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تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١م

 تمهيــــد

االمتثال لنظام الحوكمة:

تلتزم الشركة بتطبیق نظام الحوكمة، وفقاً للتشریعات المعمول بھا في الدولة، وعلى وجھ الخصوص 
نظام حوكمة الشركات المدرجة والكیانات القانونیة األخرى رقم (٥) لسنة ۲۰۱٦م، باإلضافة إلى 

التعمیمات ذات الصلة التي تصدر من ھیئة قطر لألسواق المالیة، وبورصة قطر. 
الحوكمة  نظام  ألحكام  وفقاً  ۲۰۱۲م،  عام  في  الحوكمة  لتطبیق  متكاملة  أدلة  الشركة  أصدرت  وقد 
السابق، بواسطة مكتب آرنست و یونغ االستشاري. وقامت الشركة بتحدیث وتوفیق أدلة الحوكمة في 
دیسمبر ۲۰۱۸م، وفقاً لقانون الشركات التجاریة رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٥، ونظام الحوكمة رقم (٥) 
لعام ۲۰۱٦م، بواسطة مجموعة طالل أبو غزالة وشركاه، وتشمل ھذه األدلة المحدثة: میثاق مجلس 
ودلیل  الحوكمة،  لجان  ومسؤولیات  مھام  ودلیل  اإلدارة،  لمجلس  الوظیفي  الوصف  ودلیل  اإلدارة، 
سیاسات الحوكمة، ومیثاق الشرف. وأخیراً تمت مراجعة وتحدیث أدلة الحوكمة المذكورة بواسطة 
موقع  على  منشورة  المعتمدة  األدلة  وكل  ۲۰۱۹م،  دیسمبر  في  وشركاه  غزالة  أبو  طالل  مكتب 

اإللكتروني. 
وقد تم إعداد مشروع تعدیل النظام األساسي، وفقاً ألحكام القانون رقم (۸) لسنة ۲۰۲۱م، بتعدیل بعض 
أحكام قانون الشركات، وسیقدم مشروع التعدیل الجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المزمع في ۲۸ 

فبرایر ۲۰۲۲م للموافقة علیھ، حرصاً علي االلتزام التام بمتطلبات الحوكمة.
لقد شكلت جائحة كورونا تحدیاً حقیقیاً لكفاءة وجاھزیة نظم الحوكمة على مستوي الدولة والعالم أجمع. 
وذلك نظراً إلى األوضاع االستثنائیة التي فرضتھا اإلجراءات والتدابیر االحترازیة المستمرة، لمكافحة 

انتشار الوباء وتحوراتھ المختلفة.
ألھدافھا  تحقیقاً  بالتزاماتھا  والوفاء  أنشطتھا  الشركة  واصلت  االستثنائیة  الظروف  ھذه  ظل  وفي 
قنوات  وفتح  واإلفصاح،  الشفافیة  ومبادئ  بمعاییر  االلتزام  علي  الشركة  حیث حرصت  المخططة، 
المخاطر  من  للحد  الحثیثة  المتابعة  مع  وذلك  والمستثمرین،  المصالح  ذوي  األطراف  مع  التواصل 

وآثارھا، وإدارة التحدیات بمرونة وتوازن.
ویمثل ھذا التقریر جزءاً ال یتجزأ من التقریر السنوي للشركة، ویفصح عن تطبیق نظام الحوكمة في 

الشركة خالل عام ۲۰۲۱م، طبقاً ألحكام المادة (۳) من نظام الحوكمة المطبق.

تعد الحوكمة من النظم المھمة إلدارة شركـــات المساھمة العامة، لمـــا ترسخھ مــن مبـــادئ لإلدارة
الرشیدة، بتحدید المھام والمسؤولیات لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیــا والموظفین في 

الشركة،
وتحقیق العدل والمساواة بیــن أصحــاب المصالح، وتطبیق معاییــر الشفافیة واإلفصـــاح، لخدمـــــة
المستثمرین وكل أصحاب المصالح، مع مراعاة تنمیة المجتمع والنھوض بھ. األمر الذي یفضـي إلى

تحسین أداء الشركة، ویحقق مبدأ إعالء المصلحة العامة، ومصلحة الشركة بصفة خاصة.



٢

مجلس ا�دارة:ـ
١- تكوين المجلس وشروط العضوية

 وقد درجت الشركة على إصدار تقاریر الحوكمة السنویة منذ عام ۲۰۱۰م، والتي تمت مناقشتھا 
قطر ھیئة  إلى  منھا  نسخ  وأرسلت  للمساھمین،  العادیة  العامة  الجمعیة  اجتماعات  من   واعتمادھا 
اإللكتروني الشركة  موقع  على  المعتمدة  التقاریر  ھذه  تحمیل  وتم  قطر،  وبورصة  المالیة   لألسواق 

(qatarcement.com)

 یمارس أعضاء المجلس مھامھم ومسؤولیاتھم بفعالیة عالیة، ویخصصون الوقت الكاف، للقیام 
بأعمال المجلس بكل احترافیة وكفاءة. ویتمتع أعضاء المجلس بقدر كبیر من المعرفة والخبرة.

 قدم جمیع أعضاء المجلس التقییم الذاتي لكل عضو والمجلس ككل عن عام ۲۰۲۱م، حیث احتوي
 التقییم البنود التالیة: استقاللیة وموضوعیة ورقابة أعضاء مجلس اإلدارة، المعرفة والخبرة، العمل
الموظفین، مع  المجلس  تواصل  المجلس،  أھداف  اإلدارة،  مجلس  قیادة  اإلدارة،  لمجلس   الجماعي 

المعلومات المرسلة من المجلس، مساھمات المجلس الذي أعمل فیھ، والمشاركة والمداخالت.

ثمانیة  من  اإلدارة  مجلس  یتكون  للشركة،  المعّدل  األساسي  النظام  من   (۲۰) المادة   بموجب 
 أعضاء، یعین جھاز قطر لالستثمار عضوین ممثلین عنھ على أن یكون من بینھما رئیس المجلس،
 وتعین الھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة/ الصندوق المدني عضوین ممثلین عنھا، وتنتخب

الجمعیة العامة للمساھمین أربعة أعضاء.
النتخاب التصویت  ویكون  السري،  باالقتراع  األربعة  المجلس  أعضاء  العامة  الجمعیة   وتنتخب 

األعضاء، وفقاً ألحكام نظام الحوكمة المطبق؛ بالتصویت التراكمي.
 تنص المادة (۲۱) من النظام األساسي المعّدل، على شروط عضویة المجلس، وفقاً ألحكام القانون
میثاق تفصیالً،  مضمنة  المجلس  أعضاء  ومؤھالت  وشروط  المطبق.  الحوكمة  ونظام   وتعدیالتھ، 

 المجلس (على الصفحة ۱۷) المنشور على موقع الشركة اإللكتروني.
 بموجب المادة (۲۲) من النظام األساسي المعّدل، مدة دورة المجلس ثالث سنوات، قابلة لتجدید 
ذلك في وقت یكون  أن  المجلس بشرط  ینسحب من  أن  وللعضو  انتخاب األعضاء.   التعیین وإعادة 
 مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة. وتنتھي دورة المجلس الحالیة خالل األربعة أشھر األولى من

عام ۲۰۲۳م.
األعضاء أحد  سقطت عضویة  حیث  أعضاء،  سبعة  من  المجلس  یتكون  للمجلس  الدورة  ھذه   وفي 
 المنتخبین بالتزكیة، بسبب عدم تقدیم أحد المستندات المطلوبة، خالل المدة المحددة في المادة (٥) من
 النظام، حیث لم یوجد أعضاء احتیاطیین. وثلث أعضاء المجلس من األعضاء المستقلین (۳ أعضاء)،

وأغلبیة األعضاء غیر تنفیذیین.



٣- حظر الجمع بين المناصب:
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�شك�ل جملس اإلدارة واإلدرة التنف�ذیة العلیا يف �ام ٢٠٢١م

ملحق رمق (١)

٢- تشكيل المجلس:

غیر األعضاء  وأغلب  مستقلین،  غیر  أعضاء  وأربعة  مستقلین،  أعضاء  ثالثة  من  المجلس   یتشكل 
 تنفیذیین، وذلك باعتبار أن كل عضو مستقل یملك ما یقل عن ۱٪ من أسھم رأس مال الشركة، بموجب
 ما ورد في مادة (۱) من نظام الحوكمة (تعریف العضو المستقل). وذلك طبقاً ألحكام القانون ونظام

الحوكمة المعمول بھ.
 حیث عین جھاز قطر لالستثمار سعادة السید/ سالم بن بطي النعیمي رئیساً لمجلس اإلدارة، وانتخب
وانتخب ۲۰۲۰/۰۲/۲۳م.  في  اإلدارة  مجلس  لرئیس  نائباً  المانع  خالد  بن  سلیمان  السید/   المجلس 
المنعقد في المجلس  لإلدارة في اجتماع  منتدباً  الربان عضواً  السید/ خالد بن سلطان   المجلس الحقاً 

۲۰۲۱/۰۲/۲۳م، وفقاً ألحكام المادة (۲٤) من النظام األساسي المعّدل.
ونظام القانون  ألحكام  وفقاً  وتشكیلھ،  المجلس،  تكوین  أحكام  المنشور  المجلس  میثاق  تضمن   وقد 
 الحوكمة المعمول بھ. ویضمن تشكیل المجلس عدم تحكم أي عضو في إصدار القرارات، وفقاً ألحكام

المادة (٦) من نظام الحوكمة.

 التزم أعضاء مجلس اإلدارة بعدم الجمع بین المناصب المحظورة خالل عام ۲۰۲۱م، طبقاً لما 
 ورد في المادة (۷) من نظام الحوكمة المطبق، كما  نصت علیھ المادة (۹۸) من القانون، بما یلي:
 "فیما عدا ممثلي الدولة في شركات المساھمة العامة أو األشخاص الذین یملكون (۱۰٪) على األقل
 من أسھم رأس مال ھذه الشركات، ال یجوز ألحد بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ ممثالً ألحد األشخاص
 المعنویة أن یكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مقراتھا في دولة قطر، وال أن یكون
رئیساً لمجلس اإلدارة أو نائباً للرئیس في أكثر من شركتین یقع المركز الرئیسي لكل منھما في الدولة.
 وفي جمیع األحوال ال یجوز ألحد بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ ممثالً ألحد األشخاص المعنویین أن
 یكون عضواً منتدباً لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزھا الرئیسي في الدولة، أو أن یجمع بین

"العضویة في مجلسي إدارتي شركتین تمارسان نشاطاً متجانس.
 وقد قدم جمیع أعضاء المجلس اإلقرارات السنویة في نھایة ھذا العام، بعدم الجمع بین المناصب 
 التي یحظر الجمع بینھا، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المعمول بھ. ویحتفظ أمین سر المجلس

بھذه اإلقرارات لعام ۲۰۲۱م، في خزانة خاصة.
 ورئیس مجلس اإلدارة لیس عضواً في أي لجنة من لجنتي الحوكمة بالمجلس، ورئیس لجنة 
نظام من   (۱۹) المادة  ألحكام  وفقاً  والمكافآت،  الترشیحات  لجنة  في  لیس عضواً  بالمجلس   التدقیق 
الشركة المنشور علي موقع  الحوكمة  لجان  دلیل مھام ومسؤولیات  المطبق، كما ورد في   الحوكمة 

 اإللكتروني.
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٤- الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس:

٥- مسؤوليات المجلس:

الرئیسیة  والمھام  والوظائف  والمسؤولیات  "األدوار  عنوان:  تحت  المجلس  میثاق   یتضمن 
وااللتزام، والحوكمة  والتدقیق،  والمالیة  والتخطیط،  واالستراتیجیة  التنفیذیة،  المھام   للمجلس"، 
 والمسؤولیة أمام أصحاب المصالح، والجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة(الصفحات من ۸ إلى ۱۳).

 وتشمل الوظائف والمھام األساسیة للمجلس، وفقاً ألحكام المادة (۸) من نظام الحوكمة ما یلي:
- اعتماد الخطة االستراتیجیة للشركة واإلشراف علي تنفیذھا. 
-وضع أنظمة الرقابة الداخلیة واإلشراف العام علیھا. 
 - وضع نظام حوكمة للشركة یتفق مع نظام الحوكمة المطبق واإلشراف العام علیھ ومراقبة 

فعالیتھ وتعدیلھ عند الحاجة.
- وضع سیاسة مكتوبة تنظم عالقة أصحاب المصالح من أجل حمایتھم وحفظ حقوقھم. 
- وضع برامج التوعیة الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتیة وإدارة المخاطر. 
 ولمزید من التفصیل یتضمن میثاق المجلس ودلیل الوصف الوظیفي للمجلس جمیع الوظائف والمھام

المعنیة ومتطلبات تطبیقھا، والمیثاق والدلیل منشوران على موقع الشركة اإللكتروني.
 وأیضاً یبین دلیل الوصف الوظیفي لمجلس اإلدارة، تفاصیل الوصف الوظیفي لرئیس المجلس، 
 ونائب الرئیس، والعضو المنتدب، وعضو المجلس التنفیذي، والعضو غیر التنفیذي، وأعضاء لجان

الحوكمة مھامھم ومسؤولیاتھم الوظیفیة بصورة مفصلة في الدلیل المنشور.

 یتضمن میثاق المجلس جمیع واجبات ومسؤولیات المجلس التي یقوم بھا، ومن أبرز مسؤولیات 
 المجلس اإلشراف على اإلدارة التنفیذیة، وتطبیق معاییر الحوكمة الفعالة على ممارسة مھام الشركة
 المختلفة، والعمل علي تحقیق أھداف الشركة االستراتیجیة، وتعیین اإلدارة التنفیذیة واإلشراف علیھا،
 باإلضافة إلى اعتماد سیاسة واضحة لتحدید مكافآت أعضاء المجلس، وحوافر/مكافآت الموظفین بدون
 أي تمییز على أساس الجنس أو العرق أو الدین، وضمان وضع خطة للتعاقب الوظیفي، ووضع أنظمة
االلتزام وضمان  السنویة،  التدریب  خطط  برامج  واعتماد  علیھا،  العام  واإلشراف  الداخلیة   الرقابة 
 بإجراءات وأحكام القوانین واألنظمة ذات الصلة. وذلك التزاماً بأحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق

خصوصاً المادة (۹) من النظام.
 عقد المجلس دورة تدریبة ألعضائھ والمسؤولین المعنیین، حول تطبیق نظام الحوكمة في عام 
وأفضل الحوكمة  ومعاییر  بمبادئ  المعنیین،  وجمیع  المجلس  لدي  الوعي  لتعزیز  وذلك   ۲۰۲۱م، 
 الممارسات في تطبیقھا، من أجل ترقیة األداء وتطویر أنشطة الشركة المتنوعة. وقد غطت الدورة
 المحاور التالیة: نطاق تطبیق الحوكمة، مھام مجلس اإلدارة ومسؤولیاتھ، مھام لجان المجلس وممارسة
الظروف آثار  المصالح،  الداخلي، اإلفصاح والشفافیة، حقوق أصحاب  التدقیق   اختصاصھا، أعمال 
شریك ۲۰۲۱/۱۲/۲۱م،  في  الدورة  وقدم  االجتماعیة.  المسؤولیة  كورونا،  لجائحة   االستثنائیة 

متخصص من مكتب مازارس (Mazars)االستشاري.



٥

٦- قواعد السلوك المهني للمجلس:

٧- تفويض المهام:

مراعاة  مع  الشركة  غرض  یقتضیھا  التي  باألعمال  للقیام  الالزمة  السلطات  أوسع   ولمجلس 
 االختصاصات المحددة للجمعیة العامة، وذلك كما ورد في المادة (۳۰) من النظام األساسي المعّدل،
 وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق. ویكون للمجلس في حدود اختصاصھ، أن یفوض أحد
 أعضائھ أن یقوم بعمل معین أو أكثر أو باإلشراف علي وجھ من وجوه نشاط الشركة، ویمثل المجلس
 كافة المساھمین، وعلیھ بذل العنایة الالزمة في إدارة الشركة بطریقة فعالة ومنتجة، بما یحقق مصلحة

الشركة والمساھمین وأصحاب المصالح، ویعود النفع العام، ودعم التنمیة في الدولة والمجتمع.
 وبالفعل قد شرع مجلس اإلدارة في مناقشة الھیكل التنظیمي المقترح، لكي یتوافق مع متطلبات 
أرجأ وقد  ۲۰۲۱/۱۲/۲۱م.  في  والمنعقد   ،(۲۰۲۱/۰٦) رقم  المجلس  اجتماع  في  الحوكمة   نظام 
في العمل  باشر  الذي  التنفیذي  الرئیس  السید/  تعیین  بسبب  المقترح،  الھیكل  في  البت   المجلس 

۲۰۲۲/۰۲/۰۱م، لمراجعة ودارسة الھیكل، ومن ثم استكمال مناقشتھ والبت في اعتماده.

 یتضمن دلیل میثاق المجلس مبادئ أخالق المھنة للمجلس، والتي تقوم على المساءلة والشفافیة 
 واإلنصاف واالستمراریة والسریة. ویلتزم المجلس بأحكام المیثاق في ممارسة اختصاصھ باحترافیة
 ونزاھة. ویحرص المجلس على االلتزام بالمھنیة والنزاھة لحمایة مصالح الشركة والمساھمین وجمیع
 أصحاب المصالح. وعلى المجلس أن یؤدي واجباتھ بمسؤولیة وحسن نیة وجدیة واھتمام، وأن تكون

قراراتھ مبنیة على معلومات وافیة ومؤكدة من اإلدارة التنفیذیة، أو من أي مصدر آخر موثوق.
 یمثل عضو المجلس جمیع المساھمین، وعلیھ أن یلتزم بما یحقق مصلحة الشركة ال مصلحة 
المادة (۹) من نظام الحوكمة بالمجلس، وفقاً ألحكام   من یمثلھ أو من صوت لھ النتخابھ أو تعیینھ 

المطبق.
 وتحرص الشركة على تطبیق مبادئ أخالق المھنة، التي تضمنھا بالتفصیل المیثاق المنشور 

على موقع الشركة اإللكتروني.

 ورد في المادة (۳۰) من النظام األساسي المعّدل، ما یلي: "یكون للمجلس في حدود اختصاصھ، أن
اللجان أو  العضو  مھام  المجلس  ویحدد  صالحیاتھ،  بعض  ممارسة  في  لجانھ  أو  أعضائھ   یفوض 
 المفوضة ضمن قرارات تكوینھا وتشكیلھا. ویجب أن یحدد المجلس الصالحیات التي یفوضھا لإلدارة
 التنفیذیة، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفویض، كما یحدد المواضیع التي یحتفظ بصالحیة البت فیھا،

"وترفع اإلدارة التنفیذیة إلي المجلس تقاریر دوریة عن ممارستھا للصالحیات المفوضة.
 ومسؤولیة المجلس مسؤولیة تضامنیة، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق، بوجھ خاص المادة

(۱۰) من النظام.



٨- واجبات رئيس المجلس:

٩- التزامات أعضاء المجلس:

٦

 تنص المادة (۲٦) من النظام األساسي المعّدل، على ما یلي: "رئیس مجلس اإلدارة ھو رئیس 
بتوصیاتھ، یتقید  وأن  المجلس،  قرارات  ینفذ  أن  وعلیھ  القضاء،  وأمام  الغیر  لدى  ویمثلھا   الشركة 
 ولرئیس المجلس أن یفوض بعض صالحیاتھ لغیره من أعضاء المجلس. ویحل نائب الرئیس محل

"الرئیس عند غیابھ.

 ومن أبرز واجبات رئیس المجلس التي تضمنھا میثاق المجلس المعّدل، أن یكون مسؤوالً عن حسن
الوافیة المعلومات  المجلس بطریقة صحیحة وفعالة، كما یضمن حصول األعضاء على   سیر عمل 
اجتماع من كل  أعمال  والموافقة على مشروع جدول  المناسب،  الوقت  في  المجلس  بعمل   الخاصة 
 اجتماعات المجلس، كما یأخذ في االعتبار أي مسألة یطرحھا أي عضو من أعضاء المجلس، ویضمن
 الرئیس مناقشة جمیع المواضیع األساسیة بطریقة صحیحة ومالئمة. ویمارس رئیس المجلس واجباتھ

.ومسؤولیاتھ، المضمنة في المیثاق، وفقاً ألحكام القانون والمادة (۱۱) من النظام الحوكمة المطبق
ولمزید من التفصیل یمكن االطالع على المیثاق المنشور على موقع الشركة اإللكتروني. 

میثاق  في  مفصل  بشكل  المضمنة  ومسؤولیاتھا،  العضویة  بشروط  المجلس  أعضاء   یلتزم 
وشغل للترشیح  والمؤھالت  الشروط  وتشمل،  اإلدارة"،  مجلس  "عضویة  عنوان:  تحت   المجلس؛ 
النظام من   (۱۲) والمادة  القانون  ألحكام  وفقاً  والمكافآت،  واالستقالة  العضو،  واستبدال   المناصب، 

الحوكمة المطبق.

 ویجب علي أعضاء المجلس أن یكونوا ملتزمین بتخصیص الوقت الكافي وبذل الجھد الالزم، للقیام
 بجمیع الواجبات والمسؤولیات الملقاة على عاتقھم، بما في ذلك مراجعة التقاریر المرفوعة إلي المجلس
 وحضور االجتماعات، والعمل بروح الفریق الواحد وااللتزام بمبادئ المھنة األخالقیة، والمشاركة
 الفاعلة في الجمعیات العامة للشركة، وتحقیق مطالب أعضائھا بشكل متوازن وعادل، وعدم اإلدالء
 بأي تصریحات أو بیانات أو معلومات دون إذن من الرئیس أو من یفوضھ. ویدین كل عضو من
 أعضاء المجلس للشركة بواجبات العنایة واإلخالص والتقید بالقواعد المنصوص علیھا في القانون
 ونظام الحوكمة المطبق. ولمزید من التفصیل یمكن االطالع على الصفحات (۱۷ إلي ۱۹) من المیثاق

المنشور على موقع الشركة اإللكتروني.

 وألعضاء المجلس حق طلب رأي مستشار خارجي مستقل، فیما یتعلق بأي مسألة تخص الشركة على
 نفقة الشركة. ویتمتع أعضاء المجلس بكامل خدمات أمین سر المجلس.



١٠- اجتماعات المجلس:

كشف اجتماعات المجلس خالل عام ٢٠٢١م

٧

 تنص المادة (۲۷) من النظام األساسي المعّدل، على ما یلي: "على أن تتم الدعوة الجتماعات المجلس
 بدعوة من رئیس المجلس أو نائبھ في حالة غیابھ، كما یجوز أن تتم الدعوة الجتماع المجلس إذا طلب
الدعوات قبل موعد االجتماع لعقد اجتماع، ویتم إرسال  الدعوة  المجلس  أكثر من أعضاء  أو   اثنان 
 بأسبوع على األقل، وترفق مع الدعوة وثائق االجتماع والتي تحتوي على جمیع المستندات المتعلقة
الفعلي، بالحضور  المجلس  اجتماعات  وتكون  األعمال.  جدول  مشروع  علي  المدرجة   بالمواضیع 
من تمكن  والتي  الحدیثة،  التقنیة  وسائل  من  مؤمنة  وسیلة  بأي  االجتماعات  في  المشاركة   وتجوز 
 المشاركة الفاعلة، كاالتصال المرئي. ویجوز للعضو الغائب أن ینیب عنھ كتابةً من أعضاء المجلس
على یتعین  عضو.  من  أكثر  الواحد  العضو  یمثل  أن  یجوز  وال  والتصویت،  الحضور  في   لتمثیلھ 
"المجلس االجتماع ستة مرات كل سنة على األقل، وال یجوز أن تنقضي ثالثة أشھر دون عقد اجتماع.

 وإذا تغیب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس، أو أربعة اجتماعات غیر متتالیة  
 دون عذر قبلھ المجلس، اعتبر مستقیالً. وذلك بموجب نص المادة (۲۸) من النظام األساسي المعّدل،

والمادة (۱٤) من نظام الحوكمة المطبق.

 ویحرر لكل اجتماع محضر خاص، ترسل مسودتھ إلى الرئیس وجمیع األعضاء الحاضرین 
 عقب االجتماع للمراجعة، ثم تتم المصادقة علیھ في اجتماع المجلس التالي، وبعد ذلك یتم التوقیع على

المحضر من رئیس المجلس واألعضاء وأمین سر المجلس.

االتصال  طریق  عن  واحد  اجتماع  منھا  عام۲۰۲۱م،  خالل  اجتماعات  سبعة  المجلس   عقد 
 المرئي (التواصل االفتراضي) في ۲۰۲۱/۰٤/۰۷م، بسبب تطبیق اإلجراءات االحترازیة لمكافحة

انتشار وباء كورونا في الدولة.
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١١- قرارات المجلس:

١٢- أمين سر المجلس مهامه وواجباته:

٨

 عقد اجتماع المجلس رقم (۲۰۲۱/۰٥) بعد مضى ثالثة أشھر وستة أیام من موعد االجتماع السابق *
 لھ، بالمخالفة ألحكام المادة (۱٤) من نظام الحوكمة، وذلك حتى یتمكن المجلس من مناقشة البیانات
 المالیة للربع الثالث المنتھي في ۲۰۲۱/۰۹/۳۰م، وحرصاً على حضور جمیع األعضاء بعد العودة

من العطلة الصیفیة.

 تصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین والممثلین، وعند التساوي یرجح 
 الجانب الذي منھ الرئیس. وللعضو الذي لم یوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن یثبت اعتراضھ في
 محضر االجتماع، وذلك بموجب أحكام المادة (۲۷) من النظام األساسي المعّدل، وما ورد في میثاق

المجلس المنشور، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق.
الضرورة  حاالت  في  وذلك  ۲۰۲۱م،  عام  خالل  بالتمریر  قراراتھ  بعض  المجلس   أصدر 
 ولدواعي االستعجال، وقد تم اعتمادھا في اجتماعات المجلس الالحقة، وضمنت في محاضر المجلس،

وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق.
 ومن أبرز القرارات التي أصدرھا المجلس خالل عام ۲۰۲۱م، تعیین السید/ خالد بن سلطان  
 الربان، عضواً منتدباً لإلدارة في الشركة، وإلغاء الحوافر والخصومات المقررة لبیع األسمنت، وإیقاف
والتوصیة للطن)،  ریاالً  السابقة(بزیادة ۲۰  أسعارھا  إلي  األسمنت  بیع  أسعار  وإعادة  الكلنكر،   بیع 
 بزیادة تملك غیر القطریین إلى نسبة ۱۰۰٪ من رأس مال الشركة، وتعدیل صالحیات التوقیعات عن
 الشركة على المعامالت المالیة لدى البنوك، وتعیین السید/ نزار ماجري مدیراً إلدارة التدقیق الداخلي،
 والموافقة على تقاعد السید/ محمد علي السلیطي- المدیر العام، وتعیین المھندس/ عیسي محمد علي
مقابل ملیون لایر،   ۷٦,٥۸ قدره  إضافي  على مخصص  والموافقة  للشركة،  تنفیذیاً  رئیساً   كلداري 
 فواتیر األخذ أو الدفع  المتراكمة من عام ۲۰۰۹ حتى نھایة عام ۲۰۲۰م، للمؤسسة العامة القطریة
الربعیة المالیة  البیانات  باعتماد  المتعلقة  االعتیادیة  قرارات  إلى  باإلضافة  وذلك  والماء،   للكھرباء 

ونصف السنویة، وترسیة المناقصات، واعتماد الموازنة لعام ۲۰۲۲م، وغیرھا.

 قد عین المجلس أمین سر للمجلس، وال یجوز إعفاؤه من منصبھ إال بقرار من المجلس. ویمارس أمین
مجلس رئیس  إشراف  تحت  المعّدل،  المجلس  میثاق  في  علیھا  المنصوص  وواجباتھ،  مھامھ   السر 

 .اإلدارة
الدعوات ألعضاء وتوجیھ  االجتماعات،  أعمال  جدول  وتوزیع  إعداد  ومسؤولیاتھ  مھامھ   وتتضمن 
االجتماعات، وتنسیق  العلیا،  التنفیذیة  واإلدارة  المجلس  أعضاء  بین  االتصاالت  وتنسیق   المجلس، 
 ویقوم أمین السر بتدوین القرارات والمحاضر ومتابعة التوقیع علیھا من المختصین، وحفظ محاضر
بین والتنسیق  وتوزیعھا،  المعلومات  إیصال  تأمین  مھامھ  تشمل  كما  وقراراتھ،  المجلس   اجتماعات 
 أعضاء المجلس ولجانھ التابعة، والتنسیق بین المجلس واألطراف المعنیة األخرى كاإلدارة التنفیذیة

والمساھمین، وفقاً ألحكام القانون والنظام الحوكمة المطبق، وعلى وجھ الخاص المادة (۱۷) منھ.



٩

١٣- لجان الحوكمة بالمجلس:

١٤- لجنة الترشيحات والمكافآت:

التي یحظر  المناصب   ویقوم أمین السر بحفظ إقرارات أعضاء المجلس السنویة، بعدم الجمع بین 
 الجمع بینھا، وعدم تضارب المصالح، وفقاً ألحكام القانون، والمادتین (۷ و۲٦) من نظام الحوكمة

المعمول بھ.
وباء  لمكافحة  المفروضة  االحترازیة  والتدابیر  كاإلجراءات  االستثنائیة  الظروف  ظل   وفي 
االجتماعات كتنظیم  فعالیة،  بكل  الظروف  تقضیھا  بمھامھ وواجباتھ، كما  السر  أمین  یقوم   كورونا، 
 باالتصال المرئي، بما یمكن األعضاء من االطالع على الوثائق الخاصة باالجتماعات، والحضور

والمشاركة الفاعلة فیھا.
 حیث عین المجلس السید/ محمد إبراھیم محمد أحمد أمیناً لسر المجلس، بموجب أحكام میثاق 
 المجلس، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق، وأمین السر المعین یشغل وظیفة رئیس القسم
 القانوني بالشركة، وحاصل على ماجستیر في القانون الخاص، ولدیھ درایة وخبرة طویلة تزید على
عشر سنوات في أعمال سكرتاریة المجلس، وتطبیق القانون نظام الحوكمة والتشریعات ذات الصلة.
عناصر  من  أساسیاً  عنصراً  ألعمالھ  شاملة  مستندات  وتوفر  المجلس  أعمال  توثیق   ویعتبر 

الحوكمة الرشیدة.

 بموجب أحكام دلیل مھام مسؤولیات لجان الحوكمة بالمجلس، تقوم لجان المجلس بمساعدة المجلس في
 أداء مھامھ، والمساھمة في إنجاز المسؤولیات المنوطة بھ، وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة المطبق. وقد
 قرر المجلس إعادة تكوین لجان الحوكمة بالمجلس وتشكیلھا للدورة الحالیة (۲۰۲۰-۲۰۲۲)، بموجب
 قرار المجلس الصادر في ۲۰۲۰/۰۲/۲۳م، حیث دمجت لجنة الحوكمة والترشیحات ولجنة المكافآت،
 في لجنة الترشیحات والمكافآت، وأعید تكوین لجنة التدقیق، وفقاً ألحكام المادتین (۱۸ و۱۹) من نظام

الحوكمة المطبق.
في لجنة التدقیق لیس عضواً  المجلس، ورئیس لجنة   ویحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من لجان 
 الترشیحات والمكافآت. وقد قدمت اللجنتان تقریریھما لمجلس اإلدارة لعام ۲۰۲۱م، طبقاً ألحكام المادة

(۱۹) من النظام.
 ویحدد دلیل مھام ومسؤولیات لجان المجلس المنشور مھام ومسؤولیات كل لجنة، وآلیات عملھا ومددھا

بصورة مفصلة، كما سیرد في البنود الالحقة من ھذا التقریر.

 دمجت لجنة الترشیحات والحوكمة ولجنة المكافآت، في لجنة الترشیحات والمكافآت، وقد ورد 
 التنویھ عن ذلك في الصفحة (۳) من دلیل مھام ومسؤولیات لجان الحوكمة المعّدل، وذلك وفقاً ألحكام

المادة (۱۹) من نظام الحوكمة المطبق.
 تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من المجلس، ورئیس اللجنة مستقل وغیر تنفیذي، أما عضوي 
اللجنة اختصاص  لممارسة  الالزمة  والخبرة  الدرایة  ولھما  مستقیلین،  وغیر  تنفیذیین  غیر   اللجنة 

ومھامھا.



١٠

تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت لعام ٢٠٢١م

 وقد تضمن دلیل مھام ومسؤولیات لجان الحوكمة المعّدل مھام ومسؤولیات ھذه اللجنة تفصیالً، 
ومن أبرز مھامھا ومسؤولیاتھا ما یلي:

 ً  • التحقق من استیفاء طلبات الترشیحات في انتخابات المجلس التي یتقدم بھا المساھمون، وفقا
بتقدیم اللجنة  وتقوم  المطبق.  الحوكمة  ونظام  القانون،  في  علیھا  المنصوص  والضوابط  للشروط   • 

توصیاتھا الجتماع الجمعیة العامة، بشأن طلبات الترشیح المقدمة.
 • التأكد من تقدیم قائمة المرشحین لعضویة المجلس ومستنداتھم مع توصیة اللجنة لھیئة قطر 

لألسواق المالیة.
 • التأكد من عملیة تعریف وتوجیھ األعضاء الجدد في المجلس، واإلشراف على عقد الدورات 

التدریبیة، لتعزیز معارف ومھارات األعضاء.
 • المراجعة الدوریة لمجلس اإلدارة ولجانھ، للتأكد من مدى تمتع األعضاء بالمھارات والمعرفة 

المطلوبة.
 • إجراء تقییم سنوي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة والمجلس ككل وفقاً لمعاییر وموجھات سیاسة 

الحوكمة المعتمدة.
• التشاور مع المدیر العام في شأن الحوافز/ المكافآت الخاصة بشاغلي الوظائف اإلداریة العلیا. 
(الحوافز  للتعویضات  شاملة  سیاسات  العتماد  المجلس،  إلى  والتوصیات  االقتراحات   تقدیم 

والمكافآت) المالیة.
 • المراجعة والتقییم الدوري للمستجدات التي تتعلق بتطبیق نظام الحوكمة والنظم ذات الصلة 

المعمول بھا في الشركة.
 • لمزید من التفصیل یمكن الرجوع لدلیل مھام ومسؤولیات لجان الحوكمة وملحق مراجعة        

وتحدیث أدلة الحوكمة المنشورین على موقع الشركة اإللكتروني.

 وقد اجتمعت اللجنة أربع مرات بحضور جمیع أعضائھا خالل عام ۲۰۲۱م، وتمت مناقشة 
في المنعقد  ۲۰۲۱م  لعام  الرابع  اجتماعھا  في  والمكافآت  الترشیحات  لجنة  من  الذاتي   التقییم 
 ۲۰۲۱/۱۲/۲۰م. وقد قدمت اللجنة تقریرھا السنوي المؤرخ في ۲۰۱/۱۲/۲۱م للمجلس، بشأن التقییم
 الذاتي لألعضاء والمجلس ككل، وتوصیاتھا ومقترحاتھا بشأن أداء المجلس التي تضمنت نقاط القوة
في ۲۰۲۱/۱۲/۲۱م. المنعقد  لعام ۲۰۲۱،  السادس  اجتماعھ  في  المجلس  ناقشھا  والتي   والضعف، 
 وقرر  المجلس اعتماد تقریر لجنة الترشیحات والمكافآت المذكور، حسب التفاصیل الواردة في الكشف

 .المرفق بتقریر اللجنة المؤرخ في ۲۰۲۱/۱۲/۲۱م

السید/محمد بن عبد اللطیف المانع- عضو مجلس اإلدارة

السید/ خلیفة عیسى الخلیفي-  عضو مجلس اإلدارة

السید/ صالح محمد الماس-  عضو مجلس اإلدارة 

23 فبرایر 2020م

23 فبرایر 2020م

23 فبرایر 2020م

رئیس/ مستقل وغیر تنفیذي

عضو/ غیر مستقل وغیر تنفیذي

عضو / غیر مستقل وغیر تنفیذي

المنصب في اللجنةتاريخ التعيين في اللجنةاسماء أعضاء اللجنة 



١١

١٥- لجنة التدقيق:

كشف المكافآت المقترحة لمجلس ا¬دارة ولجانه والمكافآت المقررة
ل¯دارة التنفيذية لعام ٢٠٢١م

ملحق رقم (٢)
أعمال التدقيق:

 وقد تضمن تقریر اللجنة السنوي أعمال اللجنة وتوصیاتھا  المتعددة، والتي شملت توصیاتھا بشأن
 المكافآت عن العام السابق ۲۰۲۰م، ومكافأة عضو مجلس اإلدارة المنتدب الشھریة، واعتماد الدورة
أداء تقییم  بشأن  والتوصیات  الشركة،  في  المعنیین  الموظفین  وكبار  للمجلس  عقدت  التي   التدریبیة 
أعضاء المجلس والمجلس ككل، ومقترحات نقاط القوة والضعف حول أداء المجلس خالل عام ۲۰۲۱

م.
ولجانھ،   المجلس  أعضاء  بمكافأة  للمجلس  التوصیة  في  مھامھا  اللجنة  مارست   وقد 
 ومقترحاتھا بمنح المكافأة التشجیعیة لإلدارة التنفیذیة العلیا والعاملین، بموجب السیاسة رقم (٥) من
 دلیل سیاسات الحوكمة، والبند (٤) الخاص بتقییم المدیر العام واإلدارة التنفیذیة، وتقوم السیاسة على
 تقییم مستوى األداء خالل العام، وما حققتھ الشركة من نتائج مالیة لنفس العام. وقد تضمنت توصیات
شملت وقد  المجلس،  ألعضاء  المكافأة  توزیع  أسس  للمجلس،  المقدمة  والمكافآت  الترشیحات   لجنة 
حضور االجتماعات، والمشاركة في االجتماعات، واألدوار التي قام بھا كل عضو خالل عام ۲۰۲۱

م.
 ولمزید من التفصیل یمكن االطالع على سیاسة المكافآت على الصفحات (۲۹، ۳۰ و۳۱)،         

من دلیل سیاسات الحوكمة المنشور على موقع الشركة اإللكتروني.

 قام مجلس اإلدارة بإعادة تشكیل لجنة التدقیق، في اجتماع المجلس األول للدورة الحالیة في        
 ۲۰۲۰/۰۲/۲۳م، وشكلت اللجنة من ثالثة أعضاء، منھم عضوان مستقالن، ورئیس اللجنة مستقل ولھ
 خبرة في الشؤون المالیة واالستثمار. وعین المجلس الحقاً السید/ صالح محمد الماس، عضواً بلجنة
 التدقیق بدیالً للسید/ خالد بن سلطان الربان، بعد أن عین المجلس السید/ خالد الربان- عضو اللجنة،

عضواً منتدباً لإلدارة في ۲۰۲۱/۰۲/۲۳م، وذلك تمشیاً مع متطلبات نظام الحوكمة المطبق.

 وقد تضمن دلیل مھام ومسؤولیات لجان الحوكمة مھام ومسؤولیات اللجنة تفصیالً، ومن أھم مھامھا
 التأكد من فعالیة الضوابط واألسس الرقابیة لضمان صحة البیانات المالیة التي تقدم للمساھمین وكذلك
إدارة أعمال  على  واإلشراف  الخارجي،  والتدقیق  الداخلي  التدقیق  أعمال  ومالحظات  نتائج   متابعة 

المخاطر والتحقق من امتثال كافة اإلدارات وجمیع الموظفین بتنفیذ سیاسات الشركة ولوائحھا.

السید / ناصر سلطان الحمیدي 

السید/ محمد بن عبد اللطیف المانع 

السید/ صالح محمد الماس 

رئیس اللجنة/ مستقل وغیر تنفیذي

عضو/ مستقل وغیر تنفیذي

عضو / غیر مستقل وغیر تنفیذي

المنصب في اللجنةاسماء أعضاء اللجنة 



١٦- التدقيق الداخلي:

١٧- إدارة المخاطر:

١٢

 اجتمعت اللجنة ست مرات خالل عام ۲۰۲۱م، وقدمت تقریرھا السنوي المؤرخ في ۲۰۱/۱۲/۲۱م
 للمجلس، بشأن أعمال لجنة التدقیق، وقد شملت أعمال اللجنة توصیاتھا للمجلس باعتماد البیانات المالیة
 المرحلیة، والتوصیة بإنشاء مخصص إضافي مقابل فواتیر األخذ أو الدفع المتراكمة للمؤسسة العامة
في المنعقد   ،۲۰۲۱ لعام  السادس  اجتماعھ  في  التقریر  المجلس  وناقش  والماء،  للكھرباء   القطریة 

۲۰۲۱/۱۲/۲۱م. وعلیھ قرر المجلس اعتماد تقریر لجنة التدقیق المذكور.

 قامت إدارة التدقیق الداخلي بإعداد خطة تدقیق لعام ۲۰۲۱م، مبنیة على دراسة وتقییم المخاطر وتم
إدارة الشركة، ولموظفي  الخطة جمیع عملیات وأقسام وإدارات  التدقیق، تغطي  لجنة   اعتمادھا من 
 التدقیق الداخلي حریة كاملة ودون قید لفحص أیة وثائق أو سجالت ضروریة ألداء مھامھم. وإن إدارة
الداخلي التدقیق  لمیثاق  وفقاً  وذلك  للشركة،  التنفیذیة  االختصاصات  في  تتدخل  ال  الداخلي   التدقیق 

المعتمد من لجنة التدقیق بالمجلس في ۲۰۲۱/۰۸/۲٥م.
 تلتزم إدارة التدقیق الداخلي بتنفیذ خطط وبرامج عمل التدقیق المعتمدة من لجنة التدقیق، وقام مدیر
 إدارة التدقیق برفع تقاریر ربع سنویة إلى لجنة التدقیق عن أعمال الرقابة الداخلیة بالشركة وفقاً للمادة
 (۲۲) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئیسیة. الھدف من ھذا التقریر ھو إطالع لجنة
الخاصة المقترحات  وایضا  الداخلیة  الرقابة  وكفاءة  فعالیة  ومدى  الرئیسیة  المخاطر  على   التدقیق 

بتصویب المخالفات وإزالة تلك المخاطر.
یقوم السید / نزار ماجري، بمھام مدیر إدارة التدقیق الداخلي منذ شھر یولیو ۲۰۲۱.

 وفقاً لدلیل مھام ومسؤولیات لجنة التدقیق، المعتمد من مجلس اإلدارة في دیسمبر ۲۰۱۸، فإن لجنة
 التدقیق مسؤولة عن مراجعة وإعتماد إستراتیجیة إدارة المخاطر في الشركة. وعلیھ قامت لجنة التدقیق
 خالل عام ۲۰۲۱ بتشكیل لجنة إدارة المخاطر بالشركة وإعتماد میثاق وخطة سنویة لعملھا تماشیاً مع

متطلبات الحوكمة.
المخاطر الشركة، ومن ضمنھا  تواجھھا  التي  الرئیسیة  للمخاطر  تقییم  بعملیة  المخاطر  إدارة   قامت 
الرقابة تقاریر  من خالل  واالستثمار  المالیة  بالشؤون  المتعلقة  والمخاطر  كورونا،  بجائحة   المتعلقة 

الداخلیة، وتم إعداد خطط لتصویب تلك المخاطر.
 تم اإلفصاح عن أوجھ الخلل في تطبیق نظام الرقابة الداخلیة كلیاً وجزئیاً وبیان مواطن الضعف في
 تطبیقھ، حسب المضمن في تقریر الرقابة الداخلیة التي رفعھا مدیر التدقیق الداخلي إلي لجنة التدقیق
 لكل ثالثة أشھر. كما تم تقییم المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا، واإلجراءات التي تتبعھا الشركة في

معالجتھا، وأیضاً تمت مناقشة أوجھ الخلل في تطبیق النظام مع األشخاص المعنیین.
 وتم اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعھا الشركة في تحدید المخاطر التي قد تواجھھا، وطریقة تقییمھا
وإدارتھا من خالل تقاریر الرقابة الداخلیة التي رفعھا مدیر إدارة التدقیق الداخلي خالل عام ۲۰۲۱م.



١٣

١٨- المدقق الخارجي:

علیھا یوافق  والتي  للمجلس،  التدقیق  لجنة  توصیة  علي  بناًء  للشركة،  الخارجي  المدقق  تعیین   یتم 
التعیین وتحدید السنوي، العتماد  للمساھمین  العامة  الجمعیة  اجتماع  إلي  التوصیة  ترفع  ثم   المجلس 
لسیاسة الحوكمة رقم (۱٤) من دلیل سیاسات الحوكمة للمدقق المعین. وذلك وفقاً   األتعاب السنویة 

المعّدل، والمنشور علي موقع الشركة اإللكتروني.
أبو غزالة المنعقدة في۲۰۲۱/۰۲/۲۳م، مكتب طالل  للمساھمین  العادیة  العامة  الجمعیة   وقد عینت 
ً طبقا ۲۰۲۱/۱۲/۳۱م،  في  المنتھي  المالي  للعام  الشركة  لحسابات  خارجیاً  مدققاً  قطر،   وشركاه- 

للضوابط والمھام التي یحددھا القانون ونظام الحوكمة المطبق.
 ویقوم مكتب طالل أبو غزالة وشركاه بتدقیق حسابات الشركة للعام الثاني، وھو مكتب معتمد لدي ھیئة
 قطر لألسواق المالیة. وال یجوز أن یستمر المدقق الخارجي بالقیام بتدقیق حسابات الشركة، ألكثر من

خمس سنوات متصلة، طبقاً ألحكام المادة (۲۳) من نظام الحوكمة المطبق.
 المدقق الخارجي مستقل عن إدارة الشركة والمجلس، ومن المھام والمسؤولیات األساسیة التي یقوم بھا

المدقق علي سبیل مثال ما یلي:
- مدى مالئمة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المعمول بھا بالشركة.

 - مدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أنشطتھا وتنفیذ التزاماتھا، ویتم ذلك بشكل مستقل عما
یبدیھ المجلس.

 - مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلیة، ومدى مالئمة ھذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع
الشركة، ومدى التزامھا بتطبیقھا.

 - مدى التزام الشركة بنظامھا األساسي وخضوعھا ألحكام القانون وتشریعات الھیئة ذات الصلة بما
فیھا نظام الحوكمة.

 - مدى التزامھ والشركة بتطبیق أفضل النظم العالمیة في التدقیق وإعداد التقاریر المالیة والتزامھما
بمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة (IFRAS/IAS) و (ISA) ومتطلباتھا.

- مدى تعاون الشركة في تمكینھ من الوصول إلى المعلومات الالزمة إلتمام أعمالھ.
 یحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین، ویقوم باإلشراف علي انعقادھا، 
 ویعرض تقریره ویتولى اإلجابة علي أسئلة واستفسارات المساھمین حول ما ورد في التقریر. ویقوم
لألسواق قطر  ھیئة  إلي  باإلضافة  العامة  والجمعیة  اإلدارة  لمجلس  تقریره  بتقدیم  الخارجي   المدقق 
 المالیة، حسب متطلبات نظام الحوكمة المطبق. للمدقق الخارجي الحق في دعوة الجمعیة العامة في
 حالة تعرض الشركة لخطر أو توقع ذلك أو عند اكتشافھ لمخالفات بعد إبالغ المجلس والھیئة بذلك،
 على أن یتم انعقاد الجمعیة وفقاً ألحكام القانون بعد إخطار الھیئة بذلك، وبموجب أحكام المادة (۲٤)

من نظام الحوكمة المطبق.
 ولم تتعاقد الشركة مع المدقق الخارجي، لتقدیم أي استشارات مھنیة خارج نطاق خدمات التدقیق 

خالل عام ۲۰۲۱م.



كشف توزيع رأس المال وا´سهم المملوكة ´عضاء مجلس ا¬دارة
وا¬دارة التنفيذية العليا وكبار المساهمين في ١٢/٣١/ ٢٠٢١م

ملحق رقم (٣)

١٤

١٩- ا¬فصاح:

٢٠-  تضارب المصالح والتعامل مع الشائعات:

ا�فصاح والشفافية:

 تقیدت الشركة خالل جمیع متطلبات اإلفصاح خالل عام ۲۰۲۱م، وقد أفصحت الشركة عن جمیع
بدقة عنھا  اإلفصاح  المطلوب  الجوھریة  المعلومات  وكل  السنویة  ونصف  الربعیة  المالیة   البیانات 
المحلیة الصحف  وأیضاً  اإللكترونیین،  قطر  وبورصة  الشركة  موقعي  في  نشرت  والتي   وشفافیة، 

الیومیة، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق.
 ویشمل ذلك عملیات اإلفصاح الفوریة والدوریة للمعلومات، طبقاً ألحكام األنظمة والتعمیمات 
 ذات الصلة الصادرة من الھیئة وبورصة قطر. ولم تسجل على الشركة أي مخالفة لمتطلبات اإلفصاح

خالل عام ۲۰۲۱م.

 تخضع معامالت األطراف ذوي العالقة للقواعد والمبادئ المضمنة في السیاسة رقم (۱٤) من 
 دلیل سیاسات الحوكمة المعّدل، والتي وضعت قواعد وإجراءات للتعامل مع حاالت تعارض المصالح
 بطریقة عادلة وشفافة، وفقاً ألحكام القانون والمادة (۲٦) من نظام الحوكمة المطبق، كما ھو مبین

بالتفصیل في الدلیل المنشور على موقع الشركة اإللكتروني.
  ولم تبرم الشركة أي صفقات مع األطراف ذوي العالقة، خالل عام ۲۰۲۱م، حسب التعریف 

المحدد لھم في نظام الحوكمة، ووفقاً ألحكام المادة (۲٦) من النظام المطبق.
تصرف تحت  سنویاً  المجلس  یضع  المعّدل،  األساسي  النظام  من   (۳٦) المادة  بأحكام   والتزاماً 
 المساھمین الطالعھم الخاص قبل انعقاد الجمعیة العامة، التي تدعي للنظر في میزانیة الشركة وتقریر
 مجلس اإلدارة، كشفاً مفصالً بالمكافآت التي حصل علیھا رئیس وأعضاء المجلس خالل العام، من
 أجور وأتعاب وأي مبالغ أخري بأي صفة كانت. والمزایا العینیة والنقدیة التي یتمتع بھا رئیس المجلس
 واألعضاء، والمكافآت التي یقترح المجلس توزیعھا على أعضاء المجلس الحالیین، والعملیات التي
 یكون فیھا ألحد أعضاء المجلس أو المدیرین مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، والمبالغ التي
 أنفقت في سبیل الدعایة بأي صورة مع التفصیالت الخاصة بھا، والتبرعات مع بیان الجھة المتبرعة
 ومسوغات التبرع وتفصیالتھ. والتي تتضمن التبرعات وأي قروض حصل علیھا األعضاء، ویوقع
انعقاد من  أسبوع  قبل  الكشف  على  االطالع  وللمساھمین حق  اإلدارة،  مجلس  رئیس  الكشف   على 

اجتماع الجمعیة العامة السنوي.
بشأن عدم تعارض المصالح، كما قدم بنداً  المجلس  المقدم من أعضاء  السنوي   وقد تضمن اإلقرار 

 الموظفون في الشركة إقراراً سنویاً لعدم تعارض المصالح تحت إشراف اإلدارة المالیة واإلداریة.
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حقوق أصحاب المصالح:

٢١- الشفافية وإعالء مصلحة الشركة:

٢٢- ا¬فصاح عن التداول:

٢٣- المساواة وحقوق المساهمين:

 ولم یتأكد لمجلس اإلدارة وجود أي حالة من تعارض المصالح خالل عام ۲۰۲۱م، یتعین على 
الشركة اإلفصاح عنھا، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق.

 وتطبیقاً ألحكام المادة (۲٥) من نظام الحوكمة، تتضمن السیاسة رقم (۱۹- البند ۲) من دلیل 
 سیاسات المعّدل(ملحق مراجعة وتحدیث أدلة الحوكمة) سیاسة واضحة للتعامل مع الشائعات التي یتم
 الكشف عنھا وتضر بسمعة الشركة، وتعالج وتصعد معالجة الشائعات، على أساس كل حالة على حدة

استناداً إلى مصدرھا وتأثیرھا المتوقع.

 وفقاً ألحكام المادة (۲۷) من نظام الحوكمة المطبق، یلتزم أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء لجنة    
 المناقصات والمشتریات، باإلفصاح عن تضارب المصالح، في إبرام أیة صفقة أو ترسیة أیة مناقصة

أو إصدار أي أمر شراء من قبل الشركة، ویتم اإلفصاح عن ذلك بكل شفافیة ونزاھة.
 لم یحضر أي " طرف ذو مصلحة " اجتماع المجلس أو اللجنة، لمناقشة أي صفقة أو معاملة، 
 ولم یمارس أي عضو ذو مصلحة حق التصویت، على ما یصدر بشأنھا من قرارات أو توصیات. وتم
 اإلفصاح عن تعارض المصالح وفقاً ألحكام السیاسة رقم (۱٥) من دلیل سیاسات الحوكمة، تحت البند
التنفیذیة واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتشمل  المصالح"،  تعارض  عن  واإلبالغ  "اإلفصاح   -۱ 

العلیا، والموظفین، وذلك على أساس سنوي.

التنفیذیة  المطلعون في اإلدارة  المجلس، والمسؤولون  بھا أعضاء  یقوم  التي  التداول   عملیات 
 العلیا، تخضع لقواعد اإلفصاح المطبقة في بورصة قطر، عن " تداول المطلعین" الیومي، والذي یحدد
المنشور، الحوكمة  سیاسات  دلیل  من   (۱۸) رقم  السیاسة  تضمنت  وقد  وبیع.  شراًء  التداول   حجم 
 الضوابط واإلرشادات التي تتعلق بأنشطة التداول من الداخل، والتي تطبق على أعضاء مجلس اإلدارة

وجمیع المسؤولین المطلعین، وأقاربھم من الدرجة األولي.
في  المطلعین  والمسؤولین  المجلس،  أعضاء  أسماء  بجمیع  البورصة  بتزوید  الشركة   وقامت 
 اإلدارة التنفیذیة العلیا، بصورة محدثة ودقیقة أوالً بأول، وتحرص إدارة الشركة علي تحقیق أعلي قدر

من الشفافیة والنزاھة.

علي  المنشور  المجلس  میثاق  دلیل  تضمن  قد  للشركة،  المعّدل  األساسي  النظام  ألحكام   وفقاً 
 الصفحات (۱۱، ۱۲ و۱۳) آلیات إدارة حقوق المساھمین، لضمان احترامھا بطریقة فعالة ومنصفة،
 بما في ذلك المساھمین الذین یمثلون األقلیة، وفقاً ألحكام القانون ونظام الحوكمة المطبق. والحقوق

المنصوص علیھا للمساھمین في النظام األساسي المعّدل، تشمل األولویة في اكتتاب أسھم الشركة،
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٢٤- حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية:

حقوق وممارسة  عادیة،  والغیر  العادیة  العامة  الجمعیة  وحضور  الملكیة،  سجالت  إلى   والوصول 
 التصویت، وتفویض حقوق التصویت للوكالء، وقرار توزیع األرباح بواسطة الجمعیة العامة العادیة،
 وطلب عقد اجتماع الجمعیة، ومناقشة بنود جدول أعمال االجتماع، وحق الحصول على الردود الوافیة
قرارات اتخاذ  في  والمشاركة  المجلس،  انتخابات  على  التصویت  وطریقة  المطروحة،  األسئلة   عن 

الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة للمساھمین.
أساس  على  تمییز  دون  تماماً،  الحقوق  تلك  ممارسة  في  متساوون  الشركة  في   والمساھمون 

الجنس أو النوع أو خالفھ، وفقاً ألحكام القانون والمادة (۲۹) من نظام الحوكمة المطبق.

 تعقد الجمعیة العامة العادیة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة، اجتماعاً عادیاً واحد، في غصون
 األربعة أشھر األولي من نھایة السنة المالیة، ویجوز لمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة لعقد اجتماع
 عادي متى رأي ذلك، أو بناًء على طلب مدقق الحسابات الخارجي أو طلب من مساھمین یحوزون

على (۱۰٪) من رأس المال على األقل.
في العامة،  الجمعیة  باجتماع  المتعلقة  المساھمین  حقوق  تنظیم  المعّدل  األساسي  النظام   ویتضمن 
 الفصلین الرابع والخامس منھ، وكذلك میثاق المجلس على الصفحتین (۱۲ و ۱۳)، وفقاً ألحكام المادة
 (۱۲۱) المعّدلة من القانون و (۳۲) من نظام الحوكمة المطبق. إذ یوجھ المجلس الدعوة إلى جمیع
 المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العامة، بالوسائل اإللكترونیة وذلك في موقع البورصة والشركة،
 واإلعالن في صحیفة یومیة محلیة صادرة باللغة العربیة أو بأي وسیلة أخري تفید العلم، قبل ما ال یقل
عن واحد وعشرین یوماً من تاریخ اجتماع الجمعیة العامة السنوي، بغرض إتاحة الفرصة للمساھمین،
 لمناقشة المجلس بشأن أداء الشركة خالل العام، وأیضاً الخطط المستقبلیة للعام المقبل، ویتضمن جدول
 أعمال الجمعیة العامة التقریر السنوي والقوائم المالیة وتقریر مدقق الحسابات الخارجي، كما یتضمن
علیھ، والموافقة  المساھمین  على  السنویة  األرباح  بتوزیع  المجلس  توصیة  مناقشة  األعمال   جدول 
المقبل، للعام  أتعابھ  الخارجي وتحدید  المدقق  العام، وتعیین  لنفس  الحوكمة  تقریر   ومناقشة واعتماد 
 والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األربعة المنتخبین عند
 االقتضاء. ویجوز بحث أي اقتراح یدرجھ المجلس في جدول األعمال، كما یجوز أن یقدم االقتراح
 عدد من المساھمین یملكون ما ال یقل عن ُعشر عدد األسھم في الجمعیة العامة. لكل مساھم الحق في
 حضور الجمعیة العامة بطریق األصالة أو الوكالة، ویشترط في صحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكیل
 كتابي خاص وأن یكون الوكیل مساھماً، وال یجوز للمساھم توكیل أحد أعضاء مجلس اإلدارة، وفي
 جمیع األحوال ال یجوز أن تزید عدد األسھم التي یحوزھا الوكیل بھذه الصفة على (٥٪) من أسھم
 رأس مال الشركة. والمساھمون متساوون ولھم جمیع الحقوق المترتبة على ملكیة السھم، وفقاً ألحكام

 القانون ونظام الحوكمة المطبق.
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٢٥- مراجعة سجل المساهمين:

٢٦- حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع ا´رباح:

٢٧- حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى:

 ویعقد اجتماع للجمعیة العامة غیر العادیة، بتوجیھ طلب خطي إلى رئیس مجلس اإلدارة من 
 عدد من المساھمین یحوزون على (۲٥٪) من رأس مال الشركة على األقل، وتتم الدعوة لالجتماع
 ویحدد جدول األعمال، وقد تضمن النظام األساسي المعّدل أحكام مفصلة الجتماع الجمعیة العامة غیر
 العادیة، وذلك في الفصل الخامس (المواد ٥۳ إلي٥٦)، وذلك كما ورد ذلك تفصیالً في الصفحة (۱۳)

من میثاق المجلس المنشور، وفقاً أحكام القانون والنظام الحوكمة المطبق.

 تحتفظ الشركة بنسخة محدثة من سجل المساھمین، والتي تحصل علیھا كل شھر بصورة منتظمة، من
 شركة قطر لإلیداع المركزي لألوراق المالیة، وفقاً ألحكام المادة (۳۰) من نظام الحوكمة المعمول
 بھ، وتلتزم الشركة بتطبیق التعمیمات ذات الصلة الصادرة من ھیئة قطر لألسواق المالیة، وبورصة

قطر، وشركة قطر لإلیداع المركزي لألوراق المالیة.
 ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحیح البیانات الواردة في السجل، وبخاصة إذا قید شخص فیھ أو

حذف منھ  دون مبرر، طبقاً المادة (۱٥۹) المعّدلة من قانون الشركات التجاریة.
المال رأس  توزیع  عن  الشركة  أفصحت  قد  المطبق،  الحوكمة  نظام  من   (۲٥) المادة  ألحكام   وفقاً 
 واألسھم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا وكبار المساھمین في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۱م، في الملحق رقم (۲) من ھذا التقریر.

 یطبق مجلس اإلدارة سیاسة متوازنة لتوزیع األرباح، تعتمد على تدویر جزء من األرباح لزیادة رأس 
 مال الشركة، وبناء االحتیاطات الالزمة، مع موازنة المصالح واألھداف االستثماریة للشركة من جھة،
 ومصالح وتطلعات المساھمین من جھة أخرى، ویرفع المجلس توصیتھ بتوزیع األرباح السنویة علي

المساھمین إلى اجتماع الجمعیة العامة العادیة، وفقاً ألحكام القانون والنظام الحوكمة المطبق.
لمالكي األسھم  العامة، تكون  الجمعیة  التي توافق علیھا   واألحقیة في الحصول على األرباح 
 المسجلین بسجل المساھمین، لدى شركة قطر لإلیداع المركزي، في نھایة التداول لیوم انعقاد الجمعیة
 العامة، وذلك وفقاً ألحكام القانون والمادة (۳٦) من نظام الحوكمة والتعمیمات ذات الصلة الصادرة

من ھیئة قطر لألسواق المالیة، وبورصة قطر.

المساھمین بصفة عامة المعّدل، على ضمان حمایة حقوق  األساسي  النظام  المادة (٤۸) من   تنص 
 ومساھمي األقلیة بصفة خاصة، في حال إتمام صفقات كبیرة قد تضر بمصالحھم أو تخل بملكیة رأس
 مال الشركة، مما یضمن المساواة في حقوق بیع األسھم لصغار المساھمین وكبار المساھمین، وذلك

وفقاً ألحكام القانون، والمادة (۳۷) من نظام الحوكمة المطبق.

Conference Call
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٢٨- حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين:

صاحب  لكل  ویجوز  واحترامھا،  المصالح  أصحاب  حقوق  على  بالمحافظة  الشركة   تلتزم 
المعلومات بتقدیم  الشركة  تلتزم  كما  بمصلحتھ.  ذات صلة  معلومات  أي  الشركة طلب  في   مصلحة 
ً  المطلوبة في الوقت المناسب، وبالقدر الذي ال یھدد مصالح اآلخرین أو مصالح الشركة، وذلك وفقا

ألحكام المادة (۳۸) من نظام الحوكمة المطبق.
 تحتفظ الشركة بقنوات اتصال شفافة، مع المساھمین والمستثمرین وأصحاب المصالح اآلخرین، 
بصورة المستقبلیة  وخططھا  وأدائھا  المالي  بمركزھا  المتعلقة  المعلومات  بنشر  الشركة  تقوم   حیث 

.متزامنة، على موقعي الشركة وبورصة قطر اإللكترونیین
 تلتزم الشركة بحمایة حقوق أصحاب المصالح بصورة عادلة دون أي تمییز. ولدى الشركة 
 مسؤول معین لعالقات المستثمرین، ومتاحة األرقام للتواصل بالمسؤولین المعنیین على موقع الشركة

اإللكتروني، لتحقیق أقصي قدر ممكن من المسؤولیة والشفافیة.
وقد عقدت الشركة ثالثة مؤتمرات صوتیة (Call Conference) عن البیانات المالیة للربع 
األول، ونصف السنة والربع الثالث لعام 2021م، حسب متطلبات بورصة قطر. وقد عینت 

الشركة السید/ ثاقب بروز، مسؤوالً لعالقات المستثمرین(IRO)،رقم ھاتفھ: 97450304598+
saqib@qatarcement.com: وبریده اإللكتروني

وتحتفظ اإلدارة التنفیذیة للشركة بقنوات اتصال، مع الموظفین بالشركة على مستویاتھم
المختلفة، مما یمكنھم من إبداء آرائھم بفعالیة ونزاھة

 معاملة موظفي الشركة: تتضمن السیاسة رقم (۱٦) من دلیل سیاسات الحوكمة، سیاسة إبالغ العاملین
 للمجلس بالتصرفات والعملیات غیر القانونیة، والمضرة بمصلحة الشركة، والتجاوزات لنظام التدقیق
 الداخلي، والسیاسات واإلجراءات المعتمدة من قبل المجلس. وتوضح السیاسة واإلجراءات الواجب
 إتباعھا، إلیصال المعلومات الالزمة في مثل ھذه الحاالت، مما یضمن للموظف السریة والحمایة، من
ً  أي ردة فعل سلبیة من رؤسائھ أو المسؤولین التنفیذیین. وتتم معاملة موظفي الشركة بدون تمییز وفقا

لقواعد المساواة والعدالة.
 ولم تتلق اإلدارة التنفیذیة للشركة أو المجلس أي شكوي أو بالغ من العاملین في الشركة خالل 
الشركة موقع  علي  ٌمعد  نموذج  في  والبالغات  الشكاوي  لتلقي  تطبیق  ثبیت  وتم  ۲۰۲۱م.   عام 

اإللكتروني.
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٢٩-القضايا المرفوعة من الشركة وضدها:

٣٠- المسؤولية االجتماعية:

 التزاماً بتطبیق أحكام المادة (٤) من نظام الحوكمة المطبق، وما ورد في المادة (٥۲) من دلیل 
بالدعاوي یتعلق  المالیة، فیما  المالیة الصادر من ھیئة قطر لألسواق   قواعد طرح وإدراج األوراق 
القضائیة للشركة، تفصح الشركة عن القضایا المرفوعة منھا وضدھا في ۲۰۲۱/۱۲/۳۱م، كما یلي:

والتجارة والبیئة  البلدیة  المرفوعة من وزارتي  إداري،  اإلداریة رقم: ۲۰۱۹/۱۸۱-  الدعوى   - في 
 والصناعة ضد الشركة، للمطالبة بمبلغ =/٦۸,۹۷٤,٦٦۷ لایر القطري، عن استخراج المواد الخام
 لصناعة اإلسمنت والرمل الخشن، تمت التسویة والصلح، وضمت المحكمة محضر التسویة لمحضر
 الدعوي كسند تنفیذي في جلسة ۲۰۲۱/۰٥/۲۷م. وبموجب التسویة تلتزم الشركة بسداد نصف المبلغ
 المطالب بھ(۳٤,٤۸۷,۳۳۲لایر)، على خمسة أقساط سنویة. وقد قامت الشركة بسداد القسط األول
البالغ=/٦,۸۹۷,٤٦٦ ریاالً في ۲۰۲۱/۰۹/۳۰م. ویجب سداد القسط الثاني في شھر یونیو ۲۰۲۲م.

للمدعي ألف لایر،  بمبلغ خمسین  االبتدائیة  المحكمة  المدنیة رقم: ۲۰۱۹/۲۲۹٤،حكمت  الدعوى   - 
 جوسي میري (عامل لدى مقاول من الباطن)، بسبب إصابة عمل. وقد استأنف المدعي الحكم لدى
 محكمة االستئناف (رقم: س ۲۰۲۰/٦٤۳٤)، للمطالبة بمبلغ ملیوني لایر، ضد المستأنف ضده األول
(عامل كان لدي الشركة)، والشركة المستأنف ضدھا الثانیة، وحددت المحكمة جلسة ۲۰۲۲/۰۲/۱٦

م، للنطق بالحكم.

الشركة كمدعي المدنیة رقم:۲۰۲۱/۱۹٤٥، مرفوعة من ورثة یاسر اسحق فارس ضد  الدعوي   - 
 علیھا ثانیة، للمطالبة بالتعویض بمبلغ خمسة مالیین لایر، بسبب حادث وفاة مورثھا الذي أصیب في
جلسة المحكمة  وحددت  المؤمن،  من  بھا  المحكوم  الدیة  قیمة  استالمھم  بعد  وذلك   الشركة، 

۲۰۲۲/۰۱/۳۱م للنظر في الدعوي.
 - دعوي استئنافیة في الدعوي اإلیجاریة المرفوعة من مؤسسة العامر للعقارات، السترداد قیمة ستة
 شیكات أجرة، بقیمة إجمالیة قدرھا ٤۸۰ ألف لایر، متعلقة بمجمع المعمورة السكني المملوك للشركة،
في للنظر  إداریاً  الجلسة  وأجلت  االستئناف،  في  للنظر  ۲۰۲۱/۰۱/۱۹م،  جلسة  المحكمة   وحددت 

االستشكال إلى ۲۰۲۲/۰۱/۳۱م.

والحوكمة االجتماعیة  والشؤون  البیئة  بمتطلبات  القیام ،(ESG) التزاماً  على  الشركة  درجت   قد 
ً  بمسؤولیتھا االجتماعیة، والمضمنة في السیاسة رقم (۱۹) من دلیل سیاسات الحوكمة المعّدل، وفقا
لسنة ۲۰۰۸م، القانون رقم (۱۳)  ألحكام  المطبق. وتطبیقاً  الحوكمة  نظام  المادة (۳۹) من   ألحكام 

 ،والمعدل بالقانون رقم (۸) لسنة ۲۰۱۱م



٢٠

سامل �ن بطي النعميي

رئ�س جملس اإلدارة 

و�� التوف�ق،،

خاتــــــمة:

من (٥ر٪۲  المقررة  المساھمة  بدفع  الشركة  قامت  قد  والریاضیة،  االجتماعیة  األنشطة  دعم   بشأن 
 صافي األرباح السنوي)، حیث سددت الشركة مساھمة عام ۲۰۲۰م، مبلغ قدره=/۳,۷۱۱,۳۸٤ لایر،

.لحساب صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة في ۲۰۲۱/۰۳/۰۳م
 وبشأن االلتزام بمتطلبات البیئة في مواقع المصانع بأم باب ومكینس، قد كلفت إدارة الشركة 
 الكیمیائي رفیق محیسن- من كبار الموظفین، لمتابعة اإلجراءات والتدابیر المطلوبة مع كل الجھات
الطبیعیة في مواقع الحیاة  البیئة وحمایة  التام بمتطلبات  الدولة، بھدف تحقیق االلتزام   المختصة في 

.أنشطة الشركة الصناعیة المختلفة
 وتواصل الشركة مبادراتھا الخضراء، إلكمال أحزمة التشجیر في المواقع الصناعیة، وتشجیر 
 المنطقة السكنیة في أم باب، كما تحرص الشركة علي تنفیذ العملیات المستمرة لرش الطرق الداخلیة،

.وإنشاء الحواجز الترابیة ونظافة المخلفات بمحاجر المواد الخام في منطقتي أم باب ووادي الھولة
 كما تشجع الشركة العاملین فیھا علي المشاركة الفاعلة في حمالت التبرع بالدم، واالنخراط في 
 برامج التوعویة في األنشطة االجتماعیة المتنوعة، ترسیخاً للقیم اإلنسانیة النبیلة، والمساھمة في خدمة

.المجتمع
 وقد عملت إدارة الشركة بكل حزم في تنفیذ اإلجراءات والتدابیر االحترازیة، لمكافحة انتشار 
االجتماعي، التباعد  وتطبیق  الكمامات،  ارتداء  في  تمثلت  والتي  عام ۲۰۲۱م.  كورونا خالل   وباء 
 وإغالق المرافق العامة، وعملیات التوعیة المستمرة، ومتابعة االلتزام باإلرشادات الصحیة، في جمیع

 .مواقع العمل التابعة للشركة في أم باب ومكینس والدوحة

 تعكس حصیلة تقریر الحوكمة لعام ۲۰۲۱م مدى حرص والتزام الشركة، ممثلةً في مجلس اإلدارة
لمبادئ الشفافیة واإلفصاح  واإلدارة التنفیذیة العلیا بتطبیق أحكام نظام الحوكمة ومتطلباتھا، تعزیزاً 
مع الثقة  أواصر  وترسیخ  ونموھا،  الشركة  أنشطة  وتطور  األداء  ترقیة  سبیل  في  وذلك   والنزاھة، 

المستثمرین وجمیع أصحاب المصالح.



المالحق

٢١



٢٢

تشكيل مجلس ا¬دارة:
 ملحق رقم (١)

المؤهل والخبرة و العضوية في ا�سهم المملوكةالمنصب في المجلستاريخ التعيينأسماء أعضاء المجلس
مجالس ا�دارات ا�خرى

سعادة/ سالم بن بطي النعیمي

السید/ سلیمان بن خالد المانع

السید/ خالد بن سلطان الربان

السید/ خلیفة عیسى الخلیفي

السید/ صالح محمد الماس

السید/ ناصر سلطان الحمیدي

السید/ محمد بن عبد اللطیف المانع

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م
إعادة تعیین

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م 
إعادة انتخاب

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م 
تعیین

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م 
تعیین

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م 
تعیین

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م
إعادة انتخاب

۲۰۲۰/۰۲/۲۳م 
إعادة انتخاب

رئیس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
(غیر مستقل)

عضو مجلس اإلدارة
(غیر مستقل)

عضو مجلس اإلدارة المنتدب
(غیر مستقل)

عضو مجلس اإلدارة
(مستقل)

عضو مجلس اإلدارة 
(مستقل)

- بكالوریوس علوم اقتصادیة؛ 
- وكیل وزارة المواصالت والنقل سابقاً؛

- خبیر بمكتب سعادة وزیر الطاقة والصناعة ورئیس
مجلس إدارة قطر للبترول سابقاً؛

- نائب رئیس مجلس إدارة شركة المالحة القطریة سابقاً.
- نائب رئیس مجلس إدارة شركة اإلجارة القابضة

(ش.م.ع.ق).

- ماجستیر في إدارة األعمال الدولیة؛
- بكالوریوس إدارة أعمال؛

- مدیر محفظة االستثمار المحلیة التابعة لجھاز قطر
لالستثمار؛

- مدیر مكتب الرئیس التنفیذي لجھاز قطر لالستثمار سابقاً؛
- عضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي التجاریة

(ش.م.ع.ق).

- بكالوریوس إدارة األعمال؛
- مدیر إدارة التقاعد بالھیئة العامة للتقاعد والتأمینات

االجتماعیة؛
- رئیس قسم حسابات المعاشات بالھیئة سابقاً؛

- رئیس قسم حسابات التقاعد العسكري بالھیئة سابقاً.

- دبلوم فوق الجامعي في الھندسیة المیكانیكیة؛
- بكالوریوس في الھندسة المدنیة؛

- مدیر شركة مدنیة مسیمیر العقاریة التابعة للھیئة العامة
 للتقاعد والتأمینات االجتماعیة؛

- مدیر المرافق والخدمات العامة بوزارة الصحة العامة سابقاً؛
- رئیس قسم الصیانة بوزارة المالیة – اإلسكان سابقاً.

- بكالوریوس إدارة أعمال؛
- مدیر الشؤون المالیة في اللجنة األولمبیة القطریة سابقاً؛

- عضو مجلس الشورى سابقاً؛
- عضو مجلس إدارة قطر للوقود (ش.م.ع.ق)؛ 

- عضو مجلس إدارة بروة العقاریة (ش.م.ع.ق)؛
- رجل أعمال.

- بكالوریوس في الشریعة وأصول الدین؛
- دبلوم في اإلدارة العامة؛ 

- وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة سابقاً؛
- نائب رئیس مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي

(ش.م.ع.ق) لغایة ۲۰۱٤م؛
- رئیس مجلس إدارة شركة عقار للتطویر واالستثمار

العقاري لغایة ۲۰۱٤؛
- رئیس مجلس إدارة مجموعة البندري الدولیة؛

- رجل أعمال.

- خریج الثانویة العامة؛
- نائب رئیس مجلس إدارة الشركة للدورتین السابقتین، 

- رجل أعمال.

ً یمتلك شخصیا
 ۱٫۲۰۹٫۷۸٤سھم

ً یمتلك شخصیا
 ۱٫۷۲۸٫۹٦۰سھم

معین من قبل جھاز قطر 
لالستثمار وشركة قطر القابضة، 
وتمتلك حوالي ۲٥٪ من رأس 
مال الشركة، ویمتلك شخصیاً 

۳۲٥٫۰٥۰سھم

ممثل شركة المانع للھندسة 
والمقاوالت ۱۷۷٫۷٤۳ سھم 

ً یمتلك شخصیا
۱۲۲٫۲۱۰سھم

معین من قبل جھاز قطر 
لالستثمار وقطر القابضة، و 

تمتلك حوالي ٪۲٥ 
من رأس مال الشركة

معین من قبل الھیئة العامة 
للتقاعد والتأمینات االجتماعیة/ 

الصندوق المدني، وتمتلك 
حوالي ۱٦٪ من رأس مال 

الشرك

معین من قبل الھیئة العامة 
للتقاعد والتأمینات االجتماعیة / 

الصندوق المدني، وتمتلك 
حوالي ۱٦٪ من رأس مال 

الشركة

نائب رئیس مجلس اإلدارة  
ممثالً عن شركة المانع 
للھندسة والمقاوالت 

(ذ.م.م) (مستقل)



٢٣

المدیر العاممحمد علي السلیطي

- یشغل منصب المدیر العام للشركة منذ ۲۰۱۱م؛
- شغل منصب المدیر العام بالوكالة من ۱۹۹۸م - ۲۰۱۱م؛

- یشغل منصب المدیر العام التجاري؛
- شغل منصب رئیس قسم المبیعات.

مدیر إدارة الصیانةأیمن مصطفى سلیمان

مدير إدارة الصيانة للرشكة من٢٠١١م حتي تاريخه؛

- مدير إدارة الصيانة بالوكالة يف الرشكة من ٢٠١٠م - ٢٠١١م؛

- رئيس قسم الصيانة امليكانيكية يف الرشكة من ٢٠٠١م - ٢٠١٠م؛

- مهندس صيانة يف رشكة األسمنت العربية من ١٩٨٩م - ١٩٩٨م؛

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة امللك عبد العزيز يف عام ١٩٨٨م.

مدیر إدارة االنتاجرائد محمد عبد   العودات

- مدير إدارة اإلنتاج للرشكة من ٢٠١٧م حتى تاريخه؛

- رئيس قسم اإلنتاج يف الرشكة من ٢٠١٢م - ٢٠١٧م؛

- مهندس إنتاج يف الرشكة من ٢٠٠٧م - ٢٠١٢م؛

- مهندس إنتاج يف رشكة مصانع األسمنت األردن؛

- بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 األردن، يف ١٩٨٩م.

ا¬دارة التنفيذيــة العليــا:
 ملحق رقم (١-٢)

موجـــز سيـــرة ذاتيــة المنصـــــباالســــــم 

المدیر المالي واإلداريالصادق علي النمیري

- املدير املايل واإلداري للرشكة منذ ٠٤/٠٩/ ٢٠١٧م حتى تاريخه؛

- رئيس قسم الشؤون املالية يف الرشكة من ٢٠٠٥/٠٤/٠١م؛

- محاسب شؤون مالية يف الرشكة من يف ١٩٩٧/٠٥/١٥م؛

- بكالوريوس إدارة أع®ل تخصص محاسبة من جامعة السودان يف ١٩٨٨م.

مدیر إدارة التدقیق الداخلينزار ماجري

- مدير إدارة التدقيق الداخيل يف الرشكة من ٢٠٢١/٠٧/٠١م حتي تاريخه؛

- مدير إدارة التدقيق بجامعة أوتاوا – كندا.

- مدير إدارة التدقيق برشكة برايس واتر هاوس كوبرس – كندا.

- شهادة CPA الكندية

- شهادة CIA  للتدقيق الداخيل

- ماجست¶ تدقيق – فرنسا



مكافآت مجلس ا¬دارة ولجانه وا¬دارية التنفيذية العليا عن عام ٢٠٢١م.
ملحق رقم (٢)

۱.سعادة السید/ سالم بن بطي النعیمي 

۲. السید/ سلیمان بن خالد المانـــــــــــع        

۳. السید/ خالد بن سلطان الربــــــــان

٤. السید/ ناصر سلطان الحمیـــــــــدي

٥. السید محمد بن عبد اللطیف المانــــــع      

رئیس مجلس اإلدارة

نائب رئیس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

عضو مجلس اإلدارة

۱٫٥۰۰٫۰۰۰ لایر.

۱٫۲٥۰٫۰۰۰ لایر.

۱٫۲٥۰٫۰۰۰ لایر.

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر.

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر.عضو مجلس اإلدارة 

٦. السید/ صالح محمد المـــــــــــــــــــاس      

۷. السید/ خلیفة عیسى الخلیــــــــــــفي      

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر.عضو مجلس اإلدارة

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر.عضو مجلس اإلدارة

المبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالمنصــــــــــــــباالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

۳۰۰٫۰۰۰ لایر.رئیــس اللجنــــةالسید/ ناصر سلطان الحمیدي

المبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالمنصــــــــــــــباالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

المھندس/ أیمن مصطفي 

المھندس/ رائد عبد العودات 

السید/ نزار ماجري 

مدیر إدارة الصیانة

مدیر إدارة االنتاج

 مدیر إدارة التدقیق

۱٥۰٫۰۰۰  لایر.

۱۰۰٫۰۰۰ لایر

  ۷۰٫۰۰۰ لایر

المبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالمنصــــــــــــــباالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

٢٤

١.مكافأة مجلس ا�دارة حسب توصية المجلس: 

٢. مكافآت السادة/ رئيسي وأعضاء لجنتي الحوكمة:

٣. مكافأة لجنة االستثمار:

مكافآت ا�دارة التنفيذية العليا:  .٤

للمساھمین العامة  الجمعیة  المجلس  ویوصي  لایر،  مالیین)  (ثمانیة   ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اإلجمالي   مبلغ 
بتوزیعھا كما یلي:

  مكافآت السادة/ رئیسي وأعضاء لجنتي الحوكمة(لجنة الترشیحات والمكافآت، ولجنة التدقیق) عن عام
۲۰۲۱،مبلغ =/ ۱۰۰٫۰۰۰ (مائة ألف) ریاالً لكل رئیس أو عضو في اللجنتین المذكورتین.



كشف توزيع رأس المال وا´سهم المملوكة ´عضاء مجلس ا¬دارة 
وا¬دارة التنفيذية العليا وكبار المساهمين في ٢٠٢١/١٢/٣١م

ملحق رقم (٣)

٢٥

سالم بطي راشد الجفالي النعیمي  -    رئیس مجلس اإلدارة
سلیمان خالد محمد المانع             -    نائب رئیس مجلس اإلدارة

ناصر سلطان ناصر الحمیدي       -    عضو مجلس اإلدارة
محمد عبد اللطیف المانع             -    عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفیذیة العلیا
محمد علي جمعة الفضالة السلیطي   -   المدیر العام

كبار المساھمین  
شركة قطر القابضة

صندوق المعاشات الھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة
المانع كابیتال القابضة

صندوق المعاشات العسكري الھیئة العامة للتقاعد
جھاز قطر لالستثمار

خالد محمد آل ثاني 
مجموعة شركات عبد هللا عبد الغني ناصر وأوالده للتجارة والمقاوالت

صندوق قطر الوطني ۳
المالحة القطریة

صندوق وادي السیل ۸
عبد هللا نایف الدوسري

شركة ابراھیم بن یوسف جیدة وأوالده
بنك الدوحة

حسن علي العبد هللا
علي خلیفة علي الكواري

شركة حسن حسن المال وأوالده للتجارة 
شركة الخلیج للتأمین التكافلي

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
DIC COMPANY LIMITED

حسن علي أكبر غلوم رضا رضواني
جاسم محمد المسلم وأوالده للعقارات والخدمات

عبد العزیز ابراھیم رضواني
محمد خلیفة حمد عبد هللا آل ثاني

۳۲٥.۰٥۰
۱۲۲.۲۱۰

۱.۲۰۹.۷۸٤
۱.۷۲۸.۹٦۰
عدد األسھم
۹۱٥.۰٥۰
عدد األسھم

۱٤۷.۲۲٥.۷۳۰
۱۰٥.٤٥٤.۲۳٦
۳٤.۷٤۸.٦۸۰
۳٤.۷۲۸.٤۷۷
۱۰.۹۱٦.٤۹۰
۱۰.۱۷۹.٥٥۰
۷.۹٥٤.٤۷۷
٥.۹۱۲.۹۸۲
٥.٥۳۲.۰۰۰
٥.۰٦۹.٤۳۰
٤.٤۱۱.٥۰٦
٤.۳۷٥.۰۹۰
٤.۳۰۰.۰۰۰
٤.۰٦۹.۰٥٦
۳.٦۹٥.٤٥۰
۳.۲۲۰.۰۰۰
۲.۷۱٦.٦۲٦
۲.۷۳۷.۱٥۳
۲.۲٥٤.۲۸۰
۲.۲۲۱.٥۷۰
۲.۲۰٥.۹٥۰
۲.۱٦۳.٥٥۰
۲.۱٦۳.٤۸۰

۰.۰٥٪
۰.۰۲٪
۰.۱۹٪
۰.۲٦٪

۰.۱٤٪

۲۲.٥۳٪
۱٦.۱٤٪
٥.۳۲٪
٥.۳۱٪
۱.٦۷٪
۱.٥٦٪
۱.۲۲٪
۰.۹۰٪
۰.۸٥٪
۰.۷۸٪
۰.٦۸٪
۰.٦۷٪
۰.٦٦٪
۰.٦۲٪
۰.٥۷٪
۰.٤۹٪
۰.٤۲٪
۰.٤۲٪
۰.۳٤٪
۰.۳٤٪
۰.۳٤٪
۰.۳۳٪
۰.۳۳٪

النسبةعدد ا�سهمأعضاء مجلس االدارة



٢٦

كشف بالمواد التي لم يتم تطبيقها من النظام ومبررات عدم التطبيق
ملحق رقم (٤)

مھنا علي الكواري
شركة ابناء عبد الجلیل عبد الغني ناصر للتجارة

عبد الحكیم علي عبد الرحمن عبد هللا العبد هللا
شركة ناصر بن خالد الربان

شركة علي بن یوسف فخرو وأوالده ذ م م
شركة بوزویر للعقارات

فاطمة محمد العبد هللا
عبد هللا علي العبد هللا

شركة المانع للھندسة والمقاوالت
محفظة الدیوان

مساھمون آخرون
المجموع

صندوق قطر الوطني ٤

۱٤من نظام الحوكمة المطبق.

عقد اجتماع المجلس رقم (۲۰۲۱/۰٥)
بعد مضى ثالثة أشھر وستة أیام من موعد

االجتماع السابق.
-لتجاوز بستة أیام من السقف المحدد

بثالثة أشھر-

حتى یتمكن المجلس من مناقشة
البیانات المالیة للربع الثالث المنتھي
في ۲۰۲۱/۰۹/۳۰م، وحرصاً على
حضور جمیع األعضاء االجتماع
بعد العودة من العطلة الصیفیة.

۲.۱۱۳.٤٦۰
۲.۰۷۷.۲۸۰
۲.۰٤٤.٤۹۰
۲.۰۱۳.۱۳۰
۲.۰۱۰.٥٦۰
۲.۰۱۰.٥٦۰
۲.۰۰۰.۰۰۰
۲.۰۰۰.۰۰۰
۱.۷۷۷.٤۳۰

۷۳.۳۹۰
۲۱۹.٤۰٥.۰٦۱
٦٥۳.٥۲۸.۹٤۰

۳.٤٤٦.۷٦۲

۰.۳۲٪
۰.۳۲٪
۰.۳۱٪
۰.۳۱٪
۰.۳۱٪
۰.۳۱٪
۰.۳۱٪
۰.۳۱٪
۰.۲۷٪
۰.۰۱٪
۳۳.٥۷٪
۱۰۰.۰۰٪

۰.٥۳٪

النسبةعدد ا�سهمأعضاء مجلس االدارة

المبـــــــرراتعـــــدم التطبيق المــــــــــادة


