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ــال  ــن خ ــر. وم ــة، قط ــو ص.ب. 3212 الدوح ــجل ه ــا الُمس ــل 2003. وعنوانه ــي 19 أبري ــة، ف ــة قطري ــاهمة عام ــركة مس ــي ش ــر، وه ــات قط ــت صناع تأسس
ــب. ــد والصل ــمدة والحدي ــات واألس ــي البتروكيماوي ــزة ه ــات ممي ــة قطاع ــي ثاث ــر ف ــات قط ــل صناع ــة، تعم ــركات المجموع ش

واعتبــارًا مــن 4  نوفمبــر عــام 2012، حصلــت الشــركة المملوكــة بالكامــل لحكومــة دولــة قطــر، وهــي شــركة قطــر لتســويق وتوزيــع الكيماويــات 
ــات  ــن الكيماوي ــر م ــة قط ــات دول ــع منتج ــع وبي ــويق وتوزي ــراء وتس ــي ش ــة ف ــوق الحصري ــى الحق ــات«( عل ــم »منتج ــة باس ــات )المعروف والبتروكيماوي
والبتروكيماويــات الخاضعــة للتنظيــم الحكومــي فــي األســواق العالميــة. وعلــى ضــوء ذلــك، تــم تحويــل أنشــطة صناعــات قطــر ذات الصلــة بتســويق 

ــات«. ــى »منتج ــة إل ــات المجموع ــع كل منتج ــع وبي وتوزي

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
تقــدم قطــر للبتــرول، باعتبارهــا المســاهم األكبــر، جميــع الخدمــات اإلداريــة والتنفيذيــة للشــركة وفقــً التفاقيــة شــاملة للخدمــات، فيمــا ُتــدار عمليــات 

الشــركات التابعــة والمشــاريع المشــتركة بصــورة ُمســتقلة مــن ِقَبــل مجالــس إدارة الشــركات المعنيــة واإلدارة العليــا لــكل منهــا.

قطاع البتروكيماويات
شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة )قابكو( 

ــبته %80  ــا نس ــر م ــات قط ــً صناع ــا حالي ــك فيه ــام 1974. وتمتل ــترك، ع ــروع مش ــي مش ــو(، وه ــدودة )قابك ــات المح ــر للبتروكيماوي ــركة قط ــت ش تأسس
وشــركة توتــال للبتروكيماويــات )فرنســا( 20%. وتشــارك قابكــو فــي مشــروعين مشــتركين، أال وهمــا شــركة قاتوفيــن المحــدودة وشــركة قطــر للڤينيــل 

المحــدودة، ولهــا شــركة زميلــة هــي شــركة قطــر للمنتجــات الباســتيكية.
تعمل قابكو ومشروعيها المشتركين في إنتاج البولي أولفينات والبولي إيثيلين ومنتجات الكلور القلوي. 

فيمــا يلــي الحصــة التــي تســهم بهــا حاليــً المنتجــات الرئيســية لقابكــو ضمــن الطاقــة اإلنتاجيــة والبيعيــة المعياريــة  للمجموعــة1 )باأللــف طــن متــري فــي 
العام(:

المبيعات  اإلنتاج     المنتج      
140     1,150 إيثيلين      

                750     750 بولي إيثيلين منخفض الكثافة                
350                                        350 بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة        

                                                                          169     170 ثاني كلوريد اإليثيلين /مونومر كلوريد الڤينيل  
                                                                                                                                  117                                                         118 صودا كاوية       

المنتجات الرئيسية

اإليثيلين
يســتخدم اإليثيليــن كلقيــم فــي إنتــاج مجموعــة كبيــرة مــن المــواد البتروكيماويــة. وتســتخدم كل مــن قابكــو وقاتوفيــن جــزءًا كبيــرًا منــه فــي إنتــاج 
ــن  ــة م ــاج مجموع ــل إلنت ــر للڤيني ــركة قط ــى ش ــض إل ــاع الفائ ــا يب ــة، فيم ــض الكثاف ــي منخف ــن الخط ــي إيثيلي ــة والبول ــض الكثاف ــن منخف ــي إيثيلي البول

منتجــات الكلــور القلــوي.
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البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
ينــدرج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة والبولــي إيثيليــن الخطــي منخفــض الكثافــة ضمــن اللدائــن التــي يتــم إنتاجهــا مــن لقيــم مونومــر اإليثيليــن مــن 
خــال عمليــة البلمــرة. ويتــم إنتــاج عــدة درجــات مــن البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة والبولــي إيثيليــن الخطــي منخفــض الكثافــة تدخــل فــي صناعــة 

مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات الباســتيكية، مثــل األغشــية واألنابيــب والكوابــل واألســاك الكهربائيــة وغيرهــا مــن المنتجــات المقولبــة.

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

الصابــون والمنظفــات االصطناعيــة والمنســوجات، وفــي إنتــاج أكســيد األلومنيــوم. 

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

الخــارج.

مونومر كلوريد الڤينيل
غــاز عديــم اللــون ذو رائحــة خفيفــة. يســتخدم مونومــر كلوريــد الڤينيــل بصــورة أساســية في إنتــاج البولــي ڤينيل كلوريــد، وهو مــادة باســتيكية متعددة 
االســتعماالت تدخــل فــي مجموعــة كبيــرة مــن االســتخدامات النهائيــة. ويتــم اســتغال مــا يزيــد علــى 80% مــن الطلــب العالمــي علــى مــادة البولــي ڤينيــل 
كلوريــد ألغــراض التطبيقــات الُمعمــرة طويلــة األجــل ضمــن مشــاريع إقامــة البنيــة األساســية، مثــل أنابيــب شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي واألســاك 

والكبــات والنوافــذ واألبــواب وأرضيــات المنــازل.

الكبريت
يتم الحصول على الكبريت عالي الجودة كمنتج ثانوي من عملية إنتاج اإليثيلين ويباع محليً، ثم يصدر من خال المشتري المحلي.

الجازولين الحراري
الكميات المحدودة من الجازولين الحراري التي تنتجها قابكو تستخدمها شركة محلية أخرى كلقيم. 

C4/C3 الغاز البترولي المسال الممزوج
يتــم توريــد الكميــات البســيطة التــي ُتنتــج مــن الغــاز البترولــي المســال الممــزوج إلــى المصانــع المحليــة المتخصصــة فــي ســوائل الغــاز الطبيعــي إلنتــاج 

البروبــان والبيوتــان.

شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(
تأسســت شــركة قطــر لإلضافــات البتروليــة المحــدودة )كفــاك(، وهــي مشــروع مشــترك، عــام 1991. وتمتلــك فيهــا حاليــً صناعــات قطــر مــا نســبته %50 

وشــركة أوبــك الشــرق األوســط 20% وشــركة إنترناشــيونال أوكتــان المحــدودة 15% وشــركة إل ســي واي الشــرق األوســط %15. 
تعمل الشركة في إنتاج الميثانول وثاثي ميثايل بيوتايل اإلثير. 

فيمــا يلــي الحصــة التــي تســهم بهــا حاليــً المنتجــات الرئيســية لكفــاك ضمــن الطاقــة اإلنتاجيــة والبيعيــة المعياريــة للمجموعــة )باأللــف طــن متــري فــي 
العام(:

اإلنتاج    المبيعات  المنتج    
390               500 ميثانول    

305    305 ثاثي ميثايل بيوتايل اإلثير  
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المنتجات الرئيسية

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

ميثيــل اإليثــر وثاثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر.

ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير
يســتخدم ثاثــي ميثايــل بيوتايــل اإلثيــر كمــادة تضــاف إلــى الجازوليــن لتحســين احتراقــه والحــد مــن التلــوث الغــازي الناتــج عــن المركبــات، وتلغــي الحاجــة 

إلــى إضافــة رباعــي إيثيــل الرصــاص إلــى الوقــود.

قطاع األسمدة

شركة قطر لألسمدة الكيماوية المحدودة )قافكو(
تأسســت شــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة المحــدودة )قافكــو(، وهــي شــركة مســاهمة قطريــة، عــام 1969. وتمتلــك فيهــا حاليــً صناعــات قطــر مــا 

نســبته 75% وشــركة يــارا ندرالنــد 25%. ولقافكــو شــركتين تابعتيــن، همــا شــركة الخليــج للفورمالديهايــد وشــركة قطــر للمياميــن.
تعمل قافكو وشركتيها التابعتين في إنتاج األمونيا واليوريا والميامين ومكثفات الفورمالديهايد.

فيمــا يلــي الحصــة التــي تســهم بهــا حاليــً المنتجــات الرئيســية لقافكــو ضمــن الطاقــة اإلنتاجيــة والبيعيــة المعياريــة للمجموعــة )باأللــف طــن متــري 
فــي العــام(:

المبيعات  المنتج                                   اإلنتاج   
375 األمونيا               2,850   
4,410 اليوريا         4,410   
الميامين                26.1    26.1
يوريا فورمالديهايد                     29.4    1.9  

المنتجات الرئيسية

األمونيا
ُيســتخدم جــزءًا كبيــرًا مــن األمونيــا التــي تنتجهــا قافكــو داخليــً كلقيــم إلنتــاج اليوريــا. كمــا ُيســتخدم بصــورة شــائعة الفائــض المبــاع كلقيــم فــي إنتــاج 

اليوريــا وفوســفات األمونيــوم.

اليوريا
يأتــي معظــم إنتــاج قافكــو مــن اليوريــا فــي شــكلين وهمــا المتبلــرة والحبيبيــة، وُيســتخدم مــا يزيــد علــى 90% مــن إنتــاج اليوريــا الصناعــي فــي العالــم )%96 

بالنســبة إلــى قافكــو( كســماد لتغذيــة التربــة بالنتروجيــن وزيــادة إنتــاج المحاصيل.

)UFC-85( مكثف اليوريا فورمالدهايد
UFC-85 هــي مــادة مانعــة للتكتــل ُتضــاف إلــى منتجــات اليوريــا لتحســين قوتهــا. وُيســتخدم معظــم إنتــاج اليوريــا فورمالدهايــد UFC-85 فــي مصانــع 

قافكــو إلنتــاج اليوريــا. 

الميالمين
ُيســتخدم المياميــن بصــورة أساســية فــي قطــاع اإلنشــاءات، كذلــك إنتــاج الرقائــق عاليــة الضغــط التــي تســتخدم فــي العديــد مــن األنشــطة ذات الصلــة 

بأعمــال اإلنشــاءات. وُيســتخدم أيضــً فــي إنتــاج مســتلزمات المطبــخ واألطبــاق.



13

قطاع الحديد والصلب

شركة قطر ستيل 
تأسســت قطــر ســتيل، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لصناعــات قطــر، عــام 1974. ولــدى قطــر ســتيل اســتثمارات عديــدة فــي قطــاع الحديــد والصلــب 
تشــمل شــركتين تابعتيــن، همــا شــركة قطــر ســتيل دبــي - المنطقــة الحــرة وشــركة قطــر ســتيل لاســتثمارات الصناعيــة، هــذا إضافــة إلــى ثــاث شــركات 

زميلــة هــي فــوالذ القابضــة وشــركة قطــر لتغليــف المعــادن وشــركة صلــب ســتيل.
وتعمــل قطــر ســتيل فــي إنتــاج منتجــات الحديــد والصلــب الوســيطة مثــل الحديــد المختــزل المباشــر / الحديــد المقولــب علــى الســاخن وكتــل الصلــب 

ومنتجــات الصلــب النهائيــة مثــل حديــد التســليح واللفائــف.
فيمــا يلــي الحصــة التــي تســهم بهــا حاليــً المنتجــات الرئيســية لقطــر ســتيل ضمــن الطاقــة اإلنتاجيــة والبيعيــة المعياريــة للمجموعــة )باأللــف طــن متــري 

ــام(: في الع

المبيعات  اإلنتاج       المنتج         
ال يوجد الحديد المختزل المباشر / الحديد المقولب على الساخن*                     2,300   
ال يوجد كتل الحديد*                              2,520   

1,800 حديد التسليح                                            1,800    
لفائف                                                    240    240

  *  الكميات الفائضة التي تتوافر تباع في السوق المفتوحة

منتجات الحديد والصلب

الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن
يســتخدم جــزءًا كبيــرًا مــن منتجــات الحديــد المختــزل المباشــر والحديــد المقولــب علــى الســاخن داخليــً إلنتــاج منتجــات وســيطة ويتــم بيــع الفائــض. 

وتشــمل األســواق الرئيســية لتلــك المنتجــات الشــرق األوســط والهنــد والشــرق األقصــى.

كتل الحديد
يتــم تحويــل معظــم كتــل الحديــد التــي تنتجهــا قطــر ســتيل إلــى حديــد تســليح وُيصــدر الفائــض إلــى بلــدان فــي منطقــة الخليــج وبلــدان غيــر خليجيــة 

)غالبــً بلــدان رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا(.

حديد التسليح
يســتعمل حديــد التســليح الُمدرفــل علــى الســاخن فــي قطــاع اإلنشــاءات بصــورة كبيــرة، حيــث يتــم تســويق معظــم اإلنتــاج فــي قطــر وُيصــدر الفائــض 

إلــى بلــدان مجــاورة فــي منطقــة الخليــج وبلــدان غيــر خليجيــة )غالبــً بلــدان رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا(.

لفائف الحديد
تســتخدم لفائــف حديــد التســليح وقضبــان األســاك فــي قطــاع اإلنشــاءات علــى نطــاق واســع، حيــث يتــم تشــكيلها علــى هيئــة قضبــان تســليح وأســاك 
ربــط وشــبكات ســلكية ملحومــة، هــذا إضافــة إلــى اســتخدامها فــي قطــاع الخرســانة ســابقة التجهيــز. وتســتخدم لفائــف قضبــان األســاك أيضــً فــي 
الصناعــات التحويليــة لتطبيقــات مختلفــة، مثــل صناعــة المســامير، والمشــاجب، والبراغــي، وشــبكات األســاك، والســياج، والكبــات المصفحــة، واألســاك 

الشــائكة. ويقــع مرفــق اإلنتــاج فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويتــم تســويق معظــم اإلنتــاج فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة.
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نبذة عن شركة »منتجات«
والبتروكيماويــات  الكيماويــات  وتوزيــع  لتســويق  قطــر  شــركة  تحتــل 
ش.م.خ.ق. »منتجــات«، والتــي ُأنشــأت عــام 2012 باعتبارهــا شــركة مملوكــة 
ــً  ــؤولة حصري ــد مس ــث تع ــواق، حي ــي األس ــة ف ــة ريادي ــر، مكان ــة قط لدول
عــن تســويق وتوزيــع وبيــع مــا يزيــد علــى 16 مليــون طــن متــري مــن 

التحويليــة ســنويً. المنتجــات 

وتقــدم »منتجــات« حافظــة أعمــال متنوعــة مــن المنتجــات عاليــة الجــودة 
والتــي  والصلــب،  والحديــد  واألســمدة،  والكيماويــات،  البوليمــرات،  مــن 
ينتجهــا أشــهر المنتجيــن فــي قطاعاتهــم لتخــدم أكثــر مــن 3000 عميــل 
فــي 135 دولــة بكفــاءة عاليــة وعلــى نحــو موثــوق فيــه. كمــا تضيــف 
»منتجــات« قيمــة كبيــرة لصناعــات قطــر التحويليــة مــن خــال االســتفادة 
مــن نموذجهــا الفريــد لألعمــال، ووفــورات الحجــم، واســتغال الفــرص 
ــً،  ــه عالمي ــوق في ــاري الموث ــمها التج ــار اس ــي انتش ــع ف ــدة، والتوس الجدي

ــي. ــتوى العالم ــى للمس ــاء ترق ــة عم ــم خدم وتقدي

ومــن خــال 18 مكتبــً حــول العالــم وفريــق خبــراء متعــدد الجنســيات، 
تعتبــر شــركة »منتجــات بــي. ڤــي.«، ومقرهــا الهــاي فــي هولنــدا، مســؤولة 
ومتابعــة  برصــد  وملتزمــة  الشــركة  منتجــات  حافظــة  تســويق  عــن 
ــا  ــة عمائه ــن خدم ــن م ــتمرار لتتمك ــة باس ــات المحلي ــروف واالتجاه الظ
بشــكل أفضــل وتلبيــة احتياجاتهــم المســتقبلية. وقــد رســخت »منتجــات 
بــي. ڤــي.« لنفســها مكانــة بوصفهــا »الممثــل الوحيــد« فــي أوروبــا لشــركة 
ــي  ــريع التنظيم ــً للتش ــة وفق ــة األوروبي ــة االقتصادي ــارج المنطق ــة خ قائم
لاتحــاد األوروبــي المتعلــق بتســجيل المــواد الكيماويــة وتقييمهــا وإصــدار 

.)REACH( ــا ــود عليه ــرض القي ــا وف ــص له التراخي

وتســتمر »منتجــات« فــي النمــو والتوســع فــي حافظــة منتجاتهــا مــن 
خــال إضافــة الكبريــت لمنتجــات األســمدة اعتبــارًا مــن ينايــر 2018، وكذلــك 
منتجــات الحديــد والصلــب التــي تنتجهــا شــركتي قطــر ســتيل وقطــر 

ــو 2018.  ــن 1 ماي ــارًا م ــادن اعتب ــف المع لتغلي

وتمثــل إضافــة هــذه المنتجــات إنجــازًا بــارزًا لشــركة »منتجــات« وتعــد 
دليــًا علــى مكانتهــا الرياديــة كشــركة تســويق فعالــة وموثــوق 
فيهــا عالميــً. كمــا تعتبــر »منتجــات« حاليــً المســوق والمــوزع الحصري 

للمنتجــات النهائيــة لشــركة »صناعــات قطــر«. 

وقــد نجحــت شــركة »منتجــات« ســريعً فــي تحقيــق مجموعــة مــن 
كبــرى اإلنجــازات خــال رحلتهــا المتميــزة لاعتــراف بهــا كشــركة 
تســويق عالميــة رائــدة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة. ونلتــزم 
ــزة  ــات متمي ــودة وخدم ــة الج ــات عالي ــم منتج ــي تقدي ــتمرار ف باالس
لعمائنــا مــع التوســع فــي شــبكاتنا واالســتفادة مــن اســتراتيجياتنا 

ــا.  ــي قطاعاته ــة ف ــركات الفاعل ــع الش ــراكة م ــة للش القوي

شركة »منتجات« يزدهر العالم بمنتجاتنا.
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عبدالرحمن محمد السويدي
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سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة،

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بفضل المعرفة العملية العميقة بقطاعات البتروكيماويات وا�سمدة والحديد والصلب 
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مركزها الريادي في المنطقة
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مقدمة
بكــم  أرحــب  أن  ويشــرفني  ُيســِعُدِني 
ــة  ــنوي للجمعي ــاع الس ــي االجتم ــً ف جميع
إحــدى  قطــر،  صناعــات  لشــركة  العامــة 
فــي  الصناعيــة  المجموعــات  أضخــم 
الشــركات  أكبــر  مــن  وواحــدة  المنطقــة 
الُمدرجــة فــي البورصــة القطريــة وأكثرهــا 

نجاحــً.
ألتقــدم  الفرصــة  هــذه  أنتهــز  أن  وأود 
ــاء  ــي أعض ــر لزمائ ــكر والتقدي ــص الش بخال
العليــا  واإلدارات  الشــركة  إدارة  مجلــس 
جهودهــم  علــى  المجموعــة  لشــركات 
العمــل  فــي  وتفانيهــم  المخلصــة 
والتزامهــم بتحقيــق نتائــج متميــزة علــى 
وأثَّمــن  والتشــغيلي.  المالــي  المســتوى 
فــي  لشــريكنا  المســتمر  الدعــم  كذلــك 
»منتجــات«،  المبيعــات والتســويق، شــركة 
التــي تتولــى حاليــً تســويق كل منتجــات 

كانــت  مــا  التــي  بإنجازاتنــا  اعتــزازي  عــن  أعبــر  أنــا  أيضــً  وأود  المجموعــة. 
لتتحقــق لــوال البرامــج القويــة الســتمرارية العمــل والجهــود الدؤوبــة لــإلدارة 

األعمــال. فــي  وشــركائنا  العليــا 

النتائج التشغيلية والمالية
ــت  ــات حقق ــل بالنجاح ــر حاف ــً آخ ــة عام ــبة للمجموع ــام 2018 بالنس كان ع
ــه العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة علــى المســتوى التشــغيلي والمالــي.  خال

ــازات:  ــك اإلنج ــح تل ــرز مام ــض أب ــي بع ــا يل وفيم
• ــري، 	 ــال قط ــارات ري ــو 5 ملي ــدر بنح ــاح يق ــي أرب ــة صاف ــت المجموع حقق

بعائــد علــى الســهم يبلــغ 8.3 ريــال قطــري، أي بزيــادة كبيــرة عــن العــام 
ــي 52%؛ ــي بحوال الماض

• بزيــادة 	 قطــري،  ريــال  مليــار   16.3 حوالــي  المجموعــة  إيــرادات  بلغــت 
ملحوظــة عــن العــام الماضــي تقــدر بنحــو 16%. وقــد دعــم هــذه الزيــادة 

األثــر المشــترك الرتفــاع أســعار المنتجــات وأحجــام المبيعــات؛ 
• ــى 	 ــة أعل ــتوى المجموع ــى مس ــة عل ــة والمصرفي ــدة النقدي ــت األرص بلغ

مســتوياتها علــى اإلطــاق، حيــث وصلــت إلــى حوالــي 13.1 مليــار ريــال 
قطــري بفضــل قــوة التدفقــات النقديــة مــن العمليــات التشــغيلية 
ــمالية  ــات الرأس ــاض النفق ــل وانخف ــال العام ــرأس الم ــيدة ل واإلدارة الرش

وتراجــع المبلــغ المخصــص لســداد الديــن؛

• تمــت تســوية معظــم الدين المســتحق 	
 2018 عــام  خــال  المجموعــة  علــى 

وصــارت بــا ديــن إلــى حــد كبيــر؛
• مليــون 	  9.8 المبيعــات  أحجــام  بلغــت 

طــن متــري، وهــو رقــم قياســي جديــد 
تحقيقــه  فــي  أســهمت  للمجموعــة 
وتغييــر  الطلــب  فــي  العامــة  الزيــادة 
مهــام  ونقــل  التوزيــع  إســتراتيجية 
تســويق وبيــع وتوزيــع منتجاتهــا مــن 
»منتجــات«. شــركة  إلــى  والصلــب  الحديــد 

• تــم نقــل مهــام تســويق وبيــع وتوزيــع 	
الحديــد  مــن  المجموعــة  منتجــات 
ــارًا  ــات« اعتب ــركة »منتج ــى ش ــب إل والصل
ــن  ــر ع ــب يثم ــن ترتي ــو 2018 ضم ــن 1 ماي م
خــال  مــن  وتشــغيلية  ماليــة  فوائــد 
التكاليــف  وخفــض  الكفــاءة  زيــادة 
وتحقيــق  التوزيــع  بنمــوذج  واالرتقــاء 

التشــغيلي؛ التــآزر 
• ــة 	 ــاج مقارن ــتويات اإلنت ــى مس ــظ عل ــة أن تحاف ــتطاعت المجموع اس

بالعــام الماضــي برغــم إجــراء بعــض عمليــات التطفئة غيــر المخطط 
لهــا وتنفيــذ برامــج الصيانــة الدوريــة المخطــط لهــا؛

• مــع 	 بالتزامــن  فيهــا  الُمتحكــم  التشــغيلية  التكاليــف  ارتفعــت 
ــة  ــادي، إال أن المجموع ــم االقتص ــدل التضخ ــف لمع ــاع الطفي االرتف
ســتركز بشــكل ثابــت علــى تأميــن مصــادر فعالــة للمــواد الخــام 
الكفــاءة  لزيــادة  جهودهــا  أقصــى  وســتبذل  عملياتهــا،  وترشــيد 

والفعاليــة مــن أجــل خفــض النفقــات التشــغيلية؛
• )كفــاك( 	 المحــدودة  البتروليــة  لإلضافــات  قطــر  شــركة  أدارت 

عملياتهــا هــذا العــام دون أيــة عمليــات تطفئــة مخطــط لهــا أو غيــر 
مخطــط لهــا. وقــد أبــرز أحــد التقاريــر المرجعيــة المعروفــة فــي 
هــذا القطــاع أن أداء شــركة قطــر لإلضافــات البتروليــة ينــدرج ضمــن 
ــل  ــي كأفض ــام الماض ــا الع ــم تصنيفه ــا ت ــا، فيم ــى بقطاعه األعل

ــول؛  ــاع الميثان ــي قط ــغل ف ُمش
• صــدرت شــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة )قافكــو( أعلــى األحجــام 	

ــيً  ــً قياس ــك رقم ــجلة بذل ــارس 2018، مس ــهر م ــال ش ــا خ ــن اليوري م
عالميــً مــن حيــث الكميــة الُمصــدرة فــي شــهر واحــد انطاقــً مــن 

موقــع واحــد وكيــان واحــد.

سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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الميزات التنافسية
إن المكانــة التــي رســختها صناعــات قطــر لنفســها كمجموعــة رائــدة إنمــا تســتمدها مــن ميزاتهــا التنافســية العديــدة، ومنهــا ضمــان الحصــول 
ــة  ــة، وإقام ــويقية خاص ــاة تس ــر قن ــدًا، وتواف ــا جي ــم صيانته ــي تت ــول الت ــة األص ــاءة وفعالي ــية، وكف ــعار تنافس ــة بأس ــود الطاق ــم وعق ــى اللقي عل
ــو  ــه ه ــك كل ــن ذل ــم م ــاج، واأله ــق اإلنت ــتراتيجي لمراف ــع اإلس ــً، والموق ــة عالمي ــة المعروف ــركات الطاق ــع ش ــتراتيجية م ــراكات إس ــات وش تحالف
ــي  ــزة الت ــة المتمي ــى المكان ــة إل ــول بالمجموع ــي الوص ــل ف ــا الفض ــتوى كان له ــة المس ــرات رفيع ــاءه بخب ــع أعض ــذي يتمت ــا ال ــق اإلدارة العلي فري
تحتلهــا اليــوم. وال شــك أن هــذه الميــزات التنافســية قــد دعمــت المجموعــة فــي زيــادة مرافقهــا اإلنتاجيــة ومنتجاتهــا، وتوســعة نطــاق انتشــارها 

ــادة عــدد الشــركات المندرجــة ضمــن محفظتهــا. ــز مركزهــا النقــدي، وتنميــة أصولهــا التشــغيلية وزي الجغرافــي، وتعزي

ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات
تولــي المجموعــة أهميــة كبيــرة لزيــادة الكفــاءة والتميــز مــن حيــث التكاليــف لكــي تحافــظ علــى مكانتهــا كإحــدى الشــركات الرائــدة مــن حيــث 
ــدأت المجموعــة جهودهــا نحــو الترشــيد  الكفــاءة وانخفــاض التكاليــف فــي قطاعهــا. وبعــد ترتيــب أولوياتهــا لتظــل قــادرة علــى المنافســة، ب
خــال وقــت مبكــر مــن عــام 2015. ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى تاريخــه، اســتطاعت الشــركات أن تخفــض كثيــرًا مــن تكاليــف التشــغيل الُمتحكــم 
فيهــا. كمــا أن المجموعــة تبــذل جهــودًا أخــرى لتحســين قدرتهــا التنافســية مــن حيــث التكلفــة بمــا يحقــق كامــل إمكاناتها. وســنواصل االســتثمار 
فــي الموظفيــن والعمليــات والتقنيــات لنحقــق هدفنــا فــي أن نصبــح شــركة تتســم باالقتصــاد فــي التكاليــف وتحافــظ فــي نفــس الوقــت علــى 

أرقــى معاييــر الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة.

اإلنفاق الرأسمالي وتنمية األعمال
تعكــف المجموعــة حاليــً علــى تقييــم عــدد كبيــر مــن فــرص اإلنفــاق الرأســمالي فــي الجوانــب المتعلقــة بزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة والموثوقيــة 
والكفــاءة وتحســين مســتويات الصحــة والســامة والبيئــة. ونحــن نؤمــن بــأن هــذه االســتثمارات تشــكل عنصــرًا أساســيً للمحافظــة علــى مركزنــا 
التنافســي وزيــادة العائــد لمســاهمينا. وفيمــا يتعلــق بإســتراتيجية األعمــال علــى مــدار األعــوام الخمســة القادمــة )2019-2023(، فــإن المجموعــة 
ســتواصل التركيــز علــى زيــادة أســواقها مــن خــال توســعة نطــاق انتشــارها الجغرافــي، وزيــادة الكفــاءة عبــر البرامــج المســتمرة لترشــيد التكاليــف، 

والتوســع بصــورة انتقائيــة. وســُنعلم مســاهمينا الكــرام مؤكــدًا بــأي مــن هــذه االســتثمارات الرأســمالية متــى اتخــذ قــرار بشــأنها.

توزيع األرباح المقترح
منــذ أن تأسســت الشــركة عــام 2003 وحتــى تاريخــه، تــم توزيــع أربــاح يبلــغ إجماليهــا 47.3 مليــار ريــال قطــري، أو مــا يعــادل 84.5 ريــال قطري للســهم، 
بمتوســط معــدل توزيــع يبلــغ حوالــي 66%. عــاوة علــى ذلــك، فقــد أصــدرت الشــركة منــذ إنشــائها أســهمً مجانيــة لمرتيــن بلغــت نســبتها فــي 
كل مــرة 10%. ويتضــح جليــً مــن معــدل التوزيــع المشــار إليــه حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى منــح المســاهمين أرباحــً ُمْرٍضيــة مــع احتفاظهــا 
بالســيولة التــي تكفــي لتلبيــة المتطلبــات االســتثمارية الحاليــة والمســتقبلية وااللتزامــات المتعلقــة بالديــون ومواجهــة أي ظــروف تجاريــة مناوئــة 

قــد تطــرأ.
وتماشــيً مــع األهــداف الســابق ذكرهــا، آخذيــن فــي الحســبان الظــروف االقتصاديــة الحاليــة والمتوقعــة علــى األجليــن القصيــر والمتوســط، كذلــك 
ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــاح ع ــع أرب ــي توزي ــي بإجمال ــس اإلدارة يوص ــإن مجل ــتقبل، ف ــي المس ــة ف ــتثمارات محتمل ــة اس ــة بأي ــات الخاص المتطلب

ديســمبر 2018 بواقــع 3.6 مليــار ريــال قطــري، وهــو مــا يعــادل 6 ريــاالت قطريــة للســهم، بنســبة توزيــع تبلــغ %72.2.
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الخاتمة 
إننــي علــى ثقــة بــأن زمائــي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا لشــركات المجموعــة قــد 
ــيعملون  ــرى، وس ــات أخ ــدة وتحدي ــرص جدي ــى ف ــوي عل ــا ينط ــر ربم ــام آخ ــوض ع ــتعدوا لخ اس
قطــر  لصناعــات  يضمــن  بمــا  ومســاندتي  اإلســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  علــى  جاهديــن 

المحافظــة علــى مركزهــا الريــادي فــي المنطقــة. 
وختامــً، ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى ســيدي حضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــاد المفــدى »حفظــه اهلل ورعــاه«، لرؤيتــه الحكيمــة 
ــركات  ــس إدارة ش ــاء مجال ــً أعض ــكر أيض ــص بالش ــيدة، وأخ ــه الرش ــديدة وقيادت ــه الس وتوجيهات

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

سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة
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يســرنا أن نقــدم التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن األداء المالــي والتشــغيلي لشــركة صناعــات قطــر، إحــدى المجموعــات الرائــدة والبــارزة فــي قطــر، 
وواحــدة مــن أكبــر الشــركات الُمدرجــة وأكثرهــا ربحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.

األداء المالي
حققــت المجموعــة نتائــج ماليــة وتشــغيلية متميــزة لعــام 2018، فقــد ســجلت إيــرادات بواقــع 16.3 مليــار ريــال قطــري وصافــي أربــاح يبلــغ 5 مليــارات ريــال 

قطــري. وتعتبــر هــذه النتائــج أعلــى كثيــرًا مــن نتائــج عــام 2017، حيــث ارتفعــت اإليــرادات بنحــو 16% وصافــي األربــاح حوالــي %52.
وتتضمــن العوامــل الرئيســية التــي دعمــت المجموعــة فــي تحقيــق هــذه النتائــج المتميــزة اســتقرار مســتويات اإلنتــاح، وارتفــاع أحجــام المبيعــات بأرقــام 
قياســية، وبعــض الزيــادة فــي أســعار المنتجــات، والتركيــز المســتمر علــى ترشــيد التكاليــف وتحســين كفــاءة العمليــات. وبرغــم ذلــك، فقــد تأثــرت هــذه 

النتائــج إلــى حــد مــا بارتفــاع تكاليــف المــواد الخــام والطاقــة وإجــراء عمليــات تطفئــة غيــر مخطــط لهــا فــي بعــض مرافــق اإلنتــاج. 
وازدادت أســعار المنتجــات علــى مســتوى شــركات المجموعــة بعــض الشــيء مقارنــة بعــام 2017، حيــث ارتفعــت أســعار البتروكيماويــات، الســيما أســعار 
اإلضافــات البتروليــة، ارتفاعــً متوســطً بفضــل الزيــادة الملحوظــة فــي أســعار النفــط الخــام خــال الجــزء األكبــر مــن عــام 2018. وارتفعــت أيضــً أســعار 
األســمدة نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الطاقــة وقلــة المعــروض فــي بعــض األســواق. كمــا ازدادت أســعار الحديــد والصلــب بعــض الشــيء فــي ظــل ارتفــاع 

أســعار المــواد الخــام وتكاليــف اإلنتــاج األخــرى ذات الصلــة.
وقــد بلغــت أحجــام المبيعــات أعلــى مســتوى شــهدته المجموعــة، وذلــك بفضــل تغييــر اســتراتيجيتها بشــأن المبيعــات والزيــادة العامــة فــي الطلــب. 
وقــد ســاعد أيضــً تغييــر اســتراتيجية المبيعــات فــي التخفيــف مــن حــدة أي أثــر نشــأ عــن الحصــار الــذي ُفــرض علــى قطــر عــام 2017 مــن ِقَبــل بعــض بلــدان 

مجــاورة. وحافظــت نســبيً أحجــام اإلنتــاج علــى مســتوياتها برغــم إجــراء عــدد مــن عمليــات التطفئــة غيــر المخطــط لهــا فــي بعــض مرافــق اإلنتــاج. 

اإليرادات
بلــغ إجمالــي اإليــرادات1 المســجلة  للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مــا يعــادل 16.3 مليــار ريــال قطــري، بزيــادة ملحوظــة عــن العــام الماضــي 
تبلــغ 2.2 مليــار ريــال قطــري، أو مــا نســبته حوالــي 16%. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد بلغــت اإليــرادات الُمبلــغ عنهــا2 ، طبقــً للمعيــار الدولــي IFRS11، مــا يعــادل 

5.8 مليــار ريــال قطــري، بزيــادة كبيــرة عــن العــام الماضــي تبلــغ حوالــي %25.

قطاع البتروكيماويات3 
ســجل قطــاع البتروكيماويــات إيــرادات تبلــغ 5.8 مليــار ريــال قطــري، بزيــادة قدرهــا 0.3 مليــار ريــال قطــري، أو مــا نســبته حوالــي 5% مقارنــة بعــام 2017. وتعــزى 
ــة  ــن التابع ــي أولفي ــاج البول ــق إنت ــث أن مراف ــام 2018، حي ــال ع ــً خ ــوًا طفيف ــت نم ــي نم ــات الت ــام المبيع ــاع أحج ــى ارتف ــية إل ــورة أساس ــادة بص ــذه الزي ه
للمجموعــة قــد اســتأنفت اإلنتــاج بمســتوياتها المعتــادة بعــد إجــراء عمليــة تطفئــة غيــر مخطــط لهــا خــال الربــع األول مــن عــام 2017. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فقــد ظلــت نســبيً مبيعــات اإلضافــات البتروليــة علــى مســتوياتها دون تغيــر يذكــر مقارنــة بالعــام الماضــي، حيــث لــم تشــهد مرافــق اإلنتــاج أي عمليــات 

تطفئــة طــوال العــام. كمــا أن الزيــادة الطفيفيــة التــي شــهدتها أســعار المنتجــات قــد أســهمت بعــض الشــيء فــي نمــو اإليــرادات.

1 يحتسب إجمالي اإليرادات بجمع إيرادات الشركة التابعة المملوكة بالكامل مع الحصة من إيرادات المشاريع المشتركة المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر.

2 اإليرادات الُمبلغ عنها = اإليرادات المسجلة في البيانات المالية وتمثل إيرادات قطر ستيل، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة.

3 تحتسب إيرادات قطاع البتروكيماويات بأخذ حصة المجموعة من إيرادات »قابكو« و«كفاك«. ويتم احتساب إيرادات »قابكو« بأخذ الحصة من إيرادات مشاريعها المشتركة، وهي شركة
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قطاع األسمدة
ــة بعــام 2017.  ــال قطــري، أو مــا نســبته حوالــي 19% مقارن ــار ري ــادة ملحوظــة تصــل إلــى 0.7 ملي ــال قطــري، بزي ــار ري ــرادات قطــاع األســمدة 4.7 ملي بلغــت إي
وتعــود هــذه الزيــادة بصــورة أساســية إلــى االرتفــاع الملحــوظ فــي أســعار األمونيــا واليوريــا. وقــد حافظــت أســعار األســمدة علــى ارتفاعهــا خــال النصــف 
الثانــي مــن العــام نتيجــة الرتفــاع تكاليــف الطاقــة وانخفــاض المعــروض. واســتطاعت المجموعــة أن ترفــع معــدالت إنتــاج مرافــق األســمدة برغــم زيــادة 

عــدد أيــام التطفئــة غيــر المخطــط لهــا، وحافظــت علــى أحجــام المبيعــات خــال العــام. 

قطاع الحديد والصلب
حقــق قطــاع الحديــد والصلــب إيــرادات تبلــغ 5.8 مليــار ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، بزيــادة كبيــرة تبلــغ 1.2 مليــار ريــال قطــري، أو مــا 
يقــارب 25% مقارنــة بعــام 2017. وتعــود هــذه الزيــادة بصــورة أساســية إلــى األثــر المشــترك لزيــادة أحجــام المبيعــات وارتفــاع أســعار البيــع فــي أعقــاب تغييــر 

إســتراتيجية المجموعــة بشــأن المبيعــات والتســويق.

األرباح والهوامش
بلغــت األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك4  للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 مــا يعــادل 5.3 مليــار ريــال قطــري، 
بزيــادة كبيــرة تبلــغ 1.4 مليــار ريــال قطــري، أو مــا يقــارب 46% مقارنــة بعــام 2017. وتعــزى هــذه الزيــادة الكبيــرة إلــى عــدة عوامــل منهــا االرتفــاع المتوســط 
ــادة الدخــل اآلخــر، إال أن هــذه  ــادة الطفيفيــة فــي أحجــام المبيعــات وانخفــاض النفقــات التشــغيلية الُمتحكــم فيهــا وزي الــذي شــهدته األســعار والزي

الزيــادة الكبيــرة قــد عادلهــا جزئيــً ارتفــاع تكاليــف المــواد الخــام والطاقــة وإجــراء عمليــات تطفئــة غيــر مخطــط لهــا فــي بعــض مرافــق اإلنتــاج. 
وبلــغ صافــي أربــاح عــام 2018 مــا يعــادل 5 مليــارات ريــال قطــري، بزيــادة كبيــرة قدرهــا 1.7 مليــار ريــال قطــري، أو مــا يقــارب 52% مقارنــة بعــام 2017. وُيعــزى 
هــذا التبايــن اإليجابــي فــي صافــي األربــاح عــن العــام الماضــي إلــى نفــس األســباب التــي أدت إلــى تبايــن األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك 

واالســتهاك.

المركز المالي والتدفقات النقدية
ــة بالعــام  ــال قطــري، أو مــا نســبته 5% مقارن ــار ري ــادة تبلــغ 1.8 ملي ــال قطــري، بزي ــار ري بلــغ إجمالــي األصــول كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مــا يعــادل 37.1 ملي
ــا  ــري، أو م ــال قط ــار ري ــع 2.8 ملي ــة بواق ــة والمصرفي ــدة النقدي ــهدته األرص ــذي ش ــر ال ــاع الكبي ــى االرتف ــية إل ــورة أساس ــادة بص ــذه الزي ــود ه ــي. وتع الماض
نســبته 36% مقارنــة بالعــام الماضــي، وذلــك بفضــل قــوة التدفقــات النقديــة مــن االســتثمارات وتراجــع مســتوى اإلنفــاق الرأســمالي وانخفــاض المبلــغ 
المخصــص لســداد الديــن. وقــد بلــغ اإلنفــاق الرأســمالي، الــذي اقتصــر علــى صيانــة المرافــق، 0.2 مليــار ريــال قطــري فقــط. وتبلــغ حاليــً األرصــدة النقديــة 
والمصرفيــة 10.6 مليــار ريــال قطــري. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد بلــغ إجمالــي األرصــدة النقديــة والمصرفيــة علــى مســتوى المجموعــة5  أعلــى مســتوياته 

بواقــع 13.1 مليــار ريــال قطــري. 
وقــد حققــت المجموعــة خــال العــام صافــي تدفقــات نقديــة بواقــع 1.3 مليــار ريــال قطــري، األمــر الذي أســهم فــي وصــول أرصدتهــا النقديــة والمكافئ 
النقــدي6  إلــى 1.9 مليــار ريــال قطــري. وكانــت التدفقــات النقديــة التشــغيلية التــي بلغــت 1.2 مليــار ريــال قطــري، والتدفقــات النقديــة مــن االســتثمارات التــي 

 »قاتوفين« و«شركة قطر للڤينيل« و«شركة قطر للمنتجات الباستيكية«. وقد تتباين هذه اإليرادات عن اإليرادات المسجلة في اإليضاح رقم 29 تحت »التقارير القطاعية« في البيانات 
المالية. وتبلغ حصة المجموعة من اإليرادات المسجلة لقطاع البتروكيماويات في اإليضاح رقم 29 بالبيانات المالية 4.4 مليار ريال قطري.

4 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهاك واالستهاك= صافي الربح + اإلهاك + نفقات خفض القيمة+ مصاريف التمويل.

5 األرصدة النقدية والمصرفية على مستوى المجموعة= األرصدة النقدية والمصرفية في الشركة األم+الشركات التابعة+المشاريع المشتركة.

6 األرصدة النقدية والمكافىء النقدي = األرصدة النقدية والمصرفية وفقً للميزانية العمومية مطروحً منها الودائع الثابتة المستحقة بعد 90 يومً.
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بلغــت 3.3 مليــار ريــال قطــري وتتكــون بصــورة أساســية مــن األربــاح المتلقــاة مــن مشــاريع مشــتركة، أكثــر مــن كافيــة لســداد الديــن وتوزيــع أربــاح عــام 
 .2017

اإلستراتيجية والخطط المستقبلية
ســتواصل إســتراتيجية األعمــال األساســية للمجموعــة لألعــوام الخمســة القادمــة التركيــز علــى زيــادة األســواق واإلنتاجيــة وتحقيــق الكفــاءة مــن خــال 
ــا  ــتدعم مركزن ــا س ــرى أنه ــرى ن ــمالية أخ ــاريع رأس ــي مش ــدروس ف ــكل م ــتثمر بش ــا سنس ــك، فإنن ــى ذل ــة إل ــف. إضاف ــيد التكالي ــتمرة لترش ــج المس البرام
التنافســي وترفــع مــن العائــد لمســاهمينا. وســنواصل أيضــً جهودنــا بشــأن ترشــيد التكاليــف إلــى أن تحقــق المجموعــة االســتغال الكامــل إلمكاناتهــا.

توزيع األرباح المقترح
يوصــي مجلــس إدارة صناعــات قطــر بإجمالــي توزيعــات ســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 بمبلــغ قــدره 3.6 مليــار ريــال قطــري، وهــو 

مــا يعــادل 6 ريــاالت قطريــة للســهم، بنســبة توزيــع تبلــغ %72.2.

الخاتمة
يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــاد المفــدى »حفظــه اهلل ورعــاه«، لرؤيتــه 
ــؤون  ــة لش ــر الدول ــي، وزي ــريده الكعب ــن ش ــعد ب ــدس س ــعادة المهن ــى س ــً إل ــكر أيض ــدم بالش ــيدة. ونتق ــه الرش ــديدة وقيادت ــه الس ــة وتوجيهات الحكيم
الطاقــة، رئيــس مجلــس إدارة صناعــات قطــر والعضــو المنتــدب، لرؤيتــه المســتنيرة وقيادتــه الواعيــة، كمــا نشــكر اإلدارة العليــا للشــركات التابعــة 
والمشــاريع المشــتركة علــى إخــاص والتــزام موظفيهــا وتفانيهــم الدائــم فــي العمــل. كمــا نــود أن نتقــدم بالشــكر لمســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم 

الكبيــرة فــي الشــركة وإدارتهــا. 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
صناعات قطر ش.م.ع.ق.

تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

 برأينا، أن البيانات المالية الموحدة لشركة صناعات قطر )ش.م. ع. ق( )»الشركة«( وشركاتها التابعة )معً، »المجموعة«( ُتظهر بصورة عادلة ومن كافة 
النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ وفقً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من:

• بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018؛	
• بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛	
• بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛	
• بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛	
• بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و	
• اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل موجزا عن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة.	

 أساس الرأي
لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات مراقب 

الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من هذا التقرير.
ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومائمة لتوفير أساٍس مناسٍب لرأينا.

 االستقاللية
نحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخاقي للمحاسبين الدولي 

ومتطلبات السلوك األخاقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخاقية 
األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخاقي للمحاسبين المهنيين.

 منهجنا في التدقيق

نظرة عامة

)قيمة االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة( انخفاض    أمور التدقيق الرئيسية 
 كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه 
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الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان األحكام الشخصية التي وضعها مجلس اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوهرية 
التي تتضمن وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا 

أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر 
التحريف المادي نتيجة االحتيال.

 وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا بها بحيث يتم إنجاز عملنا بشكل كاف حتى يتسنى لنا إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين في 
االعتبار هيكل الشركة والعمليات والضوابط المحاسبية ومجال األعمال بالمجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية
 أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدة 

للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي 
منفصل بخصوص هذه األمور.

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق أمور التدقيق الرئيسية        
انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

والمشــاريع  الزميلــة  الشــركات  فــي  المجموعــة  اســتثمارات  بلغــت 
المشــتركة مــا قيمتــه 1.4 مليــار ريــال قطــري و17.9 مليــار ريــال قطــري، 
علــى التوالــي، بإجمالــي 19.3 مليــار ريــال قطــري فــي 31 ديســمبر 2018، وهــو 
مــا يمثــل 52% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة فــي ذلــك التاريــخ. 
حقــوق  طريقــة  باســتخدام  االســتثمارات  هــذه  عــن  المحاســبة  تتــم 
الملكيــة، بســبب النفــوذ الجوهــري الــذي تمارســه المجموعــة أو الســيطرة 
المشــتركة علــى هــذه المنشــآت والتــي تســتمدها المجموعــة مــن نســب 

.)4-2-2 )إيضــاح  حصصهــا 
ــر مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك  تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقري
دليــل موضوعــي علــى أن قيمــة االســتثمار المحتســبة بطريقــة حقــوق 
ــي  ــع ف ــعار البي ــي أس ــاض ف ــار االنخف ــم اعتب ــت. وت ــد انخفض ــة ق الملكي
الســوق وانخفــاض الربحيــة والضغــوط المتزايــدة مــن حيــث التكلفــة، 
وكذلــك عوامــل أخــرى، بمثابــة مؤشــرات محتملــة علــى وجــود انخفــاض 

ــة. ــي القيم ف
وبالتالــي، فإنــه عنــد وجــود هــذه المؤشــرات ووفقــا للمعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة والسياســات المحاســبية للمجموعــة، تــم إجــراء مراجعــة 
الزميلــة  الشــركات  فــي  االســتثمارات  بعــض  قيمــة  فــي  االنخفــاض 
القيمــة  نمــوذج  باســتخدام  اإلدارة  قبــل  مــن  المشــتركة  والمشــاريع 
االســتخدامية لتقديــر قيــم االســتثمارات بافتــراض االســتمرار فــي االحتفاظ 

باالســتثمارات بــدال مــن بيعهــا.
فــي  االنخفــاض  مراجعــات  مــن  مزيــدا  اإلدارة  أجــرت  الضــرورة،  وعنــد 
ــاريع  ــة والمش ــركات الزميل ــة والش ــركات التابع ــتوى الش ــي مس ــة ف القيم
المشــتركة والتــي تحتفــظ بهــا المجموعــة بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال 

شــركاتها الزميلــة ومشــاريعها المشــتركة.

ــاريع  ــة والمش ــركات الزميل ــي الش ــة ف ــتثمارات المجموع ــا اس ــد راجعن لق
المشــتركة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك مؤشــرات انخفــاض فــي القيمــة 
فــي فتــرة التقريــر لتأكيــد مــا إذا كان يتــم تقييــم االنخفــاض عنــد االقتضاء 

بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
وناقشــنا  اإلدارة  لــدى  القيمــة  انخفــاض  نمــوذج  علــى  حصلنــا  لقــد   
ــة  ــق التابع ــة التدقي ــع لجن ــم وم ــتخدمة معه ــة المس ــات الهام االفتراض

اإلدارة. لمجلــس 
وركــزت المناقشــات علــى معــدالت النمــو المســتخدمة لتقديــر التدفقــات 
النقديــة التقديريــة المســتقبلية ومعــدالت الخصــم المطبقــة عليهــا. تــم 
ــات  ــن التدفق ــم تك ــا ل ــات عندم ــن المناقش ــة م ــتويات إضافي ــراء مس إج
النقديــة المقــدرة تســتند إلــى خطــط أعمــال معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة 

أو لــم تكــن الخطــط حديثــة العهــد.
النمــوذج  ماءمــة  مــدى  بنــا  االخاصيــن  التقييــم  خبــراء  راجــع  وقــد 
والمدخــات المختــارة لحســاب القيمــة االســتخدامية لــكل اســتثمار علــى 
حــدة. وقــد قامــوا بإعــادة حســاب معــدالت الخصــم المطبقــة علــى 
التدفقــات النقديــة فــي النمــوذج بنــاء علــى تقييمهــم لتكاليــف التمويــل 

للمجموعــة. المحــددة  المــال  ورأس 
ــة  ــات الخاص ــد االفتراض ــي تحدي ــتخدمة ف ــات المس ــار المدخ ــا باختب قمن
ــرى  ــة األخ ــث، واألدل ــرف الثال ــادر الط ــتخدامية لمص ــة االس ــاب القيم بحس
ــة  ــات الخارجي ــتخدام البيان ــك اس ــي ذل ــا ف ــاء، بم ــد االقتض ــة عن ذات الصل

ــن. ــر المحللي لتقاري
قمنا باختبار الدقة الحسابية لنموذج االنخفاض في القيمة.

الموحــدة  الماليــة  البيانــات  فــي  اإلفصاحــات  بمراجعــة  قمنــا  كمــا 
المتعلقــة باختبــار االنخفــاض فــي القيمــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمعايير 

المحاســبية.
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أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق أمور التدقيق الرئيسية        

انخفــاض قيمــة اســتثمارات فــي شــركات زميلــة ومشــاريع مشــتركة 

)تتمــة(
ــراف  ــة باالعت ــت المجموع ــة، قام ــي القيم ــاض ف ــة االنخف ــى مراجع ــاء عل بن
ــدى  ــري إلح ــال قط ــون ري ــغ 49.5 ملي ــة بمبل ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف بخس

ــمبر 2018. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــي الس ــة ف ــركات الزميل الش
األربــاح  لتقديــر  النمــوذج  فــي  المســتخدمة  العديــدة  االفتراضــات  إن 
المســتقبلية مــن الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة المنســوبة إلــى 
المحلليــن وأفضــل  المجموعــة مســتمدة مــن مجموعــة مــن توقعــات 
تقديــرات اإلدارة وهــذا األمــر يعتبــر أمــرا اجتهاديــا بشــكل كبيــر. ومــن الصعب 
إثبــات هــذه األدلــة وتتطلــب مــن اإلدارة تكويــن رؤيــة حــول النمــو المســتقبلي 
فــي قطاعــات الصلــب والبتروكيماويــات واألســمدة مــن األنشــطة، والظروف 
ــل  ــي تعم ــرى الت ــي األخ ــاون الخليج ــس التع ــر ودول مجل ــة لقط االقتصادي
فيهــا المجموعــة بشــكل رئيســي. يرجــى االطــاع علــى اإليضــاح 4 للحصــول 
علــى المزيــد مــن التقديــرات المحاســبية واالفتراضــات الهامــة المســتخدمة.

ركزنــا علــى هــذا الجانــب نظــرا لألهميــة النســبية لاســتثمارات فــي الشــركات 
الزميلــة والمشــاريع المشــتركة ويمكــن ألي انخفــاض فــي القيمــة، إن وجــد، 
ــا علــى  ــات الماليــة الموحــدة. كمــا ركزن ــه تأثيــر مــادي علــى البيان أن يكــون ل
هــذا الجانــب نظــرا لألحــكام االجتهاديــة الجوهريــة التــي شــملت تنفيــذ 

اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
يرجــى الرجــوع إلــى اإليضاحيــن 8 و 9 فــي البيانــات المالية الموحــدة للحصول 
ــتركة  ــاريع المش ــة والمش ــركات الزميل ــي الش ــتثمارات ف ــل االس ــى تفاصي عل

علــى التوالــي.

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

عليهــا(، والتــي تــم تزويدنــا بــه حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق والتقريــر الســنوي الكامــل والــذي نتوقــع أن يتوفــر لدينــا بعــد ذلــك التاريــخ.
إن رأينا عن البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.

 تنحصــر مســؤولياتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك، نقــوم بالنظــر 
فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء عمليــة التدقيــق، 

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

ــن  ــؤولين ع ــى المس ــك إل ــن ذل ــاغ ع ــا اإلب ــب علين ــه يتوج ــل، فإن ــنوي الكام ــر الس ــى التقري ــا عل ــد اطاعن ــادي عن ــف م ــود تحري ــتنتجنا وج ــال اس ــي ح وف
الحوكمــة.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة
ــون  ــكام قان ــة وأح ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــادل له ــرض الع ــداد والع ــن اإلع ــؤولة ع إن اإلدارة مس
ــات  ــن التحريف ــة م ــة خالي ــات مالي ــداد بيان ــة إلع ــا اإلدارة ضروري ــي تراه ــة الت ــة الداخلي ــة الرقاب ــن أنظم ــنة 2015 وع ــم 11 لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري الش

ــأ. ــال أو خط ــن احتي ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة س المادي
تعتبــر اإلدارة، عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة، واإلفصاح، حســب 
مقتضــى الحــال، عــن األمــور المرتبطــة باســتمرارية المنشــأة وعــن اســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تكــن اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعة 

أو إيقــاف أنشــطتها أو ال يوجــد أمامهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل تخلــو مــن التحريفــات الماديــة، ســواء كانــت ناتجــة 
ــً  ــد ضمان ــه ال يع ــد، ولكن ــن التأكي ــال م ــتوى ع ــول مس ــد المعق ــل التأكي ــا. يمث ــن رأين ــذي يتضم ــابات ال ــق الحس ــر مدق ــدار تقري ــأ، وإص ــال أو خط ــن احتي ع
بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف يكشــف دومــا عــن أي تحريفــات ماديــة فــي حــال وجودهــا. تنشــأ حــاالت التحريــف مــن 
االحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء 

علــى هــذه البيانــات الماليــة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نمــارس األحــكام المهنيــة ونحافــظ علــى الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق. 

كمــا أننــا نقــوم بمــا يلــي:
• حديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة للبيانــات الماليــة المجمعــة، الناشــئة ســواء مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق 	

المناســبة لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة لتوفيــر أســاٍس لرأينــا. إن خطــر عــدم اكتشــاف أي تحريــف جوهــري ناشــئ 
عــن االحتيــال يعتبــر أعلــى مــن ذلــك الــذي ينشــأ عــن األخطــاء، نظــرًا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز 

للرقابــة الداخليــة.
• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات العاقــة بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق التــي تعتبــر مناســبة وفقــا للظــروف، وليس 	

لغــرض إبــداء الــرأي عــن مــدى فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمجموعة.
• تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العاقة التي قامت بها اإلدارة.	
• التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس اســتمرارية المنشــأة المحاســبي، ومــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي مرتبــط 	

بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكً جوهريــة فيمــا يتعلــق بقــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة بنــاء علــى أدلــة التدقيــق 
التــي تــم الحصــول عليهــا. وفــي حــال اســتنتاج وجــود شــك مــادي، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة 
الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو إذا كانــت اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فســوف نقــوم بتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا تســتند إلــى أدلــة التدقيــق 
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا. ومــع ذلــك، فقــد تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي أن تتوقــف المجموعــة 

عــن مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تمثــل 	

المعامــات واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــً عــاداًل.
• ــول 	 ــداء رأي ح ــة إلب ــي المجموع ــال ف ــطة األعم ــآت أو  أنش ــة للمنش ــات المالي ــق بالمعلوم ــا يتعل ــة فيم ــة ومائم ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل الحص
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البيانــات الماليــة المجمعــة. كمــا أننــا مســؤولون عــن توجيــه وإشــراف وأداء عمليــة التدقيــق للمجموعــة. ونبقــى مســؤولين بشــكل حصــري عــن رأي 
التدقيــق.

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

كمــا أننــا نقــدم للمســؤولين عــن الحوكمــة بيانــً بأننــا قــد التزمنــا بمتطلبــات المعاييــر األخاقيــة المناســبة فيمــا يتعلــق باالســتقالية، وإباغهــم بجميــع 
العاقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي مــن المعقــول االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقاليتنا، وعنــد االقتضــاء، اإلجــراءات الوقائيــة فيما يتعلــق بهــذا الخصوص.  
ومــن بيــن األمــور التــي أبلغناهــا للمســؤولين عــن الحوكمــة، نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر أهميــة فــي أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى البيانــات 
الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعــد بالتالــي أمــور التدقيــق الرئيســية. ونقــوم بتوضيــح هــذه األمــور فــي تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا مــا لــم يحظــر 
ــا ألنــه قــد يكــون  القانــون أو التنظيمــات الكشــف العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أنــه ال ينبغــي اإلبــاغ عــن أمــٍر مــا فــي تقريرن

المعقــول توقــع أن تزيــد اآلثــار العكســية عــن المصلحــة العامــة مــن جــراء اإلبــاغ عــن هــذا األمــر.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015، فإننا نؤكد على:

• أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛و	
• أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقً لألصول المرعية؛ و	
• أن الشركة تحتفظ بسجات محاسبية سليمة تتفق البيانات المالية الموحدة معها؛ و	
• ــة القطــري رقــم )11( لســنة 2015 أو 	 ــون الشــركات التجاري ــا مــن أحــكام قان ــأن الشــركة قــد خالفــت أي ــا نعتقــد ب ــا مــا يجعلن ــه لــم يســترع انتباهن  أن

ــمبر 2018. ــي 31 ديس ــا ف ــي كم ــا المال ــغيلها أو مركزه ــج تش ــى نتائ ــا عل ــر مادي ــد يؤث ــكل ق ــي بش ــا األساس نظامه

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

 محمد المعتز
سجل مراقبي الحسابات رقم 281

الدوحة، دولة قطر
11 فبراير 2019
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بيان المركز المالي الموحد
)جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خاف ذلك(

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومصانع ومعدات

استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في مشاريع مشتركة

استثمارات متاحة للبيع

الموجودات المتداولة
مخزون

ذمم مدينة تجارية وأخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خال الربح أو الخسارة
نقد وشبه النقد

ودائع ثابتة

إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال
احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة
احتياطي التحوط
احتياطيات أخرى

أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

قروض
التزامات منافع الموظفين

2018

3,437,916
1,407,089

17,885,703
-

22,730,708

1,717,078
1,669,172

364,027
2,007,613
8,581,090

14,338,980
37,069,688

6,050,000
126,824

-
602

15,905
29,297,132
35,490,463

-
205,024
205,024

2017كما في 31 ديسمبر
)معدلة(

3,520,369
1,438,788

18,592,745
533,890

24,085,792

1,444,233
1,903,439

3,585
747,627
7,041,075

11,139,959
35,225,751

6,050,000
94,863
232,941

)747(
-

27,217,336
33,594,393

-
199,095
199,095

2016
)معدلة(

3,670,978
1,451,409

18,087,325
674,295

23,884,007

1,243,570
1,727,900

3,585
1,098,144

6,973,371
11,046,570

34,930,577

6,050,000
74,999

373,346
)54,142(

-
26,425,507
32,869,710

225,758
214,983
440,741

المطلوبات المتداولة
قروض

ذمم دائنة تجارية وأخرى

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2018

 
-

1,374,201
1,374,201

1,579,225
37,069,688

كما في 31 ديسمبر
2017

)معدلة(

225,758
1,206,505

1,432,263
1,631,358

35,225,751

2016
)معدلة( 

450,571
1,169,555

1,620,126
2,060,867

34,930,577

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 11فبراير 2019 ووقع عليها نيابة عنهم:

سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

عبد العزيز محمد المناعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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إيرادات
تكلفة المبيعات

إجمالي الربح 

مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتوزيع

حصة من صافي نتائج استثمار في مشاريع مشتركة
حصة من صافي نتائج استثمار في شركات زميلة

انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة
إيرادات ناتجة من االستثمارات

تكلفة التمويل
دخل آخر 

ربح السنة

ربحية السهم 
الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )ريال 

قطري للسهم الواحد(

بيان الربح أو الخسارة الموحد
)جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خاف ذلك(

2018 السنة المنتهية في 31 ديسمبر
5,791,018

)4,868,058(
922,960

)157,021(
)81,950(

3,877,848
32,643

)49,535(
338,498

)1,948( 
148,321

5,029,816

8.31

2017
4,628,483

)3,918,924(
709,559

)199,196(
)57,826(
2,606,615

27,943
)101,261(
254,610
)10,034(
84,992

3,315,402

5.48
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بيان الدخل الشامل الموحد
)جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خاف ذلك(

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر
ربح السنة

الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى
بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

استثمارات مالية متاحة للبيع
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

حصة الدخل الشامل اآلخر من استثمارات في مشاريع مشتركة
الحركة في تحّوطات التدفقات النقدية

صافي الربح غير المحقق من التزام المنافع المحددة
حصة الدخل الشامل اآلخر من استثمارات في شركات زميلة

الحركة في تحوطات التدفقات النقدية

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة
التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة 

العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

2018
5,029,816

-

-
15,905

1,349
17,254

)1,081( 
16,173

5,045,989

2017
3,315,402

)140,405(

51,018
-

2,377
53,395

-
)87,010(

3,228,392
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
)جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خاف ذلك(

الرصيد في 1 يناير 2017 )كما تم تسجيله 
سابقًا(

تصحيح ألخطاء فترة سابقة 
الرصيد المعدل في 1 يناير 2017      

ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات األرباح المعلنة للعام 2016
اشتراكات الصندوق االجتماعي

المحول إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في 31 ديسمبر 2017

الرصيد في 1 يناير 2018 كما تم عرضه أصال
تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة 

تصحيح ألخطاء فترة سابقة 
إجمالي حقوق الملكية المعدل كما في 1 

يناير 2018 
الخسارة من استبعاد استثمارات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 
ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات األرباح المعلنة للعام 2017
اشتراكات الصندوق االجتماعي

المحول إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في 31 ديسمبر 2018

رأس 
المال

6,050,000
-

6,050,000
-
-
-

-
-
-

6,050,000

6,050,000
-
-

6,050,000

-
-
-
-

-
-
-

6,050,000

احتياطي 
قانوني

74,999
-

74,999
-
-
-

-
-

19,864
94,863

94,863
-
-

94,863

-
-
-
-

-
-

31,961
126,824

احتياطي 
القيمة 
العادلة

373,346
-

373,346
-

)140,405(
)140,405(

-
-
-

232,941

232,941
)232,804(

-

137

944
-

)1,081(
)1,081(

-
-
-
-

احتياطي 
التحوط

)54,142(
-

)54,142(
-

53,395
53,395

-
-
-

)747(

)747(
-
-

)747(

-
-

1,349
1,349

-
-
-

602

احتياطي 
آخر

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

15,905
15,905

-
-
-

15,905

أرباح مدورة
)معدلة(

27,069,762
)644,255(

26,425,507
3,315,402

-
3,315,402

)2,420,000(
)83,709(
)19,864(

27,217,336

27,861,591
232,804

)644,255(

27,450,140

)944(
5,029,816

-
5,029,816

)3,025,000(
)124,919(

)31,961(
29,297,132

اإلجمالي

33,513,965
)644,255(
32,869,710

3,315,402
)87,010(

3,228,392

)2,420,000(
)83,709(

-
33,594,393

34,238,648
-

)644,255(

33,594,393

-
5,029,816

16,173
5,045,989

)3,025,000(
)124,919(

-
35,490,463
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بيان التدفقات النقدية الموحد
)جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خاف ذلك(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ربح السنة

تعديالت على:
استهاك وإطفاء

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين - بالصافي
حصة من صافي نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة

حصة من صافي نتائج استثمارات في شركات زميلة
الخسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة 
العادلة من خال الربح أو الخسارة )2017: استثمارات متاحة للبيع(

أرباح القيمة العادلة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة 
العادلة من خال الربح أو الخسارة

الربح من استبعاد موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من 
خال الربح أو الخسارة

تكاليف التمويل
إيرادات الفوائد

انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس 
المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل
مخزون

ذمم مدينة تجارية وأخرى
ذمم دائنة تجارية وأخرى

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
اشتراكات الصندوق االجتماعي

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2018 السنة المنتهية في 31 ديسمبر

5,029,816

237,437
5,929

)3,877,848(
)32,643(

5,225

)26,756(

)14,483(

)5,703(
1,948

)311,742(
49,535

1,060,715

)272,845(
342,494 

119,082 
1,249,446
)83,709(

1,165,737

2017

3,315,402

225,422
)15,888(

)2,606,615(
)27,943(

11,195

)23,730(

-

-
10,034

)230,880(
101,261

758,258

)200,663(
)60,008(
42,325

539,912
)71,757(
468,155
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بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(
)جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خاف ذلك(

 السنة المنتهية في 31 ديسمبر
التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

متحصات من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركة زميلة
متحصات من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو 

الخسارة
متحصات من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل 

الشامل اآلخر
توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة )2017: استثمارات متاحة للبيع(
توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في مشاريع مشتركة

استثمار إضافي في شركة فوالذ القابضة ش.م.ب
الحركة في الودائع الثابتة

إيرادات فائدة مقبوضة
صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
سداد القروض

تكاليف التمويل المدفوعة
الحركة في الحسابات البنكية لتوزيعات األرباح غير المطالب بها

توزيعات أرباح مدفوعة لحاملي حقوق الملكية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد في بداية السنة

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

2018
 

-
)160,209(

16,156

192,019

534

26,756
4,570,001

-
)1,540,015(

234,309
3,339,551

 
)225.758(

)1.948(
)7.405(

)3.017.596(
)3.252.707(

1.252.581 
631.134

1.883.715

 2017

112
)86,120(

40,000

-

-

23,730
2,062,933

)98,320(
)67,704(

204,630
2,079,261

)450.571(
)10.034(
17.328

)2.437.328(
)2.880.605(

)333.189(
964.323

631.134
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تقرير حوكمة 

الشركة 2018
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1. تمهيد
شــركة صناعــات قطــر وهــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة »الشــركة«( تــم تأسيســها وفقــً 
ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لســنة 2002 خاصــة المــادة )68( منــه، ثــم قامت الشــركة بتوفيق 
أوضاعهــا وأحــكام النظــام األساســي لهــا وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 2015 وبمــا يتوافــق مــع خصوصيــة 

تأسيســها.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للبتــرول مؤســس شــركة صناعــات قطــر، مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيســي فــي رأســمال الشــركة بنســبة 
51%، توفــر قطــر للبتــرول كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تطبيــق 
الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي قطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات. وفــي إطــار حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام بمبــادئ 
الحوكمــة وتطبيــق أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا، قامــت الشــركة مــن خــال التعاقــد مــع أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة بإعــداد إطــار 

حوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل للشــركة حيــث تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الشــركة باجتماعــه الرابــع لعــام 2011 بتاريــخ 2011/12/26.

2. نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة المضافــة لمســاهمي 
الشــركة، يلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لســنة 2016 وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها، أخــذًا فــي االعتبــار تحقيــق العدالــة 
ــح فــي الوقــت المناســب  ــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات ألصحــاب المصال ــز بينهــم، وتعزي والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح وعــدم التميي
وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــاء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم المصلحــة 
ــرف وإخــاص وتحمــل  ــة ونزاهــة وش ــح علــى المصلحــة الخاصــة، وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن ني العامــة للشــركة وأصحــاب المصال

المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح والمجتمــع.
ويحــرص مجلــس اإلدارة دومــً علــى وجــود إطــار تنظيمــي علــى مســتوى شــركة صناعــات قطــر يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي والمؤسســي للشــركات 
المســاهمة المدرجــة مــن خــال مراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بالشــركة كلمــا تطلــب األمــر، كمــا يحــرص علــى تطويــر قواعــد الســلوك المهني 

التــي تجســد قيــم الشــركة.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم )2( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام نظــام 
الحوكمــة ومســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، فــإن الشــركة قامــت مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/4 

بتغييــر بعــض أحــكام نظامهــا األساســي بمــا يتفــق مــع هــذا الغــرض.

3. مجلس إدارة الشركة
3-1 هيكل مجلس اإلدارة

قامــت قطــر للبتــرول وهــى مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم )10( لســنة 1974 بتأســيس شــركة صناعــات قطــر كشــركة 
أم لمجموعــة مــن الشــركات التــي تعمــل منــذ أمــد طويــل فــي قطاعــات البتروكيماويــات، األســمدة الكيماويــة والحديــد والصلــب، وقامــت بطرحهــا 
لاكتتــاب العــام فــي عــام 2003 وذلــك لضمــان مشــاركة المواطنيــن القطرييــن فــي عوائــد تلــك األنشــطة وتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة لهــم مــن 

خــال طــرح الشــركة بســعر مخفــض وحصولهــم علــى نصيبهــم مــن نتائــج األعمــال ســنويً بواقــع نســب مســاهمتهم.
ــاة  ــم مراع ــن ث ــري وم ــاد القط ــية لاقتص ــم األساس ــدى الدعائ ــتراتيجي كإح ــا اإلس ــر ومركزه ــات قط ــركة صناع ــاط ش ــة نش ــق خصوصي ــن منطل وم
المصلحــة العامــة، فــإن مجلــس إدارة الشــركة )علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم )6( مــن نظــام الحوكمــة( يتشــكل وفقــً لنظامهــا األساســي مــن عــدد 
يصــل الــى  ثمانيــة أعضــاء، يحــق للمســاهم الخــاص »قطــر للبتــرول« أن يعينهــم جميعــً بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى 
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االرتبــاط الوثيــق لــألداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول، ومــن ثــم ضمــان موائمــة اســتراتيجية ورؤيــة كل منهمــا، و فيمــا يلــي بيانهــا:
• 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.	
• تقديــم قطــر للبتــرول لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة. ويتــم توفيــر تلــك الخدمــات متــى وكيفمــا 	

ُتطلــب لضمــان الدعــم التــام لعمليــات صناعــات قطــر.
باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البت فيهــا من ِقَبــل المســاهمين، يتمتع مجلــس إدارة الشــركة بأوســع الصاحيات 

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

3-2 تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )1( واحــدة(. وبموجــب القــرار رقــم )6( لعــام 
2018 لقطــر للبتــرول الصــادر بتاريــخ 2018/03/08، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر الحالــي طبقــً للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي 
للشــركة، حيــث تــم تعييــن 7 أعضــاء مــن قبــل قطــر للبتــرول، وذلــك اعتبــارًا مــن 2018/03/05. وطبقــً لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد بنظــام الحوكمــة 
الصــادر عــن الهيئــة، ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن أعضــاء مســتقلين نظــراَ لكونهــم ممثليــن لشــخص اعتبــاري 
يملــك أكثــر مــن 5% مــن رأســمال الشــركة، ولكــن يتضمــن خمســة أعضــاء تنفيذييــن وعضويــن غيــر تنفيذييــن كمــا هــو موضــح بمرفــق الســير الذاتيــة 

ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة.
وتحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
ــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. ويتــم اإلفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر  ــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعال والدراي

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

3-3 المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ــة  ــذل العناي ــن ب ــركة ع ــاهمي الش ــام مس ــؤول أم ــركة، والمس ــتوى الش ــى مس ــا عل ــة وتطبيقه ــز الحوكم ــم ركائ ــد أه ــركة أح ــس إدارة الش ــد مجل ُيع
الازمــة فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافــة المســتويات، بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها وأصحــاب 
المصالــح ومــن ثــم النفــع العــام. ومــن منطلــق ذلــك، فقــد أعــد مجلــس إدارة الشــركة ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــا لمجلســه وفقــً ألفضــل ممارســات 
الحوكمــة المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــً. وُيأخــذ 

بعيــن االعتبــار مراجعــة الميثــاق فــي حــال أيــة تعديــات مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة.
وطبقــً لميثــاق المجلــس - متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة - يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه اإلســتراتيجي للشــركة فــي إطــار 
ــة  ــع أنظم ــا، وض ــى تنفيذه ــراف عل ــل واإلش ــط العم ــركة وخط ــية للش ــداف الرئيس ــتراتيجية واأله ــات اإلس ــاد التوجيه ــال اعتم ــن خ ــالتها م ــا ورس رؤيته
ــركة  ــاط الش ــى أداء نش ــل عل ــا تعم ــان تعاقبه ــة وضم ــة فاعل ــود إدارة تنفيذي ــان وج ــا، ضم ــراف عليه ــر واإلش ــة وإدارة المخاط ــة الداخلي ــط الرقاب وضواب
ونموهــا بطريقــة مربحــة ومســتدامة. كمــا يحــرص مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر علــى اإلشــراف علــى كافــة جوانــب نظــام حوكمــة الشــركة 
ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة، ومراجعــة سياســات وإجــراءات الشــركة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 

ــي. ــا األساس ــركة ونظامه ــي للش ــد التأسيس والعق
ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صاحياتــه إلــى لجــان المجلــس ولجــان خاصــة فــي الشــركة. ويتــم تشــكيل تلــك اللجــان الخاصــة بهــدف إجــراء 
عمليــات محــددة، وتمــارس عملهــا وفقــً لتعليمــات منصــوص عليهــا. وفــي جميــع األحــوال، يبقــى المجلس مســؤواًل عــن جميــع الصاحيات أو الســلطات 

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

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

بشــكل مربــح ومســتدام. 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضــوًا فــي أّي مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة، إال أنــه يشــغل منصــب العضــو المنتــدب 
ــن  ــة م ــركة األم لمجموع ــي الش ــر ه ــات قط ــركة صناع ــار أن ش ــي االعتب ــذًا ف ــة( أخ ــام الحوكم ــن نظ ــم )7( م ــادة رق ــا ورد بالم ــر م ــى غي ــركة )عل للش
الشــركات التــي تعمــل فــي مجــاالت مختلفــة، وبالتالــي فــإن طبيعــة األعمــال علــى مســتوى الشــركة ال تتضمــن أيــة أعمــال تنفيذيــة، األمــر الــذي تنتفــي 
معــه األســباب التــي تدعــو إلــى الفصــل بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب للشــركة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يتــم األخــذ فــي 

االعتبــار الغــرض األساســي مــن حظــر الجمــع بيــن المنصبيــن علــى النحــو التالــي:
• أال يكون لشخص واحد في الشركة السلطة المطلقة التخاذ القرارات وذلك عند إعداد دليل صاحيات وإجراءات الشركة واللوائح ذات الصلة.	
• تشــكيل لجــان تابعــة للمجلــس ولجــان خاصــة ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة ســواء بصفتــه رئيســً لمجلــس اإلدارة أو عضــوًا منتدبــً أي عضويــة فــي 	

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

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

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

3-6 اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســبً. وفــي إطــار حرصهــا علــى تطبيــق معاييــر 
ــر عــدد مــرات انعقــاد المجلــس ليصبــح ســتة )6(  ــة بتاريــخ 2017/2/28 لتغيي ــر عادي الحوكمــة، قامــت الشــركة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة غي
اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة للشــركة، وال يجــوز أن تنقضــي ثاثــة )3( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. ووفقــً ألحــكام المــادة رقــم 

)31-1( مــن النظــام األساســي للشــركة، فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة.
ُيدعــى المجلــس - وفقــً لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بنــاًء علــى طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائــب الرئيــس 
فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مخــول مــن ِقَبــل رئيــس مجلــس اإلدارة. وُتقــدم الدعــوات وجــدول 

األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. 
وبالرغــم مــن أن الممارســة الفعليــة لمجلــس اإلدارة تتوافــق مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق 
ــخ  ــة لهــا والــذي عقــد بتاري ــر العادي أوضاعهــا مســتنديً، فإنهــا قامــت بتعديــل األحــكام التاليــة مــن نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة العامــة غي

:2018/3/4
• نصاب انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة ليصبح بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.	
• ــن 	 ــه ع ــال تغيب ــي ح ــح ف ــور لتصب ــن الحض ــس اإلدارة ع ــو مجل ــب عض ــة لتغي ــاغرًا نتيج ــس اإلدارة ش ــو مجل ــب عض ــا منص ــح فيه ــي يصب ــاالت الت الح

ــتقيًا. ــر مس ــس اُعتب ــه المجل ــذر يقبل ــة دون ع ــر متتالي ــات غي ــة اجتماع ــة، أو أربع ــات متتالي ــة اجتماع ــور ثاث حض
وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت، علــى أنــه ال يجــوز 

أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو مجلــس إدارة.
وحرصــً علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة 
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ــرارات.  ــدار الق ــس وإص ــال المجل ــي أعم ــة ف ــاركة الفعال ــتماع والمش ــن االس ــارك م ــن الُمش ــا، ُتمك ــارف عليه ــة المتع ــة الحديث ــائل التقني ــن وس ــة م مؤمن
ويعتبــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضــرًا شــخصيً فــي االجتمــاع ويجــب اعتبــاره ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.

3-7 قرارات المجلس
طبقــً للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة، تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن والممثليــن فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة تــم عقــده وفقــً 
للنصــاب القانونــي، وعنــد تســاوي األصــوات ُيرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع، وُيحــرر محضــر لــكل اجتمــاع، يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن 
والغائبيــن، ويبيــن مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر، وللعضــو الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه 

المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.
وبالرغــم مــن أن الممارســة الفعليــة لمجلــس اإلدارة تتوافــق مــع أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة 
بالتمريــر ، إال أن الشــركة وفــي مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، قامــت بتعديــل نظامهــا األساســي باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لهــا 
ــة  ــق الموافق ــرط تحق ــر بش ــة بالتمري ــرارات خطي ــدار ق ــتعجال، إص ــي االس ــرورة ولدواع ــة الض ــي حال ــس، ف ــوز للمجل ــأن يج ــخ 2018/3/4، ب ــد بتاري ــذي عق وال
كتابــة علــى تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه، ويعتبــر القــرار نافــذًا وفعــااًل لكافــة األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة. 

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

3-8 أمين سر المجلس
طبقــً للمــادة رقــم )44( مــن النظــام األساســي للشــركة، يصــدر مجلــس اإلدارة أو المســاهم الخــاص قــرارًا بتعييــن أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق 
ــه  ــد أتعاب ــى تحدي ــة إل ــه باإلضاف ــدود صاحيات ــر وح ــن الس ــام أمي ــس اإلدارة مه ــرر مجل ــن. ويق ــذا التعيي ــي ه ــه أن يلغ ــوز ل ــا، ويج ــي يقرره ــروط الت الش

ــنوية.  الس
ــه فــي إطــار حوكمــة الشــركة والتــي تتوافــق مــع الهــدف  تــم إدراج نطــاق مهــام أميــن ســر المجلــس تفصيليــً ضمــن التوصيــف الوظيفــي الخــاص ب
األساســي للمنصــب الوظيفــي مــن حيــث تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة الشــاملة والدعــم ألعضــاء المجلــس وضمــان ســريتها، مــع تأكــده مــن حفــظ 

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

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

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

تفويضهــا إلــى شــخص آخــر. 

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

المنبثقــة عــن المجلــس:

3-9-1 لجنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )7( باجتماعــه الرابــع لعــام 2011 والتشــكيل الحالــي بموجــب القراريــن 
رقــم )3( و )5( لعــام 2018 فــي أعقــاب إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة. تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويــة 
اثنيــن ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن 
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رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى، وال يشــغل عضويــة أي لجــان أخــرى. 
وطبقــً لتعريــف العضــو المســتقل المــدرج فــي نظــام الحوكمــة، ال يتضمــن تشــكيل لجنــة التدقيــق أعضــاء مســتقلين )علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم 
)18( مــن نظــام الحوكمــة( نظــرًا لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة معينيــن مــن ِقَبــل المســاهم الخــاص الرئيســي )بنســبة 51%(، إال أن األعضــاء الحالييــن لــم 
يســبق ألي منهــم االشــتراك فــي التدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة خــال الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر 

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

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

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

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

المهام اسم العضو      
رئيسً السيد/ عبدالعزيز محمد المناعي    
عضوًا السيد/ عبداهلل أحمد الحسيني    
عضوًا السيد/ أيوب عوليا     

كافــة أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــا عــدا الســيد/أيوب عوليــا، والــذي يشــغل مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي بقطــر للبتــرول، ويتمتــع 
بالخبــرة المتميــزة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة مهامــه وممارســة اختصاصــات اللجنــة بصــورة فعالــة.

3-9-2 لجنة المكافآت
فــي ســبيل توفيــق أوضــاع الشــركة مــع أحــكام نظــام الحوكمــة، قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم 
)1( لعــام 2018، ثــم تــم إعــادة التشــكيل بموجــب القــرار رقــم )1( لعــام 2019 بتاريــخ 2019/02/10 نظــرًا لتعييــن رئيــس لجنــة الترشــيحات كرئيــس لجنــة التدقيــق. 
تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويــة اثنيــن ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة 
مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة المكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس، 

كمــا ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــوًا بهــا. 
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة المكافــآت وفقــً لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا. يتضمــن 
نطــاق مهامهــا تحديــد أســس مكافــآت رئيــس وأعضــاء المجلــس، أخــذًا فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، كمــا تقــوم اللجنــة بتحديــد 

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

مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة، وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.
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ــم  ــاع يت ــكل اجتم ــر ل ــرر محض ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــا لدلي وطبق
ــاع.  ــي االجتم ــن ف ــن والممثلي ــاء الحاضري ــة األعض ــن كاف ــه م توقيع

مكافآت مجلس اإلدارة
ــً  ــزءًا ثابت ــا ج ــي اعتباره ــة ف ــذه السياس ــذ ه ــكل دوري. وتأخ ــا بش ــوم بمراجعته ــس اإلدارة وتق ــاء مجل ــآت أعض ــة لمكاف ــداد سياس ــركة بإع ــت الش  قام
ــاألداء العــام للشــركة، كمــا تــم إدراج المبــادئ األساســية لهــا  ــرًا يرتبــط ب مقابــل عضويــة مجلــس االدارة وحضــور جلســات مجلــس اإلدارة، وجــزءًا متغي

ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة. يتــم اعتمــاد المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة. 

مكافآت اإلدارة العليا
ــل قطــر للبتــرول مــن خــال مواردهــا البشــرية بموجــب  ــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِقَب كافــة المهــام الماليــة واإلداري
ــد  ــم تحدي ــر فيت ــات قط ــركة صناع ــا لش ــة العلي ــاره اإلدارة التنفيذي ــدب باعتب ــو المنت ــإن العض ــه، ف ــاء علي ــركة. وبن ــع الش ــة م ــات المبرم ــة الخدم اتفاقي

ــة. ــه الوظيفي ــآت بصفت ــى مكاف ــل عل ــركة، وال يحص ــس إدارة الش ــل مجل ــن ِقَب ــه م ــاد راتب واعتم
تضــم اللجنــة حاليــً ثاثــة أعضــاء ، وتــم االجتمــاع للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2018/12/31، 
وهــو ماتــم التوصيــة بــه واقــراره مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة لشــركة صناعــات قطــر والتــي ُعقــدت بتاريــخ 2018/3/4 وذلــك بإجمالــي مبلــغ 7،750،000 
ريــال قطــري لكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة. أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة فــا يتــم صــرف أيــة مكافــآت أو بــدالت مقابــل عضويتهــا أو 

حضــور جلســاتها.
وفيما يلي بيان التشكيل الحالي للجنة:

المهام اسم العضو      
رئيسً السيد/ عبداهلل أحمد الحسيني    
عضوًا السيد/ عبد الرحمن السويدي    
عضوًا السيد/ محمد جابر السليطي    

ــر الســليطي، والــذي يشــغل منصــب مديــر إدارة شــؤون الشــركات  كافــة أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــا عــدا الســيد/محمد جاب
المخصخصــة بقطــر للبتــرول، ويتمتــع بالخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الازمــة لتأديــة مهامــه وممارســة اختصاصــات اللجنــة بصــورة فعالــة.

3-9-3 لجنة الترشيحات
لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات علــى مســتوى الشــركة )علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم )18( مــن نظــام الحوكمــة( حيــث أن مجلــس إدارة شــركة صناعــات 
ــم  ــً بحك ــم جميع ــرول« أن يعينه ــر للبت ــاص »قط ــاهم الخ ــق للمس ــاء، يح ــة أعض ــى ثماني ــل ال ــدد يص ــن ع ــي م ــا األساس ــً لنظامه ــكل وفق ــر يتش قط

العديــد مــن العوامــل الســابق اإلشــارة إليهــا والتــي تشــير فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق لــألداء المالــي والتشــغيلي للشــركة بقطــر للبتــرول. 

3-10 تقييم أداء المجلس
ــر  ــن توفي ــًا ع ــم فض ــه بالتزاماته ــاء أعضائ ــان وف ــال، وضم ــفء وفع ــس إدارة ك ــود مجل ــان وج ــي لضم ــم ذات ــة تقيي ــنويً عملي ــس اإلدارة س ــري مجل ُيج
ــة  ــع مصلح ــى م ــب أن تتماش ــي يج ــل الت ــن العوام ــد م ــار العدي ــي االعتب ــذًا ف ــم أخ ــم التقيي ــرات. ويت ــادل الخب ــة وتب ــن اإلنتاجي ــن م ــد ممك ــى ح أقص

ــي: ــم وه ــي توقعاته ــل وتلب ــدى الطوي ــى الم ــركة عل ــاهمي الش مس
1االستقالية 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
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آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الازمة.. 6
تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.. 7

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

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

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

الداخليــة. ويقــوم المدقــق الداخلــي بإصــدار تقاريــره فــي هــذا الصــدد بشــكل دوري.
ــركة  ــس إدارة الش ــة لمجل ــق التابع ــة التدقي ــررت لجن ــة، ق ــة الداخلي ــم الرقاب ــداد نظ ــي إع ــر ف ــل المعايي ــق أفض ــى تطبي ــركة عل ــرص الش ــار ح ــي إط وف
أن يقــوم المدقــق الداخلــي للشــركة بإجــراء دراســة مقارنــة )Benchmark Study( بيــن عناصــر نظــام الرقابــة الداخلــي الحالــي للشــركة ومعاييــر أحــد 
ــداد  ــة إلع ــط الداخلي ــار COSO للضواب ــمل إط ــي. ويش ــار مرجع ــه كإط ــدًا لتطبيق ــو »COSO« تمهي ــً وه ــا عالمي ــارف عليه ــة المتع ــة الداخلي ــة الرقاب أنظم

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

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

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

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

وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة. 
ولضمان االمتثال ألحكام المادة رقم )4( من نظام الحوكمة، يتعين على الشركة ما يلي:

وضع ضوابط داخلية كافية وفعالة إلعداد التقارير المالية والمحافظة عليها للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.. 1
تقييم وتقدير مدى كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فاعليــة التصميــم وســيتم تقييــم فاعليــة التشــغيل الحقــً.

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

للضوابــط الماليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
ويتضمــن اختبــار فاعليــة التصميــم مزيجــً مــن االستفســارات بشــأن الموظفيــن المناســبين، ورصــد عمليــات الشــركة، والتفتيــش علــى المســتندات ذات 

الصلــة.
وحســبما تــم االتفــاق عليــه مــع مراقــب الحســابات الخارجــي للشــركة، ســيتم الحقــً اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط لتقييــم مــا إن كانــت الضوابــط 

الرئيســية )التــي تــم تحديدهــا أثنــاء اختبــار فاعليــة التصميــم( تعمــل وفقــً لغرضهــا خــال فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة بأكملهــا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ظهــور المخاطــر فــي عــدة ســيناريوهات، وذلــك إلعــداد ســبل العــاج المائمــة وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى أداء الشــركة. 
• ثم يتم قياس المخاطر استنادًا إلى األثر واحتمالية الحدوث.	
• تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي تقبلــه الشــركة. وتأخــذ الشــركة 	

ــا  ــي اعتباره ــركة ف ــذ الش ــا تأخ ــر. كم ــدوث المخاط ــد ح ــاء وبع ــل وأثن ــا قب ــل م ــاة، أي مراح ــا دورة حي ــر له ــة أن المخاط ــاء المعالج ــا أثن ــي اعتباره ف
ضمــان توفيــر الحمايــة وإعــداد اللوائــح واإلجــراءات التشــغيلية والضوابــط الرقابيــة التــي تتماشــى مــع الممارســات المثلــى وتكفــل تقليــل المخاطــر 

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



57

4-2 التدقيق

4-2-1 التدقيق الداخلي
تقــوم الشــركة بشــكل دوري بإجــراء مناقصــة الختيــار أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي 
ــأن  ــة بش ــلطة المختص ــى الس ــا إل ــع توصياته ــا ترف ــي بدوره ــكلة، والت ــات الُمش ــة المناقص ــى لجن ــرض عل ــم الع ــص، ويت ــراءات التناق ــً إلج ــركة وفق للش
ــي 2016/4/12  ــة ف ــارية المتخصص ــب االستش ــد المكات ــن أح ــم تعيي ــد ت ــة. وق ــة المقدم ــة والتجاري ــروض الفني ــوء الع ــي ض ــب ف ــاري المناس ــار االستش اختي
لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة »كمقــدم خدمــات«، أيضــً التدقيــق علــى الشــركات التابعــة تبعــً لتعليمــات لجنــة التدقيــق وخطــة التدقيق 
الموضوعــة. يأخــذ المدقــق الداخلــي فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة، ومــن ثــم تحديــد خطــة التدقيــق المائمة 

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

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

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

4-2-2 التدقيق الخارجي
ــس  ــى المجل ــع إل ــة، وترف ــدى الهيئ ــن ل ــن الخارجيي ــدول المدققي ــجلين بج ــابات المس ــي الحس ــروض مراقب ــص ع ــة وفح ــق بمراجع ــة التدقي ــوم لجن تق
ــركة.  ــة للش ــة العام ــاع الجمعي ــال اجتم ــدول أعم ــا بج ــم إدراجه ــة يت ــس التوصي ــاد المجل ــور اعتم ــه، وف ــابات لتعيين ــي الحس ــد مراقب ــار أح ــة باختي توصي
ــة، وال  ــنوات متصل ــس س ــى خم ــد أقص ــة بح ــرى مماثل ــدد أخ ــدة أو م ــد لم ــة للتجدي ــدة قابل ــنة واح ــدة س ــابات لم ــب حس ــة مراق ــة العام ــن الجمعي تعي
يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن. ينــص العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب الحســابات بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية 
معلومــات الشــركة. وبموجــب اللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة إليــه وأي 

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

العامــة للشــركة عــن عــام 2017 والتــي عقــدت بتاريــخ 2018/3/4 حيــث حضــر المدقــق الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد. 
ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم )24( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، تــم التعاقــد فيمــا بيــن شــركة صناعــات قطــر والمدقــق 
ــي  ــا، والت ــار اليه ــادة المش ــً للم ــه وفق ــة ل ــام الموكل ــام بالمه ــرز »Coopers Pricewaterhouse« للقي ــاوس كوب ــس وتره ــب براي ــو مكت ــا وه ــي له الخارج
تتضمــن القيــام بأعمــال الرقابــة وتقييــم األداء بالشــركة خاصــة تلــك المتعلقــة بمــدى ماءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا بالشــركة 
بمــا فيهــا الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أيضــا مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة 
ــر المدقــق الخارجــي فــي هــذا الصــدد عــن عــام 2018  ذات الصلــة بمــا فيهــا أحــكام نظــام الحوكمــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية. تقري

ســيتم موافــاة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وإدارة الشــركة بنســخة منــه إلتخــاذ أيــة اجــراءات تصحيحيــة إن وجــدت.

4-3 التقيد بالضوابط
يلتــزم مجلــس إدارة صناعــات قطــر التزامــً قويــً بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك متطلبــات هيئــة 
ــة  ــكل حوكم ــذ هي ــداد وتنفي ــان إع ــوده لضم ــارى جه ــس اإلدارة قص ــذل مجل ــا يب ــة. كم ــي البورص ــة ف ــركات المدرج ــأن الش ــة بش ــواق المالي ــر لألس قط

ــة. ــأن الحوكم ــة بش ــات التنظيمي ــر والمتطلب ــدة والمعايي ــات الرائ ــى الممارس ــتند إل يس
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تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد الحوكمة، فضــًا عــن إدارة ومراقبة 
المخاطــر مــن خــال ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض حمايــة الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم 

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

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

حوكمــة الشــركات، يتوجــب علــى مســؤولي االمتثــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييــرات فــي الحوكمــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.
علــى مســتوى الشــركات التابعــة والتــي هــى ليســت بموضــوع التقريــر، فــإن كل شــركة مــن شــركات المجموعــة يتــم ادارتهــا بشــكل مســتقل - وفــق 
االتفاقيــات واللوائــح التــي تأسســت فــي ظلهــا مــع الشــركاء اآلخريــن - مــن قبــل مجلــس إدارة يتمتــع بالصاحيــات الازمــة الدارة الشــركة وممارســة 
مهامــه بمــا يتفــق مــع مســئوليته االئتمانيــة وبمــا يضمــن حمايــة حقــوق كافــة المســاهمين علــى اختــاف مســتوياتهم. أيضــا كل شــركة لديهــا أنظمــة 
وضوابــط رقابــة داخليــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر يتــم االشــراف عليهــا مــن قبــل مجلــس ادارة الشــركة ولجانــه ولجــان تنفيذيــة أخــرى ذات الصلــة 
مثــل لجــان التدقيــق، لجــان ادارة المخاطــر المؤسســية، لجــان الحوكمــة واالمتثــال. االمــر الــذي ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة 

تتزامــن مــع افضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة. 
أيضــً تحــرص شــركة صناعــات قطــر علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة - الممثليــن لهــا فــي الشــركات التابعــة - ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة التابعــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. وبتعييــن كل منهــم ، عندئــذ يصبــح 
كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي يشــغل مقعــدًا فــي مجلــس إدارتهــا، ويكــون فــي موقــع المســاءلة عــن 
قرارتــه امــام شــركة صناعــات قطــر باعتبارهــا المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة، األمــر الــذي يرفــع مــن مســتوى االســتقالية عــن جهــة 

التعييــن وعــدم التدخــل فــي االدارة.

5. اإلفصاح والشفافية
5-1 اإلفصاح

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

بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.
مــن ناحيــة أخــرى، خــال عــام 2018 لــم ُتَســجل علــى الشــركة أيــة مخالفــات أو تفــرض عليهــا أيــة جــزاءات مــن قبــل أي جهــة رقابيــة، وكذلــك التوجــد أيــة 

دعــاوى قضائيــة تكــون الشــركة طرفــً فيهــا.
تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقــً إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِقَبــل إدارة الشــركة، أيضــً تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة التعامــل مــع الشــائعات 

نفيــً أو إثباتــً، وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات الهيئــة ذات الصلــة. 
يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المائمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــً لتعليمــات وقواعــد الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، كذلــك 
توفيــر معلومــات صحيحــة وغيــر مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبين، وبمــا يمكــن كافــة مســاهمي الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف 

واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.

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



59

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

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

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

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

تتســق شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق. 

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

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

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

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

تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخاقيــة المنافيــة للقانــون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 
اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــات األطــراف المطلعــة علــى ســهم الشــركة. وتأخــذ هــذه القواعــد واإلجــراءات فــي االعتبــار تعريــف 
الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم بحكــم وظيفتــه أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه بمهــام خاصــة بالشــركة، هــذا الشــخص المطلــع بحكــم 
مهامــه لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات جوهريــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثيــر إيجابــً أو ســلبً علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم 

الشــركة بالســوق الماليــة القطريــة.
ويتــم إبــاغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة ببيانــات المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة لحظــر تعاماتهــم 

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

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

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

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

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

للشــركة والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/4،  بإضافــة الحكــم الخــاص بحــق المســاهمين فــي التصــرف فــي األســهم، وذلــك علــى النحــو التالي:
• فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســين بالمائــة )50%( مــن 	

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

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

إقامــة شــراكات قويــة مــع الصحــف والوســائل اإلعاميــة األخــرى والمحافظــة عليهــا.

6-2 سجالت المساهمين
يتــم إمســاك ســجات المســاهمين وتحديثهــا مــن ِقَبــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة. وبموجــب االتفاقيــة المبرمــة بين شــركة صناعات 
قطــر وشــركة اإليــداع، تتولــي األخيــرة مهــام وصاحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق الماليــة، وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل فــي األوراق 
الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة والتســجيل والرهــن والحجــز فــي الســجات الخاصــة بذلــك. وبمــا يتفــق مــع هــذا الشــأن، فقــد قامــت 
ــر العاديــة للشــركة والــذي  الشــركة فــي ســبيل مســعاها لتوفيــق أوضاعهــا مســتنديً، بتعديــل النظــام األساســي لهــا باجتمــاع الجمعيــة العامــة غي
عقــد بتاريــخ 2018/3/4،  بإضافــة مــا ينــص علــى أن إدارة ســجل المســاهمين ســتتم وفقــً للقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي الســوق الماليــة القطريــة.

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

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

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

المؤسســات الماليــة والمتداوليــن بالســوق الماليــة وضمــان التواصــل معهــم بشــكل دوري.
ويحــرص ممثلــو الشــركة علــى أن تكــون كل المعلومــات الُمقدمــة إلــى المساهمين/المســتثمرين مــن بيــن المعلومــات المصــرح بإصدارهــا للعمــوم، وال 

يســمح بتقديــم معلومــات ســرية أو تفضيــل مســاهم علــى آخــر.
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6-4 حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة

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

العامــة غيــر العاديــة لهــا والــذي عقــد بتاريــخ 2018/3/4، لتضميــن مــا يلــي:
• حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد انتهــاء جلســة التــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة ســواء 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عقــد بتاريــخ 2018/3/4، لتضميــن اآلتــي:
• ــاء 	 ــً ألعض ــً خاص ــب نفع ــا أو يجل ــر به ــاهمين أو يض ــن المس ــة م ــة معين ــة فئ ــدر لمصلح ــه يص ــرى أن ــرار ي ــى أي ق ــراض عل ــي االعت ــاهم ف ــق المس ح

المجلــس أو غيرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع، وحقــه فــي إبطــال مــا اعتــرض عليــه مــن قــرارات بمــا ال يتعــارض 
مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.

6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ــق  ــاء يح ــة أعض ــى ثماني ــل ال ــدد يص ــن ع ــكل م ــدل، يتش ــي الُمع ــام األساس ــً للنظ ــر وفق ــات قط ــركة صناع ــس إدارة ش ــإن مجل ــارة، ف ــبق اإلش ــا س كم
ــيح  ــراءات الترش ــن إج ــا م ــا يتبعه ــس اإلدارة وم ــات مجل ــأن انتخاب ــكام بش ــد أح ــه، ال توج ــً. وعلي ــم جميع ــرول« أن يعينه ــر للبت ــاص »قط ــاهم الخ للمس

ــن.  ــت والتعيي والتصوي
تحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
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ــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، ويتــم االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر  ــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعال والدراي
للبتــرول بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه.

 6-4-4 توزيع األرباح
ــة  ــاع الجمعي ــرار اجتم ــخ 2017/2/28، وق ــركة بتاري ــة للش ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــرار اجتم ــب ق ــدل بموج ــي المع ــام األساس ــكام النظ ــا ألح وفق
ــة  ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــب ق ــر وبموج ــاه الغي ــا تج ــاء بالتزاماته ــى الوف ــركة عل ــدرة الش ــل بق ــا اليخ ــخ 2018/3/4،  بم ــركة بتاري ــة للش ــر العادي ــة غي العام
للشــركة ، تــوزع علــى المســاهمين المســجلين فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحــً ســنوية بمــا ال يقــل عــن نســبة خمســة 
بالمائــة )5%( مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد خصــم االســتقطاعات القانونيــة، علــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة.

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

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

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

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

ــر المســتلمة والوثائــق الازمــة للتحصيــل. ــاح غي باألرب

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

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

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

ــي: ــم التال ــة الحك ــخ 2018/3/4، بإضاف ــد بتاري ــذي عق ــا وال ــة له ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــي باجتم األساس
»يجــوز للمســاهمين بصفــة عامــة ومســاهمي األقليــة بصفــة خاصــة عنــد إبــرام الشــركة لصفقــات كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس 
مــال الشــركة االعتــراض علــى إبــرام هــذه الصفقــات وإثبــات هــذا االعتــراض فــي محضــر االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا عليــه مــن صفقــات وفقــً ألحــكام 

القانــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن«.
مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للشــركة فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر. كمــا تقــوم بورصــة قطــر باإلفصــاح عــن كبــار 

مســاهمي الشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا.
ــك  ــون المال ــهمً )أو أن يك ــك أس ــرف أن يمتل ــخص أو ط ــق ألي ش ــركة، ال يح ــي للش ــام األساس ــا بالنظ ــوص عليه ــات المنص ــض المؤسس ــتثناء بع وباس
المســتفيد مــن أســهم( بقيمــة اســمية تزيــد علــى 2% مــن رأس مــال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وعليــه، يبلــغ الحــد األقصــى 
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للتملــك فــي رأس مــال الشــركة 2%، وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة علــى ضمــان التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة 
بــإدارة ســجل مســاهمين الشــركة. 

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

. قطر
ويتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال شــركة صناعــات قطــر مــن ســجات المســاهمين لــدى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي 

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

النسبة المئوية التقريبية لألسهم % المساهم      
%51.00 قطر للبترول      

%15.96 صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية   
%4.88 صندوق المعاشات العسكرية    
%2.20 جهاز قطر لاستثمار     

%25.96 مساهمون آخرون     
%100.00 اإلجمالي      

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

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

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

مصالــح اآلخريــن أو يضــر بمصالحهــا.
وقــد تــم اعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات الصلــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة. وبموجــب هــذه السياســة، 
يتــم تكليــف أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس بمعالجــة موضــوع المخالفــات التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا، ويضمــن عضــو اللجنــة الُمكلــف رفــع 
المســائل التــي أثارهــا الُمبّلــغ وإباغهــا إلــى لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة المســألة. كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف 2801-4013 )974+( علــى الصفحــة 

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

بحســن نيــة.

6-7 حق المجتمع 
ــل  ــق التكام ــى تحقي ــر، عل ــة قط ــي بورص ــة ف ــة والمدرج ــي المنطق ــة ف ــات الصناعي ــر الكيان ــن أكب ــدة م ــا واح ــر، باعتباره ــات قط ــركة صناع ــل ش تعم
االقتصــادي والتشــغيلي فيمــا بيــن الشــركات المنضويــة تحــت مظلتهــا، وتوظيفــه بمــا يدعــم اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال تنميــة االقتصــاد الوطنــي. 
ــة البيئــة  ــة الشــاملة والرعايــة االجتماعيــة وحماي فالشــركة تســاهم مــن خــال مجموعــة شــركاتها التابعــة مســاهمة كبيــرة فــي التنميــة االقتصادي

وخلــق فــرص العمــل، واألهــم مــن ذلــك إثــراء حيــاة شــعب دولــة قطــر.
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وتحــرص قطــر للبتــرول المؤســس والمســاهم الخــاص بالشــركة، مــن خــال الدعــم الفنــي واإلداري الــذي تقدمــه للشــركة ومجموعــة شــركاتها التابعــة، 
علــى تخيــر الفــرص االســتثمارية المناســبة ذات القيمــة المضافــة مــن الناحيــة الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة دعمــً لمســاعي الدولــة نحــو 

تحقيــق التنــوع االقتصــادي.
فمنــذ تأســيس الشــركة وحتــى تاريخــه، اســتثمرت الشــركة مــا يزيــد علــى 22 مليــار ريــال قطــري فــي مشــاريع اســتثمارية مختلفــة، مــا أثمــر عــن تعزيــز 
القــدرات اإلنتاجيــة بشــكل عــام، وزيــادة التدفقــات النقديــة مــن عمليــات التصديــر، وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة للمواطنيــن. كمــا أســهمت تلــك 
االســتثمارات فــي تحقيــق وتوزيــع أربــاح إضافيــة ودعــم تميــز األداء المالــي والتشــغيلي للمجموعــة، وهــو مــا يتضــح جليــً فــي التصنيــف االئتمانــي المتميــز 

ــل أكبــر الــوكاالت العالميــة للتصنيــف االئتمانــي. الــذي تــم منحــه للشــركة مــن ِقَب
ــال  ــادل 84.5 ري ــا يع ــري أو م ــال قط ــار ري ــى 47.3 ملي ــا إل ــل إجماليه ــاح يص ــع أرب ــن توزي ــة م ــت المجموع ــد تمكن ــة، فق ــتثمارات المربح ــذه االس ــة له ونتيج
ــاح الشــركة. عــاوة علــى ذلــك فقــد تــم إصــدار أســهم مجانيــة بواقــع %10  قطــري للســهم الواحــد، وبمتوســط نســبة توزيــع تقــدر بحوالــي 66% مــن أرب

مرتيــن، مــا ترتــب عليــه زيــادة أســهم رأس المــال مــن 500 مليــون إلــى 605 ماييــن ســهم.

ختامًا
ــراءات  ــح واإلج ــن اللوائ ــى وتضمي ــات المثل ــركات والممارس ــة الش ــادئ حوكم ــق مب ــى تطبي ــس اإلدارة عل ــال مجل ــن خ ــر م ــات قط ــركة صناع ــرص ش تح
الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثــال اســتباقية تهــدف إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، وحمايــة 

ــمعتها. ــركة وس ــة الش ــى نزاه ــة عل ــاهميها، والمحافظ ــا ومس ــح عمائه مصال
خــال عــام 2018، فــإن مجلــس إدارة الشــركة راٍض عــن أدائــه فــي القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار 
الصاحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة والتشــريعات ذات الصلــة، ويحــرص علــى بــذل العنايــة فــي إدارة الشــركة بصــورة فعالــة 

لتحقيــق مصلحــة الشــركة وجميــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح بصــورة متوازنــة.

سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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المؤهالت والخبرات:
ــة بنســلفانيا فــي  ــن شــريده الكعبــي علــى شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة البتــرول والغــاز الطبيعــي مــن جامعــة والي حصــل المهنــدس ســعد ب

ــام 1991. ــة ع ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
وقــد التحــق  المهنــدس الكعبــي بقطــر للبتــرول عــام 1986 كطالــب مبتعــث، وانضــم فــور تخرجــه مباشــرة إلــى إدارة تطويــر الحقــول والمكامــن بقطــر 
للبتــرول حيــث تقلــد العديــد مــن المناصــب الفنيــة والهندســية والتجاريــة إلــى أن تســلم مهــام مديــر إدارة تطويــر حقــل الشــمال. وفــي هــذا المنصــب، 
لعــب المهنــدس الكعبــي، بصحبــة فريــق العمــل الــذي يشــرف عليــه، دورًا رياديــً فــي تطويــر العديــد مــن مشــاريع الغــاز العماقــة القائمــة علــى أحــدث 
التقنيــات العالميــة والتــي تــم تنفيذهــا فــي زمــن قياســي. وبهــذا ســاهم وبصــورة فعالــة فــي تعزيــز المكانــة الرائــدة التــي تتبوأهــا دولــة قطـــر كعاصمة 
لصناعــة الغــاز الطبيعــي المســال وصناعــة تحويــل الغــاز الــى ســوائل فــي العالــم. كمــا أشــرف علــى إنشــاء عــدد مــن مشــاريع خطــوط أنابيــب الغــاز 

العماقــة لاســتغال الداخلــي والتصديــر.
وفــي عــام 2006، شــغل المهنــدس الكعبــي منصــب مديــر إدارة شــؤون مشــاريع النفــط والغــاز فــي قطــر للبتــرول، حيــث كان مســؤواًل عــن إدارة وتطويــر 
المــوارد النفطيــة والغازيــة فــي دولــة قطــر، واشــتملت مهــام عملــه اإلشــراف علــى جميــع أنشــطة تطويــر غــاز حقــل الشــمال وتطويــر حقــول النفــط 

وعمليــات االستكشــاف فــي الدولــة.
وفــي ســبتمبر 2014، تــم تعييــن المهنــدس الكعبــي عضــوًا منتدبــً ورئيســً تنفيذيــً لقطــر للبتــرول، حيــث أشــرف مــن خــال هــذا المنصــب علــى أنشــطة 

الغــاز والنفــط والبتروكيماويــات فــي قطــر وحــول العالــم.
وفــي الرابــع مــن نوفمبــر 2018، تــم تعييــن ســعادة المهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي فــي منصــب وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة عضــو مجلــس الــوزراء 

فــي دولــة قطــر، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي قطــر للبتــرول، إضافــة لمنصبــه كالعضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي.

المناصب األخرى*:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد

سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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المؤهالت والخبرات:
حصل السيد/ عبدالعزيز محمد المناعي على دبلوم هندسة الطيران من كليه قطر لعلوم الطيران عام 2002.

انضم السيد/ عبدالعزيز إلى قطر غاز عام 2004، حيث شغل منصب المشرف على الموارد البشرية.
كما تولى السيد/ عبدالعزيز منصب رئيس الموارد البشرية في مشاريع التوسعة ومدير الموارد البشرية في قطر غاز.

ويشــغل الســيد/ عبدالعزيــز حاليــً منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون المــوارد البشــرية بقطــر للبتــرول، حيــث ينصــب اهتمامــه الرئيســي علــى كل 
الجوانــب ذات العاقــة بــدور »الموظفيــن« فــي قطــاع النفــط والغــاز.

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

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد
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ً

المؤهالت والخبرات:
حصل السيد/ عبداهلل الحسيني على شهادة البكالوريوس في دراسات األعمال من جامعة تكساس في أرلينغتون عام 2004.

يشــغل الســيد/ عبــداهلل الحســيني حاليــً منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون التســويق فــي قطــر للبتــرول. وقبــل انضمامــه إلــى قطــر للبتــرول فــي 
ســبتمبر عــام 2016، عمــل الســيد/ عبــداهلل لــدى قطرغــاز، حيــث شــغل عــدة مناصــب فــي مجــال تســويق الغــاز الطبيعــي الُمســال، وشــغل كذلــك منصــب 

مديــر التســويق خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2011 إلــى عــام 2016.

المناصب األخرى*:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد
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المؤهالت والخبرات:
حصــل الدكتــور/ محمــد يوســف المــا علــى بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة بنســلفانيا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1988. كمــا 

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال عــام 1997 وشــهادة الدكتــوراة عــام 2007 مــن جامعــة ليسيســتر فــي المملكــة المتحــدة.
انضــم الدكتــور/ محمــد يوســف المــا للعمــل فــي شــركة قطــر للبتروكيماويــات )قابكــو( عــام 1988. وتولــى فيهــا العديــد مــن المناصــب قبــل تعيينــه 
رئيســً تنفيذيــً للشــركة عــام 2007، وحققــت الشــركة تحــت قيادتــه إنجــازات كبيــرة فــي مجــاالت اإلنتــاج وعمليــة التقطيــر والتنميــة المســتدامة والبحــوث، 
األمــر الــذي يعــد بمثابــة نقلــة نوعيــة وضعــت الشــركة فــي مصــاف الشــركات الرائــدة فــي قطــاع البتروكيماويــات والمعتــرف بهــا فــي األســواق العالميــة.

المناصب األخرى*:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد

د.
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عبدالرحمن محمد السويدي

المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد/ عبدالرحمــن علــى شــهادة فــي الكيميــاء مــن جامعــة قطــر والدبلــوم الوطنــي العالــي فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة برادفورد 

ــي إنجلترا. ف
ويشغل حاليً السيد/ عبدالرحمن السويدي منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو(.

وقــد انضــم الســيد/ عبدالرحمــن إلــى قطــر للبتــرول عــام 1987، حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب الفنيــة والتشــغيلية فــي إدارة العمليــات البريــة التابعــة 
للمؤسسة.

وبيــن عامــي 1998 و2007، شــغل الســيد/ عبدالرحمــن منصبيــن إدارييــن تولــى فيهمــا المســؤولية عــن مرافــق معالجــة الغــاز وتوزيعــه فــي مســيعيد، ثــم 
ــات  ــرة عملي ــذه الفت ــال ه ــؤولياته خ ــت مس ــان. وتضمن ــة ودخ ــق البحري ــي المناط ــة ف ــه الواقع ــادة حقن ــاز وإع ــاج الغ ــق إنت ــن مراف ــؤولية ع ــى المس تول

اإلنتــاج والصيانــة والتفتيــش والهندســة.
وفــي ينايــر عــام 2007، أعيــر الســيد/ عبدالرحمــن إلــى شــركة أوريكــس لتحويــل الغــاز إلــى ســوائل المحــدودة، حيــث تولــى منصــب نائــب المديــر العــام 
ليشــرف علــى إدارة أكبــر مصنــع فــي العالــم لتحويــل الغــاز إلــى ســوائل. وفــي ينايــر عــام 2009، تــم تعيينــه رئيســً تنفيذيــً لشــركة أوريكــس لتحويــل الغــاز 

إلــى ســوائل المحــدودة.
ــركة  ــس إدارة ش ــو بمجل ــو عض ــدودة، وه ــات المح ــر للكيماوي ــركات قط ــة ش ــس إدارة مجموع ــس مجل ــب رئي ــن منص ــيد/ عبدالرحم ــغل الس ــا يش كم

ــان. ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــة اللجن ــً عضوي ــغل أيض ــا يش ــات«، فيم ــركة »منتج ــس إدارة ش ــو« ومجل »قافك

المناصب األخرى*:
ال يوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
1210 سهم
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المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد/ الكــواري علــى بكالوريــوس هندســة الغــاز الطبيعــي مــن جامعــة تكســاس إي آنــد إم - كينجزفيــل عــام 1997 وماجيســتير تنفيــذي فــي 

إدارة األعمــال مــن جامعــة الدراســات العليــا لــإلدارة فــي باريــس  HEC Paris فــي الدوحــة عــام 2014.
تم تعيين السيد/ خالد سلطان الكواري رئيسً تنفيذيً لشركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك( في إبريل من عام 2017.

وقبــل انضمامــه إلــى كفــاك، عمــل الســيد/ الكــواري مــدة تصــل إلــى 20 عامــً فــي راس غــاز. وخــال توليــه منصــب كبيــر مســؤولي التســويق وعمليــات 
الشــحن فــي راس غــاز، قــاد الســيد/ الكــواري الفريق المســؤول بالشــركة عــن األنشــطة التجاريــة والتســويقية العالمية للغــاز الطبيعــي الُمســال والتحاليل 

االقتصاديــة والســوقية وتخطيــط اإلنتــاج وأنشــطة تشــغيل وجدولــة عمليــات الشــحن.
ــن  ــة المكام ــي هندس ــي إدارات ــة ف ــب قيادي ــدة مناص ــد ع ــرول وتقل ــً للبت ــل مهندس ــث عم ــام 1997، حي ــاز ع ــى راس غ ــواري إل ــيد/ الك ــم الس ــد انض وق
والعمليــات البتروليــة بالشــركة والتخطيــط الفنــي. وفــي عــام 2003، نقــل إلــى إدارة تســويق الغــاز الطبيعــي المســال حيــث عمــل مديــرًا للتســويق وعضــوًا 
فــي لجنــة التســويق بــراس غــاز. وُعيــن فــي عــام 2007 فــي منصــب المســؤول التنفيــذي عــن عمليــات التســويق، واتســع نطــاق مســؤولياته فــي عــام 2011 
ليشــمل تخطيــط وتخصيــص اإلنتــاج وعقــود المبيعــات وإدارة أنشــطة الشــحن بــراس غــاز والتــي شــملت أســطواًل يضــم 27 ناقلــة للغــاز الطبيعي الُمســال.
كمــا يشــغل الســيد/ الكــواري عضويــة مجلــس إدارة كفــاك ومنتجــات ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخليــج العالميــة للحفــر. وكان أيضــً عضــو 

مجلــس إدارة بشــركة ألومنيــوم قطــر وشــركة »ســاوث هــوك جــاز« بالمملكــة المتحــدة و»أدرياتــك إل إن جــي« بإيطاليــا.

المناصب األخرى*:
اليوجد

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
اليوجد
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المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد/ محمــد ناصــر الهاجــري علــى درجــة الماجســتير فــي هندســة الغــاز مــن جامعــة ســالفورد بالمملكــة المتحــدة، وبكالوريــوس الهندســة 

الكيميائيــة مــن جامعــة قطــر. 
ــات  ــاز والصناع ــط والغ ــاج النف ــي إنت ــي قطاع ــً ف ــى 26 عام ــد عل ــرة تزي ــع بخب ــام 1991 ويتمت ــرول ع ــر للبت ــى قط ــري إل ــر الهاج ــد ناص ــيد/ محم ــم الس انض

البتروكيمياويــة.
ــة  ــاريع البتروكيماوي ــر المش ــذي لتطوي ــس التنفي ــب الرئي ــا نائ ــرول، منه ــر للبت ــي قط ــة ف ــب القيادي ــن المناص ــد م ــري العدي ــيد/ الهاج ــغل الس ــد ش وق
والصناعيــة فــي قطــر للبتــرول، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة صناعــات قطــر. ويشــغل حاليــً منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة قطــر للوقــود 
)وقــود(، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة راس قرطــاس للطاقــة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة قطــر لإلضافــات البتروليــة )كفــاك( وهــو أيضً العضــو المنتدب 

والمديرالعــام لشــركة قطــر للحديــد والصلــب )قطــر ســتيل(.

المناصب األخرى*:
نائب رئيس مجلس ادارة شركة قطر للوقود )وقود(

عدد األسهم في شركة صناعات قطر:
6077 سهم

* مناصب األعضاء المشار إليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر، أخذًا في اإلعتبار عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في جهات / شركات أخرى




