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لقد متكنت شركة امليرة من حتقيق ايرادات تشغيلية جيدة
بفضل من اهلل تعالى فقد جتاوز إجمالي مبيعات شركة امليرة
أرباحا
للمواد اإلستهالكية 2.8مليار ريال قطري محققة
ً
إجمالية قدرها  551.4مليون ريال قطري وبعائد على السهم
يقدر ب  0.98ريال قطري عن الفترة املنتهية يف  31ديسمبر
 2021على الرغم من الظروف احمليطة ،والتي كان البد فيها
من اتخاذ قرارات جازمة ومؤثرة يف آن واحد ،وذلك باالعتماد
على توجيهات مجلس إدارة الشركة ،وبجهود اإلدارة التنفيذية
واإلدارات املتخصصة.
إنه يف ظل هذه التغيرات حرصنا على تعزيز ايرادات الشركة
لدعم أدائها يف السوق واستطعنا بعون اهلل أن نحافظ على
وتيرة متوازنة يف ايرادات الشركة التشغيلية الناجمة عن
عمليات البيع بالتجزئة وعمليات التأجير وذلك بسعي دؤوب
نحو حتقيق نسب مبيعات وتأجير عالية يف فروع امليرة.
انطالقاً من رؤيتنا ،واصلنا الوفاء بالتزامنا توفير أفضل
املنتجات الطازجة والسلع الغذائية الضرورية عالية اجلودة
بأسعار تنافسية جلميع أفراد املجتمع عبر تأمني قنوات نقل
وخدمات لوجستية موثوقة كي نضمن عدم انقطاع اإلمدادات
لكل من السلع احمللية واملستوردة كما ساهمت شركة امليرة
يف دعم املنتجني احملليني من أجل الوصول مبنتجاتهم إلى
قاعدة عمالئنا الكبيرة ،وذلك بالتوازي مع مشاركتنا يف عدة
مبادرات مثل «صنع يف قطر» ،ومهرجان اخلضروات والفواكه
احمللية ومهرجان الرطب السنوي ،دعماً للمشروعات الزراعية
الصغيرة واملتوسطة كذلك األستمرار يف إطالق عروضنا
الترويجية والسحوبات واملبادرات بني احلني واآلخر.
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بعد إطالقها يف عام  ،2020تط ّورت امليرة أونالين ،منصتنا
للتجارة اإللكترونية ،بشكل أكبر خالل العام املاضي خاصة
بعد إقبال الزبائن املتزايد على التسوق عبر اإلنترنت وخدمة
التوصيل للمنازل.
كما جنحت امليرة خالل عام  2021يف حتقيق وفر كبير يف
مصروفاتها التشغيلية واإلدارية مقارنة بعام  ،2020نتيجة
السياسة التي انتهجتها الشركة للوصول إلى معدل متوازن
ومستدام لتكاليف الشركة التشغيلية لتعزيز ربحية الشركة
ورفع معدالت عوائدها ،حيث ساهم ذلك األمر بشكل كبير يف
تقليل اآلثار السلبية الناجمة عن وباء كورونا الذي أدى بدوره
إلى انخفاض عدد السكان يف دولة قطر.
ومع دخولنا عام  2022يقودنا األمل إلى مزيد من الفرص
والتوسع ،السيما أن أنظار العالم أجمع تتجه
الواعدة للنمو
ّ
صوب دولة قطر حالياً ترقباً النطالق نهائيات بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ™2022التي طال انتظارها .وباعتبارها
منفذ التجزئة األكبر فالدولة ،تفخر شركة امليرة مبشاركتها يف
التنظيمات واإلستراتيجيات اخلاصة بهذا احلدث.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسرنا يف مجلس إدارة شركة امليرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق أن نقدم لكم تقرير احلوكمة الثاني عشر لعام ،2022
عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر  ،2021الذي يُشكل جزءاً من تقريرنا السنوى الصادر عن الشركة.
و دوماً ما تعكف شركة امليرة على ترسيخ مبادئ احلوكمة ،وتطبيق أعلى معايير العدالة ،النزاهة والشفافية ،إمياناً منا
بأن العمل وفقأ لهذ ِه املبادئ واملعايير هو السبيل األمثل إلى حسن اإلدارة واحلكم الرشيد الرامي إلى تعزيز مفاهيم
اإللتزام.
وقد عمل مجلس اإلدارة ،واإلدارة العليا ،على دراسة األنظمة اخلاصة باحلوكمة واإلشراف على تطبيقها يف امليرة،
للتأكد من كِ فايتها لتلبية جميع متطلبات اجلهات املختصة يف دولة قطر ،وعلى ضوء إتباعنا ألفضل املُمارسات لإلمتثال.
نضع بني أيديكم هذا التقرير الذي ميثل اإلفصاح السنوى عن أنظمة وممارسات احلوكمة ،وف ًقا لنظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.
نيابة عن مجلس إدارة شركة امليرة و اإلدارة العليا ،نشكر جميع املساهمني على ثقتهم املستمرة يف شركة امليرة.
عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة

ومن هذا املنطلق ،قمنا بتوقيع اتفاقية نتولى مبوجبها مهمة بيع
املنتجات الرسمية املعتمدة للبطولة ،مما جعل امليرة يف مقدمة
محالت البيع بالتجزئة التي تق ّدم للعمالء املنتجات الرسمية
املعتمدة لكأس العالم  FIFAقطر  ™2022قبل عام تقري ًبا من
انطالق احلدث العاملي.

وعلى صعيد خططنا التوسعية الطموحة ،شهد عام 2021
افتتاح أربعة فروع جديدة  -فرعني للبيع بالتجزئة وآخرين
للبيع باجلملة .مت افتتاح فرعي البيع بالتجزئة يف األصمخ مول
مبنطقة السد ومنطقة جريان جنيحات باإلضافة إلى فرعي
البيع باجلملة مبنطقة السيلية -الريان ،وسوق الوكرة املركزي،
وبذلك يصل إجمالي عدد فروعنا إلى  60فرعاً .
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 .١تقرير حوكمة الشركة
تنطوي حوكمة الشركة على نظام داخلي يشمل السياسات،
واألفراد والعمليات بهدف حتقيق مصالح املساهمني وأصحاب
املصالح األخرى ،من خالل التوجيه الف ّعال ومراقبة األنشطة
اإلدارية باستخدام اإلدارة الرشيدة باإلضافة الى املوضوعية
والنزاهة.
نحن يف شركة امليرة ملتزمون بتلبية إحتياجات عمالءنا ألننا
نعتقد أنها ستضمن تلبية تطلعات أصحاب املصلحة األخرين،
كما نؤمن بأن حوكمة الشركات اجليدة توفر طريقة فعالة
للوفاء بكل من تطلعات العمالء وأصحاب املصالح ،نحن نؤمن
بأن حوكمة الشركات هى ممارسة منهجية مستمرة وليست
مجرد إلزام قانوني.
ومن أجل خدمة عمالئنا وشركائنا بشكل أفضل ،تلتزم شركة
امليرة بتطوير ودعم إطار حوكمة للشركة يعكس أعلى معايير
الرقابة واالستقاللية والشفافية .إن اإلطار التوجيهي إلنشاء
بنية حوكمة الشركة مت توفيره من خالل نظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الذي أصدرتة
هيئة قطر لألسواق املالية (« )»QFMA CGCالصادر بقرار
مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم ( )5لسنة ،2016
يف حني أن املرجعية العامة هي للقوانني املعمول بها واألنظمة
األخرى لدولة قطر وبورصة قطر ،باإلضافة الى افضل
ممارسات أنظمة احلوكمة الدولية املعترف بها.
يسلط تقرير احلوكمة الضوء على العناصر الرئيسية لنظام
احلوكمة وقد صمم ونفذ ليحتوي على متطلبات احلوكمة يف
شركة امليرة للسنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر .2021

 .2تقييم مجلس اإلدارة للرقابة الداخلية على
التقارير املالية
يتولى مجلس إدارة شركة امليرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق
(«الشركة») والشركات التابعة لها («املجموعة») املسؤولية
الكاملة إلنشاء واحلفاظ على الرقابة الداخلية الكاملة املعمول
بها إلعداد التقارير املالية ( .)ICOFRإن الضوابط الداخلية
املعمول بها إلعداد التقارير املالية هي عملية مصممة لتوفير
ضمان معقول فيما يتعلق مبوثوقية التقارير املالية وإعداد
البيانات املالية املوحدة للشركة ألغراض إعداد التقارير
اخلارجية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
( .)IFRSحيث يتضمن  ICOFRضوابط اإلفصاح واإلجراءات
املصممة ملنع واكتشاف األخطاء يف اعداد التقارير املالية.
مخاطر إعداد التقارير املالية:
تتمثل املخاطر الرئيسية يف إعداد التقارير املالية يف إما أن
البيانات املالية املوحدة التقدم عرضاً حقيقياً وعادالً بسبب
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األخطاء غير املقصودة ،أو املتعمدة «اإلحتيال» ،أو بسبب عدم
نشر البيانات املالية املوحدة يف الوقت املناسب .ينشأ عدم
وجود عرض عادل عندما يحتوي واحد أو أكثر من البيانات
املالية أو اإلفصاحات على أخطاء قد تكون جوهرية .تعتبر
األخطاء جوهرية إذا كان بإمكانها بشكل فردي أو جماعي،
التأثير على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها املستخدمون
بنا ًء على تلك البيانات املالية املوحدة.
للحد من هذه املخاطر يف إعداد التقارير املالية ،أنشأت
شركة امليرة الضوابط الداخلية املعمول بها إلعداد التقارير
املالية  ICOFRبهدف تقدمي ضمان معقول وليس مطلق ضد
األخطاء اجلوهرية ،وقد أجرت اإلدارة تقييماً رسميا لفعالية
تصميم وتنفيذ وتشغيل الرقابة الداخلية على التقارير املالية
كما فى  31ديسيمبر  2021بناء على اإلطار واملعايير احملددة
يف الرقابة الداخلية – اإلطار املتكامل ( :)2013الصادر عن
جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
.)Commission COSO
كما أوصت  COSOبوضع أهداف محددة لتسهيل تقييم
تصميم وفعالية التشغيل للضوابط الداخلية إلعداد التقارير
املالية .نتيجة لذلك ،عند إنشاء الضوابط الداخلية إلعداد
التقارير املالية  ، ICOFRإعتمدت اإلدارة أهداف البيانات
املالية التالية وفقاً لآلتي :
¨¨الوجود أو  /احلدوث  -املوجودات واملطلوبات موجودة
فعليا واملعامالت قد حدثت.
¨¨ االكتمال - :يتم تسجيل جميع املعامالت ،يتم تضمني
أرصدة احلسابات فى البيانات املالية املوحدة.
¨¨التقييم  /القياس  -يتم تسجيل األصول واخلصوم
واملعامالت يف التقارير املالية باملبالغ املناسبة.
¨¨احلقوق وااللتزامات وامللكية  -يتم تسجيل احلقوق
وااللتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات .
¨¨العرض واإلفصاح  -التصنيف واإلفصاح وعرض التقارير
املالية بشكل مناسب.
مع ذلك ،فإن أي نظام للرقابة الداخلية مبا يف ذلك ،ICOFR
بصرف النظر عن مدى حسن إدارته وتشغيله ،ميكن أن يوفر
فقط ضماناً معقوالً ولكن ليس مطلقاً لتحقيق أهداف نظام
التحكم هذا ،وعلى هذا النحو قد المتنع ضوابط الكشف
واإلجراءات أو األنظمة اخلاصة ب  ICOFRجميع األخطاء
واالحتيال .عالوة على ذلك  ،يجب أن يعكس تصميم نظام
الضوابط حقيقة وجود قيود على املوارد  ،ويجب االخذ فى
االعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

تنظيم نظام الرقابة الداخلية

قياس تصميم وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية:

يتحمل مدراء اإلدارات والوظائف مسؤولية تنسيق األنشطة
التشغيلية اخلاضعة لسيطرتهم بحيث تتوافق مع إستراجتية
شركة امليرة للمواد االستهالكية وأن تكون متوافقة مع جميع
السياسات الداخلية «على جميع املستويات /مجموعة األعمال،
الوظيفة والبلد» واللوائح والقوانني اخلارجية التي تنطبق على
األعمال والوظائف.

قامت املجموعة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية على
التقارير املالية  ICOFRللسنة املالية  ،2021وتضمنت عملية
التقييم مدى كفاية التصميم ،ومدى فعالية التنفيذ والتشغيل
لنظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية  ICOFRومت أخذ
التالي يف اإلعتبار:

يتم تنفيد الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية املعمول بها
إلعداد التقارير املالية  ICOFRمن قبل جميع وظائف األعمال
والدعم مع املشاركة يف مراجعة موثوقية الدفاتر والسجالت
التي تقوم عليها البيانات املالية .نتيجة ذلك .ينطوي تشغيل
نظام الضوابط الداخلية إلعداد التقارير املالية ICOFR
على املوظفني القائمني على وظائف مختلفة يف جميع أنحاء
املجموعة.
ضوابط احلد من مخاطر االخطاء فى التقارير املالية
يتكون نظام الضوابط الداخلية املعمول بها إلعداد التقارير
املالية  ICOFRمن عدد كبير من الضوابط واإلجراءات
الداخلية التي تهدف الى التقليل من مخاطر االخطاء فى
البيانات املالية املوحدة .يتم دمج هذه الضوابط يف عملية
التشغيل و هى تشمل تلك الضوابط التى :
¨¨تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن
السياسات واالجراءات املكتوبة  ،أو الفصل بني الواجبات.

¨¨خطر األخطاء يف بنود البيانات املالية املوحدة ،مع األخذ
يف اإلعتبار بعض العوامل مثل األهمية اجلوهرية وقابلية
عدم توفر أخطاء يف البيانات املالية.
¨¨قابلية حتديد الضوابط احملددة للفشل ،مع األخذ يف
اإلعتبار عوامل مثل درجة أَ ْ َ
التتَ ٌة والتعقيد ومخاطر
جتاوز اإلدارة وكفاءة املوظفني ومستوى التحكم املطلوب.
حتدد هذه العوامل ،بشكل إجمالي ،طبيعة ومدى األدلة التي
تتطلبها اإلدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان
تصميم وتشغيل نظام الضوابط الداخلية على التقارير املالية
 ICOFRفعاالً أم ال ،يتم إنشاء األدلة نفسها من إجراءات
متكاملة ضمن املسؤوليات اليومية للموظفني أو من اإلجراءات
املنفذة خصيصاً ألغراض تقييم نظام الضوابط الداخلية على
التقارير املالية  .تُشكل املعلومات الواردة من مصادر أخرى
أيضاً مكوناً مهماً للتقييم .حيث أن هذه األدلة قد تثير إهتمام
اإلدارة أو قد تثبت النتائج.
تض ّمن تقييم اإلدارة مراجعة للضوابط املتعلقة بالعمليات
التالية:

¨¨تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء
من عملية إعداد البيانات املالية السنوية.

¨¨اإليرادات

¨¨تكون وقائية أو كشفية يف طبيعتها.

¨¨عملية إغالق وترحيل البيانات اخلتامية

¨¨لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات املالية
املوحدة نفسها .تشتمل الضوابط التي لها تأثير غير
مباشر على البيانات املالية املوحدة على ضوابط على
مستوى الكيان وضوابط عامة لتكنولوجيا املعلومات مثل
الوصول إلى االنظمة  ،يف حني أن ضوابط التحكم التي
لها تأثير مباشر ميكن أن تكون ،على سبيل املثال ،تسوية
األرصدة والتى تؤثر بشكل مباشر على املركز املالى.

¨¨اخلزينة

¨¨تتضمن ميزة املكونات االلية و/أواليدوية .أن الضوابط
اآللية هي وظائف حتكم مدمجة يف عمليات النظام
تعمل بشكل تلقائى مثل الفصل الذي يفرضه التطبيق
على ضوابط العمل وفحص إكتمال ودقة املدخالت .أما
الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو
مجموعة من األفراد مثل الترخيص باملعامالت.

¨¨االستثمارات
¨¨رواتب املوظفني
¨¨األصول الثابتة واالصول غير امللموسة
¨¨املشتريات واملصروفات
¨¨اجلرد وإدارة املخزون
¨¨إيرادات اإليجار
¨¨الشهرة
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تضمنت عملية التقييم أيضاً تقييماً لتصميم وتطبيق وفعالية
تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الكيان والضوابط
العامة لتكنولوجيا املعلومات وضوابط اإلفصاح.
النتيجة:
نتيجة لعملية تقييم التصميم والتطبيق وعملية تقييم فعالية
تشغيل انظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية ـ ICOFR
 ،لم حتدد اإلدارة أي نقاط ضعف جوهرية وخلصت إلى أن
نظام الرقابة الداخلية على الضوابط املالية قد مت تصميمه
بشكل مناسب وتنفيذه وتشغيله بشكل فعال من جميع النواحي
اجلوهرية كما فى  31ديسمبر  ، 2021وعدم وجود نقاط
ضعف كبيرة قد تؤثر على املركز املالي للمجموعة خالل العام
.2021

 .3تقرير مجلس اإلدارة حول إلتزام الشركة لقوانني
هيئة قطر لألسواق املالية املطبقة والتشريعات ذات
الصلة مبا يف ذلك نظام احلوكمة للشركات والكيانات
القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية («النظام») كما
يف  31ديسمبر 2021
بتوجيه من مجلس إإلدارة  ،عملت شركة امليرة على تطوير
وحتقيق االمتثال املطلوب مبوجب نظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية  .حيث
تعاقدت شركة امليرة مع شركة استشارية دولية متخصصة
للعمل بشكل مشترك مع املسؤولني املعنيني يف الشركة للتوفيق
بني الشركة ومتطلبات النظام .ولقد شارك جميع أصحاب
املصلحة املعنيني يف الشركة يف اجلهود املبذولة لالمتثال
ألحكام النظام والقوانني ذات الصلة على أساس مبدأ الشفافية
والعمل التعاوني .تتحمل يف املقام األول إدارة شركة امليرة
مسؤولية وجود ضوابط وعمليات داخلية فعالة تضمن حتقيق
االمتثال لكافة سياسات احلوكمة واحلفاظ على هذا االمتثال
الذي يخضع للرقابة من جانب إدارة الشؤون القانونية وجلنة
التدقيق واملخاطر.
بنا ًء على مراجعة مجلس إدارة الشركة و اإلدارة التنفيذية
العليا  ،فقد إلتزمت شركة امليرة بتطبيق قوانني وتشريعات
هيئة قطر لألسواق املالية ،ذات ِ
الصلة مبا فيها مبادئ وأحكام
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق
الرئيسية الذي أصدرتة هيئة قطر لألسواق املالية وذلك عن
السنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر  .2021كما ستواصل
الشركة جهودها للعمل على ضمان استمرارية االمتثال ألحكام
النظام.
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 .4املساهمون
إن شركة امليرة حتترم قيمة حقوق مساهميها وتق ّدرها ،وقد
أرست آليات إدارة حقوق املساهمني يف النظام األساسي
للشركة لضمان إحترامها بطريقة عادلة ومنصفة .فاحلقوق
املنصوص عليها للمساهمني يف النظام األساسي للشركة تشمل
على وجه التحديد أمور منها ،األولوية يف إكتتاب أسهم شركة
امليرة ،والوصول إلى سجالت امللكية ،و حق حضور اجلمعية
العامة السنوية العادية وغير العادية ،وممارسة حقوق التصويت
وتفويض حقوق التصويت إلى الوكالء ،وتوزيع األرباح وفقاً
للجمعية العامة العادية ،وطلب عقد إجتماع اجلمعية العامة،
ووضع ومناقشة جدول أعمال إجتماع اجلمعية العامة ،وحق
احلصول على الردود على األسئلة املطروحة ،وطريقة التصويت
النتخاب املجلس ،واملشاركة يف القرارات الرئيسية من خالل
اجلمعية العامة العادية ،وما إلى ذلك.

 .5معلومات املساهمة
تأسسـت شركـة امليـرة للمـواد اإلستهالكيـة كشركـة مساهمـة
قطرية وفقاً ألحكام القانـون رقم ( )24لسنة  2004بتحويل
اجلمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية .بتاريخ 28
فبراير  2005مت إصدار القرار رقم  40لعام  2005من قبل
وزارة اإلقتصاد والتجارة لتأسيس الشركة وفقا ٌ ألحكام املادة
رقم  68من القانون رقم  5لعام  2002بشأن الشركات التجارية
ونظام التأسيس اخلاص بها .وقد مت توفيق أوضاع الشركة
مبوجب قرارات اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية املنعقدة
بتاريخ  5أكتوبر 2016م .مبوجب القانون رقم  11لسنة 2015م
بإصدار قانون الشركات التجارية واحكام عقد التأسيس
والنظام األساسي املعدل.
رأس مال الشركة هو  200.000.000ريال قطري ،مقسم
إلى  200.000.000سهم ،بقيمة أسمية  1ريال قطري للسهم
الواحد.
مت إدراج شركة امليرة يف سوق قطر لألوراق املالية بتاريخ 28
أكتوبر ( 2009مؤشر رمز شركة امليرة هو )MERS :على قائمة
اإلدراج يف ضوء املساهمة التالية:
املساهمون

عدد األسهم
اململوكة

شركة قطر القابضة 52.000.000
كافة مساهمني
القطاع اخلاص

148.000.000

نسبة املساهمة
%26
%74

تقرير مجلس اإلدارة

يحدد النظام األساسي املعدل للشركة بأن شركة قطر القابضة
متتلك  ،%26وأن إجمالي عدد األسهم التي ميتلكها أحد
املساهمني يجب أال تتجاوز  %5من إجمالي أسهم الشركة.
وعلية نود أن نفصح عن نسبة مساهمة الهيئة العامة للتقاعد
والتامينات االجتماعية كما فى  31ديسمبر  ،2021حيث متتلك
 % 7.3أى ما يُعادل  14.561.017سهم من إجمالى أسهم
الشركة
وحرصا من الشركة على االلتزام بالنسبة القصوى ملا ميكن
أن ميتلكها أي مساهم يف الشركة ،فإن شركة امليرة وبغرض
مراجعة سجل املساهمني تقوم باحلصول معلومات على
صحيحة ونسخة محدثة من سجل املساهمني و يتم االحتفاظ
بها لدى الشركة.

 .6مجلس اإلدارة  ،جلان املجلس واإلدارة التنفيذية
العليا
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على حوكمة شركة امليرة ،كما
أنه يتولى مسؤولية اإلشراف على األنشطة التجارية والعمليات
وإدارة شؤون الشركة بشكل فعال.
وظائف ومهام مجلس اإلدارة محددة يف النظام األساسي
للشركة ،وضمن أطار احلوكمة ،وهى محددة بشكل أوسع يف
ميثاق مجلس اإلدارة .إمتثاالً لنظام احلوكمة الصادر من هيئة
قطر لألسواق املالية املادة رقم (  ،) 8وميكن اإلطالع على
ميثاق مجلس اإلدارة يف موقع الشركة اإللكترونى .
من أجل توفير وسيلة منظمة ومحددة لتحقيق أهداف الشركة
والقيام بتحديد املسائل املتخصصة واحملددة يف الوقت
املناسب ،قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل جلان املجلس التالية
مبا يتوافق مع نظام حوكمة الشركات:
¨¨جلنة التدقيق واملخاطر
¨¨جلنة الترشيحات واملكافأت

الميرة التقرير السنوي | 2021

¨¨تنفيذ إطار حوكمة الشركات الذي إعتُمد من مجلس
اإلدارة
¨¨حتمل املسؤولية الكاملة أمام مجلس اإلدارة جلميع جوانب
عمليات شركة امليرة
¨¨بناء واحلفاظ على فريق إدارة فعال.
¨¨ضمان التخطيط التشغيلي الكايف وإدارة املخاطر وأنظمة
الرقابة الداخلية.
¨¨رصد عن كثب للعمليات والنتائج املالية وفقاً للخطط
واملوازنات
¨¨متثيل شركة امليرة للعمالء الرئيسني ،واجلمعيات املهنية،
ومقدمي اخلدمات واملنظمني ،واحلفاظ على عالقات
عامة داخلية وخارجية فعالة والتصرف ،بالتعاون مع
رئيس مجلس اإلدارة ،كمسؤول إتصال معتمد من شركة
امليرة مع وسائل اإلعالم من أجل التصريحات الصحفية.
¨¨نشر مبادرات شركة امليرة
ميكن االطالع على مؤهالت وخبرات الرئيس التنفيذي يف
امللحق رقم 2

 .7تفويض املهام
مت توثيق تفويض السلطات واألدوار واملسؤوليات اخلاصة بكل
الوظائف يف وثائق احلوكمة ،مع وجود حدود واضحة للسلطة
باإلضافة لإلحترام الصارم ملبدأ التوقيع املزدوج ،والضوابط
الرقابية على الترخيص للصفقات التجارية .كما إعتمد مجلس
اإلدارة اإلجراءات والسياسات التشغيلية  ،وفقا ٌ للدراسات
املتخصصة التي قام بها مجموعة من اخلبراء اإلستشاريني
وستستمر الشركة يف متابعة حتديث مواثيق العمل وسياسات
وممارسات احلوكمة بالشركة بحسب اى تعليمات أو متطلبات
جديدة.

¨¨جلنة املناقصات و املزايدات

 .7.1ميثاق املجلس

ملزيد من التفاصيل حول جلان املجلس يرجى االطالع على
البند رقم (  )8بهذا التقرير.

أعد املجلس ميثاق مجلس اإلدارة ليعكس متطلبات قانون
احلوكمة للشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق
الرئيسية الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية مبوجب
القرار رقم  5لعام ، 2016ويحدد ميثاق مجلس اإلدارة مهام
املجلس وواجباته ومسؤوليته املتعلقة بالعمل واملساعدة عن
طريق ممارسة صالحياته لتحقيق أهداف الشركة .يتم نشر
ميثاق املجلس على موقع الشركة للرجوع إليه بشكل عام من
قبل أصحاب املصلحة.

إضافة الى ذلك ،قام مجلس اإلدارة بتفويض مهام إدارة الشركة
اليومية للرئيس التنفيذي ،مبوجب توجيهات وصالحيات
مفوضة محددة ،وتظل املسؤولية النهائية لدى مجلس اإلدارة.
بعض الواجبات واملهام التي مت تفويضها للرئيس التنفيذي هى
كالتالى :
¨¨وضع وتنفيذ إستراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية
التى تعكس اإلهداف واألولويات طويلة األجل.
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 .7.2مدونة قواعد السلوك املهني
يرى املجلس بأن العمل وفقاً ألعلى مستوى من األمانة والنزاهة
أمر بالغ األهمية حلماية مصالح شركة امليرة ،ومساهميها،
وعمالئها لذا يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا
بأعلى معايير النزاهة والسلوك املهنى فى ممارسة االنشطة
التشغيلية .وفقا لقواعد السلوك املهني املعتمدة من جانب
املجلس .
 7.3تكوين املجلس
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،يتألف مجلس إدارة شركة امليرة
من  7أعضاء ،عضوان منهم يتم تعينيهم من جانب شركة قطر

 .7.5أهم أنشطة مجلس اإلدارة خالل العام :2021

 .7.8واجبات رئيس مجلس اإلدارة

القابضة من بينهما رئيس املجلس .بينما ينتخب املساهمني
بقية األعضاء اخلمسة عن طريق اإلقتراع السري والذي شمل
املُساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة.

خالل العام  ،2021قام مجلس اإلدارة باإلشراف على تنفيذ
عدد من املبادرات ومناقشة واعتماد عدد من املوضوعات ،
من ضمنها:

وميكن احلصول على تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس
اإلدارة متضمنه يف اجلزء اخلاص بأعضاء مجلس اإلدارة لهذا
التقرير يف احمللق رقم 1

¨¨اعتماد البيانات املالية املوحدة واملدققة للسنة املالية
.2020

رئيس املجلس هو املسؤول عن ضمان حسن سير العمل يف
املجلس ،بطريقة مناسبة وف ّعالة مبا يف ذلك إيصال املعلومات
بشكل كامل ودقيق ويف الوقت املناسب إلى أعضاء مجلس
اإلدارة ،أن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة تشمل
على سبيل املثال وليس احلصر  ،رئاسة املجلس ،واالجتماعات
العامة ،وضمان سير ف ّعال إلجتماعات املجلس ،وتشجيع أعضاء
املجلس على املشاركة الفعالة ،املوافقة على جدول أعمال
إجتماعات املجلس ،وتسهيل التواصل الفعال مع املساهمني
وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة ،وتقييم أداء املجلس بشكل
سنوي.

¨¨املصادقة على بعض العطاءات.

 .٧.9التزامات أعضاء مجلس اإلدارة

¨¨مناقشة حتديث  /تطوير العمليات التشغيلية يف الشركة.

إن أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمون بواجباتهم ومسؤولياتهم
املستحقة للشركة على النحو املنصوص علية فى ميثاق مجلس
اإلدارة ووفقا للقانون ومبوجب املادة رقم  12من نظام حوكمة
الشركات على وجه التحديد.

¨¨مناقشة توفيق اوضاع الشركة وفقا لتعديالت قانون
الشركات التجارية رقم  8لسنة 2021

 .7.10عضوية مجلس اإلدارة ومؤهالت االعضاء

أعضاء مجلس اإلدارة (الدورة ) 2022 – 2019

الصفة

التعيني األول

التمثيل

نوع
العضوية

املهندس/عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل
تركي السبيعي
نائب
السيد/علي بن هالل علي عمران
الرئيس
الكواري
إبراهيم
خالد
الدكتور/
األستاذ
عضو
السليطي
السيد/محمد هاشم عبداهلل املصطفوي عضو
الهاشمي

مارس 2019
مارس 2019

االسم

الرقم

األسهم عند
الترشيح

¨¨اعتماد املوازنة التقديرية للسنة املالية 2021
¨¨املصادقة على جدول اعمال اجلمعية العامة العادية للعام
 2021عن السنة املنتهية 2020

األسهم كما فى
2021

¨¨مناقشة بعض املبادرات االستثمارية يف شركة امليرة.

شركة قطر
القابضة
شركة قطر
القابضة

غير مستقل

الينطبق

الينطبق

غير مستقل

الينطبق

4.240

مارس 2019

املساهمني

مستقل

2.000

221.210

مارس 2016

املساهمني

مستقل

36.500

23.610

5

الشيخ /نايف بن عيد بن محمد ال ثاني

عضو

مارس 2019

املساهمني

مستقل

69.500

7.060

¨¨تقييم اداء اإلدارة التنفيذية العليا وتقييم األداء الشامل
للشركة ككل.

6

السيد/هتمي علي خليفة الهتمي

عضو

أبريل 2019

املساهمني

غير مستقل

20.000

1.100.000

7

السيد /عيسى خالد عيسى املسلماني

عضو

أبريل 2019

املساهمني

مستقل

٢ ٠٠٠

-

¨¨تقييم أنشطة جلان مجلس اإلدارة وإستعراض تقارير
عمل اللجان السنوية.

1
2
3
4

الرئيس

 .7.4إجتماعات املجلس
يجتمع مجلس إدارة الشركة بشكل دوري ومنتظم ،حيث يجب أن اليقل عدد إجتماعات املجلس عن (  ) 6إجتماعات سنوياً ،وقد عقد
مجلس إدارة شركة امليرة (  ) 8إجتماعات خالل العام .2021
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¨¨مناقشة بعض املسائل القانونية اخلاصة بشركة امليرة.

 .7.6تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعليم املستمر
قامت شركة امليرة بتطوير برنامج تعريف و برنامج تعليمي
ألعضاء مجلس اإلدارة اجلدد مبجر تعيينهم ،جلعلهم أكثر
إملاماً مع جميع جوانب األنشطة التجارية يف امليرة ،هيكل
الشركة ،اإلدارة وجميع املعلومات األخرى التي تساعد يف
متكني أعضاء املجلس من حتمل مسؤولياته  ،قامت شركة
امليرة بتنظيم برنامج تدريبي عن العام  2021ألعضاء مجلس
اإلدارة احلالى حول نظام حوكمة الشركات.

إجتماعات
املجلس

تاريخ االجتماع

عدد
احلاضرين

عدد األعضاء
الغائبني

1

-18يناير21-

7/6

1

 .7.7حظراجلمع بني املناصب

2

-23فبراير21-

7/7

0

3

-28أبريل21-

7/7

0

4

-29يوليو21-

7/5

2

5

-11أغسطس21-

7/6

1

6

-24سبتمبر21-

7/6

1

ضمنت الشركة فصل األدوار بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ،كما أن رئيس مجلس اإلدارة ليس عضواً يف اي من
جلان املجلس .إضافة إلى ذلك ،قام رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة بتقدمي إقرار خطي مكتوب عن العام  2021بعدم اجلمع
بني املناصب احملظورة وفقاً ألحكام املادة رقم  7من نظام
حوكمة الشركات.

7

-15نوفمبر21-

7/6

1

8

-13ديسمبر21-

7/4

3

خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية يف مارس  ، 2019مت
انتخاب عدد (  )5أعضاء ملجلس إدارة شركة امليرة ميثلون
مساهمي القطاع اخلاص ،يف حني قامت شركة قطر القابضة
بتعيني عدد ( )2أعضاء آخرين ميثلون الدولة  .وتنتهي فترة
والية مجلس اإلدارة احلالي بحلول العام  .2022وستٌعقد
انتخابات املجلس لدورته اجلديدة خالل اجتماع اجلمعية
العامة العادية فى العام  ، 2022ومن ثم سيخضع االعضاء
اجلدد لبرنامج تعريفي حول أدوارهم ومسؤولياتهم ،واملتطلبات
التنظيمية ذات الصلة ،وغيرها من املسائل الرئيسية.
وتتولى جلنة الترشيحات واملكافآت مهمة الترشيحات وتعتمد
على آلية تستند إلى معايير واضحة وموضوعية لقبول
الترشيحات ،حيث تتولى اللجنة اقتراح أعضاء مجلس اإلدارة
لالنتخاب من طرف اجلمعية العامة مبا يراعي متطلبات
قانون الشركات رقم  11لسنة  2015وتعديالته ونظام حوكمة
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية يف هذا الشأن،
كما تقوم باإلشراف على عملية التقييم السنوي ملجلس اإلدارة
وجلانه ،وعلى املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة تقدمي إقرار
مكتوب يتم التصريح من خالله بعدم اجلمع بني املناصب التي
يحظر اجلمع بينها وبني عضوية مجلس اإلدارة.
يتمتّع أعضاء مجلس اإلدارة باملعرفة واخلبرة الالزمة لتأدية
مهامهم على نحو يخدم مصلحة الشركة ويخصصون وقتهم
واهتمامهم طوال مدة عضويتهم ألداء واجباتهم بصورة فعالة.
كما أنهم يل ّبون شروط عضوية مجلس اإلدارة كما هو منصوص
عليها يف املادة رقم ( )5من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
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هيئة قطر لألسواق املالية .وامتثا ًال للمادة رقم (  )6من نظام
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية ،فإن
ثلث مجلس إدارة شركة امليرة هم أعضاء مستقلّني.

5 .5أال يكون عضوا رئيساً ملجلس اإلدارة أو نائباً للرئيس يف
أكثر من شركتني يقع املركز الرئيسي لكل منهما داخل
دولة قطر

الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس اإلدارة (شروط
صحة الترشح):

6 .6أال يكون عضواً منتدباً لإلدارة يف أكثر من شركة واحدة
مركزها الرئيسي يف دولة قطر

یشترط يف عضو مجلس اإلدارة ما يلى:

7 .7أال يكون عضوا يف مجلسي إدارتي شركتنی متارسان
نشاطاً متجانساً.

1 .1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،وأن يكون متمتعا
باألهلية الكاملة.
2 .2أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية ،أو يف جرمية
مخلة بالشرف أو االمانة ،أو يف جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها يف املادة ( )40من القانون رقم ( )8لسنة
 2012بشأن هيئة قطر لألسواق املالية ،واملادتني ()334
و( )335من القانون رقم ( )11لسنة  2015بإصدار قانون
الشركات التجارية ،أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي
عمل يف اجلهات اخلاضعة لرقابة الهيئة مبوجب املادة
( )35فقرة ( )12من القانون رقم ( )8لسنة  2012املشار
إليه ،أو أن يكون قد قضي بإفالسه ،مالم يكن قد رد إليه
اعتباره.
3 .3أن يكون مساهماً ،ومالكاً عند انتخابه أو خالل ثالثني
يوماً من تاريخ انتخابه لعدد ( ) 20.000سهم من أسهم
الشركة ؛ ويجب إيداعها خالل ستني يوماً من تاريخ بدء
العضوية لدى جهة اإليداع مع عدم قابليتها للتداول أو
الرهن أو احلجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على
ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ،وأن
تخصص تلك األسهم املشار اليها لضمان حقوق الشركة
واملساهمني والدائنني والغير عن املسؤولية التي تقع على
أعضاء املجلس ،وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه
املذكور بطلت عضويته ،ويُعفى األعضاء املستقلون من
شرط املساهمة أو التملك ألسهم الشركة املنصوص عليه
يف هذا البند
4 .4أال يكون عضوا يف مجلس إدارة أكثر من ثالثة شركات
مساهمة مراكزها الرئیسیة يف دولة قطر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

12

مجلس اإلدارة
املهندس عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي
السيد  /علي بن هالل علي عمران الكواري
األستاذ الدكتور /خالد إبراهيم السليطي
السيد  /محمد عبداهلل املصطفوي الهاشمي
الشيخ /نايف بن عيد بن محمد ال ثاني
السيد  /هتمي علي خليفة الهتمي
السيد  /عيسى خالد عيسى املسلماني

اذا فقد عضو مجلس اإلدارة أياً من هذه الشروط زالت عنه
صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.
 .7.1١تقييم أداء املجلس
مت إجراء عملية تقييم ذاتي للمجلس لعام  2021وفقاً ملتطلبات
نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.
لتقييم اداء املجلس واللجان املنبثقة عنه وفقاً الستبيان
محدد وضعته جلنة الترشيحات واملكافات تتضمن معايير
حول املساهمات والتفاعل  ،جودة املدخالت ،فهم االدوار،
واملسؤوليات واملهام الرئيسية والعالقة مع اإلدارة التنفيذية
العليا كما أخذت عملية التقييم يف االعتبار املك ّونات الرئيسية
لتشكيل وتركيبة املجلس ومسؤولياته.
قام رئيس مجلس اإلدارة بعمل تقييم شامل للمجلس ككل
وجلانة ،واإلدارة ال ُعليا ،لتحديد ما اذا كان املجلس وجلانة
واإلدارة ال ُعليا فاعلني بالشكل االمثل  .كما قامت جلنة
الترشيحات واملكافات مبراجعة نتائج التقييم ورفعت تقريراً
إلى مجلس اإلدارة يق ّيم األداء العام للمجلس وجلانه للسنة
املالية 2021

 .٨جلان املجلس
أنشأ املجلس ثالثة جلان وهما جلنة التدقيق واملخاطر،
وجلنة الترشيحات واملكافأت وجلنة املناقصات واملزايدات
وذلك لتسهيل أعمال املجلس واملساعدة يف تنفيذ مسؤولياته
وقراراته حسب متطلبات نظام احلوكمة ،تشكيل جلان مجلس
اإلدارة هو كالتالي:

تقرير مجلس اإلدارة
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 .8.1جلنة التدقيق واملخاطر
تساعد اللجنة مجلس اإلدارة على القيام مبهامه اإلشرافية
والرقابية لضمان سالمة البيانات املالية للشركة .وتقدم
املشورة ملجلس اإلدارة حول كفاءة وفعالية نُظم الرقابة
الداخلية والترتيبات التي يجب اتخاذها إلدارة املخاطر .كما
الرقم
1
2
3
4

االسم

أن اللجنة مكلفة ً
أيضا بضمان استقاللية وموضوعية وظائف
التدقيق الداخلي واخلارجي .ويتمتع أعضاء جلنة التدقيق
واملخاطر باخلبرة الالزمة آلداء مهام اللجنة ومسؤوليتها
تتكون جلنة التدقيق واملخاطر من  3أعضاء وامني سر:

نوع العضوية

الشيخ  /نايف بن عيد محمد ال ثاني
السيد /محمد بن عبداهلل املصطفوي الهاشمي
السيد /عيسى بن خالد عيسى املسلماني
السيد /السيد محمد سالم

رئيس اللجنة
رئيس اللجنة
رئيس اللجنة
أمني سر اللجنة

اجتمعت جلنة التدقيق واملخاطر  6مرات خالل العام املالى
،2021
عدد إجتماعات اللجنة

تاريخ االجتماع

1
2
3
4
5
6

 21فبراير 2021
 26ابريل 2021
 13يوليو 2021
 8أغسطس 2021
 24أكتوبر 2021
 14نوفمبر 2021

ومت توثيق مسؤوليات اللجنة يف ميثاقها احلالي على النحو
التالي:
¨¨إعادة النظر بشكل سنوي يف ميثاق جلنة التدقيق
واملخاطر  ،ميثاق التدقيق الداخلي ،والتوصية إلى املجلس
بالتغييرات أو التحديثات.
¨¨التوصية للمجلس مبرشحي مدققي احلسابات اخلارجيني،
واملوافقة على اتعاب مدققي احلسابات اخلارجيني،
ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق ،ومدى ف ّعاليته.

التصنيف

جلنة التدقيق
واملخاطر

جلنة
الترشيحات و
املكافأت

جلنة املناقصات
واملزايدات

¨¨املوافقة على أي عمل غير التدقيق والتي يتعني على
مدققي احلسابات اخلارجيني القيام به.

غير مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل
مستقل

عضو اللجنة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
-

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
-

¨¨تأكيد وضمان إستقالل وظيفة التدقيق الداخلي ،ومدققي
احلسابات اخلارجيني ،مبا يف ذلك مراجعة خدمات
اإلستشارات اإلدارية ،والرسوم املرتبطة بها التي يقدمها
املدققون اخلارجيون ،كل ذلك بشكل سنوي.

الصفة
عضو مجلس ،غير تنفيذي
عضو مجلس ،غير تنفيذي
عضو مجلس ،غير تنفيذي
مدقق بإدارة التدقيق الداخلي

التصنيف
مستقل
مستقل
مستقل
-

¨¨بالتعاون مع اللجان األخرى ،واإلدارة ،التدقيق الداخلي
ومدققي احلسابات اخلارجيني ،تتم مراجعة املخاطر
الهامة و إحتماالت التعرض املوجودة ،وتقييم خطوات
اإلدارة املتخذة للحد من هذه املخاطر على الشركة.
¨¨بالتشاور مع مدققي احلسابات اخلارجيني ورئيس
التدقيق الداخلي ،يتم النظر يف نطاق وخطة التدقيق
الداخلي واخلارجي.
¨¨بالتعاون مع رئيس التدقيق الداخلي ومدققي احلسابات
اخلارجيني ،يتم مراجعة تنسيق جهود التدقيق ،وضمان
إكتمال التغطية ،وتخفيض اجلهود املكررة ،واإلستخدام
الف ّعال ملوارد التدقيق.
¨¨بالتعاون مع مدير الشؤون املالية ومدققي احلسابات
اخلارجيني وعند اإلنتهاء من املراجعة الفصلية والفحص
السنوي ،تتم مراجعة القوائم املالية الربعية والسنوية
املدققة والبيانات املالية املراجعة السنوية واحلواشي
ذات الصلة ،ونزاهة التقارير املالية للشركة وفقا للمبادئ
احملاسبية املعمول بها يف الشركة.
¨¨تتولى جلنة التدقيق واملخاطر املراجعة والتوصية إلى
مجلس اإلدارة ،باملوافقة على النتائج املالية الربعية
والسنوية
¨¨دراسة أي مالحظات أو توصيات جوهرية ذات صلة من
قبل املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني مع ردود
اإلدارة عليها.
¨¨دراسة أي تغييرات جوهرية مطلوبة يف خطة تدقيق
املدققني اخلارجيني ،وأي صعوبات خطيرة أو خالفات
مع اإلدارة متت مواجهتها خالل عملية التدقيق وإيجاد
احللول لها ،وغيرها من املسائل املتعلقة بعملية التدقيق.
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¨¨النظر واملراجعة السنوية ملا يلي بالتعاون مع اإلدارة
ورئيس التدقيق الداخلي:

العام  2021ومتابعة ما مت إجنازه من أعمال من قبل إدارة
التدقيق الداخلي طبقاً خلطة التدقيق املُعتمدة.

¨¨املالحظات اجلوهرية من قبل التدقيق الداخلي خالل
السنة ،وردود اإلدارة امللحقة بها؛

¨¨مناقشة تقرير إدارة التدقيق الداخلي السنوي عن العام
.2021

¨¨مدى كفاءة الرقابة الداخلية للشركة على نظام اإلدارة
واألعمال والتكنولوجيا واملمارسات واملخاطر ؛

¨¨رفع التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن اعمال جلنة
التدقيق الداخلى عن العام .2021

¨¨أي تغييرات مطلوبة يف النطاق املخطط من قبل رئيس
التدقيق الداخلي.

¨¨مناقشة تقرير التدقيق الداخلي حول مراجعة مناقصة
تطبيق مشروع البرنامج اجلديد .SAP

¨¨مراجعة تعامالت الشركة مع االطراف ذات العالقة
 ،واألنشطة غير املالئمة للشركة (إن وجدت) .ومدى
خضوعها والتزامها بالضوابط اخلاصة بتلك املعامالت.

¨¨مناقشة وإعتماد أنظمة الضوابط الداخلية حول التقارير
املالية املُطبقة بالشركة بحسب ُمتطلبات احلوكمة.

¨¨مراجعة املسائل القانونية والتنظيمية التي قد يكون لها
أثر مادي على البيانات املالية ،وسياسات اإلمتثال ذات
الصلة ،والبرامج ،والتقارير الواردة من اجلهات التنظيمية.
¨¨لقاء رئيس التدقيق الداخلي ومسؤول اإلمتثال ،ومدققي
احلسابات اخلارجيني ،واللجان األخرى ،واإلدارة يف
جلسات تنفيذية منفصلة ملناقشة أية أمور تكون من
الواجب مناقشتها مع جلنة التدقيق واملخاطر.
وقد وفقت اللجنة إلمتام العديد من مهامها فى عام 2021
والتي كان أبرزها األمور التالية:
¨¨مراجعة عروض مكاتب التدقيق اخلارجى ملراجعة بيانات
السنة املالية  2021والتحقق من وضع الضوابط املالئمة
إلختيار العرض األنسب منها.
¨¨اختيار شركة تدقيق خارجية مكتب ديلويت آند توش
ملراجعة البيانات املالية للعام املالى .2021
¨¨ االشراف على دقة وصحة البيانات املالية املوحدة للعام
 2020ومراجعتها.
¨¨االشراف على دقة وصحة البيانات املالية للربع األول من
عام  2021ومراجعتها.
¨¨االشراف على دقة وصحة البيانات املالية للنصف األول
من عام  2021ومراجعتها.
¨¨االشراف على دقة وصحة البيانات املالية للربع الثالث من
عام  2021ومراجعتها.

¨¨مناقشة تقرير املخاطر املعد من جانب الشركة االستشارية
املتخصصة حول املخاطر التى مت حتديدها من قبل اإلدارة
التنفيذية عن الربع االول إلى الربع الثالث.
 .8.2جلنة الترشيحات واملكافآت
تعنى جلنة املكافأت والترشيحات بعدة أمور محددة مبوجب
ميثاق جلنة الترشيحات واملكافات املعتمد من قبل مجلس
اإلدارة وهي تتضمن األتي:
¨¨دراسة وتقدمي الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة
والتنفيذيني الرئيسيني.
¨¨وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان
سرعة تعيني البديل املناسب لشغل الوظائف الشاغرة
بالشركة.
¨¨تقدمي مقترح وآلية لتحيد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
والتنفيذيني الرئيسيني.
¨¨إجراء التقييم السنوي للمجلس.
يتكون الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة من أصحاب
اخلبرات اإلدارية وقد عقدت جلنة الترشيحات واملكافأت ()4
اجتماعات خالل العام  ،2021وكان احلضور مستويف للنصاب
القانوني.

تقرير مجلس اإلدارة
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عدد إجتماعات اللجنة

تاريخ االجتماع

1
2
3
4

 23فبراير 2021
 25فبراير 2021
 4أبريل 2021
 1يونيو 2021

وتتألف اللجنة من االعضاء التالية اسمائهم :

الرقم

االسم

1
2
3

األستاذ الدكتور /خالد بن إبراهيم السليطي
السيد /محمد عبداهلل املصطفوي الهاشمي
السيد  /هتمي علي خليفة الهتمي

4

السيد /عبداهلل عالء الدين احلكيم

نوع العضوية

الصفة

التصنيف

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

عضو مجلس ،غير تنفيذي
عضو مجلس ،غير تنفيذي
عضو مجلس ،غير تنفيذي
موظف باإلدارة القانونية واإلمتثال /
أمني سر املجلس

مستقل
مستقل
مستقل

أمني سر اللجنة

أبرز مهام اللجنة املنجزة خالل العام 2021م:
¨¨النظر والتوصية يف مكافأة املوظفني وعالواتهم السنوية
واملوافقة على منح املكافأت حسب مانصت عليه سياسة
شؤون املوظفني بالشركة عن السنة املالية املنتهية يف 31
ديسمبر .2020
¨¨النظر والتوصية يف مكافأة مجلس اإلدارة ،واإلدارة
التنفيذية ،وسكرتير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف
 31ديسمبر .2020
¨¨النظر يف شكاوى وتظلمات بعض املوظفني املتعلقة بتقييم
األداء السنوي واتخاذ القرارات الالزمة يف ضوء ما
توصلت إليه من نتائج.
¨¨رفع تقرير سنوي ملجلس اإلدارة عن أداء اللجنة خالل
العام  2021يتضمن ما قامت به من أعمال وما إنتهت إليه
من توصيات.
¨¨مراجعة تقرير التقييم الذاتي السنوي املقدم من أعضاء
املجلس ورفع تقرير سنوي إلى املجلس يتضمن حتليال
شامال حول أداء املجلس.

-

وقد أوصت جلنة املكافأت والترشيحات يف إجتماعها الثالث
لسنة  ،2022املنعقد بتاريخ  ،2022/02/22مبقترح مكافأت
مجلس اإلدارة على ضوء املادة ( )18من نظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية ،بإجمالي مبلغ
وقدرهُ ( 7.380.000مليون ريال قطري) مبا ال يُجاوز سقف
 %5من صايف الربح ،بعد خصم اإلحتياطات و اإلستقطاعات
القانونية وبعد توزيع األرباح ،كما أوصت اللجنة مبكافأت
اإلدارة التنفيذية -لإلطالع عليها ميكن الرجوع إلى اإليضاح
رقم ( )25من البيانات املالية املوحدة عن السنة املنتهية يف 31
ديسمبر .2021
 . 8.3جلنة املناقصات واملزايدات
مت تشكيل جلنة املناقصات واملزايدات للتأكد من أن الشركة
لديها قرارات شراء فعالة .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم تنفيذ
األعمال التجارية واخلدمات املكتسبة من خالل أفضل
الوسائل والشروط بأقل تكلفة ممكنة ،وحتدد الئحة املناقصات
واملزايدات املعتمدة من املجلس اختصاصات وصالحيات
اللجنة.

¨¨االجتماع مع إدارة التدقيق الداخلى ومناقشة التقارير
الدورية الربع سنوية ( كل ثالثة شهور) املرفوعة من
إدارة التدقيق الداخلي عن أعمال الرقابة الداخلية خالل

14

15

تقرير الحوكمة الثانى عشر لسنة 2021
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وتتألف اللجنة من عدد ستة ( )6أعضاء ،ومراقباً يف اللجنة،
باإلضافة إلى سكرتير اللجنة :
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلسم
السيد  /علي بن هالل علي عمران
الكواري
األستاذ الدكتور /خالد بن إبراهيم
السليطي
السيد /محمد عبداهلل املصطفوي
الهاشمي
السيد /مدير األصول واملمتلكات
السيد /املدير التنفيذي لإلدارة املالية
مدير الشؤون القانونية
موظف التدقيق الداخلي
مسؤول أول تنسيق إداري

عقدت اللجنة ()26
مسؤوليات اللجنة يف:

الوضع
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مراقباً يف اللجنة
سكرتير اللجنة

اجتماع خالل عام  2021وتتمثل

¨¨طرح املمارسات واملناقصات واملزايدات واستالم وفتح
مظاريف العطاءات.
¨¨دراسة وتقييم التقارير الفنية واملالية يف ضوء ما تقترحه
اجلهة الطالبة وإبداء الراى بها.
¨¨إصدار قرارات ترسية املمارسات واملناقصات على انسب
عطاء  ،وف ًقا لألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف
«نظام املناقصات واملزايدات».
¨¨إعداد محضر كل اجتماع يوقع من قبل رئيس اللجنة
واألعضاء احلاضرين يف نهاية كل اجتماع ألغراض
تسجيل أعمال اللجنة وتوصياتها.

 .9أمني سر املجلس
عي مجلس اإلدارة أمني سر املجلس ،ويتولى أيضا مسؤولية
ّ
إضافية كـ مهام املدير القانوني للشركة واالمتثال.
يوفر سكرتير مجلس اإلدارة الدعم اإلداري لرئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة وجلان مجلس اإلدارة لضمان االلتزام باالنظمة
والقوانني وتسهيل تنفيذ مهامهم .كما يتولى التنسيق الكامل
بني الرئيس وأعضاء املجلس ،وبني األعضاء فيما بينهم ،وبني
املجلس واجلهات املعنية وأصحاب املصالح مبا فيهم املساهمني
واإلدارة واملوظفني.
ً
أيضا عن ضمان اتباع
أمني سر مجلس اإلدارة مسؤول
اإلجراءات الصحيحة للمجلس وإسداء املشورة للمجلس بشأن
جميع املسائل القانونية واملسائل املتعلقة بحوكمة الشركات.
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 .10نظام الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة،
وقد إعتمد املجلس مجموعة شاملة من الوثائق مبا يف ذلك
الهيكل التنظيمي ،وهيكل الدرجات واملرتبات ،وتوصيف
الوظائف ،والسياسات واإلجراءات ،وتفويض السلطة املالي
والتشغيلي لتنظيم عمليات الشركة .وقد كفل املجلس ،من
خالل تفويضات السلطة املوجودة ،أنه ال يوجد فرد يتمتع
بسلطات مطلقة.

 .11التدقيق الداخلي
لدى شركة امليرة وظيفة التدقيق الداخلي املستقل ترفع
تقاريرها إلى جلنة التدقيق واملخاطر التابعة ملجلس اإلدارة،
ويتم إعداد خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر من
جانب إدارة التدقيق الداخلى واملوافقة عليها واعتمادها من
قبل جلنة التدقيق واملخاطر والتي تغطي املجاالت املختلفة
من عمليات شركة امليرة .وتتمع وظيفة التدقيق الداخلي
بصالحيات الوصول يف جميع األوقات جلميع احلسابات
والدفاتر والسجالت واألنظمة واألفراد من أجل الوفاء
مبسؤوليات التدقيق فيها.
تقوم إدارة التدقيق الداخلي باستعراض العمليات التجارية
والتقنية لتحديد املخاطر ومبراجعة الضوابط املوضوعة للحد
من تلك املخاطر ،وتقدمي التوصيات ويتمتع فريق التدقيق
الداخلي باالستقاللية لالبالغ مبوضوعية عن أي موضوعات
من دون التقيد بالتسلسل اإلدارى ويقوم موظفى إدارة التدقيق
الداخلي برصد ودعم هيكل وأنشطة احلوكمة لضمان فعاليتها
املستمرة.
ترفع إدارة التدقيق الداخلي التقارير الدورية الربع سنوية
للجنة التدقيق واملخاطر وتتضمن ،على سبيل املثال ال احلصر،
مدى االمتثال النظمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر إلى
جانب اإلجراءات املتخذة .باالضافة إلى ذلك ،تتعاون إدارة
التدقيق الداخلي مع جلنة التدقيق واملخاطر يف شركة امليرة
وترفع تقري ًرا تفصيل ًيا مع مجموعة من التوصيات الى جلنة
التدقيق واملخاطر حول أداء الشركة فيما يتعلق بالرقابة
الداخلية واحلد من املخاطر واالمتثال .

 .12إدارة املخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن إدارة املخاطر يف
الشركة وتشجيع ممارسات إدارة املخاطر املناسبة .أنشأت
شركة امليرة إطار إلدارة املخاطر ووظيفة مستقلة إلدارة
املخاطر  ،والهدف من عملية إدارة املخاطر يف الشركة هو
تقييم ومعاجلة ومراقبة املخاطر الداخلية واخلارجية التي قد
تؤثر على حتقيق اخلطة االستراتيجية لشركة امليرة.
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لدى امليرة أنظمة وسياسات وإجراءات واضحة فيما يتعلق
بإدارة املخاطر لضمان إدارة شاملة للمخاطر .يندرج دور
وظيفة إدارة املخاطر ضمن اختصاص جلنة التدقيق واملخاطر
 ،يتم تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخلي من خالل مواءمة
خطة التدقيق الداخلي القائمة على املخاطر مع موجز بيان
املخاطر اخلاص بالشركة.
نهج إدارة املخاطر
ينسـجم إطار عمل إدارة املخاطر يف شـركة امليرة مـع مكونـات
منـوذج جلنة املنظمات الراعيـة للجنة تريد واي  COSOوتدعـم
هـذه العمليـة الرصد والتسـجيل والتحليـل للمخاطر وإعداد
التقارير بشـأنها  .يخضـع سـجل مخاطر أعمال شـركة امليرة
للمراجعة الدورية بصفة ربع سـنوية حيث يتم إعداده من قبل
فريق إدارة الشـركة وذلك لكل وحـدة أعمـال .ويتـم بعد ذلك
جتميع السـجل ومراجعته مـن قبـل شركة استشارية متخصصة،
ويتم عرضة على الرئيس التنفيذى لتتـم مراجعـة وتقييم أبـرز
املخاطر ،وخطط تخفيـف املخاطر .ويشـكل هذا العمل أسـاس
التقرير الذي يتـم رفعـه إلى جلنة التدقيق يف الشـركة.

 .13اإلمتثال لقوانني هيئة قطر لالسواق املالية
والتشريعات ذات الصلة ،مبا يف ذلك نظام حوكمة
الشركات الصادر عنها
تقوم إدارة الشؤون القانونية بالشركة بشكل مستمر بإحاطة
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا عن وضع القوانني
واألنظمة اجلديدة أو املعدلة  ،وتسعى الشركة على الدوام إلى
االمتثال جلميع القوانني واللوائح اجلديدة أو املعدلة ،جتدر
اإلشارة الى انه لم تخضع شركة امليرة الى أى عقوبات أو
جزاءات مالية مفروضة من هيئة قطر لالسواق املالية خالل
العام  2021نتيجة لعدم امتثالها ألى أحكام من قوانني هيئة
قطر لالسواق املالية والتشريعات ذات الصلة مبا يف ذلك نظام
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية وقواعد
اإلدراج واإلفصاح .وتؤكد شركة امليرة أنه ال توجد حاالت عدم
امتثال جوهرية الحكام القوانني املشار اليها أعاله.

 .14املدققون اخلارجيون
فى اجتماع اجلمعية العامة العادية سوف يوصى مجلس اإلدارة
للجمعية بتعني السادة مكتب «ديلويت آند توتش» مدققا خارجيا
لشركة امليرة ،بناء على توصيات جلنة التدقيق واملخاطر.

 .15سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح
يف حني يتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة ،
أعدت شركة امليرة سياسة رسمية حتكم املعامالت التجارية مع
األطراف ذات العالقة وتضارب املصالح احملتمل باإلضافة إلى
املمارسات واإلفصاحات ذات الصلة .مت الكشف عن السياسة

الميرة التقرير السنوي | 2021

مبجرد تبنيها  ،كما يؤكد مجلس اإلدارة أنة لم يكن على علم
بوجود أى حالة تضارب فى املصالح أو حالة تضارب مصالح
محتملة خالل العام 2021
وتطبيقا للمادة ( )25من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق املالية ،فإن لدى شركة امليرة سياسة
واضحة للتعامل مع الشائعات التي يتم الكشف عنها من قبل
أطراف ثالثة وبشكل عام أي معلومات قد تضر بسمعة الشركة
 .حيث يتم معاجلة وتصعيد الشائعات على أساس كل حالة
على حدة بالنظر إلى مصدرها وتأثيرها املتوقع .
قام مجلس اإلدارة بتعيني الرئيس التنفيذي كمتحدث رسمي
معتمد للتحدث نيابة عن الشركة لنشر املعلومات العامة أو
الرد على استفسارات محددة من وسائل اإلعالم أو للرد على
الشائعات عن طريق النفي أو اإلثبات.

 .16صفقات األطراف ذات العالقة
لم جتر شركة امليرة أي صفقات مع أطراف ذات صلة (كما
هو محدد يف نظام احلوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق
املالية) خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر .2021
لدى الشركة ضوابط ونظم حتكم دخولها يف صفقات مع
أطراف ذات عالقة حيث ال يجوز ألي طرف ذي عالقة يكون
طرفا أو له صلة بعملية أو عالقة أو صفقة تبرمها الشركة
حضور اجتماع املجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العالقة
أو الصفقة ،وال يحق له التصويت على ما يصدره املجلس
من قرارات بشأنها .ويف جميع األحوال يحرص املجلس ان
تصب كافة العالقات التي تقيمها الشركة مع الغير يف مصلحة
الشركة ،وأن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقا ألسعار
تتضمن شروطا تخالف
السوق وعلى أساس جتاري بحت ،واال ّ
مصلحة الشركة.
للحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات
العالقة ،يرجى الرجوع إلى مالحظة رقم (« )25اإلفصاح عن
األطراف ذات العالقة» ضمن القوائم املالية املدققة واملوحدة
للسنة املنتهية فى  31ديسمبر .2021

 .17التداول الداخلي «املطلعني»
قامت شركة امليرة بوضع قواعد وإجراءات حتظر على رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني واملطلعني التداول
على أسهم الشركة خالل فترة احلظر احملددة من جانب
بورصة قطر وحتى االعالن للجمهور عن البيانات املالية ويف
هذا السياق ،قام جميع أعضاء املجلس واإلدارة العليا باالفصاح
عن جميع عمليات التداول فى اسهم الشركة
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 .18سياسة املكافآت

 .22العالقة مع املستثمرين

دعم املبادرات واالنشطة والفعاليات االجتماعية والرياضية

النظام األساسي للشركة يحكم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،
حيث تخضع ملوافقة اجلمعية العامة ،وال يجوز أن تتجاوز %5
من صايف األرباح ميكن توزيعه كمكافأة لسنة  ،2021كما هو
منصوص يف املادة  42من النظام األساسي للشركة.

إلتزاماً من اإلدارة بإقامة اتصال شفاف ووثيق مع املساهمني
 ،والتزاما من الشركة بحقوق املساهمني فى احلصول على
املعلومات ميكن جلميع املساهمني وأصحاب املصلحة الوصول
إلى املعلومات املتعلقة بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة
ومؤهالتهم .تقوم الشركة ً
أيضا بتحديث موقعها اإللكتروني
مع جميع أخبار الشركة بشكل مستمر  ،باإلضافة إلى تضمني
هذه املعلومات يف التقرير السنوي املقدم إلى اجلمعية العامة.

تلتزم الشركة باملساهمة بنسبة  ٪2.5من أرباحها السنوية
يف صندوق االنشطة االجتماعية والرياضية للشركات وف ًقا
ملا يقتضيه قانون حكومة دولة قطر ،بناءاً عليه فإن مساهمة
شركة امليرة مببلغ  4.618.112مليون ريال قطري متثل ٪2.5
من أرباح امليرة لعام .2021

يقرر مجلس اإلدارة تعويضات اإلدارة العليا .وتتكون تعويضات
اإلدارة العليا من راتب ومكافأة بنا ًء على األداء .كما يقرر
املجلس حدود مكونات الراتب الثابت.

 .19النزاعات واخلصومات والدعاوي القضائية
خالل العام  2021كانت الشركة طرفا مدعى عليه فى قضية
تتعلق بعضوية مجلس اإلدارة ،وترى اإلدارة أن موضوع الدعوى
قد إنتهى إلى عدم قبول طلبات املدعي ،بخالف ذلك لم تكن
هناك نزاعات قانونية كبيرة من شأنها أن يكون لها تأثير
جوهري على الشركة  ،علما بإن شركة امليرة لديها بعض
القضايا القانونية البسيطة املتعلقة بنزاعات ايجارية وتعتقد
الشركة بناء على افضل احكامها ان نتيجة هذة القضايا لن
يكون لها تاثير مباشر على املجموعة سواء على أساس فردي
أو مجمل .

 .20حقوق أصحاب املصالح
عند اتخاذ القرارات ،يطمح مجلس اإلدارة إلى أخذ مصالح
جميع أصحاب املصالح فى االعتبار مثل املوظفني والعمالء
واملوردين وبقية مكونات املجتمع الذي تعمل به الشركة.
العاملون يف الشركة لهم حقوق متساوية من دون أي متييز على
أساس العرق أو اجلنس أو الدين .وقد وافق مجلس اإلدارة
على سياسة األجور واحلزم التي توفر حوافز للموظفني  ،وذلك
بهدف حتفيز االداء مبا يصب يف مصلحة الشركة.

 . 21املعاملة العادلة للمساهمني وحقوق التصويت
وف ًقا ألحكام املادة  8من النظام األساسي للشركة  ،والتي تنص
على أن «للمساهمني حقوق متساوية ولهم جميع احلقوق الناشئة
عن ملكية السهم وف ًقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات
الصلة»  ،جميع املساهمني متساوون ولهم احلق يف املساواة
 ،وال سيما احلق يف التصرف يف األسهم واحلصول على
حصة األرباح وحضور اجلمعية العامة واملشاركة يف املداوالت
والتصويت على قراراتها .يحق للمساهم ً
أيضا الوصول إلى
املعلومات وطلبها بطريقة ال تضر مبصالح الشركة .يجوز لغير
القطريني شراء أسهم الشركة  ،بشرط أال تتجاوز أسهمهم
 ٪49من أسهم الشركة.
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 .23اإلبالغ عن املخالفات
مت تصميم واعتماد آلية لتمكني أصحاب املصالح من اإلبالغ
عن السلوك الذي يعتبر مشبوه ،بصورة غير مشروعة وغير
أخالقية أو ضارة للشركة ،وقد مت ضمان سرية املعلومات التي
وردت ،وحماية املُبلّغني عن املخالفات .كما مت اإلشراف على
هذه العملية من قبل جلنة التدقيق واملخاطر املختصة بتلقي
البالغات.

 .24سياسة توزيع األرباح
إن دفع أرباح األسهم ينشأ يف ضوء توصية من مجلس اإلدارة
ويخضع ملوافقة من قبل اجلمعية العامة للمساهمني ،وللسنة
املنتهية فى  31ديسمبر  2021سيوصى مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية بنسبة  % 90أي ما يعادل 0.90ريال قطري لكل
سهم.

 .25االستدامة واملسؤولية االجتماعية:
دعم املبادرات البيئية
ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ أسس مستقبل أكثر
استدامة ،تلتزم شركة امليرة بتوفير الدعم الالزم ملبادرات
االستدامة والتي تهدف إلى زيادة الوعي باملسؤولية البيئية
وتعزيز ثقافة املمارسات الصديقة للبيئة يف املجتمع .ومن
ضمن املبادرات التي القت صدى كبيراً ؛ تركيب آالت إعادة
تدوير القوارير البالستيكية والعلب املعدنية والتى تعمل حاليا
فى عدد من فروع الشركة ،وإطالق األكياس الصديقة للبيئة،
وإعادة تدوير الورق ،وجمع البطاريات املستهلكة بالتعاون مع
وزارة البلدية والبيئة من أجل التخلص منها بشكل آمن يحمي
املجتمع من أضرارها.
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 .26الشركات التابعة
شركة امليرة للمواد االستهالكية (ش .م.ع .ق) هي الشركة األم
للشركات التالية:
1 .1شركة امليرة القابضة «ذ.م.م»
2 .2شركة امليرة للتطوير « ذ.م.م»
3 .3شركة امليرة لألسواق املركزية «ش.ش.و»
4 .4شركة األسواق القطرية «ذ.م.م»
5 .5شركة مكتبة امليرة «ش.ش.و»
6 .6شركة ارامكس للخدمات اللوجستية «ذ.م.م».
7 .7شركة مار للتجارة واخلدمات « ذ.م.م»
شركات زميلة يف قطر
¨¨ شركة مخابز األمراء «ذ.م.م»
شركات يف اخلارج
8 .8شركة امليرة العمانية «ش.م.ع.م»
 9 .9شركة أسواق امليرة «ش.م.ع.م»

أن املبادرات البيئية الطموحة التي تطلقها امليرة مسترشدة
برؤية قطر الوطنية  2030وركائزها األربع :التنمية االقتصادية،
البشرية ،االجتماعية والبيئية ،قد آتت ثمارها وساهمت يف
ترسيخ املمارسات املستدامة يف شتى أنحاء قطر.
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سعادة الس ّيد  /عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل تركي
السبيعي
(رئيس مجلس اإلدارة معني من قبل شركة قطر القابضة)

الس ّيد  /علي هالل علي عمران الكواري
عي من قبل شركة قطر
(نائب رئيس مجلس اإلدارة – ُم ّ
القابضة)

مت تعيني ﺳﻌﺎدة السيد ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑدالعزيز ﺑن ﺗرﻛﻲ السبيعي
وزي ًرا ﻟﻠﺑﻠدية والبيئية ﻲﻓ شهر ﻧوﻓﻣﺑر .2018

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد منذ عام
.2016

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك يستمر ﺳﻌﺎدته ﻲﻓ ﺷﻐل ﻣﻧﺻب اﻟﻌﺿو
اﻟﻣﻧﺗدب واﻟرئيس التنفيذي ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻛك اﻟﺣديد اﻟﻘطرية
(اﻟريل) ،وﻗد ﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺻب اﻷول ﻣﻧذ ﻣﺎرس  2011واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧذ يناير .2017

وقد شغل الكواري عدداً من املناصب القيادية يف شركة حصاد،
على سبيل املثال :مدير إدارة املشاريع بالشركة قبل تولية
منصب نائب الرئيس التنفيذي ،كما قضي الكواري ما يقارب
عشرة أعوام من حياته العملية يف املؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء «كهرماء» ،حيث تقلد عدداً من املناصب القيادية
منها رئيس إدارة العقود الهندسية.

وﺗﺣت القيادة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎئية ﻟﺳﻌﺎدته ﺗﻣﻛﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟريل ﻣن
حتقيق الهدف اﻟﻣﻧﺷود لتسليم اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ حتقيق ﻛﺎﻣل
اﻟﺷﻔﺎفية واﻟﺣوﻛﻣﺔ ،حيث ﻧﺟﺣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻲﻓ إطﻼق ﺧدﻣﺔ
التشغيل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺗرو اﻟدوﺣﺔ ﺧﻼل شهر ﻣﺎيو ،2019
أي ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺎريخ اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك.
ﺷﻐل ﺳﻌﺎدة السيد ﻋﺑدﷲ السبيعي ﻣﻧﺻب اﻟرئيس التنفيذي
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑروة ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟراﺋدة ﻲﻓ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطوير اﻟﻌﻘﺎري
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻲﻓ دوﻟﺔ ﻗطر وذﻟك ﻲﻓ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ بني أﺑريل 2011
وﺣﺗﻰ ﻣﺎيو  ،2014وﻗﺑل اﻧﺿﻣﺎمه إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺑروة ،ﺗوﻟﻰ
ﺳﻌﺎدته ﻣﻧﺻب اﻟرئيس التنفيذي لسميت ( ، )SMEETإﺣدى
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟديار اﻟﻘطرية ،وﻋﻣل ﻲﻓ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﻧذ ﺗﺄسيسها ﻋﺎم  2008وﺣﺗﻰ ﻣﺎرس .2011وﻗد ﺗوﻟﻰ ﺳﻌﺎدته
ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠيا و وظائف قيادية ﻲﻓ إدارة اﻟﻣﺷﺎريع ﻣﻧذ
ﻋﺎم  1996وﺣﺗﻰ  2008ﻲﻓ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘطرية ﻟلكهرﺑﺎء
(واﻟﻣﺎء كهرﻣﺎء) ،حيث أدار ﻣﺷﺎريع ﺿﺧﻣﺔ للبنية التحية ﺗﻘدر
قيمتها مبليارات اﻟدوﻻرات.

الكواري حاصل على شهادة البكالوريوس يف الهندسة من
جامعة قطر وماجيستير يف إدارة األعمال من جامعة نورث
هامتون يف اململكة املتحدة.

ﺳﻌﺎدة السيد ﻋﺑدﷲ السبيعي هو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ورئيس
اﻟﻠﺟﻧﺔ التنفيذية ﻟﺷرﻛﺔ اﻟ َريل ،ﻛﻣﺎ أنه رئيس ﻣﺟﻠس إدارة
ﺷرﻛﺔ امليرة ﻟﻠﻣواد اﻻستهالكية .ﻛﻣﺎ ﺷﻐل فيما ﺳﺑق دور
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻲﻓ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت املميزة ﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟديار اﻟﻘطرية ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑروة ،و"هوختيف" (،)HOCHTEIF
واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘطرية ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣزﻣﺔ اﻟﻌريضة ،ومجموعة ﺑﻧك ﺑروة.
وﻟد ﺳﻌﺎدة السيد السبيعي ﻲﻓ دوﻟﺔ ﻗطر ﻋﺎم  ،1975وهو ﺣﺎﺋز
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺎجستير ﻲﻓ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ( )MBAﻲﻓ ﻋﺎم 2006
وشهادة اﻟﺑﻛﺎﻟوريوس ﻲﻓ الهندﺳﺔ الكهرﺑﺎئية ﻲﻓ ﻋﺎم  1996ﻣن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر.
20
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األستاذ الدكتور  /خالد إبراهيم السليطي

الس ّيد  /محمد عبد اهلل املصطفوي الهاشمي

سعادة الشيخ  /نايف عيد محمد ثاني آل ثاني

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

الهاشمي حاصل على شهادة بكالوريوس يف علوم إدارة األعمال
والتسويق ،وتخرج من جامعة دنفر كولورادو يف الواليات املتحدة
االمريكية.

يشغل الشيخ نايف بن عيد بن محمد آل ثاني ،حالياً ،منصب
مدير العالقات العامة واالتصاالت يف وكالة األنباء القطرية
املتعددة اللغات التي تديرها الدولة منذ تأسيسها يف العام
.1975

خالد إبراهيم السليطي  -حائز على شهادة دكتوراه  -ويشغل
حال ًيا منصب املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا.
يف جعبته أكثر من  20سنة من اخلبرة التقدمية يف مناصب
أكادميية وتسويقية وإدارية تغطي العديد من القطاعات.
غالباً ما يتم االستعانة بخبرته وبرؤيته يف العديد من اللجان
واملجالس.
بدأ السليطي مسيرته املهنية كمدير للمعلومات وعالقات السوق
يف بورصة قطر ( )2000-1998فيما كان ميارس دوره ،يف
نفس الوقت ،كعميد بالنيابة لكلية األعمال واالقتصاد (-1998
 )2001وعميد شؤون الطالب يف جامعة قطر (.)2001-2000
شغل الدكتور السليطي ،بني  2001و  ، 2006منصب املدير
العام ملعهد التنمية اإلدارية وعميد الشؤون األكادميية يف كلية
أحمد بن محمد العسكرية بني  2005و.2007
وافق على قيادة بنك بروة كرئيس تنفيذي للجنة التوجيهية ،بني
 2007حتى  ،2009حيث لعب دور املدير العام لشركة االستثمار
األولى ( )2008خالل هذه الفترة الوجيزة.
كذلك ،قاد منو «شركة التمويل األولى» كرئيس تنفيذي لها
( )2012-2007وال يزال حتى يومنا هذا أحد كبار مستشاري
شركة بروة العقارية منذ عام .2006

تخرج الدكتور السليطي يف درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال
الدولية من جامعة بريدجبورت ،الواليات املتحدة األمريكية
( )1992ثم نال شهادة املاجستير يف إدارة األعمال ،بالتحديد
يف قسم الشؤون املالية ( .)1994حصل على درجة الدكتوراه
يف الفلسفة يف التسويق من جامعة ستراثكاليد ،اسكتلندا عام
 1997وعلى درجة أستاذ مشارك يف التسويق يف العام .2004
وأكثر ما مييز السليطي هو فكره الرائد واملبتكر.
وقد ساهم الدكتور السليطي ،بنشاط ،كعضو يف اللجنة أو
كعضو مجلس إدارة ،يف ما يقارب عشرة كيانات محلية كما
شارك يف املنتديات احمللية والدولية .وهو رئيس الشبكة
الدبلوماسية العامة العاملية وعضو نادي «بيتا جاما سيجما» يف
جامعته السابقة يف الواليات املتحدة .قام بتأليف العديد من
الكتب حول اخلدمات املصرفية وسوق األوراق املالية.

وهو املدير العام لقطاع األعمال اخلاص مجموعة الهاشمى
منذ عام  2007لدى السيد الهاشمي خبرات آخرى ،حيث إنه
مدير/محلل تسويق أول بنك قطر للتنمية الصناعية منذ 1997
إلى  .2005كما شغل منصب مدير تطوير األعمال يف شركة
اخلليج للمخازن  2005حتي  ،2007وتقلد عضوية مجلس إدارة
النادي األهلي .2007-2000

ويشغل كذلك سلسلة من املناصب يف العديد من مجالس
إدارات الشركة ،مبا يف ذلك ،رئيس شركة «ودام الغذائية»،
وعضو يف شركة «رتاج العقارية» ،ورئيس مجموعة متيم
للتجارة واملقاوالت.
الشيخ نايف حاصل على شهادة املاجستير.

أبرز شهادة تقدير نالها الدكتور السليطي متثلت باختياره ضمن
قائمة أقوى  500شخصية يف الشرق األوسط من قبل مجلة
«أرابيان بيزنس» يف العام  ،2011كما أنه حائز على جائزة
أوسكار السياحة العربية منذ العام .2017

منذ العام  ،2014ارتبط اسمه مببادرة كتارا ،أوالً كمدير لشركة
مطاعم كتارا (من  2014حتى اليوم)  ،ثم مدير لشركة «تالل
كتارا» (من  2016حتى اليوم) ثم كمدير للمؤسسة العامة للحي
الثقايف كتارا (من  2012حتى اليوم).
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أعضاء مجلس إدارتنا

الس ّيد  /هتمي علي خليفة الهتمي

الس ّيد  /عيسى خالد عيسى املسلماني

الس ّيد  /يوسف علي العبيدان

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

الرئيس التنفيذي

تقلّد السيد هتمي علي خليفة الهتمي العديد من املناصب
القيادية يف مجموعة من الشركات الرائدة يف قطر بفضل
خلفيته األكادميية يف إدارة األعمال.

تقلد السيد عيسى خالد املسلماني عد ًدا من املناصب العليا
املرموقة يف القطاعني العام واخلاص فهو عضو يف اللجنة
الدائمة الطوارئ يف قطر  2000الى ( 2010خبير إتصاالت
وتقنية معلومات) ومشارك يف صياغة عدة قوانني للطوارئ،.
وعمل مستشار لشركة أوريدو خالل  2010 - 2007و رئيس
قسم أنظمة اإلتصاالت  1990أوريدو ..كما شغل مناصب عدة
 ،كبير مهندسي نظم اإلتصاالت يف أوريدو خالل ، 1993مدير
نظم اإلتصاالت الوطنية واملشاريع  1998أوريدور ،مدير قطاع
إدارة الشبكات  2003أوريدو ،.رئيس نظم شبكات املشاريع
 2006 - 2005أوريدو.

يوسف علي العبيدان هو الرئيس التنفيذي ملجموعة امليرة.
شغل هذاالرجل الرائد يف إدارة األعمال عد ًدا من املناصب
التنفيذية العليا والرفيعة يف أكبر املؤسسات القطرية ،حيث
قاد العمليات ومنو األعمال التجارية يف أحد أبرز الشركات
املصرفية االستثمارية يف قطر ،كما عمل يف مجلس إدارة
العديد من املنظمات احمللية واإلقليمية املرموقة.

يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهتمي للتطوير العقاري،
التي تعد واحدة من أوائل مطوري العقارات املتخصصني يف
التجديد احلضري يف الدوحة .وهو ً
أيضا عضو مجلس إدارة
شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه وشركة الهتمي إلدارة
املنشآت ،حتت املجموعة التجارية التي حتمل اسم الشركة
والتي شهدت من ًوا مستم ًرا منذ تأسيسها يف عام .1963
يشغل حال ًيا منصب عضو مجلس إدارة شركة مالحة ،وهي
شركة مساهمة قطرية عامة تتكامل فيها حلول النقل والتوريد.
وقد تو ّلى يف السابق العديد من املناصب البارزة منها :عضو
مجلس إدارة شركة ناقالت ،وعضو مجلس إدارة شركة الدوحة
للتأمني ،ورئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وشركة
بروة العقارية ،وعضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني ،وعضو
مجلس إدارة شركة الكهرباء واملاء القطرية.
مت اختيار السيد هتمي علي خليفة الهتمي ،ضمن قائمة
الشخصيات العربية اخلمسمائة األقوى نفوذاً واألكثر تأثيراً
يف العالم لعام  ،2012من قبل مجلة أريبيان بزنس التي تصدر
باللغتني اإلجنليزية والعربية يف الشرق األوسط.

مت تعيني السيد عيسى خالد املسلماني عضو مجلس إدارة
وعضو منتدب يف الشركة القطرية األملانية للمستلزمات الطبية
يف عام 2018
باإلضافة إلى كونه عضوا يف مجلس إدارة امليرة  ،و قد ساهم
متطوعاً يف تأسيس مؤسسة الشيخ عيد اخليرية (رئيس
جلنة املشاريع )  ،وترأس الوفود يف كثير من مهمات اإلغاثة
واإلنسانية الدولية.و كذلك مساهم يف تأسيس مركز ضيوف
قطر
يحمل السيد عيسى خالد املسلماني شهادة يف الهندسة
االلكترونية و شهادة يف إدارة األعمال.وإدارة املشاريع.
ويتمتع السيد عيسى خالد املسلماني بخبرة تفوق  30عاما ،يف
شراء وادارة الشركات املتعثرة وإعادة هيكلتها لتعمل بنجاح.
باإلضافة إلى خبرة طويلة يف تطوير األعمال وإدارة املشاريع
الكبيرة واملعقدة وإيجاد احللول املناسبة وخبرة يف املفاوضات
للعقود الدقيقة واملعقدة وتطوير العديد من املهندسني
القطريني و كذلك تطوير أنظمة وقوانني اإلتصاالت وتقنية
املعلومات واإلدارة واجلودة ..حتت قيادته العديد من الشركات
اخلاصة يف املقاوالت والتجارة واخلدمات ،شارك يف الكثير من
املؤمترات واإلجتماعات الدولية واإلقليمية واحمللية و قد مثل
شركة أوريدوا وقطر يف العديد منها.
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تتسم مسيرة يوسف بسلسلة من املعامالت البارزة واملهام
الواسعة النطاق يف قطاع األعمال واالستثمار يف قطر .قبل
انضمامه إلى امليرة ،شغل يوسف موقع الرئيس التنفيذي
باإلنابة يف «املستثمر األول» ،وهي شركة اخلدمات املصرفية
االستثمارية لبنك بروة وأحد أبرز الشركات الرائدة يف هذا
القطاع يف قطر .خالل فترة عمله يف «املستثمر األول»،
برزت مهارات يوسف احملورية يف الكفاءة والفعالية التشغيلية
للمجموعة ،ويف ابتكار املنتجات االستثمارية  ،وتنويع احملافظ
االستثمارية والتوسع يف أسواق جديدة باإلضافة الى غيرها
من اإلجنازات .حتت قيادته وإدارته ،أكملت املجموعة عملية
إعادة هيكلتها الكبرى ،وقادت العديد من املعامالت التاريخية،
وأعطت أفضل أداء يف أكبر مشروع استثماري للشركة.
يشغل يوسف أيضاً منصب عضو مجلس إدارة العديد من
املنظمات املرموقة يف قطر ،وأبرزها ،منصب رئيس مجلس
اإلدارة «تنوين» و Emaded Equipment Leasing
 ، Companyونائب رئيس مجلس اإلدارة «سميت» ،وعضو
مجلس إدارة شركة الديار القطرية  -مجموعة بن الدن
السعودية  JVوشركة  Nuzul Holdingوشركة « وصيف»
التابعة لشركة بروة العقارية.
نال يوسف درجة البكالوريوس يف العلوم املالية ثم درجة
املاجستير يف اآلداب يف التسويق واالتصاالت املتكاملة من
جامعة والية كاليفورنيا.
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