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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

  "التركيز على االستراتيجية والموظفين والتميز قد أثمر عن تحقيق قيمة للمساهمين في الفترات التي شهدت
حالة من عدم االستقرار".

مساهمينا الكرام،

ُيسعُدني أن أقدم إليكم التقرير السنوي لعام 2019 لشركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(، المجموعة الصناعية الرائدة في قطر والتي 
ُتعد واحدة من أكبر الشركات اُلمدرجة وأكثرها ربحية في منطقة الشرق األوسط.

وأود أن أشكر وأهنئ زمالئي من أعضاء مجلس إدارة صناعات قطر وإدارات شركات المجموعة على التزامهم وجهودهم المخلصة 
وتفانيهم المستمر في العمل. لقد حققنا سويًا نتائج تشغيلية ومالية مّطردة ومستقرة وسط ظروف اقتصادية كلية مليئة 

بالتحديات. كما أود أن أخص بالشكر مساهمي المجموعة على ثقتهم ودعمهم المستمر لنا.

األهداف الرئيسية واالستراتيجيات
برغم العوائق التي فرضتها النزاعات التجارية الجيوسياسية وزيادة المعروض في األسواق ، إال أن العمليات الرئيسية لصناعات 

قطر قد حافظت على استقرارها طوال العام. وواصلت المجموعة تركيزها على ضمان أمن وكفاءة وموثوقية العمليات واستقرار 
مستويات اإلنتاج مدعومة في ذلك بجهود كبيرة انصبت على تحسين اإلنتاج وترشيد التكاليف. وقد أدخلت الشركة في ذات الوقت 

تحسينات على سلسلة التوريد وأنشطة التسويق بصفة عامة. كما أتاحت الشراكة مع شركة منتجات )شركة قطر لتسويق وتوزيع 
الكيماويات والبتروكيماويات ش.م.خ.ق.( دخول المجموعة إلى أسواق عالمية مع خفض تكاليفها. وواصلت المجموعة جهودها نحو 

خلق قيمة للمساهمين من خالل التركيز على التميز التشغيلي واالرتقاء بشؤون الصحة والسالمة والبيئة وكفاءة التكاليف وتحسين 
مستويات اإلنتاج.

الظروف االقتصادية الكلية
شــهد االقتصــاد العالمــي حالــة مــن عــدم اليقيــن علــى مــدار العام، حيث أدى تباطــؤ نمو إجمالي الناتج المحلي إلــى ضعف نمو الطلب 

فــي كافــة قطاعــات المجموعــة. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع نتيجة النزاعات التجارية المســتمرة وتغير التدفقــات التجارية للعديد من 
المنتجــات وســط تباطــؤ اقتصــادي واســع النطــاق. كمــا فرضــت طاقــات إنتاجية إضافية في العديد من األســواق العالمية المزيد من 

الضغــط علــى أســعار الســلع األساســية، األمــر الــذي أدى بــدوره إلى خلــق حالة من عدم التوازن في ديناميكيــات العرض والطلب على 
منتجــات المجموعة.
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النتائــج المالية
تأثــر األداء المالــي لصناعــات قطــر خــالل عــام 2019 بشــكل مباشــر وكبير بعوامــل اقتصادية كلية خارجية تجاوزت نطاق ســيطرتها. 
وفرضت هذه العوامل بصورة مباشــرة المزيد من الضغط على أســعار الســلع األساســية للبتروكيماويات واألســمدة ومنتجات 

الحديــد والصلــب، األمــر الــذي أثــر بــدوره علــى إجمالي أربــاح المجموعة، حيث انخفض صافي األرباح بنســبة %49 مقارنة بالعام 
الماضــي ليصــل إلــى 2.6 مليــار ريــال قطــري، بعائد على الســهم يبلغ 0.43 ريال قطري.

القيمة المضافة للمساهميًن
منذ أن تأسست المجموعة عام 2003 وحتى تاريخه، تم توزيع أرباح يبلغ إجماليها 51 مليار ريال قطري. ويتضح جليًا من نسبة

التوزيع التي تزيد على 60% حرص مجلس إدارة الشركة على منح المساهمين أرباحًا مرضية مع احتفاظها بالسيولة الالزمة للمشاريع 
الرأسمالية والوفاء بااللتزامات المتعلقة بالديون ومواجهة أي ظروف مناوئة قد تطرأ.

وبالنظر إلى هذه االعتبارات والتوقعات االقتصادية على األجلين القصير والمتوسط، فإن مجلس اإلدارة يوصي بإجمالي 
توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بواقع 2.4 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 0.40 ريال قطري للسهم، 

بنسبة توزيع تبلغ  %94 .

الخاتمة
بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى "حفظه هللا ورعاه"، لقيادته الرشيدة وجهوده الحثيثة ودعمه المستمر وتوجيهاته الكريمة لتعزيز قطاع النفط والغاز 
القطري. إن النمو الذي تشهده دولة قطر وتوجه مجتمعها المتقدم والمتطور نحو تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

المستدامة ما كان ليحدث لوال رؤية حضرة صاحب السمو. ونحن في صناعات قطر نشعر بالفخر ونؤكد على التزامنا الدائم والكامل 
بدعم هذه الرؤية الوطنية.

وختامًا، فإنني أثق بأن زمالئي من أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارات العليا لشركات المجموعة على أهبة االستعداد لخوض عام 
جديد من العمل الجاد. وال شك أنه ستكون هناك فرص وتحديات جديدة، األمر الذي سيتطلب الكثير من العمل حتى نحقق أهدافنا 

االستراتيجية، فيما نتطلع معًا إلى ضمان أن تظل صناعات قطر واحدة من الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة.
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تقرير مجلس 
اإلدارة
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تقرير مجلس 
اإلدارة

 "على الرغم من الظروف االقتصادية الكلية المناوئة، إال أننا حافظنا على استقرار عملياتنا التشغيلية وقوة
 أدائنا المالي من خالل التركيز المتواصل على قيمنا األساسية: كفاءة التكاليف، والتميز التشغيلي، وااللتزام

الثابت نحو الصحة والسالمة والبيئة".

 يســرنا أن نقــدم التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن األداء المالــي والتشــغيلي لشــركة صناعــات قطر، إحدى
 أكبــر الشــركات الصناعيــة بالمنطقــة فــي إنتــاج مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات البتروكيماوية واألســمدة والحديد

والصلب.

اســتعراض عــام حــول صناعات قطر
تمتلك قطر للبترول حصة في المجموعة تبلغ نسبتها 51%، فيما ُتعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية ثاني أكبر مساهم 

في الشركة، حيث تمتلك حاليًا حصة تبلغ نسبتها 21%. وقد منحت وكالة التصنيف االئتماني "ستاندرد آند بورز" صناعات قطر 
تصنيفًا ائتمانيًا من الفئة )+A( ومنحتها "موديز" تصنيفًا ائتمانيًا من الفئة )A1( مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعتبر صناعات قطر ثاني أكبر شركة ُمدرجة في بورصة قطر، حيث يبلغ رأسمالها السوقي 62.2 مليار ريال قطري كما في نهاية 
العام المالي 2019. كما تعد المجموعة أحد المساهمين الرئيسيين في إدراج قطر ومنحها ثقل في مؤشرات األسواق الناشئة 

.ICSMو ESTF العالمية، مثل مؤشر

استراتيجيتنا
اتســمت االســتراتيجية األساســية للمجموعة بتركيزها على زيادة األســواق ومســتويات اإلنتاج وتحســين الكفاءة عبر سلســلة من 

برامج فعالة للغاية في ترشــيد التكاليف. كما أننا نشــارك بشــكل انتقائي من آن آلخر في مشــروعات رأســمالية نعتقد أنها تدعم 
مركزنــا التنافســي وترفــع من القيمة المقدمة إلى المســاهمين.

أوضاع االقتصاد الكلي
استمرت االقتصادات العالمية في المعاناة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والنزاعات التجارية طوال عام 2019. وقد أثرت 

التوترات الجيوسياسية والتجارية الناتجة سلبًا على نمو إجمالي الناتج المحلي وقلصت من الطلب على محفظة منتجاتنا في جميع 
القطاعات. وأسفرت زيادة الطاقة اإلنتاجية في العديد من أسواقنا عن انخفاض أسعار السلع األساسية، وأثرت سلبًا على العالقة 

بين العرض والطلب على البتروكيماويات واألسمدة ومنتجات الحديد والصلب.

اآلفاق المستقبلية
لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا خالل عام 2019 في خفض تكلفة الوحدة القابلة للتحكم على مستوى شركات المجموعة بنسبة 10% على مدار 

خمسة أعوام، وهو أحد أهدافنا االستراتيجية الرئيسية. واستشرافًا للمستقبل، فنحن على ثقة بأن المجموعة ستواصل مسيرتها 
نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، وذلك من خالل اإلدارة الصارمة للتكاليف من خالل البرامج المستمرة والجديدة للترشيد وتحسين 

كفاءة العمليات، األمر الذي سيثمر عن تعزيز قدرتنا التنافسية ويولد موارد مالية يمكن استثمارها في موظفينا وعملياتنا والتقنيات 
إلطالق اإلمكانات الكاملة للمجموعة ويجعلها كيانًا أكثر اتساقًا وقوة.

ومع توقعاتنا بأن تحافظ المجموعة على توجهها الصارم بشأن إدارة التكاليف، فإننا ملتزمون أيضًا بالمحافظة على مركزها ضمن 
الفئة األولى من الشركات ذات الكفاءة الصناعية في جميع مرافقها اإلنتاجية، األمر الذي سيتطلب مواصلة الجهود لتعزيز التميز 

التشغيلي وتحقيق أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة.

وال شك أن خفض التكاليف مع تعزيز كفاءة العمليات سيرفعان من القيمة المضافة إلى المساهمين وسيعززان من قدرتنا على 
االستجابة بفاعلية للطبيعة الدورية ألسواقنا.

الصحة والسالمة والبيئة
واصلنا التركيز على صحة وسالمة العاملين خالل عام 2019 لضمان أن تظل سالمة العمليات إحدى قيمنا األساسية. ولقد حققنا 
سويًا مجموعة من اإلنجازات الملفتة على مستوى الصحة والسالمة والبيئة، ما يؤكد التزامنا بضمان سالمة جميع أماكن العمل. 
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وقد تضمنت هذه اإلنجازات زيادة مستوى الوعي بالصحة والسالمة والبيئة وإدخال برامج جديدة لسالمة العمليات وتطبيق أنظمة 
عمل أكثر أمانًا، وهي إنجازات كانت محل تقدير وحصلت على العديد من الجوائز المتخصصة المرموقة.

تركز استراتيجية المجموعة على االرتقاء بمستوى معايير الصحة والسالمة والبيئة الحالية والعمل على أن تصبح الشركة نموذجًا  
يحتذى به على مستوى المنطقة في األمور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة تلتزم بالمعايير العالمية سعيًا لتحقيق التميز 

التشغيلي.

االرتقاء بكفاءة التكاليف وتحســين مســتويات اإلنتاج
تولي المجموعة اهتمامًا كبيرًا بالحاجة إلى الكفاءة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للحفاظ على مركزها كمشغل رائد منخفض 

التكلفة يتسم بالكفاءة. وخالل عام 2019، نجحت العديد من شركاتنا في خفض تكاليف التشغيل القابلة للتحكم والمحافظة على 
مركزها المتميز من حيث التكلفة بما يتماشى مع األهداف المحددة.

وفيما يتعلق بتحسين مستويات اإلنتاج، فقد انصب التركيز الرئيسي للشركة خالل عام 2019 على ضمان مستويات اإلنتاج المثلى 
دون اإلخالل بمعايير الجودة والسالمة. وفي هذا الشأن، فقد استطاعت المجموعة بنجاح أن تصل إلى الطاقة اإلنتاجية المستهدفة 

في الموازنة التقديرية، وذلك في مرافق إنتاج اليوريا واألمونيا والميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير والحديد والصلب.

وقد تم إجراء عمليات تطفئة بين الحين واآلخر لتنفيذ الصيانة المخطط لها وغير المخطط لها في بعض مرافقنا اإلنتاجية، علمًا بأن كل 
عملية من هذه العمليات تتماشى مع التزام مجموعتنا بمعايير الصحة والسالمة والبيئة والعمر التشغيلي للمصنع وضمان الجودة 

ومعايير الموثوقية، ما يسهم في نهاية األمر في تحسين الكفاءة التشغيلية للمجموعة.

الميزات التنافســية
تشمل الميزات التنافسية للمجموعة ضمان الحصول على اللقيم، وامتالكها لمرافق حديثة تتسم بدرجة عالية من الكفاءة وتتم 

صيانتها بشكل دوري وذات مواقع استراتيجية، كذلك توافر كيان مختص بالتسويق، وإقامة تحالفات وشراكات استراتيجية مع شركات 
معروفة عالميًا، وموظفين موهوبين ومؤهلين تأهياًل عاليًا بقيادة فريق إدارة عليا يتمتع أعضاء	 بخبرات رفيعة المستوى ويعود إليه 

الفضل في الوصول بالمجموعة إلى المكانة المتميزة التي تحتلها اليوم كرائدة بالمنطقة. 

ولقد أسهمت هذه الميزات التنافسية بدور محوري في تمكين المجموعة من إدخال تحسينات مستمرة شملت مرافقها اإلنتاجية 
وسلسلة منتجاتها ومركزها من حيث التكلفة والدخول إلى أسواق وقاعدة األصول التشغيلية ومركزها النقدي.

أنشــطة البيع والتســويق
تعتبر "منتجات" شركة رائدة عالمية في مجال تسويق وتوزيع الكيماويات واألسمدة ومنتجات الحديد والصلب. وقد أسهمت الشراكة 
بين صناعات قطر ومنتجات بدور مؤثر وفعال، األمر الذي عزز من وصول المجموعة إلى أسواق في مختلف أنحاء العالم وعادل جزئيًا 

األثار الناجمة عن الظروف االقتصادية الكلية المناوئة.

نحن نفتخر بأننا نعتبر أنفسنا حقا مجموعة عالمية في قطاع األعمال، فقد ظلت آسيا أكبر سوق لنا خالل عام 2019، ودعمنا في ذلك
أيضًا تواجدنا القوي في أمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية.

النتائــج المالية
تأثــر أداء أعمــال صناعــات قطــر خــالل عــام 2019 بالظــروف االقتصاديــة الكليــة الصعبة، حيث بلغ صافــي األرباح 2.6 مليار ريال قطري، 
بانخفــاض تبلــغ نســبته  49 % مقارنــة بالعــام الماضــي، فيمــا بلــغ العائــد علــى الســهم 0.43 ريال قطري. وقد تأثــر أدائنا المالي إلى حد 

كبيــر بعوامــل خارجيــة، منهــا تباطؤ االقتصادات العالمية وتقلبات أســعار الســلع األساســية العالميــة والنزاعات التجارية.

وكان لهذه العوامل تأثيرًا مباشــرًا على أســعار الســلع األساســية التي انخفضت على مســتوى المجموعة بنســبة 14% خالل عام 
2019 مقارنــة بالعــام الماضــي، فيمــا أســهمت أيضــًا فــي انخفــاض أربــاح المجموعة بواقع 2.0 مليار ريال قطــري للعام المنتهي في 

31 ديســمبر 2019.

وتراجعــت أحجــام المبيعــات علــى مســتوى المجموعــة بنســبة 2% مقارنــة بالعام الماضي، ما أســهم فــي انخفاض أرباحها بواقع 641 
مليــون ريــال قطــري. وتأثــرت أيضــًا أحجــام مبيعــات المجموعــة بعوامل اقتصادية كلية أدت إلى حــدوث اختالل في العرض والطلب 
وتراجع مســتويات اإلنتاج. وبالنســبة للعام بأكمله، فقد انخفضت مســتويات اإلنتاج بشــكل هامشــي بنســبة1% مقارنة بعام 2018، 

األمــر الــذيُ يعــزى بصــورة أساســية إلى إجــراء عمليات تطفئة مخطط لهــا وغير مخطط لها.

المركــز المالي
على الرغم من العمل في أسواق صعبة، إال أن الشركة قد استمرت في تحقيق مستويات كبيرة من السيولة استمدتها بشكل 

رئيسي من تلقي أرباح من شركات المجموعة. وظلت ميزانيتنا العمومية في وضع متوازن، حيث تم تسجيل مستوى سيولة قوي 
بنهاية العام وبال ديون، فيما بلغت األرصدة النقدية والمصرفية 10.7 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي 

حقوق الملكية 35.9 مليار ريال قطري و34.3 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 ديسمبر 2019.

إن الوضع المالي للمجموعة ووضع السيولة لديها  ُيعد بمثابة شهادة تؤكد على قدرتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية، األمر 
الذي يعزز من وضع المجموعة في حال إجراء عمليات تطفئة غير متوقعة للصيانة ويوفر الموارد الالزمة لزيادة القيمة المقدمة إلى 

المساهمين من خالل التوسع المستقبلي.

ويتكون جزء كبير من السيولة لدى المجموعة من إيداعات قصيرة إلى متوسطة األجل لدى مجموعة من البنوك المصنفة ضمن 
الفئة "أ" داخل قطر، حيث حققت هذه اإليداعات عائدا ســنويا قدره 3.76 % للعام المالي 2019. وقد تم اســتثمار هذه األموال في
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ودائع قصيرة ومتوسطة األجل باستحقاقات مختلفة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة بشأن إدارة السيولة ورأس المال 
العامل وخطط اإلنفاق الرأسمالي والتشغيلي المستقبلية. واستشرافًا للمستقبل، فإن المجموعة ستستمر في المحافظة على 

وضعها من حيث السيولة ووضعها المالي اللذان يتسمان بالكفاءة والفاعلية وبما يوفر لها الثقة واالستمرارية في األوقات التي 
تشهد حالة من عدم االستقرار.

آخر مســتجدات اإلنفاق الرأســمالي
اقتصــر اإلنفــاق الرأســمالي بصــورة أساســية علــى صيانــة المرافــق بمبلــغ يصل إلى 0.8 مليار ريال قطــري. ووفقًا ألحدث خطة أعمال 

معتمــدة حتــى عــام 2024، يبلــغ إجمالــي اإلنفــاق الرأســمالي المخطط له للمجموعــة حوالي 4.6 مليار ريال قطري.

وتقيــم صناعــات قطــر حاليــًا عــددًا كبيــرًا مــن الفــرص المحتملة لإلنفاق الرأســمالي في الجوانب المتعلقة بزيــادة القدرات والموثوقية 
والكفاءة وتحســين مســتويات الصحة والســالمة والبيئة. وتؤمن المجموعة بأن هذه االســتثمارات تشــكل ضرورة حتى تحافظ على 

مركزها التنافســي وترفع من مســتوى القيمة المضافة للمســاهمين.

توزيع األرباح المقترح
يوصي مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ قدره 2.4 مليار ريال 

قطري، وهو ما يعادل 0.40 ريال قطري للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ %94.

الخاتمة
يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى "حفظه هللا 

ورعاه"، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة. ونتقدم بالشكر أيضًا إلى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، 

وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس إدارة صناعات قطر والعضو المنتدب، لرؤيته وقيادته، كما نشكر اإلدارة العليا لشركات 

المجموعة على إخالص والتزام موظفيها وتفانيهم الدائم في العمل. كما نود أن نتقدم بالشكر لمساهمينا الكرام على ثقتهم 

الكبيرة في الشركة وإدارتها.
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تقرير مجلس 
اإلدارة بشأن 

قطاعات المجموعة

قطــاع البتروكيماويات
االستراتيجية 

تعتمــد اســتراتيجية العمــل الخاصــة بقطــاع البتروكيماويــات على ركائز أساســية تتلخص في تحســين األهــداف الخاصة باإلنتاج، وخفض 
التكاليــف القابلــة للتحكــم، وتعزيــز تطويــر المنتجات واالبتكار وزيادة مشــاركة الموظفين ومســتوى رضاهم.

الرئيسية  اإلنجازات 
تضمنــت أهــم اإلنجــازات الرئيســية لقطــاع البتروكيماويات خالل عام 2019 ما يلي:

حصلــت شــركة قطــر للبتروكيماويــات المحــدودة )قابكــو( على جائزة الكريســتال الســنوية للتقطير للعام الســابع ضمن قطاع الطاقة • 
والصناعــة، وذلــك عــن جهودها في "دعم قطاع التعليم والتنســيق".

أتمــت شــركة قطــر لإلضافــات البتروليــة )كفــاك( خــالل عــام 2019 أكبر عملية صيانة شــاملة في تاريخهــا. وقد تمثل الهدف في • 
إتمــام عمليــة الصيانــة الشــاملة فــي الوقــت المحــدد ودون وقــوع أية حــوادثُ مضيعة للوقت. وأتم الفريق بنجــاح عملية الصيانة 

الشــاملة، بمــا فــي ذلــك جميــع المهــام، دون وقوع أي حوادث ذات صلة بالســالمة وفي حــدود الموازنة التقديرية.

حققــت قابكــو أهدافهــا الخاصــة بخفــض التكلفــة، إال أن صافــي األرباح جاء دون المســتوى المســتهدف، األمر الذي ُيعزى بصورة • 
أساســية إلــى انخفــاض أســعار البوليمرات وتراجع أحجــام المبيعات واإلنتاج.

آخر مســتجدات االقتصاد الكلي
تأثــرت مجموعــة منتجــات قطــاع البتروكيماويــات بحالــة عــدم اليقين االقتصادي التي ســادت العالــم خالل عام 2019 وتباطؤ نمو 

إجمالــي الناتــج المحلــي ممــا أســفر بالتالــي عــن تراجــع الطلب علــى المنتجات. وأثرت أيضًا النزاعات التجاريــة على تدفق العديد من 
المنتجــات البتروكيماويــة، الســيما الميثانــول والبوليمــرات. وأدت زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة خالل فترة شــهدت أصال نموا محدودا إلى 
انخفــاض معــدالت التشــغيل فــي العديــد مــن مرافــق إنتاج البتروكيماويــات. وكان أيضًا لزيادة الطاقة اإلنتاجيــة من البوليمرات في 

الواليــات المتحــدة تأثيــره علــى أســعار المنتجــات. كمــا ظــل الطلب على ثالثــي ميثايل بيوتايل اإلثيــر والميثانول متأثرًا إلى حد ما 
بالسياســة الصينيــة بشــأن وقــودE 10  )البنزيــن الممــزوج باإليثانول بنســبة10%(، غيــر أن التنفيذ كان بطيئا.

اإلنجازات الرئيســية على مســتوى الصحة والســالمة والبيئة
تضمنت أهم اإلنجازات الرئيسية على مستوى الصحة والسالمة والبيئة في قطاع البتروكيماويات خالل عام 2019 ما يلي:

حصلــت شــركة قطــر لإلضافــات البتروليــة )كفــاك( علــى الجائزة الذهبية مــن الجمعية الملكيــة لمنع الحوادث عن أداء الصحة • 
والسالمة والبيئة.

شــاركت شــركة دوبونت في تنفيذ برنامج إدارة ســالمة العمليات في قابكو، بما في ذلك مبادرات بشــأن التدريب على • 
الســالمة لفريــق القيــادة وموظفيــن آخرين، ووضع إجراءات جديدة.

 فــي نهايــة ديســمبر، حققــت كفــاك 15 مليــون ســاعة عمــل آمنة، أو ثمانية أعوام ونصــف دون وقوع أية حوادث مضيعة • 
للوقت - وهو رقم قياســي على مســتوى الســالمة يؤكد على التركيز المســتمر الذي يتم إيالئه إلى األمور المتعلقة بالســالمة. 

 هــذا باإلضافــة إلــى نجــاح عمليــة الصيانــة الشــاملة الخمســية فــي مرافق اإلنتاج دون أن تقع فيها أية حــوادث مضيعة للوقت.

تحقيــق كفاءة التكاليف
ُتعد كفاءة التكاليف بمثابة حجر الزاوية في استراتيجيتنا. وقد واصل قطاع البتروكيماويات التركيز على خفض تكاليفه القابلة للتحكم، 

والتي ما تزال تشكل جوهر استراتيجيته.

وشملت اإلنجازات الرئيسية التي حققتها قابكو خالل عام 2019 إطالق برنامج قابكو تحت عنوان "تحقيق اإلمكانات الكاملة 2.0"، 
والذي يتضمن 35 مبادرة جديدة تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي. وأتمت قابكو مراجعة بشأن كفاءة الطاقة ودراسة إلحدى 

العمليات الرئيسية لتحسين الكفاءة وخفض اإلنفاق الرأسمالي واإلنفاق التشغيلي. وتركزت أهداف كفاك بشأن تحقيق وفورات 
في التكاليف لعام 2019 على خفض النفقات وتكاليف اإلنتاج والشحن اإلضافية، وتكللت جهودها بالنجاح.
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تحســين مستويات اإلنتاج
علــى الرغــم مــن تأثيــرات عمليــات الصيانــة الشــاملة الرئيســية، إال أن مرافق إنتــاج الميثانول وثالثي ميثايــل بيوتايل اإلثير قد تجاوزت 

أهــداف اإلنتــاج الســنوية قبــل نهايــة عــام 2019. وخــالل العام، حددت دراســة معنية بالطاقة في مرفق إنتــاج الميثانول لدى كفاك 
قام بإجرائها استشــاريون خارجيون خيارات إضافية لتعزيز مســتويات اإلنتاج، وتم بالفعل إطالق مشــروع لتحقيق المزيد من اســترداد 

الميثانول.

وفــي مرافقنــا الخاصــة بإنتــاج البولــي إيثيليــن، فقد دأبت الشــركة باســتمرار علــى إدخال التقنيات الجديــدة والمبتكرة التي تعزز من 
كفــاءة العمليــات. وتضمنــت هــذه المبــادرات تقنيــات وبرامج فحص جديدة للحد من خســائر العمليات وتحســين الكفاءة. واســتجابة 

للطلــب علــى المنتجــات، فقــد تــم أيضــًا اتخــاذ خطــوات لضمان تنويــع المنتجات من خالل إدخال درجات لمنتجــات البولي إيثيلين.

وتــم إجــراء عمليــات تطفئــة مخطــط لهــا وغيــر مخطــط لهــا إلجراء الصيانة خالل العــام، منها عمليات تطفئة غيــر مخطط لها في مرافق
اإلنتــاج التابعــة لقابكــو، علمــا بــأن كل عمليــة مــن هــذه العمليــات قد تم إجرائها تماشــيا مع التزام المجموعة بتعزيز مســتويات الصحة 
والســالمة والعمــر التشــغيلي للمصنــع والجــودة والموثوقية. وسيســتمر االلتــزام بإدارة الصيانة الدورية والصيانــة التي تقتضيها 

الضــرورة والصيانــة الوقائيــة علــى نحــو فاعــل، وذلــك لإلقــالل من حــاالت توقف اإلنتاج غير المخطط لها إلــى أدنى حد ممكن ومنع 
اختالالت عمليات التشــغيل.

األداء المالي
واجه إجمالي أرباح قطاع البتروكيماويات ضغوطًا، حيث انخفض صافي أرباح القطاع بنســبة 47% مقارنة بعام 2018، األمر الذي ٌيعزى 

بصورة أساســية إلى تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية في األســواق الرئيســية، هذا فضاًل عن انخفاض األســعار.

وانخفــض متوســط األســعار المرجــح للمنتجــات فــي قطــاع البتروكيماويات بنســبة 15%، وصاحب ذلك أيضًا انخفــاض أحجام المبيعات 
بنســبة 12% نتيجة اختالالت منحنيات العرض والطلب، ما أســفر عن حدوث انخفاض عام في اإليرادات بنســبة 25% على مســتوى 

القطاع. 

وانخفضت أيضًا أحجام اإلنتاج بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تشغيلية 93،1% ، وذلك بسبب إجراء عمليات تطفئة كانت 
تشكل ضرورة حتمية للمحافظة على معايير الصحة والسالمة والبيئة.

اإلنفاق الرأسمالي
خــالل عــام 2019، بلــغ إجمالــي اإلنفــاق الرأســمالي 0.4 مليــار ريــال قطــري، واقتصر بصورة أساســية علــى تعزيز موثوقيــة عمليات 

اإلنتــاج والحــد مــن أثرها علــى البيئة.

وســوف تتضمن اســتثمارات اإلنفاق الرأســمالي في المســتقبل ترقية توربينات الغاز، واســتبدال ضواغط تبريد اإليثيلين، وترقية 
محطــة األكســدة بالهــواء الرطــب، وتنفيــذ مشــروع منع تســرب الســوائل ومشــروع إنشــاء منطقــة الدعم في كفــاك وتجديد المحوالت 

الكهربائيــة. وقــد يصــل إجمالــي اإلنفــاق الرأســمالي علــى هــذه المشــروعات إلــى 1.7 مليار ريــال قطري على مدار الخمســة أعوام 
المقبلــة، فيمــا يتوقــع أن يثمــر ذلــك عــن تحســين إجمالــي التدفقــات النقديــة وزيــادة مســتويات إنتــاج المصانع علــى األجل الطويل 

والحد مــن االنبعاثات.
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قطاع األسمدة

االستراتيجية
ركزت استراتيجية شركة قطر لألسمدة الكيماوية المحدودة )قافكو( خالل عام 2019 على التميز التشغيلي وتحسين كفاءة أصولها 

الحالية بما يتماشى مع خطتها االستراتيجية المحدثة. وستركز الجهود المستقبلية على تقييم فرص النمو وتنويع المنتجات.

اإلنجازات الرئيسية
أبدت الشــركة أداًء مّطردًا على مســتوى الســالمة المهنية والعمليات. وقد ارتفع إنتاج األمونيا واليوريا عن مســتويات عام 2018، 

حيــث ســجل إنتــاج األمونيــا رقمــًا قياســيًا، وتــم التحكــم في التكاليف. وحقق أول اســتقصاء أجرته قافكو لموظفيهــا نتائج متميزة خالل 
العــام، حيــث حصلــت الشــركة أيضــًا علــى الميدالية الذهبية للرابطة الدولية لصناعة األســمدة فــي رعاية المنتجات.

آخر مســتجدات االقتصاد الكلي
حافظ الطلب على األسمدة النيتروجينية على استقراره وشهد نموًا طفيفًا، حيث قوبلت الزيادة في الغذاء بتدابير الكفاءة التي 

قللت من استخدام النيتروجين. وتأثرت األسعار بزيادة العرض وحالة عدم اليقين االقتصادي ونقص نمو إجمالي الناتج المحلي 
في جميع أنحاء العالم. كما تأثرت تدفقات تجارة اليوريا بالنزاع التجاري الدائر، فيما أدت العقوبات المفروضة على بعض البلدان إلى 
دخول منتجات األسمدة إلى بعض األسواق الرئيسية بأسعار أدنى من األسعار المرجعية. وبرغم االستقرار الذي شهدته مستويات 

األسعار في مطلع عام 2019 بشكل معقول، إال أن أسعار األمونيا واليوريا قد انخفضت خالل النصف الثاني من العام.

اإلنجازات الرئيســية على مســتوى الصحة والســالمة والبيئة
تعــد قافكــو ضمــن أولــى الشــركات التــي تبنــت أنظمة اإلدارة لتعزيز أداء إدارة الصحة والســالمة والبيئــة والجودة. وحصلت على 

شــهادة ISO 45001، لتحل محل شــهادة OHSAS 18001 الســابقة. وتعكس شــهادة ISO 9001 اتباع نهج بشــأن العمليات لتحســين 
فعاليــة مختلــف النظــم والعمليــات. كمــا تؤكــد شــهادة ISO 14001 علــى التزام قافكــو بحماية البيئة والمحافظــة عليها وصونها. إضافة 

إلــى ذلــك، فقــد حصلــت قافكــو علــى شــهادة ISO 50001 تقديرًا لجهودها المســتمرة في تحســين كفــاءة الطاقة وأدائها والحد من 
انبعاثــات الغازات المســببة لالحتباس الحراري.

كما حصلت قافكو على شهادة نظام اإلدارة RC 14001 )الرعاية المسؤولة(، األمر الذي يؤكد التزامها بتعزيز سالمة وأمن المنتجات 
ورعايتها، إلى جانب أداء الصحة والسالمة واألداء البيئي. ويعكس حصول قافكو على شهادة الرابطة الدولية لألسمدة للتميز في 

رعاية المنتجات التزام الشركة بالتنمية المستدامة، وذلك من خالل سالمة وأمن منتجاتها على مدار عمرها.

وتؤكد عملية التحسين المستمر هذه مدى التزام إدارة قافكو بالمعايير العالية للصحة والسالمة والبيئة.

تحقيــق كفاءة التكاليف
واصلت قافكو سعيها لخفض النفقات التشغيلية وتحسين هيكلها التنظيمي وترشيد تكاليف الصيانة. وتماشيًا مع التزام المجموعة 
بخفض التكاليف القابلة للتحكم، فقد حقق قطاع األسمدة هدفه المتمثل في خفض تكلفة الوحدة القابلة للتحكم، والتي انخفضت 
بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي. وقد فتحت مبادرات ضمن "نظام اإلنتاج في قافكو" سباًل جديدة لتحقيق وفورات في التكاليف، 

منها زيادة عمليات الصيانة األولية من ِقَبل المشغلين وتحقيق وقت تشغيل أكبر.

تحســين مستويات اإلنتاج
تمثل الهدف الرئيســي لتحســين مســتويات إنتاج األســمدة خالل عام 2019 في موثوقية المصنع. وقد تحقق ذلك من خالل تســجيل 

رقم قياســي جديد في إنتاج األمونيا يبلغ 3.77 مليون طن متري ســنويًا ورقم آخر يكاد يكون قياســيًا في إنتاج اليوريا. وســتواصل 
قافكــو تركيزهــا علــى الموثوقيــة لتحقــق لنفســها مكانــة ضمن أفضل الشــركات العاملة في هذا القطاع.

األداء المالي 
انخفــض صافــي أربــاح قطــاع األســمدة بنســبة 37% مقارنــة بعــام 2018، األمر الذي ُيعزى بصــورة كبيرة إلى تراجع اإليرادات.

ويعود تراجع اإليرادات بنســبة 9% وبشــكل أساســي إلى انخفاض أســعار البيع بنســبة 9% مقارنة بالعام الماضي. وقد حافظت 

أحجــام المبيعــات علــى اســتقرارها وحققــت ارتفاعــًا طفيفــًا تبلــغ نســبته 0.5% مقارنة بعام 2018. كما حافظت مســتويات اإلنتاج على 

اســتقرارها مقارنــة بالعــام الماضــي وحققــت نمــوًا طفيفــًا تبلــغ نســبته 2%، فيما ظلت الطاقة التشــغيلية عند مســتوياتها والتي بلغت 
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اإلنفاق الرأسمالي
خالل عام 2019، اقتصر اإلنفاق الرأسمالي على االستثمارات في مشاريع معنية بالصحة والسالمة والبيئة وصيانة مرافق اإلنتاج، 

حيث بلغ إجمالي اإلنفاق 221 مليون ريال قطري.

واستشرافًا للمستقبل، سيتم إنفاق 2.2 مليار ريال قطري خالل الفترة الممتدة حتى عام 2024، وذلك ضمن اإلنفاق الرأسمالي 
الروتيني على عدة مشروعات، منها الصيانة الشاملة وخارطة الطريق الفنية.

قطــاع الحديد والصلب

اســتراتيجية األعمال واإلنجازات الرئيســية
فــي عــام 2019، أطلقــت قطــر ســتيل برنامجــًا متكامــاًل للتحــول يهــدف إلى النهوض بها حتى تصبح "شــركة رائدة عالية األداء" في 

قطاع الحديد والصلب، كذلك خلق مســتويات أعلى من المشــاركة واإلنتاجية بين موظفيها. وقد وضعت الشــركة لنفســها "خارطة 
اســتراتيجية 2020-2025" تضمنت خمســة محاور اســتراتيجية هي: خلق حافظةُ مربحة؛ وأن تصبح قطر ســتيل رائدة بالســوق؛ تحقيق 

التميــز التشــغيلي؛ االلتــزام برؤيــة قطــر 2030؛ التحــول إلى مؤسســة تتســم بــاألداء العالي. كما أن المبــادرات المعنية بتنفيذ هذه 
االســتراتيجيات تحــرز تقدمــًا كما هو مخطط لها.

آخر مســتجدات االقتصاد الكلي
تراجع الطلب المحلي على الحديد والصلب، إذ أن العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمالعب في قطر قد حصلت على 

احتياجاتها من الحديد والصلب. وعلى الصعيد العالمي، فقد تأثر نمو الطلب بتباطؤ النمو االقتصادي. وتسببت العقوبات المفروضة 
على بعض البلدان في طرح منتجات كتل الحديد وحديد التسليح في األسواق بأسعار أقل من األسعار المرجعية الدولية السائدة. 

وبينما حافظت أسعار الحديد والصلب المحلية على مستوياتها، انخفضت األسعار الدولية في وقت شهدت فيه أسعار خام الحديد 
استقرارا. ونتيجة لذلك، فقد انخفضت هوامش العديد من الشركات المنتجة. وظلت أسعار خام الحديد مرتفعة خالل العام، وهو ما 
يعزى جزئيًا إلى قضية سد ڤالي بالبرازيل والتي أثرت على إمدادات خام الحديد )المواد الخام(. ولم يبد أن الزيادات الحادة الناتجة 

في أسعار خام الحديد قد انتقلت إلى أسعار الحديد والصلب.

اإلنجازات على مســتوى الصحة والســالمة والبيئة
حصلــت قطــر ســتيل علــى جائــزة التميــز فــي الصحــة والســالمة والبيئة من االتحاد العالمــي للصلب لعام 2019/2018، وذلك تقديرًا 

لجهودهــا فــي الحــد بصــورة مســتمرة وعلــى نحــو كبيــر من الحوادث ذات الصلة بالصحة والســالمة والبيئة. وقد أطلقت الشــركة أيضًا 
برنامجــًا لســالمة العمليــات خــالل عــام 2019. وينصــب التركيــز البيئــي قصير األجل لقطر ســتيل على انبعاثات الجســيمات )بما في 

ذلــك إخماد الغبار( وســالمة العملية.

تحقيــق كفاءة التكاليف
بشــكل عــام، فقــد حقــق القطــاع أهدافــه بشــأن كفــاءة التكاليــف، حيث نجح في خفــض تكلفة الوحدة القابلة للتحكم بنســبة 21% مقارنة 

بالعام الماضي. وتضمنت التحســينات الرئيســية في كفاءة التكاليف خالل عام 2019 ترشــيد نفقات التشــغيل وتجربة كريات أرخص 
ســعرًا في أفران الصهر بمصنع االختزال بالطريقة المباشــرة. وقد تم خفض مســتوى اســتهالك أقطاب فرن البوتقة بنســبة %10 

تقريبــًا فــي مرافــق صناعــة الصلــب، ونجحــت أيضــًا تجربة إعادة تدوير أكســيد المغنيســيوم العادم. وتم خفض تكاليــف التحويل لحديد 
التســليح واســتهالك قطع الغيار في مصانع الدرفلة بنســبة 10% و17% على التوالي مقارنة باألهداف المنشــودة. وفي مصنع 

الجيــر المكلــس، فقــد أبــدت تجــارب اســتخدام مــواد خــام أرخص وخفض معدالت رفــض المواد الخام نتائج مبشــرة بالخير إلى حد كبير. 
واستشــرافًا للمســتقبل، فإن الشــركة ســتواصل جهودها إزاء ترشــيد التكاليف وتحقيق التميز التشــغيلي.

تحســين مستويات اإلنتاج
نفذت قطر ستيل مشروعات في العديد من المصانع لتحسين اإلنتاجية وتعزيز التحكم في العمليات وتوطيد جودة المنتجات 

بأهداف واضحة وتقييمات منتظمة لألداء.

وكان مستوى تكاليف التحويل في قطر ستيل األفضل في هذا القطاع مع قدر أكبر من الموثوقية والتوافر مقارنة بالشركات المماثلة. 
ومن حيث الطاقة اإلنتاجية لمصنع الدرفلة، فقد حققت الشركة لنفسها أيضا مكانة ضمن أفضل ثالث شركات في هذا القطاع.

وُتعد قطر ستيل أول شركة منتجة للحديد والصلب تحقق درجة "جيد جدا" من حيث األداء، لتحصل بذلك على الشهادة المرموقة
SEB 1006 "التوريد بطريقة مسؤولة"، كما تم االعتراف به كواحدة من أفضل الشركات ضمن عائلة MIDREX لالختزال بالطريقة 

المباشرة، وذلك من حيث توافر المصنع المتميز. وقد أصبحت أيضًا أول شركة متخصصة في تصنيع حديد التسليح في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي تحصل على "شهادة أداء المنتج" من ACRS، وهو ما سيتيح لها إمكانية تسويق منتجاتها في أستراليا.

وأجرت قطر ستيل خالل العام الماضي مراجعة لمجموعة المنتجات بنا ًء على توقعات الطلب المحلي والدولي، وذلك لتحسين 
الطاقة اإلنتاجية وتعظيم القيمة المضافة إلى المساهمين. وبدأت قطر ستيل أيضًا في عملية تبني نموذج القيمة المنتفع بها 

للمواد الخام البديلة، األمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الحديد المختزل بالطريقة المباشرة وصناعة الصلب.
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األداء المالي
خــالل عــام 2019، تأثــر األداء العــام لقطــاع الحديــد الصلــب بتراجــع الطلب المحلي، حيث أن معظم مشــاريع البنيــة التحتية الكبيرة 
أوشــكت علــى االنتهــاء أو تــم االنتهــاء منهــا. وقــد ظــل الطلب على الحديد والصلب في األســواق الدوليــة ضعيفًا نتيجة زيادة 

المنافســة مــن المنتجيــن ذوي التكلفــة المنخفضــة في األســواق الناشــئة والذين يتنافســون بناء على مصفوفــة خفض التكلفة 
بالمقارنــة للمصفوفــة التــي تتبناهــا المجموعــة وتتضمن الجودة العالية واألســعار معًا.

وتأثــر صافــي األربــاح بالمنافســة الشرســة علــى الجبهــة الدوليــة إلى جانب تراجــع الطلب المحلي، حيث انخفض بنســبة 95% مقارنة 
بالعام الماضي.

وأدى انخفــاض أســعار البيــع بنســبة 12%، ومــع زيــادة أحجــام المبيعات زيادة هامشــية بلغت 1%، إلى تراجــع إجمالي إيرادات القطاع 
بنســبة 12%. وقــد عــوض انخفــاض األربــاح جزئيــًا الحصــول على حصة من دخل الشــركات الزميلة خالل العام.

وشــهدت مســتويات اإلنتــاج انخفاضــا طفيفــا مقارنــة بالعــام الماضــي، حيث تراجعت بنســبة 1%، وحافظت الطاقــة اإلنتاجية على قوتها 
بنســبة تبلغ %106،3.

اإلنفاق الرأسمالي
خالل عام 2019، اقتصرت اســتثمارات اإلنفاق الرأســمالي بشــكل رئيســي على الصحة والســالمة والبيئة وخفض التكاليف 

والمشــاريع ذات الصلــة بتحســين الكفــاءة وصيانــة المصانــع، وذلــك بتكلفــة إجماليــة بلغت 156 مليون ريال قطــري. وال تتضمن الخطط 
إجــراء أيــة عمليــات تطفئــة بمتطلبــات إنفــاق رأســمالي إضافيــة خالل األعــوام الثالثة المقبلة، األمر الذي ســيضيف قيمة من خالل 

تعزيــز التميــز التشــغيلي بصفــة عامــة خــالل األعــوام المقبلــة، بل من المخطط له إجــراء عمليات تطفئة روتينيــة وإصالحات للمحافظة 
علــى ظــروف العمــل فــي المصنــع ومعاييــر التشــغيل، وذلــك بتكلفة تصل إلــى 0،6 مليار ريال قطري حتى عام 2024.
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نبذة حول مجموعة 
صناعات قطر

استعراض عام
تأسســت صناعات قطر، وهي شــركة مســاهمة عامة قطرية، في 19 أبريل من عام 2003. وعنوانها الُ مســجل هو ص.ب. 3212 

الدوحة، قطر. ومن خالل شــركتها التابعة ومشــاريعها المشــتركة )شــركات المجموعة(، تعمل صناعات قطر في ثالثة قطاعات مميزة 
هــي البتروكيماويات واألســمدة والحديد والصلب.

مســؤوليات المكتب الرئيسي 
وهيكل اإلدارة

تقدم قطر للبترول، المســاهم األكبر في الشــركة، وظائف المكتب الرئيســي بموجب اتفاقية خدمات شــاملة، فيما ُتدار عمليات 
الشــركة التابعة والمشــاريع المشــتركة للمجموعة بصورةُ مســتقلة من قبل مجالس اإلدارة المعنية واإلدارة العليا لكل منها.

أحجــام المبيعــات )الف طن متري(

قطــر للبترول %51

صناعات قطر

مشاريع مشتركة

الجمهــور العام %49 

شركة تابعة

شركة قطر
 للبتروكيماويــات

%80 

شركة قطر
 لإلضافات البترولية 

المحدودة %50

شركة قطر
لألسمدة الكيماوية 

%75
قطر ســتيل %100

اإلنتــاج )الف طن متري(

هيــكل الملكية

أداء صناعــات قطــر لعام 2019
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متوســط أســعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري(

العائد على الســهم )ريال قطري(

اإليــرادات )مليار ريال قطري(

صافــي األربــاح )مليار ريال قطري(

إيرادات مجموعة صناعات قطر حســب 
المنطقــة الجغرافية )%(

201914صناعات قطر، العرض الخاص بعالقات المستثمرين لعام 

14

إيرادات مجموعة صناعات قطر-تحليل جغرافي 

8%

أمريكا الشمالية

45%

آسيا

شبه القارة الهندية

14%

4%

أوروبا

10%

قطر

8%

الشرق األوسط

5%

أفريقيا

رةالقاوشبهاألمريكتينفيالقويتواجدهاواصلتالتيللمجموعةسوقأكبر2019عامخاللآسياظلت
الهندية

6%

أمريكا الجنوبية
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قطاعات أعمال 

صناعات قطر
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تعمــل صناعــات قطــر فــي ثالثــة قطاعــات مميــزة هــي البتروكيماويــات واألســمدة والحديــد والصلــب. ويتمتــع جميــع الشــركاء 
الدولييــن فــي المشــاريع المشــتركة للمجموعــة فــي كل قطــاع مــن هــذه القطاعــات بأحــدث الخبــرات الفنيــة

فــي مجــاالت أعمالهــم.

نبذة حول 
قطاعات أعمال 

صناعات قطر

قطــاع البتروكيماويات
يضم قطاع أعمال البتروكيماويات مشروعين مشتركين: شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة )قابكو( وشركة قطر لإلضافات 

البترولية المحدودة )كفاك(.

تأسست شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة )قابكو(، وهي مشروع مشترك، عام 1974 وتمتلك فيها حاليا صناعات قطر ما نسبته

80% وشركة توتال للبتروكيماويات )فرنسا( 20%. وتشارك قابكو في مشروعين مشتركين، أال وهما شركة قاتوفين المحدودة وشركة 

قطر للڤينيل المحدودة، ولها شركة زميلة هي شركة قطر للمنتجات البالستيكية.

تعمل قابكو ومشــروعيها المشــتركين في إنتاج البولي أولفينات والبولي إيثيلين ومنتجات الكلور القلوي. فيما يلي الطاقة اإلنتاجية 
لقابكــو من المنتجات الرئيســية:

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن متري(

1،150إيثيلين*

750بولي إيثيلين منخفض الكثافة

350بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة

170ثاني كلوريد اإليثيلين /مونومر كلوريد الڤينيل

118صودا كاوية
* الكميات الفائضة التي تتوافر تباع على نحو منفصل؛ أو تستهلك كلقيم.

تأسست شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(، وهي مشروع مشترك، عام 1991 وتمتلك فيها حاليا صناعات قطر ما
نسبته 50% وشركة أوبك الشرق األوسط 20% وشركة إنترناشيونال أوكتان المحدودة 15% وشركة إل سي واي الشرق األوسط %15. 

تعمل الشركة في إنتاج الميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير. فيما يلي الطاقة اإلنتاجية الحالية لكفاك من المنتجات الرئيسية:

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن متري(

1،000ميثانول

610ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير
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المنتجات الرئيســية

اإليثيلين
يستخدم اإليثيلين كلقيم في إنتاج مجموعة كبيرة من المواد البتروكيماوية وتستخدم كل من قابكو وقاتوفين جزءًا كبيرًا منه في 
إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، فيما يباع الفائض إلى شركة قطر للڤينيل إلنتاج 

مجموعة من منتجات الكلور القلوي.

البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة والبولي إيثيلين الخطــي منخفض الكثافة
ينــدرج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة والبولــي إيثيليــن الخطــي منخفــض الكثافــة ضمن اللدائن التي يتم إنتاجهــا من لقيم مونومر 

اإليثيليــن مــن خــالل عمليــة البلمــرة. ويتــم إنتــاج عدة درجات مــن البولي إيثيلين منخفــض الكثافة والبولي إيثيليــن الخطي منخفض 
الكثافــة تدخــل فــي صناعــة مجموعــة كبيــرة من المنتجات البالســتيكية، مثل األغشــية واألنابيب والكابالت واألســالك وغيرها من 

المنتجــات المقولبة.

الميثانول
يستخدم جزءًا كبيرًا من الميثانول المنتج كلقيم في إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير وتباع الكمية الفائضة منه. كما يستخدم 

الميثانول في قطاع البتروكيماويات كمادة خام إلنتاج المذيبات والفورمالديهايد والميثيل هاليد وحمض الخليك والكحول اإليثيلي 
وأنهيدريد الخليك وثنائي ميثيل اإليثر وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير.

ثالثــي ميثايــل بيوتايل اإلثير
يســتخدم ثالثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر كمــادة تضــاف إلــى الجازولين لتحســين احتراقه والحد من التلوث الغــازي الناتج عن المركبات، 

ويلغــي الحاجــة إلى إضافــة رباعي إيثيل الرصاص.

الصودا كاوية
ســائل لــزج عديــم اللــون والرائحــة ومســبب للتــآكل. تســتخدم الصــودا الكاوية في عدة قطاعات، منها قطــاع صناعة الورق ومعالجة 

الميــاه وإنتــاج الصابــون والمنظفــات االصطناعية والمنســوجات، وفي إنتاج األلومينا.

ثانــي كلوريد اإليثيلين
مادة ســائلة يميل لونها إلى الصفرة ولها رائحة خفيفة تشــبه رائحة الكلوروفورم. يســتخدم ثاني كلوريد اإليثيلين بشــكل أساســي 

فــي إنتــاج مونومــرات كلوريــد الڤينيــل. ومعظــم الكميــات التــي يتم إنتاجها تســتغل في إنتاج مونومرات كلوريــد الڤينيل، أما الفائض 
فيصــدر إلى الخارج.

مونومــر كلوريد الڤينيل 
غاز عديم اللون ذو رائحة خفيفة. يستخدم مونومر كلوريد الڤينيل بصورة أساسية في إنتاج البولي ڤينيل كلوريد - وهو مادة 

بالستيكية متعددة االستعماالت تدخل في مجموعة كبيرة من االستخدامات النهائية. ويتم استغالل ما يزيد على 80% من الطلب 
العالمي على مادة البولي ڤينيل كلوريد ألغراض التطبيقات المعمرة طويلة األجل ضمن مشاريع إقامة البنية األساسية، مثل 

أنابيب شبكات المياه والصرف الصحي واألسالك والكابالت وتكسية جدران المنازل النوافذ واألبواب وأرضيات المنازل.

الكبريت 
، ثــم يصــدر مــن خــالل المشــتري  يتــم الحصــول علــى الكبريــت عالــي الجــودة كمنتــج ثانــوي مــن عمليــة إنتــاج اإليثيليــن ويبــاع محليــًا

المحلــي.

الجازولين الحراري 
الكميــات المحــدودة مــن الجازوليــن الحــراري التي تنتجها قابكو تســتخدمها شــركة محلية أخرى كلقيم.

 C3 / C4 الغاز البترولي المســال الممزوج
يتــم توريــد الكميــات البســيطة التــي ُتنتــج مــن الغاز البترولي المســال الممزوج إلــى المصانع المحلية المتخصصة في ســوائل الغاز 

الطبيعــي إلنتــاج البروبان والبيوتان.
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األداء المالــي لقطــاع البتروكيماويــات لعام 2019

صافــي األربــاح )مليون ريال قطري(

متوســط أســعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري( اإلنتــاج )ألف طن متري(

اإليــرادات )مليار ريال قطري(
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201922صناعات قطر، العرض الخاص بعالقات المستثمرين لعام 

(البتروكيماويات)التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة 

)%(2019إيرادات القطاع لعام  )%(2018إيرادات القطاع لعام 

آسيا
شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا
الشرق األوسط

قطر

 (  الكثافةمنخفض يلين الخطي البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والبولي إيث)ظلت آسيا سوقا  رئيسية لمنتجات الشركة من البولي إيثيلين
وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير 

 والميثانول( الكثافةمنخفض الخطي البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والبولي إيثيلين)ظلت شبه القارة الهندية سوقا  رئيسية للبولي إيثيلين

األمريكتين

50%

19%

8%

9%

7%
4% 3%

51%

19%

11%

9%

6% 3% 1%
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قطاع األسمدة
يضم قطاع أعمال األســمدة مشــروعًا مشــتركًا، أال وهو شــركة قطر لألســمدة الكيماوية المحدودة )قافكو(.

تأسســت شــركة قطر لألســمدة الكيماوية المحدودة )قافكو(، وهي مشــروع مشــترك، عام 1969 وتمتلك فيها حاليا صناعات قطر ما 
نســبته 75% وشــركة يارا ندرالند 25%. ولقافكو شــركتين تابعتين، هما شــركة الخليج للفورمالديهايد وشــركة قطر للميالمين.

تعمــل قافكــو وشــركتيها التابعتيــن فــي إنتــاج األمونيــا واليوريا والميالمين ومكثفــات الفورمالديهايد. فيما يلــي الطاقة اإلنتاجية 
لقافكــو من المنتجات الرئيســية:

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن متري(

3،840 األمونيا*

5،957اليوريا

60الميالمين

65مكثف اليوريا فورمالدهايد
*  الكميات الفائضة التي تتوافر تباع على نحو منفصل؛ أو تستهلك كلقيم.

المنتجات الرئيســية
األمونيا

يستخدم جزءًا كبيرًا من األمونيا التي تنتجها قافكو داخليًا كلقيم إلنتاج اليوريا.

اليوريا
يتخذ إنتاج قافكو من اليوريا شكلين، اليوريا المتبلرة أو الحبيبية.

)UFC-85( مكثــف اليوريــا فورمالدهايد
UFC-85 هي مادة مانعة للتكتل ُتضاف إلى منتجات اليوريا لتحسين قوتها. ويستخدم كل إنتاج اليوريا فورمالدهايد UFC -85 في 

مصانع اليوريا التابعة لقافكو.

الميالمين
يستخدم الميالمين بصورة أساسية في قطاع اإلنشاءات، كذلك إنتاج الرقائق عالية الضغط التي تستخدم في العديد من األنشطة 

ذات الصلة بأعمال اإلنشاءات. و ُيستخدم أيضًا في إنتاج مستلزمات المطبخ واألطباق.

أداء قطاع األســمدة لعام 2019
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اإليــرادات )مليار ريال قطري(
قطــاع الحديد والصلب

تأسست قطر ستيل، وهي شركة مملوكة بالكامل لصناعات قطر، عام 1974. ولدى قطر ستيل العديد من االستثمارات في قطاع 
الحديد والصلب، منها شركتين تابعتين، هما شركة قطر ستيل دبي - المنطقة الحرة وشركة قطر ستيل لالستثمارات الصناعية، هذا 

إضافة إلى ثالث شركات زميلة هي فوالذ القابضة وشركة قطر لتغليف المعادن وشركة صلب ستيل.

وتعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الحديد والصلب الوسيطة، مثل الحديد المختزل بالطريقة المباشرة / الحديد المقولب على الساخن 
وكتل الصلب ومنتجات الصلب النهائية، مثل حديد التسليح واللفائف. فيما يلي الطاقة اإلنتاجية لقطر ستيل من منتجات الحديد والصلب:

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن متري(

2،300الحديد المختزل بالطريقة المباشرة / الحديد المقولب على الساخن*

2،520كتل الحديد*

1،800 حديد التسليح

240اللفائف
* الكميات الفائضة التي تتوافر تباع على نحو منفصل؛ أو تستهلك كلقيم.

المنتجات الرئيســية
الحديــد المختــزل بالطريقــة المباشــرة والحديد المقولب على الســاخن      

يستخدم جزءًا كبيرًا من منتجات الحديد المختزل بالطريقة المباشرة والحديد المقولب على الساخن داخليا إلنتاج منتجات وسيطة ويتم 
بيع الفائض. وتشمل األسواق الرئيسية لتلك المنتجات الشرق األوسط والهند والشرق األقصى.

كتل الحديد
يتــم تحويــل معظــم كتــل الحديــد التــي تنتجهــا قطر ســتيل إلى حديد تســليح وُيصــدر الفائض إلى بلدان في منطقــة الخليج وبلدان غير 

خليجية )بصورة أساســية في بلدان رابطة دول جنوب شــرق آســيا(.

حديد التسليح 
يســتعمل حديد التســليح المدرفل على الســاخن في قطاع اإلنشــاءات بصورة كبيرة. ويتم تســويق معظم اإلنتاج في قطر وُيصدر 

الفائــض إلــى بلــدان مجــاورة فــي منطقــة الخليــج وبلدان غير خليجية )بصورة أساســية في بلدان رابطة دول جنوب شــرق آســيا(. 201927صناعات قطر، العرض الخاص بعالقات المستثمرين لعام 

(األسمدة الكيماوية)التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة 

)%(2019إيرادات القطاع لعام  )%(2018إيرادات القطاع لعام 

آسيا
شبه القارة الهندية

أوروبا

أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الشمالية

ظلت آسيا سوقا  رئيسية لقطاع األسمدة.
تعد شبه القارة الهندية سوقا  رئيسية أخرى لألسمدة إلى جانب أمريكا الشمالية والجنوبية

أمريكا الجنوبية

35%

22%
7%

1%

25%

10%
27%

24%
1%6%1%

24%

17%
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لفائف الحديد 
تســتخدم لفائف حديد التســليح وقضبان األســالك في قطاع اإلنشــاءات على نطاق واســع، حيث يتم تشــكيلها على هيئة قضبان 

تســليح وأســالك ربط وشــبكات ســلكية ملحومة، هذا إضافة إلى اســتخدامها في قطاع الخرســانة ســابقة التجهيز. وتســتخدم لفائف 
قضبان األســالك أيضًا في الصناعات التحويلية لتطبيقات مختلفة، مثل صناعة المســامير، والمشــاجب، والبراغي، وشــبكات 

األســالك، والســياج، والكابالت المصفحة، واألســالك الشــائكة. ويقع مرفق اإلنتاج في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم تســويق 
معظــم اإلنتــاج فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة والمنطقة.

األداء المالــي لقطــاع الحديــد والصلب لعام 2019
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Most steel billets produced are converted into steel re-bars by Qatar Steel, with the 
remainder exported to countries in the Gulf region and non-GCC countries 
(predominantly in ASEAN countries). 
 
Re-bars 
Hot-rolled deformed steel reinforced bars (“re-bars”) are used extensively in the 
construction industry. The majority of the production is marketed in Qatar, with the 
remainder exported to neighbouring countries in the Gulf region and non-GCC countries 
(predominantly in ASEAN countries). 
 
Steel Coils 
Re-bars in coils and wire rod in coils are used extensively in the construction industry as 
refabricated re-bars, binding wires, welded wire mesh and in the pre-cast industry. Wire 
rod in coil is also used in downstream industries for various applications such as nails, 
hangers, screws, wire nets, fencing, armored cables and barbed wires. The facility is in 
the UAE and the majority of production is marketed in the UAE and the region. 
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صافــي األربــاح )مليون ريال قطري(

متوســط أســعار البيع )دوالر أمريكي/طن متري( اإلنتــاج )ألف طن متري(

اإليــرادات )مليار ريال قطري(

201932صناعات قطر، العرض الخاص بعالقات المستثمرين لعام 

(الحديد والصلب)التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة 

)%(2019إيرادات القطاع لعام  )%(2018إيرادات القطاع لعام 

 آسيا سوقا  رئيسية لمنتجات الحديد والصلبظلت.
ظلت السوق القطرية سوقا  رئيسية أخرى لمنتجات صناعات قطر من الحديد والصلب.

آسيا

قطر

الشرق األوسط

شبه القارة الهندية

45%

34%

21%

29%

5%
3%

11%

50%

2%

أفريقيا
أمريكا
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تقرير مدقق 
الحسابات 
المستقل
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تقريــر مدقــق الحســابات المســتقل
شركة صناعات قطر ش.م.ع.ق.

الدوحة
قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

تقرير مدقق 
الحسابات 
المستقل

الرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقة لشــركة صناعات ش.م.ع.ق. )"الشــركة"( وشـــركاتها التابعة )يشــار إليهم جميعًا 

بـــ "المجموعــة"( والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحد كما في 31 ديســمبر 2019 وكاًل مــن البيانات الموحدة للربح أو 
الخســارة وبيــان الدخــل الشــامل األخــر التغيــرات في حقــوق الملكية والتدفقات النقدية للســنة المنتهية بذلــك التاريخ، وملخصًا 

للسياســات المحاســبية الهامة ومعلومات تفســيرية أخرى.

فــي رأينــا، أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلة، من كافة النواحــي الجوهرية، المركز المالــي الموحد للمجموعة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريــخ وفقًا للمعايير 

الدوليــة للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤوليتنا بموجــب تلك المعايير موضحة في فقرة مســؤولية مدقق 

الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا. كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير الســلوك الدولية 
لمجلــس المحاســبين "قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن" ووفقــًا لمتطلبات قواعد الســلوك المهنــي ذات العالقة بتدقيقنا 

للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة قطــر. هــذا، وقــد إلتزمنا أيضًا بمســؤوليتنا األخالقية األخرى  وفقًا لهــذه المتطلبات. ونعتقد بأن 
بّينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساســًا لرأينا.  

فقرة هامة
نلفت االنتباه إلى إيضاح رقم )4( من البيانات المالية الموحدة الذي يوضح أن المجموعة لم تطبق أحكام المادة 4 )11( من القانون 
24 لعام 2018 والمادة 2 )12( من التعليمات التنفيذية المرفقة بقانون الضرائب على أساس اتفاق مع السلطات المختصة يعفي 

المجموعة بما في ذلك  فروعها  من الضرائب ذات الصلة فيما يتعلق بهذه المواد. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر.

أمور التدقيق الرئيســية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي، فــي تقديرنــا المهني، كانــت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيــق التي قمنا بها 

علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وقــد تــم تناول هذه األمور في ســياق تدقيقنا للبيانــات المالية الموحدة ككل، وفي 
صياغــة رأينــا فــي هــذا الشــأن، ونحن ال نعرب عــن رأي منفصل بخصوص هذه األمور.
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 كيفية تناولنا ألمور التدقيق
الرئيسية خالل التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

 فيما يلي إجراءاتنا المتعلقة باالعتراف باإليرادات من المبيعات التي تقوم بها
الشركات التابعة والمشاريع المشتركة :

تقييم سياسات المجموعة و شركات المشاريع المشتركة و المتعلقة باألعتراف • 
بااليرادات  بناًء على متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، وفهمنا 

لممارسة األعمال التجارية وممارسات القطاعات ذات العالقة.

فهم وتقييم واختبار أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة  باالعتراف باإليرادات • 
للشركة التابعة ، بما في ذلك توقيت االعتراف باإليرادات

فهم و تقييم تصميم أنظمة الرقابة على االعتراف بااليرادات لشركات المشاريع • 
المشتركة 

مراجعة شروط عقد المجموعة وشركات المشاريع المشتركة لعمالئها.• 

إجراء اختبار التفاصيل للتحقق من حدوث ودقة المعامالت اإليرادات على أساس • 
العينة

اختبار اكتمال اإليرادات و اجرائات القطع لاليرادات.• 

الحصول على العينات وفحصها من »منتجات« والموافقة عليها في السجالت • 
المحاسبية. يعد »منتجات« العميل الرئيسي للمشروعات المشتركة

تقييم اكتمال ودقة اإلفصاحات المطلوبة وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية • 
رقم )15(

االعتراف بااليرادات

اعترفت المجموعة بإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  بقيمة   
5،095.8 مليون ريال قطري.

تتطلب منا معايير التدقيق أن نأخذ في عين االعتبار االحتيال في االعتراف 
اإليرادات. هناك مخاطر متأصلة بالنظر إلى ارتفاع حجم المعامالت والتغيرات 

الناجمة عن تقلبات أسعار المنتجات التي تؤثر على اإليرادات المعترف بها لهذا 
العام.

كما هو موضح في إيضاح رقم )9( ، فإن حصة المجموعة في النتائج المجمعة 
للمشاريع المشتركة )قابكو ، قافكو وكفاك ( بمبلغ 2،180.8 مليون ريال قطري  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 تشكل ما نسبته 85% من األرباح لعام 
المجموعة.

تمثل نتائج عمليات هذه المشروعات المشتركة البالغة 2797 مليون ريال قطري 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نسبة 27% من إيرادات المبيعات الناتجة 

عن هذه المشاريع المشتركة. تتم معظم مبيعات المشاريع المشتركة لعميل واحد 
"الشركة القطرية لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات" )"منتجات"(.

وفًقا لسياسة االعتراف باإليرادات ، يتم االعتراف باإليرادات من بيع المنتجات 
عندما تقوم المجموعة وشركاتها المشتركة بنقل السيطرة على المنتجات إلى 

العميل في نقطة التسليم ، حيث يتم تحديد شروط التسليم في العقود.

لقد قمنا بالتركيزخالل تدقيقنا على االعتراف بإاليرادات المجموعة ومشاريعها 
المشتركة بسبب ارتفاع قيمة الشحنات الفردية ، حيث قمنا بتحديد أن األخطاء في 

توقيت ودقة االعتراف باإليرادات على مستوى المجموعة والشركة  المشروع 
المشترك يمكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية للمجموعة عندما 

تدرج اإليرادات وحصتها من صافي دخل كل مشروع مشترك بموجب طريقة 
حقوق الملكية.

إن االيضاحات التالية على البيانات المالية الموحدة تتضمن على المعلومات ذات 
الصلة المتعلقة باألمور المذكورة أعاله.

ايضاح رقم )3(- السياسات المحاسبية الهامة
إيضاح رقم )4( - األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للشك في التقديرات

االيضاح رقم)9( - االستثمارات في المشاريع المشتركة
االيضاح رقم)22( - اإليرادات

أمور أخر 
إن البيانــات الماليــة الموحــدة للمجوعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 تــم تدقيقهــا من قبل مدقق حســابات آخر والذي أبدى 

رأي غيــر معــدل فــي تقريــره الصادر بتاريخ 11 فبراير 2019.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة و التي تم الحصول عليها قبل تاريخ 

تقرير مدقق الحسابات باألضافة الي التقرير السنوي و الذي من المتوقع ان يكون متاحُا لنا بعد ذلك التاريخ . ال تتضمن المعلومات 
األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الخاص بنا.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، حيث أننا ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها. فيما يتعلق بتدقيقنا 
للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا باإلطالع على المعلومات األخرى، وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات 
األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي 

يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية. 

إذا تبين لنا بناءًا على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، بأن هذه 
المعلومات تحتوي على أخطاء جوهرية فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك. ال يوجد لدينا أي مالحظات حولها.

 إذا تبين لنا خالل إطالعنا على التقرير السنوي وجود أخطاء جوهرية فيه ، فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن هذا األمر إلى القائمين على 
الحوكمة.

مســؤوليات اإلدارة و المكلفــون بالحوكمــة عــن البيانــات المالية الموحدة
إن  اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات 

قانون الشركات التجارية القطري واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها  اإلدارة ضرورية لغرض إعداد البيانات المالية 
الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن  اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرارية واإلفصاح، متى كان ذلك 
مناسبًا، عن األمور المتعلقة باإلستمراريـة وإعتماد مبــــدأ اإلستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف 

أنشطتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء 
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال 

يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ 
االخطاء عن اإلحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اإلقتصادية 

المتخذة من المستخدمين بناءًا على هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، وذلك وفقًا لمعايير التدقيق 
الدولية، كما نقوم أيضاً: 

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصميم وإنجاز • 
إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف 
خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو 

تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس • 
بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 

بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة.• 

بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي، وبناءًا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في • 
حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. 

وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة 
الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في 

إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية 
بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت • 
 البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة 
 إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق للمجموعة.

ونحن المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول التدقي نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، باألمور األخرى، وبما 
يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري يتبين لنا من خالل تدقيقنا في نظام 

الرقابة الداخلي.

من األمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق 
البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية.

 نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر 
في حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق 

المنفعة العامة المتحققة منه .

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
باإلضافة  إلي ذلك ووفق لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري فإننا نفصح عما يلي:

في رأينا، فإن المجموعة  تحتفظ  بسجالت محاسبية منتظمة وأنه قد تم إجراء جرد فعلي للمخزون حسب األصول المرعية، وأن • 
تقرير اإلدارة متوافق مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة .

لقد حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي اعتبرنها ضرورية للتدقيق• 

وفقُا للمعلومات المقدمة إلينا لم يتم ارتكاب أي مخالفات لألحكام المعمول بها في قانون الشركات القطري و النظام • 
األساسي خالل الفترة مما قد يأثر بشكل جوهري على الوضع أو األداء المالي للمجموعة.

فــي الدوحــة – قطــر  10 فبرايــر 2020
عــن ديلويــت آنــد تــوش فـــــــرع قــطــــــــر

ــه مـدحـــت صالـحــ
شـريــــك

ســجل مراقبــي الحســابات رقــم )257(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )120156(
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تقرير التأكيد المستقل لمساهمي شركة صناعات قطر ش.م.ق.ع. حول التقرير الصادر عن مجلس اإلدارة حول اإلمتثال 
لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة 

في السوق الرئيسية

وفقًا للمادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر 
لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016، فقد قمنا بتنفيذ:

•  تأكيد محدود حول تقرير مجلس إدارة الشركة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما
    فيها نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )"النظام"( والمتضمن في األقسام ذات

     الصلة بتقرير الحوكمة السنوي كما في 31 ديسمبر 2019.

مسؤوليات مجلس اإلدارة والقائمين على الحوكمة
إن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد تقرير حوكمة الشركات السنوي المرفق والذي يغطي، على األقل ، متطلبات 

المادة رقم )4( من النظام.

في األقسام 1، 3-9-2، 4، 4-2-2، 4-3، 5-2، من تقرير حوكمة الشركات السنوي، يقدم مجلس اإلدارة تقريره حول اإلمتثال لقوانين 
هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.

مسؤولياتنا
إن مسؤولياتنا هو إبداء إستنتاج تأكيد محدود فيما إذا أتى إلى حد علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير حوكمة الشركات السنوي 

الصادر عن مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام ، المذكور 
في األقسام  1، 3-9-2، 4، 4-2-2، 4-3، 5-2، ال يظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، إمتثال الشركة لقوانين هيئة قطر 

لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.
 

لقد قمنا بتنفيذ أعمالنا وفقًا للمعيار الدولي إلرتباطات التأكيد 3000 )المعدل( "إرتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو 
 .)"IAASB"( فحص المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية

يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا من أجل الحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان هناك أي شيء قد لفت إنتباهنا 
والذي يجعلنا نعتقد أن تقرير حوكمة الشركات السنوي الصادر عن مجلس اإلدارة في األقسام  1، 3-9-2، 4، 4-2-2، 4-3، 5-2،  ككل، 

لم يتم إعداده من جميع النواحي الجوهرية وفقًا لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام. 
إن قوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام تتضمن معايير يتم من خاللها تقييم مدى إمتثال 

الشركة بهدف إستنتاج تأكيدنا المحدود.

تختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد المحدود من حيث طبيعتها وتوقيتها عن مهام التأكيد المعقول )بحيث تكون 
أقل منها(. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في مهام التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيدات التي كان 

من الممكن الحصول عليها إذا ما قمنا بمهام التأكيد المعقول. لم نقم بتقييم مدى اإلجراءات اإلضافية التي كان من الممكن 
إجراؤها فيما لو كانت هذه مهام تأكيد معقول.

تشتمل إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها، بشكل أساسي على إستفسارات من اإلدارة ومراجعة السياسات واإلجراءات 
والوثائق األخرى لفهم اإلجراءات المتبعة لتحديد متطلبات قوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها 

النظام )"المتطلبات"( واإلجراءات التي تعتمدها اإلدارة لإلمتثال بهذه المتطلبات والمنهجية التي إعتمدتها اإلدارة لتقييم اإلمتثال 
لهذه المتطلبات. عند الضرورة، قمنا بمراجعة األدلة التي جمعتها اإلدارة لتقييم اإلمتثال للمتطلبات.

القيود المتأصلة
تخضع معلومات األداء غير المالية لقيود متأصلة أكثر من المعلومات المالية، نظرًا لخصائص الموضوع والطرق المستخدمة لتحديد 

هذه المعلومات.

بسبب القيود المتأصلة في تطبيق قوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام، تعتمد العديد من 
اإلجراءات التي تتبعها الشركة في تطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق تلك اإلجراءات 

وتفسيرهم ألهدافها وتقييمهم لما إذا كان إجراء اإلمتثال تم تنفيذه بفعالية، وفي بعض الحاالت ال يتم اإلحتفاظ بأثر التدقيق.

جودة الرقابة وإستقالليتنا
خالل قيامنا بعملنا، قمنا بالتأكد من إستقالليتنا عن الشركة وفقًا لمعايير السلوك الدولية ووفقًا لمتطلبات السلوك األخرى ذات 

العالقة لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك المحاسبين المهنيين"، والتي تقوم على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية 
والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني وقواعد السلوك المهني ذات العالقة في دولة قطر. هذا، وقد 

إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وإلتزامنا بالمسؤوليات األخالقية ووفقًا لمعايير السلوك الدولية.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة )1(، وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات 
واإلجراءات الموثقة المتعلقة باإلمتثال للقواعد األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية حسب اإلقتضاء.
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معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير الحوكمة السنوي )ولكن ال يتضمن 

تقرير مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام المذكور في 
األقسام  1، 3-9-2، 4، 4-2-2، 4-3، 5-2( )"بيان أعضاء مجلس اإلدارة"( والذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير.

إن إستنتاجنا حول تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات 
ذات الصلة بما فيها النظام ال يتضمن المعلومات األخرى، كما أننا ال نقّدم أي تأكيد أو إستنتاج حولها.

فيما يتعلق بمهامنا حول تقرير مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها 
النظام، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله،، وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى 

غير متوافقة جوهريًا مع بيان أعضاء مجلس اإلدارة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بهذه المهمة أو غير ذلك، اتضح انها 
خاطئة بشكل جوهري.

إذا ثبت لنا بناءًا على اإلجراءات التي قمنا بها على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها من اإلدارة قبل تاريخ هذا التقرير، بوجود 
أخطاء جوهرية في المعلومات االخرى، فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك. ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.  

في حال إستنتجنا أثناء قراءتنا لتقرير الحوكمة السنوي وجود خطأ جوهري، فإننا مطالبون باإلبالغ عن ذلك األمر إلى األشخاص 
القائمين على الحوكمة.

اإلستنتاج
بناًء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها واألدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت إنتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن بيان 
أعضاء مجلس اإلدارة في األقسام 1، 3-9-2، 4، 4-2-2، 4-3، 5-2، من تقرير حوكمة الشركات السنوي بشأن اإلمتثال لقوانين هيئة 

قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام، لم يظهربصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية كما في 31 
ديسمبر 2019.

أمور مهمة 
نلفت انتباهكم إلى األقسام 3-9-1 و3-9-3 و4-3 و6-4-3 من تقرير حوكمة الشركات السنوي فيما يتعلق باألمور التالية:

•  إن ميثاق مجلس اإلدارة ال يتضمن المتطلبات المتعلقة بالعدد المطلوب من األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وخطة    
    الخالفة. وفًقا للنظام األساسي المعدل للشركة ، يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية )8( أعضاء ، يمكن تعيينهم جميًعا بواسطة   

    المساهم الخاص )قطر للبترول(. وفًقا لذلك ، ال ينص النظام األساسي للشركة على أحكام صريحة بشأن انتخاب أعضاء
    مجلس اإلدارة وإجراءات الترشيح والتصويت والتعيين.

•  لم يتم إنشاء لجنة ترشيح )خالًفا للمادة 18 من قانون حوكمة هيئة قطر للمال( ، حيث يتألف مجلس إدارة صناعات قطر،
    وفًقا للنظام األساسي للشركة ، من ثمانية )8( مدراء ، يمكن تعيينهم جميًعا من قبل المساهم الخاص )قطر للبترول( للعديد    

    من األسباب المذكورة أعاله والتي توضح مدى إرتباط األداء المالي والتشغيلي للشركة بقطر للبترول
•  قدم مجلس اإلدارة إلتزامهم بالحفاظ على اإلمتثال الكامل للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن هيئة األوراق المالية ، ويعملون  

    حالًيا على مراجعة وتوثيق إجراءاتهم وضوابطهم لضمان االمتثال لهذه القوانين واللوائح.
•  وفًقا لتعريف العضو المستقل في قانون حوكمة هيئة األوراق المالية ، ال تشمل لجنة التدقيق ضمن األعضاء المستقلين   

       )خالًفا للمادة 18 من قانون حوكمة هيئة األوراق المالية( ، نظًرا ألنهم أعضاء في مجلس اإلدارة تم تعيينهم بواسطة غالبية        
    المساهمين 51 %(. لم يقم أي من األعضاء الحاليين بإجراء تدقيق خارجي مباشر أو غير مباشر للشركة خالل العامين

    السابقين لعضويتهم في اللجنة.

لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق باألمور المذكورة أعاله.

فــي الدوحــة – قطــر  10 فبرايــر 2020
عــن ديلويــت آنــد تــوش فـــــــرع قــطــــــــر

ــه مـدحـــت صالـحــ
شـريــــك

ســجل مراقبــي الحســابات رقــم )257(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )120156(
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تقرير التأكيد المستقل، لمساهمي شركة صناعات قطر ش.م.ق.ع حول تقرير مجلس اإلدارة عن تصميم وتطبيق وفعالية 
تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية

وفًقا للمادة رقم )24( من قانون الحوكمة للشركات والجهات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة 
هيئة قطر لألسواق المالية )"QFMA”( رقم )5( لسنة 2016، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس اإلدارة عن تقييم 

تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية )"تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية 
حول التقارير المالية "( كما في 31 ديسمبر 2019.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقائمين على الحوكمة
إن مجلس ادارة شركة صناعات قطر ش.م.ق.ع )"شركة"( هو المسؤول عن تطبيق واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية الفعالة 

المتعلقة بالتقارير المالية. تشمل هذه المسؤولية: التصميم والتطبيق واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد بيانات 
مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن إحتيال أو خطأ وكذلك إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة وإجراء 

تقديرات وأحكام محاسبية معقولة.

تعمل الشركة وتدير أنشطتها من خالل الشركة وشركاتها التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة )"الفروع"( )معا “المجموعة"( 
في دولة قطر وخارجها. تواصلت اإلدارة مع هيئة قطر لألسواق المالية لتوضيح نطاق تطبيق النظام. أكدت هيئة قطر لألسواق 

المالية أن متطلبات النظام تتناول الشركات والجهات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية. لذلك، يقتصر تقرير مجلس اإلدارة 
عن تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية على التقارير المالية على ضوابط الشركة، حيث أن فروعها غير مدرجة في 

األسواق الرئيسية.

قامت الشركة بتقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية لديها كما في 31 ديسمبر 2019، بناًء على المعايير 
المحددة في الرقابة الداخلية - اإلطار المفاهيمي الصادر سنة 2013 من قبل لجنة رعاية المنظمات

تقدم إدارة الشركة تقييم نظام الرقابة الداخلية لديها إلى مجلس اإلدارة في تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية حول 
التقارير المالية، والذي يتضمن:  

•  وصف أنظمة الرقابة المعمول بها داخل مكونات الرقابة الداخلية على النحو المحدد في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات.
•  وصف للنطاق الذي يغطي العمليات الجوهرية ألعمال الشركة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية؛

•  وصف اهداف الرقابة الداخلية؛
•  تقييم لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية؛ و

•  تقييم أوجه القصور في تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل في أنظمة الرقابة، إن وجدت، وغير المعالجة، كما في
    31 ديسمبر 2019.

مسؤولياتنا
تتثمل مسؤوليتنا في إبداء رأي تأكيد معقول عن عدالة عرض "تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية" المقدم في تقرير اإلدارة لتقييم الرقابة الداخلية على التقارير المالية ، بناًء على المعايير الواردة في اإلطار الصادر عن 
لجنة رعاية المنظمات، والتي تشمل اإلستنتاج عن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل ألنظمة الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية كما في 31 ديسمبر 2019. 

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفًقا لمعايير التأكيد الدولية لمتطلبات التأكيد رقم )3000( المعّدلة "إرتباطات التأكيد بخالف عمليات 
التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي. يتطلب هذا المعيار أن نخطط 
وننفذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية تم 

عرضه بصورة عادلة. يشتمل اإلطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات على المعايير التي يتم بموجبها تقييم الرقابة الداخلية حول 
التقارير المالية للشركة لغرض إبداء رأي تأكيد معقول. 

تتطلب مهمة التأكيد إلصدار رأي تأكيد معقول حول تقرير أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، على تنفيذ إجراءات للحصول 
على أدلة حول عدالة عرض التقرير. تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بتقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية ما يلي: 
•  الحصول على فهم لمكونات الشركة للرقابة الداخلية على النحو المحدد في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ومقارنة   

   ذلك بما ورد في تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 
•  الحصول على فهم لنطاق العمليات والشركات الجوهرية، ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة   

    الداخلية على التقارير المالية؛
•  إجراء تقييم للمخاطر لجميع أرصدة الحسابات وتصنيفات المعامالت واإلفصاحات الجوهرية داخل الشركة للعمليات ومقارنة ذلك  

    بما ورد في تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
•  الحصول على إختبارات اإلدارة لتصميم وتطبيق وفعالية التشغيل لنظام الرقابة الداخلي حول التقارير المالية، وتقييم

    مدى كفاية إجراءات اإلختبار التي تقوم بها اإلدارة ودقة إستنتاجات اإلدارة التي تم التوصل إليها حول كل نظام رقابة داخلي تم  
   إختباره؛

•  فحص مستقل لتصميم وتطبيق وفعالية التشغيل ألنظمة الرقابة الداخلية التي تعالج المخاطر الجوهرية لألخطاء المادية 
والقيام بإعادة تقييم نسبة من إختبارات اإلدارة للمخاطر الطبيعية لألخطاء المادية. 

•  تقييم شدة أوجه القصور في الرقابة الداخلية غير المعالجة كما في 31 ديسمبر 2019، ومقارنتها بالتقييم الوارد في تقرير   
    مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

تتمثل مكونات الرقابة الداخلية كما ُعرفت في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات من بيئة الرقابة وتقييم المخاطر وأنشطة 
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لقد قمنا بإجراءات لإلستنتاج حول مخاطر وجود أخطاء مادية في العمليات الجوهرية مع األخذ بعين اإلعتبار طبيعة وقيمة رصيد 
الحساب أو تصنيف المعاملة أو اإلفصاح ذات الصلة.

تعتبر العملية جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر أي أخطاء ناتجة عن الغش أو الخطأ في سير المعامالت أو مبلغ 
البيانات المالية، على قرارات مستخدمي البيانات المالية. لغرض هذه المهمة، فإن العمليات التي تم تحديدها على أنها جوهرية 

هي: أنظمة الرقابة على الشركة ككل، الفوائد المستحقة، النقد والنقد المعادل، ايرادات توزيعات ارباح، االرباح مستحقة الدفع، 
الدخل من االستثمار، االستثمار بموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، االستثمارات في الودائع الثابتة، 

االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، األطراف ذات العالقة، الدخل المعفي من الضريبة، إعداد البيانات المالية، 
التوحيد واالفصاحات وأنظمة الرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات.  

تعتمد إجراءات إختبار تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية على الحكم المهني بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 
المادية التي تم تحديدها والتي تنطوي على مزيج من اإلستفسار والتحقق وإعادة التقييم ومراجعة األدلة.

في إعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفير أساس إلستنتاجنا بشأن عدالة عرض تقرير مجلس اإلدارة حول 
أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

معنى الرقابة الداخلية حول التقارير المالية
إن الرقابة الداخلية للمنشأة حول التقارير المالية هي عملية مصممة لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية 

وإعداد البيانات المالية ألغراض خارجية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تشمل الرقابة الداخلية حول التقارير المالية ألي 
منشأة السياسات واإلجراءات التي:

1.  تتعلق بحفظ السجالت التي، والتي تعكس بشكل معقول دقة وعدالة المعامالت والتصرف في أصول المنشأة؛
2.  توفير تأكيد معقول بأن المعامالت يتم تسجيلها بالشكل المطلوب الذي يسمح بإعداد البيانات المالية وفًقا للمبادئ المحاسبية  

     المقبولة قبواًل عامًا، وأن المبالغ المستلمة ونفقات المنشأة ال تتم إال وفًقا لصالحيات إدارة المنشأة، و
3.  توفير ضمان معقول فيما يتعلق بمنع أو اإلكتشاف في الوقت الصحيح، لإلستحواذ غير المصرح به أو إستخدام أو

     التصرف بموجودات المنشأة بشكل قد يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل معقول   
     على قرارات مستخدمي البيانات المالية.

القيود المتأصلة
نظًرا للقيود المتأصلة في الرقابة الداخلية حول التقارير المالية، بما في ذلك إحتمال التواطؤ أو تجاوز اإلدارة بشكل غير صحيح 

للضوابط الداخلية، قد تحدث أخطاء جوهرية بسبب خطأ أو إحتيال وال يمكن إكتشافها. لذلك، قد ال تمنع الرقابة الداخلية حول

التقارير المالية أو تكشف عن جميع األخطاء أو اإلهمال في سير المعامالت أو اإلبالغ عنها، وبالتالي ال يمكن أن توفر تأكيدًا مطلًقا 
بتحقيق أهداف الرقابة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن توقعات أي تقييم للرقابة الداخلية حول التقارير المالية للفترات المستقبلية عرضة لخطر أن الرقابة 
الداخلية حول التقارير المالية قد تصبح غير كافية بسبب التغييرات في الظروف، أو أن درجة اإلمتثال للسياسات أو اإلجراءات قد 

تكون عرضة للتدهور. 

استقالليتنا والرقابة على الجودة
خالل قيامنا بعملنا، لقد إلتزمنا باإلستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين 

"قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" الصادرة عن مجلس معايير السلوك الدولي للمحاسبين، والتي تستند إلى المبادئ 
األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني والمتطلبات األخالقية ذات الصلة

في دولة قطر. لقد إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات ومعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين. 

تطبق شركتنا المعيار الدولي على مراقبة الجودة رقم )1( وتحتفظ وفًقا لذلك بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك 
السياسات واإلجراءات الموّثقة المتعلقة باإلمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية 

المعمول بها.

الرأي
في رأينا أن تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية تم بيانه بصورة عادلة من جميع النواحي 

الجوهرية، بناًء على المعايير الواردة في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات، متضمنًا كل من إستنتاج مجلس اإلدارة عن فعالية 
تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية حول التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2019. 

فــي الدوحــة – قطــر  10 فبرايــر 2020
عــن ديلويــت آنــد تــوش فـــــــرع قــطــــــــر

ــه مـدحـــت صالـحــ
شـريــــك

ســجل مراقبــي الحســابات رقــم )257(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )120156(
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البيانات المالية 
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2018 2019
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

الموجودات
الموجودات غير المتداولة 

3،437،916 3,336,020 ممتلكات ومصانع ومعدات
1،407،089 1,475,914 استثمارات في شركات زميلة
17،885،703 16,732,460 استثمارات في مشاريع مشتركة
- 134,588 حق استخدام الموجودت
22،730،708 21,678,982

الموجودات المتداولة
1،717،078 1,851,492 مخزون
1،669،172 1,297,246 ذمم مدينة تجارية وأخرى
364،027 324,581 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2،007،613 1,959,597 نقد وأرصدة لدى البنوك
8،581،090 8,758,419 ودائع ثابتة
14،338،980 14,191,335
37،069،688 35,870,317 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية 

6،050،000 6,050,000 رأس المال
126،824 158,148 احتياطي قانوني
602 )4,080( احتياطي التحوط
15،905 6,057 احتياطي آخر
29،297،132 28,019,701 أرباح مدورة
35،490،463 34,229,826 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

- 167,778 مطلوبات عقود إيجار 
205،024 200,684 التزامات منافع الموظفين
205،024 368,462

المطلوبات المتداولة 
1،374،201 1,239,003 ذمم تجاربة و أخرى 
- 33,026 مطلوبات عقود إيجار 
1،374،201 1,272,029
1،579،225 1,640,491 إجمالي المطلوبات
37،069،688 35,870,317 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2018 2019
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

5،791،018 5,095,823 إيرادات
)4،868،058( )5,091,571( تكلفة اإليرادات 
922،960 4,252 مجمل الربح 

)157،021( )139,743( مصاريف عمومية وإدارية
)81،950( )82,606( مصاريف بيع وتوزيع
3،877،848 2,180,755 حصة من صافي نتائج استثمار في مشاريع مشتركة
32،643 75,328 حصة من صافي نتائج استثمار في شركات زميلة
)49،535( 100,000 عكس خسائر تدني / )خسأئر تدني( لالستثمار في الشركة الزميلة 
338،498 381,302 إيرادات ناتجة من االستثمارات
 )1،948( )11,497( تكلفة التمويل
148،321 66,822 دخل آخر 
5،029،816 2,574,613 ربح السنة

عائد السهم
0.83 0.43 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد )ريال قطري للسهم الواحد(

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والسماح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 10فبراير 2020 ووقع عليها نيابة عنهم:

      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب

عبد العزيز محمد المناعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان الربح أو الخســارة الموحد بيــان المركــز  المالي الموحد 
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2018 2019

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

5،029،816 2,574,613 ربح السنة

)الخسارة( / الدخل الشاملة األخرى

بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

الحصة في الدخل الشامل اآلخر من الستثمارات في مشاريع مشتركة 

15،905 )9,848( صافي)الخسائر( /الربح غير المحقق من التزام المنافع المحددة 

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

1،349 )4,682( الحركة في تحوطات التدفقات النقدية

17،254 )14,530(

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

)1،081( - خالل الدخل الشامل اآلخر

16،173 )14,530( )الخسارة( / الدخل  الشاملة األخرى للسنة

5،045،989 2,560,083 إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشــامل األخر الموحد 

اإلجمالي
أرباح 
مدورة

احتياطي 
آخر

احتياطي 
التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة

احتياطي
قانوني

رأس
المال

ألف ريال 

قطري

ألف ريال 

قطري

ألف ريال 

قطري

ألف ريال 

قطري

ألف ريال 

قطري

ألف ريال 

قطري

ألف ريال 

قطري
33،594،393 27،450،140 - )747( 137 94،863 6،050،000 الرصيد في 1 يناير 2018

- )944( - - 944 - - الخسارة من استبعاد استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

5،029،816 5،029،816 - - - - - ربح السنة
16،173 - 15،905 1،349 )1،081( - - الدخل الشامل(/ الخسارة(اآلخر للسنة
5،045،989 5،029،816 15،905 1،349 )1،081( - - إجمالي الدخل الشامل للسنة
)3،025،000( )3،025،000( - - - - - توزيعات األرباح المعلنة للعام 2017
)124،919( )124،919( - - - - - اشتراكات الصندوق االجتماعي
- )31،961( - - - 31،961 - المحول إلى االحتياطي القانوني
35،490،463 29،297،132 15،905 602 - 126،824 6،050،000 الرصيد في 31 ديسمبر 2018
35,490,463 29,297,132 15,905 602 - 126,824 6,050,000 الرصيد في 1 يناير 2019 كما تم عرضه مسبقا
)146,943( )146,943( - - - - - تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة 
35,343,520 29,150,189 15,905 602 - 126,824 6,050,000 الرصيد في 1 يناير 2019 المعدال
15,795 15,795 - - - - - حصة إلغاء االعتراف باالحتياطي الضريبي المعفي
2,574,613 2,574,613 - - - - - ربح السنة
)14,530( - )9,848( )4,682( - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة
2,575,878 2,574,613 )9,848( )4,682( - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة
)3،630،000( )3،630،000( - - - - - توزيعات األرباح المعلنة للعام 2018
)59،572( )59،572( - - - - - اشتراكات الصندوق االجتماعي
- )31،324( - - - 31,324 - المحول إلى االحتياطي القانوني
34،229،826 28،019،701 6،057 )4,080( - 158,148 6,050,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

بيــان التغيــرات في حقوق المســاهمين الموحد 
      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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كما في 31 ديسمبر
2018 2019
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
5،029،816 2,574,613  ربح السنة

تعديالت :
237،437 244,828 استهالك ممتلكات و مصانع و معدات
- 32,445 إطفاء حق استخدام الموجودات 
40،598 35,579 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
)3،877،848( )2,180,755( حصة من صافي نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة
)32،643( )75,328( حصة من صافي نتائج استثمارات في شركات زميلة
5،225 8,506 الخسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
)26،756( )15,455( توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
)14،483( 39,446 خسائر/)أرباح( القيمة العادلة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)5،703( - الربح من استبعاد موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
1،948 11,497 تكاليف التمويل
)2،439(  )193( عكس مخصص تسجيل  المخزون
)311،742( )365,847( إيرادات الفوائد
49،535 )100,000( )عكس( / تدني استثمار في شركات زميلة
1،092،945 209,336 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل
)270،406( )134,221( مخزون
342،494 267,712 ذمم مدينة تجارية وأخرى
119،082 )67,233( ذمم دائنة تجارية وأخرى
1،284،115 275,594 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)34،669( )39,919( مدفوعات نهاية الخدمة 
)83،709( )124,919( اشتراكات الصندوق االجتماعي
1،165،737 110,756 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
- 4,435 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
)160،209( )155,873( إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات
16،156 3,500 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركة زميلة
192،019 - متحصالت من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
534 - متحصالت من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
26،756 15,455 توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
4،570،001 3,259,772 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في مشاريع مشتركة
- 98,321 قرض من شركة زميلة 
)1،540،015( )177,329( الحركة في الودائع الثابتة
234،309 470,061 إيرادات فائدة مقبوضة
3،339،551 3,518,342 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

بيــان التدفقــات النقدية الموحدبيــان التدفقــات النقدية الموحد
 السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018 2019
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 
)225،758( - سداد القروض
- )44,142( مدفوعات  األصل المبلغ و مصروف الفائدة لمطلوبات عقد اإليجار
)1،948( )354( تكاليف التمويل المدفوعة
)7،405( 2,618 الحركة في الحسابات البنكية لتوزيعات األرباح غير المطالب بها
)3،017،596( )3,632,618( توزيعات أرباح مدفوعة لحاملي حقوق الملكية
)3،252،707( )3,674,496( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 1،252،581 )45,398( صافي )النقص( /الزيادة في النقد وشبه النقد 
631،134 1,883,715 النقد وشبه النقد في بداية السنة 
1،883،715 1,838,317 النقد وشبه النقد في نهاية السنة

ان االيضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة، و يمكن 
www.iq.com.qa :االطــالع عليهــا مــن خالل الموقع االليكتروني للشــركة

      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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تقرير حوكمة 
الشركة ٢٠١٩
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1. تمهيد
شــركة صناعات قطر وهى شــركة مســاهمة عامة قطرية مدرجة ببورصة قطر )يشــار إليها فيما بعد بكلمة "الشــركة"( تم تأسيســها 

في 19 أبريل 2003 وفقًا ألحكام نظامها األساســي وأحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لســنة 2002 خاصة 

المــادة )68( منــه، ثــم قامــت الشــركة بتوفيــق أوضاعهــا وأحكام النظام األساســي لها وفقًا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر 

بالقانون رقم 11 لســنة 2015 وبما يتوافق مع خصوصية تأسيســها.

ومع األخذ في االعتبار كون قطر للبترول مؤســس شــركة صناعات قطر، مالك الســهم الممتاز والمســاهم الرئيســي في رأســمال 

الشــركة بنســبة 51%، توفــر قطــر للبتــرول كافــة الخدمــات المالية واإلدارية للشــركة بموجــب اتفاقية الخدمات المبرمــة فيما بينهما، وما 

يترتــب علــى ذلــك مــن تطبيــق الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمول بها في قطر للبتــرول كمقدم خدمات. وفي إطار حرص 

مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيــق أفضل الممارســات المتعارف عليها، قامت الشــركة من خالل التعاقد 

مع أحد المكاتب االستشــارية المتخصصة بإعداد إطار حوكمة بشــكل كامل ومســتقل للشــركة حيث تمت الموافقة عليه من ِقَبل 

مجلــس إدارة الشــركة باجتماعــه الرابــع لعام 2011 بتاريخ 2011/12/26.

qa

تقرير حوكمة 
الشركة ٢٠١٩

2. نطــاق تطبيــق الحوكمــة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطر بأهمية وضرورة ترســيخ مبادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفل ويعزز القيمة 

المضافــة لمســاهمي الشــركة، يلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الواردة في نظام حوكمة الشــركات والكيانات القانونية 

المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القرار رقم )5( لســنة 2016 وبما يتماشــى مع 

أحــكام تأسيســها، أخــذًا فــي االعتبــار تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصالح وعــدم التمييــز بينهم، وتعزيز الشــفافية 

واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات ألصحــاب المصالــح فــي الوقــت المناســب وبالكيفيــة التــي تمكنهــم من اتخــاذ قراراتهم والقيام 

بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــالء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالح على 

المصلحــة الخاصــة، وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص وتحمل المســؤولية الناشــئة عنها أمام 

أصحــاب المصالــح والمجتمع.

ويحــرص مجلــس اإلدارة دومــًا علــى وجــود إطار تنظيمي على مســتوى شــركة صناعات قطــر يتوافق مع اإلطار القانوني 

والمؤسســي للشــركات المســاهمة المدرجة من خالل مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بالشــركة كلما تطلب األمر، كما يحرص 

على تطوير قواعد الســلوك المهني التي تجســد قيم الشــركة.

ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم )2( من نظام الحوكمة الصادرعن الهيئة، تحرص الشــركة علــى االلتزام بأحكام نظام 

الحوكمــة وتوفيــق أوضاعهــا مســتنديًا بما يكفل لهــا تطبيق تلك األحكام.
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3. مجلس إدارة الشركة
3-1 هيكل مجلس اإلدارة

قامت قطر للبترول وهى مؤسسة عامة قطرية تأسست بموجب مرسوم بقانون رقم )10( لسنة 1974 بتأسيس شركة صناعات 
قطر كشركة أم لمجموعة من الشركات التي تعمل منذ أمد طويل في قطاعات البتروكيماويات، األسمدة الكيماوية والحديد 

والصلب، وقامت بطرحها لالكتتاب العام في عام 2003 وذلك لضمان مشاركة المواطنين القطريين في عوائد تلك األنشطة 
وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم من خالل طرح الشركة بسعر مخفض وحصولهم على نصيبهم من نتائج األعمال سنويًا بواقع 

نسب مساهمتهم.

ومن منطلق خصوصية نشاط شركة صناعات قطر ومركزها اإلستراتيجي كإحدى الدعائم األساسية لالقتصاد القطري ومن ثم 
مراعاة المصلحة العامة، فإن مجلس إدارة الشركة )على غير ما جاء ببعض االشتراطات الواردة بالمادة رقم )5( من نظام الحوكمة( 

يتشكل وفقًا لنظامها األساسي من عدد يصل الى  ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص »قطر للبترول« أن يعينهم جميعًا بحكم 
العديد من العوامل والتي تشير في مدلولها إلى االرتباط الوثيق لألداء المالي والتشغيلي للشركة بقطر للبترول، ومن ثم ضمان 

موائمة استراتيجية ورؤية كل منهما، و فيما يلي بيانها:

قطر للبترول مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة %51.	 
اعتماد شركة صناعات قطر وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث اللقيم والبنية التحتية.	 
اعتماد شركة صناعات قطر وشركاتها التابعة على قطر للبترول من حيث الدعم الفني والتقني ألنشطة المجموعة.	 
تقديم قطر للبترول لكافة الخدمات المالية واإلدارية للشركة بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة. ويتم توفير تلك الخدمات متى 	 

وكيفما ُتطلب لضمان الدعم التام لعمليات صناعات قطر.

باستثناء األمور التي يقرر أحكام النظام األساسي للشركة أن يتم البت فيها من ِقَبل المساهمين، يتمتع مجلس إدارة الشركة 
بأوسع الصالحيات الضرورية لتحقيق أغراض الشركة، ويحق لمجلس اإلدارة أن يفوض أي من صالحياته إلى أي عضو من أعضاء 

مجلس اإلدارة أو أكثر.

3-2 تشكيل مجلس اإلدارة
يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث )3( سنوات قابلة للتجديد أو لفترات أقل )ال تقل عن سنة )1( واحدة(. وبموجب القرار 

رقم )6( لعام 2018 لقطر للبترول الصادر بتاريخ 2018/03/08، تم تشكيل مجلس إدارة شركة صناعات قطر الحالي طبقًا للمادة رقم 
)22( من النظام األساسي للشركة )على غير ما جاء ببعض المتطلبات الواردة بالمادة رقم )6( من نظام الحوكمة(، حيث تم تعيين 
7 أعضاء من قبل قطر للبترول، وذلك اعتبارًا من 2018/03/05. وطبقًا لتعريف العضو المستقل الوارد بنظام الحوكمة الصادر عن 
الهيئة، ال يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة من األعضاء غير التنفيذيين أعضاء مستقلين نظرَا لكونهم ممثلين لشخص اعتباري 
يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، ولكن يتضمن خمسة أعضاء تنفيذيين وعضوين غير تنفيذيين كما هو موضح بمرفق السير 

الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة.

ووفقًا لتشكيل المجلس والمهام والمسؤوليات المنوط بها وفقًا لميثاق المجلس ودليل الصالحيات والنظام األساسي للشركة، 
ال يتحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات حيث تصدر القرارات باالغلبية البسيطة ألعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين والذين يحق لهم 

التصويت في االجتماع، ويكون لكل عضو حاضر صوت واحد.

وتحرص قطر للبترول على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين والمستوفين لشروط عضوية مجلس اإلدارة ممن تتوافر فيهم 
الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها. من ناحية أخرى، تحرص 
قطر للبترول على عقد برامج تدريبية وتوعوية لممثليها في الشركات التابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات األداء لمجالس اإلدارة 

واتباع أفضل ممارسات الحوكمة. 

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

3-3 المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ُيعد مجلس إدارة الشركة أحد أهم ركائز الحوكمة وتطبيقها على مستوى الشركة، والمسؤول أمام مساهمي الشركة عن بذل 

العناية الالزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة وإرساء مبادئ اإلدارة الرشيدة على كافة المستويات، بما يحقق مصلحة الشركة 
ومساهميها وأصحاب المصالح ومن ثم النفع العام. ومن منطلق ذلك، فقد أعد مجلس إدارة الشركة ضمن إطار الحوكمة ميثاقا 

لمجلسه وفقًا ألفضل ممارسات الحوكمة المتعارف عليها. يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاؤه 
التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا تامًا. ويأخذ بعين االعتبار مراجعة الميثاق في حال أية تعديالت من ِقَبل الجهات الرقابية ذات الصلة. 

من ناحية أخرى، أعد مجلس اإلدارة ضمن إطار الحوكمة التوصيف الوظيفي العضاء مجلس االدارة كل على حدة وعلى حسب 
تصنيفه وكذلك الدور المنوط به في أي من لجان المجلس. أيضًا تم تحديد التوصيف التوظيفي المين سر مجلس االدارة.

وطبقًا لميثاق المجلس - متوافر على الموقع اإللكتروني للشركة - يضطلع المجلس بمهام منها التوجيه اإلستراتيجي للشركة في 
إطار رؤيتها ورسالتها من خالل اعتماد التوجيهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة وخطط العمل واإلشراف على تنفيذها، 

وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واإلشراف عليها، ضمان وجود إدارة تنفيذية فاعلة وضمان تعاقبها تعمل على 
أداء نشاط الشركة ونموها بطريقة مربحة ومستدامة. كما يحرص مجلس إدارة شركة صناعات قطر على اإلشراف على كافة جوانب 

نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة، ومراجعة سياسات وإجراءات الشركة لضمان تقيدها وتماشيها مع 
القوانين واللوائح ذات الصلة والعقد التأسيسي للشركة ونظامها األساسي.
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ويحق للمجلس تفويض بعض من صالحياته إلى لجان المجلس ولجان خاصة في الشركة. ويتم تشكيل تلك اللجان الخاصة بهدف 
إجراء عمليات محددة، وتمارس عملها وفقًا لتعليمات منصوص عليها. أيضًا وفقًا لدليل صالحيات الشركة، يحدد المجلس الصالحيات 

التي يفوضها لالدارة التنفيذية، واجراءات اتخاذ القرار كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها. وفي جميع األحوال، 
يبقى المجلس مسؤواًل عن جميع الصالحيات أو السلطات التي فوضها وعن أعمال تلك اللجان.

وفقًا للنظام األساسي للشركة، فإن كافة أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن واالنفراد عن أي عمل احتيالي أو سوء 
استخدام الصالحيات أو األخطاء الناجمة عن اإلهمال في اإلدارة أو مخالفات النظام األساسي أو القانون.

3-4 رئيس مجلس إدارة الشركة
رئيس مجلس إدارة الشركة مسؤواًل عن حسن سير عمل مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بطريقة مناسبة وفعالة، بما في ذلك 

حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب. ولقد تم إعداد التوصيف الوظيفي )مهام 
ومسؤوليات( لرئيس مجلس اإلدارة ضمن إطار الحوكمة للشركة بحيث يشتمل على المهام بشكل تفصيلي سواء كانت استراتيجية 

أو تشغيلية أو إدارية، وبحيث أن تتوافق هذه المهام مع الهدف األساسي للمنصب الوظيفي، أال وهو حماية حقوق المساهمين 
وتحقيق الشركة لرؤيتها وأهدافها االستراتيجية بشكل مربح ومستدام. 

وفقاً للنظام األساسي للشركة، يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة قبل الغير، أيضا يحل نائب رئيس مجلس االدارة محل الرئيس عند 
غيابه. رئيس مجلس إدارة الشركة ليس عضواً في أّي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة، إال أنه يشغل منصب 
العضو المنتدب للشركة )على غير ما ورد بالمادة رقم )7( من نظام الحوكمة( أخذاً في االعتبار أن شركة صناعات قطر هي الشركة 

األم لمجموعة من الشركات التي تعمل في مجاالت مختلفة، وبالتالي فإن طبيعة األعمال على مستوى الشركة ال تتضمن أية أعمال 
تنفيذية، األمر الذي تنتفي معه األسباب التي تدعو إلى الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة. وعلى 

الرغم من ذلك، فإنه يتم األخذ في االعتبار الغرض األساسي من حظر الجمع بين المنصبين على النحو التالي:

أال يكون لشخص واحد في الشركة السلطة المطلقة التخاذ القرارات وذلك عند إعداد دليل صالحيات وإجراءات الشركة واللوائح 	 
ذات الصلة.

تشكيل لجان تابعة للمجلس ولجان خاصة ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة سواء بصفته رئيسًا لمجلس اإلدارة أو عضوًا منتدبًا أي 	 
عضوية في أي منها.

الفصل فيما بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وبقية أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك أعضاء اإلدارة 	 
التنفيذية للشركة.

3-5 أعضاء مجلس اإلدارة
يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة ببذل العناية الالزمة واستغالل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة في إدارة الشركة والتقيد باللوائح 

والقوانين ذات الصلة، بما فيها ميثاق مجلس اإلدارة وميثاق السلوك المهني والعمل وفقًا للمبادئ األخالقية المتمثلة في النزاهة 
واالحترام والموضوعية والمساءلة والتميز واالستدامة والسرية بما يضمن معه إعالء مصلحة الشركة والمساهمين وسائر أصحاب 

المصالح وتقديمها على المصلحة الشخصية. يلتزم األعضاء وفقا للنظام األساسي للشركة وسياسة تعارض المصالح باالفصاح 
عن أية عالقات مالية وتجارية والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبًا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

3-6 اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقد مجلس اإلدارة لتسيير أعمال الشركة ويقوم بتنظيم اجتماعاته بأي شكل آخر كما يراه مناسبًا. يعقد مجلس االدارة ستة )6( 

اجتماعات على األقل خالل السنة المالية للشركة، وال يجوز أن تنقضي ثالثة )3( أشهر دون عقد اجتماع للمجلس. أيضًا نصاب اجتماع 
مجلس االدارة اليكون صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضاء مجلس االدارة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. ووفقًا ألحكام 

المادة رقم )31-1( من النظام األساسي المحدث للشركة، فقد تم استيفاء عدد مرات انعقاد مجلس اإلدارة  خالل عام 2019.
ُيدعى المجلس - وفقًا لميثاق المجلس وكذلك النظام األساسي للشركة - إلى االجتماع بناًء على طلب رئيس مجلس اإلدارة أو 

نائب الرئيس في غياب الرئيس أو من أي عضوين في المجلس أو من أي عضو مجلس إدارة مخول من ِقَبل رئيس مجلس اإلدارة. 
وُتقدم الدعوات وجدول األعمال إلى األعضاء قبل أسبوع على األقل من تاريخ عقد االجتماع. وفي حال توجيه الدعوة خالل فترة 

تقل عن )7( أيام، يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة أنه قد تم عقده بشكل صحيح في حال عدم االعتراض من قبل أي من األعضاء ووافق 
على الحضور.

وطبقا للنظام األساسي للشركة، يجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على 
أنه ال يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو مجلس إدارة. وفي حال تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات 

متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اُعتبر المنصب شاغرًا.

وحرصــًا علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلس اإلدارة المشــاركة في اجتماع 
المجلــس بــأي وســيلة مؤمنــة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة المتعــارف عليهــا، ُتمكن الُمشــارك من االســتماع والمشــاركة الفعالة 

فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات. ويعتبــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضرًا شــخصيًا فــي االجتماع ويجــب اعتباره ضمن 
النصــاب ويحق لــه التصويت.
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3-7 قرارات المجلس
طبقًا للنظام األساسي ولوائح الشركة، تصدر قرارات المجلس باألغلبية البسيطة ألعضاء مجلس االدارة الحاضرين الذين يحق لهم 

التصويت في االجتماع المعني ويكون لكل عضو حاضر صوت واحد . وعند تساوي األصوات ُيرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، 
وُيحرر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار باالجتماع، ويوقع من رئيس االجتماع وكافة 

األعضاء الحاضرين وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.
فيما يتعلق بإصدار القرارات الخطية بالتمرير ، يجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدار قرارات خطية بالتمرير 

بشرط تحقق الموافقة كتابة على تلك القرارات من جميع أعضائه، ويعتبر القرار نافذًا وفعااًل لكافة األغراض كما لو كان قرار تم 
اعتماده في اجتماع لمجلس اإلدارة. وفي جميع األحوال، يجب أن يعرض القرار الخطي في االجتماع التالي للمجلس، لتضمينه 

بمحضر اجتماعه.

3-8 أمين سر المجلس
طبقًا للنظام األساسي للشركة، يصدر مجلس اإلدارة أو المساهم الخاص قرارًا بتسمية أمين سر المجلس للفترة ووفق الشروط 

التي يقررها، ويجوز له أن يلغي هذا التعيين. ويقرر مجلس اإلدارة مهام أمين السر وحدود صالحياته باإلضافة إلى تحديد أتعابه 
السنوية. 

تم إدراج نطاق مهام أمين سر المجلس تفصيليًا ضمن التوصيف الوظيفي الخاص به في إطار حوكمة الشركة والتي تتوافق مع 
الهدف األساسي للمنصب الوظيفي من حيث تقديم كافة الخدمات اإلدارية الشاملة والدعم ألعضاء المجلس وضمان سريتها، مع 

تأكده من حفظ وثائق المجلس والتنسيق فيما بين األعضاء بالشكل والوقت المناسبين.

وتتضمن مهامه حفظ وثائق المجلس وتأمينها وتوزيع جدول أعمال اجتماعات المجلس ودعوات الحضور والوثائق الالزمة األخرى 
ومحاضر االجتماعات والقرارات التي ُيصدرها مجلس اإلدارة وضمان الحفظ اآلمن لها. وينهض أمين السر أيضًا بمسؤولية تزويد 

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بمواد التهيئة المبدئية وجدولة مواعيد جلساتها.

ويتمتع أمين سر المجلس الحالي بخبرة تتعدى 13 عامًا في المجال القانوني، هذا فضاًل عن خبرته الممتدة في تولي شؤون شركة 
عامة مدرجة أسهمها في السوق المالية.

يجوز ألمين السر وفقًا لما يراه مناسبًا وبعد موافقة الرئيس تفويض نائب له بأي من واجباته أو صالحياته أو سلطاته التقديرية، وال 
يحق للنائب تفويضها إلى شخص آخر. 

3-9 لجان المجلس 
وفقًا لتطبيقات الحوكمة، قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه، وكذلك بعض اللجان الخاصة وتفويضها بعض 

الصالحيات إلجراء عمليات محددة وبغرض تسيير نشاط الشركة مع بقاء المجلس مسؤواًل عن جميع الصالحيات أو السلطات التي 
فوضها. كما أن رئيس مجلس إدارة الشركة ليس عضوًا في أي من لجان المجلس المشكلة أو اللجان الخاصة، كما يقوم المجلس 

بمراجعة وتقييم أعمال اللجان بشكل سنوي. فيما يلي بيان بوضع الشركة تجاه تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس:

3-9-1 لجنة التدقيق
قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم )7( باجتماعه الرابع لعام 2011 والتشكيل الحالي بموجب 

القرارين رقم )3( و )5( لعام 2018 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة. تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء برئاسة أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة وعضوية اثنين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة الالزمة لتأدية مهامهم بصورة فعالة وممارسة 

اختصاصات اللجنة، أخذًا في االعتبار أن رئيس لجنة التدقيق ال يتولى رئاسة لجنة أخرى، وال يشغل عضوية أي لجان أخرى. 

وطبقًا لتعريف العضو المستقل المدرج في نظام الحوكمة، ال يتضمن تشكيل لجنة التدقيق أعضاء مستقلين )على غير ما ورد 
بالمادة رقم )18( من نظام الحوكمة( نظرًا لكونهم أعضاء مجلس إدارة معينين من ِقَبل المساهم الخاص الرئيسي )بنسبة 51%(، إال 
أن األعضاء الحاليين لم يسبق ألي منهم االشتراك في التدقيق الخارجي لحسابات الشركة خالل السنتين السابقتين على عضوية 

اللجنة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

تم إعداد دليل إختصاصات لجنة التدقيق ضمن إطار الحوكمة الخاص بالشركة، والذي تم إعداده وفقًا لنظام الحوكمة الصادر عن 
الهيئة، وكذلك أفضل معايير الحوكمة المتعارف عليها. ويتضمن نطاق مهامها النواحي المالية والتدقيق الداخلي والخارجي 

والضوابط الرقابية واالمتثال وإدارة المخاطر وأي نواح أخرى مرتبطة باختصاصات اللجنة.

تقوم اللجنة برفع تقاريرها بشكل دوري إلى مجلس اإلدارة بالموضوعات التي تمت دراستها من ِقَبل اللجنة، وتوصياتها في ذلك 
الصدد خاصة فيما يتعلق بمراجعة واعتماد البيانات المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية، وكذلك تقارير التدقيق الداخلي 

والخارجي ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

على مستوى 2019، فقد قامت اللجنة من خالل اجتماعاتها بدراسة واتخاذ قرارات بشأن العديد من الموضوعات منها:
1.  اعتماد تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية المستقلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2.    مراجعة البيانات المالية المستقلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
3.    المصادقة على تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4.      المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2018.
 5.  المصادقة على المواد الخاصة باجتماعي الجمعية العامة للشركة واستيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة قبل اإلصدار، والنظر   

 في مدى دقة المعلومات واكتمالها. 
693.  مراجعة البيانات المالية الُموحدة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والمصادقة عليها وعرض الموجز التنفيذي لتقرير    اإلدارة. 92



7.    مراجعة البيانات المالية الُموحدة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 والمصادقة عليها.
8.   مراجعة البيانات المالية الُموحدة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والمصادقة عليها وعرض الموجز التنفيذي لتقرير اإلدارة.

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

11.  إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء اللجنة.
12.  الموافقة على طرح المناقصة الجديدة ألعمال التدقيق الداخلي للشركة والُمسندة إلى مصادر خارجية.

وطبقًا لدليل إختصاصات اللجنة، ال يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إال بحضور رئيس اللجنة وبأغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع يتم 
توقيعه من كافة األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع.  وفقًا لدليل اختصاصات اللجنة الُمعدل، تعقد اللجنة ستة )6( اجتماعات 

على األقل خالل السنة المالية، وخالل عام 2019 اجتمعت اللجنة )6( مرات.
تضم اللجنة حاليًا ثالثة أعضاء:

كافة أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة ما عدا السيد/أيوب عوليا، والذي يشغل مدير إدارة التدقيق الداخلي بقطر 
للبترول، ويتمتع بالخبرة المتميزة والدراية التامة الالزمة لتأدية مهامه وممارسة اختصاصات اللجنة بصورة فعالة.

3-9-2 لجنة المكافآت
في سبيل توفيق أوضاع الشركة مع أحكام نظام الحوكمة، قامت الشركة بتشكيل لجنة المكافآت بموجب قرار مجلس إدارة الشركة 

رقم )1( لعام 2018، ثم تم إعادة التشكيل بموجب القرار رقم )1( لعام 2019 بتاريخ 2019/02/10. تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء 
برئاسة أحد أعضاء مجلس اإلدارة وعضوية اثنين ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية والدراية التامة الالزمة لتأدية مهامهم بصورة 

فعالة وممارسة اختصاصات اللجنة، أخذًا في االعتبار أن رئيس لجنة المكافآت ال يتولى رئاسة لجنة أخرى من لجان المجلس، كما ال 
يمثل رئيس لجنة التدقيق عضوًا بها. 

تم إعداد دليل اختصاصات لجنة المكافآت وفقًا لنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة وكذلك أفضل معايير الحوكمة المتعارف عليها. 
يتضمن نطاق مهامها تحديد أسس مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، أخذًا في االعتبار متطلبات الجهات الرقابية ذات الصلة، كما 

تقوم اللجنة بتحديد أسس منح المكافآت والبدالت والحوافز لإلدارة التنفيذية العليا.

تأخذ اللجنة بعين االعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء الشركة، أيضا 
المقارنة مع أفضل الممارسات المتبعة من ِقَبل الشركات المثيلة والمدرجة ببورصة قطر عند تحديد المكافآت المقترحة. وتقوم 

اللجنة برفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة بالموضوعات التي تمت دراستها من قبل اللجنة، وتوصياتها في ذلك الصدد.

وطبقا لدليل اختصاصات اللجنة، ال يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إال بحضور رئيس اللجنة وبأغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع يتم 
توقيعه من كافة األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع. وفقًا لدليل اختصاصات اللجنة، تنعقد اللجنة كلما تطلب األمر، إال أنها 

يجب أن تنعقد قبل اجتماع مجلس إدارة الشركة الخاص بمناقشة البيانات المالية الختامية لرفع التوصية الخاصة بالمكافآت المقترحة 
العضاء مجلس االدارة للعرض على اجتماع الجمعية العامة للموافقة. 

مكافآت مجلس اإلدارة
قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم بمراجعتها بشكل دوري. وتأخذ هذه السياسة في اعتبارها جزءًا 

ثابتًا مقابل عضوية مجلس اإلدارة وحضور جلسات مجلس اإلدارة، وجزءًا متغيرًا يرتبط باألداء العام للشركة، كما تم إدراج المبادئ 
األساسية لها ضمن إطار الحوكمة الخاص بالشركة. وفقًا للنظام األساسي للشركة، يتم اعتماد المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس 

إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للشركة. 

تلتزم الشركة في سياستها بالحدود المنصوص عليها بالمادة رقم )119( من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 
2015 حيث ال تزيد نسبة تلك المكافآت على )5%( من الربح الصافي بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح 

اليقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

مكافآت اإلدارة العليا
كافة المهام المالية واإلدارية وغيرها من مهام المكتب الرئيسي يتم توفيرها من ِقَبل قطر للبترول من خالل مواردها البشرية 

بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة مع الشركة. وبناء عليه، فإن العضو المنتدب باعتباره اإلدارة التنفيذية العليا لشركة صناعات قطر 
فيتم تحديد واعتماد راتبه من ِقَبل مجلس إدارة الشركة، وال يحصل على مكافآت بصفته الوظيفية.

تضم اللجنة حاليًا ثالثة أعضاء ، وتم االجتماع بتاريخ 2019/2/11 للنظر في المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 
المالي المنتهي في 2018/12/31، وهو ما تم التوصية به وإقراره من قبل اجتماع الجمعية العامة لشركة صناعات قطر والتي 
ُعقدت بتاريخ 2019/3/5 وذلك بإجمالي مبلغ 7،750،000 ريال قطري لكافة أعضاء مجلس اإلدارة. أما فيما يتعلق باللجان التابعة 

لمجلس اإلدارة ، فال يتم صرف أية مكافآت أو بدالت مقابل عضويتها أو حضور جلساتها.
 وفيما يلي بيان التشكيل الحالي للجنة:

المهام اسم العضو

رئيسًا السيد/ عبدالعزيز محمد المناعي

عضوًا السيد/ عبدهللا أحمد الحسيني

عضوًا السيد/ أيوب عوليا
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المهام اسم العضو

رئيسًا السيد/ عبدهللا أحمد الحسيني

عضوًا السيد/ عبد الرحمن السويدي

عضوًا السيد/ محمد جابر السليطي

كافة أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة ما عدا السيد/محمد جابر السليطي، والذي يشغل منصب مدير إدارة شؤون الشركات 
المخصخصة بقطر للبترول، ويتمتع بالخبرة الكافية والدراية التامة الالزمة لتأدية مهامه وممارسة اختصاصات اللجنة بصورة فعالة.

3-9-3 لجنة الترشيحات
لم ُتشكل لجنة ترشيحات على مستوى الشركة )على غير ما ورد بالمادة رقم )18( من نظام الحوكمة( حيث أن مجلس إدارة شركة 

صناعات قطر يتشكل وفقًا لنظامها األساسي من عدد يصل إلى ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص "قطر للبترول" أن يعينهم 
جميعًا بحكم العديد من العوامل السابق اإلشارة إليها والتي تشير في مدلولها إلى االرتباط الوثيق لألداء المالي والتشغيلي 

للشركة بقطر للبترول. 

 3-10تقييم أداء المجلس
ُيجري مجلس اإلدارة سنويًا عملية تقييم ذاتي لضمان وجود مجلس إدارة كفء وفعال، وضمان وفاء أعضائه بالتزاماتهم فضاًل عن 
توفير أقصى حد ممكن من اإلنتاجية وتبادل الخبرات. ويتم التقييم أخذًا في االعتبار العديد من العوامل التي يجب أن تتماشى مع 

مصلحة مساهمي الشركة على المدى الطويل وتلبي توقعاتهم وهي:

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

من المقرر أن تراجع لجنة المكافآت في اجتماعها عن عام 2019 التقييم الذاتي ألعضاء مجلس االدارة، وسترفع توصياتها في هذا 
الشأن ضمن تقريرها الى اجتماع مجلس اإلدارة.

خالل عام 2019، فإن مجلس اإلدارة قام بالمهام الموكلة إليه واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة ضمن الصالحيات المخول 
له القيام بها والمنصوص عليها في لوائح الشركة، ال توجد أية تظلمات أو شكاوي من قبل أعضاء المجلس ، وأية مقترحات يتم 

مناقشتها خالل اجتماعات مجلس االدارة ومن ثم يتم اتخاذ االجراءات الالزمة ذات الصلة سواء كانت تصحيحية أو تعزيزية. مجلس 
اإلدارة راٍض عن فاعلية وكفاءة المجلس واالدارة التنفيذية العليا في القيام بااللتزامات والمهام كما هي منصوص عليها.

4. أعمال الرقابة بالشركة 
يتمثل الهدف األساسي إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة في ضمان إجراء أعمالها بشكل منظم وفعال قدر اإلمكان، بما في 

ذلك االلتزام بسياسات اإلدارة، وحماية األصول، ومنع وكشف االحتيال والخطأ، والتأكد من مدى دقة السجالت المالية للشركة 
واالعتماد عليها، فضاًل عن تحديد المخاطر ذات الصلة وتقييمها، والعمل على إدارتها. وفي سبيل ذلك، قامت الشركة بإعداد نظام 

رقابة داخلي يتضمن وضع الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية والسياسات واإلجراءات التشغيلية المتعلقة بإدارة المخاطر، 
والتدقيق الداخلي والخارجي، ورقابة التزام الشركة بالضوابط واللوائح ذات الصلة. ثم يتم وضع معايير واضحة للرقابة الذاتية 

والمسؤولية والمساءلة في أقسام الشركة كلها. 

ويتم اإلشراف على نظام الرقابة الداخلية من قبل اإلدارة التنفيذية العليا ولجنة التدقيق ومجلس اإلدارة لمناقشة المالحظات 
المتعلقة بالرقابة الداخلية. ويقوم المدقق الداخلي بإصدار تقاريره في هذا الصدد بشكل دوري.

وفي إطار حرص الشركة على تطبيق أفضل المعايير في إعداد نظم الرقابة الداخلية، قررت لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة 
الشركة أن يقوم المدقق الداخلي للشركة بإجراء دراسة مقارنة )Benchmark Study( بين عناصر نظام الرقابة الداخلي الحالي 

للشركة واإلطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن كوسو )2013( تمهيدًا لتطبيقه كإطار مرجعي. ويشمل اإلطار المتكامل للرقابة 
الداخلية الصادر عن كوسو )2013( مكونات مترابطة فيما بينها، هي البيئة الرقابية وتقييم المخاطر وأنشطة الرقابة والمعلومات 

واالتصاالت والرصد.

وتعد الرقابة الداخلية جزءًا ال يتجزأ من حوكمة الشركة، والتي تشمل مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية العليا والموظفين على كل المستويات التنظيمية. وتتضمن أساليب وعمليات من أجل: 

حماية أصول الشركة.1. 
ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية. 2. 
ضمان االمتثال للتشريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.3. 
ضمان تحقيق األهداف والتحسين المستمر للفاعلية التشغيلية.4. 

إن الهــدف الخــاص عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة هــو أن تكــون متوافقــة مــع أعلــى المعاييــر المهنية وأن تكــون كاملة وعادلة 
ودقيقــة ومفهومة.
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إضافة إلى ذلك، فإن وجود إطار مرجعي سيمكن اإلدارة من إنشاء نظام رقابة داخلية والمحافظة عليه، وبما يتسنى معه لمراقب 
حسابات الشركة من الرجوع إليه كإطار مرجعي للقيام بالمهام والمسؤوليات الموكل بها وفقًا للمادة )24(، خاصة فيما يتعلق بتقييم 

مدى مالئمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة. 

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

وفي سبيل هذا الغرض، أسندت الشركة للمدقق الداخلي مهام تقييم إطار الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للشركة 
"ICoFR" كدعم إداري. وقد اتبع نهجًا تنازليًا في تصميم اإلطار واختباره، حيث يتم البدء على مستوى البيانات المالية وبفهم لكافة 

المخاطر الخاصة بالضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية.

وقد أتم فريق المدقق الداخلي تقييم المخاطر ألنشطة األعمال استنادًا إلى البيانات المالية المستقلة للشركة لعام 2018. وقد 
تضمن تقييم المخاطر تطبيق مستوى التأثير "Materiality" على البيانات المالية المستقلة للشركة لعام 2018 )أخذا في االعتبار 

العوامل النوعية والكمية( استنادًا إلى مدخالت المدقق الخارجي وأفضل الممارسات من أجل تحديد الحسابات واإلفصاحات الهامة 
وتأكيداتها ذات الصلة وأنشطة األعمال المطبقة داخل الشركة بهدف تحديد الضوابط والتقييم واالختبار . 

ويوجه هذا النهج االنتباه إلى الحسابات واإلفصاحات والتأكيدات التي تشير بصورة منطقية الحتمالية وجود أخطاء مؤثرة في 
البيانات المالية واإلفصاحات ذات الصلة. ثم يتم فهم المخاطر في عمليات الشركة ذات الصلة بالحسابات الهامة التي تم تحديدها 
َرة لألخطاء في  واإلفصاحات والتأكيدات استنادًا إلى تقييم المخاطر ثم اختبار تلك الضوابط التي تتناول بشكل كاٍف المخاطر الُمَقدَّ

كل تأكيد ذي صلة. ويمكن شرح تلك العملية بالتفاصيل على النحو التالي:

تقييم المخاطر:
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة في البيانات المالية.1. 

تحديد مستوى التأثير "Materiality level" )أخذًا في االعتبار العوامل النوعية والكمية( ومدخالت التدقيق الخارجي والعوامل 2. 
األخرى ذات الصلة بتحديد أوجه الضعف المؤثرة.

تحديد فئات المعامالت وأرصدة الحسابات الهامة واإلفصاحات وتأكيداتها ذات الصلة وأنشطة األعمال المطبقة استنادًا 3. 
إلى مستوى التأثير المحدد. وتتضمن تأكيدات البيانات المالية الوجود أو الحدوث، واالكتمال، والتقييم أوالتخصيص، والحقوق 

وااللتزامات ، واإلفصاحات.

 عملية التتبع:
عقب إجراء عملية تقييم المخاطر، يتم تحديد الضوابط الداخلية المعنية التي تخفف من حدة األخطاء الجوهرية في أنشطة األعمال 

المطبقة من خالل عمليات التتبع، وذلك بمراجعة السياسات واإلجراءات المتبعة ومناقشة اإلدارة ومسؤولي العمليات وفهم خط 
سير المعامالت.

وتصنف هذه الضوابط كالتالي:

الضوابط على مستوى الكيان – متوفرة في الشركة وتتضمن تدابير من ِقَبل اإلدارة إلعداد الموظفين إلدارة المخاطر بصور 1. 
كافية من خالل رفع مستوى الوعي وتوفير المعرفة واألدوات المالئمة وصقل المهارات.

الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات – تلك الضوابط على األنظمة والبنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة.2. 
ضوابط أنشطة األعمال – يدوية وآلية وهي جزء ال يتجزأ من أنشطة األعمال المطبقة على المعامالت المالية. وقد تتغير هذه 3. 

 الضوابط بمرور الوقت نتيجة التغييرات في أنشطة أعمال الشركة.

تتضمن هذه العملية تتبع المعاملة بدءًا من إنشائها ومرورها بعمليات الشركة، بما في ذلك أنظمة المعلومات، إلى أن يتم تقييدها 
في السجالت المالية للشركة، باستخدام نفس اإلجراءات وتكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها موظفو الشركة.

وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش على المستندات ذات الصلة.

اختبار الضوابط الداخلية
بعد تقييم المخاطر وتحديد الضوابط، أجرى المدقق الداخلي اختبارات الضوابط على كل ضابط من الضوابط المحددة لتقييم ما إن 

كان قد تم تصميمه بالشكل الكافي وأنه يعمل بشكل فعال أم غير ذلك. ويتضمن اختبار الضوابط ثالثة مكونات: اختبار فاعلية 
التصميم واختبار فاعلية التشغيل والرصد المستمر. 

اختبار الضوابط - اختبار فاعلية التصميم:
يشمل اختبار فاعلية تصميم الضوابط تحديد ما إن كانت ضوابط الشركة - حال تشغيلها على النحو المنصوص عليه من ِقَبل 

األشخاص الذين يملكون الصالحية والكفاءة الالزمة ألداء الضابط بشكل فعال - تلبي أهداف الشركة بشأن الرقابة، وتمنع أو 
تكشف بصورة فاعلة األخطاء أو االحتيال الذي يمكن أن يسفر عن حدوث أخطاء جوهرية في البيانات المالية، مما نستنتج معه ما إذا 

كان لدى الشركة نظامًا داخليًا كافيًا للضوابط على إعداد التقارير المالية أم غير ذلك.

ويتضمن اختبار التصميم مزيجًا من االستفسارات بشأن الموظفين المناسبين، ورصد عمليات الشركة، والتفتيش على المستندات 
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اختبار فاعلية التشغيل:
يتضمن اختبار فاعلية تشغيل الضوابط الحصول على أدلة حول ما إذا الضابط يعمل وفقًا لتصميمه خالل فترة إعداد التقارير المالية 

ذات الصلة. لكل ضابط يخضع الختبار فاعلية التشغيل، فإن الدليل الالزم الستنتاج ما إن كان الضابط فعال يعتمد على الخطر ذو 
الصلة بالضابط، المقيم استنادًا إلى عوامل مثل طبيعة الخطأ وحجمه، والذي يهدف هذا الضابط إلى منعه، ويعتمد كذلك على 
تاريخ حدوث األخطاء، ووتيرة تشغيل الضابط، وفاعلية الضوابط على مستوى الكيان، وكفاءة الموظفين الذين يقومون بتشغيل 

الضابط، وطبيعة الضابط، أي آلي أو يدوي.

تقييم أوجه القصور المحددة:
يحدث "القصور" في الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية عندما ال يتيح تصميم أو تشغيل أحد الضوابط لإلدارة أو الموظفين 

في السياق المعتاد ألداء المهام الموكلة إليهم إمكانية منع األخطاء أو اكتشافها في الوقت المناسب.

وينبغي تقييم مدى خطورة كل وجه من أوجه القصور في الضابط لتحديد ما إن كانت تعتبر- سواء بشكل مستقل أو ضمنيًا - أوجه 
قصور أو نقاط ضعف جوهرية كما في تاريخ الميزانية العمومية.

تأخذ إدارة الشركة في االعتبار أن القصور أو الضعف الجوهري في الضوابط الداخلية إلعداد البيانات المالية يزداد معه احتمالية أن 
يتعذر منع أو اكتشاف الخطأ في البيانات المالية السنوية أو المرحلية للشركة في الوقت المناسب، وهو ما يعتبر أمرًا هامًا بما فيه 

الكفاية ليستحق اهتمام المسؤولين عن اإلدارة والحوكمة.

يحدث القصور في التصميم عند: )أ( غياب ضابط ضروري لتحقيق الهدف الرقابي أو )ب( تصميم أحد الضوابط القائمة بشكل غير 
صحيح بمستوى ال يحقق الهدف الرقابي حتى وإن تم تشغيله وفقًا لتصميمه.

يحدث القصور في فاعلية التشغيل عندما ال يعمل أحد الضوابط المصممة بشكل صحيح وفقًا لتصميمه، أو عندما ال يمتلك 
الشخص الذي يقوم بتشغيل الضابط السلطة أو الكفاءة الالزمة لتشغيل الضابط بفاعلية.

المعالجة واختبارها:
تأخذ الشركة في اعتبارها معالجة أية مسائل أو أوجه قصور تتعلق بفاعلية تصميم أو تشغيل ضوابط محددة. وفور إعداد أو تصويب 

الضابط، ينبغي منحه وقت تشغيل كاِف للتحقق من فاعلية تشغيله. ويتوقف مقدار الوقت الالزم لتطبيق الضابط وتشغيله 
بفاعلية على طبيعته ومعدل تشغيله.

وبناًء على عملية تقييم اإلطار الحالي للضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للشركة واختبار التصميم وفاعلية التشغيل، يرى 
المدقق الداخلي أن الشركة قامت بإعداد إطار رقابة داخلي مالئم ويستوفي متطلبات الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية. 

إضافة إلى ذلك، يرى المدقق الداخلي واإلدارة العليا للشركة أن اإلطار الذي تم وضعه يعتبر مالئمًا ليشكل األساس لالمتثال 
لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية في هذا الصدد. 

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

4-1 إدارة المخاطر
يتم العمل في ذلك الشأن بالقواعد واللوائح المعمول بها بقطر للبترول كمقدم خدمات للشركة بناء على اتفاقية الخدمات المبرمة، 

إال أن مجلس اإلدارة يحرص على الحفاظ على إطار مالئم إلدارة المخاطر على مستوى الشركة، إذ أن إدارة المخاطر تشكل جزءًا 
أساسيًا من حوكمة الشركة، وهو األمر الذي يأمله المساهمون من مجلس اإلدارة. 

يأخذ هذا اإلطار في اعتباره وضع عملية متكاملة إلدارة المخاطر على نحو مستمر، بدءًا من تحديد المخاطر وتقييمها وقياسها 
وإدارتها، وصواًل إلى رصدها على النحو التالي:

تشمل عملية تحديد المخاطر وتقييمها تحديد وتقييم كل المخاطر التي تواجهها الشركة بالكامل والتي تم تصنيفها إلى أربعة أقسام 	 
رئيسية هي: مخاطر استراتيجية، تشغيلية، مالية، وامتثال. ولكل شكل من أشكال المخاطر البد أن تتوافر اإلجراءات التي تتضمن 

معالجته بصورة فاعلة، هذا إضافة إلى مجموعة من المؤشرات لرصد التغيرات في هيكل المخاطر والمشهد العام لها. أيضاً تتم 
محاكاة عملية ظهور المخاطر في عدة سيناريوهات، وذلك إلعداد سبل العالج المالئمة وتقييم أثرها التراكمي على أداء الشركة. 

ثم يتم قياس المخاطر استنادًا إلى األثر واحتمالية الحدوث.	 
تدار المخاطر مع احتمالية زيادة أو نقص أو بقاء مستواها بصورة تتسق مع مستوى المخاطر المحدد الذي تقبله الشركة. وتأخذ 	 

الشركة في اعتبارها أثناء المعالجة أن المخاطر لها دورة حياة، أي مراحل ما قبل وأثناء وبعد حدوث المخاطر. كما تأخذ الشركة في 
اعتبارها ضمان توفير الحماية وإعداد اللوائح واإلجراءات التشغيلية والضوابط الرقابية التي تتماشى مع الممارسات المثلى 

وتكفل تقليل المخاطر ذات الصلة والتخفيف من آثارها.
ثم يتم رصد المخاطر لضمان سرعة تحديد أية مشاكل ذات صلة ومعالجتها بالمستوى اإلداري المالئم. 	 

4-2 التدقيق
4-2-1 التدقيق الداخلي

تقوم الشركة بشكل دوري بإجراء مناقصة الختيار أحد المكاتب االستشارية المتخصصة المستقلة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي 
للشركة وفقًا إلجراءات التناقص، ويتم العرض على لجنة المناقصات الُمشكلة، والتي بدورها ترفع توصياتها إلى السلطة المختصة 
بشأن اختيار االستشاري المناسب في ضوء العروض الفنية والتجارية المقدمة. وقد تم تعيين أحد المكاتب االستشارية المتخصصة 

في 2016/4/12  لمدة ثالث سنوات لتقديم خدمات التدقيق الداخلي للشركة "كمقدم خدمات"، أيضًا التدقيق على الشركات 
التابعة تبعًا لتعليمات لجنة التدقيق وخطة التدقيق الموضوعة.  وفي أعقاب انتهاء التعاقد، قامت الشركة بطرح مناقصة جديدة 
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يأخذ المدقق الداخلي الذي يتم تعيينه في اعتباره تقييم المخاطر على مستوى الشركة والشركات التابعة، ومن ثم تحديد خطة 
التدقيق المالئمة فضاًل عن متابعة تنفيذ المالحظات المعلقة وخطط اإلدارة التصحيحية ذات الصلة.

المدقق الداخلي لديه صالحية الوصول إلى كافة أنشطة الشركة، حيث يتم توفير كافة البيانات متى وكيفما تم الطلب. ويقوم 
المدقق الداخلي بالتحقق من إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية وإدارة المخاطر، كما ُيَقّيم مدى التزام الشركة بتطبيق 
نظام الرقابة الداخلية، والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلدراج واإلفصاح 

في السوق المالي.

يعد المدقق الداخلي تقارير التدقيق الداخلي وفقا للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ويرفع جميع التقارير والتوصيات بشكل دوري 
كل ثالثة أشهر إلى لجنة التدقيق، ومن ثم إلى مجلس إدارة الشركة ضمن التقرير الدوري للجنة التدقيق من حيث نتائج التدقيق، 

المتابعة والوضع الحالي لخطط اإلدارة التنفيذية نحو اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة أية نقاط ضعف في الرقابة الداخلية، ونتائج 
تقييم المخاطر واألنظمة المستخدمة. تستلم اإلدارة التنفيذية نسخة من التقرير التخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وفقا لتعليمات 

لجنة التدقيق. 

وقد أجرى المدقق الداخلي خالل فترة تعاقده بعمليات تدقيق داخلية لعدد من الكيانات يبلغ 18 كيانًا )صناعات قطر وشركاتها 
التابعة/ المشاريع المشتركة( خالل الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019. وقد اشتمل نطاق التدقيق الداخلي المستند إلى تقييم 

المخاطر على مجموعة واسعة من المجاالت في هذه الكيانات تضمنت العمليات األساسية )اإلنتاج، الصيانة، المخزون، أنظمة 
التحكم الصناعية، إلخ( ، ومهام الدعم )مثل الشؤون المالية والحسابات، الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسالمة 

والبيئة واإلدارة والمشتريات والشؤون القانونية وحوكمة الشركة، وما إلى ذلك(. 

وقد استمر المدقق الداخلي في تقييم حالة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية )بعد إصدار تقرير التدقيق النهائي لكل كيان( الخاضعة 
للمالحظة في جميع الكيانات ودأب على رفع تقاريره بالحالة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة كل ثالثة أشهر. وقد تم 

التعامل مع جميع المالحظات الهامة التي رفعها المدققون الداخليون في حينها. باإلضافة إلى ذلك، أجرى المدقق الداخلي مراجعة 
لتقييم جودة إدارات التدقيق الداخلي في الشركات التابعة لصناعات قطر والمشاريع المشتركة في 2019، وخلص إلى أن نتيجة 

تقييم الجودة تشير إلى أن إدارات التدقيق الداخلي في الشركات التابعة لصناعات قطر والمشاريع المشتركة تفي بتوقعات لجنة 
التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة واإلدارة. 

وأسند إليه أيضًا مهام اختبار تصميم الضوابط الداخلية العداد التقارير المالية وتحليل أوجه االختالف بالمقارنة مع متطلبات اإلطار 
المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن كوسو )2013(، فضاًل عن اختبار فاعلية التصميم والتشغيل لتلك الضوابط.

4-2-2 التدقيق الخارجي
تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى 

المجلس توصية باختيار أحد مراقبي الحسابات لتعيينه، وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية 
العامة للشركة. تعين الجمعية العامة مراقب حسابات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس 
سنوات متصلة، وال يتم إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين. ينص العقد فيما بين الشركة ومراقب الحسابات بضرورة التزام 

موظفيه بالحفاظ على سرية معلومات الشركة. وبموجب اللوائح والقوانين ذات الصلة يحظر على مراقب الحسابات الجمع بين 
أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سنة على األقل من تاريخ إنهاء عالقته بها. 

قامت الشركة بطرح مناقصة لتعيين المدقق الخارجي اعتبارًا من عام 2019، وتم عرض توصية اللجنة المشكلة وفقا الجراءات 
المناقصات الخاصة بالشركة على اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة والذي عقد بتاريخ 2019/3/5 والتي وافقت على 

تعيين السادة "Deloitte"  مدققًا خارجيًا للشركة عن عام 2019 مقابل أتعاب سنوية قدرها 306،800 ريال قطري. 

ومع األخذ في االعتبار متطلبات المادة رقم )24( من نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة، شمل نطاق مهام المدقق الخارجي القيام 
بأعمال الرقابة وتقييم األداء بالشركة خاصة تلك المتعلقة بمدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة بما 

فيها الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية، أيضا مدى التزام الشركة بنظامها األساسي وخضوعها ألحكام القانون وتشريعات 
الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام نظام الحوكمة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية. تقرير المدقق الخارجي في هذا الصدد عن 

عام 2019 سيتم موافاة هيئة قطر لألسواق المالية وإدارة الشركة بنسخة منه إلتخاذ أية اجراءات تصحيحية إن وجدت.

يقوم مراقب الحسابات بتقديم خدمات التأكيد على أن البيانات المالية قد تم إعدادها بطريقة صحيحة وعادلة طبقًا لمعايير 
المحاسبة والتدقيق العالمية، ويقوم برفع تقاريره بشأن المالحظات المالية الرئيسية والضوابط الرقابية المالية المتبعة. وهو ما تم 

في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن عام 2018 والتي عقدت بتاريخ 2019/3/5 حيث حضر المدقق الخارجي وقدم تقريره في هذا 
الصدد. 

من ناحية أخرى، قدم مدقق الحسابات الخارجي  برايس ووترهاوس كوبرز - فرع قطر "PwC" تقريره عن العام المالي المنتهي 
في 2018/12/31، إلى مجلس إدارة الشركة عن األمور المحاسبية والتدقيق الهامة، أيضا قدم تقريره المستقل عن مدى مالءمة 
تصميم ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية وتقييمه ذو الصلة حيث أفاد بأن ضوابط الرقابة الداخلية للشركة على 

إعداد التقارير المالية الخاصة بالعمليات الجوهرية لم يتم تصميمها بشكل مناسب بناء على اطار COSO كما في 2018/12/31، أيضًا 
قدم تقريره المستقل عن مدى التزام الشركة بنظامها األساسي وأحكام نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة حيث أفاد بأنه لم يرد الى 

علمه ما يستدعي االعتقاد بأن تقييم مجلس اإلدارة بخصوص االلتزام بمتطلبات الهيئة ال ُيظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي 
الجوهرية التزام الشركة بقانون الهيئة والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك النظام كما في 2018/12/31.
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4-3 التقيد بالضوابط
يلتزم مجلس إدارة صناعات قطر التزامًا قويًا بالمحافظة على االمتثال إلى كل اللوائح التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك 

متطلبات هيئة قطر لألسواق المالية بشأن الشركات المدرجة في البورصة. كما يبذل مجلس اإلدارة قصارى جهوده لضمان إعداد 
وتنفيذ هيكل حوكمة يستند إلى الممارسات الرائدة والمعايير والمتطلبات التنظيمية بشأن الحوكمة.

تشمل مسؤولية قسم االمتثال مساعدة مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق وإدارة الشركة في االمتثال إلى قواعد الحوكمة، فضاًل عن 
إدارة ومراقبة المخاطر من خالل ضمان وجود السياسات واإلجراءات التشغيلية ذات الصلة بغرض حماية الشركة كشركة مدرجة من 

التعرض لمخاطر عدم االمتثال.

يرصد قسم االمتثال على نحو مستمر التغيرات التي تدخل على تشريعات الحوكمة وممارساتها الرائدة، وُيعلم المجلس بالكامل 
دوريًا بالتغيرات ذات الصلة بالممارسات/اللوائح التنظيمية المعنية بالحوكمة. 

حيثما يكون لزامًا على الشركة أن تحدث هيكلها الخاص بالحوكمة نتيجة دخول تغييرات على اللوائح التنظيمية والممارسات الرائدة 
في مجال حوكمة الشركات، يتوجب على مسؤولي االمتثال إعداد وتقديم مقترحات بشأن التغييرات في الحوكمة إلى مجلس 

اإلدارة للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد، تم اعداد آلية لمراجعة وتتبع وضمان امتثال الشركة للقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة المعمول بها، وتعزيز  عملية 
المراجعة الذاتية للشركة الدارة المخاطر. من المقرر البدء في تطبيق تلك اآللية خالل عام 2020 ، وتهدف بشكل عام الى ما يلي:

تقديم ضمان معقول عن مدى تقيد الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة،	 
الكشف عن حاالت عدم االمتثال سواء كان عرضيًا أو متعمدًا،	 
اتخاذ ما يلزم من اجراءات تأديبية وفقًا للوائح الشركة في حال وجود أي سلوك غير متوافق،	 
اتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية لعالج آثار عدم االمتثال،	 
وضع المقترحات الخاصة بتجنب عدم االمتثال في المستقبل.	 

على مستوى الشركات التابعة والتي هى ليست بموضوع التقرير، فإن كل شركة من شركات المجموعة يتم إدارتها بشكل 
مستقل - وفق االتفاقيات واللوائح التي تأسست في ظلها مع الشركاء اآلخرين - من قبل مجلس إدارة يتمتع بالصالحيات الالزمة 

إلدارة الشركة وممارسة مهامه بما يتفق مع مسئوليته االئتمانية وبما يضمن حماية حقوق كافة المساهمين على اختالف 
مستوياتهم. أيضا كل شركة لديها أنظمة وضوابط رقابة داخلية بما فيها أنظمة إدارة المخاطر يتم االشراف عليها من قبل مجلس إدارة 
الشركة ولجانه ولجان تنفيذية أخرى ذات الصلة مثل لجان التدقيق، لجان إدارة المخاطر المؤسسية، لجان الحوكمة واالمتثال. األمر الذي 

ينعكس بدوره بشكل إيجابي على خلق بيئة رقابية تتزامن مع افضل المعايير والممارسات المتبعة. 
أيضًا تحرص شركة صناعات قطر على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة - الممثلين لها في الشركات التابعة - ممن تتوافر فيهم الخبرة 

الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة التابعة وتحقيق أهدافها وغاياتها. وبتعيين كل منهم ، 
عندئذ يصبح كل عضو في مجلس اإلدارة مسؤواًل مسؤولية تامة تجاه الشركة التي يشغل مقعدًا في مجلس إدارتها، ويكون في 

موقع المساءلة عن قرارته أمام شركة صناعات قطر باعتبارها المساهم في اجتماع الجمعية العامة للشركة، األمر الذي يرفع من 
مستوى االستقاللية عن جهة التعيين وعدم التدخل في اإلدارة.

5. اإلفصاح والشفافية
5-1 اإلفصاح

تلتزم الشركة بمتطلبات اإلفصاح بما فيها )أ( التقارير المالّية وإيضاحاتها المتممة من خالل اإلفصاح عنها للجهات الرقابية، نشرها 
بالصحف المحلية فضاًل عن الموقع اإللكتروني للشركة )www.iq.com.qa(، )ب( عدد األسهم التي يمتلكها رئيس مجلس اإلدارة 

وأعضاء	، واإلدارة التنفيذية العليا، )ج( كبار المساهمين بالشركة. كما تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء 
المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضوًا في مجلس إدارة شركة أخرى 

مدرجة أو باإلدارة التنفيذية العليا لها أو عضوًا بأي من لجان مجلس إدارتها.

من ناحية أخرى، خالل عام 2019 لم ُتَسجل على الشركة أية مخالفات أو تفرض عليها أية جزاءات من قبل أي جهة رقابية، وكذلك 
التوجد أية دعاوى قضائية تكون الشركة طرفًا فيها.

تأتي عملية اإلفصاح بالشركة وفقًا إلجراءات خاصة معتمدة من ِقَبل إدارة الشركة، أيضًا تتضمن تلك اإلجراءات كيفية التعامل مع 
الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وكيفية اإلفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما ال يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة. 

يحرص المجلس على اتخاذ التدابير المالئمة لضمان إجراء جميع عمليات اإلفصاح وفقًا لتعليمات وقواعد الجهات الرقابية ذات 
الصلة، كذلك توفير معلومات صحيحة وغير مضللة ودقيقة بالكم والكيف المناسبين، وبما يمكن كافة مساهمي الشركة من العلم 

 بها بشكل منصف واتخاذ قرارهم بشكل صحيح.

5-2 تضارب المصالح
يلتزم المجلس بمبادئ نظام الحوكمة من حيث اإلفصاح عن أية تعامالت وصفقات تبرمها الشركة مع أي »طرف ذي عالقة«، ويكون لألخير 

فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة. وبشكل عام، في حال وجود أية تعامالت مع أطراف ذات عالقة ، فإنه يتم اإلفصاح عنها 
ضمن اإليضاحات المتممة للبيانات المالية للشركة، والتي يتم نشرها في الصحف المحلية وعلى الموقع اإللكتروني للشركة.

كما تلتزم الشركة بأنه في حال القيام بإبرام أية صفقة كبيرة - طبقا لتعريف الهيئة - مع أي "طرف ذي عالقة"، فإنه البد من 
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عالوة على ذلك، قامت الشركة بإعداد سياسة تتعلق بتعامالت األطراف ذات العالقة ضمن إطار الحوكمة الخاص بالشركة، تأخذ 
في اعتبارها ما يلي:

مراجعة تلك التعامالت إن وجدت من قبل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة لضمان االمتثال للوائح ذات الصلة. 	 
ضمان أن تكون شروط وأحكام كل التعامالت، سواء مع أي طرف ذو عالقة أو لصالحه، ال تتجاوز نطاق المبادئ التوجيهية 	 

المستخدمة في تعريف أنواع تعامالت األطراف ذات العالقة وكفاية الوثائق الالزمة والمستويات المالئمة لسلطة االعتماد.
ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إلى مساهمي الشركة على نحو كاِف.	 
التسعير بصورة تتسق مع الممارسات المعترف بها في األسواق أو على أساس مالئم، وأال يكون ذو طبيعة تفضيلية.	 
التوثيق الكافي، وأن يتخذ هذا التوثيق شكل اتفاقية خدمات أو اتفاقية بيع وشراء أو اتفاقية قرض إلى آخره، حسبما يكون 	 

مالئمًا، وأن تتسق شروط وأحكام هذه االتفاقيات مع ممارسات السوق. 

5-3 الشفافية وإعالء مصلحة الشركة
ُيدرك مجلس اإلدارة بأن مخاطر تضارب المصالح قد تنشأ من كون أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية »طرف ذو عالقة«، 
أو اطالع الموظفين و/أو مقدمي الخدمات وأي طرف من ذوي المصالح على المعلومات الخاصة بالشركة. ومن أجل ذلك، قامت 

الشركة باعتماد سياسة بشأن تضارب المصالح ضمن إطار الحوكمة الخاص بها، بهدف تمييز تلك الحاالت بقدر اإلمكان ومنع فقدان 
الموضوعية من خالل االلتزام باتباع السلوك المهني المالئم الموثوق وإرساء مبادئ الشفافية واإلنصاف واإلفصاح. 

طبقا للوائح الشركة وسياسة تضارب المصالح، في حال وجود أي تضارب في المصالح مع طرف ذو عالقة، فإن الطرف المعني ال 
يحضر عملية المناقشة، التصويت واتخاذ القرار في هذا الصدد.

وبشكل عام، يتحتم على أي طرف ذو عالقة بقدر المستطاع تجنب المواقف التي قد يحدث فيها أو يسفر عنها تضارب في المصالح 
أو يوشك على الحدوث، وينبغي أن تصب القرارات ذات العالقة في تحقيق مصلحة الشركة.

إضافة الى ذلك، يدرك أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة و/أو مقدمي الخدمات أن كل المعلومات ذات الصلة بصناعات 
قطر وشركاتها التابعة وعمالئها هي معلومات سرية تستخدم ألغراض الشركة فقط. ويندرج استغالل مثل هذه المعلومات في 

أغراض شخصية أو عائلية أو تحقيق فوائد أخرى ضمن السلوكيات غير األخالقية المنافية للقانون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 
اعتمدت الشركة قواعد وإجراءات بشأن تعامالت األطراف المطلعة على سهم الشركة. وتأخذ هذه القواعد واإلجراءات في 

االعتبار تعريف الشــخص المطلع ســواء كان بشــكل دائم بحكم وظيفته أو بشــكل مؤقت بحكم قيامه بمهام خاصة بالشــركة، هذا 

الشــخص المطلــع بحكــم مهامــه لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى بيانات جوهرية خاصة بالشــركة من شــأنها التأثير إيجابًا أو ســلبًا على القرار 
االســتثماري للمتعاملين على ســهم الشــركة بالســوق المالية القطرية.

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، واالفصاح عن تداوالتهم على أســهم الشــركة بشــكل يومي 

من قبل الســوق.

بشكل عام، يحظر على المطلع االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام معلومات داخلية للشركة لم يتم اإلفصاح عنها 
بعد. ويعد التداول على أسهم الشركة بناًء على تلك المعلومات، بصرف النظر عن مدى كبر أو صغر عملية التداول، انتهاكًا للمعايير 
األخالقية وسياسات الشركة. إضافة إلى ذلك، يحظر على المطلع مساعدة أي شخص آخر على التداول في أسهم الشركة، وذلك 

بالكشف له عن معلومات داخلية. 

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

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

ويتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات والضمانات الالزمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه 
خاص حق الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم، وحق حضور الجمعية العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على 

قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما ال يضر بمصالح الشركة.

أيضًا قامت الشركة بتعديل النظام األساسي لها من خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي عقد بتاريخ 2018/3/4، 
بإضافة الحكم الخاص بحق المساهمين في التصرف في األسهم، والذي يفيد بأنه في حال وصول مساهم أو مجموعة من 

المساهمين إلى اتفاقية بيع األسهم في الشركة بما يساوي أو يتجاوز خمسين بالمائة )50%( من رأس المال السوقي للشركة، ال 
تكون هذه االتفاقية واجبة النفاذ ما لم يتم إعطاء المساهمين الباقين الفرصة لممارسة حقوق االرتباط بالبيع.

107 106



6-2 سجالت المساهمين
إدارة سجل المساهمين تتم وفقًا للقواعد واإلجراءات المعمول بها في السوق المالية القطرية، حيث يتم إمساك سجالت 

المساهمين وتحديثها من ِقَبل شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية. وبموجب االتفاقية المبرمة بين شركة صناعات قطر 
وشركة اإليداع، تتولي األخيرة مهام وصالحيات تسجيل وحفظ وإيداع األوراق المالية، وإجراء التقاص والتسوية وإثبات التعامل في 

األوراق المالية من عمليات شراء وبيع وانتقال الملكية والتسجيل والرهن والحجز في السجالت الخاصة بذلك. 

6-3 حق المساهمين في الحصول على المعلومات
يتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي يمكن اإلفصاح عنها وتمكنه 

من ممارسة حقوقه كاملة بما ال يخل بحقوق المساهمين اآلخرين أو يضر بمصالح الشركة.

ويحرص مجلس إدارة الشركة وموظفيها على إقامة عالقات بناءة والتواصل المستمر مع المساهمين والمستثمرين بما يمكنهم 
من اتخاذ القرار االستثماري المناسب من خالل:

ضمان اإلفصاح بنزاهة وشفافية عن معلومات الشركة بالكم والكيف المناسبين وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها،أ. 

نشــرعرض توضيحــي وعقــد مؤتمــر عبــر الهاتــف بشــكل ربــع ســنوي يدعــى اليــه المســتثمرين لمناقشــة األداء المالــي ب. 
والتشــغيلي للشــركة،

تخصيص فريق مختص لمقابلة المساهمين بشكل مستمر لمناقشة استفساراتهم بشأن األداء المالي والتشغيلي للشركة.ج. 

 حضور الفعاليات والمؤتمرات،د. 

تحديث موقعها اإللكتروني )www.iq.com.qa( بما يواكب أساليب العرض الحديثة ويخدم مساهميها وكافة األطراف ذات 	. 
العالقة. يتضمن الموقع قسم خاص بعالقات المستثمرين يتم من خالله نشر كافة المعلومات التي تخضع اللتزامات 

االفصاحات الفورية والدورية من تقارير مالية وبيانات صحفية وتقارير الحوكمة ومتطلباتها.

إقامة شراكات قوية مع الصحف والوسائل اإلعالمية األخرى والمحافظة عليها.و. 

من ناحية أخرى، تتم موافاة البورصة وهيئة قطر لألسواق المالية ببيانات مسؤول االتصال. كما تم تخصيص عنوان بريد إلكتروني 
رسمي للشركة )iq@qp.com.qa( يتلقى من خالله أية استفسارات أو طلبات للسادة مساهمي الشركة. أيضًا تحرص الشركة 

على استبيان آراء ومتابعة تقييمات واقتراحات مساهميها والمستثمرين من المؤسسات المالية والمتداولين بالسوق المالية 
وضمان التواصل معهم بشكل دوري.

ويحرص ممثلو الشركة على أن تكون كل المعلومات الُمقدمة إلى المساهمين/المستثمرين من بين المعلومات المصرح بإصدارها 
للعموم، وال يسمح بتقديم معلومات سرية أو تفضيل مساهم على آخر.

6-4 حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة
6-4-1 الحضور والدعوة 

طبقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، يحق لكل مساهم مقيد اسمه في سجل المساهمين عند انتهاء التداول في نفس يوم 
انعقاد الجمعية العامة للشركة أن يحضر اجتماع الجمعية العامة وأن يكون لهذا المساهم صوتًا عن كل سهم يملكه. وفقًا للنظام 

األساسي للشركة، فان مساهموا الشركة يتمتعوا بكافة الحقوق ذات الصلة منها ما يلي: 

حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهم المسجل بعد انتهاء جلسة التداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة سواء 	 
بشخصه أو ممثاًل بوكيل أو من ينوب عنه قانونيًا.

الحق في المشاركة في المداوالت والتصويت على القرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول األعمال.	 

حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة، مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع 	 
الجمعية العامة، على أال يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على )5%( من أسهم رأس مال الشركة.

حق المساهم أو المساهمين المالكين ما ال يقل عن )10%( من رأس مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة 	 
لالنعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون )25%( من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية 

لالنعقاد وفقًا لإلجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.

6-4-2 المشاركة الفعالة
تحرص الشركة على إتاحة فرصة المشاركة الفعالة للمساهمين والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، وأن تتم إحاطتهم علمًا 

بالقواعد وإجراءات التصويت التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة، وفي سبيل ذلك:
تعمل الشركة على تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية بالشكل المناسب كمًا وكيفًا حول مكان وجدول أعمال اجتماعات 	 

الجمعية العامة، كذلك تزويدهم بالمعلومات الكاملة بشأن المسائل التي ستقرر خالل االجتماع بما يمكنهم من اتخاذ القرار، 
وذلك من خالل نشر الدعوة ببنود جدول األعمال بالجرائد المحلية والموقع اإللكتروني للشركة، فضاًل عن موافاة بورصة قطر 

لإلعالن من خالل موقعها اإللكتروني.
إتاحة الفرصة للمساهمين لطرح األسئلة على المجلس، وإدراج مسائل معينة )إن وجدت( على جدول أعمال االجتماع، وإبداء 	 

االقتراحات أو االعتراض على القرارات وفقًا لإلجراءات التي يحددها القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
توفير اآللية للمساهمين للتصويت شخصيًا أو بالوكالة، وينبغي أن تكون األصوات متساوية في األثر، سواء كان اإلدالء بها قد 	 

تم شخصيًا أو بالوكالة. 

وفقًا للنظام األساسي للشركة، يحق للمساهم االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر 
بها أو يجلب نفعًا خاصًا ألعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر االجتماع، وحقه في إبطال ما 
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فيما يتعلق بعام 2019، تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة التالي بيانه والموافقة عليه من قبل 
مساهمي الشركة:

كلمة سعادة/ رئيس مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1.2018. 
تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة واألداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والخطة المستقبلية للشركة 2. 

واعتمادهما.
تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماده.3. 
اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 4.2018. 
اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 5.2018. 
الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بواقع 6 ريال قطري للسهم الواحد، 6. 

وبما يمثل نسبة 60% من القيمة اإلسمية للسهم.
إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماد مكافآتهم.7. 
تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد أتعابهم.8. 

أيضا تم مناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية  والموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة بشأن تعديل بعض 
أحكام النظام األساسي للشركة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 
2018/12/16 بشأن تعديل القيمة اإلسمية ألسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريااًل 

قطريًا واحدًا.

6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
كما سبق اإلشارة، فإن مجلس إدارة شركة صناعات قطر وفقًا للنظام األساسي الُمعدل، يتشكل من عدد يصل إلى ثمانية أعضاء 
يحق للمساهم الخاص »قطر للبترول« أن يعينهم جميعًا. وعليه، ال توجد أحكام بشأن انتخابات مجلس اإلدارة وما يتبعها من إجراءات 

الترشيح والتصويت والتعيين. 

تحرص قطر للبترول على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين والمستوفين لشروط عضوية مجلس اإلدارة ممن تتوافر فيهم 
الخبرة الكافية والدراية التامة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه مصلحة الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها، ويتم االفصاح في 

حينه عن قرار قطر للبترول بشأن تشكيل مجلس اإلدارة أو أي تغيير به.

 6-4-4 توزيع األرباح
وفقا ألحكام النظام األساسي المعدل بموجب قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2017/2/28، وقرار اجتماع 

الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/3/4،  بما اليخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وبموجب قرار من 

الجمعية العامة للشركة ، توزع على المساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة أرباحًا سنوية بما ال 
يقل عن نسبة خمسة بالمائة )5%( من األرباح الصافية للشركة بعد خصم االستقطاعات القانونية، على أن ال يتجاوز أي ربح موزع 

المبلغ الذي يوصي به مجلس اإلدارة.

المالمح الرئيسية لسياسة توزيع األرباح تم إدراجها ضمن إطار الحوكمة الخاص بالشركة، ويتم توضيحها ضمن مرفقات بنود جدول أعمال 
الجمعية العامة للشركة، مفادها أنه يتعين على الشركة بشكل عام تحقيق التوازن فيما بين تطلعات مساهميها واالحتياجات التشغيلية 

واالستثمارية للشركة، وذلك من خالل دراسة العوامل التالية قبل عرض اقتراح توزيع األرباح على اجتماع الجمعية العامة للشركة:

القيود على التدفقات النقدية: ليس لزامًا على صناعات قطر أن توزع كل األرباح على المساهمين، وينبغي على الشركة 	 
االحتفاظ بكمية كافية من النقد لمتطلباتها التشغيلية قبل توزيع األرباح.

القيود الخاصة بالجهات المقرضة: يتوجب على الشركة استيفاء المتطلبات المالية للجهات المقرضة، إن وجدت.	 

القيود القانونية: ما إذا كان يتعين على الشركة االحتفاظ بأية احتياطيات قانونية قبل توزيع األرباح. 	 

خطة االستثمار المستقبلي: ينبغي مراعاة الخطط االستثمارية للشركة واالحتفاظ بكمية كافية من النقد قبل توزيع األرباح، هذا 	 
ما لم يتخذ قرار بتمويل االستثمار عن طريق زيادة رأس المال أو بتمويل من المصارف. 

ويخضع مقترح توزيعات األرباح السنوية للشركة إلى الموافقة النهائية للجمعية العامة، وتعمل الشركة من خالل تعاقدها مع أحد 
البنوك المحلية على تيسير حصول المساهمين المخولين على أرباحهم عن العام الجاري واألعوام السابقة سواء نقدًا من خالل 

كافة فروعه، أو بالتحويل على حسابات المساهم البنكية أو عن طريق إصدار شيكات بقيمة األرباح. ويتم تحديث الموقع اإللكتروني 
للشركة بالوثائق الالزمة للتحصيل وكافة التفاصيل ذات الصلة.

فيما يتعلق بقرار الجمعية في عام 2019 عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31، فقد وافقت الجمعية العامة على اقتراح 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بواقع )6( ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة )60%( من 

القيمة االسمية للسهم.

6-5 إبرام الصفقات الكبرى
تلتزم الشركة بضرورة معاملة المساهمين على نحو يتسم بالعدل، فالمساهمون لكل فئة من األسهم متساوون ولهم كافة 

الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقًا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، كما تحرص الشركة على توفير الحماية إلى 
صغار المساهمين من اإلجراءات التعسفية إن وجدت من ِقَبل أو لصالح المساهمين الذي يملكون حصة مسيطرة بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة.
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وفي سبيل ذلك، تحرص الشركة على تواجد المعاملة العادلة لكل المساهمين باجتماع الجمعية للمساهمين فضاًل عن تيسير 
إجراءات عملية اإلدالء باألصوات بما اليتعارض مع أحكام نظامها األساسي.

أيضاً وفقاً للنظام األساسي للشركة، يجوز للمساهمين بصفة عامة ومساهمي األقلية بصفة خاصة عند إبرام الشركة لصفقات كبيرة 
قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة االعتراض على إبرام هذه الصفقات وإثبات هذا االعتراض في محضر االجتماع 

وإبطال ما اعترضوا عليه من صفقات وفقاً ألحكام القانون في هذا الشأن وبما ال يتعارض مع أحكام النظام األساسي في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، يتم اإلفصاح عن هيكل رأس المال للشركة في البيانات المالية وضمن هذا التقرير. كما تقوم بورصة قطر باإلفصاح 
عن كبار مساهمي الشركة على الموقع اإللكتروني الخاص بها.

وباستثناء بعض المؤسسات المنصوص عليها بالنظام األساسي للشركة، ال يحق ألي شخص أو طرف أن يمتلك أسهمًا )أو أن 
يكون المالك المستفيد من أسهم( بقيمة اسمية تزيد على 2% من رأس مال الشركة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وعليه، يبلغ الحد األقصى للتملك في رأس مال الشركة 2%، وهو ما تعمل شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية على ضمان 

التقيد به، باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة سجل مساهمين الشركة. 

من ناحية أخرى، قامت الشركة بتعديل النظام األساسي لها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي عقد بتاريخ 2018/3/4،  
بإضافة الحكم الخاص بتحديد ملكية المساهمين غير القطريين في رأس مال الشركة بحد أقصى ال يزيد على 49% من األسهم 

المدرجة في بورصة قطر.

ويتم الحصول على البيانات الخاصة بالمساهمين في رأسمال شركة صناعات قطر من سجالت المساهمين لدى شركة قطر 
لإليداع المركزي لألوراق المالية "اإليداع"، وفيما يلي كبار المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019:

يتم االعتماد على شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية في الحصول على المعلومات الُمحدثة أواًل بأول فيما يتعلق بسجالت 
المساهمين. وطبقًا لما ورد من بيانات من قبل شركة »اإليداع« حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، ليس هناك أي مساهم قد تجاوز 

بشكل مباشر حد تملك األسهم طبقًا للنظام األساسي للشركة إال ما تم النص عليه صراحة كاستثناء بالنظام األساسي لها.

6-6 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين
تلتزم الشركة بأحكام النظام من حيث المحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة 

طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته بعد إثبات صلته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر 
الذي ال يهدد مصالح اآلخرين أو يضر بمصالحها.

وقد تم اعتماد سياسة ضمن إطار الحوكمة الخاص بالشركة لإلبالغ عن المخالفات/االنتهاكات واإلجراءات ذات الصلة التي قد تؤثر 
سلبًا على الشركة أو عمالئها أو مساهميها أو موظفيها أو الجمهور بصفة عامة. وبموجب هذه السياسة، يتم تكليف أحد أعضاء لجنة 

التدقيق التابعة للمجلس بمعالجة موضوع المخالفات التي يتم اإلبالغ عنها، ويضمن عضو اللجنة الُمكلف رفع المسائل التي أثارها 
الُمبّلغ وإبالغها إلى لجنة التدقيق بحسب أهمية المسألة. كما تم تخصيص رقم الهاتف 2801 4013 974+ على الصفحة الرئيسية 

للموقع اإللكتروني للشركة )www.iq.com.qa( للتواصل في ذلك الشأن.

تشكل تلك اإلجراءات دفاعاً رئيسياً ضد أي تجاوز من قبل اإلدارة للنهج المتبع في الضوابط الداخلية، ما يسهم في تحسين حوكمة الشركة.

وتدرك صناعات قطر أن القرار باإلبالغ عن أحد المخاوف هو أحد القرارات التي يصعب اتخاذها خشية االنتقام من المسؤولين عن 
المخالفة، وعليه فإن الشركة ال تتهاون في التصدي للمضايقات أو اإليذاء وتتخذ إجراءاتها لحماية المبلغين عن المخالفات ممن 

ينقلون مخاوفهم بحسن نية.

6-7 حق المجتمع 
تعمل شركة صناعات قطر، باعتبارها واحدة من أكبر الكيانات الصناعية في المنطقة والمدرجة في بورصة قطر، على تحقيق التكامل 
االقتصادي والتشغيلي فيما بين الشركات المنضوية تحت مظلتها، وتوظيفه بما يدعم استراتيجية الدولة في مجال تنمية االقتصاد 

الوطني. فالشركة تساهم من خالل مجموعة شركاتها التابعة مساهمة كبيرة في التنمية االقتصادية الشاملة والرعاية االجتماعية 
وحماية البيئة وخلق فرص العمل، واألهم من ذلك إثراء حياة شعب دولة قطر من خالل مبادرات في جوانب مثل:

السالمة والصحة والبيئة: ثقافة السالمة والتأهب لحاالت الطوارئ والصحة المهنية والتدريب على األمور المتعلقة بالصحة 1. 
والسالمة والبيئة والتميز التشغيلي وكفاءة الطاقة وإدارة البيئة واالمتثال إلى االشتراطات البيئية،

الموظفين: برامج التقطير )الشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريب الداخلي والمعارض الوظيفية(، واستبقاء الموظفين 2. 
والتدريب والتطوير وتعزيز الصحة واللياقة البدنية واألنشطة الرياضية،

المجتمع: المشتريات المحلية والرعاية والتبرعات.3. 

النسبة المئوية التقريبية لألسهم % المساهم

%51.00 قطر للبترول
%16.08 صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية
%4.96 صندوق المعاشات العسكرية
%2.20 جهاز قطر لالستثمار
%1.78 شركة الكهرباء والماء القطرية

%23.98 مساهمون آخرون
%100.00 اإلجمالي
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وتحرص قطر للبترول المؤسس والمساهم الخاص بالشركة، من خالل الدعم الفني واإلداري الذي تقدمه للشركة ومجموعة 
شركاتها التابعة، على تخير الفرص االستثمارية المناسبة ذات القيمة المضافة من الناحية المالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

دعمًا لمساعي الدولة نحو تحقيق التنوع االقتصادي.

فمنذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه، استثمرت الشركة ما يزيد على 30 مليار ريال قطري في مشاريع استثمارية مختلفة،  نتج 
عنها توزيع أرباح يصل إجماليها إلى 50.97 مليار ريال قطري أو ما يعادل 8.42 ريال قطري للسهم الواحد "أخذًا في االعتبار القيمة 
االسمية المعدلة للسهم والتي تقدر بريال واحد قطري"، وبمتوسط نسبة توزيع تقدر بحوالي 64% من أرباح الشركة. عالوة على 

ذلك فقد تم إصدار أسهم مجانية بواقع 10% مرتين، ما ترتب عليه زيادة أسهم رأس المال من 5 مليار إلى 6.05 مليار سهم.

هذه فضاًل عن توجيه نسبة بواقع 2.5% من صافي أرباحها السنوية )بموجب القانون رقم 13 لسنة 2008( لدعم االنشطة الرياضية 
المهندس سعد بن شريده الكعبيوالثقافية واالجتماعية، والتي قدرت بواقع 125 مليون ريال قطري عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ختامًا
تحرص شركة صناعات قطر من خالل مجلس اإلدارة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المثلى وتضمين اللوائح 

واإلجراءات الداخلية لها بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة ويرسخ بيئة امتثال استباقية تهدف إلى حماية األمن المالي ألصولها 
ورأسمالها، وحماية مصالح عمالئها ومساهميها، والمحافظة على نزاهة الشركة وسمعتها.

خالل عام 2019، فإن مجلس إدارة الشركة راٍض عن أدائه في القيام بالمهام الموكلة إليه واتخذ القرارات المتعلقة بأعمال الشركة في 
إطار الصالحيات المخول بها والمنصوص عليها في لوائح الشركة والتشريعات ذات الصلة، ويحرص على بذل العناية في إدارة الشركة 

بصورة فعالة لتحقيق مصلحة الشركة وجميع المساهمين وأصحاب المصالح بصورة متوازنة.
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ملحق 
السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

المؤهالت والخبرات:

التحق المهندس سعد بن شريده الكعبي بقطر للبترول عام 1986 كطالب مبتعث لدراسة هندسة البترول والغاز الطبيعي بجامعة والية 
بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية، والتي حصل منها على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول والغاز الطبيعي عام 1991.

في عام 2006 شغل المهندس الكعبي منصب مدير إدارة شؤون مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول، حيث كان مسؤواًل عن 
إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية في دولة قطر، واشتملت مهام عمله اإلشراف على جميع أنشطة تطوير غاز حقل الشمال 

وتطوير حقول النفط وعمليات االستكشاف في الدولة.

في سبتمبر 2014 تم تعيين المهندس الكعبي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لقطر للبترول، حيث أشرف من خالل هذا المنصب على 
أنشطة الغاز والنفط والبتروكيماويات في قطر وحول العالم.

في الرابع من نوفمبر 2018 تم تعيين سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة عضو 
مجلس الوزراء في دولة قطر، ونائب رئيس مجلس اإلدارة في قطر للبترول، إضافة لمنصبه كالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

المناصب األخرى*:
رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
ال يوجد

السيد / عبد العزيز محمد المناعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

يشغل السيد/ المناعي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية في قطر للبترول منذ عام 2014، كما يشغل عضوية 
مجلس إدارة كل من شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة منتجات وشركة قطر غاز. ويركز دوره في قطر للبترول على 

كافة الجوانب المتعلقة بالموظفين، فيما يشرف أيضًا على إدارة تقنية المعلومات.

تخرج السيد/ المناعي مهندسًا للطيران، وقبل انضمامه للعمل في قطر للبترول، عمل لدى قطر غاز مديرًا للموارد البشرية لمدة 
خمسة أعوام اضطلع خاللها بدور ريادي في المشاريع التوسعية الخاصة بالغاز الطبيعي الُمسال. وخالل فترة عمله لدى قطر غاز، 
مثل أيضًا السيد/ المناعي القطاع ودولة قطر كعضو ونائب لرئيس لجنة تنمية الموارد البشرية التابعة لالتحاد الدولي للغاز خالل 

الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2014. كما يشغل السيد/ المناعي عضوية عدد من لجان ومجموعات العمل المحلية والدولية التي 
يركز عملها على تنمية الموارد البشرية في قطاع النفط والغاز.

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

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
ال يوجد
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السيد / عبد هللا أحمد الحسيني
عضو لجنة التدقيق

رئيس لجنة المكافآت
)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات:

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

يشغل السيد/ عبدهللا الحسيني حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في قطر للبترول. وقبل انضمامه إلى 
قطر للبترول في سبتمبر عام 2016، عمل السيد/ عبدهللا لدى قطر غاز، حيث شغل عدة مناصب في مجال تسويق الغاز الطبيعي 

الُمسال، وشغل كذلك منصب مدير التسويق خالل الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2016. 

باإلضافة إلى منصبه الحالي، يشغل السيد/ الحسيني منصب نائب رئيس لجنة التدقيق في شركة منتجات. وهو أيضًا عضو 
في مجلس إدارة شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة وشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات 

"منتجات". كما سبق وشغل عضوية مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها.

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
ال يوجد

الدكتور / محمد يوسف المال
)عضوًا / تنفيذي(

المؤهالت والخبرات:

حصل الدكتور/ محمد يوسف المال على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية عام 1988. 
كما حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال عام 1997 وشهادة الدكتوراة عام 2007 من جامعة ليسيستر في المملكة المتحدة.

انضم الدكتور/ محمد يوسف المال للعمل في شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( عام 1988. وتولى فيها العديد من المناصب قبل تعيينه 
رئيساً تنفيذياً للشركة عام 2007، وحققت الشركة تحت قيادته إنجازات كبيرة في مجاالت اإلنتاج وعملية التقطير والتنمية المستدامة 

والبحوث، األمر الذي يعد بمثابة نقلة نوعية وضعت الشركة في مصاف الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات والمعترف بها في 
األسواق العالمية.

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
ال يوجد
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السيد / خالد سلطان الكواري
)عضوًا / تنفيذي(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ الكواري على بكالوريوس هندسة الغاز الطبيعي 
من جامعة تكساس إي آند إم – كينجزفيل عام 1997 

وماجيستير تنفيذي في إدارة األعمال من جامعة الدراسات 
العليا لإلدارة في باريس HEC Paris في الدوحة عام 2014.

تم تعيين السيد/ خالد سلطان الكواري رئيساً تنفيذياً لشركة قطر 
لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك( في إبريل من عام 2017.

وقبل انضمامه إلى كفاك، عمل السيد/ الكواري مدة تصل إلى 20 عاماً في راس غاز. وخالل توليه منصب كبير مسؤولي التسويق وعمليات 
الشحن في راس غاز، قاد السيد/ الكواري الفريق المسؤول بالشركة عن األنشطة التجارية والتسويقية العالمية للغاز الطبيعي الُمسال 

والتحاليل االقتصادية والسوقية وتخطيط اإلنتاج وأنشطة تشغيل وجدولة عمليات الشحن.

وقد انضم السيد/ الكواري إلى راس غاز عام 1997، حيث عمل مهندساً للبترول وتقلد عدة مناصب قيادية في إداراتي هندسة المكامن 
والعمليات البترولية بالشركة والتخطيط الفني. وفي عام 2003، نقل إلى إدارة تسويق الغاز الطبيعي المسال حيث عمل مديراً للتسويق 

وعضواً في لجنة التسويق براس غاز. وُعين في عام 2007 في منصب المسؤول التنفيذي عن عمليات التسويق، واتسع نطاق مسؤولياته 
في عام 2011 ليشمل تخطيط وتخصيص اإلنتاج وعقود المبيعات وإدارة أنشطة الشحن براس غاز والتي شملت أسطواًل يضم 27 ناقلة للغاز 

الطبيعي الُمسال.

كما يشغل السيد/ الكواري عضوية مجلس إدارة كفاك ومنتجات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العالمية للحفر. وكان أيضاً عضو مجلس 
إدارة بشركة ألومنيوم قطر وشركة »ساوث هوك جاز« بالمملكة المتحدة و«أدرياتك إل إن جي« بإيطاليا.

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
ال يوجد

السيد / عبد الرحمن السويدي
عضو لجنة المكافآت

)عضوًا / تنفيذي(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ عبدالرحمن على شهادة في الكيمياء من جامعة 
قطر والدبلوم الوطني العالي في الهندسة الميكانيكية 

من جامعة برادفورد في إنجلترا.

ويشغل حاليًا السيد/ عبدالرحمن السويدي منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو(.

وقد انضم السيد/ عبدالرحمن إلى قطر للبترول عام 1987، حيث شغل العديد من المناصب الفنية والتشغيلية في إدارة العمليات البرية 
التابعة للمؤسسة.

وبين عامي 1998 و2007، شغل السيد/ عبدالرحمن منصبين إداريين تولى فيهما المسؤولية عن مرافق معالجة الغاز وتوزيعه في 
مسيعيد، ثم تولى المسؤولية عن مرافق إنتاج الغاز وإعادة حقنه الواقعة في المناطق البحرية ودخان. وتضمنت مسؤولياته خالل هذه 

الفترة عمليات اإلنتاج والصيانة والتفتيش والهندسة.

وفي يناير عام 2007، أعير السيد/ عبدالرحمن إلى شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة، حيث تولى منصب نائب المدير 
العام ليشرف على إدارة أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وفي يناير عام 2009، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة أوريكس 

لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة.

كما يشغل السيد/ عبدالرحمن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات قطر للكيماويات المحدودة، وهو عضو بمجلس إدارة إدارة 
شركة "قافكو" ومجلس إدارة شركة »منتجات«، فيما يشغل أيضًا عضوية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
1210 سهم
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السيد / محمد ناصر الهاجري 
)عضوًا / تنفيذي(

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد/ محمد ناصر الهاجري على درجة الماجستير في هندسة الغاز من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس الهندسة 
الكيميائية من جامعة قطر. 

انضم السيد/ محمد ناصر الهاجري إلى قطر للبترول عام 1991 ويتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في قطاعي إنتاج النفط والغاز 
والصناعات البتروكيمياوية.

وقد شغل السيد/ الهاجري العديد من المناصب القيادية في قطر للبترول، منها نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع البتروكيماوية 
والصناعية في قطر للبترول، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات قطر. ويشغل حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

لشركة قطر للحديد والصلب )قطر ستيل(. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة راس قرطاس للطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة 
قطر لإلضافات البترولية )كفاك( باإلضافة إلى عضوية عدد من الشركات األخرى.

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
6077 سهم

123*مناصب األعضاء المشار إليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر، أخذًا في االعتبار عضويتهم في جهات/ شركات أخرى. 122


