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سمنت ألشركة قطر الوطنية لصناعة ا

 (ق0ع0م0ش)
 

 م0202لعام كوةم  احلتقرير 
 

 

 

 :متهيــــد 
 

الشركات والكيانات نظام حوكمة طبيق عن ت فصحيوال يتجزأ من التقرير السنوي للشركة،  ا  جزء يمثل تقريرال

لسنة ( 5)رقم  لألسواق الماليةهيئة قطر  بقرار مجلس إدارة الصادر ،القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

 .م6161في عام الحوكمة بأحكام نظام  الشركة التزام مدى التقرير برزوي .م6102

  
، من خالل االلتزام بمطالبات داخليا  وخارجيا   امل األساسية لتعزيز صورة الشركةالحوكمة الرشيدة من العو تعتبر الشركة

، من وكافة الموظفين وأصحاب االختصاص اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، وذلك علي مستوي مجلس الحوكمة وثقافة
وااللتزام بالسلوك القويم، بما يؤدي إلى تأمين عوائد  المختلفة، وفعالية األداء في جميع أنشطة الشركةاالرتقاء بكفاءة أجل 

 .وتحقيق نموا  في اإلنتاجية على المدى الطويل ،مجزية على االستثمار
 
كما يتم . وبطريقة تتفق مع القوانين واألنظمة الوطنية المعمول بها الحوكمة في الشركة، بشكل سلسيتم تطبيق معايير و

 .المعتمدةذات الصلة ة عن الجهات األخذ باالعتبار التوصيات وأفضل الممارسات الدولية الصادر
 

علقة بممارسات السياسات واإلجراءات المت علي ،ق مجلس إدارة الشركة علي مجموعة من األدلة الشاملةوقد صاد
، كما تم (مكتب آرنست وينغ)والتي تم إعدادها بواسطة مكتب استشاريالحوكمة في الشركة علي المستويات المختلفة، 

، بموجب تطبيق نظام الحوكمة الصادر بقرار الهيئة بواسطة مكتب طالل أبو غزالة وشركاه توفيق األدلةتحديث و

لما في ذلك من توافق  ،على إيالء هذا الموضوع االهتمام الالزمواإلدارة  بما يؤكد حرص المجلسم، 6102لسنة ( 5)رقم

 .علي الوجه األكملالمتطلبات القانونية والتنظيمية، تحقيقا  ألغراض وأهداف الحوكمة  مع
 
 

 ـ:جملس الإدارة
 

 :تكوين المجلس وشروط العضوية  -0

 

 
يعين جهاز قطر لالستثمار عضوين ممثلين عنه على أعضاء،  (ثمانية)8يتكون مجلس إدارة الشركة من  

الصندوق المدني / أن يكون من بينهما رئيس المجلس، وتعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

تراع السري، طبقا  عن طريق االق ،أعضاء (أربعة) 4ة الجمعية العام، وتنتخب عضوين ممثلين عنها

قانون الشركات  النظام األساسي المعدل، وفقا  ألحكام المنصوص عليها فيلشروط عضوية المجلس 
 .ونظام الحوكمة المطبق التجارية

 

 أعضاء، حيث سقطت عضوية أحد األعضاء المنتخبين (سبعة)7من في الدورة الحالية  المجلسيتكون و 

 .العضوية صحة لشروط والالزم تقديمه ،أحد المستندات المطلوبة تقديم عدم ، بسبببالتزكية
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 مقعدشغل م، لم يتم 6105لسنة  (00)رقم من قانون الشركات التجارية( 010)وبموجب نصوص المادة  

بإجراء انتخاب لشغل مقعد المجلس العضو الشاغر، حيث لم يكن هنالك عضو احتياطي، وال يلزم القانون 
 .الواحدالعضو الشاغر 

 
 

بصورة فعالة، كما ومهامهم واجباتهم فة والخبرة، ويزاولون بقدر كاف من المعر المجلس عضاءأيتمتع  
 .ةنزاهاحترافية وأعمال المجلس بكل بللقيام  ،الوقت الكافي ونيخصص

 

 
 ،حسب متطلبات نظام الحوكمة م،6161عام السنوي للمجلس، عن  قدم أعضاء المجلس التقييم الذاتي

 .م05/06/6161في  نعقدالم، 6161اجتماع المجلس السادس لعام  ، فية التقييممناقش تتمو

  
 

المجلس  وتنتهي دورةنتخاب األعضاء، إعادة اوتعيين ال قابلة لتجديد، ثالث سنواتمدتها المجلس دورة  

 .م6163 عام الحالية في

 
 
 

 :المجلستشكيل  -6
 
 
 

ومعظم  ،نأعضاء غير مستقلي (أربعة) 4و  ،مستقلين أعضاء( ثالثة) 3من  حاليا   شكل المجلستي 

 مستوفيا  جميع شروط العضو المستقل، الواردة وذلك باعتبار أن كل عضو مستقل ،تنفيذييناألعضاء غير 
 (. تعريف العضو المستقل) الحوكمة  من نظام( 0)مادة في 

 .م عضو في إصدار القراراتعدم تحك تشكيل المجلسيضمن و 
 [ 1ملحق رقم  مجلسالتشكيل ] 

 
 :حظر الجمع بين المناصب -3

 
 

بين المناصب المحظورة، وفقا  ألحكام القانون ونظام  يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بعدم الجمع  
 .الحوكمة

 
لجنة من اللجنتين المنبثقتين من أي في  ا  رئيس مجلس اإلدارة، ليس عضو/ سعادة السيد  

 .المجلس
 

بعدم الجمع بين  ،ةالسنويرئيس وأعضاء المجلس ال اتالمجلس إقرار يحفظ أمين سر  
 .هالمعمول ب نظام الحوكمةولقانون ألحكام اوفقا   ،التي يحظر الجمع بينهاالمناصب 

 
 
 
 

 :الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس -4
 
 

 ،وواجباته مسؤوليات المجلسو، وتشكيلهالمجلس، تكوين ل د  المع ميثاق المجلس يحدد  
 .تخاذ القراراتآلية التصويت واو، وإجراءات االجتماعات
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، المهام والوظائف الرئيسية ( دليل واجبات ومسؤوليات المجلس) ميثاق المجلس ن بييو  
 .المعمول به للمجلس، وفقا  للقانون ونظام الحوكمة

 

 .المعنيين لجميعبيسر  متاحا  وعلى موقع الشركة اإللكتروني  منشور الميثاقو  
 

 
 :مسؤوليات المجلس  -5

 
 

ممارسة  معاييرالحوكمة الفعالة على ، وتطبيق التنفيذية اإلشراف على اإلدارةبالمجلس  قومي
ألحكام وفقا  ، تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية على ويعمل المجلسالشركة المختلفة،  مهام
.لقانون واألنظمة ذات الصلةا

  

 ستوعبيبما للشركة  الحالي ، النشاط التشغيليالمرفقالمعتمد الهيكل التنظيمي يعكس و
.المستقبل

  

 
 

 [ 2ملحق رقم  المعتمدالتنظيمي  الهيكل] 

 
 :قواعد السلوك المهني للمجلس -2

 

لحماية مصالح  والنزاهة المهنيةبااللتزام  على حرصيونزاهة، احترافية وبمجلس ال يعمل  
 .وجميع ذوي العالقة والمساهمينالشركة 

 

االلتزام على حرص الشركة التي تعكس  ،ةالمهنيمعايير السلوك ميثاق السلوك المهني  يتضمنو 
 .إللكترونيالشركة اعلى موقع منشور دليل الو، النزاهةاالحترافية ومعايير ب

 
 :تفويض المهام -7

 

في ممارسة بعض  هلجان أن يفوض مجلسلل جوزيوبأوسع سلطة إلدارة الشركة،  المجلس يختص
 .تشكيلهاتكوينها وقرارات  ضمنويحدد المجلس مهام اللجان المفوضة  ،صالحياته

 

وليس هنالك ، لقانون واألنظمة ذات الصلةألحكام اوفقا   ،مسؤولية المجلس مسؤولية تضامنيةو
 .شاغل منصب في إدارة الشركة وانفراده بالقرار سلطة مطلقة ألي

 
 :المجلسواجبات رئيس  -8

 

وفقا  ألحكام  ،المعد ل ميثاق المجلس نة فيمالمضمهامه ومسؤولياته، يمارس مجلس الرئيس  
 .المنشور على موقع الشركة اإللكترونيكما يبين ذلك الميثاق  ،واألنظمة ذات الصلة القانون

 

 
 :التزامات أعضاء المجلس -9

 

 المنصوص عليها في ميثاق المجلس، يلتزمون بمهام العضوية ومسؤولياتهاأعضاء المجلس  
 .األنظمة ذات الصلةولقانون ا  ألحكام ، وفقا  المعد ل
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 على نفقة الشركة فيما يتعلق بأي ،طلب رأي مستشار خارجي مستقل حق وألعضاء المجلس
المضمنة في  ،خدمات أمين سر المجلسكامل ويتمتع أعضاء المجلس ب .مسألة تخص الشركة

 .األنظمة ذات الصلةلقانون ول ألحكام فقا  و، نشورالم ميثاق المجلس
 
 

 :اجتماعات المجلس -01
 

 .حكام القانون واألنظمة ذات الصلةوفقا  أل ،جتماعاتالا تعقدو الدعوة الجتماعات المجلسم تت 
 ، والتيمن وسائل التقنية الحديثة ،وسيلة مؤمنة بأي المجلس وتجوز المشاركة في اجتماعات 

 .، كاإلتصال المرئيتمكن من المشاركة الفاعلة
  
صال عن طريق اإلت واحد ، منها اجتماعم6161 عاماجتماعات خالل  (ستة)2عقد المجلس  

 .المرئي
 

 

 :قرارات المجلس -00
 

الحاضرين والممثلين، وعند التساوي يرجح  األعضاء بأغلبية أصواتقرارته  المجلس يصدر 
 عد اعتماده من المجلسب محضر خاص، يوقع عليهلكل اجتماع ويحرر  .الرئيسالجانب الذي منه 

 .سر المجلسرئيس المجلس وأمين 
 

م، وذلك في حاالت الضرورة ولدواعي 6161عام خالل  صدر المجلس بعض قراراته بالتمريرأ

وفقا  وضمنت في محاضر المجلس وقد تم اعتمادها في اجتماعات المجلس الالحقة، االستعجال، 
 .واألنظمة ذات الصلةألحكام القانون 

في مطلع ، (5)و( 4)ومن أهم القرارات التي أصدرها المجلس إيقاف مصنعي األسمنت رقمي 

انخفاض الطلب علي األسمنت في بب آثار جائحة كورونا واستمرار بسم، 6161شهر أبريل 

ر المجلس تطبيق حوافز كما قر. صعوبات فرص التصدير إلي الخارجيضا  أو ،السوق المحلية
م، وذلك للمحافظة وزيادة حصة 6161اية شهر سبتمبر هيالت للعمالء لبيع األسمنت في نهوتس

طيبة للشركة تمثلت في زيادة الشركة من المبيعات في السوق، وحققت هذه القرارات نتائج 
ن القرارات وقد تابع المجلس اإلدارة التنفيذية في اتخاذ مجموعة م. المبيعات بنسب مقدرة

لمواجهة آثار جائحة كورونا، كتطبيق جميع اإلجراءات المطلوبة لمكافحة انتشار وباء والتدابير 

وكذلك . ، في كل مواقع العمل بأم باب ومكينس ومقر الشركة في الدوحة09-كورونا كوفيد

دية، آلثار الجائحة االقتصا تخفيض تكلفة اإلنتاج والمصروفات، تحسبا  التدابير الخاصة ب
 .يةالمستلزمات السلعنفقات األعمال وتكاليف تخفيض العمالة وك

 

 
 

 :مهامه وواجباته وسر الأمين  -06

 
، المجلسعفاؤه من منصبه إال بقرار من إيجوز  الو، من المجلسبقرار معين المجلس أمين سر 

بين  تاإلتصاال وتنسيقاالجتماعات، لتنظيم  ،تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة ،السرويعمل أمين 
التوقيع عليها متابعة و قراراتال بصياغة أمين السريقوم و .العليا التنفيذية مجلس واإلدارةالأعضاء 

حكام القانون واألنظمة ذات وفقا  أل ،وقراراته ويحفظ محاضر اجتماعات المجلس، من المختصين
 .الصلة
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المجلس، وبين األعضاء أنفسهم، وكذلك بين التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء يقوم أمين السر بو
ذوي العالقة وأصحاب المصالح في الشركة، بما في ذلك المساهمين واإلدارة  المجلس واألطراف

 .والموظفين
وتمكين الرئيس وأعضاء المجلسمن الوصول في الوقت المناسب علي جميع المعلومات والمستندات 

ضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظورة وفقا  وكذلك حفظ إقرارات أع. المتعلقة بالشركة
 .حكام لقانون ونظام الحوكمة المعمول بهأل

سيق جميع اإلتصاالت نفي ظل الظروف االستثنائية لجائحة كورونا، بت م أمين سر المجلسوقد قا
/ عادةلتواصل والمتابعة ألعضاء المجلس، التزاما  بتوجيهات سواالجتماعات التي تمت، وعمليات ا

 .لتدابير االحترازية المطبقة في دولة قطرحسب اوذلك رئيس مجلس اإلدارة، 
مهام ومسؤوليات أمين سر المجلس مضنة تفصيال ، في ميثاق المجلس المنشور على موقع الشركة 

 .اإللكتروني
 

خبرة في أعمال دراية ولديه ، والخاص ماجستير في القانون حاصل علىالمجلس سر أمين 
 .عام 09تزيد على لمدة حوكمة الونظام  ،واللجان السكرتارية

 

 
 

 :المجلسالحوكمة بلجان  -03
 

 ،(6166-6161)للدورة الحالية  وتشكيلها المجلسالحوكمة بين لجان تكو إعادة قرر المجلس

حيث دمجت لجنة الحوكمة والترشيحات ولجنة م، 63/16/6161بموجب قرار المجلس الصادر في

 .من نظام الحوكمة المطبق (09)ة لماد، بموجب افي لجنة الترشيحات والمكافآت ،المكافآت
 
 

آليات عملها وأيضا  ، مهام ومسؤولياتها اللجان المعد ل دليل مهام ومسؤوليات لجان المجلس حدديو
 .اإللكترونيالشركة على موقع المعد ل الدليل  نشورموفقا  لنظام الحوكمة، وومددها، 

 

، منتظمةا إلى المجلس بصورة مالترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق برفع توصياته قامت لجنة
  .م6161ا السنوي عن أعمال اللجنتين في عام موكذلك تقريره

 

، مهام ومسؤوليات اللجان الثالث، المنصوص عليها في نظام الحوكمة يتضمنذكور الم الدليلو
 .اللجان الثالث المذكورة هى األصلباعتبار 

 

ن ملحق رقم ]  ن المذكورتي   [3 تشكيل اللجنتي 
 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت -04
 

بموجب لجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت، في لجنة الترشيحات والمكافآت،  تدمج
 .المشار إليه عاليهقرار مجلس اإلدارة 

 

أما عضوي اللجنة غير  ،أعضاء، ورئيس اللجنة مستقل وغير تنفيذي( ثالثة) 3تتكون اللجنة من 
 .نيمستقلين وغير تنفيذي

 اأعمالهعن م، وقامت اللجنة برفع تقريرها السنوي 0202في عام  اجتمعت اللجنة اجتماعين وقد
 .م51/50/0202في اجتماعه المنعقد في  مجلس اإلدارة إلى 

 

 :الترشيحات والمكافآتللجنة  األساسية  مسؤولياتالمهام وال
 

  الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارةع دراسة ورف. 
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 عضاء بالمهرات والمعرفة المراجعة الدورية لمجلس اإلدارة ولجانه، للتأكد من مدى تمتع األ
 .المطلوبة

 

 قب واإلحالل ألعضاء مجلس اإلدارةالتأكد من وضع سياسة متكاملة للتعا. 
 

 ي الوظائف اإلدارية العليالالمكافآت الخاصة لشاغ/ في شأن الحوافز ،التشاور مع المدير العام. 
 

  المالية( الحوافز والمكافآت)تقديم االقتراحات والتوصيات إلى المجلس، العتماد سياسات شاملة للتعويضات. 
 
وقد قدمت اللجنة توصياتها للمجلس بمكافأة المجلس ولجانه وأيضا  اإلدارة التنفيذية العليا والعاملين، وذلك بناء   

 .م6161م، وما حققته الشركة من نتائج مالية لعام 6161على مستوى األداء خالل عام 

 
حة لمجلس اإلدارة ولجانه والمكافآت المقررة لإلدارة ]   [4التنفيذية العليا ملحق رقم  المكافآت المقتر

 
 

 :لجنة التدقيق -05
 

 ، ورئيس اللجنةعضوان مستقالنمنهم  ،أعضاء (ثالثة) 3من  مجلس مكونةاللجنة التدقيق ب 

 .واالستثمار له خبرة في الشؤون الماليةمستقل و
 

لشركة، من خالل النظر في التقارير ا فيرقابة كافية على المخاطر  تحقيقعلى اللجنة  حرصت 
وعلى  التنفيذيةاإلدارة مع المستمرة إلى جانب المناقشات  ،الداخلية والخارجية الرقابةوالدورية 

 .المدير العام/ رأسها السيد
 

 ، وذلك على الرغم من اإلجراءاتم6161 عامخالل  اجتماعات (ةخمس) 5لجنة الاجتمعت وقد  

 .09كوفيد  -االحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا 
في اجتماعه األخير المنعقد في  ،قامت اللجنة برفع تقرير أعمالها السنوي إلي مجلس اإلدارةو        

 .م05/06/6161

 
 :لجنة التدقيقمسؤوليات أهم  

 

  مدققي  أتعابالتوصية للمجلس بمرشحي مدققي الحسابات الخارجيين، والموافقة على
 .اق ونتائج التدقيق، ومدى فعاليتهالحسابات الخارجيين، ومراجعة نط

 

  ي الحسابات الخارجيين القيام والتي يتعين على مدقق ،غير التدقيق خدماتالموافقة على أي
 .بها

 

 بما في ذلك مراجعة التدقيق الداخلي، ومدققي الحسابات الخارجيين،  اإلشراف ومتابعة
 .المرتبطة بها التي يقدمها المدققون الخارجيونالخدمات، والرسوم 

 

 ق وخطة نطا بحث واعتمادلمدققي الحسابات الخارجيين، ، المدقق الداخلي ومع  لتنسيقا
 .التدقيق الداخلي والخارجي

 

 ومدققي الحسابات  ،خالل المدير المالي واإلداري من ،لية والتدقيق السنويصالمراجعة الف
 .السنوي التدقيقمن المراجعة الفصلية و نتهاءالعند ا ،الخارجيين

 

 التي قد يكون لها أثر مادي على البيانات المالية،  ،مراجعة المسائل القانونية والتنظيمية
 .الرقابيةالصلة، والبرامج، والتقارير الواردة من الجهات متثال المتبادلة ذات الوسياسات ا
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 :مخالفات اإلفصاح عن أيةو  بالمجلس عمل لجان الحوكمة -02

 
 اختصاصهما( ولجنة التدقيق بالمجلس لجنة الترشيحات والمكافآت،)الحوكمة اتمارس لجنت        

وواجباتهما وفقا  إلجراءات عملهما، بموجب أحكام دليل مهام ومسؤوليات لجان الحوكمة المعدل، 
 .والمنشور علي موقع الشركة اإللكتروني

 .المضمنة في محاضر االجتماعات، إلي المجلس أوال  بأول وقامت كل لجنة برفع توصياتها       
السنويين، إلي المجلس بشأن أعمالهما خالل  كما قامت لجنتا الحوكمة المذكورتان برفع تقريريهما       

، والمنعقد في (2/6161)م، وقد ناقش المجلس تقريري اللجنتين، في اجتماعه رقم6161عام 

 .م05/06/6161

 

لم تقع من الشركة أية مخالفات يتعين اإلفصاح عنها التزاما   :اإلفصاح عن أية مخالفات       

 .بمتطلبات أحكام نظام الحوكمة  المعمول به

 
 

 ـ:بالشركةأعمال الرقابة 

 
 :وإدارة المخاطر الرقابة الداخلية -11

 
 

، وقد تمت الموافقة المجلس ورئيس إلى لجنة التدقيق الربعية تقاريره بتقديم داخليالمدقق ال يقوم
داء أ التقارير وتغطي .، من قبل لجنة التدقيقم6161 لعام على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

ويحق للمدقق الداخلي الوصول لجميع الحسابات والدفاتر  .اإلدارات الرئيسية في الشركة
حقيقا  للرقابة الداخلية ومسؤولياته ت، للقيام بمهامه لدى الشركة والسجالت واألنظمة والممتلكات

 .الفعالة
 

لتنظيم الرقابة الداخلية، قام بتصميمها وإعدادها مكتب آرنست ويونغ ( دليل)لدى الشركة الئحة 
وأيضا  قواعد استرشادية إلدارة المخاطر، حسب المتطلبات الفنية  .م6106في عام  (االستشاري)

 .م6108ي ديسمبر المتعارف عليها في هذا المجال، صدرت ف

 
ويعمل المدقق الداخلي على رأس وحدة التدقيق الداخلي، ومن واجبات المدقق تقديم تقارير ربعية، 

 .المجلسورئيس  ،إلى لجنة  التدقيق
 

  .م6109 -منذ العام الماضي ، بمهام المدقق الداخلي بالوكالةسرينيفاسا راو /السيد يقوم
 

 

 :الرقابة الخارجية -11
 

مكتب طالل أبو  تم تعيين ،م23/22/2222 في المنعقدة للمساهمينالعادية الجمعية العامة  قراربموجب 

 مراجعةب يقوم المراقب الخارجيو .خارجيا  لحسابات الشركة (مدقق)مراقبا  قطر،  -وشركاهغزالة 
 ألحكاموفقا  ، نظام الحوكمة ومراقبة ،سنوي للبيانات المالية الشركةنصف سنوية وتدقيق  الحسابات

 .في الدولة القوانين واألنظمة ذات الصلة
 
 

 :التالية األساسية ، ويقوم بالمهام والمسؤولياتالخارجي مستقل عن إدارة الشركة والمجلس (المدقق) مراقبال
 

 .بة الداخلية المعمول بها بالشركةمدى مالئمة وفاعلية أنظمة الرقا -0
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ذلك بشكل مستقل مدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم  -6

 .عما يبديه المجلس
 
مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية، ومدى مالئمة هذه األنظمة وتلك اللوائح  -3

 .الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها لوضع
 
ة بنظامها األساسي وخضوعها ألحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة مدى التزام الشرك -4

 .نظام الحوكمةبما فيها 
 
ي التدقيق وإعداد التقارير المالية فمدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية  -5

 .ومتطلباتها( ISA)و ( IFRAS/IAS)والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية 

 
 .المعلومات الالزمة إلتمام أعمالهي تمكينه من الوصول إلى فمدى تعاون الشركة  -2

 
 

خارج نطاق خدمات التدقيق  ،مهنيةالخارجي، لتقديم أية استشارات  المراقبلم تتعاقد الشركة مع 
 .م6161 عامخالل 
 
 
 

 ـ:والشفافية اإلفصاح
 
 

 :اإلفصاح  -11
 

المعلومات المطلوب صدر جميع التقارير المالية و، وتالتام اإلفصاحمتطلبات  تحقيقبالشركة تلتزم  

ذات الصلة الصادرة من هيئة قطر  التعميماتوفقا  ألحكام األنظمة و ،بدقة وشفافية ااإلفصاح عنه
 .صة قطربورو ،سواق الماليةلأل

 

من الهيئة الصادرة لألنظمة والتعميمات ا  طبق ،يات اإلفصاح الفورية والدوريةويشمل ذلك عمل 
 .ذات الصلةوالبورصة 

 

  .م6161لمتطلبات اإلفصاح خالل عام مخالفة  لم تسجل على الشركة أي 

 
ولم يتلق أي عضو من أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية العليا ألية منافع مادية أو عينية غير       

دهم بما فيها المنافع من جهات المكافآت والرواتب الخاصة والمدفوعات المنصوص عليها في عقو
 .خارجية

          
 

 :تضارب المصالح -22
 

 للقواعد والمبادئ المضمنة في دليل سياسات الحوكمة تخضع تعامالت األطراف ذوي العالقة 
 .واألنظمة ذات الصلةقانون الحكام أل وفقا  المنشور على موقع الشركة اإللكتروني، و، المعد ل

 

 .م6161 عامخالل قتضي اإلفصاح يفيها تضارب مصالح  لةصفقة أو معام أيالشركة  ولم تبرم 
 

 

 :عالء مصلحة الشركةإالشفافية و -21
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تضارب  عن باإلفصاح ،وأعضاء لجنة المناقصات والمشتريات ،أعضاء مجلس اإلدارةيلتزم  

ويتم ، الشركةأمر شراء من قبل أي إصدار أو ترسية أية مناقصة أو إبرام أية صفقة في  ،المصالح
 .بكل شفافية ونزاهة اإلفصاح

 

وال  ،معاملةصفقة أو  لمناقشة أية ،اجتماع المجلس أو اللجنة " طرف ذو مصلحة" ال يحضر أي  
 .توصيات وأمن قرارات بشأنها على ما يصدر  ،التصويت ذي المصلحة يحق للعضو

 

 .م6161معاملة فيها تعارض مصالح خالل عام  لم تبرم أي الشركة علما  أن 

 
 :اإلفصاح عن التداول -22

 
 

، دارة التنفيذية العليااإلن في ون المطلعووالمسؤول ،عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء المجلس 
الذي يحدد اليومي، و" تداول المطلعين"  عن بورصة قطرقواعد اإلفصاح المطبقة في لتخضع 

 .شراء  وبيعحجم التداول 
في اإلدارة التنفيذية  المطلعين والمسؤولين ،أعضاء المجلسماء وتزود الشركة البورصة بجميع أس 

 .مستمرةبصورة  العليا 
 

كةا هيكل رأس المال]  ي  كما   لشر
ن
 [ 5ملحق رقم  م31/12/2222ف

 

 
 ـ:حقوق أصحاب المصالح

 
 

 :المساهمين وحقوقالمساواة  -23

 
  

لضمان احترامها بطريقة فعالة  ،آليات إدارة حقوق المساهمين يتضمن للشركةالنظام األساسي  
تشمل األولوية في  ،المعدل ومنصفة، فالحقوق المنصوص عليها للمساهمين في النظام األساسي

حضور الجمعية العامة العادية والغير والوصول إلى سجالت الملكية، واكتتاب أسهم الشركة، 
قرار توزيع األرباح ولوكالء، ل توتفويض حقوق التصوي ،التصويتممارسة حقوق وعادية، 

جدول أعمال  اعتمادمناقشة طلب عقد اجتماع الجمعية، ووبواسطة الجمعية العامة العادية، 
طريقة التصويت على وعن األسئلة المطروحة،  الوافية االجتماع، وحق الحصول على الردود

 .للمساهمينالعادية وغير العادية  قرارات الجمعية العامةإتخاذ والمشاركة في  ،انتخابات المجلس
 

دون تمييز على أساس الجنس  ،الحقوقتلك في ممارسة  ،متساون تماما   في الشركةالمساهمون و
 .القانون واألنظمة ذات الصلة وفقا  ألحكام أو النوع أو خالفه، 

 
 

 :العادية وغير العادية حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة -24

  

في غصون أربعة  اجتماعا  عاديا  واحد، ،بدعوة من مجلس اإلدارةتعقد  للمساهمينالعادية الجمعية العامة 
تى رأي مأشهر من نهاية السنة المالية، ويجوز لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع عادي 

ون على ُعشر رأس المال على وزحالخارجي أو مساهمين ي على طلب مراقب الحسابات أو بناء   ،ذلك
 .األقل
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في نشر توتقرير مراقبي الحسابات  التقرير السنوي والقوائم الماليةيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة و
يوما  ( خمسة عشر) 05 ما ال يقل عن قبل وموقعي البورصة والشركة اإللكترونيين، ،الصحف المحلية

أداء  بشأنالمجلس لمناقشة  ،للمساهمينبغرض إتاحة الفرصة  ،السنوي العامة الجمعيةمن تاريخ اجتماع 

 .للعام المقبلة يوالخطط المستقبل ،م6161عام خالل  الشركة
 

عدد من دم االقتراح مجلس في جدول األعمال، كما يجوز أن يقالويجوز بحث أي اقتراح يدرجه 
في الجمعية العامة، ويجوز للمساهمين التصويت في  يقل عن ُعشر عدد األسهم ما الالمساهمين يملكون 

، ويقدم مجلس اإلدارة مقترحاته لتوزيع فويض مساهمين آخرين بالوكالةأو بت الجمعية العامة أصالة  
 .المحققة ا الماليةونتائجه الشركةبناء  على أداء  ،األرباح إلى الجمعية العامة

  
وفقا   ،توزيع األرباح السنوية على المساهمين اتمقترح الموافقة علىة العامة بوتختص الجمعي

 .حكام القانون واألنظمة ذات الصلةأل
 

، يستلزم توجيه طلب خطي إلى رئيس مجلس العامة غير العادية أما الدعوة لعقد اجتماع للجمعية
األقل، ويتم من رأس مال الشركة على % 65اإلدارة من عدد من المساهمين يحوزون على 

 .واألنظمة ذات الصلة ألحكام القانون وفقا  ، اإلخطار عن االجتماع وجدول األعمال
 
 

 :مراجعة سجل المساهمين -25
 

من ، بصورة منتظمة تحصل عليها والتي ،المساهميننسخة محدثة من سجل بالشركة  تحتفظ

ه، المعمول ب وفقا  ألحكام نظام الحوكمة ،لألوراق المالية لإليداع المركزي شركة قطر
 .والتعميمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة

 
 

 :حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع األرباح -22
 

تعتمد على تدوير جزء من األرباح لزيادة  ،لتوزيع األرباحسياسة متوازنة اإلدارة مجلس  يطبق 
ستثمارية للشركة الموازنة المصالح واألهداف امع ، حتياطات الالزمةالبناء او ،س مال الشركةأر

لقانون واألنظمة ذات حكام ا، وفقا  أللمساهمين من جهة أخرىمصالح وتطلعات او ،من جهة
 .الصلة

 

تكون لمالكي األسهم ، الجمعية العامةعليها  توافقرباح التي األواألحقية في الحصول على 
في نهاية تداول يوم انعقاد  ،لدى شركة قطر لإليداع المركزي ،المسجلين بسجل المساهمين

وبورصة  ،هيئة قطر لألسواق الماليةمن الصادرة ، وذلك وفقا  لألنظمة والتعميمات الجمعية العامة
 .قطر

 
 

 :المتعلقة بالصفقات الكبرىحقوق المساهمين  -21
  

في حال  ،قليةألحماية صغار المساهمين أو مساهمي ا على ضمان المعد ل نظام األساسيالينص 
مال، مما يضمن الأو الموافقة على تغييرات جوهرية لرأس  ىستحواذ كبيراإتمام صفقات 
 أحكام يتوافق مع، وبما كبار المساهمينوق بيع األسهم لصغار المساهمين والمساواة في حق

 .من النظام األساسي المعدل( 48)لة إشارة إلى المادة القانون واألنظمة ذات الص
 

 
 

 :من غير المساهمينحقوق أصحاب المصالح  -21
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كما تبين  حقوق أصحاب المصالح على وجه مفصل،أدلة الحوكمة المطبقة في الشركة  تضمنت
 .اإللكتروني الشركة موقعالمنشورة على األدلة 

 
تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة و

وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في . معلومات ذات صلة بمصلحته أي في الشركة طلب
 .ح اآلخرين أو مصالح الشركةالوقت المناسب، وبالقدر الذي ال يهدد مصال

 
 ،األخرى مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح ،شفافةتفظ الشركة بقنوات إتصال تح

ها المستقبلية وخطط ،ها وأدائها الماليأوضاعببنشر المعلومات المتعلقة الشركة حيث تقوم 
 .الشركة اإللكتروني موقعو ،اإللكتروني على موقع البورصةبصورة متزامنة، 

 

 مؤتمرات صوتية (ثالثة) 3لدى الشركة مسؤول معين لعالقات المستثمرين، وقد عقدت الشركة 

(Conference Call )ونصف السنة والربع الثالث لعام  ،ربع األوللل عن البيانات المالية

 .حسب متطلبات بورصة قطر م،6161

 
 ،مع الموظفين بالشركة على مستوياتهم المختلفة ،بقنوات إتصال للشركة تحتفظ اإلدارة التنفيذيةو

 .تجردو ةيفعالبم من إبداء آرائهم في األمور ذات األهمية مما يمكنه
 

 

لمجلس العاملين لسياسة  إبالغ  ضمن دليل سياسات الحوكمةيت: معاملة موظفي الشركة

والتجاوزات لنظام الرقابة  ،والمضرة بمصلحة الشركة ،ت غير القانونيةوالعمليا اتبالتصرف
اإلجراءات  السياسةوضح وت. ءات العمل المعتمدة من قبل المجلسوالسياسات وإجرا ،الداخلية

مما يضمن للموظف السرية  ،إليصال المعلومات الالزمة في مثل هذه الحاالت ،الواجب إتباعها
وتتم معاملة موظفي  .رؤسائه أو المسؤولين التنفيذيين من أي ردة فعل سلبية من ،والحماية
 .ةلاالعدوالمساواة  دون تمييز وفقا  لقواعدالشركة ب

 
 

 ـ:لرشك القضااي املرفكوع  ضد ا -21
  

المرفوعة من وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة  ،م080/6107: الدعوى اإلدارية رقم -

المواد الخام والرمل عن استخراج  ،قطريلاير   2899749227للمطالبة بمبلغ  ،ضد الشركة

ندبت لجنة من ثالثة  التي اإلدارية أمام المحكمةقيد النظر ما زالت اإلسمنت،  ةالخشن لصناع
تقديم تقرير المحكمة لحدد أخيرا  وخبراء في شأن نقاط النزاع، ال، لرفع تقرير خبراء متخصصين

 .م65/16/6160 جلسة راءلجنة الخب

 
من الجهات  المشروع قيد المناقشات زال وما ،مع وزارة البلدية والبيئة هنالك مشروع تسوية ودية
 .المختصة لدي الطرفين

 

 ألف لاير، للمدعي 51بمبلغ حكمت المحكمة االبتدائية  ،م6694/6109: الدعوى المدنية رقم -

 .الحكم لدى محكمة االستئناف وقد استأنف المدعي. (عامل لدى مقاول من الباطن)جوسي ميري 
 

 
 



12 
 

يار، بسبب إنهاء خدمتها في  مرفوعة من سميرة سعد - 9666/6108:عمالية رقمالدعوة ال -

 .والحكم قيد التنفيذ . للمدعيةآالف رياال   8حكمت المحكمة بمبلغ  وقدالشركة، 

من الشركة ضد شركة المحور لإلنشاءات  ةالمرفوع، 6108/د جق  /56: الدعوى رقمأخيرا   -

بإلزام المدعى عليها حكمت المحكمة لصالح الشركة  .لاير 46ر941للمطالبة بسداد  ،والتنمية

والمناسب من  ال  ريا 44ر941=/بسداد مبلغ  (شركة المحور لإلنشاءات والتنمية) األولى 

 .اف الحكمنباستئ ا األوليالمدعي عليه تمقاوقد . المصاريف
 

 

 

 ـ:املسؤولي  الاجامتعي  للرشك  -32
  

بدفع المساهمة  مل، وذلك بااللتزامكأداء مسؤوليتها االجتماعية على الوجه األبالشركة  قامت

من صافي األرباح السنوي، لدعم األنشطة الرياضية % 6ر5المقررة من قبل الدولة، والبالغة 

م، والبالغة مبلغ 6109عام  عن وقد سددت الشركة المساهمة .واالجتماعية في دولة قطر

لاير، لحساب صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية في  403140187=/قدره

 .م63/13/6161

 
 
 

 سالم بن بطي النعيمي           
 رئيس مجلس اإلدارة                        
 


