارنــة بالعــام الماضــي الــذي اتخــذ فــي الربــع 

الثانــي منــه القــرار الخــاص بإيقــاف التشــغيل.

 1.6 القطــاع  مبيعــات  أحجــام  بلغــت  المبيعــات:  أحجــام   •
طــن متــري، بانخفــاض هامشــي تبلــغ نســبته 2% مقارنــة 
بالعــام الماضــي، وهــو مــا ُيعــزى بصــورة أساســية إلــى 
انخفــاض أحجــام اإلنتــاج، األمــر الــذي عادلــه جزئيــًا إجــراء 
مبيعــات اســتثنائية ضمــن فــرص فــي أســواق دوليــة.

التوافــر والموثوقيــة: انخفــض مســتوى توافــر المرافــق   •
يقــارب مــن نصفهــا، فيمــا  مــا  نظــرًا إليقــاف تشــغيل 
حافظــت الموثوقيــة علــى مســتواها الرفيــع فــي ظــل 
انخفــاض عــدد عمليــات التطفئــة التــي جــرى تنفيذهــا خــالل 

العــام.

النتائج المالية
الهيكلــة  إعــادة  مبــادرات  وبفضــل   ،2021 عــام  خــالل 
تــم تنفيذهــا عــام 2020، أصبــح قطــاع  التــي  االســتراتيجية 
الصعوبــات  بعــد  لألربــاح  محققــًا  قطاعــًا  والصلــب  الحديــد 
أربــاح  صافــي  بلــغ  فقــد  الماضــي.  العــام  واجههــا  التــي 
ــال قطــري  القطــاع لعــام 2021 مــا يصــل إلــى 716 مليــون ري
مقارنــة بصافــي خســائر بلــغ 1.3 مليــار ريــال قطــري للعــام 
الماضــي. وُيعــزى هــذا التحســن الملحــوظ بصــورة أساســية 

التاليــة: العوامــل  إلــى 
ارتفــاع أســعار البيــع بنســبة تبلــغ 31% خــالل عــام 2021   •
بفضــل زيــادة الطلــب علــى الحديــد والصلــب مــع اســتئناف 
قطــاع اإلنشــاءات وتطويــر البنيــة األساســية ألنشــطته 

وتقلــب أســعار المــواد الخــام علــى الصعيــد الدولــي.
أتــاح إيقــاف تشــغيل بعــض المرافــق الخاصة بإنتــاج الحديد   •
والصلــب للقطــاع إمكانيــة التركيــز بصــورة أساســية علــى 
ــة الُمرِبحــة وضبــط تكاليفــه. وبرغــم ذلــك،  الســوق المحلي
وفــي ظــل ارتفــاع األســعار الدوليــة، فقــد تمكــن القطــاع 
المحليــة  الســوق  خــارج  الكميــات  بعــض  بيــع  مــن  أيضــًا 

اســتغالاًل لفــرص ســانحة.
ــم تســجيلها  ــي ت ــاب النفقــات االســتثنائية، الت أســهم غي  •
العــام الماضــي لخفــض القيمــة بواقــع 1.2 مليــار ريــال 
ــذي اتخــذ بإيقــاف تشــغيل مرافــق  قطــري عقــب القــرار ال
إنتاجيــة، أســهم فــي تحســن األداء لعــام 2021 مقارنــة 

الماضــي.  بالعــام 

اإلنفاق الرأسمالي
مبلغــًا   2021 عــام  خــالل  للقطــاع  الرأســمالي  اإلنفــاق  بلــغ 
واقتصــر  قطــري،  ريــال  مليــون   51 بنحــو  يقــدر  محــدودًا 
بصــورة أساســية علــى اإلضافــات الروتينيــة إلــى الممتلــكات 
والمنشــآت والمعــدات. وفيمــا يتعلــق باإلنفــاق الرأســمالي 
المتوقــع  فمــن   ،)2026-2022( القادمــة  الخمســة  لألعــوام 
ــال قطــري فــي عــدة مشــاريع  ــار ري أن ينفــق القطــاع 0.5 ملي
تتضمــن عمليــات اســتبدال لألصــول واالرتقــاء بمســتويات 

والموثوقيــة. والبيئــة  والســالمة  الصحــة 

تقرير مجلس اإلدارة بشأن 
قطاعات المجموعة
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الجمهور العام
%49

 قطر للطاقة
%51

صناعات قطر

 شركة قطر
للبتروكيماويات 

)%80(

شركة قطر لإلضافات 
البترولية المحدودة  

)%50(

شركة قطر لألسمدة 
الكيماوية   

)%100(

قطر ستيل  
)%100(

الشركات التابعةالمشاريع المشتركة

نبذة حول مجموعة صناعات قطر

استعراض عام

تأسســت صناعــات قطــر، وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة، فــي 19 أبريــل مــن عــام 2003. وعنوانهــا الُمســجل هــو ص.ب. 
3212 الدوحــة، قطــر. ومــن خــالل شــركاتها التابعــة ومشــاريعها المشــتركة )شــركات المجموعــة(، تعمــل صناعــات قطــر فــي ثالثــة 

قطاعــات مختلفــة، هــي البتروكيماويــات واألســمدة الكيماويــة والحديــد والصلــب.

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة

تقــدم قطــر للطاقــة، المســاهم األكبــر فــي صناعــات قطــر، وظائــف المكتــب الرئيســي بموجــب اتفاقيــة خدمــات شــاملة، فيمــا 
ــا  ــل مجالــس إدارتهــا واإلدارة العلي ــدار عمليــات المشــاريع المشــتركة والشــركات التابعــة للمجموعــة بصــورة ُمســتقلة مــن ِقَب ُت

لــكل منهــا.

هيكل الملكية
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 اإلنتاج )مليون طن متري(

اإليرادات )مليار ريال قطري(

صافي األرباح )مليار ريال قطري(

أحجام المبيعات )مليون طن متري(

أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري( 

العائد على السهم  )ريال قطري(

%3- 

15.8

2020

15.3

2021

%77+ 

11.4

2020

20.2

2021

%321+ 

1.9

2020

8.1

2021

%20+ 

7.9

2020

9.5

2021

%58+ 

379

2020

597

2021

%321+ 

0.3

2020

1.3

2021

نبذة حول مجموعة صناعات قطر

 أداء صناعات قطر لعام 2021

مالحظة: احتسبت األرقام بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية أفريقيا

الشرق األوسط

أوروبا

قطر

آسيا باستثناء
 شبه القارة الهندية

شبه القارة الهندية

٪٦
٪٩

٪١٦

٪٩

٪٥

٪١٢

٪٢٧

٪١٢

إيرادات مجموعة صناعات قطر حسب المنطقة الجغرافية )%(

نبذة حول مجموعة صناعات قطر
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وتعمل قابكو ومشروعيها المشتركين في إنتاج البولي أولفينات والبولي إيثيلين ومنتجات 
الكلور القلوي. وفيما يلي الطاقة اإلنتاجية لقابكو من المنتجات الرئيسية:

* تباع الكميات الفائضة على نحو منفصل؛ أو يتم استخدامها كلقيم.

مالحظــة: تمثــل الطاقــات اإلنتاجيــة الــواردة فــي الجــدول المبيــن أعــاله إجمالــي 
الطاقــات اإلنتاجيــة للكيانــات المنتجــة.

مالحظــة: تمثــل الطاقــات اإلنتاجيــة الــواردة فــي الجــدول المبيــن أعــاله إجمالــي 
الطاقــات اإلنتاجيــة للكيانــات المنتجــة.

*إيثيلين

الميثانول

 البولي إيثيلين الخطي
منخفض الكثافة

الصودا الكاوية

 البولي إيثيلين منخفض
الكثافة

ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير

 ثاني كلوريد اإليثيلين ومونومر
كلوريد الڤينيل

تعمــل صناعــات قطــر فــي ثالثة قطاعات أعمــال مختلفة هي 
والصلــب.  والحديــد  الكيماويــة  واألســمدة  البتروكيماويــات 
ــن فــي المشــاريع المشــتركة  ــع الشــركاء الدوليي ــع جمي ويتمت

للمجموعــة بأرقــى الخبــرات الفنيــة فــي مجــاالت أعمالهــم.

قطاع البتروكيماويات

يضــم قطــاع البتروكيماويــات مشــروعين مشــتركين: شــركة 
قطــر  وشــركة  )قابكــو(  المحــدودة  للبتروكيماويــات  قطــر 

)كفــاك(. المحــدودة  البتروليــة  لإلضافــات 

تأسســت شــركة قطــر للبتروكيماويــات المحــدودة )قابكــو(، 
وهــي مشــروع مشــترك، عــام 1974. وتمتلــك فيهــا حاليــًا 
صناعــات قطــر مــا نســبته 80% وشــركة توتــال للبتروكيماويــات 
)فرنســا( 20%. وتشــارك قابكــو فــي مشــروعين مشــتركين، 
ــل  ــن المحــدودة وشــركة قطــر للفيني أال وهمــا شــركة قاتوفي
المحــدودة، ولهــا شــركة زميلــة هــي شــركة قطــر للمنتجــات 

البالســتيكية.

ــي  ــاج البول وتعمــل قابكــو ومشــروعيها المشــتركين فــي إنت
أولفينــات والبولــي إيثيليــن ومنتجــات الكلــور القلــوي. وفيمــا 

يلــي الطاقــة اإلنتاجيــة لقابكــو مــن المنتجــات الرئيســية:

المحــدودة  البتروليــة  لإلضافــات  قطــر  شــركة  وتأسســت 
)كفــاك(، وهــي مشــروع مشــترك، عــام 1991. وتمتلــك فيهــا 
حاليــًا صناعــات قطــر مــا نســبته 50% وشــركة أوبــك الشــرق 
المحــدودة  أوكتــان  إنترناشــيونال  وشــركة   %20 األوســط 
15% وشــركة إل ســي واي الشــرق األوســط 15%. وتعمــل 
الشــركة فــي إنتــاج الميثانــول وثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر. 
وفيمــا يلــي الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة لكفــاك مــن المنتجــات 

الرئيســية:

 الطاقة اإلنتاجية
)ألف طن متري(

 الطاقة اإلنتاجية
)ألف طن متري(

1,150

1,000

551

386

750

610

652

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة
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نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

المنتجات الرئيسية

•  اإليثيلين

ــرة مــن  ــاج مجموعــة كبي ــن كلقيــم فــي إنت يســتخدم اإليثيلي  
المــواد البتروكيماويــة. وتســتخدم كل مــن قابكــو وقاتوفيــن 
جــزءًا كبيــرًا منــه فــي إنتــاج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة 
يبــاع  الكثافــة، فيمــا  الخطــي منخفــض  إيثيليــن  والبولــي 
الفائــض إلــى شــركة قطــر للفينيــل إلنتــاج مجموعــة مــن 

منتجــات الكلــور القلــوي.

إيثيليــن  والبولــي  الكثافــة  منخفــض  إيثيليــن  البولــي   •
الكثافــة منخفــض  الخطــي 

ينــدرج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة والبولــي إيثيليــن   
الخطــي منخفــض الكثافــة ضمــن اللدائــن التــي يتــم إنتاجهــا 
مــن لقيــم مونومــر اإليثيليــن مــن خــالل عمليــة البلمــرة. 
منخفــض  إيثيليــن  البولــي  مــن  درجــات  عــدة  إنتــاج  ويتــم 
الكثافــة والبولــي إيثيليــن الخطــي منخفــض الكثافــة تدخــل 
فــي صناعــة مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات البالســتيكية، 
مثــل األغشــية واألنابيــب والكابــالت واألســالك وغيرهــا 

مــن المنتجــات المقولبــة.

• الميثانول

يســتخدم جــزءًا كبيــرًا مــن الميثانــول المنتــج كلقيــم فــي إنتــاج   
ثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر وتبــاع الكميــة الفائضــة منــه. 
كمــا يســتخدم الميثانــول فــي قطــاع البتروكيماويــات كمــادة 
هاليــد  والميثيــل  والفورمالديهايــد  المذيبــات  إلنتــاج  خــام 
الخليــك  وأنهيدريــد  اإليثيلــي  والكحــول  الخليــك  وحمــض 

ــر. ــل اإلثي ــل بيوتاي ــي ميثاي ــر وثالث ــل اإليث ــي ميثي وثنائ

• ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير

يســتخدم ثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر كمــادة تضــاف إلــى   
الغــازي  التلــوث  مــن  والحــد  احتراقــه  لتحســين  الجازوليــن 
الناتــج عــن المركبــات، ويلغــي الحاجــة إلــى إضافــة رباعــي 

الرصــاص. إيثيــل 

• الصودا الكاوية

ســائل لــزج عديــم اللــون والرائحــة ومســبب للتــآكل. تســتخدم   
الصــودا الكاويــة فــي عــدة قطاعــات، منهــا قطــاع صناعــة 
والمنظفــات  الصابــون  وإنتــاج  الميــاه  ومعالجــة  الــورق 

واأللومينــا. والمنســوجات  االصطناعيــة 

•  ثاني كلوريد اإليثيلين

مــادة ســائلة يميــل لونهــا إلــى الصفــرة ولهــا رائحــة خفيفــة   
تشــبه رائحــة الكلوروفــورم. يســتخدم ثانــي كلوريــد اإليثيلين 
بشــكل أساســي فــي إنتــاج مونومــرات كلوريــد الڤينيــل. 
ومعظــم الكميــات التــي يتــم إنتاجهــا تســتغل فــي إنتــاج 
إلــى  الفائــض فيصــدر  أمــا  الڤينيــل،  كلوريــد  مونومــرات 

ــارج. الخ

•  مونومر كلوريد الڤينيل

غــاز عديــم اللــون ذو رائحــة خفيفة. يســتخدم مونومــر كلوريد   
الڤينيــل بصــورة أساســية فــي إنتــاج البولــي ڤينيــل كلوريــد 
- وهــو مــادة بالســتيكية متعــددة االســتعماالت تدخــل فــي 
مجموعــة كبيــرة مــن االســتخدامات النهائيــة. ويتم اســتغالل 
مــا يزيــد علــى 80% مــن الطلــب العالمــي علــى مــادة البولــي 
ڤينيــل كلوريــد ألغــراض التطبيقــات الُمعمــرة طويلــة األجــل 
أنابيــب  مثــل  األساســية،  البنيــة  إقامــة  مشــاريع  ضمــن 
شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي واألســالك والكابــالت 
وأرضيــات  واألبــواب  والنوافــذ  المنــازل  جــدران  وتكســية 

المنــازل.

•  الكبريت

يتــم الحصــول علــى كبريــت عالــي الجــودة كمنتــج ثانــوي   
ــًا، ثــم يصــدر مــن  ــاع محلي ــاج اإليثيليــن ويب ــة إنت عملي من  

المحلــي. المشــتري  خــالل 

•  الجازولين الحراري

الكميــات المحــدودة مــن الجازوليــن الحــراري التــي تنتجهــا   
كلقيــم. المحليــة  الشــركات  إحــدى  تســتخدمها  قابكــو 

C4 / C3 الغاز البترولي المسال الممزوج  •

يتــم توريــد الكميــات البســيطة التــي ُتنتــج من الغــاز البترولي   
المســال الممــزوج إلــى المصانــع المحليــة المتخصصــة فــي 

إنتــاج ســوائل الغــاز الطبيعــي إلنتــاج البروبــان والبيوتــان.
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صفحة 25

اإلنتاج )مليون طن متري(

   اإليرادات )مليار ريال قطري(

صافي األرباح )مليار ريال قطري(

أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

%3- 

2.7

2020

2.6

2021

%51+ 

4.0

2020

6,0

2021

%133+ 

1.1

2020

2,5

2021

%55+ 

569

2020

882

2021

أداء قطاع البتروكيماويات لعام 2021

مالحظة: احتسبت األرقام بناًء على طريقة التوحيد التناسبي خالفًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة
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إيرادات القطاع لعام 2021 )%( يرادات القطاع لعام 2020 )%(  

آسيا
شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا
الشرق األوسط

قطر 
األمريكتين

٪٥٢

٪٣٩

٪٤٪١

٪٧

٪٨

٪٨

٪٤
٪٦

٪٨

٪٩

٪١٥

٪٢٠

٪١٩

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

أداء قطاع البتروكيماويات لعام 2021
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نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

قطاع األسمدة الكيماوية

واحــدة  تابعــة  شــركة  الكيماويــة  األســمدة  قطــاع  يضــم 
مملوكــة بالكامــل، أال وهــي شــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة 

)قافكــو(. المحــدودة 

وتخضــع حاليــًا ملكيــة قافكــو بالكامــل إلــى صناعــات قطــر. 
ولقافكو شــركتين تابعتين، هما شــركة الخليج للفورمالديهايد 

وشــركة قطــر للميالميــن.

األمونيــا  إنتــاج  فــي  التابعتيــن  وشــركتيها  قافكــو  وتعمــل 
واليوريــا والميالميــن ومكثفــات الفورمالديهايــد. وفيمــا يلــي 

الطاقــة اإلنتاجيــة لقافكــو مــن المنتجــات الرئيســية:

المنتجات الرئيسية 

• األمونيا

يتــم اســتخدام جــزء كبيــر مــن األمونيــا التــي تنتجهــا قافكــو   
داخليــًا كلقيــم إلنتــاج اليوريــا.

• اليوريا

يتخــذ إنتــاج قافكــو مــن اليوريــا شــكلين، اليوريــا المتبلــرة أو   
الحبيبيــة.

)85-UFC( مكثف اليوريا فورمالدهايد •

UFC-85 هــي مــادة مانعــة للتكتــل ُتضــاف إلــى منتجــات   
اليوريــا  إنتــاج  كل  وُيســتخدم  قوتهــا.  لتحســين  اليوريــا 
فورمالدهايــد UFC-85 فــي مصانــع اليوريــا التابعــة لقافكــو.

• الميالمين

قطــاع  فــي  أساســية  بصــورة  الميالميــن  ُيســتخدم   
اإلنشــاءات، كذلــك إنتــاج الرقائــق المضغوطــة ضغطــًا عاليــًا 
والتــي تســتخدم فــي العديــد مــن األنشــطة اإلنشــائية. 
وُيســتخدم الميالميــن أيضــًا فــي إنتــاج مســتلزمات المطبــخ 

واألطبــاق.

* تباع الكميات الفائضة على نحو منفصل؛ أو يتم استخدامها كلقيم.

األمونيا

الميالمين

اليوريا

مكثف اليوريا فورمالدهايد

 الطاقة اإلنتاجية
)ألف طن متري(

3,840

60

5,957

65
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صفحة 28

اإلنتاج )مليون طن متري(

اإليرادات )مليار ريال قطري(

صافي األرباح )مليار ريال قطري(

أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

%1- 

9.7

2020

9.6

2021

%133+ 

4.4

2020

10.3

2021

%544+ 

0,7

2020

4,7

2021

%100+ 

243

2020

488

2021

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

أداء قطاع األسمدة الكيماوية لعام 2021

مالحظة: تم احتساب األداء المالي لعام 2020 بشكل اعتيادي ليعكس آثار عملية شراء الحصة التي تبلغ نسبتها 25% في قافكو ودخولها حيز النفاذ اعتبارًا من 1 يناير 2020.
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إيرادات القطاع لعام 2021 )%( إيرادات القطاع لعام 2020 )%(                                       

آسيا
شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا
الشرق األوسط

أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية

٪١٩

٪٢٤

٪١٨

٪٤
٪٢٪٥

٪٢٨

٪١٦

٪٢٩

٪٢٠

٪٣٪٧٪٢

٪٣٠

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

أداء قطاع األسمدة الكيماوية لعام 2021
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نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

قطاع الحديد والصلب

بالكامــل  مملوكــة  شــركة  وهــي  ســتيل،  قطــر  تأسســت 
لصناعــات قطــر، عــام 1974. ولــدى قطــر ســتيل العديــد مــن 
االســتثمارات فــي قطــاع الحديــد والصلــب، منهــا شــركتين 
تابعتيــن، همــا شــركة قطــر ســتيل دبــي - المنطقــة الحــرة 
وشــركة قطــر ســتيل لالســتثمارات الصناعيــة، هــذا باإلضافــة 
إلــى ثــالث شــركات زميلــة، هــي فــوالذ القابضــة وشــركة 

قطــر لتغليــف المعــادن وشــركة صلــب ســتيل.

وتعمــل قطــر ســتيل فــي إنتــاج منتجــات الحديــد والصلــب 
الوســيطة، مثــل الحديــد المختــزل بالطريقــة المباشــرة / الحديد 
المقولــب علــى الســاخن وكتــل الصلــب ومنتجــات الصلــب 
النهائيــة، مثــل حديــد التســليح واللفائــف. فيمــا يلــي الطاقــة 

اإلنتاجيــة لقطــر ســتيل مــن منتجــات الحديــد والصلــب:

  المنتجات الرئيسية

والحديــد  المباشــرة  بالطريقــة  المختــزل  •الحديــد 
الســاخن علــى  المقولــب 

ُيســتخدم جــزءًا كبيــرًا مــن منتجــات الحديــد المختــزل بالطريقــة   
ــاج  ــًا إلنت ــى الســاخن داخلي ــب عل ــد المقول المباشــرة والحدي

ــع الفائــض. ــم بي منتجــات وســيطة، ويت

•كتل الحديد

يتــم تحويــل معظــم كتــل الحديــد التــي تنتجهــا قطــر ســتيل   
إلــى حديــد تســليح وُيصــدر الفائــض، إن وجــد، إلــى بلــدان 
خليجيــة وغيــر خليجيــة )غالبــًا بلــدان رابطــة دول جنــوب شــرق 

آســيا(.

•حديد التسليح

الُمدرفــل علــى الســاخن علــى  التســليح  ُيســتعمل حديــد   
اإلنشــاءات. قطــاع  فــي  واســع  نطــاق 

•لفائف الحديد

القضبــان  ولفائــف  التســليح  حديــد  لفائــف  تســتخدم   
الســلكية علــى نطــاق واســع فــي قطــاع اإلنشــاءات، حيــث 
يتــم تشــكيلها علــى هيئــة قضبــان تســليح وأســالك ربــط 
وشــبكات ســلكية ملحومــة، وتســتخدم أيضــًا فــي قطــاع 
القضبــان  لفائــف  وتســتخدم  التجهيــز.  ســابقة  الخرســانة 
لتطبيقــات  التحويليــة  الصناعــات  فــي  أيضــًا  الســلكية 
مختلفــة، مثــل صناعــة المســامير، والمشــاجب، والبراغــي، 
المصفحــة،  والكابــالت  والســياج،  األســالك،  وشــبكات 
دولــة  فــي  اإلنتــاج  مرفــق  ويقــع  الشــائكة.  واألســالك 
ــاج  ــم تســويق معظــم اإلنت ــة المتحــدة، ويت اإلمــارات العربي

والمنطقــة. المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 

* تباع الكميات الفائضة على نحو منفصل؛ أو يتم استخدامها كلقيم.

مالحظــة: وفقــًا للقــرار األخيــر المعنــي بإيقــاف تشــغيل بعــض مرافــق إنتاجيــة تابعــة 
لشــركة قطــر ســتيل اعتبــارًا مــن 1 أبريــل 2020، فقــد تــم تغييــر الطاقــة االســمية 
إلنتــاج؛ الحديــد المختــزل بالطريقــة المباشــرة / الحديــد المقولــب علــى الســاخن: 600 
ــف  ــد التســليح: 1100 أل ــري؛ حدي ــف طــن مت ــد: 1000 أل ــل الحدي ــري؛ كت ــف طــن مت أل

طــن متــري فــي العــام.

الحديد المختزل بالطريقة المباشرة 
/ الحديد المقولب على الساخن*

حديد التسليح

كتل الحديد*

اللفائف

الطاقة اإلنتاجية
)ألف طن متري(

2300

1800

2520

240
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اإلنتاج )مليون طن متري(

اإليرادات )مليار ريال قطري(

صافي األرباح )مليون ريال قطري(

أسعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

%10- 

3.4

2020

3.0

2021

%30+ 

3.0

2020

3.9

2021

%155+ 

1,314-

2020

716

2021

%31+ 

507

2020

664

2021

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

أداء قطاع الحديد والصلب لعام 2021
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٪٢٣

قطر الشرق األوسطآسيا

٪٤١

٪٢٧

٪١٥

٪٥٠٪٤٤

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

إيرادات القطاع لعام 2021 )%(إيرادات القطاع لعام 2020 )%(

أداء قطاع الحديد والصلب لعام 2021



صناعات قطــــر
التقرير السنوي 2021 

صفحة 33
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

شركة صناعات قطر ش.م.ع.ق.
الدوحة – قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة 
التابعــة  )"الشــركة"( وشـــركاتها  صناعــات قطــر ش.م.ع.ق. 
)يشــار إليهــم جميعــًا بـــ "المجموعــة"( والتــي تتكــون مــن بيــان 
المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وكاًل مــن 
البيانــات الموحــدة للربــح أو الخســارة وبيــان الدخــل الشــامل 
اآلخــر والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة 
ــات  ــخ، واإليضاحــات حــول البيان ــك التاري ــة بذل للســنة المنتهي
المحاســبية  للسياســات  ملخصــًا  ومنهــا  الموحــدة  الماليــة 

الهامــة.

تظهــر  المرفقــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  أن  رأينــا،  فــي 
بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي 
وأدائهــا   2021 ديســمبر   31 فــي  كمــا  للمجموعــة  الموحــد 
المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهية 
فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي

إن  للتدقيــق.  الدوليــة  للمعاييــر  بتدقيقنــا وفقــًا  لقــد قمنــا 
فقــرة  فــي  موضحــة  المعاييــر  تلــك  بموجــب  مســؤوليتنا 
مســؤولية مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة 
الموحــدة فــي تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة 
المحاســبين  لمجلــس  الدوليــة  الســلوك  لمعاييــر  وفقــًا 
"قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن" ووفقــًا لمتطلبــات 
قواعــد الســلوك المهنــي ذات العالقــة بتدقيقنــا للبيانــات 
ــا أيضــًا  ــة قطــر. هــذا، وقــد إلتزمن ــة الموحــدة فــي دول المالي
المتطلبــات.  لهــذه  وفقــًا  األخــرى   األخالقيــة  بمســؤوليتنا 
التــي حصلنــا عليهــا  بّينــات التدقيــق الثبوتيــة  بــأن  ونعتقــد 

كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســًا لرأينــا.   

أمور التدقيق الرئيسية

أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي، فــي تقديرنا 
المهنــي، كانــت ذات أهميــة كبيــرة فــي أعمــال التدقيــق التــي 
قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وقــد 
تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة 
الموحــدة ككل، وفــي صياغــة رأينــا فــي هــذا الشــأن، ونحــن ال 

نبــدي رأي منفصــل بخصــوص هــذه األمــور.
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كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل 
التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

فيمــا يلــي إجراءاتنــا المتعلقــة باالعتــراف باإليــرادات مــن 
المبيعــات التــي تقــوم بهــا الشــركات التابعــة والمشــاريع 

المشــتركة:

فهــم وتقييــم تصميــم وتنفيــذ الضوابــط الداخليــة علــى   •
المشــاريع  وشــركات  المجموعــة  بإيــرادات  االعتــراف 

المشــتركة.

اإليــرادات  محاســبة  سياســات  واختبــار  وتقييــم  فهــم   •
مقابــل  المشــتركة  المشــاريع  وشــركات  للمجموعــة 
 ، الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  متطلبــات 
وفهمنــا لألعمــال والمعاييــر المعمــول بهــا فــي القطــاع 

الصلــة. ذات 

وشــركات  المجموعــة  إيــرادات  عقــود  شــروط  مراجعــة   •
عمالئهــا. مــع  المشــتركة  المشــاريع 

ودقــة  حــدوث  مــن  للتحقــق  تفصيليــة  اختبــارات  إجــراء   •
العينــة. أســاس  علــى  اإليــرادات  معامــالت 

الدخــل  لمصــادر  موضوعــي  تحليلــي  بإجــراء  القيــام   •
وتحديــد أي انحرافــات كبيــرة عــن التوقعــات بنــاًء علــى 

الدخــل. مصــادر  عمــل  وإجــراءات  عمليــة  كل  فهــم 

اســاس  علــى  اختبــار,  وإجــراء  تأكيــد  علــى  الحصــول   •
العينــة, يتضمــن كشــف الحســاب بيــن العمــالء الرئيســين              
للمجموعــة وشــركات المشــاريع المشــتركة ومطابقتهــا 

المحاســبية. الســجالت  مــع 

ــرادات لتحديــد مــا إذا  تقييــم اإلفصاحــات المتعلقــة باإلي  •
ــة إلعــداد  ــر الدولي ــات المعايي كانــت متوافقــة مــع متطلب

التقاريــر الماليــة.

االعتراف بااليرادات

إعترفــت المجموعــة بإيــرادات خــالل للســنة المنتهيــة بقيمــة   
ــال قطــري. 14,169مليــون ري

تتطلــب منــا معاييــر التدقيــق أن نأخــذ فــي عيــن االعتبــار خطــر 
االحتيــال فــي االعتــراف باإليــرادات. هنــاك مخاطــر كامنــة 
الناجمــة  والتغيــرات  المعامــالت  حجــم  ارتفــاع  إلــى  بالنظــر 
عــن تقلبــات أســعار المنتجــات التــي تؤثــر علــى اإليــرادات 

المعتــرف بهــا لهــذه الســنة.

كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 9 ، فــإن حصــة المجموعــة فــي 
النتائــج المجمعــة مــن المشــاريع المشــتركة )قابكــو وكافــاك( 
تبلــغ 2,479 مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 
ــح ســنة المجموعــة. ــل 31% مــن رب ديســمبر 2021 وهــي تمث

تمثــل نتائــج عمليــات هــذه المشــاريع المشــتركة البالغــة 2,209 
مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021, 
المشــاريع  هــذه  عــن  الناتجــة  المبيعــات  إيــرادات  مــن   %34

المشــتركة.

بإســتثناء شــركة تابعة واحدة،  تتم معظم مبيعات المشــاريع 
المشــتركة لعميــل واحــد "الشــركة القطريــة لتســويق وتوزيــع 

الكيماويــات والبتروكيماويات" )"منتجات"(.

االعتــراف  يتــم   ، باإليــرادات  االعتــراف  لسياســة  وفًقــا 
المجموعــة  تقــوم  عندمــا  المنتجــات  بيــع  مــن  باإليــرادات 
وشــركاتها المشــتركة بنقــل الســيطرة علــى المنتجــات إلــى 
العميــل فــي نقطــة التســليم ، حيــث يتــم تحديــد شــروط 

العقــود. فــي  التســليم 

اعتبرنــا االعتــراف بإيــرادات المجموعــة ومشــاريعها المشــتركة 
مــن أمــور التدقيــق الرئيســية بســبب ارتفــاع قيمــة الشــحنات 
الفرديــة ، حيــث أن األخطــاء فــي حــدوث ودقــة االعتــراف 
التابعــة  والشــركة  المجموعــة  مســتوى  علــى  باإليــرادات 
والمشــروع المشــترك يمكــن أن تــؤدي إلــى أخطــاء جوهريــة 
ــراف باإليــرادات  ــد االعت ــات الماليــة للمجموعــة عن فــي البيان
وبحصــة المجموعــة مــن صافــي دخــل كل مشــروع مشــترك 

بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة.

إن االيضاحــات التاليــة حــول البيانات الماليــة الموحدة تتضمن 
المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة باألمور المذكورة أعاله.

ايضاح رقم )3(- السياسات المحاسبية الهامة
والمصــادر  الهامــة  المحاســبية  األحــكام   -  )4( رقــم  إيضــاح 

التقديــرات فــي  للشــك  الرئيســية 
االيضاح رقم )9( - االستثمارات في المشاريع المشتركة

االيضاح رقم )26( - اإليرادات
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معلومات أخرى

تتكــون  األخــرى.  المعلومــات  عــن  مســؤولة  اإلدارة  إن 
ال  ولكــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  مــن  األخــرى  المعلومــات 
تــم  التــي  الموحــدة ورأينــا حولهــا  الماليــة  البيانــات  تشــمل 
الحصــول عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات باألضافــة 
ــُا  ــذي مــن المتوقــع ان يكــون متاح ــر الســنوي و ال ــي التقري ال

لنــا بعــد ذلــك التاريــخ . 

إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يغطــي المعلومات 
األخــرى وال ولــن نعبــر عــن أي شــكل مــن أشــكال اســتنتاج 

التأكيــد بشــأنها.

فــإن   ، الموحــدة  الماليــة  للبيانــات  بتدقيقنــا  يتعلــق  فيمــا 
مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله 
النظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات  ، وعنــد القيــام بذلــك ، 
األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة 
الموحــدة أو المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق ، أو 

تبــدو مغلوطــة بشــكل جوهــري.

بنــاًء   ، بــه  قمنــا  الــذي  العمــل  علــى  بنــاًء   ، اســتنتجنا  إذا   
تاريــخ  التــي حصلنــا عليهــا قبــل  األخــرى  المعلومــات  علــى 
ــا فــي هــذه  تقريــر مدقــق الحســابات ، أن هنــاك خطــأ جوهرًي
هــذه  عــن  باإلبــالغ  فنحــن مطالبــون   ، األخــرى  المعلومــات 

الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.

عندمــا نقــرأ التقريــر الســنوي الكامــل ، إذا توصلنــا إلــى وجــود 
خطــأ جوهــري فيــه ، فنحــن مطالبــون بإبــالغ األمــر للمكلفيــن 

بالحوكمــة.

عــن  بالحوكمــة  المكلفــون  و  اإلدارة  مســؤوليات 
الموحــدة الماليــة  البيانــات 

إن  اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحدة 
وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية 
واإلحتفــاظ  القطــري  التجاريــة  الشــركات  قانــون  ومتطلبــات 
ضروريــة  اإلدارة  تعتبرهــا   التــي  الداخليــة  الرقابــة  بأنظمــة 
لغــرض إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة 
مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن  اإلدارة مســؤولة 
عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرارية واإلفصــاح، 
متــى كان ذلــك مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة باإلستمراريـــة 
وإعتمــاد مبــــــدأ اإلســتمرارية المحاســبي، مــا لــم تنــوي اإلدارة 
تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف أنشــطتها، أو ال يوجــد لديهــا 

بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.

إن المكلفيــن بالحوكمــة مســؤولين عــن اإلشــراف علــى عمليــة 
إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعة.

تدقيــق  حــول  الحســابات  مدقــق  مســؤوليات 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات 

إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت 
البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء 
جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار 
تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا. ان التأكيــد المعقــول هــو 
مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق 
التــي تّمــت وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف 
دائمــًا أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ االخطــاء 
عــن اإلحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي 
ــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات  أو ُمجّم
هــذه  علــى  بنــاءًا  المســتخدمين  مــن  المتخــذة  اإلقتصاديــة 

ــة الموحــدة. ــات المالي البيان

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق، فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي 
ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق، وذلــك 

ــة، كمــا نقــوم أيضــًا:  ــق الدولي ــر التدقي وفقــًا لمعايي
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بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات   •
أو  احتيــال  عــن  ناشــئة  كانــت  ســواء  الموحــدة،  الماليــة 
عــن خطــأ، بالتصميــم وإنجــاز إجــراءات التدقيــق المناســبة 
كافيــة  تدقيــق  أدلــة  علــى  والحصــول  المخاطــر  لتلــك 
ومناســبة لتوفــر أساســًا لرأينــا. ان مخاطــر عــدم اكتشــاف 
ــك الناتجــة عــن  ــال تفــوق تل ــج عــن االحتي خطــأ جوهــري نات
الخطــأ، حيــث يشــمل اإلحتيــال التواطــؤ، التزويــر، الحــذف 
المتعمــد، ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي. 

الصلــة  ذات  الداخلــي  الرقابــة  نظــام  علــى  باإلطــالع   •
مناســبة  تدقيــق  إجــراءات  تصميــم  أجــل  مــن  بالتدقيــق 
حــول  رأي  إبــداء  بغــرض  ليــس  ولكــن  الظــروف،  حســب 

الداخليــة.  الرقابــة  فعاليــة 

المتبعــة  المحاســبية  السياســات  مالءمــة  بتقييــم   •
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة 

اإلدارة. قبــل  مــن  المّعــدة  بهــا 

لمبــدأ  اإلدارة  إســتخدام  مالءمــة  مــدى  بإســتنتاج   •
اإلســتمرارية المحاســبي، وبنــاءًا علــى أدلــة التدقيــق التــي 
ــة مــن  ــة جوهري ــم الحصــول عليهــا، فــي حــال وجــود حال ت
عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكًا 
جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار. وفــي 
حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن، 
يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات 
ــة الموحــدة، أو،  ــات المالي ــواردة فــي البيان ــة ال ذات الصل
فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا 
تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي إســتنتاجاتنا علــى أدلــة 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. 
ومــع ذلــك، قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية 
بالمجموعــة إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى أســاس 

مبــدأ اإلســتمرارية.

الموحــدة  الماليــة  للبيانــات  الشــامل  العــرض  تقييــم   •
ذلــك  فــي  بمــا  فيهــا،  المتضمنــة  والبيانــات  وهيكلهــا 
اإليضاحــات، وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة 
تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق 

العــادل. العــرض 

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق   •
ــة  ــات أو األنشــطة التجاري ــة مــن الكيان بالمعلومــات المالي
الماليــة  البيانــات  حــول  الــرأي  إلبــداء  المجموعــة  داخــل 
واإلشــراف  التوجيــه  عــن  مســؤولون  نحــن  الموحــدة. 
وإجــراء التدقيــق للمجموعــة. ونحــن المســؤولين الوحيديــن 

عــن رأينــا حــول التدقيــق. 

نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق، 
للتدقيــق  المخطــط  النطــاق  يخــص  وبمــا  األخــرى،  باألمــور 
وتوقيتــه ونتائجــه الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري 
ــة الداخلــي. ــا مــن خــالل تدقيقنــا فــي نظــام الرقاب يتبيــن لن

امتثلنــا  بأننــا  يفيــد  بياًنــا  بالحوكمــة  للمكلفيــن  نوفــر  كمــا 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق باالســتقاللية، 
والتواصــل معهــم بشــأن جميــع العالقــات والمســائل األخــرى 
التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثر على اســتقالليتنا، 

والضمانــات ذات الصلــة عنــد االقتضــاء.

مــن بيــن األمــور التــي يتــم إبــالغ المســؤولين عــن الحوكمــة 
بهــا ، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت أكثــر أهميــة فــي تدقيــق 
البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة ، وبالتالــي فهــي 
ــر  ــق رئيســية. نحــن نصــف هــذه األمــور فــي تقري أمــور تدقي
مدقــق الحســابات الخــاص بنــا مــا لــم تمنــع القوانيــن واللوائــح 
اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه المســألة أو عندمــا نقــرر ، فــي 
حــاالت نــادرة للغايــة ، أنــه ال ينبغــي اإلبــالغ عــن أمــر مــا فــي 
تقريرنــا ألن العواقــب الســلبية للقيــام بذلــك مــن المتوقــع 
هــذا  لمثــل  العامــة  الفوائــد  تفــوق  أن  معقــول  بشــكل 

االفصــاح.



صناعات قطــــر
التقرير السنوي 2021 

صفحة 38

والتشــريعية  القانونيــة  المتطلبــات  حــول  تقريــر 
األخــرى

إلــي ذلــك ووفــق لمتطلبــات قانــون الشــركات  باإلضافــة  
التجاريــة القطــري فإننــا نفصــح عمــا يلــي:

ــا، فــإن المجموعــة  تحتفــظ  بســجالت محاســبية  فــي رأين  •
منتظمــة وأنــه قــد تــم إجــراء جــرد فعلــي للمخــزون حســب 
األصــول ، وأن تقريــر اإلدارة متوافــق مــع البيانــات الماليــة 

الموحــدة للمجموعــة .

لقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات والتوضيحــات التــي   •
للتدقيــق. اعتبرنهــا ضروريــة 

في الدوحة – قطر 
7 فبراير 2022

عن ديلويت آند توش
فـــــرع قــطــــــر

مـدحـت صالـحــه
شـريــك

سجل مراقبي الحسابات رقم )257(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

رقــم )120156(

تقرير مدقق الحسابات المستقل

أي  ارتــكاب  يتــم  لــم  إلينــا  المقدمــة  للمعلومــات  وفقــُا   •
مخالفــات لألحــكام المعمــول بهــا فــي قانــون الشــركات 
القطــري و النظــام األساســي خــالل الفتــرة ممــا قــد يأثــر 
بشــكل جوهــري علــى الوضــع أو األداء المالــي الموحــد 

للمجموعــة.

باإلشــارة إلــى اإليضــاح 3 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة   •
قانــون  تعديــالت  تأثيــر  تقييــم  بصــدد  الشــركة  فــإن   ،
الشــركات التجاريــة ، وفًقــا للقانــون رقــم 8 لســنة 2021. 
تعتقــد اإلدارة أن التعديــالت المذكــورة لــن يكــون لهــا تأثيــر 

مــادي علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة.
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لمســاهمي صناعــات  المســتقل  التأكيــد  تقريــر 
ــان مجلــس اإلدارة عــن  قطــر )ش.م.ع.ق( حــول بي
ــى  ــة عل ــة الداخلي ــق أنظمــة الرقاب ــم وتطبي تصمي

التقاريــر الماليــة

والكيانــات  الشــركات  حوكمــة  نظــام  مــن   24 للمــادة  وفقــًا 
بقــرار  الصــادر  الرئيســية  الســوق  فــي  المدرجــة  القانونيــة 
مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 

2016، قمنــا بتنفيــذ مــا يلــي:

تقييــم  بشــأن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  حــول  محــدود  تأكيــد 
التصميــم والتنفيــذ والفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الداخليــة 
ــة  ــر مجلــس اإلدارة حــول الرقاب ــة )" تقري ــر المالي علــى التقاري

الداخليــة “( كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

علــى  والقائميــن  اإلدارة  مجلــس  مســؤوليات 
لحوكمــة ا

إن مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر ش.م.ع.ق )"الشــركة"( 
هــو المســؤول عــن تنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة فعالــة 
علــى التقاريــر الماليــة. تشــمل هــذه المســؤولية: تصميــم 
الصلــة  الداخليــة ذات  الضوابــط  علــى  وتنفيــذ والمحافظــة 
بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة بشــكل عــادل بحيــث تكــون 
خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيال 
أو الخطــأ؛ اختيــار وتطبيــق السياســات المحاســبية المناســبة. 
وعمــل التقديــرات واألحــكام المحاســبية المعقولــة فــي ظــل 

الظــروف.

تعمــل الشــركة وتديــر أنشــطتها مــن خــالل الشــركة والشــركات 
المشــتركة  والمشــاريع  الزميلــة  والشــركات  لهــا  التابعــة 
إليهــا مًعــا باســم "المجموعــة"( فــي  )"الكيانــات"( )يشــار 
قطــر  هيئــة  مــع  اإلدارة  تواصلــت  وخارجهــا.  قطــر  دولــة 
لألســواق الماليــة لتوضيــح نطــاق تطبيــق النظــام. أكــدت هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة أن متطلبــات النظــام تتنــاول الشــركات 
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية. لذلــك، 
فــإن تقريــر مجلــس اإلدارة عــن التصميــم والتنفيــذ والفعاليــة 
التشــغيلية للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة يقتصــر 
ــر مدرجــة فــي  ــث إن مكوناتهــا غي ــط الشــركة، حي ــى ضواب عل

الســوق الرئيســية.

والفعاليــة  والتنفيــذ  التصميــم  بتقییم  الشــركة  قامــت 
التشغيلية ألنظمة الرقابة الداخلیة لديها کما في 31 دیسمبر 
2021 وفقًا للمعايير الموضحة في "الرقابة الداخلیة - اإلطار 
الراعیة  المنظمات  لجنة  عــن  الصــادر   "2013 لعام  المتکامل 

.)"the COSO Framework"( تريــدواي  للجنــة 

يتــم عــرض تقييــم الشــركة لنظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة علــى هيئــة تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة 

الرقابــة الداخليــة، والــذي يشــمل:

الرقابــة  مكونــات  داخــل  المطبقــة  للضوابــط  وصــف    -
ــة علــى النحــو المحــدد فــي  ــر المالي ــة علــى التقاري الداخلي

COSO؛ إطــار 

وصــف للنطــاق الــذي يغطــي العمليــات التجاريــة الجوهرية    -
إعــداد  علــى  الداخليــة  الرقابــة  تقييــم  فــي  والكيانــات 

الماليــة؛ التقاريــر 

تقييــم لتصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل الرقابــة الداخلية    -
علــى التقاريــر الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021؛ و

تقييــم أي نقــاط ضعــف جوهريــة فــي التصميــم والتنفيــذ    -
والفعاليــة التشــغيلية للضوابــط كمــا فــي 31 ديســمبر 

.2021

مسؤولياتنا

ــة  تتثمــل مســؤوليتنا فــي إبــداء رأي تأكيــد معقــول عــن عدال
عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
تقريــر  مــن   4 القســم  فــي  الــوارد  الماليــة  البيانــات  علــى 
الحوكمــة الســنوي بنــاًء علــى المعاييــر الــواردة فــي اإلطــار 
 ،)"COSO Framework“( الصــادر عــن لجنــة رعايــة المنظمــات
وتطبيــق  تصميــم  فعاليــة  عــن  اإلســتنتاج  تشــمل  والتــي 
ــات  ــى البيان ــة عل ــة الداخلي ــة التشــغيل ألنظمــة الرقاب وفعالي

الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. 

الدولــي حــول عمليــات  أجرينــا مهمتنــا وفًقــا للمعيــار  لقــد 
التأكيــد بخــالف عمليــات  )المعــدل( "عمليــات  التأكيــد 3000 
التدقيــق أو مراجعــات المعلومــات الماليــة التاريخيــة" الصــادرة 
عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي. يتطلــب هــذا 
تأكيــد  علــى  للحصــول  إجراءاتنــا  وننفــذ  نخطــط  أن  المعيــار 
معقــول حــول مــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة 
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة مقدًمــا بشــكل عــادل. يشــتمل 
إطــار COSO علــى المعاييــر التــي يتــم مــن خاللهــا تقييــم 
الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى التقاريــر الماليــة ألغــراض إبــداء 

ــدي المعقــول. ــا التأكي رأين

تتضمــن مهمــة التأكيــد إلصــدار رأي تأكيــدي معقــول حــول 
تقريــر مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر 
الماليــة القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة حــول عدالــة 
عــرض التقريــر. تضمنــت إجراءاتنــا المتعلقــة بتقريــر مجلــس 
اإلدارة بشــأن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة مــا يلــي:
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ــة  ــات الشــركة الخاصــة بالرقاب الحصــول علــى فهــم لمكون  •
 COSO عمــل  إطــار  فــي  المحــدد  النحــو  علــى  الداخليــة 
التقاريــر  علــى  الداخليــة  الرقابــة  بتقريــر  ذلــك  ومقارنــة 

اإلدارة؛ لمجلــس  الماليــة 

الحصــول علــى فهــم لتحديــد نطــاق الشــركة للعمليــات   •
ــر مجلــس  ــك بتقري ــة ذل ــات الهامــة، ومقارن الهامــة والكيان
بـــالرقابة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة؛ اإلدارة الخــاص 

اجــراء تقييــم للمخاطــر لجميــع أرصــدة الحســابات الهامــة   •
وفئــات المعامــالت واإلفصاحــات داخــل الشــركة للعمليات 
الهامــة والكيانــات الهامــة ومقارنــة ذلــك بتقريــر الرقابــة 

الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة لمجلــس اإلدارة؛

الحصــول علــى اختبــار اإلدارة للتصميــم والتنفيذ والفعالية   •
التشــغيلية للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة، وتقييم 

مدى 

بهــا اإلدارة ودقــة  تقــوم  التــي  إجــراءات االختبــار  كفايــة   •
اســتنتاجات اإلدارة التــي تــم التوصــل إليهــا لــكل اختبــار 

داخليــة؛ رقابــة 

تشــغيل  وتنفيــذ وفعاليــة  لتصميــم  المســتقل  االختبــار   •
الضوابــط الداخليــة التــي تعالــج المخاطــر الكبيــرة لألخطــاء 
اإلدارة  اختبــارات  مــن  نســبة  إجــراء  وإعــادة  الجوهريــة 

الجوهريــة. لألخطــاء  العاديــة  للمخاطــر 

تقييــم شــدة أوجــه القصــور فــي الرقابــة الداخليــة التــي   •
لــم يتــم تداركهــا فــي 31 ديســمبر 2021، ومقارنــة ذلــك 
بالتقييــم الــوارد فــي تقريــر الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر 

الماليــة، حســب االقتضــاء

إطــار  فــي  المحــدد  النحــو  علــى  الداخليــة  الرقابــة  مكونــات 
عمــل COSO هــي بيئــة التحكــم، وتقييــم المخاطــر، وأنشــطة 

والمراقبــة. واالتصــاالت،  والمعلومــات  الرقابــة، 

الجوهريــة  األخطــاء  مخاطــر  الســتنتاج  بإجــراءات  قمنــا  لقــد 
طبيعــة  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  الهامــة  العمليــات  ضمــن 
أو  المعاملــة  فئــة  أو  الصلــة،  ذي  الحســاب  رصيــد  وقيمــة 

اإلفصــاح.

تعتبــر العمليــة مهمــة إذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن 
يؤثــر خطــأ مــا بســبب الغــش أو الخطــأ فــي تدفــق المعامــالت 
أو مبلــغ البيــان المالــي علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات 
تــم  التــي  العمليــات  فــإن  المهمــة،  هــذه  لغــرض  الماليــة. 
تحديدهــا علــى أنهــا مهمــة هــي: الضوابــط علــى مســتوى 

الكيــان، والفوائــد المســتحقة، والنقــد ومــا يعادلــه، ودخــل 
الدفــع،  المســتحقة  األربــاح  وتوزيعــات  األربــاح،  توزيعــات 
والدخــل مــن االســتثمار، واالســتثمارات فــي األصــول الماليــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة، االســتثمارات 
ــة، واالســتثمارات فــي الشــركات التابعــة  ــع الثابت فــي الودائ
والدخــل  العالقــة،  ذات  واألطــراف  المشــتركة،  والمشــاريع 
المعفــى مــن الضريبــة، المطلوبــات الماليــة بموجــب عقــد 
آجــل، والتقاريــر الماليــة، والتوحيــد واإلفصاحــات، وضوابــط 

تقنيــة المعلومــات.

والفعاليــة  والتنفيــذ  التصميــم  اختبــار  إجــراءات  تعتمــد 
ذلــك  فــي  بمــا  حكمنــا  علــى  الداخليــة  للرقابــة  التشــغيلية 
تقييــم مخاطــر التحريــف الجوهــري الــذي تــم تحديــده وتتضمــن 
ــة وإعــادة األداء وفحــص  مجموعــة مــن االستفســار والمراقب

األدلــة.

نعتقــد أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر 
أســاس الســتنتاجنا بشــأن عدالــة عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة 

حــول الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة.

التقاريــر  حــول  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  معنــى 
الماليــة

الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  للمنشــأة  الداخليــة  الرقابــة  إن 
هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق 
بمصداقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد البيانــات الماليــة لألغــراض 
الماليــة. تشــمل  للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر  الخارجيــة وفقــا 
الرقابــة الداخليــة للمنشــأة إلعــداد التقاريــر الماليــة السياســات 

التــي: واإلجــراءات 

تتعلــق باإلحتفــاظ بالســجالت التــي، وبتفصيــل معقــول،   )1
المتعلقــة  المعامــالت  ودّقــة  العادلــة  الصــورة  تعكــس 

المنشــأة، بموجــودات 

تســجيلها  يتــم  المعامــالت  بــأن  معقــول  تأكيــد  تقديــم   )2
للســماح بإعــداد البيانــات الماليــة وفقًا للمبادئ المحاســبية 
المقبولــة عمومــًا، وبــأن إيــرادات ومصاريــف المنشــأة تتــم 

فقــط عنــد مصادقــة اإلدارة عليهــا؛ و

أو  مــن  بالوقايــة  يتعلــق  فيمــا  معقــول  تأكيــد  تقديــم   )3
الكشــف عــن المعامــالت غيــر المصــادق عليهــا والمتعلقــة 
باقتنــاء أو اســتخدام أو التخّلــص مــن موجــودات المنشــأة 
والتــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات 
الماليــة، والتــي مــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول 

علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة. 
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أوجه القصور الناتجة عن طبيعة المهمة

بســبب أوجــه القصــور الكامنــة فــي الرقابــة الداخليــة علــى 
التقاريــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة التواطــؤ أو تجــاوز 
أخطــاء  تحــدث  قــد  للضوابــط،  صحيــح  غيــر  بشــكل  اإلدارة 
احتيــال. ولذلــك، قــد ال تمنــع  أو  ناتجــة عــن خطــأ  جوهرّيــة 
الرقابــة الداخليــة حــول إعــداد التقاريــر الماليــة جميــع األخطــاء أو 
اإلهمــال فــي معالجــة المعامــالت أو اإلبــالغ عنهــا، وبالتالــي 
ال يمكــن أن توفــر تأكيــدًا مطلقــًا بخصــوص تنفيــذ أهــداف 

الرقابــة.

للرقابــة  إلــى ذلــك، تخضــع توقعــات أي تقييــم  باإلضافــة 
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للفتــرات المســتقبلية لخطــر 
ــة  ــر كافي ــة غي ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي ــح الرقاب أن تصب
اإلمتثــال  درجــة  أن  أو  الشــروط،  فــي  التغيــرات  بســبب 

تتدهــور. قــد  اإلجــراءات  أو  للسياســات 

جودة الرقابة واستقالليتنا

عــن  إســتقالليتنا  مــن  بالتأكــد  قمنــا  بعملنــا،  قيامنــا  خــالل 
ــات  ــة ووفقــًا لمتطلب ــر الســلوك الدولي الشــركة وفقــًا لمعايي
الســلوك األخــرى ذات العالقــة لمجلــس المحاســبين "قواعــد 
الســلوك المحاســبين المهنيين"، والتي تقوم على المبادئ 
األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة 
الســلوك  وقواعــد  المهنــي  والســلوك  والســرية  الواجبــة 
المهنــي ذات العالقــة فــي دولــة قطــر. هــذا، وقــد إلتزمنــا 
المتطلبــات  لهــذه  وفًقــا  األخــرى  األخالقيــة  بمســؤولياتنا 
والتزامنــا بالمســؤوليات األخالقيــة ووفقــًا لمعاييــر الســلوك 

ــة. الدولي

 ،  )1( الجــودة  لمراقبــة  الدولــي  المعيــار  شــركتنا  تطبــق 
وبالتالــي تحتفــظ بنظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي 
ذلــك السياســات واإلجــراءات الموثقــة المتعلقــة باالمتثــال 
والمتطلبــات  المهنيــة  والمعاييــر  األخالقيــة  بالقواعــد 

اإلقتضــاء. حســب  والتنظيميــة  القانونيــة 

الرأي

فــي رأينــا، فــإن تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن تقييــم اإلدارة 
للرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة، الصــادر عــن 
مجلــس اإلدارة بشــأن تقييــم اإلدارة للرقابــة الداخليــة علــى 
التقاريــر الماليــة، منصــوص عليــه بشــكل عــادل، مــن جميــع 
فــي  المحــددة  المعاييــر  علــى  بنــاًء  الجوهريــة،  النواحــي 
ــة  ــك اســتنتاجه بشــأن فعالي إطــار عمــل COSO، بمــا فــي ذل
التصميــم والتنفيــذ وفعاليــة التشــغيل للرقابــة الداخليــة علــى 

التقاريــر الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

أمور تأكيدية 

يتعلــق  التأكيــد هــذا  تقريــر  أن  إلــى حقيقــة  نلفــت االنتبــاه 
بشــركة صناعــات قطــر ش.م.ع.ق. علــى أســاس مســتقل 
المشــتركة  المشــاريع  وعمليــات  التابعــة  بشــركاتها  وليــس 
والشــركات الزميلــة، ككل، بنــاًء على االســتثناءات المنصوص 
عليهــا مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. لــم يتــم تعديــل 

ــا فــي هــذا الصــدد. تقريرن

في الدوحة – قطر 
7 فبراير 2022

عن ديلويت آند توش
فـــــرع قــطــــــر

مـدحـت صالـحــه
شـريــك

سجل مراقبي الحسابات رقم )257(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

رقــم )120156(
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شــركة  لمســاهمي  المســتقل  التأكيــد  تقريــر 
صناعــات قطــر ش.م.ق.ع. حــول التقريــر الصــادر 
عــن مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال لقوانيــن هيئــة 
ــة  ــة والتشــريعات ذات الصل قطــر لألســواق المالي
والمنشــآت  الشــركات  حوكمــة  نظــام  فيهــا  بمــا 

القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية

والكيانــات  الشــركات  حوكمــة  نظــام  مــن   24 للمــادة  وفقــًا 
بقــرار  الصــادر  الرئيســية  الســوق  فــي  المدرجــة  القانونيــة 
مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 

بتنفيــذ: قمنــا  فقــد   ،2016

حــول  الشــركة  إدارة  مجلــس  تقريــر  حــول  محــدود  تأكيــد   •
الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  لقوانيــن  اإلمتثــال 
حوكمــة  نظــام  فيهــا  بمــا  الصلــة  ذات  والتشــريعات 
الســوق  فــي  المدرجــة  القانونيــة  والمنشــآت  الشــركات 
.2021 ديســمبر   31 فــي  كمــا  )"النظــام"(  الرئيســية 

علــى  والقائميــن  اإلدارة  مجلــس  مســؤوليات 
لحوكمــة ا

إعــداد تقريــر  إدارة الشــركة هــو المســؤول عــن  إن مجلــس 
المرفــق والــذي يغطــي، علــى  الشــركات الســنوي  حوكمــة 

األقــل، متطلبــات المــادة رقــم )4( مــن النظــام.

فــي األقســام 4-3, 5-1مــن تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي، 
يقــدم مجلــس اإلدارة تقريــره حــول اإلمتثــال لقوانيــن هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فيهــا 

النظــام.

مسؤولياتنا

إن مســؤولياتنا هــو إبــداء إســتنتاج تأكيــد محــدود فيمــا إذا 
أتــى إلــى حــد علمنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقــد أن تقريــر حوكمــة 
الشــركات الســنوي الصــادر عــن مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال 
ذات  والتشــريعات  الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  لقوانيــن 
الصلــة بمــا فيهــا النظــام، المذكــور فــي األقســام 3-4, 1-5 , 
ال يظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحي الجوهريــة، إمتثال 
الشــركة لقوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات 

ذات الصلــة بمــا فيهــا النظــام.

ــار الدولــي إلرتباطــات  ــا وفقــًا للمعي ــذ أعمالن ــا بتنفي لقــد قمن
بخــالف  التأكيــد األخــرى  )المعــدل( "إرتباطــات  التأكيــد 3000 
عمليــات مراجعــة أو فحــص المعلومــات الماليــة التاريخيــة" 
التدقيــق والتأكيــد  الصــادرة عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر 

.)"IAASB"( الدوليــة 

 يتطلــب هــذا المعيــار أن نخطــط وننفــذ إجراءاتنا للحصول على 
تأكيــد محــدود حــول مــا إذا كان قــد اســترعى انتباهنــا أي شــيء 
يجعلنــا نعتقــد أن تقريــر حوكمــة الشــركة الســنوي لمجلــس 
ــة  ــع النواحــي المادي ــم إعــداده مــن جمي ــم يت اإلدارة ، ككل ، ل
ــة المعمــول بهــا  ــة قطــر أللســواق المالي ــن هيئ ــا لقواني وفًق
والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام. تشــتمل 
ذات  والتشــريعات  الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  قوانيــن 
الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام علــى المعاييــر التــي يتــم مــن 
ــال الشــركة ألغــراض اســتنتاجنا المحــدود. خاللهــا تقييــم امتث

التأكيــد  تنفيذهــا فــي مهــام  يتــم  التــي  تختلــف اإلجــراءات 
المحــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا عــن مهــام التأكيــد 
المعقــول )بحيــث تكــون أقــل منهــا(. وبالتالــي، فــإن مســتوى 
التأكيــد الــذي تــم الحصــول عليــه فــي مهــام التأكيــد المحــدود 
هــو أقــل بكثيــر مــن التأكيــدات التــي كان مــن الممكــن الحصول 
عليهــا إذا مــا قمنــا بمهــام التأكيــد المعقــول. لــم نقــم بتقييــم 
مــدى اإلجــراءات اإلضافيــة التــي كان مــن الممكــن إجراؤهــا 

فيمــا لــو كانــت هــذه مهــام تأكيــد معقــول.

تشــتمل إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا، بشــكل 
أساســي علــى إستفســارات مــن اإلدارة ومراجعة السياســات 
واإلجــراءات والوثائــق األخــرى لفهــم اإلجــراءات المتبعة لتحديد 
متطلبــات قوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات 
ذات الصلــة بمــا فيهــا النظــام )"المتطلبــات"( واإلجــراءات 
التــي تعتمدهــا اإلدارة لإلمتثــال بهــذه المتطلبــات والمنهجيــة 
التــي إعتمدتهــا اإلدارة لتقييــم اإلمتثــال لهــذه المتطلبــات. 
عنــد الضــرورة، قمنــا بمراجعــة األدلــة التــي جمعتهــا اإلدارة 

ــات. ــال للمتطلب ــم اإلمتث لتقيي
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القيود المتأصلة

تخضــع معلومــات األداء غيــر الماليــة لقيــود متأصلــة أكثــر مــن 
والطــرق  الموضــوع  لخصائــص  نظــرًا  الماليــة،  المعلومــات 

المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.

بســبب القيــود المتأصلــة فــي تطبيــق قوانيــن هيئــة قطــر 
لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فيهــا النظام، 
التــي تتبعهــا الشــركة فــي  تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات 
القانونيــة علــى الموظفيــن  الحوكمــة والمتطلبــات  تطبيــق 
وتفســيرهم  اإلجــراءات  تلــك  بتطبيــق  يقومــون  الذيــن 
ألهدافهــا وتقييمهــم لمــا إذا كان إجــراء اإلمتثــال تــم تنفيــذه 
بفعاليــة، وفــي بعــض الحــاالت ال يتم اإلحتفــاظ بأثر التدقيق.

جودة الرقابة وإستقالليتنا

عــن  إســتقالليتنا  مــن  بالتأكــد  قمنــا  بعملنــا،  قيامنــا  خــالل 
ــات  ــة ووفقــًا لمتطلب ــر الســلوك الدولي الشــركة وفقــًا لمعايي
الســلوك األخــرى ذات العالقــة لمجلــس المحاســبين "قواعــد 
الســلوك المحاســبين المهنيين"، والتي تقوم على المبادئ 
األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة 
الســلوك  وقواعــد  المهنــي  والســلوك  والســرية  الواجبــة 
المهنــي ذات العالقــة فــي دولــة قطــر. هــذا، وقــد إلتزمنــا 
المتطلبــات  لهــذه  وفًقــا  األخــرى  األخالقيــة  بمســؤولياتنا 
وإلتزامنــا بالمســؤوليات األخالقيــة ووفقــًا لمعاييــر الســلوك 

ــة. الدولي

 ،)1( الجــودة  لمراقبــة  الدولــي  المعيــار  شــركتنا  تطبــق 
وبالتالــي تحتفــظ بنظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي 
ذلــك السياســات واإلجــراءات الموثقــة المتعلقــة باإلمتثــال 
للقواعــد األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونية 

اإلقتضــاء. حســب  والتنظيميــة 

معلومات أخرى

إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات األخــرى. 
الســنوي  الحوكمــة  تقريــر  مــن  األخــرى  المعلومــات  تتكــون 
اإلمتثــال  حــول  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  يتضمــن  ال  )ولكــن 
ذات  والتشــريعات  الماليــة  لألســواق  هيئــة قطــر  لقوانيــن 
الصلــة بمــا فيهــا النظــام المذكــور فــي األقســام   5-1, 4-3  
)"بيــان أعضــاء مجلــس اإلدارة"( والــذي حصلنــا عليــه قبــل 

تاريــخ هــذا التقريــر.

عــن  الصــادر  الشــركات  حوكمــة  تقريــر  حــول  إســتنتاجنا  إن 
مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال لقوانيــن هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فيهــا النظام ال يتضمن 
المعلومــات األخــرى، كمــا أننــا ال نقــّدم أي تأكيــد أو إســتنتاج 

حولهــا.

حــول  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  حــول  بمهامنــا  يتعلــق  فيمــا 
اإلمتثــال لقوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات 
ذات الصلــة بمــا فيهــا النظــام، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة 
المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله، وبذلــك، نقــوم بتحديــد 
متوافقــة  غيــر  األخــرى  المعلومــات  هــذه  كانــت  إذا  فيمــا 
جوهريــًا مــع بيــان أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المعلومــات التــي 
حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بهــذه المهمــة أو غيــر ذلــك، اتضــح 

ــة بشــكل جوهــري. انهــا خاطئ

علــى  بهــا  قمنــا  التــي  اإلجــراءات  علــى  بنــاءًا  لنــا  ثبــت  إذا 
التــي حصلنــا عليهــا مــن اإلدارة قبــل  المعلومــات األخــرى 
تاريــخ هــذا التقريــر، بوجــود أخطــاء جوهريــة فــي المعلومــات 
االخــرى، فإننــا مطالبــون باإلفصــاح عــن ذلــك. ليــس لدينــا مــا 

نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.  

فــي حــال إســتنتجنا أثنــاء قراءتنــا لتقريــر الحوكمــة الســنوي 
وجــود خطــأ جوهــري، فإننــا مطالبــون باإلبــالغ عــن ذلــك األمــر 

إلــى األشــخاص القائميــن علــى الحوكمــة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

اإلستنتاج

بنــاًء علــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا واألدلــة 
التــي تــم الحصــول عليهــا، لــم يلفــت إنتباهنــا أي شــيء يجعلنا 
نعتقــد أن بيــان أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي األقســام  5-1, 
3-4 مــن تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي بشــأن اإلمتثــال 
ذات  والتشــريعات  الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  لقوانيــن 
الصلــة بمــا فيهــا النظــام، لــم يظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع 

ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. النواحــي الجوهري

أمور مهمة 

نلفــت انتباهكــم إلــى األقســام  3-9-3, 3-9-1, 3-4, 3-2, 3-1  
مــن تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي فيمــا يتعلــق باألمــور 

التاليــة:

ال تحــدد المــادة 22 مــن النظــام األساســي للشــركة الحــد   •
األدنــى مــن األســهم التــي يجــب ان يمتلكهــا المرشــح 
لعضويــة مجلــس اإلدارة. وإن ميثــاق مجلــس اإلدارة ال 
مــن  المطلــوب  بالعــدد  المتعلقــة  المتطلبــات  يتضمــن 
األعضــاء المســتقلين وغيــر التنفيذييــن وخطــة الخالفــة 
لألســواق  قطــر  هيئــة  نظــام  مــن   6 و   5 للبنــد  )خالًفــا 
الماليــة حــول حوكمــة الشــركات(. وفًقــا للنظــام األساســي 
ــة )8(  ــف مجلــس اإلدارة مــن ثماني المعــدل للشــركة ، يتأل
أعضــاء ، يمكــن تعييــن ســبعة منهــم بواســطة المســاهم 

الخــاص )قطــر للبتــرول(   و يتــم تعيــن مديــر واحــد يتــم مــن 
قبــل الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة. 

لــم يتــم إنشــاء لجنــة ترشــيح )خالًفــا للمــادة 18 مــن نظــام   •
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة حــول حوكمــة الشــركات( ، 
ــا للنظــام  ــف مجلــس إدارة صناعــات قطــر، وفًق ــث يتأل حي
يمكــن   ، مــدراء   )8( ثمانيــة  مــن   ، للشــركة  األساســي 
ــل المســاهم الخــاص )قطــر  ــن ســبعة منهــم مــن قب تعيي
للبتــرول(.و يتــم تعيــن مديــر واحــد مــن قبــل الهيئــة العامــة 

االجتماعيــة. والتأمينــات  للتقاعــد 

العضــو  منصــب  أيضــّا  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  يشــغل   •
المنتــدب للشــركة )خالفــّا للمــادة 7 مــن نظــام هيئــة قطــر 
لالســواق الماليــة حــول حوكمــة الشــركات( التــي تنــص 
علــى انــه يحظــر الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس االدارة 

وأي منصــب تنفيــذي أخــر فــي الشــركة.

وفًقــا لتعريــف العضــو المســتقل فــي نظــام هيئــة قطــر   •
لألســواق الماليــة حــول حوكمــة الشــركات ، ال تشــمل لجنــة 
ــا للمــادة 18 مــن نظــام  التدقيــق أعضــاء مســتقلين )خالًف
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة حــول حوكمــة الشــركات( ، 
تعيينهــم  تــم  اإلدارة  مجلــس  فــي  أعضــاء  نظــًرا ألنهــم 

بواســطة المســاهم الخــاص وصاحــب األغلبيــة )%51(. 

لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق باألمور المذكورة أعاله.

في الدوحة – قطر 
7 فبراير 2022

عن ديلويت آند توش
فـــــرع قــطــــــر

مـدحـت صالـحــه
شـريــك

سجل مراقبي الحسابات رقم )257(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

رقــم )120156(
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البيانات المالية الموحدة

   كما في 31 ديسمبر

20212020

ألف ريال قطري
الف ريال قطري

معدلة

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

12,695,87713,717,543 ممتلكات ومصانع ومعدات

1,577,3111,475,079 استثمارات في شركات زميلة

6,822,5996,915,500  استثمارات في مشاريع مشتركة

186,902224,847 حق استخدام الموجودت

1,7231,845 موجودات غير ملموسة - رسوم الترخيص

21,284,41222,334,814   إجمالي المجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

2,004,2311,944,820 مخزون

4,584,1702,455,695ذمم  تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

348,510348,367 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

4,606,9011,855,294 نقد وأرصدة لدى البنوك

9,479,4776,945,965 ودائع ثابتة

21,023,28913,550,141  إجمالي الموجودات المتداولة

42,307,70135,884,955     إجمالي الموجودات

بيان المركز المالي الموحد
31 ديسمبر 2021
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كما في 31 ديسمبر

20212020

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

6,050,0006,050,000 رأس المال

195,856176,913احتياطي قانوني

)6,713()4,810( احتياطي التحوط

)10,773( )8,814( احتياطي آخر

33,261,03527,386,504     أرباح مدورة

39,493,26733,595,931 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

17,02117,072 حقوق غير مسيطرة

39,510,28833,613,003   إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

291,827324,908 مطلوبات عقود إيجار

432,102419,852 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

723,929744,760 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

1,990,9661,403,029 ذمم  تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

81,84975,178 مطلوبات عقود إيجار

6691,747 ضريبة الدخل مستحقة الدفع

10,641--مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

36,597--قروض بنكية

2,073,4841,527,192  إجمالي المطلوبات  المتداولة

2,797,4132,271,952  إجمالي المطلوبات

42,307,70135,884,955   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل الشركة وتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في 7 فبراير 
2022 ووقعت نيابة عنهم من قبل:

سعد شريده الكعبي 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب   

عبد الله أحمد الحسيني
عضو مجلس اإلدارة  

بيان المركز المالي الموحد
31 ديسمبر 2021

البيانات المالية الموحدة
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كما في 31 ديسمبر

20212020

الف ريال قطريألف ريال قطري
معدلة

14,169,1237,399,718 إيرادات

)6,466,169()8,164,794( تكلفة اإليرادات 

6,004,329933,549  مجمل الربح 

)480,855()712,168( مصاريف عمومية وإدارية

)35,019()59,285( مصاريف بيع وتوزيع

2,479,2971,065,305 حصة من صافي نتائج استثمار في مشاريع مشتركة

105,32914,347 حصة من صافي نتائج استثمار في شركات زميلة

229,284267,924 إيرادات ناتجة من االستثمارات

)37,354()25,349( تكلفة التمويل

1,408,934--مكاسب القيمة العادلة من اندماج األعمال

)1,377,894(--خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

69,32986,709 اإليرادات/ المصاريف األخرى - صافي

8,090,7661,845,646  الربح قبل الضريبة

)1,868()669( ضريبة الدخل

8,090,0971,843,778ربح السنة

ُينسب إلى:

8,088,9781,810,445   مساهمي الشركة األم

1,11933,333حقوق غير مسيطرة

 8,090,0971,843,778

 1.340.30

بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021    

البيانات المالية الموحدة
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البيانات المالية الموحدة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020

الف ريال قطريالف ريال قطري
معدلة

8,090,0971,843,778   ربح السنة

الدخل الشامل االخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح والخسارة

2,8532,034الحصة في الدخل الشامل اآلخر من الستثمارات في الشركات التابعة

الحصة في الدخل الشامل اآلخر من الستثمارات في مشاريع مشترك

)18,864()894(صافي الخسائر غير المحققة من التزام المنافع المحددة

بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

الحصة في  الدخل الشامل اآلخر / )الخسائر( من استثمارات في شركات زميلة

)2,633(1,903 الحركة في تحوطات التدفق النقدي

)19,463(3,862 الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة( للسنة

8,093,9591,824,315  إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد على:

8,092,8401,790,982   أصحاب حقوق ملكية للشركة االم

1,11933,333حقوق غير مسيطرة

 8,093,9591,824,315

بيان الدخل الشامل األخر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021
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البيانات المالية الموحدة

أرباح مدورةاحتياطي آخراحتياطي التحوطاحتياطي قانونيرأس المال
العائد الي مساهمي

الشركة االم
حقوق الملكية غير 

االجماليالمسيطر عليها

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

34,229,826--6,05728,019,70134,229,826)4,080(6,050,000158,148الرصيد في 1 يناير 2020

3,780,5083,780,508------------الحقوق الغير مسيطر عليها من اندماج  االعمال

)3,748,981()3,792,959(43,97843,978--------االستحواذ على حصص غير مسيطرة

1,810,4451,810,44533,3331,843,778--------ربح السنة - معدل

)19,463(--)19,463(--)16,830()2,633(----الدخل الشامل اآلخر للسنة

29,874,12436,064,78620,88236,085,668)10,773()6,713(6,050,000158,148إجمالي - معدل

)2,423,810()3,810()2,420,000()2,420,000(--------توزيعات األرباح المعلنة للعام 2019

)48,855(--)48,855()48,855(--------اشتراكات الصندوق االجتماعي

------)18,765(----18,765--المحول إلى االحتياطي القانوني

27,386,50433,595,93117,07233,613,003)10,773()6,713(6,050,000176,913الرصيد في 31 ديسمبر 2020 معدل

27,386,50433,595,93117,07233,613,003)10,773()6,713(6,050,000176,913الرصيد في 1 يناير 2021

8,090,097 1,119 8,088,978 8,088,978--------ربح السنة

3,862 --3,862--1,959 1,903----الدخل الشامل اآلخر للسنة

41,706,962 18,191 41,688,771   35,475,482 )8,814( )4,810( 6,050,000176,913إجمالي 

)1,997,670( )1,170( )1,996,500( )1,996,500( --------توزيعات األرباح المعلنة للعام 2020

)199,004( --)199,004( )199,004(--------اشتراكات الصندوق االجتماعي

------)18,943( ----18,943 --المحول إلى االحتياطي القانوني

39,510,288 33,261,03539,493,26717,021 )8,814( )4,810( 6,050,000195,856الرصيد في 31 ديسمبر 2021

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021
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البيانات المالية الموحدة

أرباح مدورةاحتياطي آخراحتياطي التحوطاحتياطي قانونيرأس المال
العائد الي مساهمي

الشركة االم
حقوق الملكية غير 

االجماليالمسيطر عليها

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

34,229,826--6,05728,019,70134,229,826)4,080(6,050,000158,148الرصيد في 1 يناير 2020

3,780,5083,780,508------------الحقوق الغير مسيطر عليها من اندماج  االعمال

)3,748,981()3,792,959(43,97843,978--------االستحواذ على حصص غير مسيطرة

1,810,4451,810,44533,3331,843,778--------ربح السنة - معدل

)19,463(--)19,463(--)16,830()2,633(----الدخل الشامل اآلخر للسنة

29,874,12436,064,78620,88236,085,668)10,773()6,713(6,050,000158,148إجمالي - معدل

)2,423,810()3,810()2,420,000()2,420,000(--------توزيعات األرباح المعلنة للعام 2019

)48,855(--)48,855()48,855(--------اشتراكات الصندوق االجتماعي

------)18,765(----18,765--المحول إلى االحتياطي القانوني

27,386,50433,595,93117,07233,613,003)10,773()6,713(6,050,000176,913الرصيد في 31 ديسمبر 2020 معدل

27,386,50433,595,93117,07233,613,003)10,773()6,713(6,050,000176,913الرصيد في 1 يناير 2021

8,090,097 1,119 8,088,978 8,088,978--------ربح السنة

3,862 --3,862--1,959 1,903----الدخل الشامل اآلخر للسنة

41,706,962 18,191 41,688,771   35,475,482 )8,814( )4,810( 6,050,000176,913إجمالي 

)1,997,670( )1,170( )1,996,500( )1,996,500( --------توزيعات األرباح المعلنة للعام 2020

)199,004( --)199,004( )199,004(--------اشتراكات الصندوق االجتماعي

------)18,943( ----18,943 --المحول إلى االحتياطي القانوني

39,510,288 33,261,03539,493,26717,021 )8,814( )4,810( 6,050,000195,856الرصيد في 31 ديسمبر 2021
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020

الف ريال قطريالف ريال قطري
معدلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
8,090,7661,845,646  ربح السنة قبل الضريبة  

تعديالت :
1,413,0631,557,329استهالك ممتلكات و مصانع و معدات وإطفاء اصول غير ملموسة

36,68352,593إطفاء حق استخدام الموجودات 
49,52162,313مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
)1,408,934(--مكاسب القيمة العادلة من اندماج األعمال

1,369,811--خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
8,083--خسارة انخفاض قيمة األصول غير الملموسة

)1,065,305()2,479,297( حصة من صافي نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة
)14,347()105,329( حصة من صافي نتائج استثمارات في شركات زميلة

94,5472,412 الخسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
)16,096()13,196( توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

1,7222,931 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)38,996()143( أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)3,501(--الربح من استبعاد موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

25,34937,354تكاليف التمويل
)573()996(عكس مخصص تدني قيمة المخزون

35,74430,702مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة
)251,828()216,088( إيرادات الفوائد

10,000--تدني قيمة استثمار في شركات زميلة
2,179,594  6,932,350 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل
650,812)94,163(  مخزون

)285,440()2,046,394(  ذمم مدينة تجارية وأخرى
)328,727(476,739 ذمم دائنة تجارية وأخرى

2,216,239 5,268,532النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)126,499()48,021( مدفوعات نهاية الخدمة 

)111,346( )1,747(مدفوعات ضريبة الدخل

)59,572()48,855( اشتراكات الصندوق االجتماعي

1,918,822   5,169,909 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

بيان التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

البيانات المالية الموحدة
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020

الف ريال قطريالف ريال قطري
معدلة

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

8,7691,681متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

)231,860()494,595( إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

2,549 5,000توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركة زميلة

18,711--متحصالت من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

13,19616,096 توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

2,571,3041,015,527توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في مشاريع مشتركة

1,812,454)2,533,512( الحركة في الودائع الثابتة

1,223,752--صافي النقد الناتج من إضافة اندماج األعمال

)3,748,981(--االستحواذ على حصص إضافية من الشركات التابعة

132,288318,441  إيرادات فائدة مقبوضة

428,370)297,550(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج عن األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

26,715)26,715(صافي الحركة في قروض استالم األمانة

)16,915()19,812( مدفوعات مصروف الفوائد لمطلوبات عقد اإليجار 

)43,059()24,705( مدفوعات  األصل و مصروف الفائدة لمطلوبات عقد اإليجار

)11,217(  )5,537( تكاليف التمويل المدفوعة

)2,423,810()1,997,670( توزيعات أرباح مدفوعة لحاملي حقوق الملكية

 )2,468,286()2,074,439(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)121,094(2,797,920 صافي الزيادة / )النقص( الزيادة في النقد وشبه النقد

1,838,317 1,717,223النقد وشبه النقد في بداية السنة

4,515,1431,717,223 النقد وشبه النقد في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

ايضاحات حول بيان التدفق النقدي:
يتم  تسجيل  األنشطة غير النقدية التالية من قبل المجموعة  و التي ال تظهر في بيان التدفقات النقدية الموحد :

• خالل سنة 2021 ، اعترفت المجموعة بحق االستخدام إضافي لموجودات ومطلوبات اإليجار بمبلغ 1.94 مليون ريال قطري 
)2020: 17.08 مليون ريال قطري(.

• خالل سنة 2021 ، اعترفت المجموعة بتعديالت عقود اإليجار مما أدى إلى تخفيض حق استخدام الموجودات ومطلوبات 
اإليجار بمبلغ 3.20 مليون ريال قطري )2020: 11.98 مليون ريال قطري( و 3.64 مليون ريال قطري )2020: 11.85 مليون 

ريال قطري( على التوالي.

إن اإليضاحـات حـول البيانـات الماليـة الموحدة تشـكل جـزءًا ال يتجزأ من هذه البيانـات المالية الموحدة، و يمكن ااإلطـالع 
www.iq.com.qa :عليهـا مـن خالل الموقع ااألليكتروني للشـركة

البيانات المالية الموحدة
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تقرير حوكمة الشركة 2021

1-  تمهيد

ــة  شــركة صناعــات قطــر وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطري
بكلمــة  بعــد  فيمــا  إليهــا  يشــار  قطــر(  ببورصــة  مدرجــة 
"الشــركة"( تــم تأسيســها فــي 19 أبريــل 2003 وفقــًا ألحــكام 
نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 
بالقانــون رقــم 5 لســنة 2002 خاصــة المــادة )68( منــه، ثــم 
قامــت الشــركة بتوفيــق أوضاعهــا وأحــكام النظــام األساســي 
لهــا وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون 
رقــم 11 لســنة 2015 وبمــا يتوافــق مــع خصوصيــة تأسيســها.

ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للطاقــة مؤســس شــركة 
صناعــات قطــر، مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيســي 
للطاقــة  قطــر  توفــر   ،%51 بنســبة  الشــركة  رأســمال  فــي 
كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة 
الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
ــا  ــراءات المعمــول به ــد واإلج ــق الشــركة لبعــض القواع تطبي
فــي قطــر للطاقــة كمقــدم خدمــات. وفــي إطار حــرص مجلس 
إدارة الشــركة علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيــق أفضــل 
الممارســات المتعــارف عليهــا، قامــت إدارة الشــركة مــن خــالل 
ــداد  ــب االستشــارية المتخصصــة بإع التعاقــد مــع أحــد المكات
إطــار حوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل للشــركة حيــث تمــت 
ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة باجتماعــه  الموافقــة عليــه مــن 

الرابــع لعــام 2011 بتاريــخ 2011/12/26.

2-  نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر بأهمية 
وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز 
القيمــة المضافــة لمســاهمي الشــركة، يلتــزم مجلــس اإلدارة 
بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام حوكمة الشــركات 
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر 
عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( 

لســنة 2016 وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها.

تنفيــذًا لذلــك، حــدد المجلــس مهــام ومســؤوليات مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والعامليــن بالشــركة، ويعمل 
علــى تحقيــق العدالــة والمســاواة بين أصحــاب المصالح وعدم 
التمييــز بينهــم وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم والتمتع بها 
فضــاًل عــن إعــالء قيــم حمايــة األقليــة، الرقابــة المنتجــة وإدارة 
ــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات  المخاطــر، وتعزي
ــة التــي  ــح فــي الوقــت المناســب وبالكيفي ألصحــاب المصال
بشــكل  بأعمالهــم  والقيــام  قراراتهــم  اتخــاذ  مــن  تمكنهــم 
للشــركة،  االجتماعيــة  المســؤولية  قيــم  وإعــالء  صحيــح، 
وتقديــم المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى 
والوظائــف  والمهــام  الواجبــات  وأداء  الخاصــة،  المصلحــة 
بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص وتحمــل المســؤولية 

ــح والمجتمــع. الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصال

ويحــرص مجلــس اإلدارة دومــًا علــى وجــود إطــار تنظيمــي 
مــع اإلطــار  يتوافــق  علــى مســتوى شــركة صناعــات قطــر 
القانونــي والمؤسســي للشــركات المســاهمة المدرجــة مــن 
خــالل مراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بالشــركة كلمــا 
الســلوك  علــى تطويــر قواعــد  يحــرص  كمــا  تطلــب األمــر، 
المهنــي التــي تجســد قيــم الشــركة بمــا يكفــل إرســاء مبــادئ 
الشــفافية وإعــالء قيــم الرقابــة الذاتيــة والنزاهــة، وتحمــل 

المســؤولية واالقــرار بهــا.

ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم )2( مــن نظــام 
الحوكمــة الصادرعــن الهيئــة، تحــرص الشــركة علــى االلتــزام 
بمــا  مســتنديًا  أوضاعهــا  وتوفيــق  الحوكمــة  نظــام  بأحــكام 

يكفــل لهــا تطبيــق تلــك األحــكام.

3-  مجلس إدارة الشركة

3-1 هيكل مجلس اإلدارة

قامــت قطــر للطاقــة، وهــي مؤسســة عامــة قطرية تأسســت 
ــون رقــم )10( لســنة 1974، بتأســيس  بموجــب مرســوم بقان
شــركة صناعــات قطــر كشــركة أم لمجموعــة مــن الشــركات 
التــي تعمــل منــذ أمــد طويــل فــي قطاعــات البتروكيماويــات، 
بطرحهــا  وقامــت  والصلــب،  والحديــد  الكيماويــة  األســمدة 
مشــاركة  لضمــان  وذلــك   2003 عــام  فــي  العــام  لالكتتــاب 
المواطنيــن القطرييــن فــي عوائــد تلــك األنشــطة وتحقيــق 
أقصــى اســتفادة ممكنــة لهــم مــن خــالل طــرح الشــركة بســعر 
األعمــال  نتائــج  مــن  نصيبهــم  علــى  وحصولهــم  مخفــض 

ســنويًا بواقــع نســب مســاهمتهم.

ومن منطلق خصوصية نشــاط شــركة صناعات قطر ومركزها 
اإلســتراتيجي كإحــدى الدعائــم األساســية لالقتصــاد القطــري 
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 
ــّدل مــن عــدد ثمانيــة )8( أعضــاء، يتــم تعييــن ســبعة )7(  الُمَع
أعضــاء منهــم مــن ِقَبــل المســاهم الخــاص مــن بينهــم رئيــس 
المجلــس ونائــب الرئيــس، بينمــا يتــم تعييــن عضــو واحــد )1( 
االجتماعيــة.  والتأمينــات  للتقاعــد  العامــة  الهيئــة  ِقَبــل  مــن 
يعيــن المســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة" األعضــاء الســبعة 
بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى 
ــألداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر  ــق ل ــاط الوثي االرتب
للطاقــة، ومــن ثــم ضمــان موائمــة اســتراتيجية ورؤيــة كل 

منهمــا، وفيمــا يلــي بيانهــا:
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قطــر للطاقــة مؤســس الشــركة ومالــك الســهم الممتــاز   •
الشــركة بنســبة %51. رأســمال  الرئيســي فــي  والمســاهم 

اعتمــاد شــركة صناعــات قطــر وشــركاتها التابعة/ مشــاريعها   •
ــة  ــم والبني ــث اللقي المشــتركة علــى قطــر للطاقــة مــن حي

ــة. التحتي
اعتمــاد شــركة صناعــات قطــر وشــركاتها التابعة/ مشــاريعها   •
المشــتركة علــى قطــر للطاقــة مــن حيــث الدعــم الفنــي 

والتقنــي ألنشــطة المجموعــة.
تقديــم قطــر للطاقــة لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة   •
للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة. ويتــم توفيــر 
تلــك الخدمــات متــى وكيفمــا ُتطلــب لضمــان الدعــم التــام 

لعمليــات صناعــات قطــر.

باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة 
أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمين، يتمتــع مجلــس 
إدارة الشــركة بأوســع الصالحيــات الضروريــة لتحقيــق أغــراض 
الشــركة، ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صالحياتــه 

إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.

تشــكيل مجلــس إدارة صناعــات قطــر المشــار اليــه جــاء فــي 
إطــار حــرص قطــر للطاقــة علــى تعزيــز مشــاركة الهيئــة العامــة 
للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة مــن خــالل تعييــن عضــوًا مــن 
قبلهــا باعتبارهــا ثانــي أكبــر مســاهم فــي الشــركة، وعليــه 
فقــد تــم العــرض علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
للشــركة والــذي عقــد بتاريــخ 13 ســبتمبر 2020م، والتــي أقــرت 
تعديــل تشــكيل مجلــس اإلدارة علــى النحــو الســابق اإلشــارة 
اليــه علــى أن ُيعمــل بالتشــكيل الجديــد لمجلــس اإلدارة اعتبــارًا 
انعقــاد  تاريــخ  مــن  تبــدأ  والتــي  التاليــة  المجلــس  مــن دورة 
الماليــة  البيانــات  علــى  للموافقــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 والــذي عقــد 

بتاريــخ 2021/3/1.

كمــا تمــت الموافقــة باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
ــه علــى إضافــة المــادة رقــم )22-3( والتــي تنــص  المشــار الي
إجمالــي نســبة مــا يملكــه  انخفــاض  حــال  أنــه "فــي  علــى 
صنــدوق المعاشــات المدنــي وصندوق المعاشــات العســكري 
معــًا التابعيــن للهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة 
موافقــة  )بــدون   %15 عــن  الشــركة  رأســمال  أســهم  فــي 
المقعــد  يــؤول  عندئــذ  الخــاص(،  المســاهم  مــن  مســبوقة 
االجتماعيــة  والتأمينــات  للتقاعــد  العامــة  بالهيئــة  الخــاص 
فــي مجلــس اإلدارة والحــق فــي تعييــن مــن يشــغله الــى 

الخــاص. المســاهم 
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يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث )3( ســنوات 
قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )1( واحــدة(. 
وبموجــب القــرار رقــم )4( لعــام 2021 لقطــر للطاقــة الصــادر 
بتاريــخ 2021/03/03، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة صناعــات 
قطــر الحالــي طبقــًا للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي 
للشــركة )علــى غيــر مــا جــاء ببعــض المتطلبــات الــواردة بالمــادة 
رقــم )6( مــن نظــام الحوكمــة(، حيــث تــم تعييــن 7 أعضــاء مــن 
قبــل قطــر للطاقــة، وذلــك اعتبــارًا مــن 2021/03/05، بينمــا 
ــة العامــة للتقاعــد  ــل الهيئ ــن العضــو الثامــن مــن قب ــم تعيي ت
والتأمينــات االجتماعيــة. وطبقــًا لتعريــف العضــو المســتقل 
الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئة، ال يتضمن تشــكيل 
مجلــس إدارة الشــركة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن أعضــاء 
مســتقلين نظــرَا لكونهــم ممثليــن ألشــخاص اعتباريــة تمتلــك 
التشــكيل  فــإن  الشــركة، وعليــه  رأســمال  أكثــر مــن 5% مــن 
يتضمــن عضــو تنفيــذي واحــد وســبعة أعضــاء غيــر تنفيذييــن 
غيــر مســتقلين كمــا هــو موضــح بمرفــق الســير الذاتيــة ألعضاء 

مجلــس إدارة الشــركة.

ــوط  ووفقــًا لتشــكيل المجلــس والمهــام والمســؤوليات المن
والنظــام  الصالحيــات  ودليــل  المجلــس  لميثــاق  وفقــًا  بهــا 
أكثــر فــي إصــدار  أو  األساســي للشــركة، ال يتحكــم عضــو 
ــة البســيطة العضــاء  ــث تصــدر القــرارات باالغلبي القــرارات حي
مجلــس اإلدارة الحاضريــن والذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي 

االجتمــاع، ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد.

وتحــرص قطــر للطاقــة علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة 
اإلدارة  لشــروط عضويــة مجلــس  والمســتوفين  المؤهليــن 
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة 
ــق  ــه مصلحــة الشــركة وتحقي ــة لمــا في مهامهــم بصــورة فعال
أهدافهــا وغاياتهــا. مــن ناحيــة أخــرى، تحــرص قطــر للطاقــة 
علــى عقــد برامــج تدريبيــة وتوعويــة لممثليهــا فــي الشــركات 
لمجالــس  األداء  أعلــى مســتويات  تحقيــق  لضمــان  التابعــة 

اإلدارة واتبــاع أفضــل ممارســات الحوكمــة. 

يتــم اإلفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للطاقة بشــأن تشــكيل 
مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه )مرفــق الســير الذاتيــة ألعضــاء 

مجلــس إدارة الشــركة(.
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ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا 
على مســتوى الشــركة، والمســؤول أمام مســاهمي الشــركة 
ــة  ــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعال ــذل العناي عــن ب
وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافــة المســتويات، بمــا 
المصالــح  وأصحــاب  ومســاهميها  الشــركة  مصلحــة  يحقــق 
ومــن ثــم النفــع العــام. ومــن منطلــق ذلــك، فقــد أعــد مجلــس 
إدارة الشــركة ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــًا لمجلســه وفقــًا 
ألفضــل ممارســات الحوكمــة المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق 
ــات أعضــاؤه  بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجب
التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــًا. ويأخــذ بعيــن االعتبــار 
ــل الجهــات  ــة تعديــالت مــن ِقَب ــاق فــي حــال أي مراجعــة الميث
الرقابيــة ذات الصلــة. مــن ناحيــة أخــرى، أعــد مجلــس اإلدارة 
ضمــن إطــار الحوكمــة التوصيــف الوظيفــي العضــاء مجلــس 
ــدور  ــك ال ــى حســب تصنيفــه وكذل ــى حــدة وعل االدارة كل عل
المنــوط بــه فــي أي مــن لجــان المجلــس. أيضــًا تــم تحديــد 

التوصيــف التوظيفــي الميــن ســر مجلــس االدارة.

وطبقــًا لميثــاق المجلــس - متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي 
التوجيــه  منهــا  بمهــام  المجلــس  يضطلــع   - للشــركة 
اإلســتراتيجي للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا ورســالتها مــن خــالل 
اعتماد التوجيهات اإلســتراتيجية واألهداف الرئيســية للشــركة 
أنظمــة  تنفيذهــا، وضــع  علــى  واإلشــراف  العمــل  وخطــط 
وضوابــط الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر واإلشــراف عليهــا، 
تعييــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة واعتمــاد التخطيــط 
مقدمــي  مــع  والتعــاون  للتعامــل  آليــة  وضــع  لتعاقبهــا، 
الخدمــات الماليــة والتحليــل المالــي والتصنيــف االئتمانــي 
وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات اآلخريــن، اإلشــراف وضمــان 
مالئمــة أنظمــة الرقابــة الداخلية إلدارة المخاطر وإجراء مراجعة 
ــة للشــركة بصــورة أساســية  ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــة إلج دوري
مــن خــالل لجنــة التدقيــق، اعتمــاد خطــة التدريــب والتعليــم 
التــي تتضمــن التعريــف بالشــركة وأنشــطتها وحوكمتهــا طبقا 
ــة المدرجــة فــي  ــات القانوني لنظــام حوكمــة الشــركات والكيان
الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. 
كما يحرص مجلس إدارة شــركة صناعات قطر على اإلشــراف 
الشــركة ومراقبــة مــدى  علــى كافــة جوانــب نظــام حوكمــة 
ــراءات  ــد الحاجــة، ومراجعــة سياســات وإج ــه عن ــه وتعديل فاعليت
الشــركة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانين واللوائــح ذات 

الصلــة والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي.

ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صالحياتــه إلــى لجــان 
المجلــس ولجــان خاصــة فــي الشــركة. ويتــم تشــكيل تلــك 
وتمــارس  محــددة،  عمليــات  إجــراء  بهــدف  الخاصــة  اللجــان 
وفقــًا  أيضــًا  عليهــا.  منصــوص  لتعليمــات  وفقــًا  عملهــا 
لدليــل صالحيــات الشــركة، يحــدد المجلــس الصالحيــات التــي 
يفوضهــا لــالدارة التنفيذيــة، واجــراءات اتخــاذ القــرار كمــا يحــدد 
الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا. وفي جميع 
األحــوال، يبقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو 

ــك اللجــان. الســلطات التــي فوضهــا وعــن أعمــال تل

مســؤوليته  ويتحمــل  ومهامــه  وظائفــه  المجلــس  يــؤدي 
وفقــًا لبنــود المــادة رقــم )9( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن 
الهيئــة والتــي مــن بينهــا أنــه ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود 
القــروض التــي تجــاوز آجالهــا ثــالث ســنوات، أو بيــع عقــارات 
الشــركة أو رهنهــا أو إبــراء مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم اال 
إذا كان مصرحــا لــه بذلــك فــي نظــام الشــركة، وهــو مــا تــم 
النــص عليــه بالنظــام األساســي للشــركة. مــن ناحيــة أخــرى 
تــم التضميــن باللوائــح الداخليــة للشــركة والتــي مــن بينهــا 
ميثــاق المجلــس بعــدم جــواز قيــام المجلــس بأيــة إجــراءات 
أو معامــالت ال تتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 
المختصــة  الســلطات  قبــل  مــن  عليهــا  الموافقــة  ووجــوب 

والتــي مــن بينهــا الجمعيــة العامــة للشــركة.

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، فــإن كافــة أعضــاء مجلــس 
اإلدارة مســؤولين بالتضامــن واالنفــراد عــن أي عمــل احتيالــي 
عــن  الناجمــة  األخطــاء  أو  الصالحيــات  اســتخدام  ســوء  أو 
أو  األساســي  النظــام  مخالفــات  أو  اإلدارة  فــي  اإلهمــال 

القانــون.

3-4 رئيس مجلس إدارة الشركة

رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مســؤواًل عــن حســن ســير عمــل 
مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة بطريقــة مناســبة وفعالــة، بمــا 
فــي ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات 
الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت المناســب. ولقــد تــم إعــداد 
التوصيــف الوظيفــي )مهــام ومســؤوليات( لرئيــس مجلــس 
اإلدارة ضمــن إطــار الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى 
أو  اســتراتيجية  كانــت  ســواء  تفصيلــي  بشــكل  المهــام 
تشــغيلية أو إداريــة، وبحيــث أن تتوافــق هــذه المهــام مــع 
الوظيفــي، أال وهــو توفيــر  للمنصــب  الهــدف األساســي 
التوجيــه االســتراتيجي للشــركة وحمايــة حقــوق المســاهمين 
بشــكل  االســتراتيجية  وأهدافهــا  لرؤيتهــا  الشــركة  وتحقيــق 

مربــح ومســتدام. 

مجلــس  رئيــس  يمثــل  للشــركة،  األساســي  للنظــام  وفقــًا 
االدارة الشــركة قبــل الغيــر، أيضــا يحــل نائــب رئيــس مجلــس 

االدارة محــل الرئيــس عنــد غيابــه. 

رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أّي مــن لجــان 
المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة، إال أنــه 
مــا  غيــر  )علــى  للشــركة  المنتــدب  العضــو  يشــغل منصــب 
ورد بالمــادة رقــم )7( مــن نظــام الحوكمــة( أخــذًا فــي االعتبــار 
أن شــركة صناعــات قطــر هــي الشــركة األم لمجموعــة مــن 
وبالتالــي  مختلفــة،  مجــاالت  فــي  تعمــل  التــي  الشــركات 
فــإن طبيعــة األعمــال علــى مســتوى الشــركة ال تتضمــن أيــة 
أعمــال تنفيذيــة، األمــر الــذي تنتفــي معــه األســباب التــي 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  منصبــي  بيــن  الفصــل  إلــى  تدعــو 
والعضــو المنتــدب للشــركة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه 
يتــم األخــذ فــي االعتبــار الغــرض األساســي مــن حظــر الجمــع 

بيــن المنصبيــن علــى النحــو التالــي:
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أال يكــون لشــخص واحــد فــي الشــركة الســلطة المطلقــة   -
إعــداد دليــل  القــرارات وذلــك عنــد  اتخــاذ  التأثيــر فــي  أو 

الصلــة. ذات  واللوائــح  الشــركة  وإجــراءات  صالحيــات 

تشــكيل لجــان تابعــة للمجلــس ولجــان خاصــة ال يشــغل   -
رئيس مجلس اإلدارة ســواء بصفته رئيســًا لمجلس اإلدارة 
أو عضــوًا منتدبــًا أي عضويــة فــي أي منهــا. مــع ضمــان 
وضــع دليــل صالحيــات واختصاصــات للجــان يكفــل عملهــا 
بصــورة فعالــة، مالئمــة عضويتهــا وتوافــق صالحياتهــا 

واختصاصاتهــا مــع الممارســات المثلــي للحوكمــة. 

الفصــل فيمــا بيــن مهــام ومســؤوليات كل مــن رئيــس   -
اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  وبقيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 

للشــركة. التنفيذيــة  اإلدارة  أعضــاء  وكذلــك 
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الالزمــة  العنايــة  ببــذل  الشــركة  إدارة  يلتــزم أعضــاء مجلــس 
إدارة  فــي  المتنوعــة  وخبراتهــم  مهاراتهــم  واســتغالل 
ــة، بمــا فيهــا  ــح والقوانيــن ذات الصل ــد باللوائ الشــركة والتقي
ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل 
وفقــًا للمبــادئ األخالقيــة المتمثلــة فــي النزاهــة واالحتــرام 
والموضوعيــة والمســاءلة والتميــز واالســتدامة والســرية بمــا 
يضمــن معــه إعــالء مصلحــة الشــركة والمســاهمين وســائر 
الشــخصية.  المصلحــة  علــى  وتقديمهــا  المصالــح  أصحــاب 
يلتــزم األعضــاء وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة وسياســة 
تعــارض المصالــح باالفصــاح عــن أيــة عالقــات ماليــة وتجاريــة 
القيــام  علــى  ســلبًا  تؤثــر  قــد  التــي  القضائيــة  والدعــاوى 

إليهــم. الموكلــة  بالمهــام والوظائــف 

3-6 اجتماعات مجلس اإلدارة

ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم 
اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســبًا. وفقــًا ألحــكام 
المــادة رقــم )31-1( مــن النظــام األساســي للشــركة، يعقــد 
مجلــس االدارة ســتة )6( اجتماعــات علــى األقــل خــالل الســنة 
الماليــة للشــركة، وال يجــوز أن تنقضــي ثالثــة )3( أشــهر دون 
عقــد اجتمــاع للمجلــس. أيضــًا نصــاب اجتمــاع مجلــس االدارة 
اليكــون صحيحــًا إال بحضــور أغلبيــة أعضــاء مجلــس االدارة، 
علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس. ووفقــًا 
للنظــام األساســي المحــدث للشــركة، فقــد تــم إســتيفاء عــدد 

مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2021.

ُيدعــى المجلــس - وفقــًا لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام 
ــاًء علــى طلــب رئيــس  األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بن
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 
ــخ  ــل أســبوع علــى األقــل مــن تاري األعمــال إلــى األعضــاء قب

عقــد االجتمــاع. وفــي حــال توجيــه الدعــوة خــالل فتــرة تقــل 
عــن )7( أيــام، يعتبــر اجتمــاع مجلــس االدارة أنــه قــد تــم عقــده 
بشــكل صحيــح فــي حــال عــدم االعتــراض مــن قبــل أي مــن 

ــى الحضــور. األعضــاء ووافــق عل

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 ثالثــة اجتماعــات متتالية، أو أربعة اجتماعات 
غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتبــر المنصــب شــاغرًا.

وحرصــًا علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
فــي اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي 
اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة 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 في 
االجتمــاع ويجــب اعتبــاره ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.

3-7 قرارات المجلس

قــرارات  الشــركة، تصــدر  ولوائــح  للنظــام األساســي  طبقــًا 
االدارة  مجلــس  ألعضــاء  البســيطة  باألغلبيــة  المجلــس 
الحاضريــن الذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي االجتمــاع المعنــي 
تســاوي  وعنــد  واحــد.  صــوت  حاضــر  عضــو  لــكل  ويكــون 
األصــوات ُيرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع، وُيحــرر 
محضــر لــكل اجتمــاع، يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن 
رئيــس  مــن  ويوقــع  باالجتمــاع،  دار  مــا  ويبيــن  والغائبيــن، 
االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر، وللعضــو 
يثبــت  أن  المجلــس  اتخــذه  لــم يوافــق علــى أي قــرار  الــذي 

االجتمــاع. فــي محضــر  اعتراضــه 

يجــوز  بالتمريــر،  الخطيــة  القــرارات  بإصــدار  يتعلــق  فيمــا 
للمجلــس، فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار 
ــة علــى  ــر بشــرط تحقــق الموافقــة كتاب ــة بالتمري قــرارات خطي
تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه، ويعتبــر القرار نافــذًا وفعااًل 
لكافــة األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع 
يعــرض  أن  يجــب  األحــوال،  جميــع  وفــي  اإلدارة.  لمجلــس 
التالــي للمجلــس، لتضمينــه  القــرار الخطــي فــي االجتمــاع 

االجتمــاع. بمحضــر 
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3-8 أمين سر المجلس

طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يصــدر مجلــس اإلدارة أو 
المســاهم الخــاص قــرارًا بتســمية أميــن ســر المجلــس للفتــرة 
لــه أن يلغــي هــذا  التــي يقررهــا، ويجــوز  ووفــق الشــروط 
التعييــن. ويقــرر مجلــس اإلدارة مهــام أميــن الســر وحــدود 

صالحياتــه 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 
ــة الشــاملة والدعــم  مــن حيــث تقديــم كافــة الخدمــات اإلداري
ألعضــاء المجلــس وضمــان ســريتها، مــع تأكــده مــن حفــظ 
بالشــكل  األعضــاء  بيــن  فيمــا  والتنســيق  المجلــس  وثائــق 

المناســبين. والوقــت 

وتتضمــن مهامــه حفــظ وثائــق المجلــس وتأمينهــا وتوزيــع 
الحضــور  ودعــوات  المجلــس  اجتماعــات  أعمــال  جــدول 
والوثائــق الالزمــة األخــرى ومحاضــر االجتماعــات والقــرارات 
اآلمــن  الحفــظ  وضمــان  اإلدارة  مجلــس  ُيصدرهــا  التــي 
لهــا، أيضــًا ضمــان حفــظ ســجالت الشــركة وفقــًا للوائحهــا 
الداخلية/نظامهــا األساســي وتوافرهــا عنــد طلبهــا مــن ِقَبــل 
األشــخاص المصــرح لهــا باالطــالع عليهــا، وقــد تتضمــن هــذه 
الســجالت وثائــق تأسيســية، وقوائــم بأســماء أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وعضويتهــم والســجالت الرســمية األخــرى. وينهــض 
أميــن الســر أيضــًا بمســؤولية تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الجــدد بمــواد التهيئــة المبدئيــة وجدولــة مواعيــد جلســاتها.

ويتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى 15 عامــًا فــي 
المجــال القانونــي، هــذا فضــاًل عــن خبرتــه الممتــدة فــي تولــي 

شــؤون شــركة عامــة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة.

يجــوز ألميــن الســر وفقــًا لمــا يــراه مناســبًا وبعــد موافقــة 
الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صالحياتــه أو 
ســلطاته التقديريــة، وال يحــق للنائــب تفويضهــا إلــى شــخص 

آخــر. 

3-9 لجان المجلس

بتشــكيل  اإلدارة  مجلــس  قــام  الحوكمــة،  لتطبيقــات  وفقــًا 
بعــض اللجــان المنبثقــة عنــه، وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة 
محــددة  عمليــات  إلجــراء  الصالحيــات  بعــض  وتفويضهــا 
وبغــرض تســيير نشــاط الشــركة مــع بقــاء المجلــس مســؤواًل 
عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا. كمــا أن 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أي مــن لجــان 
المجلــس المشــكلة أو اللجــان الخاصــة، كمــا يقــوم المجلــس 
ــي  ــم أعمــال اللجــان بشــكل ســنوي. فيمــا يل بمراجعــة وتقيي
عــن  المنبثقــة  اللجــان  تشــكيل  تجــاه  الشــركة  بوضــع  بيــان 

المجلــس:

3-9-1 لجنة التدقيق

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس 
إدارة الشــركة رقــم )7( باجتماعــه الرابــع لعــام 2011 والتشــكيل 
ــف  ــن رقــم )3( و )5( لعــام 2018. تتأل ــي بموجــب القراري الحال
اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وعضويــة اثنيــن ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة 
لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة  الالزمــة  التامــة 
لجنــة  رئيــس  أن  االعتبــار  فــي  أخــذًا  اللجنــة،  اختصاصــات 
ــة  ــة أخــرى، وال يشــغل عضوي ــى رئاســة لجن ــق ال يتول التدقي

أي لجــان أخــرى. 

نظــام  فــي  المــدرج  المســتقل  العضــو  لتعريــف  وطبقــًا 
الحوكمة، ال يتضمن تشــكيل لجنة التدقيق أعضاء مســتقلين 
)علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم )18( مــن نظــام الحوكمــة( نظــرًا 
لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة معينيــن مــن ِقَبــل المســاهم 
الحالييــن  األعضــاء  أن  إال  )بنســبة %51(،  الرئيســي  الخــاص 
الخارجــي  التدقيــق  فــي  االشــتراك  منهــم  يســبق ألي  لــم 
لحســابات الشــركة خــالل الســنتين الســابقتين علــى عضويــة 

ــر مباشــر. ــق مباشــر أو غي ــة ســواء بطري اللجن

إطــار  ضمــن  التدقيــق  لجنــة  إختصاصــات  دليــل  إعــداد  تــم 
ــم إعــداده وفقــًا لنظــام  ــذي ت الحوكمــة الخــاص بالشــركة، وال
الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. ويتضمــن نطــاق مهامهــا النواحــي الماليــة 
والتدقيــق الداخلــي والخارجــي والضوابــط الرقابيــة واالمتثــال 
باختصاصــات  مرتبطــة  أخــرى  نواحــي  وأي  المخاطــر  وإدارة 

ــة. اللجن

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

المخاطــر. وإدارة  الداخليــة  الرقابــة  ونظــام 

علــى مســتوى 2021، فقــد قامــت اللجنة مــن خالل اجتماعاتها 
الموضوعــات  مــن  العديــد  بشــأن  قــرارات  واتخــاذ  بدراســة 

منهــا:

اعتمــاد تقريــر المدقــق الخارجــي بشــأن البيانــات الماليــة   .1
المســتقلة والُموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

.2020 ديســمبر 

مراجعــة البيانــات الماليــة المســتقلة والُموحــدة للســنة   .2
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 وعــرض الموجــز 

التنفيــذي لتقريــر اإلدارة.

المصادقــة علــى تعييــن المدقــق الخارجــي للســنة المالية   .3
ــة فــي 31 ديســمبر 2021. المنتهي
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المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2020.  .4

مراجعــة البيانــات المالية الُموحــدة للفترة المالية المنتهية   .5
فــي 31 مــارس 2021 والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز 

التنفيــذي لتقريــر اإلدارة.

الماليــة  للفتــرة  الُموحــدة  الماليــة  البيانــات  مراجعــة   .6
عليهــا. والمصادقــة   2021 يونيــو   30 فــي  المنتهيــة 

الماليــة  للفتــرة  الُموحــدة  الماليــة  البيانــات  مراجعــة   .7
عليهــا  والمصادقــة   2021 ســبتمبر   30 فــي  المنتهيــة 

اإلدارة. لتقريــر  التنفيــذي  الموجــز  وعــرض 

مراجعــة أنشــطة التدقيــق الداخلــي بشــكل دوري، مــن   .8
حيــث مســتجدات تقييــم المخاطــر وخطــة التدقيق للشــركة 
وشــركاتها التابعــة/ مشــاريعها المشــتركة، واالســتنتاجات 

ــة. ــة ذات الصل ــراءات التصحيحي ــات واالج والتوصي

إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء اللجنة.  .9

ــة التدقيــق للعــام  إقــرار الجــدول الزمنــي الجتماعــات لجن  .10
المنتهــي فــي 2021/12/31. المالــي 

وطبقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة 
صحيحــًا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر 
محضــر لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافة األعضــاء الحاضرين 
والممثليــن فــي االجتمــاع.  وفقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة 
الُمعــدل، تعقــد اللجنــة ســتة )6( اجتماعــات علــى األقــل خــالل 
الســنة الماليــة، وخــالل عــام 2021 فقــد تــم إســتيفاء عــدد 

مــرات إنعقــاد لجنــة التدقيــق.

تضم اللجنة حاليًا ثالثة أعضاء التالي بيانهم:

المهام اسم العضو

رئيسًا السيد/ عبدالعزيز محمد المناعي

عضوًا السيد/ عبدالله أحمد الحسيني

عضوًا السيد/ أيوب عوليا

إدارة الشــركة مــا  اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس  كافــة أعضــاء 
عــدا الســيد/أيوب عوليــا، والــذي يشــغل مديــر إدارة التدقيــق 
الداخلــي بقطــر للطاقــة، ويتمتــع بالخبــرة المتميــزة والدرايــة 
ــة  التامــة الالزمــة لتأديــة مهامــه وممارســة اختصاصــات اللجن

بصــورة فعالــة.

3-9-2 لجنة المكافآت

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المكافــآت بموجــب قــرار مجلــس 
إدارة الشــركة رقــم )1( لعــام 2018، ثــم تــم إعــادة التشــكيل 
بموجــب القــرار رقــم )1( لعــام 2019 بتاريــخ 2019/02/10. تتألف 
اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وعضويــة اثنيــن ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة 
وممارســة  فعالــة  بصــورة  مهامهــم  لتأديــة  الالزمــة  التامــة 
لجنــة  رئيــس  أن  االعتبــار  فــي  أخــذًا  اللجنــة،  اختصاصــات 
المكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس، 

ــة التدقيــق عضــوًا بهــا.  ــل رئيــس لجن كمــا ال يمث

تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة المكافــآت وفقــًا لنظــام 
الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. يتضمــن نطــاق مهامهــا تحديــد السياســة 
العامــة لمنــح المكافــآت فــي الشــركة ســنويًا أخــذًا فــي االعتبار 
ــة  ــث تقــوم اللجن ــة، حي ــة ذات الصل ــات الجهــات الرقابي متطلب
بتحديــد أســس منــح المكافــآت والبــدالت ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك تقديــم مقترحــات 
بشــأن مكافــآت مجلــس إدارة الشــركات التابعــة/ المشــاريع 

المشــتركة.

تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء 
ــا وكذلــك أداء  مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العلي
الشــركة، أيضــا المقارنــة مــع أفضــل الممارســات المتبعــة مــن 
ــد  ــد تحدي ــة والمدرجــة ببورصــة قطــر عن ــل الشــركات المثيل ِقَب
التقييــم  بمراجعــة  اللجنــة  تقــوم  كمــا  المقترحــة.  المكافــآت 
الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة، أخــذًا فــي االعتبــار العديــد 
مــن العوامــل التــي يجــب أن تتماشــى مع مصلحة مســاهمي 
الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم، ثــم تقــوم 
بالموضوعــات  اإلدارة  مجلــس  إلــى  تقاريرهــا  برفــع  اللجنــة 
التــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك 

الصــدد.

علــى مســتوى 2021، فقــد عقــدت اللجنــة اجتماعيــن وقامــت 
خاللهمــا بدراســة واتخــاذ قــرارات بشــأن:

ــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة، حيــث  مراجعــة التقيي  .1
قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييمــات إيجابيــة علــى 
مســتويات مختلفــة مثــل االســتقاللية، والموضوعيــة، 
والقيــادة،  الجماعــي،  والعمــل  والخبــرة،  والمعرفــة 
والمدخــالت،  والمشــاركة  والمســاهمات،  واألهــداف، 
كمــا تــم مناقشــة عــدة اقتراحــات والتــي مــن شــأنها تعزيــز 

المجلــس.  أداء 

بــدالت  سياســة  علــى  المقترحــة  التعديــالت  اعتمــاد   .2
اإلدارة. مجلــس  ومكافــآت 

اقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة عــن الســنة المالية   .3
المنتهيــة فــي 2020/12/31م.
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مجالــس  ألعضــاء  المقترحــة  المكافــآت  مبالــغ  مراجعــة   .4
إدارات الشــركات التابعة/ المشــاريع المشــتركة، أخذًا في 
االعتبــار تحديدهــا بنــاء علــى مســتويات األداء المالــي 
والتشــغيلي للشــركات وبمــا يمكــن معــه الوصــول الــى 

تقديــر عــادل بشــأن المكافــآت المقترحــة ألي منهــا.

وطبقــا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة 
ــة أعضائهــا، ويحــرر  ــة وبأغلبي ــًا إال بحضــور رئيــس اللجن صحيح
محضــر لــكل اجتمــاع يتــم توقيعه مــن كافة األعضــاء الحاضرين 
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 العامة 

للموافقــة. 

مكافآت مجلس اإلدارة

مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  بإعــداد سياســة  الشــركة  قامــت 
اإلدارة وتقوم بمراجعتها بشــكل دوري. وتأخذ هذه السياســة 
االدارة  مجلــس  عضويــة  مقابــل  ثابتــًا  جــزءًا  اعتبارهــا  فــي 
وحضــور جلســات مجلــس اإلدارة، وجــزءًا متغيــرًا "مكافــأة" 
لألهــداف  تحقيقهــا  ومــدى  للشــركة  العــام  بــاألداء  يرتبــط 
الموضوعــة علــى المــدى المتوســط وطويــل األجــل، علــى أال 
يتجاوزاجمالــي الجزءيــن - فــي جميــع األحــوال - الحــد األقصى 
"الســقف" المنصــوص عليــه بالسياســة والمقــرر مــن قبــل 
قطــر للطاقــة، 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 فــي سياســتها بالحــدود المنصــوص عليهــا 
بالمــادة رقــم )119( مــن قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 
تلــك  نســبة  تزيــد  ال  حيــث   2015 لســنة   11 رقــم  بالقانــون 
خصــم  بعــد  الصافــي  الربــح  مــن   )%5( علــى  المكافــآت 
ــح اليقــل  ــع رب ــة وتوزي ــات واالســتقطاعات القانوني االحتياطي
عــن )5%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع علــى المســاهمين.

مكافآت اإلدارة العليا

كافــة المهــام الماليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب 
الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِقَبــل قطــر للطاقــة مــن خــالل 
مواردهــا البشــرية بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة مــع 
ــاره اإلدارة  ــه، فــإن العضــو المنتــدب باعتب ــاء علي الشــركة. وبن
التنفيذيــة العليــا لشــركة صناعــات قطــر فيتــم تحديــد واعتمــاد 
علــى  يحصــل  وال  الشــركة،  إدارة  مجلــس  ِقَبــل  مــن  راتبــه 

مكافــآت بصفتــه الوظيفيــة.

بتاريــخ  االجتمــاع  وتــم  أعضــاء،  ثالثــة  حاليــًا  اللجنــة  تضــم 
2021/2/1 للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31، وهــو 
مــا تمــت التوصيــة بــه وإقــراره مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة لشــركة صناعــات قطــر والتــي ُعقــدت بتاريــخ 2021/3/1 
وذلــك بإجمالــي مبلــغ 7،750،000 ريــال قطــري لكافــة أعضــاء 
مجلــس اإلدارة. أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس 
مقابــل  بــدالت  أو  مكافــآت  أيــة  صــرف  يتــم  فــال  االدارة 

عضويتهــا أو حضــور جلســاتها.

 وفيما يلي بيان التشكيل الحالي للجنة:

المهام اسم العضو

رئيسًا السيد/ عبدالله أحمد الحسيني

عضوًا السيد/ عبد الرحمن السويدي

عضوًا السيد/ محمد جابر السليطي

كافــة أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــا عــدا 
الســيد/محمد جابــر الســليطي، والــذي يشــغل منصــب مديــر 
إدارة شــؤون الشــركات المخصخصــة بقطــر للطاقــة، ويتمتــع 
مهامــه  لتأديــة  الالزمــة  التامــة  والدرايــة  الكافيــة  بالخبــرة 

وممارســة اختصاصــات اللجنــة بصــورة فعالــة.

3-9-3 لجنة الترشيحات

لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات علــى مســتوى الشــركة )علــى 
ــر مــا ورد بالمــادة رقــم )18( مــن نظــام الحوكمــة( حيــث أن  غي
مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر يتشــكل وفقــًا لنظامهــا 
األساســي مــن عــدد ثمانيــة )8( أعضــاء، يتــم تعييــن ســبعة )7( 
أعضــاء منهــم مــن ِقَبــل المســاهم الخــاص مــن بينهــم رئيــس 
المجلــس ونائــب الرئيــس، بينمــا يتــم تعييــن عضــو واحــد )1( 
االجتماعيــة.  والتأمينــات  للتقاعــد  العامــة  الهيئــة  ِقَبــل  مــن 
يحــق للمســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة" أن يعيــن األعضــاء 
الســبعة بحكــم العديــد مــن العوامــل الســابق اإلشــارة إليهــا 
لــألداء  الوثيــق  االرتبــاط  إلــى  فــي مدلولهــا  تشــير  والتــي 

المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للطاقــة. 
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3-10 تقييم أداء المجلس

ُيجــري مجلــس اإلدارة ســنويًا عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان 
وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال، وضمــان وفــاء أعضائــه 
بالتزاماتهــم فضــاًل عــن توفيــر أقصــى حد ممكن مــن اإلنتاجية 
وتبــادل الخبــرات. ويتــم التقييــم أخــذًا فــي االعتبــار العديــد مــن 
العوامــل التــي يجــب أن تتماشــى مــع مصلحــة مســاهمي 

الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:
مــع  واألفــكار  اآلراء  طــرح  فــي  والحياديــة  االســتقاللية   .1

المصالــح.  تضــارب  عــن  االبتعــاد 
المعرفــة والخبــرة التــي يتمتــع بهــا األعضاء ومــدى توائمها   .2

مــع نشــاط الشــركة. 
االلتــزام والمشــاركات والعمــل الجماعــي فــي المجلــس   .3

التابعــة. ولجانــه 
ــة بمــا  دور المجلــس ومــدى تحقيقــه لألهــداف الموضوع  .4
فــي ذلــك نتائــج األعمــال وتحقيــق إســتراتيجية الشــركة.

التعامــل فيمــا بيــن المجلــس مــن ناحيــة ولجانــه التابعــة   .5
أخــرى.  ناحيــة  مــن  للشــركة  التنفيذيــة  واإلدارة 

المعلومــات  وكفايــة  دقــة  ومــدى  القــرار  اتخــاذ  آليــات   .6
الالزمــة.

تقديــم آراء ومقترحــات وتوصيــات بنــاءة وأفــكار مســتقبلية   .7
لمصلحــة الشــركة.

قامــت لجنــة المكافــآت باجتماعهــا األول لعــام 2021 المنعقــد 
ألعضــاء  الذاتيــة  التقييمــات  بمراجعــة   2021/2/1 بتاريــخ 
 ،2020/12/31 فــي  المنتهــي  المالــي  العــام  عــن  المجلــس 
إيجابيــة  بإجــراء تقييمــات  حيــث قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة 
علــى مســتويات مختلفــة، مثــل االســتقاللية، والموضوعيــة، 
والمعرفــة والخبــرة، والعمــل الجماعي، والقيــادة، واألهداف، 
والمســاهمات، والمشــاركة والمدخــالت. كمــا تــم مناقشــة 
عــدة اقتراحــات والتــي مــن شــأنها تعزيــز أداء المجلــس. ثــم 
تــم رفــع نتائــج التقييــم الــى مجلــس ادارة الشــركة األول لعــام 

2021 المنعقــد بتاريــخ 2021/2/8.

مــن المقــرر أن تراجــع لجنــة المكافــآت فــي اجتماعهــا األول 
لعــام 2022 التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام 
2021، وســترفع توصياتهــا فــي هــذا الشــأن ضمــن تقريرهــا 

ــى اجتمــاع مجلــس اإلدارة. ال

خــالل عــام 2021، فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة 
ضمــن  الشــركة  بأعمــال  المتعلقــة  القــرارات  واتخــاذ  إليــه 
عليهــا  والمنصــوص  بهــا  القيــام  لــه  المخــول  الصالحيــات 
فــي لوائــح الشــركة، ال توجــد أيــة تظلمــات أو شــكاوى مــن 
قبــل أعضــاء المجلــس، وأيــة مقترحــات يتــم مناقشــتها خــالل 
االجــراءات  اتخــاذ  يتــم  ثــم  ومــن  االدارة  مجلــس  اجتماعــات 

تعزيزيــة.  أو  تصحيحيــة  كانــت  ســواء  الصلــة  ذات  الالزمــة 
مجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس واالدارة 
التنفيذيــة العليــا فــي القيــام بااللتزامــات والمهــام كمــا هــي 

عليهــا. منصــوص 

4-  أعمال الرقابة بالشركة 

الداخليــة  الرقابــة  إلجــراءات  األساســي  الهــدف  يتمثــل 
للشــركة فــي ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال 
االلتــزام بسياســات اإلدارة،  ذلــك  بمــا فــي  قــدر اإلمــكان، 
ــد  ــال والخطــأ، والتأك ــع وكشــف االحتي ــة األصــول، ومن وحماي
مــن مــدى دقــة الســجالت الماليــة للشــركة واالعتمــاد عليهــا، 
ــة وتقييمهــا، والعمــل  ــد المخاطــر ذات الصل فضــاًل عــن تحدي
بإعــداد  الشــركة  ذلــك، قامــت  إدارتهــا. وفــي ســبيل  علــى 
نظــام رقابــة داخلــي يتضمــن وضــع الضوابــط الداخليــة علــى 
إعــداد التقاريــر الماليــة والسياســات واإلجــراءات التشــغيلية 
الداخلــي والخارجــي،  المخاطــر، والتدقيــق  بــإدارة  المتعلقــة 
ــم  ــة. ث ــح ذات الصل ــط واللوائ ــزام الشــركة بالضواب ــة الت ورقاب
والمســؤولية  الذاتيــة  للرقابــة  واضحــة  معاييــر  وضــع  يتــم 

والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا. 

ويتــم اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل اإلدارة 
التنفيذيــة العليــا ولجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة لمناقشــة 
المدقــق  الداخليــة. ويقــوم  بالرقابــة  المتعلقــة  المالحظــات 

ــره فــي هــذا الصــدد بشــكل دوري. الداخلــي بإصــدار تقاري

وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي 
إعــداد نظــم الرقابــة الداخليــة، ووفقــًا لقــرار لجنــة التدقيــق 
التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة، ســبق إجــراء دراســة مقارنــة 
الداخلــي  الرقابــة  نظــام  عناصــر  بيــن   )Benchmark Study(
للشــركة واإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخلية الصادر عن كوســو 
)2013( لتطبيقــه كإطــار مرجعــي. ويشــمل اإلطــار المتكامــل 
للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو )2013( مكونــات مترابطــة 
فيمــا بينهــا، هــي البيئــة الرقابيــة وتقييــم المخاطــر وأنشــطة 

ــة والمعلومــات واالتصــاالت والرصــد. الرقاب

وتعــد الرقابــة الداخليــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركة، 
التابعــة  التدقيــق  ولجنــة  اإلدارة  مجلــس  تشــمل  والتــي 
لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والموظفيــن علــى 
كل المســتويات التنظيميــة. وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن 

أجــل: 
حماية أصول الشركة.  .1

ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية.   .2
والمبــادئ  بهــا  المعمــول  للتشــريعات  االمتثــال  ضمــان   .3

التوجيهيــة.
ضمــان تحقيــق األهــداف والتحســين المســتمر للفاعليــة   .4

التشــغيلية.
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إن الهــدف الخــاص عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة هــو أن 
تكــون متوافقــة مــع أعلــى المعاييــر المهنيــة وأن تكــون كاملــة 

وعادلــة ودقيقــة ومفهومــة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن وجــود إطــار مرجعــي مثــل كوســو 
داخليــة  رقابــة  نظــام  إنشــاء  مــن  اإلدارة  ســيمكن   )COSO(
لمراقــب حســابات  يتســنى معــه  وبمــا  عليــه،  والمحافظــة 
بالمهــام  للقيــام  كإطــار مرجعــي  إليــه  الرجــوع  مــن  الشــركة 
والمســؤوليات المــوكل بهــا وفقــًا للمــادة )24(، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتقييــم مــدى مالئمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخلية 

المعمــول بهــا فــي الشــركة. 

نظــام  مــن   )4( رقــم  المــادة  ألحــكام  االمتثــال  ولضمــان 
يلــي: مــا  الشــركة  علــى  يتعيــن  الحوكمــة، 

التقاريــر  إلعــداد  وفعالــة  كافيــة  داخليــة  ضوابــط  وضــع   .1
مخاطــر  حــدة  مــن  للتخفيــف  عليهــا  والمحافظــة  الماليــة 

المؤثــرة. األخطــاء 
تقييــم وتقديــر مــدى كفايــة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة   .2
إلعــداد التقاريــر الماليــة للتخفيــف مــن حــدة مخاطــر األخطاء 

المؤثــرة.

الضوابــط  إطــار  تقييــم  تــم  الغــرض،  هــذا  ســبيل  وفــي 
ــة للشــركة "ICoFR" اســتنادًا  ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع الداخلي
ــة المســتقلة للشــركة لعــام 2020. وقــد  ــات المالي ــى البيان إل
اتبــع نهجــًا تنازليــًا فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره، حيــث يتــم 
البــدء علــى مســتوى البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر 

الخاصــة بالضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

وقــد تــم تقييــم المخاطــر ألنشــطة األعمــال اســتنادًا إلــى 
البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2020. وتضمــن 
تقييــم المخاطــر تطبيــق مســتوى التأثيــر "Materiality" علــى 
البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2020 )أخــذًا فــي 
االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة( اســتنادًا إلــى مدخــالت 
تحديــد  أجــل  مــن  الممارســات  وأفضــل  الخارجــي  المدقــق 
الصلــة  ذات  وتأكيداتهــا  الهامــة  واإلفصاحــات  الحســابات 
وأنشــطة األعمــال المطبقــة داخــل الشــركة بهــدف تحديــد 

واالختبــار.  والتقييــم  الضوابــط 

الحســابات واإلفصاحــات  إلــى  االنتبــاه  النهــج  هــذا  ويوجــه 
والتأكيــدات التــي تشــير بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود 
ذات  واإلفصاحــات  الماليــة  البيانــات  فــي  مؤثــرة  أخطــاء 
الصلــة. ثــم يتــم فهــم المخاطــر فــي عمليــات الشــركة ذات 
الصلــة بالحســابات الهامــة التــي تــم تحديدهــا واإلفصاحــات 
تلــك  اختبــار  ثــم  المخاطــر  تقييــم  إلــى  اســتنادًا  والتأكيــدات 
َرة  الُمَقــدَّ المخاطــر  كاٍف  بشــكل  تتنــاول  التــي  الضوابــط 
لألخطــاء فــي كل تأكيــد ذي صلــة. ويمكــن شــرح تلــك العمليــة 

التالــي: النحــو  بالتفاصيــل علــى 

تقييم المخاطر:

البيانــات  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء المؤثــرة فــي   .1
الماليــة.

تحديــد مســتوى التأثيــر "Materiality level" )أخــذًا فــي   .2
االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة( ومدخــالت التدقيــق 
أوجــه  بتحديــد  الصلــة  ذات  األخــرى  والعوامــل  الخارجــي 

المؤثــرة. الضعــف 
الهامــة  الحســابات  وأرصــدة  المعامــالت  فئــات  تحديــد   .3
واإلفصاحــات وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال 
المطبقــة اســتنادًا إلــى مســتوى التأثيــر المحــدد. وتتضمــن 
تأكيــدات البيانــات الماليــة الوجــود أو الحــدوث، واالكتمــال، 
وااللتزامــات،  والحقــوق  أوالتخصيــص،  والتقييــم 

واإلفصاحــات.

عملية التتبع:

عقــب إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر، يتــم تحديــد الضوابــط 
ــة التــي تخفــف مــن حــدة األخطــاء الجوهريــة  الداخليــة المعني
ــع،  ــات التتب فــي أنشــطة األعمــال المطبقــة مــن خــالل عملي
ــك بمراجعــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة ومناقشــة  وذل
اإلدارة ومســؤولي العمليــات وفهــم خــط ســير المعامــالت.

وتصنف هذه الضوابط كالتالي:

ــان – متوفــرة فــي الشــركة  الضوابــط علــى مســتوى الكي  .1
الموظفيــن  إلعــداد  اإلدارة  ِقَبــل  مــن  تدابيــر  وتتضمــن 
المخاطــر بصــور كافيــة مــن خــالل رفــع مســتوى  إلدارة 
وصقــل  المالئمــة  واألدوات  المعرفــة  وتوفيــر  الوعــي 

المهــارات.

الضوابــط العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات – تلــك الضوابط   .2
لتكنولوجيــا  العامــة  التحتيــة  والبنيــة  األنظمــة  علــى 

بالشــركة. المعلومــات 

ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال   .3
يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــالت 
الماليــة. وقــد تتغيــر هــذه الضوابــط بمــرور الوقــت نتيجــة 

التغييــرات فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.

إنشــائها  مــن  بــدءًا  المعاملــة  تتبــع  العمليــة  هــذه  تتضمــن 
أنظمــة  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركة،  بعمليــات  ومرورهــا 
المعلومــات، إلــى أن يتــم تقييدهــا فــي الســجالت الماليــة 
للشــركة، باســتخدام نفــس اإلجراءات وتكنولوجيــا المعلومات 

الشــركة. موظفــو  يســتخدمها  التــي 

وعــادة مــا تتضمــن عمليــة التتبــع مجموعــة مــن االستفســارات 
والرصــد والتفتيــش علــى المســتندات ذات الصلة.
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اختبار الضوابط الداخلية

بعــد تقييــم المخاطــر وتحديــد الضوابــط، يتــم إجــراء اختبــارات 
الضوابــط علــى كل ضابــط مــن الضوابــط المحــددة لتقييــم 
مــا إن كان قــد تــم تصميمــه بالشــكل الكافــي وأنــه يعمــل 
بشــكل فعــال أم غيــر ذلــك. ويتضمــن اختبــار الضوابــط ثالثــة 
ــة التشــغيل  ــار فاعلي ــم واختب ــة التصمي ــار فاعلي ــات: اختب مكون

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 الصالحيــة والكفــاءة 
الالزمــة 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 

ــك. ــر ذل ــة أم غي المالي

ويتضمــن اختبــار التصميــم مزيجــًا مــن االستفســارات بشــأن 
الموظفيــن المناســبين، ورصــد عمليــات الشــركة، والتفتيــش 

علــى المســتندات ذات الصلــة.

اختبار فاعلية التشغيل:

علــى  الحصــول  الضوابــط  تشــغيل  فاعليــة  اختبــار  يتضمــن 
خــالل  لتصميمــه  وفقــًا  يعمــل  الضابــط  إذا  مــا  حــول  أدلــة 
فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة. لــكل ضابــط يخضــع 
الختبــار فاعليــة التشــغيل، فــإن الدليــل الــالزم 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 
ــن  ــن الذي ــان، وكفــاءة الموظفي ــط علــى مســتوى الكي الضواب
يقومــون بتشــغيل الضابــط، وطبيعــة الضابــط، أي آلــي أو 

ــدوي. ي

تقييم أوجه القصور المحددة:

يحــدث "القصــور" فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر 
أحــد الضوابــط  الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل 
لــإلدارة أو الموظفيــن فــي الســياق المعتــاد ألداء المهــام 
فــي  اكتشــافها  أو  األخطــاء  منــع  إمكانيــة  إليهــم  الموكلــة 

المناســب. الوقــت 

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

تاريــخ الميزانيــة العموميــة.

الضعــف  أو  القصــور  أن  االعتبــار  فــي  الشــركة  إدارة  تأخــذ 
الجوهــري فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد البيانــات الماليــة 
ــع أو اكتشــاف الخطــأ فــي  ــة أن يتعــذر من ــزداد معــه احتمالي ي
ــة للشــركة فــي الوقــت  ــة الســنوية أو المرحلي ــات المالي البيان
المناســب، وهــو مــا يعتبــر أمــرًا هامــًا بما فيه الكفاية ليســتحق 

اهتمــام المســؤولين عــن اإلدارة والحوكمــة.

يحــدث القصــور فــي التصميــم عنــد: )أ( غيــاب ضابــط ضــروري 
الضوابــط  أحــد  تصميــم  )ب(  أو  الرقابــي  الهــدف  لتحقيــق 
الهــدف  يحقــق  ال  بمســتوى  صحيــح  غيــر  بشــكل  القائمــة 

تــم تشــغيله وفقــًا لتصميمــه. الرقابــي حتــى وإن 

ــة التشــغيل عندمــا ال يعمــل أحــد  يحــدث القصــور فــي فاعلي
أو  لتصميمــه،  وفقــًا  صحيــح  بشــكل  المصممــة  الضوابــط 
عندمــا ال يمتلــك الشــخص الــذي يقــوم بتشــغيل الضابــط 

الضابــط بفاعليــة. لتشــغيل  الالزمــة  الكفــاءة  أو  الســلطة 

المعالجة واختبارها:

أوجــه  أو  أيــة مســائل  اعتبارهــا معالجــة  الشــركة فــي  تأخــذ 
قصــور تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة. 
وفــور إعــداد أو تصويــب الضابــط، ينبغــي منحه وقت تشــغيل 
كاِف للتحقــق مــن فاعليــة تشــغيله. ويتوقــف مقــدار الوقــت 
علــى طبيعتــه  بفاعليــة  وتشــغيله  الضابــط  لتطبيــق  الــالزم 

ومعــدل تشــغيله.

ــاًء علــى عمليــة تقييــم اإلطــار الحالــي للضوابــط الداخليــة  وبن
إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة واختبــار التصميــم وفاعليــة 
التشــغيل، تــرى اإلدارة أن الشــركة قامــت بإعــداد إطــار رقابــة 
الداخليــة  الضوابــط  متطلبــات  ويســتوفي  مالئــم  داخلــي 
إلعــداد التقاريــر الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، تــرى إدارة الشــركة 
ــر مالئمــًا ليشــكل األســاس  ــم وضعــه يعتب ــذي ت أن اإلطــار ال
لالمتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي هــذا 

الصــدد. 

نبيــن فيمــا يلــي العناصــر الرئيســية إلطــار الرقابــة الداخليــة 
المتبــع فــي الشــركة:
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4-1 إدارة المخاطر

يتــم العمــل فــي ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول 
بهــا بقطــر للطاقــة كمقــدم خدمــات للشــركة بنــاء علــى اتفاقية 
الخدمــات المبرمــة، إال أن مجلــس اإلدارة يحــرص على الحفاظ 
علــى إطــار مالئــم إلدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة، إذ 
أن إدارة المخاطــر تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن حوكمــة الشــركة، 

وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة. 

ــة إلدارة  ــة متكامل ــاره وضــع عملي يأخــذ هــذا اإلطــار فــي اعتب
المخاطــر  تحديــد  مــن  بــدءًا  مســتمر،  نحــو  علــى  المخاطــر 
وتقييمهــا وقياســها وإدارتهــا، وصــواًل إلــى رصدهــا علــى 

التالــي: النحــو 

تشــمل عمليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا تحديــد وتقييــم   -
والتــي  بالكامــل  الشــركة  تواجههــا  التــي  المخاطــر  كل 
تــم تصنيفهــا الــى أربعــة أقســام رئيســية هــي: مخاطــر 
شــكل  ولــكل  وامتثــال.  ماليــة،  تشــغيلية،  اســتراتيجية، 
التــي  اإلجــراءات  تتوافــر  أن  المخاطــر البــد  أشــكال  مــن 
إلــى  إضافــة  هــذا  فاعلــة،  بصــورة  معالجتــه  تتضمــن 
مجموعــة مــن المؤشــرات لرصــد التغيــرات فــي هيــكل 
المخاطــر والمشــهد العــام لهــا. أيضــًا تتــم محــاكاة عمليــة 
ظهــور المخاطــر فــي عــدة ســيناريوهات، وذلــك إلعــداد 
ســبل العــالج المالئمــة وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى أداء 

الشــركة. 

واحتماليــة  األثــر  إلــى  اســتنادًا  المخاطــر  قيــاس  يتــم  ثــم   -
الحــدوث.

بقــاء  أو  نقــص  أو  زيــادة  احتماليــة  مــع  المخاطــر  تــدار   -
مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد 
ــاء  ــذ الشــركة فــي اعتبارهــا أثن ــه الشــركة. وتأخ الــذي تقبل
المعالجــة أن المخاطــر لهــا دورة حيــاة، أي مراحــل مــا قبــل 
تأخــذ الشــركة فــي  المخاطــر. كمــا  وأثنــاء وبعــد حــدوث 
اعتبارهــا ضمــان توفيــر الحمايــة وإعــداد اللوائــح واإلجراءات 
مــع  تتماشــى  التــي  الرقابيــة  والضوابــط  التشــغيلية 
الممارســات المثلــى وتكفــل تقليــل المخاطــر ذات الصلــة 

والتخفيــف مــن آثارهــا.

ثــم يتــم رصــد المخاطــر لضمــان ســرعة تحديــد أيــة مشــاكل   -
ذات صلــة ومعالجتهــا بالمســتوى اإلداري المالئــم. 

4-2 التدقيق

4-2-1 التدقيق الداخلي

أحــد  مناقصــة الختيــار  بإجــراء  دوري  بشــكل  الشــركة  تقــوم 
المكاتب االستشــارية المتخصصة المســتقلة لتقديم خدمات 
التدقيــق الداخلــي للشــركة وفقــًا إلجــراءات التناقــص، ويتــم 
العــرض علــى لجنــة المناقصــات الُمشــكلة، والتــي بدورهــا 
ترفــع توصياتهــا إلــى  لجنــة التدقيــق بشــأن اختيار االستشــاري 
ــة المقدمــة.  ــة والتجاري المناســب فــي ضــوء العــروض الفني
وقــد تــم تعييــن أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة فــي 
2020/3/29 لمــدة خمــس ســنوات لتقديــم خدمــات التدقيــق 
الداخلــي للشــركة "كمقــدم خدمــات"، أيضــًا التدقيــق علــى 
ــة  الشــركات التابعة/المشــاريع المشــتركة تبعــًا لتعليمــات لجن

التدقيــق وخطــة التدقيــق الموضوعــة.  

اعتبــاره  فــي  تعيينــه  يتــم  الــذي  الداخلــي  المدقــق  يأخــذ 
تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة 
التدقيــق  خطــة  تحديــد  ثــم  ومــن  المشــتركة،  والمشــاريع 
المالئمــة فضــاًل عــن متابعــة تنفيــذ المالحظــات المعلقــة 

الصلــة. ذات  التصحيحيــة  اإلدارة  وخطــط 

المدقــق الداخلــي لديــه صالحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة 
ــم  ــى وكيفمــا ت ــات مت ــر كافــة البيان ــم توفي ــث يت الشــركة، حي
إجــراءات  بالتحقــق مــن  الداخلــي  المدقــق  الطلــب. ويقــوم 
الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة وإدارة المخاطــر، 
الرقابــة  نظــام  بتطبيــق  الشــركة  التــزام  مــدى  ُيَقّيــم  كمــا 
بمــا  الصلــة  ذات  واللوائــح  بالقوانيــن  والتقيــد  الداخليــة، 
فيهــا التــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلدراج 

واإلفصــاح فــي الســوق المالــي.

وفقــًا  الداخلــي  التدقيــق  تقاريــر  الداخلــي  المدقــق  يعــد 
للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي، ويرفــع جميــع التقاريــر 
والتوصيــات بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر إلــى لجنة التدقيق، 
ــدوري  ــر ال ــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقري ــم إل ومــن ث
المخاطــر  تقييــم  نتائــج  التقريــر  يتضمــن  التدقيــق.  للجنــة 
واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الشــركة، مســتجدات التدقيــق 
مــن حيــث نتائــج عمليــات التدقيــق، تقييــم أداء الشــركة بشــأن 
تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة وبمــا يكفــل االمتثــال للوائــح 
الجهــات الرقابيــة، المتابعــة والوضــع الحالــي لخطــط اإلدارة 
أيــة  لمعالجــة  التصحيحيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  نحــو  التنفيذيــة 
نقــاط ضعــف فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة، وأيــة مهــام 
أخــرى وفقــًا لتوصيــات لجنــة التدقيــق ذات الصلــة. تســتلم 
اإلدارة التنفيذيــة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن 

إجــراءات تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق. 

تقييمــات  الداخلــي  المدقــق  أكمــل  التعاقــد،  بدايــة  منــذ 
المخاطــر، ووضــع خطــط التدقيــق الداخلــي لعــدد مــن الكيانــات 
يبلــغ 16 كيانــًا )صناعــات قطــر وشــركاتها التابعــة/ المشــاريع 
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المشــتركة( وقــدم تلــك الخطــط الــى لجنــة التدقيــق للمراجعــة 
 4 باجــراء  اآلن  حتــى  الداخلــي  المدقــق  قــام  والموافقــة.  
عمليــات تدقيــق وفقــًا للخطــة المعتمــدة وقــام بعــرض النتائــج 

ــق الشــركة. ــة تدقي علــى لجن

اســتندت خطــط التدقيــق الداخلــي المعتمــدة علــى تقييــم 
المخاطــر وشــملت مجموعــة واســعة مــن المجــاالت فــي هــذه 
الكيانــات تضمنــت العمليــات األساســية )اإلنتــاج، الصيانــة، 
المخــزون، أنظمــة الرقابــة الصناعيــة، إلــخ( ، ومهــام الدعــم 
البشــرية،  المــوارد  والحســابات،  الماليــة  الشــؤون  )مثــل 
تكنولوجيــا المعلومــات، الصحــة والســالمة والبيئــة، الشــؤون 
اإلداريــة، سلســلة التوريــد، حوكمــة الشــركة ومــا إلــى ذلــك(. 

4-2-2 التدقيق الخارجي

مراقبــي  عــروض  وفحــص  بمراجعــة  التدقيــق  لجنــة  تقــوم 
لــدى  الخارجييــن  المدققيــن  بجــدول  المســجلين  الحســابات 
الهيئــة، وترفــع إلــى المجلــس توصيــة باختيــار أحــد مراقبــي 
الحســابات لتعيينــه، وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم 
للشــركة.  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  أعمــال  بجــدول  إدراجهــا 
تعيــن الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة 
أقصــى  بحــد  مماثلــة  أخــرى  مــدد  أو  لمــدة  للتجديــد  قابلــة 
خمــس ســنوات متصلــة، وال يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور 
ســنتين متتاليتيــن. ينــص العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب 
علــى ســرية  بالحفــاظ  التــزام موظفيــه  الحســابات بضــرورة 
معلومــات الشــركة. وبموجــب اللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة 
يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه 
والواجبــات الموكلــة إليــه وأي عمــل آخــر بالشــركة، والعمــل 
بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عالقتــه بهــا. 

الخارجــي  المدقــق  لتعييــن  مناقصــة  بطــرح  الشــركة  قامــت 
اعتبــارًا مــن عــام 2019 لمــدة خمــس ســنوات، علــى أن يتــم 
عــرض توصيــة اللجنــة - الُمشــكلة وفقــًا الجــراءات المناقصــات 
ــة  ــرح علــى اجتمــاع الجمعي ــن المقت الخاصــة بالشــركة - بالتعيي
يتعلــق  فيمــا  إلقرارهــا.  للشــركة  الســنوي  العاديــة  العامــة 
فــي  للشــركة  العامــة  الجمعيــة  بعــام 2021، فقــد وافقــت 
 2021/3/1 بتاريــخ  ُعقــدت  والتــي   2020 عــام  عــن  اجتماعهــا 
علــى تعييــن الســادة ديلويــت - فــرع قطــر "Deloitte" مدققــًا 
خارجيــًا للشــركة عــن عــام 2021 مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا 
الخارجــي  التدقيــق  مهــام  شــاملة  قطــري،  ريــال   310,440
والمهــام االضافيــة وفقــًا لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة الخاصــة بتقييــم الضوابــط الداخليــة علــى عمليــة اعــداد 
البيانــات الماليــة باإلضافــة الــى تقيــد الشــركة بنظــام الحوكمــة 

ــة.  الصــادر عــن الهيئ

ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم )24( من نظام 
الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، شــمل نطــاق مهــام المدقــق 
بالشــركة  األداء  وتقييــم  الرقابــة  بأعمــال  القيــام  الخارجــي 
أنظمــة  وفاعليــة  مالءمــة  بمــدى  المتعلقــة  تلــك  خاصــة 
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. 

يقــوم مراقــب الحســابات بتقديــم خدمــات التأكيــد علــى أن 
البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة 
ــة، ويقــوم برفــع  ــر المحاســبة والتدقيــق العالمي طبقــًا لمعايي
والضوابــط  الرئيســية  الماليــة  المالحظــات  بشــأن  تقاريــره 
الرقابيــة الماليــة المتبعــة. وهــو مــا تــم فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة للشــركة عــن عــام 2020 والتــي ُعقــدت بتاريــخ 2021/3/1 
حيــث حضــر المدقــق الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد. 

فــرع   - ديلويــت  الخارجــي،  الحســابات  مدقــق  قــدم 
قطــر"Deloitte"، تقريــره عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 
2020/12/31، إلى مجلس إدارة الشركة عن األمور المحاسبية 
والتدقيــق الهامــة، كمــا قــدم تقريــر التأكيــد المســتقل مــن 
جانبــه حــول بيــان مجلــس اإلدارة عــن تصميــم وتطبيــق أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة، حيث أفــاد بالرأي 
ــة  ــم اإلدارة للرقاب ــر مجلــس إدارة الشــركة بشــأن تقيي أن تقري
الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة، الــذي يتضمــن اســتنتاج 
مجلــس اإلدارة بشــأن فاعليــة التصميــم والتنفيــذ وفاعليــة 
تشــغيل أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة، 
ــة،  ــع النواحــي الجوهري ــة مــن جمي ــه بصــورة عادل ــم بيان قــد ت
وذلــك وفقــًا للمعاييــر الــواردة فــي اإلطــار الصــادر عــن لجنــة 
رعايــة المنظمــات )COSO(. منوهــًا بــأن نطــاق تقريــر التأكيــد 
هــذا يتعلــق بشــركة صناعــات قطــر علــى أســاس مســتقل 
وال يمتــد لشــركاتها التابعــة وعمليــات المشــاريع المشــتركة 
والشــركات الزميلــة )المجموعــة( ككل. ولــم يتــم تعديــل تقريــره 

فــي هــذا الصــدد.

كمــا قــدم مدقــق الحســابات الخارجــي تقريــره المســتقل حــول 
التقريــر الصــادر عــن مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال لقوانيــن 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا 
فيهــا نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة 
ــراءات  ــى إج ــاًء عل ــه بن ــث أفــاد بأن فــي الســوق الرئيســية، حي
ــة التــي تــم الحصــول  ــد المحــدود التــي قــام بهــا واألدل التأكي
عليهــا، لــم يلفــت انتباهــه أي شــيء يجعلــه يعتقــد بــأن بيــان 
ــر  مجلــس إدارة الشــركة فــي األقســام )5-1(، )4-3( مــن تقري
حوكمــة الشــركة الســنوي بشــأن االمتثــال لقوانيــن هيئــة قطــر 
لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فيهــا النظــام، 
لــم يظهــر بصــورة عادلــة جميــع النواحــي الجوهريــة كمــا فــي 

.2020/12/31

قــدم مراقــب الحســابات تقاريــره عــن العــام المالــي المنتهــي 
العامــة  الجمعيــة  الجتمــاع  اليهــا  المشــار   2020/12/31 فــي 

للشــركة والــذي ٌعقــد بتاريــخ 2021/3/1.
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أيضــًا، التقاريــر المســتقلة الكاملة لمدقق الحســابات الخارجي 
والتــي تتضمــن المســؤوليات، القيــود المتأصلــة، النطــاق 
ومحدداتــه، المعاييــر، النتائــج وأســس االســتنتاج/الرأي قــد 
ــر الســنوي للشــركة المتوافــر علــى  تــم نشــرها ضمــن التقري

.)www.iq.com.qa( موقعهــا اإللكترونــي

4-3 التقيد بالضوابط

ــًا بالمحافظــة  ــزم مجلــس إدارة صناعــات قطــر التزامــًا قوي يلت
علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا، 
بمــا فــي ذلــك متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن 
الشــركات المدرجــة فــي البورصــة. كمــا يبــذل مجلــس اإلدارة 
قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة يســتند 
ــة  ــات التنظيمي ــر والمتطلب ــدة والمعايي ــى الممارســات الرائ إل

بشــأن الحوكمــة.

نظــام  أحــكام  مــن  محــددة  ألحــكام  االمتثــال  عــدم  حــاالت 
ذكــر  مــع  التقريــر  هــذا  فــي  إليهــا  اإلشــارة  تمــت  الحوكمــة 
األســباب التــي تكمــن وراء عــدم االمتثــال. وتحــرص الشــركة 
علــى االمتثــال ألحــكام قوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
وتشــريعاتها ذات الصلــة المعمــول بهــا والتــي تشــمل نظــام 

الحوكمــة.

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

ــال. عــدم االمتث

يرصــد قســم االمتثــال علــى نحــو مســتمر التغيــرات التــي 
تدخــل علــى تشــريعات الحوكمــة وممارســاتها الرائــدة، وُيعلــم 
المجلــس بالكامــل دوريــًا بالتغيــرات ذات الصلــة بالممارســات/

اللوائــح التنظيميــة المعنيــة بالحوكمــة. 

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

عليهــا.

وفــي هــذا الصــدد، وكإجــراء إضافــي، 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 والتــي تهــدف بشــكل عــام الــى مــا يلــي:

تقديــم ضمــان معقــول عــن مــدى تقيــد الشــركة للقوانيــن   -
واللوائــح المعمــول بهــا ذات الصلــة،

ــًا أو  ــال ســواء كان عرضي الكشــف عــن حــاالت عــدم االمتث  -
متعمــدًا،

اتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات تأديبيــة وفقــًا للوائــح الشــركة   -
فــي حــال وجــود أي ســلوك غيــر متوافــق،

اتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات تصحيحيــة لعــالج آثــار عــدم   -
االمتثــال،

عــدم االمتثــال فــي  بتجنــب  الخاصــة  المقترحــات  وضــع   -
. لمســتقبل ا

المشــتركة  المشــاريع  التابعــة/  الشــركات  مســتوى  علــى 
ــر، فــإن كل شــركة مــن  والتــي هــى ليســت بموضــوع التقري
ــاديء  ــة إرســاء مب ــام بأهمي شــركات المجموعــة علــى وعــي ت
والمســاءلة  الشــفافية  منهــا  والتــي  الرشــيدة  الحوكمــة 
األهــداف  تحقيــق  إزاء  مســؤوليتها  لدعــم  والمســؤولية 
ــي والنزاهــة ومــن  ــات االســتراتيجية واالســتقرار المال والغاي
ثــم تعزيــز التميــز التشــغيلي. مــن ناحيــة أخــرى يتــم إدارة تلــك 
الشــركات بشــكل مســتقل - وفــق االتفاقيــات واللوائــح التــي 
تأسســت فــي ظلهــا مــع الشــركاء اآلخريــن - مــن قبــل مجلــس 
إدارة يتمتــع بالصالحيــات الالزمــة الدارة الشــركة وممارســة 
مهامــه بمــا يتفــق مــع مســئوليته االئتمانيــة وبمــا يضمــن 
حمايــة حقــوق كافــة المســاهمين علــى اختــالف 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 أخرى ذات الصلة 
مثــل لجــان التدقيــق، لجــان ادارة المخاطــر المؤسســية، لجــان 
الحوكمــة واالمتثــال، لجــان إلدارة ســالمة العمليــات، لجــان 
والســالمة  الصحــة  لجــان  االجتماعيــة،  بالمســؤولية  معنيــة 
ــة، لجــان المناقصــات، لجــان المــوارد البشــرية  واألمــن والبيئ
االنترنــت،  وأمــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  لجــان  والتقطيــر، 
لجــان توجيهيــة للمشــاريع وأعمــال الصيانــة الدوريــة الشــاملة. 
ــة  ــق بيئ ــدوره بشــكل ايجابــي علــى خل ــذي ينعكــس ب االمــر ال
ــر والممارســات المتبعــة.  ــة تتزامــن مــع أفضــل المعايي رقابي

أيضــًا تحــرص شــركة صناعــات قطــر علــى اختيار أعضــاء مجلس 
المشــاريع  التابعــة/  الشــركات  فــي  لهــا  الممثليــن   - اإلدارة 
والدرايــة  الكافيــة  الخبــرة  فيهــم  تتوافــر  ممــن   - المشــتركة 
مصلحــة  فيــه  لمــا  فعالــة  بصــورة  مهامهــم  لتأديــة  التامــة 
أهدافهــا  وتحقيــق  المشــترك  المشــروع  التابعــة/  الشــركة 
ــح كل عضــو فــي  ــذ يصب وغاياتهــا. وبتعييــن كل منهــم، عندئ
مجلــس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي 
يشــغل مقعــدًا فــي مجلــس إدارتهــا، ويكــون فــي موقــع 
المســاءلة عــن قرارتــه امــام شــركة صناعــات قطــر باعتبارهــا 
المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة، األمــر الــذي 
يرفــع مــن مســتوى االســتقاللية عــن جهــة التعييــن وعــدم 

التدخــل فــي اإلدارة.
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5-  اإلفصاح والشفافية

5-1 اإلفصاح

التقاريــر  )أ(  فيهــا  بمــا  اإلفصــاح  بمتطلبــات  الشــركة  تلتــزم 
عنهــا  اإلفصــاح  خــالل  مــن  المتممــة  وإيضاحاتهــا  المالّيــة 
عــن  فضــاًل  المحليــة  بالصحــف  نشــرها  الرقابيــة،  للجهــات 
الموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.iq.com.qa(، )ب( عــدد 
وأعضــاءه،  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  يمتلكهــا  التــي  األســهم 
واإلدارة التنفيذيــة العليــا، )ج( كبــار المســاهمين بالشــركة. كمــا 
تلتــزم الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس 
ــة مــن  ــة والعملي ــه وخبراتهــم العلمي وأعضــاء المجلــس ولجان
واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان أيــًا منهــم عضــوًا فــي 
مجلــس إدارة شــركة أخــرى مدرجــة أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا 

لهــا أو عضــوًا بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، لــم ُتفــرض علــى الشــركة خــالل عــام 2021 
أيــة جــزاءات نتيجــة مخالفــات ارُتكبــت خــالل الســنة ومــن بينهــا 
لعــدم  الشــركة  علــى  وقعــت  التــي  والجــزاءات  المخالفــات 
التزامهــا بتطبيــق أي مــن مبــادئ أو أحــكام نظــام الحوكمــة 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. كذلــك التوجــد أيــة 

دعــاوى قضائيــة تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا.

تأتي عملية اإلفصاح بالشــركة وفقًا إلجراءات خاصة معتمدة 
مــن ِقَبــل إدارة الشــركة، أيضــًا تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة 
اإلفصــاح  وكيفيــة  إثباتــًا،  أو  نفيــًا  الشــائعات  مــع  التعامــل 
تشــريعات  مــع  يتعــارض  وبمــا ال  واضــح ومكتــوب  بشــكل 

الهيئــة ذات الصلــة. 

واإلفصــاح  الشــفافية  علــى  الشــركة  حــرص  إطــار  وفــي 
والمشاركة البناءة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 
ــر أنشــطة  وتزويدهــم بملخصــات زاخــرة بالمعلومــات حــول اث
واالجتماعيــة  والبيئيــة  االقتصاديــة  النواحــي  مــن  أعمالهــا 
وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة، قامــت الشــركة باالفصــاح عــن 
ــذي يلخــص جوانــب االســتدامة  تقريرهــا األول لالســتدامة ال
والــذي  موحــد،  بشــكل  ويســتعرضها  المجموعــة  لشــركات 
ُتتيــح الشــركة مــن خاللــه الفرصــة إلطــالع أصحــاب المصلحــة 
علــى مجهــودات المجموعــة مــع االســتدامة والتأكيــد علــى 
فلســفتها بشــأن االســتدامة والتــي تتمحــور حــول العمــل 
وفقــًا لمعاييــر رفيعــة المســتوى للســالمة والمحافظــة علــى 
البيئــة وتعزيــز النمــو االقتصــادي ورفــاه المجتمــع المحلــي.

يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لضمــان إجــراء 
جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــًا لتعليمــات وقواعــد الجهــات 
الرقابيــة ذات الصلــة، كذلــك توفيــر معلومــات صحيحــة وغيــر 
مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبين، وبمــا يمكــن كافة 
مســاهمي الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف واتخــاذ 

قرارهــم بشــكل صحيــح.

5-2 تضارب المصالح

يلتــزم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح 
عــن أيــة تعامــالت وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي "طــرف 
تتعــارض  قــد  مصلحــة  فيهــا  لألخيــر  ويكــون  عالقــة"،  ذي 
مــع مصلحــة الشــركة. وبشــكل عــام، فــي حــال وجــود أيــة 
تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا 
ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة الُموحدة لشــركة 
صناعــات قطــر، والتــي يتــم نشــرها فــي الصحــف المحليــة 

وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة 
ــة - مــع أي "طــرف ذي عالقــة"،  ــرة - طبقــا لتعريــف الهيئ كبي
العامــة  الجمعيــة  موافقــة  علــى  الحصــول  مــن  البــد  فإنــه 
للشــركة، ويجــب أن تــدرج علــى جــدول أعمــال الجمعّيــة العامــة 

التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.

عــالوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد سياســة تتعلــق 
الحوكمــة  إطــار  ضمــن  العالقــة  ذات  األطــراف  بتعامــالت 

يلــي: اعتبارهــا مــا  تأخــذ فــي  بالشــركة،  الخــاص 

مراجعــة تلــك التعامــالت إن وجــدت مــن قبــل لجنــة التدقيق   -
التابعــة لمجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة لضمــان االمتثــال 

للوائــح ذات الصلــة. 

ضمــان أن تكــون شــروط وأحــكام كل التعامــالت، ســواء   -
نطــاق  تتجــاوز  ال  لصالحــه،  أو  عالقــة  ذو  طــرف  أي  مــع 
أنــواع  تعريــف  فــي  المســتخدمة  التوجيهيــة  المبــادئ 
تعامــالت األطــراف ذات العالقــة وكفايــة الوثائــق الالزمــة 

االعتمــاد. لســلطة  المالئمــة  والمســتويات 

ــى  ــة بشــفافية واإلفصــاح عنهــا إل ــذ المعامل ضمــان تنفي  -
كاِف. نحــو  علــى  الشــركة  مســاهمي 

التســعير بصــورة تتســق مــع الممارســات المعتــرف بهــا   -
فــي األســواق أو علــى أســاس مالئــم، وأال يكــون ذو 

تفضيليــة. طبيعــة 

ــة  التوثيــق الكافــي، وأن يتخــذ هــذا التوثيــق شــكل اتفاقي  -
خدمــات أو اتفاقيــة بيــع وشــراء أو اتفاقيــة قــرض إلــى 
آخــره، حســبما يكــون مالئمــًا، وأن تتســق شــروط وأحــكام 

هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق. 

خــالل عــام 2021، شــملت تعامــالت األطــراف ذات العالقــة 
علــى مســتوى شــركة صناعــات قطــر )أســاس مســتقل(:

المصروفــات الســنوية لقطــر للطاقــة والتــي يتــم ســدادها   -
مقابــل توفيرهــا لكافــة الخدمــات الماليــة واإلدارية للشــركة 

بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا.

الشــركات  مــن  المســتردة  الدخــل  ضريبــة  أعبــاء  مبالــغ   -
المشــتركة. المشــاريع  التابعــة/ 
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ــل  ــم إقرارهــا مــن قب ــي ت ــاح الســنوية والت توزيعــات األرب  -
المشــاريع  التابعــة/  للشــركات  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

المشــتركة.

معامــالت الصــرف األجنبــي فيمــا بيــن شــركة صناعــات   -
قطــر وشــركاتها التابعــة والتــي تتــم فــي إطــار إدارة النقــد 
واحتياجــات رأس المــال العامــل علــى مســتوى الشــركات 
التابعــة/ المشــاريع المشــتركة علمــًا بــأن تلــك المعامــالت 

ــة.  قــد تمــت وفقــًا ألســعار الصــرف المعلن

5-3 الشفافية وإعالء مصلحة الشركة

ُيــدرك مجلــس اإلدارة بــأن مخاطــر تضــارب المصالــح قــد تنشــأ 
التنفيذيــة  أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة  كــون  مــن 
مقدمــي  و/أو  الموظفيــن  اطــالع  أو  عالقــة"،  ذو  "طــرف 
الخدمــات وأي طــرف مــن ذوي المصالــح علــى المعلومــات 
الخاصــة بالشــركة. ومــن أجــل ذلــك، قامــت الشــركة باعتمــاد 
سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمن إطــار الحوكمة الخاص 
بهــا، بهــدف تمييــز تلــك الحــاالت بقــدر اإلمــكان ومنــع فقــدان 
المهنــي  الســلوك  باتبــاع  الموضوعيــة مــن خــالل االلتــزام 
واإلنصــاف  الشــفافية  مبــادئ  وإرســاء  الموثــوق  المالئــم 

واإلفصــاح. 

طبقــا للوائــح الشــركة وسياســة تضــارب المصالــح، فــي حــال 
وجــود أي تضــارب فــي المصالــح مــع طــرف ذو عالقــة، فــإن 
التصويــت  المناقشــة،  عمليــة  يحضــر  ال  المعنــي  الطــرف 

واتخــاذ القــرار فــي هــذا الصــدد.

بقــدر  عالقــة  ذو  طــرف  أي  علــى  يتحتــم  عــام،  وبشــكل 
المســتطاع تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر 
الحــدوث،  علــى  يوشــك  أو  المصالــح  فــي  تضــارب  عنهــا 
تحقيــق  فــي  العالقــة  ذات  القــرارات  تصــب  أن  وينبغــي 

الشــركة. مصلحــة 

إضافــة الــى ذلــك، يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي 
الشركة و/أو مقدمي الخدمات أن كل المعلومات ذات الصلة 
المشــتركة  مشــاريعها  التابعــة/  وشــركاتها  قطــر  بصناعــات 
وعمالئهــا هــي معلومــات ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة 
فقــط. وينــدرج اســتغالل مثــل هــذه المعلومــات فــي أغــراض 
شــخصية أو عائليــة أو تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات 

غيــر األخالقيــة المنافيــة للقانــون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 

اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــالت األطــراف 
القواعــد  هــذه  وتأخــذ  الشــركة.  ســهم  علــى  المطلعــة 
واإلجــراءات فــي االعتبــار تعريــف الشــخص المطلع 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 إبــالغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة 
ببيانــات المطلعيــن وأعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
للشــركة لحظــر تعامالتهــم طبقــًا لقواعــد الســوق المعمــول 
بهــا فــي هــذا الشــأن، واالفصــاح عــن تداوالتهــم على أســهم 

الشــركة بشــكل يومــي مــن قبــل الســوق.

بشــكل عــام، يحظــر علــى المطلــع االســتفادة بشــكل مباشــر 
ــر مباشــر مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للشــركة لــم  أو غي
يتــم اإلفصــاح عنهــا بعــد. ويعــد التــداول علــى أســهم الشــركة 
بنــاًء علــى تلــك المعلومــات، بصــرف النظــر عــن مــدى كبــر أو 
صغــر عمليــة التــداول، انتهــاكًا للمعاييــر األخالقيــة وسياســات 
الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، يحظــر علــى المطلــع مســاعدة 
أي شــخص آخــر علــى التــداول فــي أســهم الشــركة، وذلــك 

بالكشــف لــه عــن معلومــات داخليــة. 

6-  حقوق أصحاب المصالح

6-1 المساواة بين المساهمين في الحقوق

المســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة 
الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون 

واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.

الداخليــة  ولوائحهــا  للشــركة  األساســي  النظــام  ويتضمــن 
اإلجــراءات والضمانــات الالزمــة لممارســة جميــع المســاهمين 
لحقوقهــم، وبوجــه خــاص حــق الحصــول علــى النصيــب المقرر 
مــن أربــاح األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامــة واالشــتراك 
ــى قراراتهــا، وحــق الوصــول  ــت عل فــي مداوالتهــا والتصوي

إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

أيضــًا قامــت الشــركة بتعديــل النظــام األساســي لهــا مــن 
خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادية للشــركة والذي عقد 
بتاريــخ 2018/3/4، بإضافــة الحكــم الخــاص بحــق المســاهمين 
فــي التصــرف فــي األســهم، والــذي يفيــد بأنــه فــي حــال 
وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة 
ــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســين  بي
بالمائــة )50%( مــن رأس المــال الســوقي للشــركة، ال تكــون 
هــذه االتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين 

الباقيــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.
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6-2 سجالت المساهمين

واإلجــراءات  للقواعــد  وفقــًا  تتــم  المســاهمين  ســجل  إدارة 
يتــم  حيــث  القطريــة،  الماليــة  الســوق  فــي  بهــا  المعمــول 
إمســاك ســجالت المســاهمين وتحديثهــا مــن ِقَبــل شــركة 
قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة. وبموجــب االتفاقيــة 
ــداع، تتولــي  المبرمــة بيــن شــركة صناعــات قطــر وشــركة اإلي
األخيــرة مهــام وصالحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق 
الماليــة، وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل فــي 
األوراق الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة 
والتســجيل والرهــن والحجــز فــي الســجالت الخاصــة بذلــك. 

6-3 حق المساهمين في الحصول على المعلومات

الداخليــة  ولوائحهــا  للشــركة  األساســي  النظــام  يتضمــن 
إجــراءات وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي يمكــن 
اإلفصــاح عنهــا وتمكنــه مــن ممارســة حقوقــه كاملــة بمــا ال 
يخــل بحقــوق المســاهمين اآلخريــن أو يضــر بمصالــح الشــركة.

إقامــة  علــى  وموظفيهــا  الشــركة  إدارة  مجلــس  ويحــرص 
المســاهمين  مــع  المســتمر  والتواصــل  بنــاءة  عالقــات 
والمســتثمرين بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار االســتثماري 

خــالل: مــن  المناســب 

ضمــان اإلفصــاح بنزاهــة وشــفافية عــن معلومات الشــركة   أ. 
واللوائــح  للقوانيــن  وفقــًا  المناســبين  والكيــف  بالكــم 

بهــا، المعمــول  التنظيميــة 

 ب. نشــر تقريــر تحليلــي بشــكل ربــع ســنوي يتضمــن تفاصيــل 
وتحليــل لــألداء المالــي والتشــغيلي للشــركة.

نشــرعرض توضيحــي وعقــد مؤتمــر افتراضــي بشــكل ربــع   ج. 
ســنوي يدعــى اليــه المســتثمرين لمناقشــة األداء المالــي 

والتشــغيلي للشــركة،

المســاهمين بشــكل  لمقابلــة  تخصيــص فريــق مختــص   د. 
مســتمر لمناقشــة استفســاراتهم بشــأن األداء المالــي 

للشــركة. والتشــغيلي 

حضور الفعاليات والمؤتمرات،  ه. 

بمــا   )www.iq.com.qa( اإللكترونــي  موقعهــا  تحديــث   و. 
مســاهميها  ويخــدم  الحديثــة  العــرض  أســاليب  يواكــب 
وكافــة األطــراف ذات العالقــة. يتضمــن الموقــع قســم 
خــاص بعالقــات المســتثمرين يتــم مــن خاللــه نشــر كافــة 
المعلومــات التــي تخضــع اللتزامــات االفصاحــات الفوريــة 
وتقاريــر  صحفيــة  وبيانــات  ماليــة  تقاريــر  مــن  والدوريــة 

ومتطلباتهــا. الحوكمــة 

إقامــة شــراكات قويــة مــع الصحــف والوســائل اإلعالميــة   ز. 
األخــرى والمحافظــة عليهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة ببيانــات مســؤول االتصــال. كمــا تــم تخصيــص عنــوان 
بريــد إلكترونــي رســمي للشــركة )iq@qp.com.qa( يتلقــى 
مــن خاللــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي 
الشــركة. أيضــًا تحــرص الشــركة علــى اســتبيان آراء ومتابعــة 
مــن  والمســتثمرين  مســاهميها  واقتراحــات  تقييمــات 
المؤسســات الماليــة والمتداوليــن بالســوق الماليــة وضمــان 

التواصــل معهــم بشــكل دوري.

المعلومــات  كل  تكــون  أن  علــى  الشــركة  ممثلــو  ويحــرص 
الُمقدمــة إلــى المساهمين/المســتثمرين من بين المعلومات 
المصــرح بإصدارهــا للعمــوم، وال يســمح بتقديــم معلومــات 

ســرية أو تفضيــل مســاهم علــى آخــر.

6-4 حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة

6-4-1 الحضور والدعوة 

طبقــًا لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، يحــق لــكل 
ــد انتهــاء  ــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عن مســاهم مقي
التــداول فــي نفــس يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة 
أن يحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم 
األساســي  للنظــام  وفقــًا  يملكــه.  ســهم  كل  عــن  صوتــًا 
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 ممثــاًل بوكيــل أو مــن 

ــًا. ــه قانوني ينــوب عن

الحــق فــي المشــاركة فــي المــداوالت والتصويــت علــى   -
جــدول  علــى  المدرجــة  الموضوعــات  بشــأن  القــرارات 

األعمــال.

حــق المســاهم فــي أن يــوكل عنــه بموجــب توكيــل خــاص   -
ــر أعضــاء المجلــس  ــر مــن غي ــة، مســاهما آخ ــت بالكتاب وثاب
فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، علــى أال يزيــد عــدد 
األســهم التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى )%5( 

مــن أســهم رأس مــال الشــركة.

ــن مــا ال يقــل عــن  حــق المســاهم أو المســاهمين المالكي  -
طلــب  جديــة  وألســباب  الشــركة،  مــال  رأس  مــن   )%10(
المســاهمين  وحــق  لالنعقــاد،  العامــة  الجمعيــة  دعــوة 
الذيــن يمثلــون )25%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل 
طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالنعقــاد وفقــًا 
هــذا  فــي  واللوائــح  القانــون  يحددهــا  التــي  لإلجــراءات 

الشــأن.
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6-4-2 المشاركة الفعالة

الفعالــة  المشــاركة  فرصــة  إتاحــة  علــى  الشــركة  تحــرص 
للمســاهمين والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة، 
وأن تتــم إحاطتهــم علمــًا بالقواعــد وإجــراءات التصويــت التــي 

تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وفــي ســبيل ذلــك:

بالمعلومــات  المســاهمين  تزويــد  علــى  الشــركة  تعمــل   -
الكافيــة بالشــكل المناســب كمــًا وكيفــًا حــول مــكان وجــدول 
تزويدهــم  كذلــك  العامــة،  الجمعيــة  اجتماعــات  أعمــال 
بالمعلومــات الكاملــة بشــأن المســائل التــي ســتقرر خــالل 
االجتمــاع بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار، وذلــك مــن خــالل 
المحليــة  بالجرائــد  األعمــال  جــدول  ببنــود  الدعــوة  نشــر 
موافــاة  عــن  فضــاًل  للشــركة،  اإللكترونــي  والموقــع 
بورصــة قطــر لإلعــالن مــن خــالل موقعهــا اإللكترونــي.

علــى  األســئلة  لطــرح  للمســاهمين  الفرصــة  إتاحــة   -
المجلــس، وإدراج مســائل معينــة )إن وجــدت( علــى جــدول 
أعمــال االجتمــاع، وإبــداء االقتراحــات أو االعتــراض علــى 
القــرارات وفقــًا لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائح 

المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.

تعمــل الشــركة علــى توفيــر اآلليــة للمســاهمين للحضــور   -
تكــون  أن  وينبغــي  بالوكالــة،  أو  شــخصيًا  والتصويــت 
األصــوات متســاوية فــي األثــر، ســواء كان اإلدالء بهــا 

قــد تــم شــخصيًا أو بالوكالــة. 

للمســاهم  يحــق  للشــركة،  األساســي  للنظــام  وفقــًا 
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.

فيمــا يتعلــق بعــام 2021، تــم مناقشــة بنــود جــدول أعمــال 
الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة التالــي بيانــه والموافقــة 

عليــه مــن قبــل مســاهمي الشــركة:

ــة  كلمــة ســعادة/ رئيــس مجلــس اإلدارة عــن الســنة المالي  .1
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة واألداء   .2
المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 

وخطــة الشــركة واعتمــاده.

القوائــم  عــن  الشــركة  حســابات  مراقــب  تقريــر  عــرض   .3
الماليــة الُموحــدة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 

واعتمــاده.  2020 ديســمبر   31 فــي 

الســنة  عــن  للشــركة  الُموحــدة  الماليــة  القوائــم  اعتمــاد   .4
.2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة 

اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2020.  .5

الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح   .6
 0.33 بواقــع  عــام 2020  عــن  المســاهمين  علــى  نقديــة 
ريــال قطــري للســهم الواحــد، وبمــا يمثــل نســبة 33% مــن 

القيمــة اإلســمية للســهم.

إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن المســؤولية   .7
 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  خــالل  أعمالهــم  عــن 

مكافآتهــم. واعتمــاد   2020 ديســمبر 

تعييــن مراقبــي حســابات الشــركة " ديلويــت آنــد تــوش "   .8
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 واعتمــاد 

أتعابهــم.

6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر وفقــًا للنظــام األساســي 
الُمَعــّدل، يتشــكل مــن عــدد ثمانيــة )8( أعضــاء، يتــم تعييــن 
ســبعة )7( أعضــاء منهــم مــن ِقَبــل المســاهم الخــاص مــن 
بينهــم رئيــس المجلــس ونائــب الرئيــس، بينمــا يتــم تعييــن 
عضــو واحــد )1( مــن ِقَبــل الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات 
االجتماعيــة. وعليــه، ال توجــد أحــكام بشــأن انتخابــات مجلــس 
والتصويــت  الترشــيح  إجــراءات  مــن  يتبعهــا  ومــا  اإلدارة 

والتعييــن. 

تشــكيل مجلــس إدارة صناعــات قطــر المشــار اليــه جــاء وفقــًا 
لقــرارات اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي 
عقــد بتاريــخ 13 ســبتمبر 2020م، علــى أن ُيعمــل بالتشــكيل 
التاليــة  المجلــس  مــن دورة  اعتبــارًا  اإلدارة  لمجلــس  الجديــد 
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــاد  تاريــخ  مــن  تبــدأ  والتــي 
للموافقــة علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2020 والــذي عقــد بتاريــخ 2021/3/1.

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  اختيــار  علــى  للطاقــة  قطــر  تحــرص 
المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة 
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة 
ــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق  مهامهــم بصــورة فعال
أهدافهــا وغاياتهــا، ويتــم االفصــاح فــي حينــه عــن أي قــرار 

بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه.
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6-4-4 توزيع األرباح

وفقــا ألحــكام النظــام األساســي المعــدل بموجب قــرار اجتماع 
 ،2017/2/28 بتاريــخ  للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
وقــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 
2018/3/4،  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.

المالمــح الرئيســية لسياســة توزيــع األربــاح تــم إدراجهــا ضمــن 
ضمــن  توضيحهــا  ويتــم  بالشــركة،  الخــاص  الحوكمــة  إطــار 
للشــركة،  العامــة  الجمعيــة  أعمــال  جــدول  بنــود  مرفقــات 
مفادهــا أنــه يتعيــن علــى الشــركة بشــكل عــام تحقيــق التــوازن 
التشــغيلية  واالحتياجــات  مســاهميها  تطلعــات  بيــن  فيمــا 
واالســتثمارية للشــركة، وذلــك مــن خــالل دراســة العوامــل 
التاليــة قبــل عــرض اقتــراح توزيــع األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة للشــركة:

علــى  لزامــًا  ليــس  النقديــة:  التدفقــات  علــى  القيــود   -
صناعــات قطــر أن تــوزع كل األربــاح علــى المســاهمين، 
وينبغــي علــى الشــركة االحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد 

األربــاح. توزيــع  قبــل  التشــغيلية  لمتطلباتهــا 

القيــود الخاصــة بالجهــات المقرضــة: يتوجــب علــى الشــركة   -
إن  المقرضــة،  للجهــات  الماليــة  المتطلبــات  اســتيفاء 

وجــدت.

الشــركة  علــى  يتعيــن  كان  إذا  مــا  القانونيــة:  القيــود   -
األربــاح.  توزيــع  قبــل  قانونيــة  احتياطيــات  بأيــة  االحتفــاظ 

الخطــط  مراعــاة  ينبغــي  المســتقبلي:  االســتثمار  خطــة   -
االســتثمارية للشــركة واالحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد 
بتمويــل  قــرار  يتخــذ  لــم  مــا  هــذا  األربــاح،  توزيــع  قبــل 
االســتثمار عــن طريــق زيــادة رأس المــال أو بتمويــل مــن 

المصــارف. 

إلــى  للشــركة  الســنوية  األربــاح  توزيعــات  مقتــرح  ويخضــع 
الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة، وتعمــل الشــركة مــن 
خــالل تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك المحلية "بنك قطــر الوطني" 
ــى أرباحهــم  ــن عل ــى تيســير حصــول المســاهمين المخولي عل
عــن العــام الجــاري واألعــوام الســابقة مــن خــالل التحويــل علــى 
حســاباتهم  تفاصيــل  قدمــوا  الذيــن  المســاهمين  حســابات 
المصرفيــة إلــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة 
ــاح الــى  أو قامــوا بتقديــم الطلــب بالتحويــل المصرفــي لألرب
أي فــرع مــن فــروع البنــك. ويتــم تحديــث الموقــع اإللكترونــي 
للشــركة بالوثائــق الالزمــة للتحصيــل وكافــة التفاصيــل ذات 

الصلــة. 

العــام  عــن   2021 عــام  فــي  الجمعيــة  بقــرار  يتعلــق  فيمــا 
ــة  المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31، فقــد وافقــت الجمعي
نقديــة  اربــاح  بتوزيــع  االدارة  مجلــس  اقتــراح  علــى  العامــة 
علــى المســاهمين عــن عــام 2020 بواقــع )0.33( ريــال قطــري 
للســهم الواحــد وبمــا يمثــل نســبة )33%( مــن القيمــة االســمية 

للســهم.

6-5 إبرام الصفقات الكبرى

نحــو  علــى  المســاهمين  معاملــة  بضــرورة  الشــركة  تلتــزم 
األســهم  مــن  فئــة  لــكل  فالمســاهمون  بالعــدل،  يتســم 
متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم 
وفقــًا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، كمــا 
تحــرص الشــركة علــى توفيــر الحمايــة إلــى صغــار المســاهمين 
لصالــح  أو  ِقَبــل  مــن  وجــدت  إن  التعســفية  اإلجــراءات  مــن 
المســاهمين الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة.

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

أيضــًا وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز للمســاهمين 
ــرام  ــد إب ــة بصفــة خاصــة عن بصفــة عامــة ومســاهمي األقلي
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 المال للشــركة 
فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر. كمــا تقــوم بورصــة 
ــى الموقــع  ــار مســاهمي الشــركة عل قطــر باإلفصــاح عــن كب

اإللكترونــي الخــاص بهــا.

وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام 
األساســي للشــركة، ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك 
أســهمًا )أو أن يكــون المالــك المســتفيد مــن أســهم( بقيمــة 
كان  الشــركة ســواء  مــال  رأس  مــن   %2 علــى  تزيــد  اســمية 
الحــد  يبلــغ  غيــر مباشــر. وعليــه،  أو  التملــك بشــكل مباشــر 
األقصــى للتملــك فــي رأس مــال الشــركة 2%، وهــو مــا تعمــل 
شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة علــى ضمــان 
التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل مســاهمين 

الشــركة. 
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مــن ناحيــة أخــرى، قامــت الشــركة بتعديــل النظــام األساســي 
لهــا باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي 
عقــد بتاريــخ 2018/3/4، بإضافــة الحكــم الخــاص بتحديــد ملكيــة 
بحــد  الشــركة  مــال  رأس  فــي  القطرييــن  غيــر  المســاهمين 
أقصــى ال يزيــد علــى 49% مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــة 

قطــر.

ويتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي 
رأســمال شــركة صناعــات قطــر مــن ســجالت المســاهمين 
لــدى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة "اإليــداع"، 
ــار المســاهمين كمــا فــي 31 ديســمبر 2021: وفيمــا يلــي كب

النسبة المئوية 
 التقريبية

لألسهم %
المساهم

%51.00 قطر للطاقة

%16.28 صندوق المعاشات والتأمينات 
االجتماعية

%5.07 صندوق المعاشات العسكرية

%2.20 جهاز قطر لالستثمار

%1.78 شركة الكهرباء والماء القطرية

%23.67 مساهمون آخرون

%100.00 اإلجمالي

يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق 
الماليــة فــي الحصــول علــى المعلومــات الُمحدثــة أواًل بــأول 
فيمــا يتعلــق بســجالت المســاهمين. وطبقــًا لمــا ورد مــن 
بيانــات مــن قبــل شــركة "اإليــداع" حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 
2021، ليــس هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد 
تملــك األســهم طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم 

ــه صراحــة كاســتثناء بالنظــام األساســي لهــا. النــص علي

6-6 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتــزم الشــركة بأحــكام النظام من حيــث المحافظة على حقوق 
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 مصالح اآلخرين 

أو يضــر بمصالحهــا.

الخــاص  الحوكمــة  إطــار  ضمــن  سياســة  اعتمــاد  تــم  وقــد 
بالشــركة لإلبــالغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات 
الصلــة التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى الشــركة أو عمالئهــا أو 
مســاهميها أو موظفيهــا أو الجمهــور بصفــة عامــة. وبموجــب 
التدقيــق  لجنــة  أعضــاء  أحــد  تكليــف  يتــم  السياســة،  هــذه 
التابعــة للمجلــس بمعالجــة موضــوع المخالفــات التــي يتــم 
اإلبــالغ عنهــا، ويضمــن عضــو اللجنــة الُمكلــف رفــع المســائل 
التدقيــق بحســب  إلــى لجنــة  الُمبّلــغ وإبالغهــا  أثارهــا  التــي 
أهميــة المســألة. كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف 4013-2801 
 )974+( علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع اإللكترونــي للشــركة

 )www.iq.com.qa( للتواصل في ذلك الشأن.

تشــكل تلــك االجــراءات دفاعــًا رئيســيًا ضــد أي تجــاوز مــن قبــل 
اإلدارة للنهــج المتبــع فــي الضوابــط الداخليــة، مــا يســهم 

فــي تحســين حوكمــة الشــركة.

وتــدرك صناعــات قطــر أن القــرار باإلبــالغ 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 

تلتــزم صناعــات قطــر وشــركات مجموعتهــا التزامــًا راســخًا بــأن 
تكــون نموذجــًا يحتــذى بــه فــي دعــم مجتمعنــا والمشــاركة 
ــر  ــه. كمــا تعمــل الشــركة باعتبارهــا واحــدة مــن أكب فــي تنميت
الكيانــات الصناعيــة فــي المنطقــة والمدرجــة فــي بورصــة 
والتشــغيلي  االقتصــادي  التكامــل  تحقيــق  علــى  قطــر، 
فيمــا بيــن الشــركات المنضويــة تحــت مظلتهــا، وتوظيفــه 
بمــا يدعــم اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال تنميــة االقتصــاد 
الوطنــي. فالشــركة تســاهم مــن خــالل مجموعــة شــركاتها 
التابعــة/ مشــاريعها المشــتركة مســاهمة كبيــرة فــي التنميــة 
البيئــة  وحمايــة  االجتماعيــة  والرعايــة  الشــاملة  االقتصاديــة 
مســتوى  رفــع  نحــو  جهــودًا  وتبــذل  العمــل،  فــرص  وخلــق 
تشــكل  أنهــا  الشــركة  تــري  التــي  بالقضايــا  العــام  الوعــي 
ــة وتتوافــق مــع قيمهــا  ــة للمســتقبل المســتدام للدول أهمي

مــن خــالل مبــادرات فــي جوانــب مثــل:

وأنظمــة  ثقافــة  إرســاء  والبيئــة:  والصحــة  الســالمة   .1
الســالمة والتأهــب لحــاالت الطــوارئ والصحــة المهنيــة 
والســالمة  بالصحــة  المتعلقــة  األمــور  علــى  والتدريــب 
الطاقــة  اســتخدام  وكفــاءة  التشــغيلي  والتميــز  والبيئــة 
البيئيــة مــن  إلــى االشــتراطات  البيئــة واالمتثــال  وإدارة 
خــالل اتخــاذ التدابيــر المعنيــة بخفــض االنبعاثــات، إدارة 
الميــاه، إدارة النفايــات، واالســتثمارات المســتمرة فــي 
المــوارد  اســتخدام  وكفــاءة  لترشــيد  البيئيــة  المشــاريع 
الطبيعيــة والوصــول الــى أدنــى حــد ممكــن لألثــر البيئــي. 
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الموظفيــن: برامــج التقطيــر المتوافقــة مــع رؤيــة قطــر   .2
التعليميــة  المؤسســات  مــع  )الشــراكة   2030 الوطنيــة 
والتدريــب الداخلــي والمعــارض الوظيفيــة(، تنــوع القــوى 
العاملــة، واســتبقاء الموظفيــن وبرامــج التدريــب والتطوير 

وتعزيــز الصحــة واللياقــة البدنيــة واألنشــطة الرياضيــة.

المجتمــع: دعــم المشــتريات المحليــة والتنميــة االقتصادية   .3
اســتراتيجية  برنامــج  فــي  المشــاركة  خــالل  مــن  للدولــة 
التوطيــن الخــاص بقطــر للطاقــة "توطيــن" والــذي أطلقتــه 
لخلــق قيمــة محليــة مســتدامة وصقــل مهــارات المواهــب 
المحلييــن  والمقاوليــن  المورديــن  وتطويــر  المحليــة 
)مــا  محليــًا  االســتثمار  علــى  الخــاص  القطــاع  وتشــجيع 
ــي إنفــاق شــركات المجموعــة  يقــارب مــن 72% مــن إجمال
تــم توجيهــه إلــى المشــتريات المحليــة فــي عــام 2020(. 
المجتمعيــة  التوعويــة  األنشــطة  الــى  باإلضافــة  هــذا 
مثــل حمــالت اللياقــة البدنيــة، التبرعــات، الشــراكات مــع 

الجمعيــات غيــر الربحيــة والخيريــة.

مــع  البنــاءة  المشــاركة  علــى  الشــركة  حــرص  إطــار  وفــي 
بالتنميــة  المســتمر  التزامهــا  وتأكيــد  المصلحــة  أصحــاب 
البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دولــة قطــر، فقــد 
لالســتدامة  األول  تقريرهــا  عــن  باإلفصــاح  الشــركة  قامــت 
لعــام 2020، والــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن خــالل الموقــع 
التقريــر  يلخــص   .)www.iq.com.qa( للشــركة  اإللكترونــي 
جوانــب االســتدامة فــي صناعــات قطــر وشــركات مجموعتهــا 
الفرصــة  خاللــه  مــن  وتتــاح  موحــد،  بشــكل  ويســتعرضها 
المجموعــة  مجهــودات  علــى  لالطــالع  المصلحــة  ألصحــاب 
مــع االســتدامة وتزويدهــم بملخصــات وافيــة بالمعلومــات 
البيئيــة واالجتماعيــة  النواحــي  مــن  أنشــطة األعمــال  حــول 

والحوكمــة.

وتعمــل المجموعــة علــى تلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة، 
إضافــة  فــي  يســهم  الــذي  النحــو  علــى  األنظمــة  وتعزيــز 
قيمــة للموظفيــن والمجتمــع والبيئــة. ومــن خــالل تطبيــق 
المجموعــة للعديــد مــن المعاييــر ســعيًا لتحقيــق مســتقبل 
مســتدام، حققــت المجموعــة العديــد مــن اإلنجــازات خــالل 
عــدم  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا   ،۲۰۲۰ عــام 
ســواء  للوقــت  مضيعــة  إصابــات  أو  وفيــات  أيــة  تســجل 
معهــا.  المتعاقــدة  الشــركات  موظفــي  أو  موظفيهــا  بيــن 
وحافظــت علــى موثوقيــة عملياتهــا التشــغيلية وســالمتها. 
التــي يجــري تنفيذهــا للحــد  وتتضمــن المبــادرات الرئيســية 
مــن اآلثــار البيئيــة مجموعــة مــن المشــاريع، منهــا برنامجــي 
منــع تصريــف الســوائل شــبه نهائيــًا ومنــع تصريــف الســوائل 
نهائيــًا إلعــادة تدويــر الميــاه العادمــة للعمليــات. كمــا شــرعت 

المجموعــة فــي رحلــة لتنفيــذ برنامــج متميــز لحســاب الغــازات 
الحــراري وإعــداد ورفــع تقاريــر بشــأنها  المســببة لالحتبــاس 
وفقــًا لإلجــراءات المعتمــدة مــن ِقَبــل قطــر للطاقــة النبعاثــات 

الحــراري. الغــازات المســببة لالحتبــاس 

مــن ناحيــة أخــرى، تحــرص قطــر للطاقــة المؤســس والمســاهم 
الخــاص بالشــركة، مــن خــالل الدعــم الفنــي واإلداري الــذي 
مشــاريعها  التابعــة/  شــركاتها  ومجموعــة  للشــركة  تقدمــه 
المناســبة  االســتثمارية  الفــرص  تخيــر  علــى  المشــتركة، 
واالقتصاديــة  الماليــة  الناحيــة  مــن  المضافــة  القيمــة  ذات 
واالجتماعيــة والبيئيــة دعمــًا لمســاعي الدولــة نحــو تحقيــق 

االقتصــادي. التنــوع 

فمنــذ تأســيس الشــركة وحتــى تاريخــه، اســتثمرت الشــركة 
ــار ريــال قطــري فــي مشــاريع اســتثمارية  مــا يقــارب 32.3 ملي
مختلفــة، نتــج عنهــا توزيــع أربــاح يصــل إجماليهــا إلــى 55.4 
مليــار ريــال قطــري أو مــا يعــادل 9.15 ريــال قطــري للســهم 
الواحــد "أخــذًا فــي االعتبــار القيمــة االســمية المعدلــة للســهم 
والتــي تقــدر بريــال واحــد قطــري"، وبمتوســط نســبة توزيــع 
تقــدر بحوالــي 65% مــن أربــاح الشــركة. عــالوة علــى ذلــك فقــد 
تــم إصــدار أســهم مجانيــة بواقــع 10% مرتيــن، مــا ترتــب عليــه 
زيــادة أســهم رأس المــال مــن 5 مليــار إلــى 6.05 مليــار ســهم.

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية:

تــم توجيــه نســبة بواقــع 2.5% مــن صافــي أرباحهــا الســنوية، 
بموجــب  والمعــدل  لســنة 2008  رقــم 13  القانــون  بموجــب 
الرياضيــة  األنشــطة  لدعــم   ،2011 لســنة   8 رقــم  قانــون 
ــة، حيــث بلغــت هــذه النســبة  ــة والخيري ــة واالجتماعي والثقافي
للعــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31 مــا يصــل إلــى 48.8 
مليــون ريــال قطــري )2019: 59.6 مليــون ريــال قطــري(. وقــد 
تــم ســداد المبلــغ المســتقطع بالكامــل إلــى حســاب صنــدوق 

دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة فــي 2021/3/29.

 ،2021/12/31 فــي  المنتهــي  المالــي  بالعــام  يتعلــق  فيمــا 
ريــال  مليــون   199 بواقــع  مبلــغ  بتخصيــص  الشــركة  قامــت 
أربــاح  مــن صافــي   %2.5 بواقــع  نســبة  يعــادل  بمــا  قطــري 
ــة المشــار اليهــا لدعــم تلــك األنشــطة. الشــركة للســنة المالي
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ختامًا

تحــرص شــركة صناعــات قطــر مــن خــالل مجلــس اإلدارة علــى 
المثلــى  والممارســات  الشــركات  حوكمــة  مبــادئ  تطبيــق 
وتضميــن اللوائــح واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى 
مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثــال اســتباقية تهــدف 
إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، وحمايــة 
نزاهــة  علــى  والمحافظــة  ومســاهميها،  عمالئهــا  مصالــح 

وســمعتها. الشــركة 
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عــن  راٍض  الشــركة  إدارة  مجلــس  فــإن   ،2021 عــام  خــالل 
القــرارات  إليــه واتخــذ  القيــام بالمهــام الموكلــة  أدائــه فــي 
المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار الصالحيــات 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.

المهندس سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ملحق السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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صفحة 76

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

المؤهالت والخبرات:

التحــق المهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي بقطــر للطاقــة عــام 1986 كطالــب مبتعــث لدراســة هندســة البتــرول والغــاز الطبيعــي 
ــى شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة  ــي حصــل منهــا عل ــة، والت ــات المتحــدة األمريكي ــة بنســلفانيا فــي الوالي بجامعــة والي

البتــرول والغــاز الطبيعــي عــام 1991.

ــث كان  ــر إدارة شــؤون مشــاريع النفــط والغــاز فــي قطــر للطاقــة، حي ــدس الكعبــي منصــب مدي ــام 2006 شــغل المهن فــي ع
مســؤواًل عــن إدارة وتطويــر المــوارد النفطيــة والغازيــة فــي دولــة قطــر، واشــتملت مهــام عملــه اإلشــراف علــى جميــع أنشــطة 

تطويــر غــاز حقــل الشــمال وتطويــر حقــول النفــط وعمليــات االستكشــاف فــي الدولــة.

فــي ســبتمبر 2014 تــم تعييــن المهنــدس الكعبــي عضــوا منتدبــا ورئيســا تنفيذيــا لقطــر للطاقــة، حيــث يشــرف مــن خــالل هــذا 
المنصــب علــى أنشــطة الغــاز والنفــط والبتروكيماويــات فــي قطــر وحــول العالــم.

ــة لشــؤون  ــر الدول ــي فــي منصــب وزي ــن شــريده الكعب ــدس ســعد ب ــن ســعادة المهن ــم تعيي ــر 2018 ت ــع مــن نوفمب فــي الراب
ــه كالعضــو  ــة قطــر، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي قطــر للطاقــة، إضافــة لمنصب ــوزراء فــي دول الطاقــة عضــو مجلــس ال

المنتــدب والرئيــس التنفيــذي.

المناصب األخرى*: رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: اليوجد
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صفحة 77

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

السيد / عبد العزيز محمد المناعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

يشــغل الســيد/ عبــد العزيــز محمــد المناعــي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون المــوارد البشــرية فــي قطــر للطاقــة منــذ 
عــام 2014، كمــا يشــغل عضويــة مجلــس إدارة كل مــن شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة وشــركة قطــر غــاز. ويركــز دوره 

فــي قطــر للطاقــة علــى كافــة الجوانــب المتعلقــة بالموظفيــن، فيمــا يشــرف أيضــًا علــى إدارة تقنيــة المعلومــات.

ــرًا للمــوارد  ــاز مدي ــدى قطــر غ ــل انضمامــه للعمــل فــي قطــر للطاقــة، عمــل ل ــران، وقب تخــرج الســيد/ المناعــي مهندســًا للطي
البشــرية لمــدة خمســة أعــوام اضطلــع خاللهــا بــدور ريــادي فــي المشــاريع التوســعية الخاصــة بالغــاز الطبيعــي الُمســال. وخــالل 
فتــرة عملــه لــدى قطــر غــاز، مثــل أيضــًا الســيد/ المناعــي القطــاع ودولــة قطــر كعضــو ونائــب لرئيــس لجنــة تنميــة المــوارد البشــرية 
التابعــة لالتحــاد الدولــي للغــاز خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 2011 و2014. كمــا يشــغل الســيد/ المناعــي عضويــة عــدد مــن 

لجــان ومجموعــات العمــل المحليــة والدوليــة التــي يركــز عملهــا علــى تنميــة المــوارد البشــرية فــي قطــاع النفــط والغــاز.

المناصب األخرى*: عضو مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: اليوجد
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صفحة 78

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

السيد / عبد الله أحمد الحسيني
عضو لجنة التدقيق

رئيس لجنة المكافآت
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

ــه  ــث ان ــذي لشــؤون التســويق فــي قطــر للطاقــة.  حي ــب الرئيــس التنفي ــًا منصــب نائ ــه الحســيني حالي يشــغل الســيد/ عبدالل
مســؤول عــن تســويق وتجــارة وشــحن النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة والبتروكيماويــات واألســمدة وتجــارة الغــاز الطبيعــي 

المســال.

وقبــل انضمامــه إلــى قطــر للطاقــة فــي ســبتمبر عــام 2016، عمــل الســيد/ عبداللــه لــدى قطرغــاز، حيــث شــغل عــدة مناصــب 
فــي مجــال تســويق الغــاز الطبيعــي الُمســال، وشــغل كذلــك منصــب مديــر التســويق خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2011 إلــى 

عــام 2016. 

ــرول للتجــارة، وهــو أيضــًا  ــي، يشــغل الســيد/ الحســيني منصــب رئيــس مجلــس إدارة قطــر للبت ــه الحال ــى منصب باإلضافــة إل
عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة قطــر للبتــرول لبيــع المنتجــات البتروليــة المحــدودة وشــركة قطــر لتســويق وتوزيــع الكيماويــات 
والبتروكيماويــات "منتجــات". كمــا ســبق وشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة نبــراس للطاقــة واوشــن ال ان جــي ومقرهمــا 

الدوحــة وســاوث هــوك غــاز ومقرهــا فــي لنــدن.  

كان الســيد الحســيني عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد الدولــي للغــاز وممثــل دولــة قطــر فــي منظمــة البلــدان المصــدرة 
للبتــرول )أوبــك(.

ســابقًا وفــي الوقــت الحالــي، عمــل الســيد عبداللــه الحســيني فــي عــدة لجــان علــى مســتوى مجلــس اإلدارة المتعلقــة بالتدقيــق 
والتســويق واالستثمار.

حصل السيد/ عبدالله على شهادة البكالوريوس في دراسات األعمال من جامعة تكساس في أرلينغتون عام 2004.

المناصب األخرى*: ال يوجد.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: اليوجد
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صفحة 79

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

الدكتور / محمد يوسف المال
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

ــات المتحــدة  ــة مــن جامعــة بنســلفانيا فــي الوالي ــور/ محمــد يوســف المــال علــى بكالوريــوس الهندســة الكهربائي حصــل الدكت
األمريكيــة عــام 1988. كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال عــام 1997 وشــهادة الدكتــوراة فــي الهندســة عــام 

2007 مــن جامعــة ليسيســتر فــي المملكــة المتحــدة.

انضــم الدكتــور/ محمــد يوســف المــال للعمــل فــي شــركة قطــر للبتروكيماويــات )قابكــو( عــام 1988. وتولــى فيهــا العديــد مــن 
المناصــب قبــل تعيينــه رئيســًا تنفيذيــًا للشــركة عــام 2007، وحققــت الشــركة تحــت قيادتــه إنجــازات كبيــرة فــي مجــاالت اإلنتــاج 
وعمليــة التقطيــر والتنميــة المســتدامة والبحــوث، األمــر الــذي يعــد بمثابــة نقلــة نوعيــة وضعــت الشــركة فــي مصــاف الشــركات 

الرائــدة فــي قطــاع البتروكيماويــات والمعتــرف بهــا فــي األســواق العالميــة.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: اليوجد
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صفحة 80

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

السيد / عبد الرحمن السويدي
عضو لجنة المكافآت

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

حصــل الســيد/ عبدالرحمــن الســويدى علــى درجــة البكالوريــوس فــي الكيميــاء مــن جامعــة قطــر والدبلــوم الوطنــي العالــي فــي 
الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة برادفــورد فــي إنجلتــرا.

يشــغل حاليــَا الســيد/عبدالرحمن الســويدى منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة 
)قافكــو( منــذ انضمامــه لهــا فــي 2016. قبــل التحاقــه بقافكــو عمــل الســيد/عبدالرحمن فــي شــركة أوريكــس لتحويــل الغــاز إلــى 
ســوائل المحــدودة والتــي تعتبــر أكبــر مصنــع فــي العالــم لتحويــل الغــاز إلــى ســوائل، وذلــك فــي الفتــرة مــا بيــن 2007 حتــى 
2016. وكان قــد تمــت إعارتــه مــن قبــل قطــر للطاقــة لشــركة أوريكــس كنائــب للمديــر العــام، ثــم تــم تعيينــه كرئيــس تنفيــذي لهــا 

فــي 2009. 

بــدأ الســيد/ عبدالرحمــن مســيرته المهنيــة مــع قطــر للطاقــة فــي عــام 1987 حيــث شــغل العديد مــن المناصب الفنية والتشــغيلية 
ــرة مــا بيــن 1998 حتــى 2007، شــغل الســيد/ عبدالرحمــن منصبيــن  ــات البريــة فــي قطــر للطاقــة. خــالل الفت فــي إدارة العملي
إدارييــن تولــى فيهمــا المســؤولية عــن مرافــق معالجــة الغــاز وتوزيعــه فــي مســيعيد، ثــم تولــى المســؤولية عــن مرافــق إنتــاج 
الغــاز وإعــادة حقنــه الواقعــة فــي المناطــق البحريــة ودخــان. وتضمنــت مســؤولياته خــالل تلــك الفتــرة عمليــات اإلنتــاج والصيانــة 

والتفتيــش والهندســة.

كمــا يشــغل الســيد/ عبدالرحمــن منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــركات قطــر للكيماويــات المحــدودة، وهــو أيضــًا عضــو 
بمجلــس إدارة شــركة "قافكــو".

المناصب األخرى*: ال يوجد.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: اليوجد
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صفحة 81

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد عبد القادر األحمد
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

تــم تعییــن الســيد/ أحمــد عبــد القــادر األحمــد مؤخــرًا فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر لإلضافــات 
البتروليــة )QAFAC(. وهــو یحمــل درجــة البكالوریــوس فــي هندســة البتــرول )مــع مرتبــة الشــرف( مــن جامعــة الملــك فھــد للبترول 
والمعــادن، المملكــة العربيــة الســعودية، ولدیــه مــا یقــرب مــن 29 عامــًا مــن الخبــرة المتنوعــة فــي صناعــة النفــط والغــاز بمــا فــي 
ذلــك تطویــر المكامــن/ الحقــول، وإدارة المشــاریع والتخطیــط االســتراتیجي والصناعــات التحويليــة إضافــة الــى االســتثمار فــي 

مشــاريع النفــط والغــاز الدوليــة واســتحواذها.

ــة فــي قطــر للطاقــة  ــة مــن المناصــب القیادی ــه مجموع ــرة عمل ــد خــالل فت ــام ۱۹۹۲م، وتقل ــى قطــر للطاقــة فــي ع انضــم إل
والشــركات التابعــة لھــا. وقــد أشــرف علــى مراقبــة عملیــات اآلبــار فــي الحقــول البحریــة التابعــة لقطــر للطاقــة. ثــم تــم تعیینــه 
نائبــًا للمدیــر العــام فــي شــركة أوكســیدنتال بترولیــوم قطــر المحــدودة )OPQL( قبــل أن یقــود أنشــطة النمــو الدولیــة فــي مجــال 
التنقیــب واإلنتــاج مــع قطــر للطاقــة الدولیــة )QPI(، وبعــد اندمــاج قطــر للطاقــة الدوليــة )QPI( فــي قطــر للطاقــة، عــاد الســيد/
أحمــد إلــى قطــر للطاقــة فــي عــام ۲۰۱5 لقیــادة إدارة أصــول التنقیــب واإلنتــاج الدولیــة التابعــة لقطــر للطاقــة واســتمر فــي بنــاء 
محفظــة االستكشــاف واإلنتــاج الدولیــة مــن خــالل النمــو العضــوي/ غیــر العضــوي باإلضافــة إلــى قیــادة مشــاریع االستكشــاف 

المحلیــة.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: 90386 سهم



صفحة 82

صناعات قطــــر
التقرير السنوي 2021 

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

السيد / عبدالرحمن علي العبدالله
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

حصــل الســيد/ عبدالرحمــن علــي العبداللــه علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم وإدارة األعمــال )تخصــص تســويق( مــن جامعــة 
دنفــر، بواليــة كولــورادو األمريكيــة عــام 1992.

ويتمتــع الســيد/ العبداللــه بخبــرة تراكميــة واســعة اكتســبها علــى مــدار اكثــر مــن ثمانيــة وعشــرين )28( عامــًا مــن العمــل فــي قطــر 
للبتــرول والشــركات التابعــة لهــا.

عمــل الســيد/ العبداللــه مديــرًا للشــؤون التجاريــة والتســويق لمجموعــة قابكــو منــذ عــام 2000 و لمــدة تزيــد علــى 11 عامــًا، حيــث 
تــم تأســيس إدارة التســويق وشــبكة تســويق عالميــة وخدمــات لوجســتية لخدمــة مــا يزيــد علــى 3000 عميــل فــي أكثــر مــن 130 

دولــة.

ــن الســيد/ العبداللــه مديــرًا لمشــروع تأســيس شــركة منتجــات عــام 2012، حيــث أنجز بنجــاح تلك المهمة المحفوفــة بالتحديات،  وُعيِّ
ــن رئيســًا تنفيذيــًا لشــركة قطــر لتســويق وتوزيــع الكيماويــات والبتروكيماويــات )منتجــات( وعضــوًا بمجلــس إدارتهــا فــي  ثــم ُعيِّ

ذات العــام.

وقــد أســهم بــأدوار رئيســية فيمــا يتعلــق باألمــور التجاريــة والتســويقية واالســتراتيجية الخاصة بمنتجــات صناعــة البتروكيمياويات 
ــردًا لإليــرادات وحجــم المبيعــات وصــواًل إلــى 8 مليــار دوالر  ومنتجــات الحديــد التابعــة لشــركة قطــر ســتيل ، وتحقيــق نمــوًا مطَّ

أمريكــي و16 مليــون طــن متــري )2019( علــى التوالــي، ويعــود ذلــك إلــى االســتعانة بأفضــل الخطــط االســتراتيجية.

وفــي إطــار دوره فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة، يشــغل الســيد/ العبداللــه عضويــة المجلــس اإلستشــاري ألكاديميــة قطــر 
)الوكرة(.

وفي أكتوبر 2020، تم تعيينه عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة قطر ستيل اعتبارًا من 1 يناير 2021.

المناصب األخرى*: ال يوجد.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: اليوجد



صناعات قطــــر
التقرير السنوي 2021 

صفحة 83

ملحق السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

سعادة/ تركي بن محمد الخاطر
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية(

المؤهالت والخبرات:

يشــغل حاليــًا منصــب رئيــس الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، كمــا يتــرأس مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة، 
ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مصــرف الريــان، وعضــو مجلــس إدارة شــركة أوريــدو، شــغل عــدة مناصــب أهمهــا وكيــل وزارة الصحــة 

العامــة، والمديــر اإلداري لمؤسســة حمــد الطبيــة.

هــذا ويتمتــع ســعادته بخبــرة واســعة ومتنوعــة فــي مجــال األعمــال والتجــارة، حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي االقتصــاد 
مــن جامعــة بورتالنــد -الواليــات المتحــدة األمريكيــة.  

المناصب األخرى*:
-    رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتنمية ممثاًل عن الصندوق المدني.

-    نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.
-    عضو مجلس إدارة Ooredoo ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.

عدد األسهم في شركة صناعات قطر: ال يوجد 

*مناصــب األعضــاء المشــار إليهــا هــي تلــك التــي تتعلــق بشــركات مســاهمة عامــة، أخــذًا فــي االعتبــار عضويتهــم فــي جهــات/ 
شــركات أخــرى.
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