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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

يطيب يل أن أضع بني أيديكم تقرير الحوكمة السابع لرشكة املرية للمواد اإلستهالكية )رشكة مساهمة قطرية( الذي يغطى السنة 

املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب 2016، مسلطاً الضوء عىل التطورات األخرية يف إطار حوكمة الرشكات. 

 لقد أُعّد التقرير وفقاً ملتطلبات نظام حوكمة الرشكات املساهمة املدرجة يف السوق الرئيسية الذي اصدرته هيئة قطر لألسواق 

املالية يف 27 يناير 2009 وغريه من األنظمة والقوانني املعمول بها يف دولة قطر ونظام سوق املال القطري.

وانطالقا من حرصنا عىل تلبية متطلبات الجهات ذات االختصاص يف دولة قطر، وتطلعنا نحو الرقي املتواصل بالعمل يف الرشكة 

ونتائج أدائها، فإننا حريصون عىل إصدار تقرير حوكمة الرشكة بصفة سنوية لعرضه عىل مساهمي الرشكة يف إجتامع الجمعية 

العامة. 

والله املوفق. 

الشيخ ثاين بن ثامر بن محمد آل ثاين

رئيس مجلس اإلدارة
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• مصادقة الجمعية عىل تقرير الحوكمة السادس عن العام 2015.	

• املنتهية 	 املالية  للسنة  إلتزامات  أي  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إعفاء 

بتاريخ 31 ديسمرب 2015، واملوافقة عىل مكافآتهم.

• السادة ارنست ويونغ )Ernest & Young( كمدققي حسابات 	 تعيني 

خارجيني للسنة املالية 2016، متضمنًة املراجعة النصف سنوية، وتحديد 

أتعابهم لتلك السنة.

• )خمسة 	 الخاص  القطاع  جانب  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إنتخاب  تم 

أعضاء( ملدة ثالث سنوات، وهم:

محمد إبراهيم محمد السليطي  .1

محمد عبد الله املصطفوي الهاشمي  .2

صالح محمد النابت  .3

أحمد عبد الله محمد الخليفي  .4

حسن عبد الله حسن األصمخ  .5

الفرعية  اللجان  أعضاء  أيضاً  هم  )الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  حرض 

الداخيل،  والتدقيق  والتجارة،  االقتصاد  وزارة  من  وممثلني  اإلدارة(،  ملجلس 

ومدققي الحسابات الخارجيني إجتامع الجمعية العامة السنوي.

معلومات املساهمة

وفقاً  قطرية  مساهمـة  كرشكـة  اإلستهالكيـة  للمـواد  امليـرة  رشكـة  تأسسـت 

ألحكام القانـون رقم )24( لسنة 2004 بتحويل الجمعيات التعاونية إىل رشكة 

مساهمة قطرية. تم إصدار القرار رقم 40 لعام 2005 بتاريخ 28 فرباير 2005 

من قبل وزارة اإلقتصاد والتجارة لتأسيس الرشكة وفقاٌ ألحكام املادة رقم 68 من 

القانون رقم 5 لعام 2002 بشأن الرشكات التجارية ونظام التأسيس الخاص بها.

رأس مال الرشكة هو 200,000,000 ريال قطري، مقسم إىل 20,000,000 سهم، 

بقيمة أسمية 10 ريال قطري للسهم الواحد. 

 2009 أكتوبر   28 بتاريخ  املالية  لألوراق  قطر  سوق  يف  املرية  إدراج رشكة  تم 

)مؤرش رمز رشكة املرية هو: MERS(. عىل قامئة اإلدراج  تكوين املساهمة يف 

الرشكة عىل النحو التايل:

يحدد النظام األسايس املعدل للرشكة بأن رشكة قطر القابضة متتلك 26%، وأن 

من   %5 التتجاوز  أن  يجب  املساهمني  أحد  ميتلكها  التي  األسهم  عدد  إجاميل 

لألوراق  باإلعتامد عىل سوق قطر  املرية  الرشكة. ستستمر رشكة  أسهم  إجاميل 

املالية للحصول عىل معلومات صحيحة وحديثة لسجل املساهمة. 

نسبة املساهمة عدد األسهم اململوكة املساهمون

%26 5,200,000 رشكة قطر القابضة

%74 14,800,000
كافة مساهمني القطاع 

الخاص

تقرير حوكمة الرشكة

تنطوي حوكمة الرشكة عىل نظام داخيل يشمل السياسات، واألفراد والعمليات 

بهدف تحقيق مصالح املساهمني وأصحاب املصالح االخرى، من خالل التوجيه 

اىل  باإلضافة  االعامل  إدارة  فطنة  باستخدام  اإلدارية  األنشطة  ومراقبة  الفّعال 

املوضوعية والنزاهة. نحن يف رشكة املرية، نؤمن أن حوكمة الرشكات هي أسلوب 

حياة وليست مجرد إلزام قانوين. كام أننا نرى يف حوكمة الرشكات مصدر إلهام 

لنا ووسيلة  تُعزز ثقة املستثمرين واصحاب املصالح.

بنية  بتطوير ودعم  املرية  تلتزم رشكة  أفضل،  أجل خدمة رشكائنا بشكل  ومن 

حوكمة للرشكة تعكس أعىل معايري الرقابة واالستقاللية والشفافية. إن اإلطار 

الرشكات  حوكمة  نظام  يف  توفريه  تم  الرشكة  حوكمة  بنية  إلنشاء  التوجهي 

لألسواق  قطر  هيئة  من  أصدر  الذي  الرئيسية  السوق  يف  املدرجة  املساهمة 

املالية )»QFMA CGC«( بتاريخ 09 مارس 2014، يف حني أن املرجعية العامة 

هي للقوانني املعمول بها واألنظمة األخرى لدولة قطر وبورصة قطر.

إّن بيان الحوكمة يسلط الضوء عىل العنارص الرئيسية لنظام الحوكمة وقد ُصمم 

ونُّفذ ليحتوي عىل متطلبات الحوكمة يف رشكة املرية للفرتة املشمولة يف التقرير 

من 1 يناير 2016 إىل 31 ديسمرب 2016.

1.  املساهمون

إن رشكة املرية تحرتم قيمة حقوق مساهميها وتقّدرها، وقد أرسيت آليات إدارة 

عادلة  بطريقة  إحرتامها  لضامن  للرشكة  األسايس  النظام  يف  املساهمني  حقوق 

للرشكة  األسايس  النظام  يف  للمساهمني  عليها  املنصوص  فالحقوق  ومنصفة. 

املرية،  رشكة  أسهم  إكتتاب  يف  األولوية  منها،  أمور  التحديد  وجه  عىل  تشمل 

والغري  العادية  السنوية  العامة  الجمعية  امللكية، حضور  إىل سجالت  الوصول 

قرار  الوكالء،  إىل  التصويت  التصويت وتفويض حقوق  عادية، مامرسة حقوق 

الجمعية  إجتامع  عقد  طلب  العادية،  العامة  للجمعية  وفقاً  األرباح  وتوزيع 

العامة، وضع ومناقشة جدول أعامل اإلجتامع، وحق الحصول عىل الردود عىل 

يف  واملشاركة  املجلس،  إنتخابات  عىل  التصويت  وطريقة  املطروحة،  األسئلة 

القرارات الرئيسية من خالل الجمعية العامة العادية وما إىل ذلك. 

عقدت الجمعية العامة العادية إجتامعها السنوي بتاريخ 28 مارس 2016، تم 

خاللها إعتامد القرارات التالية:

• املايل 	 ومركزها  الرشكة،  نشاطات  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  اعتامد 

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2015، والخطة املستقبلية للرشكة 

والتصديق عليها.

• اعتامد تقرير مراقب الحسابات عن البيانات املالية للسنة املالية املنتهية 	

بتاريخ 31 ديسمرب 2015 والتصديق عليها.

• متت املصادقة عىل امليزانية السنوية للرشكة وحساب االرباح والخسائر 	

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2015.

• املوافقة عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 90% أرباح نقدية للمساهمني 	

)9 ريال قطري لكل سهم(.
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بعد  هامة  قرارات  عىل   2012/5/31 بتاريخ  املرية  رشكة  إدارة  مجلس  صادق 

عادية  الغري  العامة  الجمعية  اجتامع  واملساهمني يف  املختصة  الجهات  موافقة 

بنسبة 100% عن طريق طرح  املال  املنعقد يف 2012/10/8 ومنها زيادة رأس 

اسهم جديدة لالكتتاب للمساهمني الحاليني بسعر عرشة رياالت للسهم الواحد 

مضافا إليها خمسة ومثانون رياالً عالوة إصدار لكل سهم وغرّي هيكل رأس مال 

الرشكة وفقا لذلك، وقامت الرشكة بتحديث وثائق تأسيسها مبا يتوافق مع هذا 

التغري. 

• صودق عىل قرار تعديل فقرة من املادة رقم )14( من النظام األسايس 	

لتقرأ » وال يجوز أن يزيد مجموع ما ميتلكه املساهم الواحد عىل 5% من 

إجاميل أسهم الرشكة باستثناء حكومة دولة قطر.

• 	 « لتقرأ  األسايس  النظام  من   )28( رقم  املادة  تعديل  قرار  عىل  صودق 

ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخاب 

العضو أكرث من مرة ويستثنى ممثلو حكومة دولة قطر من االنتخابات. 

غري أن مجلس اإلدارة األول يبقى قامئاً بعمله ملدة خمس سنوات. 

صادق مجلس إدارة الرشكة عىل قرارات هامة بعد موافقة الجهات املختصة 

املنعقد يف 2016/10/05  الغري عادية  العامة  الجمعية  واملساهمني يف اجتامع 

مبا  الرقابية  الجهات  متطلبات  حسب  للرشكة  األسايس  النظام  تعديل  ومنها 

يتوافق مع مواد قانون الرشكات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتعمل الرشكة 

حالياً عىل تحديث النظام األسايس مبا يتوافق مع هذا التغري.

• للرشكة 	 األسايس  النظام  من   )6( رقم  املادة  تعديل  قرار  عىل  صودق 

لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم رشكة املرية إىل 

رشكة قطر القابضة.

• 	 « لتقرأ  األسايس  النظام  من   )26( رقم  املادة  تعديل  قرار  عىل  صودق 

يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تُعنّي رشكة قطر 

الرئيس،  بينهام  من  يكون  أن  عىل  حصتها  مقابل  منهم  أثنني  القابضة 

قطر  يجوز لرشكة  الرّسي وال  االقرتاع  بطريقة  الباقني  األعضاء  ويُنتخب 

القابضة املشاركة يف انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. 

• 	 « لتقرأ  األسايس  النظام  من   )35( رقم  املادة  تعديل  قرار  عىل  صودق 

يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء املجلس 

بناًء عىل اقرتاح صادر من مجلس اإلدارة باألغلبية املطلقة، أو بناًء عىل 

طلب موقع من عدد من املساهمني ميلكون ما ال يقل عن ربع رأسامل 

الرشكة رشيطة موافقة رشكة قطر القابضة إذا كان العزل يتعلق برئيس 

املجلس أو العضو اآلخر املُعني مقابل حصتها.

• قطر 	 »رشكة  بعبارة  قطر«  دولة  »حكومة  عبارة  استبدال  عىل  صودق 

القابضة« أينام وردت يف النظام األسايس للرشكة.

 2. مجلس اإلدارة

يتوىل مجلس اإلدارة اإلرشاف الشامل عىل رشكة املرية، كام أنه يتوىل مسؤولية 

مشرتكة مع رئيس املجلس يف إيصال وتنفيذ الخطة التجارية لرشكة املرية. يتوىل 

التجارية يف  العمليات  وإدارة  لتنظيم  الالزمة  الصالحيات  كافة  اإلدارة  مجلس 

املرية.

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلرشاف عىل اإلدارة، وأن يكون عىل علم، وأن 

يتحقق ويترصف كام ينبغي لتعزيز أهداف رشكة املرية اإلسرتاتيجية والتجارية. 

قام مجلس اإلدارة مبراجعة الهيكل التنظيمي للرشكة يف إطار النشاط التشغييل 

الحايل والهيكل التشغييل القصري وطويل األجل، مع األخذ بعني اإلعتبار خطط 

التّوسع والتنمية يف األسواق املحلية والخارجية. إن الهيكل التنظيمي أدناه تم 

إعتامده يف إجتامعه السابع املنعقد يوم اإلثنني بتاريخ 21 نوفمرب 2011.
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األسهم اململوكة الوضع التمثيل تاريخ التعيني األول الوظيفة األسم

غري تنفيذي رشكة قطر القابضة مارس 2016 الرئيس سعادة الشيخ ثاين بن ثامر آل ثاين

غري تنفيذي رشكة قطر القابضة فرباير 2005 د. سيف سعيد السويدي نائب الرئيس

48069 غري تنفيذي / مستقل املساهمني مايو 2007 عضو السيد أحمد عبدالله الخليفي

34923 غري تنفيذي / مستقل املساهمني فرباير 2005 عضو سعادة د. صالح بن محمد النابت

70519 غري تنفيذي / مستقل املساهمني يونيو 2007 عضو السيد محمد إبراهيم السليطي

2514 غري تنفيذي / مستقل املساهمني مارس 2010 عضو السيد محمد عبدالله مصطفوي الهاشمي

2000 غري تنفيذي / مستقل املساهمني مارس 2013 عضو السيد حسن عبدالله حسن ابراهيم األصمخ

 تاريخ صدور جدول أعامل

مجلس اإلدارة
األصوات بالوكالة عدد األعضاء الغائبني عدد الحارضين تاريخ اإلجتامع

 إجتامعات

املجلس

10 فرباير 2016 - - 7 21 فرباير 2016 1

18 أبريل 2016 - - 7 26 ابريل 2016 2

12 يونيو 2016 2 2 5 01 يونيو 2016 3

23 اغسطس 2016 - - 7 30 أغسطس 2016 4

30 أغسطس 2016 1 1 6 07 سبتمرب 2016 5

06 نوفمرب 2016 - - 7 14 نوفمرب 2016 6

29 نوفمرب 2016 1 2 5 07 ديسمرب 2016 7

العمليات املساندة

يف  الوظائف  بكل  الخاصة  واملسؤوليات  واألدوار  السلطات  تفويض  توثيق  تم 

الصارم  لإلحرتام  باإلضافة  للسلطة  واضحه  حدود  وجود  مع  الحوكمة،  وثائق 

ملبدأ التوقيع املزدوج، واملتطلبات املتناسبة مع مبدأ )العيون األربعة( لرتخيص 

الصفقات التجارية. كام إعتمد مجلس اإلدارة اإلجراءات والسياسات التشغيلية 

يف إجتامعه السابع املنعقد يوم اإلثنني بتاريخ 21 نوفمرب 2011، وفقاٌ للدراسات 

املتخصصة التي قام بها مجموعة من الخرباء اإلستشاريني.

2.1. ميثاق املجلس

مامرسة  عىل  إدارتها  مجلس  ملساعدة  املجلس«  »ميثاق  املرية  رشكة  إعتمدت 

صالحياته وأداء واجباته. ويُفّصل امليثاق الغرض من املجلس، تكوينه، إجراءات 

اإلجتامعات، ومسؤوليات املجلس.

وُحّدث ميثاق املجلس مؤخراً لضامن اإلمتثال لقانون حوكمة الرشكات املعتمد 

الرشكة  موقع  عىل  امليثاق  نرش  وتم   ،QFMA املالية لألسواق  قطر  هيئة  من 

اإللكرتوين ليصبح مرجعاً عاماً ألصحاب املصالح.

2.2. قواعد السلوك املهني للمجلس

التجاري، ويرى  النزاهة والسلوك  إدارة رشكة املرية بأعىل معايري  يلتزم مجلس 

بالغ األهمية  العمل وفقاً ألعىل مستوى من األمانة والنزاهة أمر  املجلس بأن 

لحامية مصالح املرية، ومساهميها، وعمالء رشكة املرية.

الرشكة  إلتزام  لتعكس  املهني  للسلوك  قواعد  املجلس  إعتمد  فقد  لذلك،  وفقاً 

بأعىل معايري السلوك األخالقي واألعامل. كام تم نرش قواعد السلوك املهني عىل 

املوقع اإللكرتوين للرشكة.

2.3. تكوين املجلس

إن مجلس إدارة ترصيف األعامل ملدة خمس سنوات قد انتهت مدته سابقا. 

.ووفقاً للنظام األسايس الحايل للرشكة، يتألف مجلس إدارة رشكة املرية حالياً من 

بينهام رئيس املجلس.  7 أعضاء، عضوان منهم عيّنتهم حكومة دولة قطر من 

اإلقرتاع الرسي والذي شمل  املتبقون عن طريق  الخمسة  األعضاء  انتخب  كام 

املُساهمني يف اجتامع الجمعية العامة العادية السنوي الذي عقد يف 28 مارس 

2016 يف االنتخابات التي متت بإرشاف كامل من ممثيل وزارة األقتصاد والتجارة، 

ومدققي الحسابات الخارجيني. وقد أُتّبع مبدأ »سهم واحد لصوت واحد« وفقاً 

للنظام األسايس للرشكة و املادة رقم )96( قانون الرشكات التجارية رقم 11 لسنة 

2015، ومل تشارك حكومة دولة قطر يف هذه اإلنتخابات.

يف  متضمن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  إضافية  تفاصيل  عىل  الحصول  وميكن 

امللحق رقم 1 لهذا التقرير.

2.4. إجتامعات املجلس

إجتمع املجلس سبع مرات خالل الفرتة املشمولة يف التقرير وفق الجدول التايل:
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2.5. الواجبات اإلستئامنية ملجلس اإلدارة

املصالح  )تضارب  والوالء  الرعاية  واجب  يُفّصل  للرشكة  املجلس  ميثاق  إن 

أعضاء  قبل  من  رعايتها  الواجب  العالقة(  ذات  األطراف  صفقات  وإعتبارات 

املجلس يف جميع األوقات. يضمن امليثاق عىل وجه التحديد:

• أعضاء مجلس اإلدارة عىل علم تام بأنه يف حال وجود أي تعارض حقيقي 	

أو متوقع يف املصالح يشملهم، يُطلب من عضو مجلس اإلدارة اإلفصاح 

عن التعارض، واالمتناع عن التصويت و/أو الحضور، عندما يتم تقديم أي 

قضايا تتعلق بالتعارض عىل مجلس اإلدارة إلتخاذ القرار.

• يتوجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة الترصف يف نطاق السلطة التي وكلت 	

إليهم مبوجب النظام األسايس للرشكة، وتوجيهات املجلس املسنه حسب 

األصول، وقرارات املساهمني، والقوانني واللوائح ذات الصلة.

• أعضاء مجلس اإلدارة عىل علم بأنهم مسؤولون عن الخسائر التي تتعرض 	

لها الرشكة نتيجة أي عمل غري مرصح به وخارح نطاق سلطتهم.

2.6. تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعليم املستمر

يتوجب عىل كل عضو مجلس إدارة منتخب حديثاً أن يصبح ملامً بهيكل الرشكة، 

واإلدارة، وجميع املعلومات األخرى التي متكنه من تحمل مسؤولياته.

سياسة تدريب مجلس إدارة الرشكة توفر ألعضاء املجلس توجيهات بشأن دعم 

التعليم املستمر واملعرفة التي ميكن اإلستفادة منها.

2.7. واجبات أعضاء مجلس اإلدارة الغري تنفيذيني

ترد تفاصيل واجبات األعضاء الغري تنفيذيني يف الرشكة يف ميثاق املجلس. بشكل 

عام، تشمل الواجبات املشاركة يف إجتامعات املجلس ولجان املجلس، ومداولة 

األساسية  والتعيينات  واملوارد  واملساءلة  واألداء  والسياسة  اإلسرتاتيجية  القضايا 

واملعايري التشغيلية؛ إدارة التعارض يف املصالح، ومتابعة األداء، وحوكمة الرشكة 

وحقوق املساهمني.

إستشاري  رأي  اإلدارة  مجلس  يف  تنفيذيني  الغري  األعضاء  أغلبية  يطلب  قد 

مستقل، فيام يتعلق بأي قضية من قضايا الرشكة، وذلك عىل نفقة الرشكة.

2.8. الواجبات واملامرسات األخرى للمجلس

املجلس  ميثاق  يف  دمجها  تم  القانون  بها  أوىص  التي  املجلس  مامرسات  كافة 

املعتمد من قبل مجلس اإلدارة. تشمل هذه املامرسات الوصول إىل املعلومات، 

حضور إجتامعات الجمعية العامة والتدريب الرسمي ألعضاء املجلس.

2.9. فصل الواجبات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

ضمنت الرشكة فصل األدوار بني رئيس مجلس اإلدارة - سعادة الشيخ ثاين بن 

ثامر بن محمد آل ثاين والرئيس التنفيذي - السيد غي سوفاج. وتخضع وظائف 

كل منهام لإلختصاصات املحددة واملوثقة بشكل واضح.

2.10. واجبات رئيس مجلس اإلدارة

رئيس املجلس هو املسؤول عن ضامن حسن سري العمل يف املجلس، بطريقة 

الوقت  كامل ودقيق ويف  املعلومات بشكل  إيصال  وفّعالة مبا يف ذلك  مناسبة 

املناسب إىل أعضاء مجلس اإلدارة.

ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً يف أي لجنة من لجان املجلس.

واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة تشمل ولكنها ال تقترص عىل رئاسة 

املجلس، واالجتامعات العامة، وضامن سري فّعال إلجتامعات املجلس، وتشجيع 

إجتامعات  أعامل  واملوافقة عىل جدول  الفعالة،  املشاركة  املجلس عىل  أعضاء 

مجلس  إىل  آرائهم  وإيصال  املساهمني  مع  الفعال  التواصل  وتسهيل  املجلس، 

اإلدارة، وتقييم أداء املجلس بشكل سنوي.

3. لجان املجلس

 أنشئ املجلس أربع لجان هي: لجنة التدقيق، لجنة اإلستثامر، لجنة املناقصات 

العامة، ولجنة الرتشيحات واملكافئآت وذلك لتسهيل أعامل املجلس واملساعدة 

يف تنفيذ مسؤولياته وقراراته. 

أ ( لجنة التدقيق

تأسست لجنة التدقيق منذ عام 2005 من قبل املجلس، وتقوم اللجنة بإرسال 

التقارير إىل مجلس اإلدارة بشأن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الداخلية للسنة 

املالية وخالل الفرتة لتاريخ املوافقة عىل البيانات املالية.

بشكل عام، فإن لجنة التدقيق تسعى إىل ضامن أن تكون عملية اإلدارة بأكملها 

توفر رقابة كافية عىل املخاطر األساسية لرشكة املرية، من خالل النظر يف التقارير 

كبار  مع  املناقشات  جانب  إىل  والخارجية،  الداخلية  املراجعة  من  الدورية 

املديرين.

إعتمدت لجنة التدقيق ميثاقاً ملساعدتها يف مامرسة صالحياتها وأداء واجباتها. 

إجتامعاتها  وإجراءات  وتكوينها،  اللجنة  من  الغرض  امليثاق  هذا  يُفّصل 

ومسؤوليات اللجنة.

 

تتكون لجنة التدقيق من 5 أعضاء:
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اجتمعت لجنة التدقيق 9 مرات خالل العام 2016.

الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة لديهم خربة مالية ومحاسبية.

مسؤوليات اللجنة كام تم توثيقها يف ميثاق لجنة للتدقيق هي عىل النحو التايل:

• إعادة النظر بشكل سنوي يف مواثيق اإلمتثال، ولجنة التدقيق، التدقيق 	

الداخيل، والتوصية إىل املجلس بالتغيريات أو التحديثات.

• التوصية للمجلس مبرشحي مدققي الحسابات الخارجيني، واملوافقة عىل 	

تعويضات مدققي الحسابات الخارجيني، ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق، 

ومدى فّعاليته.

• املوافقة عىل أي عمل غري التدقيق والتي يتعني عىل مدققي الحسابات 	

الخارجيني القيام بها.

• رئيس 	 إقالة  أو  تعيني،  وإعادة  وتعيني  إستبدال،  يف  والتعاون  املراجعة 

للرئيس  الداخيل. أيضا مراجعة األداء ويويص مكافأة  اإلمتثال والتدقيق 

من التدقيق الداخيل وااللتزام.

• الداخيل، 	 والتدقيق  اإلمتثال،  )رؤساء(  رئيس  إستقالل  وضامن  تأكيد 

ومدققي الحسابات الخارجيني، مبا يف ذلك مراجعة الخدمات اإلستشارات 

اإلدارية، والرسوم املرتبطة بها التي يقدمها املدققون الخارجيون، كل ذلك 

بشكل سنوي.

• التدقيق 	 اللجان األخرى، واإلدارة، رئيس )رؤساء( اإلمتثال،  بالتعاون مع 

الداخيل ومدققي الحسابات الخارجيني، تتم مراجعة املخاطر الهامة أو 

إحتامالت التعرض املوجودة، وتقييم خطوات اإلدارة املتخذة للحد من 

هذه املخاطر عىل الرشكة.

• بالتشاور مع مدققي الحسابات الخارجيني ورئيس التدقيق الداخيل، يتم 	

النظر يف نطاق وخطة التدقيق الداخيل والخارجي.

• الخارجيني، 	 الحسابات  ومدققي  الداخيل  التدقيق  رئيس  مع  بالتعاون 

يتم مراجعة تنسيق جهود التدقيق، وضامن إكتامل التغطية، وتخفيض 

الجهود املكررة، واإلستخدام الفّعال ملوارد التدقيق.

• الخارجيني وعند 	 املالية ومدققي الحسابات  بالتعاون مع مدير الشؤون 

اإلنتهاء من املراجعة الفصلية و الفحص السنوي، تتم مراجعة ماييل:

• القوائم املالية الربعية والسنوية املدققة والبيانات املالية املراجعة 	

السنوية والحوايش ذات الصلة، ونزاهة التقارير املالية للرشكة وفقا 

التدقيق  لجنة  تتوىل  الرشكة.  يف  بها  املعمول  املحاسبية  للمبادئ 

املوافقة بالنيابة عن املجلس، عىل كل القوائم املالية الربع سنوية 

واإلعالنات املتامثلة لثالث األرباع األوىل من كل سنة مالية.

الوضع تسمية اللجنة األسم

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل الرئيس السيد أحمد عبدالله الخليفي

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل عضو د.  سيف سعيد السويدي

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل عضو السيد حسن عبدالله حسن ابراهيم األصمخ

تنفيذي – التدقيق الداخيل السيد السيد محمد سامل عضو

تنفيذي – التدقيق الداخيل عضو وأمني رس السيد هشام وليد دىّل

• النتائج 	 عىل  املوافقة  اإلدارة،  مجلس  إىل  التوصية  التدقيق  لجنة  تتوىل 

املالية السنوية واإلعالنات ذات الصلة:

• والتقارير 	 السنوي  املالية  للقوائم  الخارجيني  املدققني  تدقيق 

املرتبطة بها.

• مدى كفاءة  نظام الرقابة املحاسبية للرشكة.	

• املساعدة املقدمة من اإلدارة إىل املدققني الخارجيني.	

• املدققني 	 قبل  توصيات جوهرية ذات صلة من  أو  أي مالحظات 

الخارجيني واملدقيني الداخليني مع ردود اإلدارة عليها. 

• أي تغيريات جوهرية مطلوبة يف خطة تدقيق املدققني الخارجيني، 	

وأي صعوبات خطرية أو خالفات مع اإلدارة متت مواجهتها خالل 

املتعلقة  املسائل  لها، وغريها من  الحلول  التدقيق وإيجاد  عملية 

بعملية التدقيق.

• اإلمتثال 	 ورئيس  اإلدارة  مع  بالتعاون  ييل  ملا  السنوية  واملراجعة  النظر 

والتدقيق الداخيل:

• خالل 	 واإلمتثال  الداخيل  التدقيق  قبل  من  الجوهرية  مالحظات 

السنة، وردود اإلدارة امللحقة بها؛

• واألعامل 	 اإلدارة  نظام  عىل  للرشكة  الداخلية  الرقابة  كفاءة 

والتكنولوجيا واملامرسات ومخاطر اإلمتثال؛

• التدقيق 	 النطاق املخطط من قبل رئيس  أي تغيريات مطلوبة يف 

الداخىل وخطط تدقيق اإلمتثال.

• املوازنة والتوظيف يف التدقيق الداخيل واإلمتثال.	

• مالمئة 	 الغري  واألنشطة  الشخصية،  املصلحة  ذات  الصفقات  مراجعة 

للرشكة )إن وجدت(.

• يستعرض مع رئيس )رؤساء( التدقيق الداخيل واإلمتثال أو اإلدارة، نتائج 	

مراجعة إمتثال الرشكة للقوانني الخارجية وقانون السلوك املهني للرشكة. 

• مادي 	 أثر  لها  يكون  قد  التي  والتنظيمية  القانونية  املسائل  مراجعة 

والربامج،  الصلة،  ذات  املتبادلة  اإلمتثال  املالية، وسياسات  البيانات  عىل 

والتقارير الواردة من الجهات التنظيمية.

• اإلرشاف عىل إدارة إستمرارية األعامل وتخطيط إستمرارية األعامل لصالح 	

الرشكة.

• الحسابات 	 ومدققي  واإلمتثال،  الداخيل  التدقيق  )رؤساء(  رئيس  لقاء 

الخارجيني، واللجان األخرى، واإلدارة يف جلسات تنفيذية منفصلة ملناقشة 

أية أمور تكون بإعتقاد هذه املجموعات أنه من الواجب مناقشتها مع 

لجنة التدقيق.
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الوضع تسمية اللجنة األسم

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل الرئيس السيد محمد إبراهيم السليطي

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل عضو سعادة د. صالح محمد النابت

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل عضو السيد حسن عبدالله حسن ابراهيم األصمخ

الرئيس التنفيذي – تنفيذي عضو السيد غي سوفاج

املدير التنفيذي للشئون املالية - تنفيذي عضو وأمني رس السيد تيك بو تشاو

الوضع تسمية اللجنة األسم

نائب رئيس مجلس اإلدارة / غري تنفيذي الرئيس د. سيف سعيد السويدي

عضو مجلس، غري تنفيذي / مستقل عضو السيد محمد عبد الله املصطفوي الهاشمي

تنفيذي عضو السيد تيك بو تشاو

تنفيذي السيد األمني مستور الفائق عضو

تنفيذي – التدقيق الداخيل مراقب السيد هشام وليد دىّل

أمني رس عام أمني رس السيد محمد عالء الدين منصور

• النظر يف وإعداد خطاب إلدراجه يف التقرير السنوي والذي يصف تكوين 	

لجنة التدقيق ومسؤولياتها، وكيف الوفاء بها.

• مع 	 املجلس،  إىل  التدقيق  لجنة  ومحارض  التقارير  إعداد  إجراءات 

التوصيات التي تراها لجنة التدقيق مناسبة. 

ب ( لجنة اإلستثامر

بهدف مساعدة مجلس اإلدارة يف تقييم أكرث تفصيالً لفرص االستثامر، أنشأت 

لجنة لالستثامر من قبل مجلس االدارة من خالل قرارها بتاريخ 19 ابريل 2005.

قراراتها،  إجتامعها،  اللجنة،  تكوين  أحكام  تحدد  االستثامر  لجنة  اختصاصات 

اتخاذ  يف  للمساعدة  االستثامر  وسياسة  ومسؤولياتها،  وأدوارها  وتوصياتها 

القرارات االستثامرية.

تتألف اللجنة من 5 أعضاء:

إجتمعت اللجنة 6 مرات خالل العام 2016.

مسؤوليات اللجنة هي عىل النحو التايل:

• دراسة ومراجعة وإعتامد جميع املقرتحات اإلستثامرية املختلفة التي تم 	

توجيهها من املجلس، وأية مسائل أخرى أحيلت إىل اللجنة.

• قطري 	 ريال  مليون   10 إىل  تصل  إستثامرية  قرارات  إتخاذ  للجنة  ميكن 

لإلستثامر الواحد، وأي يشء يتجاوز ذلك يتم إحالته اىل املجلس نفسه.

• تكون إستثامرات الرشكة يف األنشطة كام وردت يف وثيقة التأسيس، ووفقا 	

لقوانني دولة قطر.

ت ( لجنة املناقصات واملزايدات

بتاريخ  جلسته  خالل  املجلس  قبل  من  واملزايدات  املناقصات  لجنة  تأسست 

وباإلضافة  والبنود.  املواد  أفضل  الرشكة  تشرتي  أن  لضامن   2006 مارس   7

أفضل  خالل  من  الخدمات  عىل  والحصول  التجارية  األعامل  تنفيذ  ذلك،  إىل 

الوسائل والظروف املمكنة مع أقل تكلفة. الئحة املناقصات واملزايدات تحدد 

إختصاصات اللجنة.

تضم اللجنة 6 أعضاء: 

إجتمعت اللجنة 22 مرة خالل العام 2016.

مسؤوليات اللجنة هي عىل النحو التايل:

• طرح املناقصات وتسلم العطاءات.	

• دراسة وتقييم تقارير التقييم الفني واملايل يف ضوء ما كان مقدم الطلب 	

)العارض( قد إقرتح.

• العرض 	 بشأن  توصيات  تقديم  أو  املناقصات  بشأن  قرارات  إصدار 

األنسب، وفقا ألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف »الئحة املناقصات 

واملزايدات«.

• اللجنة 	 رئيس  قبل  من  توقيعها  يتم  والتي  جلسة،  لكل  محرض  إعداد 

أعامل  تسجيل  بغرض  إجتامع،  كل  نهاية  يف  حرضوا  الذين  وأعضائها 

والتوصيات الصادرة عن اللجنة.



شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق(10

ث (  لجنة الرتشيحات واملكافأت

تأسست لجنة الرتشيحات واملكافأت يف 2012/12/16وتعنى هذه اللجنة بعدة 

أمور أهمها:

• دراسة وتقديم الرتشيحات لشواغر مجلس اإلدارة.	

• تطابق 	 مدى  من  للتأكد  ولجانة  اإلدارة  ملجلس  دورية  مراجعة  إجراء 

أعضائها مع املهارات واملعرفة املطلوبة

• التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب واإلحالل ألعضاء مجلس اإلدارة.	

• إصدار خطابات التعيني ألعضاء مجلس اإلدارة.	

• تقديم اإلقرتاحات لسياسة شاملة للتعويضات املالية.	

• مشاورة الرئيس التنفيذي للتعويضات املالية املقرتحة لشاغري الوظائف 	

اإلدارية العليا.

وتتكون هذه اللجنة من اإلعضاء التالية أسامئهم:

الرئيس 1  السيد/ محمد عبد الله املصطفوي  

عضو 2  السيد/ حسن عبد الله األصمخ   

عضو 3  السيد/ أحمد عبد الله الخليفي  

أمني الرس 4  السيد/ األمني مستور الفائق  

واجتمعت اللجنة  4 مرات خالل العام 2016

4. أمني رس املجلس

وظفت رشكة املرية أمني رس للمجلس، الذي يحمل أيضا مسؤولية إضافية مديرا 

للشؤون القانونية يف الرشكة.

أمني رس املجلس يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة لرتتيب اإلجتامعات، 

ويلعب دوراً حيوياً يف تسهيل اإلتصال بني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. 

ويحتفظ مبحارض إجتامعات املجلس، ويتم توثيق قرارات املجلس.

 أمني املجلس يحمل مؤهالً جامعيا يف القانون ولديه خربة يف دور مامثل ألكرث 

من ثالث سنوات.

5. معلومات املساهمة

يتم اإلفصاح عن جميع املعلومات املالية يف التقرير السنوي للرشكة واملتوافر 

أيضا« عىل موقع الرشكة.

أعاله.   2.3 الفقرة  اإلدارة يف  أعضاء مجلس  تم وصف مساهمة كل عضو من 

قبل  من  ُشكلت  التي  اللجان  ومختلف  وتكوينها،  األعضاء،  أسامء  ووصفت 

املجلس يف الفقرة 3 أعاله.

 معلومات عن املساهمني املسيطرين والكبار هي عىل النحو التايل:

أ (  األسهم اململوكة من قبل املساهمني املسيطرين

ب (  اإلفصاح عن األسهم اململوكة من قبل املساهمني الكبار

أحد  التي ميتلكها  األسهم  أن يكون مجموع  ينص عىل  املعدل  األسايس  النظام 

من املساهمني ال تتجاوز 5% من إجاميل أسهم الرشكة وبالتايل املساهم الرئييس 

الوحيد هو رشكة قطر القابضة.

6.  حقوق أصحاب املصالح

العاملون يف الرشكة لهم حقوق متساوية عىل النحو املبني يف سياسات وإجراءات 

املوارد البرشية يف الرشكة 

للموظفني  حوافز  توفر  التي  والحزم  األجور  سياسة  عىل  اإلدارة  مجلس  وافق 

وإدارة للرشكة، وذلك بهدف أداء دائم يف أفضل مصلحة للرشكة.

7.  نظام الرقابة الداخلية

مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية )ICS( يف الرشكة. وقد إعتمد 

وهيكل  التنظيمي،  الهيكل  ذلك  يف  مبا  الوثائق  من  شاملة  مجموعة  املجلس 

وتفويض  واإلجراءات،  والسياسات  الوظائف،  وتوصيف  واملرتبات،  الدرجات 

السلطة املايل والتشغييل لتنظيم عمليات الرشكة. وقد كفل املجلس، من خالل 

تفويضات السلطة املوجودة، أنه ال يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة.

متتلك رشكة املرية وظيفة التدقيق الداخيل املستقل الذي يقدم تقاريره إىل لجنة 

التدقيق ومجلس اإلدارة. متت املوافقة عىل الخطة السنوية للتدقيق الداخيل 

من قبل لجنة التدقيق والتي تغطي مجاالت مختلفة من عمليات املرية. لوظيفة 

والدفاتر  الحسابات  لجميع  األوقات  جميع  يف  الوصول  حق  الداخيل  التدقيق 

التدقيق  الوفاء مبسؤوليات  والسجالت واألنظمة واملمتلكات واألفراد من أجل 

فيها.

اإلدارة،  تقارير شهرية إىل  تقديم   الداخيل هو  التدقيق  ومن واجبات وظيفة 

وتقارير ربعية إىل لجنة التدقيق.

8.  صفقات األطراف ذات العالقة

يرجى  العالقة،  ذات  األطراف  مع  الصفقات  حول  معلومات  عىل  للحصول 

الرجوع إىل مالحظة رقم 25 »االفصاح عن األطراف ذات العالقة« من القوائم 

املالية املدققة واملوحدة لعام 2016.

عدد األسهم أسم املساهم

5,200,000 رشكة قطر القابضة
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9.  املدققون الخارجيون

 « السادة   2016 مارس   28 يف  إنعقدت  التي  السنوية  العامة  الجمعية  عينت 

ارنست ويونغ » يف منصب مدقق خارجي لرشكة املرية لسنة 2016، بناء عىل 

توصيات لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة، عىل أن يقدموا مراجعة نصف سنوية 

وتدقيق الحسابات يف نهاية العام.

مدقق الحسابات الخارجي مستقل عن الرشكة ومجلس إدارتها.

10. سياسة توزيع األرباح

إن دفع أرباح األسهم ينشأ يف ضوء توصية من مجلس اإلدارة ويخضع ملوافقة 

من قبل الجمعية العمومية للمساهمني. فيام يخص عام 2015، متت املوافقة 

عىل توزيع أرباح نقدية بقيمة 180 مليون ريال قطري، أي 9 رياالت قطرية 

للسهم الواحد من قبل الجمعية العامة السنوي الذي عقد يف 28 مارس 2016.

11.  سياسة املكافآت

النظام األسايس للرشكة يحكم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، حيث تخضع ملوافقة 

توزيعه  ميكن  األرباح  صايف  من   %10 تتجاوز  أن  ميكن  وال  العامة،  الجمعية 

كمكافأة. يف حال عدم تحقيق الرشكة ألرباح خالل سنة معينة، ميكن أن توزع 

الرشكة مبلغ إجاميل ألعضاء مجلس اإلدارة، رشيطة أن ال تتجاوز مكافأة أي عضو 

من أعضاء املجلس 100.000 ريال قطري سنويا. لسنة 2015، وافق املساهمون 

عىل مكافأة مجلس اإلدارة مببلغ 5,740,000 خمسة مليون وسبعامئة وأربعون 

ألف رياال قطريا. 

العليا  اإلدارة  العليا. وتتكون تعويضات  اإلدارة  اإلدارة تعويضات  يقرر مجلس 

من راتب ومكافأة بناًء عىل األداء. يقرر املجلس حدود مكونات الراتب الثابت.

واإلدارة  التنفيذي  للرئيس  الرشكة،  بأداء  املرتبطة  املكافأة  املجلس عىل  يوافق 

السنوي  األداء  مراجعة  املرية  متارس رشكة  الحايل،  الوقت  يف  واملوظفني.  العليا 

والنصف سنوي لكل عضو من أعضاء فريق اإلدارة العليا.

تفصح رشكة املرية يف تقريرها املايل عن مكافآت املجلس، واإلدارة الرئيسة كجزء 

من اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة يف تقريرها املايل.

12.  اإلمتثال

يقوم القسم القانوين يف الرشكة بشكل مستمر بتحديث مجلس اإلدارة واإلدارة 

عىل  الرشكة  تسعى  املتغرية.  أو  الجديدة  واألنظمة  القوانني  وضع  عن  العليا 

الدوام إىل االمتثال لجميع القوانني واللوائح الجديدة أو املتغرية. 

وقعت لجنة املحاسبة لدى هيئة قطر لالسواق املالية بتاريخ 2012/12/19 عىل 

الرشكة غرامة مالية قدرها مائتي الف ريال قطري ملخالفة أحكام املواد )47، بند 

2،55 و 55( من نظام الطرح واالدراج اال أن الرشكة تقدمت لدى اللجنة بعريضة 

تظلم بتاريخ 2012/1/20 وصدر حكم نهايئ برفض التظلم.

أنه صدر قراراً بتاريخ 2016/11/28 من محكمة اإلستئناف اإلدارية تحت رقم 

املالية  املحاسبة لدى هيئة قطر لألسواق  أيد  مبوجبه  قرار لجنة   2013/138

الصادر عنها بتاريخ 2012/04/23 تحت رقم /2012/1 الذي وقع مبوجبه عىل 

الرشكة جزاءاً مالياً قدره مائتي ألف ريال قطري عىل أساس أن الرشكة خالفت 

حكم املادة 2/173 من الالئحة الداخلية لسوق الدوحة لألوراق املالية.

13.  تطوير عمليات الحوكمة

الحوكمة  بالتقرير، بتصميم عمليات  الفرتة املشمولة  قامت رشكة املرية، خالل 

والتي تم تنفيذها بعد إعتامدها من قبل مجلس اإلدارة:

• عملية إجراء تقييم موثّق ألعضاء املجلس عىل أساس سنوي.	

• خطة وعملية التدريب ألعضاء املجلس.	

• عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي لحوكمة الرشكات.	

• عملية متابعة إستقالل ودورة املدقق. وسيتم اإلرشاف عىل ذلك بشكل 	

رسمي من قبل لجنة التدقيق.

• وذلك 	 التدقيق  ولجنة  املجلس  يف  تنفيذيني  الغري  املدراء  إىل  الوصول 

يف  إدراجه  تم  الرشكة،  نفقة  عىل  مستقل  إستشاري  رأي  عىل  للحصول 

ميثاق مجلس اإلدارة، ومواثيق اللجان فرعية للمجلس.

• لجنة املكافآت وسياسة املكافآت	

• قامت رشكة املرية خالل السنة املالية 2012، بإنشاء لجنة مشرتكة 	

للرتشيح واملكافآت. وقد عملت عىل إعداد سياسة مكافأت لتعرض 

اآلليات  تعزيز  بغية  مستقبال  اعتامدها  يف  للنظر  املجلس  عىل 

اإلدارة  مجلس  وأعضاء  املجلس  رئيس  مكافأة  رصف  يف  املتبعة 

باملامرسات  يسرتشد  بحيث  املختلفة،  واللجان  العليا  واإلدارة 

واملحددات املتبعة محليا وإقليميا مبا ال يتضارب والنظم املتبعة 

يف دولة قطر. وينظر املجلس إىل أن إعتامد سياسة  كهذه سيعزز 

الحوكمة يف الرشكة. 

الرشكات  حوكمة  بقانون  اإلمتثال  لتحقيق  إتخاذها  تم  التي  الخطوات    .14

QFMA املعتمد من هيئة قطر لألسواق املالية

املالية  لألسواق  قطر  هيئة  من  املعتمد  الرشكات  حوكمة  قانون  من   2 املادة 

QFMA، يطلب من الرشكات املدرجة اإلفصاح عن مدى توافقها مع األحكام 

الواردة يف القانون، فضالً عن تربير ورشح األسباب واملربرات وراء عدم التوافق.

 املرية تُّقدر مبادئ الشفافية وتحرص عىل مشاركة خطتها الحالية واملستقبلية، 

من حيث تعزيز مبادئ حوكمة الرشكات، مع أصحاب املصالح فيها.
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• إدارة املخاطر

تقع عىل عاتق املجلس املسؤولية الشاملة عن إدارة الرشكة. ولتعزيز مامرسات 

وإدارة  لتقييم  مستقلة  وظيفة  إنشاء  بصدد  املرية  رشكة  فإن  املخاطر،  إدارة 

بإدارة  يتعلق  فيام  واإلجراءات  والسياسات  لألنظمة  واضح  وتوثيق  املخاطر، 

للمخاطر، مبا يف ذلك تحديد وتنفيذ  تقييم شامل  إجراء  والتأكد من  املخاطر، 

حدود املخاطر وإعداد تقرير عن املخاطر.

لجنة  من  بدعم  املخاطر،  إدارة  وضبط  الرقابة  مبسؤولية  املجلس  سيحتفظ 

التدقيق ومجلس اإلدارة وظيفة إدارة املخاطر.

سيتم تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخيل عن طريق مواءمة خطة التدقيق 

الداخيل املبنية عىل املخاطر مع ملف مخاطر الرشكة، عند إنشائه.

•  سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح

يف حني يتم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذات العالقة،قامت رشكة املرية 

بإعداد سياسة رسمية عن األطراف ذات العالقة والتي تحكم الصفقات التجارية 

املامرسات  عن  فضالً  املحتمل،  املصالح  وتعارض  العالقة  ذات  األطراف  مع 

واإلفصاحات ذات الصلة. وتم اإلفصاح عن هذه السياسة بعد إعتامدها.

يف ضوء متطلبات اإلفصاح املحددة يف قانون حوكمة الرشكات واملعتمد من هيئة 

قطر لألسواق املالية QFMA، فإن رشكة املرية ستعزز إفصاحها السنوي الحايل 

ومساهمتهم،  مصالحهم،  يخص  فيام  العليا  واإلدارة  املجلس  أعضاء  قبل  من 

مع  الجوهرية  والصفقات  األخرى،  اإلدارة  ومجالس  الرشكة،  أسهم  وتداول 

الرشكة، والتوظيف ومساهمة األقارب، واملؤهالت والخربات وغريها من املصالح.

•  التداول الداخيل

قامت رشكة املرية بصياغة مبادئ توجيهية واضحة للتداول الداخيل وذلك ملنع 

تكون  قد  التي  الرشكة  أسهم  التداول يف  من  واملوظفني  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

تكون  حينام  الصلة  ذات  املعلومات  عن  واإلفصاح  الداخيل،  للتداول  عرضة 

متوافرة. ويف هذا السياق، سيتم تنفيذ عملية اإلفصاح عن أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة العليا. 

•  التدقيق الداخيل

باإلضافة إىل خدماتها القامئة املقدمة، قدم التدقيق الداخيل تقييام موثقا عن 

نظام الرقابة الداخلية بشكل أساس سنوي.

•  اإلبالغ عن املخالفات

يعترب  الذي  السلوك  عن  اإلبالغ  من  املوظفني  لتمكني  آلية  وتنفيذ  تصميم  تم 

مشبوه، بصورة غري مرشوعة وغري أخالقية أو ضارة للرشكة، و قد تم ضامن رسية 

املعلومات التي وردت، وحامية املُبلّغني عن املخالفات.

كام تم اإلرشاف الرسمي عىل هذه العملية من قبل لجنة التدقيق.

•  العالقة مع املستثمرين

إعداد  تم  املساهمني،  مع  ووثيق  تواصل شفاف  إرساء  يف  اإلدارة  إلتزام  لدعم 

ونرش إجراءات وصول شاملة وواضحة للمعلومات من قبل للمساهمني.

•  السياسات واإلجراءات

تم تحسني املجموعة الحالية والشاملة من وثائق الحوكمة، والسياسات اإلدارية 

إستشاري  قبل  من  املوجودة  الوثائق  مراجعة  تم  السياق،  هذا  ويف  واملالية. 

متخصص وتعزيزها من خالل دمج املامرسات الحالية يف الوثائق والتأكد من أن 

الوثائق تغطي كافة العمليات التشغيلية يف رشكة املرية.

15.  الرشكات التابعة

إن الرشكات التابعة والرشكات الزميلة للمجموعة كام يىل:

رشكات يف قطر

• رشكة املرية القابضة »ذ.م.م«	

• رشكة املرية للتطوير » ذ.م.م«	

• رشكة املرية لألسواق املركزية »ش.ش.و«	

• رشكة األسواق القطرية »ذ.م.م«	

• رشكة مكتبة املرية »ش.ش.و«	

رشكات يف الخارج 

• أيه ال جي أي التجزئة »ذ.م.م«	

• رشكة املرية العامنية »ش.م.ع.م«	

• رشكة أسواق املرية »ش.م.ع.م« 	

رشكات زميلة 

• رشكة مخابز األمراء »ذ.م.م«	

• رشكة ارامكس للخدمات اللوجستية »ذ.م.م.«	

قرر مجلس إدارة رشكة املرية يف اجتامعه السابع لسنة 2016 املنعقد بتاريخ 7 

ديسمرب 2016، بتصفية رشكة )ALGE( املسجلة يف سويرسا، والتى تأسست فيام 

بني رشكة املرية القابضة ومجموعة كازينو ىف عام 2012 بغرض اإلستحواذ وإدارة 

وإنشاء رشكات ىف كل من مرص واألردن وليبيا وتونس.
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الملحق 1 – أعضاء مجلس إدارتنا
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جامعة  من  اإلدارة  يف  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  حاصل 

علوم  بكالوريوس  عىل  وحاصل  املتحدة.  اململكة  »هول«، 

املتحدة  الواليات  »توسال«،  جامعة  من  النفطية  الهندسة  يف 

األمريكية.

ميتلك الشيخ ثاين ثامر محمد آل ثاين خربة إدارية وعملية يف قطاع النفط والغاز. 

)قابكو(  للبرتوكيامويات  قطر  إدارة رشكة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  وحالياً 

إضافة إىل منصبه الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة أوريكس 

لتحويل الغاز إىل سوائل املحدودة.

تتضمن الخربة السابقة للشيخ ثاين ثامر محمد آل ثاين شغله ملنصب نائب مدير 

عام رشكة شل – قطر يف الفرتة من 2003 إىل 2015 وقد اشتملت مهامه عىل 

مساندة املدير العام للمرشوع، إىل جانب إدارة عدد من املشاريع واملسئوليات 

األخرى، كام شارك بفعالية يف استقطاب العديد من املؤسسات املختصة بصناعة 

النفط والغاز وتأمني فرص استثامرية لها من أجل إنجاز املشاريع لصالح رشكتي 

قطر للبرتول وشل – قطر.

ثامر بن محمد آل  ثاين بن  الشيخ  تبوأ سعادة  الفرتة من 1998 إىل 2003  يف 

ثاين منصب كبري مهنديس البرتول يف رشكة قطر للبرتول حيث توىل العديد من 

املسئوليات ومنها، إعداد الربامج، إدارة حقل الشامل، رصد مخططات التطوير، 

واالكتشافات  الحقول  عن  دراسات  إعداد  النفطية،  الدراسات  نتائج  تقييم 

مع  والتنسيق  النفطية  الحقول  مخططات  وضع  يف  املشاركة  الجديدة، 

االستشاريني إلعداد املشاريع.

عمل الشيخ ثاين بن ثامر بن محمد آل ثاين مهندساً للبرتول من عام 1997 إىل 

الواليات  أويل« يف  تدريب ملدة عام يف رشكة »موبيل  1998 وشارك يف مهمة 

املتحدة، حول حقل الشامل يف قطر والدراسات التقييمية للمشاريع املستقبلية 

لدولة قطر. أما يف الفرتة من 1994 إىل 1996، فقد شغل وظيفة مهندس مواقع 

األبار النفطية، حيث تركز عمله يف املواقع الربية والبحرية لحقول الغاز والنفط 

حيث قام مبهام اإلرشاف عىل حفر اآلبار وإنشاء محطات اإلنتاج.

الشيخ ثاين بن ثامر بن محمد آل ثاين

)رئيس مجلس اإلدارة - مرشح من قبل رشكة قطر القابضة(
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جامعة  من  االقتصاد  يف  دكتوراة  عىل  حاصل  سيف  الدكتور 

املاجستري  درجة  عىل  وحاصل  املتحدة.  اململكة  دورهام، 

ودرجة  األمريكية.  املتحدة  الواليات  ستيت،  بول  جامعة  من 

البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة والية أوريغون، الواليات 

املتحدة األمريكية.

سيف  الدكتور  شغل   حاليا،  وديناميكية.  واسعة  مهنية  سرية  الدكتور  ميتلك 
للتخطيط والتطوير منذ نوفمرب 2008 حتى  نائب رئيس جامعة قطر  منصب 
يناير 2016. وقد سبق أن شغل وظيفة نائب رئيس جامعة قطر لشؤون اإلدارة 
ملدة مثان سنوات. تتضمن الخربة السابقة كونه املدير التنفيذي ملرشوع روافد، 
واملدير التنفيذي ملرشوع الرسدال يف جامعة قطر. خدم يف العديد من اللجان 
تضم  األكادميية  سيف  الدكتور  سجل  وخارجها.  قطر  من  كل  يف  املهام  وفرق 
الئحة من األبحاث املنشورة يف مجال تخصصه. وهو عضو مجلس إدارة رشكة 
نائب رئيس مجلس  اآلن. وهو  اإلستهالكية منذ عام 2005 حتى  للمواد  املرية 
اإلدارة من عام 2007 حتى اآلن. وكان عضو مجلس إدارة سوق الدوحة لألوراق 
لجنة مؤرش  يرأس حالياً  )بورصة قطر حاليا( من 1995 إىل 2002. كام  املالية 
بورصة قطر. اضافة إىل ذلك، الدكتور سيف عضواً يف لجنة حامية املنافسة ومنع 

املامرسات االحتكارية يف دولة قطر.

الدكتور سيف ميلك خربة ثريّة وطويلة يف قطاع التعليم واإلدارة والتطوير، حيث 
بدأ حياته املهنية يف مركز دراسات التنمية يف جامعة قطر يف عام 1983، ثم أصبح 
معيداً يف كلية اإلدارة واالقتصاد يف عام 1985، وترقّى  يف وقت الحق ليصبح 
التنفيذي  واملدير  رئيس  نائب  كان  ذلك،  إىل  وباإلضافة  تخصصه.  »أستاذا« يف 
لرتكيب وعمليات نظام أوراكل يف جامعة قطر من عام 2003 اىل 2006. وكان 
رئيس لجنة املتابعة لرتشيح أعضاء هيئة التدريس يف جامعة قطر 2005-2003، 

وعضوا« يف مجلس جامعة قطر 2003-1995. 

الرقابة  لجنة  املرية وهو عضو  واملزايدات يف رشكة  املناقصات  لجنة  رئيس  هو 
والتدقيق.

الدكتور سيف سعيد السويدي

)نائب رئيس مجلس اإلدارة – مرشح من قبل رشكة قطر القابضة(
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يف حزيران / يونيو  من عام 2013 م عنّي سعادة الدكتور صالح 

وكان  واالحصاء.  التنموي  للتخطيط  وزيراً  النابت  محمد  بن 

الدكتور صالح أميناً عاماً للتخطيط التنموي منذ يونيو 2011. 

وقبل تعيينه أميناً عاماً، كان سعادته يشغل منصب مدير إدارة 

وقبل  التنموي،  للتخطيط  العامة  باألمانة  املؤسسية  التنمية 

بالوكالة.  االقتصادية  التنمية  إدارة  مدير  منصب  شغل  ذلك 

الوطنية  قطر  رؤية  تطوير  يف  رئيس  بشكل  سعادته  وساهم 

2030، واسرتاتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016.

أكادميياً، حصل الدكتور صالح النابت عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد، ودرجة 
يف  البكالوريوس  درجة  عىل  وحصل  واالقتصاد.  األعامل  إدارة  يف  املاجستري 
يف  قصرية  لفرتة  عمل  الجامعة  من  تخرجه  وبعد  قطر.  جامعة  من  االقتصاد 
مرصف قطر املركزي قبل ان ينتقل اىل الوسط األكادميي عام 1993، فعمل بكلية 
اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر وقام بتدريس مقررات االقتصاد حتى عام 2008.

وهو عضو لجنة االستثامر يف رشكة املرية.

يف  التسويق  خدمة  يف  دكتوراه  طالب  وهو  الخليفي  السيد 

جامعة وارويك، اململكة املتحدة. وهو يحمل درجة املاجستري 

يف إدارة األعامل من جامعة أوكالهوما سيتي، الواليات املتحدة 

األمريكية.

للصحة  األعىل  املجلس  يف  اإلدارية  للشؤون  وزير  مساعد  منصب  يف  شارك 
قناة  لشبكة  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  وكان   .2009 عام  منذ 
الجزيرة الشبكة من 2007 إىل 2009. كام أنه شغل منصب نائب املدير العام 
لدعم الرشكات واللجنة املنظمة 2003-2007. وباإلضافة إىل ذلك، شغل السيد 
مبا يف  ودوائر حكومية،  مختلفة  تعليمية  مناصب يف مؤسسات  عدة  الخليفي 

ذلك الخربة يف مجال التدريس يف مجال إدارة األعامل يف جامعة قطر.

هو رئيس لجنة التدقيق يف رشكة املرية وعضو يف لجنة املكافآت والرتشيحات.

سعادة الدكتور صالح محمد النابت

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

السيد أحمد عبد الله الخليفي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(
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حصل السيد السليطي محمد بكالوريوس يف ادارة االعامل من 

جامعه روجر وليامز عام 1988.

وهو عضو مجلس اداره رشكه بروه العقاريه ورشكه بيمه للتأمني
شغل السيد محمد إبارهيم السليطي يف الفرتات السابقة عضويه مجلس اداره  
يف كل من الرشكه القطريه للنقل البحري وبنك بروه ورشكه حالول للخدمات 
املاليه  لألوراق  الدوحه  سوق  لجنه  عضويه  وكذلك  لاليجاره  واالوىل  البحريه 

ومجموعه االستثامرات الخليجيه

كام شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للاملية واالستثامرات يف رشكه املالحة 
القطريه خالل الفرتة من 1998 حتى 2015.

هو رئيس لجنة اإلستثامر يف رشكة املرية.

الهاشمي حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف علوم إدارة األعامل 

الواليات  يف  كولورادو  دنفر  جامعة  من  وتخرج   والتسويق، 

املتحدة االمريكية.

وهو املدير العام لقطاع األعامل الخاص مجموعة الهاشمى منذ عام 2007.
لدى السيد الهاشمي لديه خربات آخرى، حيث إنه مدير/محلل تسويق أول بنك 
قطر للتنمية الصناعية منذ 1997 إىل 2005. شغل منصب مدير تطوير األعامل 
يف رشكة الخليج للمخازن 2005 حتي 2007، وتقلد عضوية مجلس إدارة النادي 

األهيل 2007-2000.

وهو عضو لجنة املناقصات و االيجارات و رئيس لجنة املكافات و الرتشيحات.

السيد محمد إبراهيم السليطي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

السيد محمد عبدالله مصطفوي الهاشمي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(
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عام 2000 من جامعة  أعامل يف  إدارة  بكالريوس  حصل عىل 

ميامي، فلوريدا.

.»HSBC« عمل بالخدمات املرصفية ببنك
عمل بالخدمات املرصفية بالبنك التجاري يف الفرتة من 2001 حتى 2005.
حالياً مساعد املدير العام- للخدمات املرصفية الخاصة ببنك قطر الوطني.

املكافآت  ولجنة  اإلستثامر  لجنة  وعضو  التدقيق  و  الرقابة  لجنة  عضو  هو 
والرتشيحات يف رشكة املرية.

السيد حسن عبدالله حسن ابراهيم األصمخ

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(
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