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مقدمة

نبذة عن امليرة

عن امليرة
امليرة هي الشركة الرائدة يف قطر يف قطاع البيع بالتجزئة. يف 

األعوام الـ 11 املاضية، التزمنا يف تقدمي املنتجات واخلدمات العالية 
اجلودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية احلاجات الدائمة التغير 

لعمالئنا بطريقة مسؤولة ومميزة. 
امليرة متجر متكامل توّفر للعمالء قيمة حقيقية ألموالهم. نوفر 

لعمالئنا جتربة تسوق رائعة عند كل زيارة، وذلك من خالل تقدمي 
مجموعة واسعة ومتنوعة من املنتجات الغذائية والسلع األخرى 

حتت سقف واحد. حتافظ امليرة على أعلى معايير اجلودة، قتقدم 
للعمالء أفضل املنتجات بأسعار مخفضة، ولذلك أصبحت الوجهة 

املفضلة واخليار األول للمتسوقني.
تشغل امليرة حالياً 52 سوبرماركت ومتجراً، وتتمتع بقوى عاملة 

نشطة وضعت معيار املتسوقني والعمالء يف صدراة األولويات 
واإلهتمامات. لقد استثمرنا يف متاجرنا وموظفينا وقنواتنا لتقدمي 

أفضل جتربة تسوق على اإلطالق، ونعتمد ثقافتنا وقيمنا جزءاً 
رؤيتنارئيسياً من هويتنا ونعتبرها عنصراً رئيسياً يف جناحنا.

أن نكون األكثر 
متيزًا وقربًا
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مقدمة

الرسالة
خدمة زبائننا بجودة وتفاٍن، وتطوير موظفني ودودين وواسعي 

املعرفة ومشاركة مواردنا مع املجتمع.
خدمة زبائننا بجودة وتفاٍن ال مثيل لهما.	 
تطوير موظفني ودودين وواسعي املعرفة يف بيئة عمل مهنية.	 
مكافأة املجتمعات التي نعمل ضمنها عن طريق تطبيق أعلى 	 

املعايير يف كل شيء نقوم به ومشاركة مواردنا.

القيادة
نؤمن بأن املبادرة هي مكون أساسي يف القيادة. ستتولى امليرة 

القيادة عن طريق تبني ثقافة اتخاذ املبادرة. وسنقوم بتنمية 
عالماتنا التجارية لتصبح رموز فخر وطنية يف مجال البيع بالتجزئة 

وتصديرها لتحقيق مكانة رائدة على مستوى العالم.

االستماع
نؤمن بأن زبائننا يجب أن يكونوا يف صلب كل ما نقوم به. فمن 

دونهم ال وجود لنا. سنستمع إليهم ونتفهم احتياجاتهم ونتوقعها. 
ويف متاجرنا ينبغي أن يشعروا بشغفنا وابتساماتنا والتزامنا 

الصادق بإرضائهم.

التحديث
نؤمن بأن اإلبداع هو العملة اجلديدة يف اقتصادنا العاملي. ويف 

سعينا املتواصل لكسب والء زبائننا، سنحاول دائما إسعادهم 
ومفاجأتهم باألفكار واإللهام لتحسني حياتهم. وسنستثمر يف املوارد 

املبدعة.

االحترام
نؤمن بأن من واجبنا إحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي يف 
مجتمعنا. ونعّرف مسؤولية شركتنا االجتماعية يف ثالث نواٍح:

أخالقيات سلسلة التوريد ومعايير اجلودة	 
ممارسات سليمة من حيث البيئة	 
دعم املؤسسات اخليرية	 
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التقرير السنوي لشركة امليرة 2017

القيادة بثبات 
وجتاوز الصعاب

يف سبيل دعم إحتياجات 
املستهلكني والسوق وفرت 
شركة امليرة بدائل متوينية 

مالئمة وذلك عن طريق تثبيت 
األسعار رغم ارتفاع كلفة 

خدمات لوجستيات الطوارئ.

مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني

)رئيس مجلس اإلدارة(
مرشح  من قبل شركة قطر القابضة

حاصل سعادته على دبلوم الدراسات العليا يف اإلدارة من جامعة "هول"، اململكة 
املتحدة. وحاصل على بكالوريوس علوم يف الهندسة النفطية من جامعة "توسال"، 

الواليات املتحدة األمريكية.

ميتلك سعادة الشيخ ثاني ثامر محمد آل ثاني خبرة إدارية وعملية يف 
قطاع النفط والغاز. وحالياً يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة قطر 

للبتروكيماويات )قابكو( إضافة إلى منصبه الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس 
إدارة شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل احملدودة.

تتضمن اخلبرة السابقة لسعادة الشيخ ثاني ثامر محمد آل ثاني شغله ملنصب 
نائب مدير عام شركة شل – قطر يف الفترة من 2003 إلى 2015 وقد اشتملت 

مهامه على مساندة املدير العام للمشروع، إلى جانب إدارة عدد من املشاريع 
واملسئوليات األخرى، كما شارك بفعالية يف استقطاب العديد من املؤسسات 
املختصة بصناعة النفط والغاز وتأمني فرص استثمارية لها من أجل إجناز 

املشاريع لصالح شركتي قطر للبترول وشل – قطر.

يف الفترة من 1998 إلى 2003 تبوأ سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل 
ثاني منصب كبير مهندسي البترول يف شركة قطر للبترول حيث تولى العديد 

من املسئوليات ومنها، إعداد البرامج، إدارة حقل الشمال، رصد مخططات 
التطوير، تقييم نتائج الدراسات النفطية، إعداد دراسات عن احلقول 

واالكتشافات اجلديدة، املشاركة يف وضع مخططات احلقول النفطية والتنسيق 
مع االستشاريني إلعداد املشاريع.

عمل الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني مهندساً للبترول من عام 1997 إلى 
1998 وشارك يف مهمة تدريب ملدة عام يف شركة "موبيل مأويل" يف الواليات 

املتحدة، حول حقل الشمال يف قطر والدراسات التقييمية للمشاريع املستقبلية 
لدولة قطر. أما يف الفترة من 1994 إلى 1996، فقد شغل وظيفة مهندس مواقع 
األبار النفطية، حيث تركز عمله يف املواقع البرية والبحرية حلقول الغاز والنفط 

حيث قام مبهام اإلشراف على حفر اآلبار وإنشاء محطات اإلنتاج.
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الدكتور سيف سعيد السويدي

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(
مرشح  من قبل شركة قطر القابضة

الدكتور سيف حاصل على دكتوراة يف االقتصاد من جامعة دورهام، اململكة 
املتحدة. وحاصل على درجة املاجستير من جامعة بول ستيت، الواليات املتحدة 
األمريكية. ودرجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة والية أوريغون، الواليات 

املتحدة األمريكية.

ميتلك الدكتور سيرة مهنية واسعة وديناميكية. حاليا، شغل  الدكتور سيف 
منصب نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير منذ نوفمبر 2008 حتى 

يناير 2016. وقد سبق أن شغل وظيفة نائب رئيس جامعة قطر لشؤون اإلدارة 
ملدة ثمان سنوات. تتضمن اخلبرة السابقة كونه املدير التنفيذي ملشروع روافد، 
واملدير التنفيذي ملشروع السردال يف جامعة قطر. خدم يف العديد من اللجان 

وفرق املهام يف كل من قطر وخارجها. سجل الدكتور سيف األكادميية تضم الئحة 
من األبحاث املنشورة يف مجال تخصصه. وهو عضو مجلس إدارة شركة امليرة 
للمواد اإلستهالكية منذ عام 2005 حتى اآلن. وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة 

من عام 2007 حتى اآلن. وكان عضو مجلس إدارة سوق الدوحة لألوراق املالية 
)بورصة قطر حاليا( من 1995 إلى 2002. كما يرأس حالياً جلنة مؤشر بورصة 

قطر. اضافة إلى ذلك، الدكتور سيف عضواً يف جلنة حماية املنافسة ومنع 
املمارسات االحتكارية يف دولة قطر.

الدكتور سيف ميلك خبرة ثرّية 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، وترّقى  يف وقت الحق 
ليصبح "أستاذا" يف تخصصه. وباإلضافة إلى ذلك، كان نائب رئيس واملدير 
التنفيذي لتركيب وعمليات نظام أوراكل يف جامعة قطر من عام 2003 الى 

2006. وكان رئيس جلنة املتابعة لترشيح أعضاء هيئة التدريس يف جامعة قطر 
 ،2003-2005

وعضوا" يف مجلس جامعة قطر 1995-2003. 

هو رئيس جلنة املناقصات واملزايدات يف شركة امليرة وهو عضو جلنة الرقابة 
والتدقيق.

سعادة/ الدكتور صالح محمد النابت

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

يف حزيران / يونيو  من عام 2013 م عنّي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت 
وزيراً للتخطيط التنموي واالحصاء. وكان الدكتور صالح أميناً عاماً للتخطيط 
التنموي منذ يونيو 2011. وقبل تعيينه أميناً عاماً، كان سعادته يشغل منصب 

مدير إدارة التنمية املؤسسية باألمانة العامة للتخطيط التنموي، وقبل ذلك شغل 
منصب مدير إدارة التنمية االقتصادية بالوكالة. وساهم سعادته بشكل رئيس يف 

تطوير رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية -2011 2016.

أكادميياً، حصل الدكتور صالح النابت على درجة الدكتوراه يف االقتصاد، ودرجة 
املاجستير يف إدارة األعمال واالقتصاد. وحصل على درجة البكالوريوس يف 
االقتصاد من جامعة قطر. وبعد تخرجه من اجلامعة عمل لفترة قصيرة يف 
مصرف قطر املركزي قبل ان ينتقل الى الوسط األكادميي عام 1993، فعمل 

بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر وقام بتدريس مقررات االقتصاد حتى عام 
.2008

وهو عضو جلنة االستثمار يف شركة امليرة.
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السيد أحمد عبد اهلل اخلليفي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

السيد اخلليفي وهو طالب دكتوراه يف خدمة التسويق يف جامعة وارويك، اململكة 
املتحدة. وهو يحمل درجة املاجستير يف إدارة األعمال من جامعة أوكالهوما 

سيتي، الواليات املتحدة األمريكية.شارك يف منصب مساعد وزير للشؤون 
اإلدارية يف املجلس األعلى للصحة منذ عام 2009-2016. وكان نائب رئيس 

مجلس اإلدارة واملدير العام لشبكة قناة اجلزيرة الشبكة من 2007 إلى 2009. 
كما أنه شغل منصب نائب املدير العام لدعم الشركات واللجنة املنظمة -2003
2007. وباإلضافة إلى ذلك، شغل السيد اخلليفي عدة مناصب يف مؤسسات 

تعليمية مختلفة ودوائر حكومية، مبا يف ذلك اخلبرة يف مجال التدريس يف مجال 
إدارة األعمال يف جامعة قطر.

هو رئيس جلنة التدقيق يف شركة امليرة وعضو يف جلنة املكافآت والترشيحات.

السيد محمد إبراهيم السليطي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

حصل السيد محمد السليطي على بكالوريوس يف ادارة االعمال من جامعه روجر 
وليامز عام 1988.

وهو عضو مجلس اداره شركه بروه العقاريه وشركه بيمه للتأمني

شغل السيد محمد إبراهيم السليطي يف الفترات السابقة عضويه مجلس 
اداره  يف كل من الشركه القطريه للنقل البحري وبنك بروه وشركه حالول 

للخدمات البحريه واالولى لاليجاره وكذلك عضويه جلنه سوق الدوحه لألوراق 
املاليه ومجموعه االستثمارات اخلليجيه

كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالستثمارات يف شركه املالحة 
القطريه خالل الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠١٥.

هو رئيس جلنة اإلستثمار يف شركة امليرة.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد محمد عبداهلل مصطفوي الهاشمي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

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

وهو املدير العام لقطاع األعمال اخلاص مجموعة الهاشمى منذ عام 2007.

لدى السيد الهاشمي لديه خبرات آخرى، حيث إنه مدير/محلل تسويق أول بنك 
قطر للتنمية الصناعية منذ 1997 إلى 2005. شغل منصب مدير تطوير األعمال 
يف شركة اخلليج للمخازن 2005 حتي 2007، وتقلد عضوية مجلس إدارة النادي 

األهلي 2000-2007.

وهو عضو جلنة املناقصات و االيجارات و رئيس جلنة املكافات و الترشيحات.

السيد حسن عبداهلل األصمخ

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

حصل على بكالوريوس إدارة أعمال يف عام 2000 من جامعة ميامي، فلوريدا.

."QNB" عمل باخلدمات املصرفية ببنك

عمل باخلدمات املصرفية بالبنك التجاري يف الفترة من 2001 حتى 2005.

حالياً مساعد املدير العام- للخدمات املصرفية اخلاصة ببنك قطر الوطني.

هو عضو جلنة الرقابة و التدقيق وعضو جلنة اإلستثمار وجلنة املكافآت 
والترشيحات يف شركة امليرة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني

)رئيس مجلس اإلدارة(
مرشح  من قبل شركة قطر القابضة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
املساهمون األعزاء،

باألصالة عن مجلس اإلدارة، يشرفني ويسرني أن أقدم لكم، 
مساهمينا الكرام، التقرير السنوي ملجموعة امليرة للسنة املنتهية يف 

31 ديسمبر 2017.
لقد شهد عام 2017 جملة من التحديات على مستوى السوق 

احمللي واإلقليمي، وكان يف مقدمتها األزمة التي متر بها دول مجلس 
التعاون اخلليجي منذ شهر يونيو واحلصار االقتصادي على دولة 

قطر.
مع تطور األزمة السياسية، تولت املؤسسات الوطنية املختلفة 

مسؤولية توفير احتياجات السكان، وقد أخذت امليرة على عاتقها 
هذه املسؤولية مبنتهى اجلدية والصرامة فيما يتعلق بتلبية 

االحتياجات اليومية ألفراد املجتمع. 
 مع إغالق احلدود البرية وما أعقبه من صدمة بني السكان، قامت 

امليرة، وبدعم من قيادة الدولة، مبعاجلة التحديات كل على حدة، 
حيث تكفلت بتلبية جزءا رئيساً من احتياجات الشعب القطري، 

فبرزت امليرة كعالمة جتارية وطنية أقوى، مع قاعدة عمالء أكثر 
والء.

لقد استفدنا من خبرتنا الدولية يف تعزيز عالقاتنا التجارية التي 
متثلت يف توسيع مجموعة موردينا الدوليني الى أقصى حد، مما 

وفر عدداً كبيراً من أصناف املنتجات اجلديدة من عشرات البلدان 
الداعمة، مبا يف ذلك تركيا، أذربيجان، البرازيل، لبنان، الكويت 

وسلطنة عمان، وغيرها الكثير. 
منذ بدء أزمة احلصار، أدرجت امليرة أكثر من 20.000 منتجاً 

كبديل مباشر عن املنتجات من دول احلصار، وهي تواصل جهودها 
احلثيثة يف هذا االطار. ولقد قام موظفونا مبساندة برنامج 

االستيراد املباشر من البالد الداعمة، حيث جنحوا باملساهمة يف 
تغيير ثقافة الشراء املعتادة لدى الشركات. كما نتج عن ذلك حتديد 

مصادر جديدة، منتجات جديدة ومنتجات مماثلة ملا هو موجود 
وبسعر أقل وهو ما يعود بالفائدة على املستهلكني يف قطر.

لم تقم امليرة بتأمني جميع االحتياجات قصيرة األجل لقطر 
فحسب، ولكنها شرعت يف إقامة عالقات جديدة طويلة األجل، 

وذلك يف ظل دعمها للمنتجات احمللية القطرية. 
بفضل والء عمالئنا الكرام ودعم أصحاب املصلحة الرئيسيني مثل 
وزارة االقتصاد والتجارة وحصاد قطر، استطاعت امليرة لعب دور 
محوري على مدار العام من ناحية توجيه االقتصاد الوطني نحو 

دعم رواد األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة وحتقيق املزيد من 
التنوع االقتصادي واالستدامة الذاتية.

مبوازاة ذلك، أجرت امليرة بعض التغييرات املهمة يف الهيكل 
الداخلي للشركة، مما أدى إلى تولي عدد من املديرين اجلدد 
وصانعي القرار الرئيسيني أدواراً قيادية يف مختلف اإلدارات. 

باإلضافة إلى تعيني نائب جديد للرئيس التنفيذي يف الشركة، وقد 
قدمت القيادة اجلديدة مساهمات إيجابية، مبا ينسجم مع سياسات 

الشركة وتوجهها االستراتيجي، ساعدت امليرة يف التغلب على 
حتديات السوق، بينما واصلت العمل على حتقيق رؤيتها.

قد أدى ذلك إلى منو الشركة املستمر وحتقيق نتائج مالية قوية 
انعكست على التغيرات اإليجابية يف مؤشرات األداء الرئيسية 

للميرة يف عام 2017. بينما ارتفع إجمالي ربح املجموعة بنسبة 
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٪9 من 442.2 مليون ريال قطري إلى 481.9 مليون ريال قطري، 
وسجل إجمالي إيرادات تأجير احملالت التجارية زيادة بنسبة 0.3٪ 
لتصل إلى 69.5 مليون ريال قطري، وشهدت املبيعات قفزة بنسبة 

٪10 لتصل إلى 2,865.2 مليون ريال قطري حتى 31 ديسمبر 
2017. كما ارتفعت إيرادات التشغيل ملجموعة امليرة من 531.6 

مليون ريال قطري )الفترة األخيرة( إلى 567.7 مليون ريال قطري 
)الفترة احلالية(، محققة منواً بنسبة ٪6.8 على مدار العام.

كما شهد عام 2017 مزيداً من التقدم يف خطة توسع الشركة التي 
تهدف إلى تقدمي جتربة تسوق امليرة املميزة إلى املزيد من املناطق 

يف أنحاء دولة قطر، إلى جانب املساهمة بشكل مؤثر يف عملية 
التطوير العمراني يف املناطق التي تشهد زيادة سكانية أو تلك التي 

تشهد انخفاض مستوى خدمات التسوق. يف عام 2017، افتتحت 
امليرة 4 مراكز تسوق جديدة، وأضافت   6,095متر مربع إلى 

مساحة متاجر التجزئة. كما، دشنت امليرة 3 متاجر بهدف حتقيق 
رؤيتها بأن تكون "األكثر متيزا وقربا" يف قطر.

بفضل التزام الشركة الراسخ باستراتيجيتها التوسعية من خالل 
دعم خطط التوسع العمراني يف قطر، تفتخر امليرة يف نهاية العام 

بامتالكها 47 فرعاً يف قطر، و 5 يف سلطنة عمان.
خالل اثنتي عشرة سنة من التميز، أظهرت امليرة التزاماً ثابتاً 

بالقيم االجتماعية والثقافية، حيث قامت بخطوات مهمة إلحداث 
تغيير حقيقي يف حياة أفراد املجتمع يف انحاء قطر. ويف عام 

2017، لم تدخر امليرة جهداً يف ممارسة دورها كشركة محلية رائدة 
من خالل رعاية عدد كبير من املبادرات االنسانية، االجتماعية 

والبيئية، التي القت تفاعاًل كبيراً واستحساناً الفتاً من كافة فئات 
املجتمع. 

ومن األمثلة على ذلك التزام امليرة نحو تطوير احلياة االقتصادية 
للمجتمع احمللي، حيث قدمت كافة أشكال الدعم للمزارعني 

واملنتجني احملليني بشكل عملي، ابتداًء من حرصنا على وجود 
اخلضروات احمللية على الرفوف يف معظم متاجرنا، مروراً بدعم 
زيادة انتاج احلليب احمللي، وصوالً إلى التأكد من عرض املنتجات 

القطرية املنتجة محلياً يف أماكن بارزة تسهل مشاهدتها ضمن 
متاجرنا الرئيسية، وذلك يف إطار مبادرة الشراكة مع وزارة 

االقتصاد والتجارة ومركز بداية.

وتقديراً إلجنازاتها املتميزة يف حتقيق النمو والربحية املستدامة 
على مدى أكثر من عقد من تاريخها، ولدورها الرائد يف صياغة 
االقتصاد القطري وقيادة البالد نحو عصر جديد من النجاح ، 

حصلت امليرة على جائزة مرموقة من قبل فوربس الشرق األوسط.
 أود أن أتوجه بخالص التقدير وعميق االمتنان، بالنيابة عن مجلس 

اإلدارة، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، 
أمير البالد املفدى على قيادته احلكيمة ورؤيته الثاقبة للتنمية 

والتطوير وأمن دولة قطر.
كما نعرب عن جزيل شكرنا حلضرة صاحب السمو األمير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي رسخ األسس الثابتة إلعالء 

صرح الوطن احلبيب.
ونتوجه بخالص الشكر ملعالي الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ملا يقدمه من دعم 

وتوجيه وكل الشكر والتقدير إلدارة مراقبة الشركات يف وزارة 
االقتصاد والتجارة ملا تبديه من تعاون وما تقدمه من مشورة.

ونود أن نتقدم بخالص الشكر لكم، مساهمينا الكرام، لدعمكم 
املتواصل الذي مّكن امليرة من الوصول إلى آفاق جديدة، والتحرك 

بثبات نحو حتقيق رؤيتنا بأن نصبح “األكثر متيزاً وقرباً”.
نسأل املولى عز وجل أن يسدد خطانا ملا فيه خير وطننا احلبيب 

ومساهمينا وشعب قطر العزيز.

شكرًا لكم، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي لشركة امليرة 2017

تقرير احلوكمة

نقدم جتربة ابداعية 
ريادية يف مراكز امليرة 

للتسوق

مساحات واسعة وتصميم ذكي، 
لتوفير جتربة متنوعة للبيع 

بالتجزئة.



تقرير حوكمة الشركة.1
 حابوأص المساهمين مصالح تحقيق بهدف والعمليات واألفراد السياسات، يشمل داخلي نظام على الشركة حوكمة تنطوي
 الى باإلضافة األعمال إدارة فطنة باستخدام اإلدارية األنشطة ومراقبة الفع ال التوجيه خالل من ،األخرى المصالح

 ماك، قانوني إلزام مجرد توليس حياة أسلوب هي الشركات حوكمة أن ؤمنننحن في شركة الميرة،  .والنزاهة الموضوعية
المصالح. وأصحابثقة المستثمرين  تُعززووسيلة لنا  مصدر إلهامالشركات  أننا نرى في حوكمة

 الرقابة رمعايي أعلى عكستللشركة  حوكمة بنية ودعمبتطوير  الميرة شركة تلتزم أفضل، بشكل شركائنا خدمة أجل منو
اهمة نظام حوكمة الشركات المسهي إلنشاء بنية حوكمة الشركة تم توفيره في ي. إن اإلطار التوجوالشفافية يةواالستقالل

، في 2017 مايو 15 بتاريخ "(QFMA CGC)" المالية لألسواق قطر هيئة منر صدأالمدرجة في السوق الرئيسية الذي 
 .بورصة قطرولقوانين المعمول بها واألنظمة األخرى لدولة قطر هي لالعامة  المرجعيةحين أن 

ي ف وقد ُصمم ونُف ذ ليحتوي على متطلبات الحوكمة الحوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام الحوكمة تقريرإن  
.2017ديسمبر  31إلى  2017يناير  1شركة الميرة للفترة المشمولة في التقرير من 

وسوا لأل قطر هيئةاإلجراءات التي تبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام نظام حوكمة الشركات المعتمد من .2
 (Qatar Financial Market Authority) المالية
بشأن نظام حوكمة الشركات  2016للعام  5المالية رقم سواققلألسوا قطرهيئةمجلس إدارةمن قرار 2المادة رقم  حثت

رة الزمنية أوضاعهم خالل الفت، كافة المخاطبين بأحكام النظام على توفيق وق الرئيسيةسوالكيانات القانونية المدرجة في ال
 المتاحة.

وقد عملت الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها على وضع تصور متكامل لمتطلبات نظام الحوكمة والخطوات الالزمة للتقيد 
للعمل سويا  مع المعنين في الشركة على التحقق من وضع الجهود  العالمية أحد بيوت الخبرة تعاقدت معم ث، ومن ابه

كما تم إشراك كافة المعنين في الشركة باإلضافة ألصحاب العالقة  .توفيق أوضاع الشركة مع متطلبات النظامالالزمة ل
الشركة في ممارستها للحوكمة. تنتهجهفي هذه الجهود إنطالقا  من مبدأ الشفافية والعمل المشترك الذي 

المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق  الستفادة منباستقوم الشركة وباإلضافة الى ما تم إنجازه من جهود، 
 المتطلبات الجديدة. وسياسات وممارسات الحوكمة بالشركة حسبمواثيق العمل كافة األوضاع لتحديث 

المساهمون.3
حقوق المساهمين في النظام األساسي أرست آليات إدارة  ، وقدوتقد رها إن شركة الميرة تحترم قيمة حقوق مساهميها

شمل ت الحقوق المنصوص عليها للمساهمين في النظام األساسي للشركةفبطريقة عادلة ومنصفة.  هاماللشركة لضمان إحتر
 حضور الجمعيةوالوصول إلى سجالت الملكية، وعلى وجه التحديد أمور منها، األولوية في إكتتاب أسهم شركة الميرة، 

ممارسة حقوق التصويت وتفويض حقوق التصويت إلى الوكالء،  وتوزيع األرباح و، عاديةوالغير  العادية العامة السنوية
 ،االجتماع الجمعية العموميةطلب عقد إجتماع الجمعية العامة، وضع ومناقشة جدول أعمال ووفقا  للجمعية العامة العادية، 

نتخاب المجلس، والمشاركة في القرارات الوطريقة التصويت سئلة المطروحة، األعلى  الردودوحق الحصول على 
  وما إلى ذلك. ،العادية العامةالرئيسية من خالل الجمعية 
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، تم خاللها إعتماد القرارات التالية:2017 مارس 19 إجتماعها السنوي بتاريخ العادية العامةعقدت الجمعية 

  والخطة 2016ديسمبر  31ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في  الشركة، نشاطات عن دارةاإلتقرير مجلس ،
المستقبلية للشركة والتصديق عليها.

  عليها والتصديق 2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية بتاريخ  المالية البيانات عنالحسابات  مراقبتقرير.

2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة والخسائر األرباح وحساب للشركة السنوية الميزانية على المصادقة.

لكل قطري لاير 9) للمساهمين نقدية أرباح لاير قطري 180,000,000اإلدارة بتوزيع  مجلس توصية على الموافقة 
(.سهم

2016 العام عن السابع الحوكمة تقرير على الجمعية مصادقة.

على والموافقة ،2016ديسمبر  31أعضاء مجلس اإلدارة من أي إلتزامات للسنة المالية المنتهية بتاريخ  إعفاء 
.مكافآتهم

 وزارة من وممثلين(، اإلدارة لمجلس الفرعية اللجان أعضاء أيضا   هم)الذين  اإلدارة مجلس من أعضاء معظم حضر
 .لسنويا العامة الجمعية إجتماع الخارجيين الحسابات ومدققي واإلدارة القانونية، الداخلي، والتدقيق التجارة،و قتصاداال

المساهمةمعلومات .4
 بتحويل 2004 لسنة( 24) رقم القانـون ألحكام وفقا   قطرية مساهمـة كشركـة اإلستهالكيـة للمـواد الميـرة شركـة تأسسـت
من قبل  2005فبراير  28بتاريخ  2005لعام  40القرار رقم  . تم إصدارقطرية مساهمة شركة إلى التعاونية الجمعيات

بشأن الشركات  2002لعام  5من القانون رقم  68ألحكام المادة رقم  وزارة اإلقتصاد والتجارة لتأسيس الشركة وفقا  
 الخاص بها.ونظام التأسيس  التجارية

لاير قطري للسهم  10بقيمة أسمية  ،سهم 20,000,000مقسم إلى لاير قطري،  200,000,000مال الشركة هو رأس 
الواحد.

(MERSرمز شركة الميرة هو: مؤشر ) 2009أكتوبر  28الميرة في سوق قطر لألوراق المالية بتاريخ  شركةأدرجت 
:المساهمة التاليةضوء في اإلدراج على قائمة 

نسبة المساهمةالمملوكةعدد األوسهم المساهمون

%5,200,00026شركة قطر القابضة

%14,800,00074الخاص مساهمين القطاعكافة 

، وأن إجمالي عدد األسهم التي يمتلكها أحد %26تمتلك  شركة قطر القابضةللشركة بأن المعدل يحدد النظام األساسي 
وحرصا من الشركة على االلتزام بالنسبة القصوى لما يمكن  .من إجمالي أسهم الشركة %5 زأال تتجاوالمساهمين يجب 

سوق قطر لألوراق المالية للحصول على معلومات صحيحة  علىتعتمد الميرة  شركةفإن أن يمتلكها أي مساهم في الشركة، 
 . ينوحديثة لسجل المساهم

 الجهات المختصة والمساهمين فيبعد موافقة  ،على قرارات هامة 31/5/2012 تاريخالميرة ب شركة صادق مجلس إدارة
عن طريق طرح  %100منها زيادة رأس المال بنسبة و ،8/10/2012اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في 

مضافا إليها خمسة وثمانون رياال  عالوة  ،للسهم الواحدعشرة رياالت بسعر جديدة لالكتتاب للمساهمين الحاليين  أسهم
.لشركةاهيكل رأس مال  غي ربما لكل سهم  إصدار

صادق مجلس إدارة الشركة على قرارات هامة بعد موافقة الجهات المختصة والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة كما 
ومنها تعديل النظام األساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق  05/10/2016الغير عادية المنعقد في 

وتعمل الشركة حاليا  على تحديث النظام األساسي بما يتوافق مع  ،2015لسنة  11مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 
 هذا التغير.

ي وعلى النحو التالي:كما اتخذت الجمعية العامة قرارات أخرى في ذات االجتماع الغير عاد

من %26 البالغة قطر دولة حكومة أسهم لتحويل للشركة األساسي النظام من( 6) رقم المادة تعديل قرار على صودق 
.القابضة قطر شركة إلى الميرة شركة أسهم

مكون من سبعة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ( من النظام األساسي لتقرأ " 26) رقمعلى قرار تعديل المادة  صودق
أعضاء تُعي ن شركة قطر القابضة أثنين منهم مقابل حصتها على أن يكون من بينهما الرئيس، ويُنتخب األعضاء الباقين 

ي وال يجوز لشركة قطر القابضة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة . "بطريقة االقتراع السر 

( من النظام األساسي لتقرأ " يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس اإلدارة 35على قرار تعديل المادة رقم ) صودق
أو أحد أعضاء المجلس بناء  على اقتراح صادر من مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة، أو بناء  على طلب موقع من عدد 

شريطة موافقة شركة قطر القابضة إذا كان العزل يتعلق  من المساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع رأسمال الشركة
."برئيس المجلس أو العضو اآلخر الُمعين مقابل حصتها

 أينما وردت في النظام األساسي  "شركة قطر القابضة" بعبارة "حكومة دولة قطر"عبارة صودق على استبدال
.للشركة

واإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة.5
 يصالإ في المجلس رئيس مع مشتركة مسؤولية يتولى أنه كما الميرة، شركة على الشامل اإلشراف اإلدارة مجلس يتولى
 لتجاريةا العمليات وإدارة لتنظيم الالزمة الصالحيات كافة اإلدارة مجلس يتولى، والميرة لشركة التجارية خطةال وتنفيذ
.الميرة في

ز لتعزي كما ينبغييتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على اإلدارة، وأن يكون على علم، وأن يتحقق ويتصرف 
بمراجعة الهيكل التنظيمي للشركة في إطار النشاط  أهداف شركة الميرة اإلستراتيجية والتجارية. قام مجلس اإلدارة

سع والتنمية في األسواق المحلية والخارجية.  التشغيلي، مع األخذ بعين اإلعتبار خطط التو 
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العمليات المساندة.6
 حةواضمع وجود حدود ، مسؤوليات الخاصة بكل الوظائف في وثائق الحوكمةالدوار واألتم توثيق تفويض السلطات و

ترخيص ل (األربعة العيون)مبدأ المتناسبة مع إلحترام الصارم لمبدأ التوقيع المزدوج، والمتطلبات باإلضافة ل للسلطة
ن السابع المنعقد يوم اإلثني إجتماعهمجلس اإلدارة اإلجراءات والسياسات التشغيلية في  إعتمد. كما الصفقات التجارية

 .اإلستشاريينقام بها مجموعة من الخبراء  التيللدراسات المتخصصة  ، وفقا  2011نوفمبر  21بتاريخ 

ئمٍة قاأوضاع أي المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق  المهلةخالل تواصل مساعيها الشركة  جدير بالذكر أن 
العمل الخاصة بمجلس اإلدارة ولجان المجلس حسب المتطلبات الجديدة. مواثيقوتحديث 

المجلس ميثا    .6.1
يُفص ل و، ممارسة صالحياته وأداء واجباته علىإعتمدت شركة الميرة "ميثاق المجلس" لمساعدة مجلس إدارتها 

 الميثاق الغرض من المجلس، تكوينه، إجراءات اإلجتماعات، ومسؤوليات المجلس.

يثاق وذلك لتحديث مالمهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع من باالستفادة وستقوم الشركة 
  .من نظام الحوكمة الجديد 9و 8وفقا للمواد  المجلس حسب المتطلبات الجديدة

.على موقع الشركة اإللكتروني ليصبح مرجعا  عاما  ألصحاب المصالحالمحدث  ميثاق المجلس سيتم نشر كما 

للمجلس المهني السلوك قواعد.6.2
المجلس بأن العمل وفقا  ألعلى  ويرىيلتزم مجلس إدارة شركة الميرة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري، 

وسيتم نشر  وعمالء شركة الميرة. مستوى من األمانة والنزاهة أمر بالغ األهمية لحماية مصالح الميرة، ومساهميها،
على موقع الشركة اإللكتروني ليصبح مرجعا  عاما  ألصحاب المصالح. المحدثة قواعد السلوك المهني

المجلس تكوين.6.3
شركة  عي نتهممنهم  انعضو ،أعضاء 7 منإدارة شركة الميرة  مجلس يتألفللشركة،  المعدلللنظام األساسي  وفقا  

الذي و السري قتراعاإل طريق عن المتبقون الخمسة األعضاءانتخب كما . لمجلسمن بينهما رئيس ا قطر القابضة
في االنتخابات التي تمت  2016 مارس 28 فيعقد  الذي السنوي العادية العامة الجمعية اجتماع في ساهمينالمُ شمل 

 مبدأ "سهم واحد لصوت وقد أُت بع .الخارجيين الحسابات مدققيو والتجارة، اإلقتصاد وزارة ممثلي من كامل بإشراف
، ولم تشارك 2015 لسنة 11رقم  التجارية الشركات قانون( 96رقم ) والمادةللشركة  األساسيللنظام  واحد" وفقا  

 في هذه اإلنتخابات. قطر القابضة

يثاق مالمهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث  باإلستفاده منوستقوم الشركة 
حسب المتطلبات  7، و6، و5وفقا للمواد سياسة الترشيحات والمكافآت وتعديل النظام األساسي الحالي المجلس و
الجديدة.

.لهذا التقرير 1تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس اإلدارة متضمن في الملحق رقم ويمكن الحصول على 

 األوسهمالوضعالتمثيلاألول التعيينالمسمىاالوسمالرقم
المملوكة

ال ينطبقمستقل غيرالقابضة قطر شركة2016 مارسالرئيسثاني آل ثامر بن ثاني الشيخ سعادة1

ال ينطبقمستقل غيرالقابضة قطر شركة2005 فبرايرالرئيس نائبالسويدي سعيد سيف. د2

2,000 مستقل غيرالمساهمين2007 مايوعضو*الخليفي هللا عبدأحمد  السيد3

36،500مستقلالمساهمين2005 فبرايرعضوبن محمد النابت صالح. د سعادة4

69،500مستقلالمساهمين2007 يونيوعضوالسليطي إبراهيم محمد السيد5

2،514مستقلالمساهمين2010 مارسعضوالهاشميمصطفوي  هللا عبدمحمد  السيد6

2،000ستقلمالمساهمين2013 مارسعضواألصمخ هللا عبدحسن  السيد7
(7من نظام الحوكمة )تعريف العضو المستقل رقم  1رقم تعامالت تجارية مع الشركة بالرجوع للمادة ه ديل *



للمجلس المهني السلوك قواعد.6.2
المجلس بأن العمل وفقا  ألعلى  ويرىيلتزم مجلس إدارة شركة الميرة بأعلى معايير النزاهة والسلوك التجاري، 

وسيتم نشر  وعمالء شركة الميرة. مستوى من األمانة والنزاهة أمر بالغ األهمية لحماية مصالح الميرة، ومساهميها،
على موقع الشركة اإللكتروني ليصبح مرجعا  عاما  ألصحاب المصالح. المحدثة قواعد السلوك المهني

المجلس تكوين.6.3
شركة  عي نتهممنهم  انعضو ،أعضاء 7 منإدارة شركة الميرة  مجلس يتألفللشركة،  المعدلللنظام األساسي  وفقا  

الذي و السري قتراعاإل طريق عن المتبقون الخمسة األعضاءانتخب كما . لمجلسمن بينهما رئيس ا قطر القابضة
في االنتخابات التي تمت  2016 مارس 28 فيعقد  الذي السنوي العادية العامة الجمعية اجتماع في ساهمينالمُ شمل 

 مبدأ "سهم واحد لصوت وقد أُت بع .الخارجيين الحسابات مدققيو والتجارة، اإلقتصاد وزارة ممثلي من كامل بإشراف
، ولم تشارك 2015 لسنة 11رقم  التجارية الشركات قانون( 96رقم ) والمادةللشركة  األساسيللنظام  واحد" وفقا  

 في هذه اإلنتخابات. قطر القابضة

يثاق مالمهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث  باإلستفاده منوستقوم الشركة 
حسب المتطلبات  7، و6، و5وفقا للمواد سياسة الترشيحات والمكافآت وتعديل النظام األساسي الحالي المجلس و
الجديدة.

.لهذا التقرير 1تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس اإلدارة متضمن في الملحق رقم ويمكن الحصول على 

 األوسهمالوضعالتمثيلاألول التعيينالمسمىاالوسمالرقم
المملوكة

ال ينطبقمستقل غيرالقابضة قطر شركة2016 مارسالرئيسثاني آل ثامر بن ثاني الشيخ سعادة1

ال ينطبقمستقل غيرالقابضة قطر شركة2005 فبرايرالرئيس نائبالسويدي سعيد سيف. د2

2,000 مستقل غيرالمساهمين2007 مايوعضو*الخليفي هللا عبدأحمد  السيد3

36،500مستقلالمساهمين2005 فبرايرعضوبن محمد النابت صالح. د سعادة4

69،500مستقلالمساهمين2007 يونيوعضوالسليطي إبراهيم محمد السيد5

2،514مستقلالمساهمين2010 مارسعضوالهاشميمصطفوي  هللا عبدمحمد  السيد6

2،000ستقلمالمساهمين2013 مارسعضواألصمخ هللا عبدحسن  السيد7
(7من نظام الحوكمة )تعريف العضو المستقل رقم  1رقم تعامالت تجارية مع الشركة بالرجوع للمادة ه ديل *



إجتماعات المجلس.6.4
 ادة منباإلستفوستقوم الشركة ، وفق الجدول التاليفترة المشمولة في التقرير المرات خالل  ستإجتمع المجلس 

من النظام  14 ادةللم وفقا  المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق المجلس 
 الجديد للحوكمة:

 جدول صدور تاريخ
اإلدارة مجلس أعمال

 األصوات
بالوكالة

 األعضاء عدد
الغائبين الحاضرين عدد اإلجتماع تاريخ  إجتماعات

المجلس
2017فبراير  8 - - 7 2017فبراير  20 1

2017 يوليو 5 - 1 6 2017يوليو  18 2

2017 يوليو 31 - 3 4 2017أغسطس  9 3

2017 أكتوبر 2 - 2 5 2017أكتوبر  14 4

2017نوفمبر  9 1 1 6 2017نوفمبر  21 5

2017 ديسمبر 7 - 3 4 2017ديسمبر  21 6

المستمر التعليم وتطوير اإلدارة مجلس أعضاء تعريف.6.5
 المعلومات وجميع واإلدارة، الشركة، بهيكل ملما   يصبح أن حديثا   منتخب إدارة مجلس عضو كل على يتوجب
  .مسؤولياته تحمل من تمكنه التي األخرى

فصل الواجبات بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.6.6
 والرئيس بن ثامر بن محمد آل ثانيثاني الشيخ  سعادة اإلدارة مجلس رئيسضمنت الشركة فصل األدوار بين 

وظائف كل منهما لإلختصاصات المحددة والموثقة بشكل واضح. وتخضع ،ردباكوبس لوم السيد)باإلنابة(  التنفيذي

واجبات رئيس مجلس اإلدارة.6.7
 الإيص ذلك في بما وفع الة مناسبة بطريقة المجلس، في العمل سير حسن ضمان عن المسؤول هو المجلس رئيس

 نأ اإلدارة مجلس لرئيس يجوز ال، واإلدارة مجلس أعضاء إلى المناسب الوقت وفي ودقيق كامل بشكل المعلومات
.المجلس لجان من لجنة أي في عضوا   يكون

 امة،الع واالجتماعات المجلس، رئاسة  -على تقتصر ال ولكنها - تشمل اإلدارة مجلس رئيس ومسؤوليات واجباتأن 
 جدول على والموافقة الفعالة، المشاركةعلى المجلس  أعضاء وتشجيع المجلس، جتماعاتإل الفع   سير وضمان
 اءأد وتقييم اإلدارة، مجلس إلى آرائهم إيصالو المساهمين مع الفعال التواصل وتسهيل المجلس، اتجتماعإ أعمال
 .بشكل سنوي المجلس

المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث الشروط  باإلستفادة منوستقوم الشركة 
.حسب المتطلبات الجديدة 11وفقا للمادة  المرجعية لرئيس المجلس

التزامات أعضاء مجلس اإلدارة.6.8
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعين اإلعتبار أن دورهم األساسي هو توفير القيادة للشركة، لتحديد 

ستقوم الشركة  وممارسات إدارة المخاطر. ةلشركااألهداف االستراتيجية طويلة األمد، وتطوير نظام قوي لحوكمة 
لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق المجلس وفقا للمادة المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية  باإلستفادة من

 حسب المتطلبات الجديدة. 12

تقييم أداء المجلس .6.9
لقد وفق مجلس اإلدارة للعمل على تحقيق مصلحة الشركة وأهدفها وخططها المالية التي تم إعتمادها، وقد تم خالل 

ديسمبر  31إلتزامات للسنة المالية المنتهية بتاريخ وإعفائهم من  نالمساهميالجمعية العامة إبراء ذمة المجلس من قبل 
.نظير أدائهم خالل العام المالي مكافآتهم على والموافقة ،2016

لجان المجلس.7
 تنفيذ يف والمساعدةأعمال المجلس  لتسهيلوذلك  والمكافئاتولجنة الترشيحات  التدقيق، لجنةلجنتان وهما  المجلس ئأنش

ولجنة  رستثمااإل لجنةه وقراراته حسب متطلبات نظام الحوكمة، كما أنشأ المجلس اللجان اإلضافية التالية وهي مسؤوليات
  من أجل تحسين إسلوب إدارة الشركة ورفع مستوى الرقابة على عملياتها. العامة المناقصات

لجنة التدقيق.7.1
 بشأنوتقوم اللجنة بإرسال التقارير إلى مجلس اإلدارة  ،المجلس قبل من 2005 عام منذ التدقيق لجنة تأسست

.ةالمالي البيانات على الموافقة تاريخل الفترة وخالل للسنة المالية الداخلية الرقابة نظم ةليعالف مراجعتها

 خاطرمال على كافية رقابة وفربأكملها ت دارةاإل عملية تكون أن ضمان إلى سعىت التدقيق لجنة فإن ،بشكل عام
 ناقشاتمال جانب إلى والخارجية، الداخلية المراجعة من الدورية التقارير في النظر خالل من الميرة،لشركة  األساسية

 . واجباتها وأداء صالحياتها ممارسة في تهالمساعد ا  ميثاق التدقيق لجنةاعتمدت وقد  .المديرين كبار مع

المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق  باإلستفادة منوستقوم الشركة 
.من نظام الحوكمة 19و 18وفقا للمادة وإعادة إختيار أعضائها  لجنة التدقيق الحالي

أعضاء: 5من  التدقيقتتكون لجنة 

الوضعالمسمىاالوسمالرقم

مجلس، غير تنفيذي  عضوالرئيسالخليفي هللا عبدأحمد  السيد.1

مجلس، غير تنفيذي  عضوعضوالسويدي سعيد سيف.  د.2

مجلس، غير تنفيذي  عضوعضواألصمخ هللا عبدحسن  السيد.3

التدقيق الداخلي – تنفيذي عضوسالممحمد سيد السيد.4

التدقيق الداخلي – تنفيذيوأمين سر عضودل ى وليد هشام السيد.5



التزامات أعضاء مجلس اإلدارة.6.8
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعين اإلعتبار أن دورهم األساسي هو توفير القيادة للشركة، لتحديد 

ستقوم الشركة  وممارسات إدارة المخاطر. ةلشركااألهداف االستراتيجية طويلة األمد، وتطوير نظام قوي لحوكمة 
لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق المجلس وفقا للمادة المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية  باإلستفادة من

 حسب المتطلبات الجديدة. 12

تقييم أداء المجلس .6.9
لقد وفق مجلس اإلدارة للعمل على تحقيق مصلحة الشركة وأهدفها وخططها المالية التي تم إعتمادها، وقد تم خالل 

ديسمبر  31إلتزامات للسنة المالية المنتهية بتاريخ وإعفائهم من  نالمساهميالجمعية العامة إبراء ذمة المجلس من قبل 
.نظير أدائهم خالل العام المالي مكافآتهم على والموافقة ،2016

لجان المجلس.7
 تنفيذ يف والمساعدةأعمال المجلس  لتسهيلوذلك  والمكافئاتولجنة الترشيحات  التدقيق، لجنةلجنتان وهما  المجلس ئأنش

ولجنة  رستثمااإل لجنةه وقراراته حسب متطلبات نظام الحوكمة، كما أنشأ المجلس اللجان اإلضافية التالية وهي مسؤوليات
  من أجل تحسين إسلوب إدارة الشركة ورفع مستوى الرقابة على عملياتها. العامة المناقصات

لجنة التدقيق.7.1
 بشأنوتقوم اللجنة بإرسال التقارير إلى مجلس اإلدارة  ،المجلس قبل من 2005 عام منذ التدقيق لجنة تأسست

.ةالمالي البيانات على الموافقة تاريخل الفترة وخالل للسنة المالية الداخلية الرقابة نظم ةليعالف مراجعتها

 خاطرمال على كافية رقابة وفربأكملها ت دارةاإل عملية تكون أن ضمان إلى سعىت التدقيق لجنة فإن ،بشكل عام
 ناقشاتمال جانب إلى والخارجية، الداخلية المراجعة من الدورية التقارير في النظر خالل من الميرة،لشركة  األساسية

 . واجباتها وأداء صالحياتها ممارسة في تهالمساعد ا  ميثاق التدقيق لجنةاعتمدت وقد  .المديرين كبار مع

المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق  باإلستفادة منوستقوم الشركة 
.من نظام الحوكمة 19و 18وفقا للمادة وإعادة إختيار أعضائها  لجنة التدقيق الحالي

أعضاء: 5من  التدقيقتتكون لجنة 

الوضعالمسمىاالوسمالرقم

مجلس، غير تنفيذي  عضوالرئيسالخليفي هللا عبدأحمد  السيد.1

مجلس، غير تنفيذي  عضوعضوالسويدي سعيد سيف.  د.2

مجلس، غير تنفيذي  عضوعضواألصمخ هللا عبدحسن  السيد.3

التدقيق الداخلي – تنفيذي عضوسالممحمد سيد السيد.4

التدقيق الداخلي – تنفيذيوأمين سر عضودل ى وليد هشام السيد.5

السيد السيد محمد سالم



 خبرةمن أصحاب الاللجنة  أعضاء من العظمى الغالبية، ويتكون 2017 العام خالل مرات 5 التدقيق لجنة اجتمعت
:على النحو التاليهي  الحالي هاميثاقفي  اللجنة مسؤولياتوتم توثيق  .محاسبيةالو ماليةال

تغييراتبال إلى المجلس والتوصية الداخلي، التدقيق التدقيق، لجنةو اإلمتثال، مواثيق فيبشكل سنوي  النظر إعادة 
.تحديثاتال أو

لخارجيين،ا الحسابات مدققي تعويضات على والموافقة الخارجيين، الحسابات بمرشحي مدققي لمجلسل التوصية 
.اليتهفع   ومدى ،التدقيق ونتائج نطاق مراجعةو

بها الخارجيين القيام الحسابات على مدققي يتعين التيو التدقيق غير عمل أي على الموافقة.

مراجعة اأيض. الداخلي التدقيقاإلمتثال و رئيس إقالة أو تعيين، وإعادة وتعيين ،ستبدالإ فيوالتعاون  مراجعةال 
.وااللتزام الداخلي التدقيق من للرئيس مكافأة ويوصي األداء

ذلك في بما الخارجيين، الحسابات مدققيو ،الداخلي التدقيقاإلمتثال، و( رؤساء) رئيس ستقاللإ وضمان تأكيد 
ل ، كل ذلك بشكالخارجيون المدققون قدمهاي التي المرتبطة بها والرسوم ،اإلدارية ستشاراتاإل خدماتال مراجعة
.سنوي

 يين،الخارج الحسابات ومدققي الداخلي رئيس )رؤساء( اإلمتثال، التدقيق واإلدارة، األخرى، اللجان معبالتعاون 
 هذه من للحدالمتخذة  اإلدارةخطوات  وتقييم الموجودة، إحتماالت التعرض أو الهامة لمخاطرا تتم مراجعة

.لشركةعلى ا المخاطر

لداخلي وخطة التدقيق ا نطاقيتم النظر في  الداخلي، التدقيق ورئيس الخارجيين الحسابات مدققي مع بالتشاور
والخارجي.

 ضمانو التدقيق، جهود تنسيق يتم مراجعة ،الخارجيين الحسابات مدققيو الداخلي التدقيق رئيس معبالتعاون 
.التدقيق لموارد الالفع   ستخدامواإل ،المكررة جهود، وتخفيض التغطيةال كتمالإ

 حص والف الفصلية المراجعة من نتهاءاإل عندو الخارجيين الحسابات مدققيو المالية الشؤون مديربالتعاون مع
:يما يل، تتم مراجعة السنوي

 نزاهةو الصلة، ذات والحواشي السنوية المراجعة المالية والبياناتالمدققة  السنويةالربعية والقوائم المالية 
. الشركة في بها المعمول المحاسبية للمبادئ وفقا للشركة المالية التقارير

المتماثلة واإلعالنات سنويةالربع  المالية القوائم كلعلى  المجلس،الموافقة بالنيابة عن  التدقيق لجنة تتولى 
.مالية سنة كل من لثالث األرباع األولى

صلةال اتذ عالناتاإلو السنوية المالية النتائجعلى  لموافقةا ،اإلدارة مجلسالتوصية إلى  لتدقيقا لجنة تتولى:
.تدقيق المدققين الخارجيين للقوائم المالية السنوي والتقارير المرتبطة بها
 الرقابة المحاسبية للشركة. كفاءة نظاممدى
لمدققين الخارجيينالمساعدة المقدمة من اإلدارة إلى ا.
الداخليين مع ردود  والمدققينمن قبل المدققين الخارجيين  أي مالحظات أو توصيات جوهرية ذات صلة

اإلدارة عليها. 
 خطيرة أو خالفات مع أي تغييرات جوهرية مطلوبة في خطة تدقيق المدققين الخارجيين، وأي صعوبات

اإلدارة تمت مواجهتها خالل عملية التدقيق وإيجاد الحلول لها، وغيرها من المسائل المتعلقة بعملية التدقيق.
الداخلي التدقيقو اإلمتثال ورئيس اإلدارةيلي بالتعاون مع  لما ةالنظر والمراجعة السنوي:

 ؛الملحقة بها دارةردود اإلو السنة، خالل متثالواإل الداخلي لتدقيقمن قبل االمالحظات الجوهرية

متثال؛اإل ومخاطر والممارسات والتكنولوجيا واألعمال اإلدارةنظام  على للشركة الداخلية الرقابة كفاءة
اإلمتثال تدقيقخطط و الداخليرئيس التدقيق من قبل  المخطط نطاقال في مطلوبة تغييرات أي.
 واإلمتثال. الداخلي التدقيقالموازنة والتوظيف في

.)مراجعة الصفقات ذات المصلحة الشخصية، واألنشطة الغير مالئمة للشركة )إن وجدت

نللقواني الشركة متثالإ مراجعة نتائج اإلدارة، أو واإلمتثال الداخلي التدقيق( رؤساء) رئيس مع يستعرض 
 .السلوك المهني للشركة وقانون الخارجية

 المتبادلة  تثالماإل وسياسات المالية، البيانات على مادي أثر لها يكون قد التي والتنظيمية القانونية المسائلمراجعة
.التنظيمية الجهات من الواردة والتقارير والبرامج، ،ذات الصلة

الشركة لصالح األعمال ستمراريةإ وتخطيط األعمالإستمرارية  إدارةعلى  اإلشراف.

في دارةاإلو األخرى، واللجان الخارجيين، الحسابات ومدققي ،واإلمتثال الداخلي التدقيق( رؤساء) رئيس لقاء 
.التدقيق لجنة معتكون من الواجب مناقشتها  أمور أية لمناقشة منفصلة تنفيذية جلسات

كيفو ومسؤولياتها، التدقيق لجنة تكوين يصف الذيو السنوي التقرير فيه إلدراج خطاب وإعدادفي  النظر 
.الوفاء بها

سبةمنا التدقيق لجنةالتي تراها  التوصيات مع ،المجلس إلى التدقيق لجنة ومحاضرإعداد التقارير  إجراءات.

وقد وفقت اللجنة إلتمام العديد من مهامها والتي كان أبرزها األمور التالية: 

مالئمةوالتحقق من وضع الضوابط  2017مكاتب التدقيق لمراجعة بيانات السنة المالية عروض  مراجعة 
األنسب منها.العرض إلختيار 

2017 المالي اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام

 مناقشة بعض األمور المتعلقة بالمعايير الدولية الممكن تطبيقها في الشركة، باإلضافة إلى األمور المتعلقة بتطبيق
ضريبة القيمة المضافة.

داخلي الصادرة من إدارة التدقيق الداخليمناقشة تقارير التدقيق ال.

والمكافآتلجنة الترشيحات .7.2
 تهالمساعد ا  ميثاق رشيحات والمكافآتالت لجنة اعتمدتحيث  16/12/2012في  والمكافآتالترشيحات  لجنة تأسست

ل هذا الو. واجباتها وأداء صالحياتها ممارسة في  إجتماعاتهاإجراءات و وتكوينها، اللجنة من الغرض ميثاقيُفص 
 .اللجنة ومسؤوليات

 وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها:

.دراسة وتقديم الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة

 للتأكد من مدى تطابق أعضائها مع المهارات والمعرفة المطلوبة ولجانهإجراء مراجعة دورية لمجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة. التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب واإلحالل ألعضاء

.إصدار خطابات التعيين ألعضاء مجلس اإلدارة



متثال؛اإل ومخاطر والممارسات والتكنولوجيا واألعمال اإلدارةنظام  على للشركة الداخلية الرقابة كفاءة
اإلمتثال تدقيقخطط و الداخليرئيس التدقيق من قبل  المخطط نطاقال في مطلوبة تغييرات أي.
 واإلمتثال. الداخلي التدقيقالموازنة والتوظيف في

.)مراجعة الصفقات ذات المصلحة الشخصية، واألنشطة الغير مالئمة للشركة )إن وجدت

نللقواني الشركة متثالإ مراجعة نتائج اإلدارة، أو واإلمتثال الداخلي التدقيق( رؤساء) رئيس مع يستعرض 
 .السلوك المهني للشركة وقانون الخارجية

 المتبادلة  تثالماإل وسياسات المالية، البيانات على مادي أثر لها يكون قد التي والتنظيمية القانونية المسائلمراجعة
.التنظيمية الجهات من الواردة والتقارير والبرامج، ،ذات الصلة

الشركة لصالح األعمال ستمراريةإ وتخطيط األعمالإستمرارية  إدارةعلى  اإلشراف.

في دارةاإلو األخرى، واللجان الخارجيين، الحسابات ومدققي ،واإلمتثال الداخلي التدقيق( رؤساء) رئيس لقاء 
.التدقيق لجنة معتكون من الواجب مناقشتها  أمور أية لمناقشة منفصلة تنفيذية جلسات

كيفو ومسؤولياتها، التدقيق لجنة تكوين يصف الذيو السنوي التقرير فيه إلدراج خطاب وإعدادفي  النظر 
.الوفاء بها

سبةمنا التدقيق لجنةالتي تراها  التوصيات مع ،المجلس إلى التدقيق لجنة ومحاضرإعداد التقارير  إجراءات.

وقد وفقت اللجنة إلتمام العديد من مهامها والتي كان أبرزها األمور التالية: 

مالئمةوالتحقق من وضع الضوابط  2017مكاتب التدقيق لمراجعة بيانات السنة المالية عروض  مراجعة 
األنسب منها.العرض إلختيار 

2017 المالي اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام

 مناقشة بعض األمور المتعلقة بالمعايير الدولية الممكن تطبيقها في الشركة، باإلضافة إلى األمور المتعلقة بتطبيق
ضريبة القيمة المضافة.

داخلي الصادرة من إدارة التدقيق الداخليمناقشة تقارير التدقيق ال.

والمكافآتلجنة الترشيحات .7.2
 تهالمساعد ا  ميثاق رشيحات والمكافآتالت لجنة اعتمدتحيث  16/12/2012في  والمكافآتالترشيحات  لجنة تأسست

ل هذا الو. واجباتها وأداء صالحياتها ممارسة في  إجتماعاتهاإجراءات و وتكوينها، اللجنة من الغرض ميثاقيُفص 
 .اللجنة ومسؤوليات

 وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها:

.دراسة وتقديم الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة

 للتأكد من مدى تطابق أعضائها مع المهارات والمعرفة المطلوبة ولجانهإجراء مراجعة دورية لمجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة. التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب واإلحالل ألعضاء

.إصدار خطابات التعيين ألعضاء مجلس اإلدارة



.تقديم اإلقتراحات لسياسة شاملة للتعويضات المالية

 اإلدارية العليا. الوظائفلي لشاغالتنفيذي للتعويضات المالية المقترحة الرئيس مشاورة

 :2017العام ، وقد إجتمعت مرتين خالل التالية أسمائهم األعضاءهذه اللجنة من  وتتكون

الوضع المسمىاالوسمالرقم

عضو مجلس إدارة الرئيسالمصطفوي هللا عبد محمد السيد1

عضو مجلس إدارة عضواألصمخعبد هللا  حسن السيد2

عضو مجلس إدارة عضوالخليفي هللا عبد أحمد السيد3

مدير الشؤون القانونية واإلمتثال –تنفيذي السر أمينالفائق مستور األمين لسيدا4

وقد وفقت اللجنة إلتمام العديد من مهامها والتي كان أبرزها األمور التالية: 

 أوصت اللجنة بضرورة تعديل الئحة شؤون الموظفين بالشركة لتتضمن حق الموظفين القطريين العاملين
بالشركة في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم في الشركة.

 من الربح الصافي بعد خصم االحتياطيات  %5وافقت اللجنة على أال تتجاوز مكافأة أعضاء المجلس عن
قانون الشركات الجديد، كما قررت اللجنة مكافأة سكرتير مجلس  ألحكامواالستقطاعات القانونية وذلك وفقا 

جة.اإلدارة بصفته وذلك وفقا لما جرى عليه العمل والممارسة في الشركات المدر

 2017ناقشت اللجنة المكافأة السنوية للعاملين في الشركة وقررت أنها تحسب على أساس تقدير األداء عن العام.

 2017ناقشت اللجنة عالوة الزيادات السنوية على رواتب الموظفين عن العام.

لممارسات سترشد باتحات الصادرة من المكتب االستشاري، والتي ناقشت اللجنة مسودة سياسة المكافآت والترشي
 .والمحددات المتبعة محليا وإقليميا بما ال يتضارب والنظم المتبعة في دولة قطر

لجنة اإلوستثمار.7.3
 اإلدارة جلسم قبل من لالستثمار لجنة أنشأت االستثمار، لفرص تفصيال   أكثر تقييمفي  اإلدارة مجلس مساعدة بهدف
 ة،اللجن تكوين أحكام حددت االستثمار لجنة اختصاصاتجدير بالذكر، أن   .2005 أبريل 19 بتاريخ قرارها خالل من
 القرارات اتخاذ في للمساعدة االستثمار وسياسة ،هاومسؤوليات هاوأدوار هاوتوصيات اتها،قرار جتماعها،إ

 .االستثمارية

:2017 العامخالل  اتمر 4عت م، وقد إجتأعضاء 6 من اللجنة تتألف

الوضعالمسمىاالوسمالرقم

مجلس عضوالرئيسالسليطي إبراهيم محمد السيد.1
مجلس عضوعضواألصمخ هللا عبدحسن  السيد.2

مجلس عضوعضوسعادة د. صالح بن محمد النابت.3

مستشار خارجيعضوالسيد عبد الهادي الهاجري.4

تنفيذي –التنفيذي  الرئيسعضود كوباس لومباردالسي.5

تنفيذي– المالية للشئون التنفيذي المدير وأمين سر عضوتشاو بو تيك السيد.6

النحو التالي: اللجنة علىمسؤوليات 

خرىأ مسائل وأية المجلس، من توجيههاالتي تم  المختلفة ستثماريةاإل المقترحات جميع عتمادإو ومراجعة دراسة 
.اللجنة إلى أحيلت

يتجاوز ذلك  شيء وأي ،لإلستثمار الواحد قطري لاير مليون 10 إلى تصل ستثماريةإ قرارات تخاذإ للجنة يمكن
.نفسه المجلس الىيتم إحالته 

قطر دولة لقوانين وفقاو ،التأسيس وثيقة في تورد كما األنشطة في الشركة ستثماراتإ تكون.
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.نفسه المجلس الىيتم إحالته 
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والمزايداتلجنة المناقصات .7.4
 تشتري أن لضمان 2006 مارس 7 بتاريخ جلسته خالل المجلس قبل من والمزايدات المناقصات لجنة تأسست
 أفضل خالل من الخدماتالحصول على و التجارية عمالاأل تنفيذ ذلك، إلى وباإلضافة .والبنود المواد أفضل الشركة
 .اللجنة ختصاصاتإ تحدد يداتوالمزا اتالمناقص الئحة. ةتكلف أقل مع الممكنة والظروف الوسائل

:باإلضافة إلى أمين سر كما يتضح من الجدول التالي أعضاء 6اللجنة  تضم

الوضعالمسمىاالسمالرقم

 إدارة مجلس عضوالرئيسالسويدي سعيد سيف. د1

 إدارة مجلس عضوعضوالهاشمي المصطفوي هللا عبد محمد السيد2

نائب الرئيس التنفيذيعضوالسيد صالح أحمد الحمادي3

مدير إدارة الشؤون الماليةعضوتشاو بو تيك السيد4

مدير إدارة الشؤون القانونيةعضوالفائق مستور األمين السيد5

مدير إدارة المخاطرمراقبدل ى وليد هشام السيد6

إداريمسؤول أول تنسيق سر أمينمنصور الدين عالء محمد السيد7

التالية: المسؤوليات ، ولها 2017 العاممرة خالل  25 اللجنة إجتمعت

العطاءات وتسلم المناقصات طرح.

والمالي الفني التقييم تقارير وتقييم دراسة. 

وصالمنص واإلجراءات ألحكام وفقا األنسب، العرض بشأن توصيات تقديم أو المناقصات بشأن قرارات إصدار 
".داتيوالمزا المناقصات الئحة" في عليها

جتماع،إ كل نهاية في حضروا الذين وأعضائها اللجنة رئيس قبل من توقيعها تمي والتي جلسة، كلل محضر إعداد 
.اللجنة عن الصادرةبغرض تسجيل أعمال والتوصيات 

المجلس وسر أمين.8
.ي الشركةف القانونية لشؤونل امدير إضافية مسؤولية أيضا يحمل الذي مجلس،سر لل أمين الميرة شركةمجلس إدارة وظفت 

 تصالاإل تسهيل في حيويا   دورا   لعبيو جتماعات،اإل لترتيب اإلدارة مجلس رئيس مع وثيق بشكل يعمل المجلسسر  أمين
مل ، ويحالمجلس قرارات توثيق ويتم المجلس، جتماعاتإ بمحاضر ويحتفظ. العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بين

 .سنوات ثالث من ألكثر مماثل دور في خبرة ولديه القانونمؤهال  جامعيا في 

المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق الشركة  باإلستفادة منوستقوم الشركة 
 حسب المتطلبات الجديدة. 17و 16وفقا للمواد  السر الحالي ألمينوالوصف الوظيفي 

معلومات المساهمة.9
 لذي يبينا، الشركة موقع على "أيضا المتوافرو للشركة السنوي التقرير في المالية المعلومات جميع عن اإلفصاح يتم

 علوماتمأما بالنسبة لل .المجلس قبل من كلتشُالتي  اللجان ومختلف ،وتكوينه اإلدارة مجلسمن أعضاء  عضو كل مساهمة
:التالي النحو على هيفهي  المساهمين المسيطرين والكبار عن

المسيطريناألوسهم المملوكة من قبل المساهمين .9.1

عدد األوسهمأوسم المساهم

5,200,000شركة قطر القابضة

اإلفصاح عن األوسهم المملوكة من قبل المساهمين الكبار.9.2
 من ٪5 تتجاوز ال المساهمين من أحد لكهاتيم التي األسهم مجموع يكون أن على المعدل األساسي النظامينص 
.القابضة قطر شركة هو الوحيد الرئيسي المساهم وبالتالي ،الشركة أسهم إجمالي

أصحاب المصالح حقو .10
 وافقوقد  .الشركة في البشرية الموارد وإجراءات سياسات في المبين النحو على متساوية حقوق لهم الشركة في ونالعامل
 ضلأف في دائم أداء بهدف وذلك ،للشركة وإدارة للموظفين حوافز توفر التي والحزم األجور سياسة على اإلدارة مجلس
.لشركةل مصلحة

نظام الرقابة الداخلية.11
 بما الوثائق من شاملة مجموعة المجلس عتمدإ وقد، الشركة في( ICS) الداخلية الرقابة نظام عن مسؤولاإلدارة  مجلس

لطة وتفويض الس ،واإلجراءات والسياسات ،الوظائف وتوصيف المرتبات،و الدرجاتهيكل و ،التنظيمي هيكلال ذلك في
 يتمتع فرد يوجد ال أنه ،تفويضات السلطة الموجودة خالل من لمجلس،ا كفل وقد. الشركة عمليات لتنظيم والتشغيليالمالي 
.مطلقة بسلطات

 مت الموافقةت، واإلدارة ومجلس التدقيق لجنة إلى تقاريره يقدم الذي المستقل الداخلي التدقيق وظيفة الميرة تمتلك شركة
لوظيفة التدقيق و. الميرة اتعمليمن  ةمختلفمجاالت  تغطي والتي التدقيق لجنة قبل من الداخلي للتدقيق السنوية الخطة على

 أجل من واألفراد والممتلكات واألنظمة والسجالت والدفاتر الحسابات لجميع األوقات جميع في الوصول حقالداخلي 
.فيها التدقيق بمسؤوليات الوفاء

 ،المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع حسب المتطلبات الجديدةالمهلة باإلستفاده من ستقوم الشركة و
 أشهر. 3محايدة دورية ينتج عنها تقارير كل  بإجراء مراجعةوذلك بإنشاء نظام متكامل للرقابة الداخلية يكون مرتبطا  

وظف
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صفقات األطراف ذات العالقة.12
 عن اإلفصاح" 25رقم  مالحظة إلى الرجوع يرجى ،العالقة ذات األطراف مع الصفقات حول معلومات على للحصول
.2017 لعامالقوائم المالية المدققة والموحدة  من" العالقة ذات األطراف

المدققون الخارجيون.13
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 اوزتتج أن يمكن وال ،العامة الجمعية لموافقة تخضع حيث ،اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة يحكم للشركة األساسي النظام
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ت مكافآ عنفي تقريرها المالي  الميرةتفصح شركة قطريا.  الرياألف  مائة ستة وخمسونمليون و ستة 6,156,000

المالي اتقريره في العالقة ذات األطراف عناإلفصاح  من كجزءالرئيسة  دارةواإل المجلس،

 يقرر كما .األداء على بناء   ومكافأة راتب من العليا اإلدارة تعويضات تكونتو. العليا اإلدارةتعويضات  اإلدارة مجلس يقرر
 .الثابت الراتب مكونات حدود المجلس

 الحالي، تالوق في. والموظفين العليا اإلدارةو التنفيذي رئيسلل ،الشركة أداءب المرتبطة مكافأةال على المجلس يوافقو
 .العليا اإلدارة فريق أعضاء من عضو كلل سنوي نصفالو السنوياألداء  مراجعة الميرة شركة مارست

كما وافقت لجنة الترشيحات والمكافآت على المعايير الخاصة بمنح المكافآت للموظفين بالشركة باإلضافة إلى العالوات 
الخاصة بالزيادة السنوية لرواتب الموظفين.

اإلمتثال.16
 جديدةواألنظمة ال قوانينال وضععن  العليا واإلدارة اإلدارة مجلس إحاطةب مستمر بشكل شركةفي ال القانوني قسميقوم ال

لى انه ، وتجدر اإلشارة االمتغيرة أو الجديدةواللوائح  القوانين جميعل االمتثال إلى الدوام علىشركة التسعى . متغيرةال أو
2017لم تقع على الشركة أي مخالفات خالل العام 

 القضائيةالنزاعات والخصومات والدعاوي .17
ولم يتم الحكم  31/12/2017وحتى  1/1/2017للفترة من  2017أربع قضايا متداولة أمام المحاكم للعام القضائي  توجد

 .األنفيها حتى 

إدارة المخاطر.18
 ةوظيف إنشاءه تم فإن المخاطر، إدارة ممارسات تعزيزول، الشركة إدارة عن الشاملة المسؤولية المجلستقع على عاتق 

 إدارةب المتعلقة جراءاتاإلو سياساتالو نظمةألا بتوثيقتطبيقية اتخذت خطوات كما  المخاطر، وإدارة لتقييم مستقلة
، طرالمخا عنإعداد تقرير و المخاطرحدود  وتنفيذ تحديد ذلك في بما للمخاطر، شامل تقييم إجراء من والتأكد ،المخاطر
 رةإدا يفةوظ اإلدارة ومجلس التدقيق لجنة من بدعم المخاطر، إدارةوضبط  الرقابةبمسؤولية يحتفظ  المجلسأن علما  

 .المخاطر

خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر مع ملف مخاطر  مواءمة طريق عن الداخلي التدقيق تخطيطعملية  تعزيز سيتم
المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع حسب  باإلستفادة منوستقوم الشركة  .هئإنشاعند  الشركة

 المتطلبات الجديدة

وسياوسة األطراف ذات العالقة وتعارض المصالح.19
 األطراف عن رسمية سياسةبإعداد  الميرةشركة  تالعالقة، قام ذات األطراف مع الصفقات عن اإلفصاح يتم حين في
 .المحتمل المصالح تعارضو العالقة ذات األطراف معالتجارية  الصفقات تحكم التيو العالقة ذات

، فإن QFMA المالية لألسواق قطر هيئة من المعتمدو الشركات حوكمة قانونالمحددة في  اإلفصاح متطلبات ضوء في
 ،تهممساهمو مصالحهم، فيما يخص العليا واإلدارة المجلس أعضاء قبل من الحالي السنويإفصاحها  تعززس الميرةشركة 

التوظيف ومساهمة األقارب، و ،والصفقات الجوهرية مع الشركة خرى،اإلدارة األ لساومج الشركة، أسهم تداولو
 .المصالح من وغيرها خبراتالو مؤهالتالو

التداول الداخلي.20
 نم والموظفيناإلدارة  مجلس أعضاء منعول الداخلي وذلك لاللتد واضحة توجيهية مبادئ صياغةب الميرةشركة  قامت

 توافرة.حينما تكون م الصلة ذات المعلومات عن اإلفصاحو ،للتداول الداخلي عرضة تكون قد التي الشركة أسهم في التداول
 .العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء عناإلفصاح  تنفيذ عملية سيتم السياق، هذا فيو

١٩ مارس ٢٠١٧
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التدقيق الداخلي.21
، سنوي أساسبشكل  الداخلية الرقابة نظامعن  اموثق اتقييم الداخلي التدقيققدم  المقدمة، القائمة خدماتها إلى باإلضافة

 المهلة المتاحة من هيئة قطر لألسواق المالية لتوفيق األوضاع حسب المتطلبات الجديدة باإلستفادة منوستقوم الشركة 
وتعديل مضمونها. الصادرةوذلك بزيادة عدد التقارير 

المخالفاتاإلبالغ عن .22
 أخالقية غيرو مشروعة غير بصورة مشبوه،يعتبر  الذي السلوك عن اإلبالغ من الموظفين لتمكين آليةوتنفيذ  تصميم تم
الرسمي  اإلشراف تمكما .المخالفات عن غينبل  المُ  وحماية وردت، التي المعلومات سرية ضمان تموقد  للشركة، ضارة أو

 .التدقيق لجنةهذه العملية من قبل  على

العالقة مع المستثمرين.23
إجراءات وصول شاملة وواضحة ونشر تم إعداد  المساهمين، مع وثيقو شفاف تواصلفي إرساء  اإلدارة لتزاملدعم إ

 .للمساهمينمن قبل  لمعلوماتل

السياوسات واإلجراءات.24
 ةمراجع تم السياق، هذا فيو. والمالية اإلدارية والسياسات ،الحوكمة وثائق من شاملةالو الحالية المجموعةتم تحسين 

 نأ من والتأكد وثائقال في الحالية الممارسات دمج خالل من وتعزيزها متخصص ستشاريإ قبل من الموجودة الوثائق
.العمليات التشغيلية في شركة الميرة كافة تغطي الوثائق

الشركات التابعة.25
:التالية لشركاتل األم الشركة هي (ق. م)ش.  االستهالكية للموادالميرة  شركة

ذ.م.م" القابضة الميرة شركة"
ذ.م.م" شركة الميرة للتطوير "
ش.ش.و" شركة الميرة لألسواق المركزية"
ذ.م.م" شركة األسواق القطرية"
"شركة مكتبة الميرة "ش.ش.و

شركات في الخارج 
"أيه ال جي أي التجزئة "ذ.م.م
"شركة الميرة العمانية "ش.م.ع.م
"شركة أسواق الميرة "ش.م.ع.م 

في قطر شركات زميلة 
ذ.م.م" األمراء مخابز شركة"
".شركة ارامكس للخدمات اللوجستية "ذ.م.م

 شركة بتصفية، 2016 ديسمبر 7 بتاريخ المنعقد 2016 لسنة السابع اجتماعه في الميرة شركة إدارة مجلس قرر
(ALGE ،المسجلة في سويسرا )بغرض  2012عام  فيالقابضة ومجموعة كازينو  ةتأسست فيما بين شركة المير والتي

، وسوف تتم تصفية الشركة خالل المدة القانونية كل من مصر واألردن وليبيا وتونس. فيوإدارة وإنشاء شركات  اإلستحواذ
 التي تتطلبها القوانين ذات العالقة في سويسرا.
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تقرير مجلس اإلدارة

نقدم جتربة ابداعية 
ريادية يف مراكز امليرة 

للتسوق

مساحات واسعة وتصميم ذكي، 
لتوفير جتربة متنوعة للبيع 

بالتجزئة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
املساهمون األعزاء،

 يسر مجلس إدارة شركة امليرة للمواد االستهالكية )ش.م.ق.( أن 
يقدم لكم التقرير السنوي الثاني عشر حول عملياته التشغيلية 

والوضع املالي للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017.
بإشراف وتوجيهات مجلس اإلدارة، استطاعت امليرة التأكيد على 

مكانتها كمتجر التجزئة املفضل يف دولة قطر. وواصلت القيام بدور 
فعال يف دعم االقتصاد الوطني، حيث جلبت سلسلة التجزئة جتربة 
تسوق من الطراز العاملي للمستهلكني يف كثير من األحياء واملناطق 

يف جميع انحاء قطر.
يف عامها الثاني عشر، تواصل امليرة البناء على ما حققته من منو 

مستقر يف السنوات املاضية، االستثمار يف مستقبل الشركة، مع 
التزامها بالقيم االجتماعية والثقافية لدولة قطر الرائعة. لقد حتقق 
كل ذلك يف إطار دعم رؤية النجاح كما مت حتديدها من قبل صاحب 

السمو أمير البالد املفدى، ورؤية قطر الوطنية 2030.

التوسع
يف عام 2017، قامت امليرة بخطوات الفتة لالستمرار يف خطة 

توسع الشركة، مبا يتماشى مع رسالتها املتمثلة يف مواكبة التخطيط 
والتنمية العمرانية يف قطر، والتي تشمل مناطق جديدة وغيرها من 

األحياء التي شهدت مؤخراً منواً سكانياً.
لقد متثل هذا بتدشني أربعة مراكز تسوق جديدة خالل العام، 

ليصل بذلك عدد الفروع التي فتحت أبوابها للمستهلكني منذ أن 
أعلنت الشركة عن خطة التوسع املكونة من 14 فرع إلى 47 فرعاً. 

إن مراكز التسوق املجتمعية األربعة - يف أم صالل علي، الوكرة 
شرق، لعبيب 2، وأم قرن - تضيف ما مجموعه 6,095 متر مربع 

إلى مساحة محالت سوبرماركت امليرة يف قطر. كما قامت الشركة 
خالل العام بافتتاح ثالثة متاجر، إثنني يف مؤسستني تعليميتني - 
معهد الدوحة، وجامعة حمد بن خليفة )مؤسسة قطر( من أجل 
متكني الطالب من الوصول إلى احتياجاتهم اليومية بكل سهولة 

- واملتجر الثالث يقع يف معسكر القوات املسلحة  يف العديد لتقدمي 
اخلدمة ألفراد اجليش الوطني.

ُجّهزت  كافة فروع امليرة التي افتتحت يف عام 2017 بتصميمات 
داخلية حديثة ومنشآت رفوف بأحدث التقنيات واملرافق، باإلضافة 

إلى متاجر جتزئة ومطاعم، لتلبية احتياجات التسوق لسكان 
املنطقة حتت سقف واحد، وذلك انسجاما مع شعار الشركة 

“األكثر متيزا وقرباً”. كما احتوت بعض مراكز التسوق على أقسام 
املنتجات الطازجة التي تشتهر بها امليرة والتي تتضمن ملحمة 

متخصصة، مسمكة، مخبز وأطعمة محفوظة.
بالتوازي مع ذلك، لم تدخر شركة امليرة عمان ش.م.ع.م )امليرة 

ُعمان( جهداً يف تطوير سلسلة مراكزها لتصل إلى 10 مراكز 
مجتمعية منتشرة يف مختلف مناطق البالد بحلول عام 2022. تأتي 
مرحلة التوسع احلالية انطالقاً من مهمة الشركة لتزويد املستهلكني 

يف كل مناطق السلطنة بتجربة تسوق رائعة وقيمة حقيقية مقابل 
املال.

يف عام 2017، أعلنت امليرة ُعمان عن بدء أعمال التصاميم 
الهندسية لعدد من فروعها يف سلطنة عمان بعد توقيعها ألربعة 

عقود استئجار ألربع قطع أراٍض يف مواقع مختلفة يف السلطنة هي: 
العامرات )حوالي 14 ألف متر مربع(، صاللة )40 ألف متر مربع(، 

صور )40 ألف متر مربع(، والسويق )حوالي 22 ألف متر مربع(. 
وقد بدأت أعمال التصاميم الهندسية لفرع العامرات، ومتضي 

اجلهود الستكمال املوافقات الرسمية لبدء أعمال التصاميم لفرع 
صاللة. 

مع نهاية عام 2017، افتخرت امليرة بامتالكها لسلسلة فروع تتكون 
من 52 فرع، 47 فرعاً منها يف قطر )مبساحة إجمالية تبلغ حوالي 
71,552 متر مربع، مبا يف ذلك الهايبر ماركت يف حياة بالزا ( و5 

فروع يف سلطنة عمان.
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صايف
الربح )ر.ق( 

2.2
مليون

اخلطط املستقبلية
ستركز امليرة على استكمال ما تبقى من املشاريع املقرر تدشينها يف 
الربع األول من عام 2018، كما ستستمر بالتعاون مع وزارة البلدية 
والبيئة، لضمان مواصلة دولة قطر سعيها لتحقيق النمو والتوسع 

العمراني، وتكون امليرة بذلك الشريك املفضل خلدمة تلك املناطق.
يف هذا اإلطار، تعمل الشركة حالياً على إنشاء تسعة متاجر أخرى 
لتقدمي جتربة تسوق امليرة املميزة واخلدمات ذات املستوى العاملي 

للمستهلكني يف اخلور، روضة أبو احليران، السيلية، لعبيب1، 
أزغوى، روضة احلمامة، مشيرب قلب الدوحة، جريان جنيحات، 

وعني خالد.
يعتبر فرع امليرة يف مشيرب قلب الدوحة متجراً فريداً من نوعه يف 

قطر، حيث ستتكون نصف مساحة املتجر من محل لبيع املنتجات 
العضوية، حيث يتم التركيز على مجموعة املنتجات املتخصصة 

لتلبية متطلبات عمالئنا يف محل املنتجات العضوية، وسيتم 
تخصيص مساحات ملقهى ومطعم للمنتجات العضوية إلى جانب 
مساحة كبيرة مخصصة للفاكهة واخلضروات العضوية. إن هذا 
املشروع اجلديد سيكون نقطة انطالق امليرة نحو توفير منتجات 

عضوية لعمالئها يف مجتمعات محددة، حيث يكون الطلب مرتفعاً 
على مثل هذه املنتجات اخلاصة. 

كما أوشكت امليرة على استكمال املراحل النهائية ملشروعني مميزين 
سيساهمان يف رفع الكفاءة وزيادة املبيعات.

يتمحور املشروع األول حول املراجعة االستراتيجية والتخطيط 
االستراتيجي لألعمال التجارية، من أجل فهم أفضل لوضع السوق 

الدائم التغير. وتأتي أهمية هذه بشكل خاص يف ضوء  أزمة 
احلصار، التغير يف التركيبة السكانية، املستوى املتنامي  للتطوير 

العمراني، واالحتياجات املتطورة للمستهلكني، أصبح كل ذلك يتطلب 
مراجعة استراتيجية تفصيلية لفهم السوق بشكل أفضل، وحشد 

الكفاءات من أجل تلبية متطلبات املستهلكني يف قطر. 
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أما املشروع الثاني، فيتمثل يف وصول امليرة إلى املراحل النهائية 
الختيار شريك لتنفيذ خطة متيز عمالء جديدة، حيث تتمحور حول 

العديد من القنوات اإلعالنية. أحد أهم عناصر هذه اخلطة يُركز 
على جانب برنامج الوالء والتسويق، مما سيمنحنا فهماً أفضل 
للعمالء، وبالتالي توجيه العملية التسويقية وفق متطلباتهم. إن 

التسويق املوجه الذي يركز على متطلبات العمالء والذي يُوظف 
قنوات التواصل العصرية، سيؤثر على املبيعات بشكل إيجابي.

باإلضافة إلى ذلك، ستواصل امليرة إحراز تقدم يف رؤيتها للسوق 
العماني بهدف مضاعفة سلسلة فروعها يف السلطنة خالل 

السنوات اخلمس القادمة. اذ تقوم امليرة عمان حالياً بدراسة 
إمكانية إقامة شراكات أساسية مع عدد من املؤسسات إلنشاء فروع 
لها يف أربعة مواقع ستقوم بتطويرها لتوفير السلع واخلدمات التي 

تلبي احتياجات سكان تلك املناطق. كما تخطط  الشركة لطرح  
مناقصة إلنشاء مركزها التجاري يف العامرات خالل الربع األول من 

عام 2018، فضاًل عن فرع آخر يف صاللة، وذلك عقب استكمال 
شراكاتها االستراتيجية واملوافقات الرسمية على املخططات 
األولية، وستركز بعدها على تطوير الفروع األخرى يف صور 

والسويق على التوالي.

أبرز االجنازات يف 2017
 جاء  توسيع امليرة لشبكة مورديها العاملية استجابة لتغيرات السوق، 

وللتغلب على التحديات اللوجستية اإلقليمية وذلك يف ضوء ما 
مّرت به دولة قطر خالل عام 2017. وقد أدى ذلك إلى فتح أسواق 

جديدة، وفرت عدداً كبيراً من املنتجات اجلديدة من عشرات 
البلدان الداعمة، مبا يف ذلك تركيا، أذربيجان، البرازيل، لبنان، 

الكويت وسلطنة عمان، على سبيل املثال ال احلصر. 
ويف سياق دورها نحو تنويع االقتصاد الوطني وحتقيق االستدامة 
الذاتية، عززت الشركة تعاونها مع املزارعني احملليني، واستمرت 
يف العمل بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل 

إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للنمو مع امليرة، بينما قامت بزيادة 
خيارات املستهلكني وأوجدت  نوعا من التوازن مع كبار التجار من 

أصحاب االمتيازات يف السوق.

يف هذا السياق، شاركت امليرة يف مؤمتر ومعرض قطر الثاني 
للمشتريات والتعاقدات احلكومية “مشتريات 2017” الذي نظمه 

بنك قطر للتنمية حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
معالي الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وكجزء من 

مشاركتها، قدمت امليرة ألصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة 
احمللية واملشاريع الناشئة منصة مثالية مُتّكنهم من تنمية أعمالهم، 

باإلضافة إلى توفير فرص جديدة للتعاون بني القطاعني العام 
واخلاص، يف سبيل تنويع االقتصاد الوطني.

كما أعلنت امليرة عن إطالق مبادرة خاصة بالتعاون مع مركز 
بداية ووزارة االقتصاد والتجارة، متثلت يف منح املنتجني احملليني 

والشركات الناشئة يف قطاع صناعة املواد الغذائية مساحات رفوف 
بارزة مبتجرها يف جلف مول، وبذلك حصل رواد األعمال القطريني 

على قناة متميزة إلدخال منتجاتهم إلى السوق وبيعها للمستهلكني.

أبرز اإلجنازات
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 Responsibilities of
 Management and Board

 of Directors for the
 Consolidated Financial

Statements

عززت الشركة تعاونها مع 
املزارعني احملليني، واستمرت يف 
العمل بشكل وثيق مع الشركات 

الصغيرة واملتوسطة من أجل 
إتاحة الفرصة للشركات الناشئة 

للنمو مع امليرة

شاركت امليرة يف مؤمتر ومعرض 
قطر الثاني للمشتريات 

والتعاقدات احلكومية “مشتريات 
2017” الذي نظمه بنك قطر 

للتنمية
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اجمالي
 املوجودات )ر.ق(

الربح بالنسبة 
للسهم )ر.ق(

2.2 مليار

9.7

نظمتها اللجنة األوملبية القطرية. كما كانت امليرة شريكاً رسمياً يف 
كأس العالم للسباحة 2017.

مبوازاة مبادراتها السخية، قامت امليرة برعاية ودعم العديد من 
مبادرات تطوير املجتمع خالل عام 2017، مبا يف ذلك رعاية أسبوع 
املرور الذي تنظمه إدارة املرور يف وزارة الداخلية، دعم جمعية قطر 

لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تزويد املؤسسة باملاء 
واملنتجات الضرورية ودعم املقيمني يف املؤسسة القطرية لرعاية 

املسنني "إحسان" عبر منحهم قسائم تسوق مجانية الستخدامها يف 
فروع امليرة.
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اجلوائز والشهادات
لقد تُرجم تطور امليرة القوي وجهودها الالفتة يف تنمية املجتمع  

يف عام 2017 إلى عدد كبير من اجلوائز والشهادات من أبرز 
املؤسسات املرموقة.

يف مايو 2017، حصلت امليرة على شهادة األيزو 9001: 2015 من 
قبل بيرو فيريتاس للشهادة القابضة SAS - فرع اململكة املتحدة، 

كدليل على التزام الشركة الثابت باجلودة. ويُعتبر هذا اإلجناز 
البارز األول من نوعه يف قطر، من حيث حصول شركة يف قطاع 

التجزئة على هذه الشهادة املرموقة.
كما حصلت امليرة على جائزة مرموقة من فوربس الشرق األوسط 

- لدورها املركزي يف صياغة االقتصاد القطري واالنطالق 
بالبالد نحو آفاق جديدة من النجاح - خالل حفل ضم كوكبة من 
رجال األعمال والشركات التي لعبت دوراً مؤثراً يف تطوير املكانة 

االقتصادية واالجتماعية يف منطقة اخلليج واالرتقاء بها إلى 
مستويات أعلى.

إلى جانب ذلك، تُوجت جهود امليرة يف تنمية املجتمع احمللي 
بحصولها على جائزة القيادة املسؤولة من جامعة قطر. وقد حصلت 

امليرة على هذه اجلائزة املرموقة تقديراً لتقدميها ورقة مشروع يف 
اإلدارة العاملية حتت عنوان “املسؤولية االجتماعية وتأثيرها على 

الشركات احمللية والدولية”.
تتطلع امليرة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى إجناز املزيد خالل 

رحلتها.

اجلوائز واإلجنازات
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حصلت امليرة على جائزة مرموقة 
من فوربس الشرق األوسط 
- لدورها املركزي يف صياغة 

االقتصاد القطري واالنطالق 
بالبالد نحو آفاق جديدة من 

النجاح

ُتوجت جهود امليرة يف تنمية 
املجتمع احمللي بحصولها على 

جائزة القيادة املسؤولة من 
جامعة قطر
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مراجعة األداء

رفعنا راية الوطن
اإلستجابة الفورية وخطة 

العمل الفعالة لشركة امليرة 
خالل احلصار هي مثال لقوة 

قطر وطناً وشعباً







50 امليرة التقرير السنوي 2017 | خطوات متقدمة رغم احلصار

2,209.3 مليون ريال قطري يف 2016 إلى 2,219.4 مليون ريال 
قطري كما يف 31 ديسمبر 2017. 

اجمالي حقوق املساهمني
انخفض إجمالي حقوق املساهمني بنسبة ٪1.5 )21.2 مليون ريال 
قطري( من 1,442.7 مليون ريال قطري إلى 1,421.5 مليون ريال 

قطري كما يف 31 ديسمبر 2017.

ديون البنك
بلغت القروض البنكية - اجلارية وغير اجلارية يف 31 ديسمبر 
2017 ما قيمته 121.7 مليون ريال قطري مقارنة مببلغ 133.8 

مليون ريال قطري يف 31 ديسمبر 2016. ذلك متعلق بقرض من 
بنك قطر للتنمية من أجل التمويل اجلزئي لعملية االستحواذ 

وجتديد املتجر يف سلطنة ُعمان. 

الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %6.8، من 531.6 مليون ريال قطري 

إلى 567.7 مليون ريال قطري، بفضل زيادة املبيعات.
ارتفع الدخل الناجت من تأجير احملالت يف مراكز تسوق الشركة 

بنسبة ضئيلة )%0.3( من 69.3 مليون ريال قطري يف عام 2016 
إلى 69.5 مليون ريال قطري يف عام 2017.

لقد كان 2017 عاماً صعباً لسوق التأجير يف قطر، حيث عانى 
العديد من املستأجرين انخفاضاً يف مبيعاتهم، مما دفع امليرة إلى 
تخفيض اإليجارات، ويف حاالت معينة، التنازل عن اإليجار لبعض 
املستأجرين ملساعدتهم على مواجهة ظروف السوق الصعبة، رغم 

أن هذه اللفتة أثرت سلباً على إيرادات تأجير احملالت يف عام 
.2017

صايف األرباح العائدة إلى املساهمني يف الشركة األم
على الرغم من السنة الصعبة، فقد اختتمت املجموعة عام 2017 

بتحقيق صايف ربح ملساهمي الشركة األم والبالغ 194.1 مليون ريال 
قطري بانخفاض قدره ٪2.6 مقارنة بعام 2016.

االرباح لكل سهم
األرباح العائدة للمساهمني عن كل سهم يف الشركة األم يف عام 
2017 هو  9.70 ريال قطري لكل سهم، مقارنة بـ 9.96 يف عام 

.2016

أرباح املساهمني لعام 2017
يف 27 فبراير 2018، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 

8.5 ريال قطري للسهم الواحد مبا قيمته 170 مليون ريال قطري 
للمساهمني والتي تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية السنوية.

إجمالي األصول
ارتفع إجمالي األصول بنسبة %0.5 )10.1 مليون ريال قطري(، من 

تقرير األداء لعام ٢٠١٧
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صايف الربح املقاَرن لكل قطاع من قطاعات االعمال
املتغير )%(املتغير )ريال قطري(31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017القطاع

%3.5 4.3  121.3  125.6 التجزئة

%4.9- )3.1( 63.6  60.5 التأجير

%45.0- )6.7( 14.9  8.2 االستثمارات

%2.8- )5.5( 199.8  194.3 اإلجمالي

مساهمة صايف الربح من كل قطاع من قطاعات 
التشغيل

يوجد يف امليرة ثالثة قطاعات تشغيلية مشمولة يف التقارير:
عمليات تشغيل قطاع التجزئة. 1
دخل تأجير احملالت. 2
االستثمارات – خاصة، دخل األرباح ودخل األرباح البنكية. 3

مساهمة صايف الربح من كل قطاع كما هو مبني يف اجلدول أدناه:

ارتفع صايف الربح من عمليات التجزئة التشغيلية بنسبة 4.2٪ 	 
يف عام 2017، مقارنة مع عام 2016 نتيجة زيادة املبيعات.

انخفض صايف الربح من عمليات التأجير بنسبة ٪4.9 يف عام 	 
2017، مقارنة مع عام 2016، ويرجع ذلك إلى الظروف الصعبة 

لسوق اإليجار. 

انخفض صايف الربح من العمليات االستثمارية بنسبة 44.8٪ 	 
يف عام 2017، مقارنة مع 2016، وذلك بسبب انخفاض أرباح 
األسهم، وإيرادات أرباح البنوك حيث مت استخدام املزيد من 

السيولة النقدية لتمويل عمليات التوسع.

تقرير األداء لعام ٢٠١٧
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مؤشرات األداء الرئيسية
يُبرز اجلدول أدناه مؤشرات األداء الرئيسية للشركة: 

انخفض العائد على األصول من ٪9.6 )2016( إلى ٪8.8 كما 	 
يف 31 ديسمبر 2017. يرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى 
الزيادة يف املمتلكات واملعدات خالل السنة. األصول اجلديدة لم 

حتقق أرباحا للشركة حتى اللحظة.

انخفض العائد على حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة 	 
األم من ٪14.3 )2016( إلى ٪14.0 كما يف 31 ديسمبر 2017. 
ويرجع هذا االنخفاض إلى تراجع صايف األرباح )194.1 مليون 
ريال قطري( يف عام 2017 مقارنة بعام 2016 )199.2 مليون 

ريال قطري(.

انخفض معدل التداول من 1.3  مرة كما يف 31 ديسمبر 2016 	 

مؤشرات األداء الرئيسية
كما يف

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017
%9.6%8.8العائد على األصول

%14.3%14.0العائد على أسهم املساهمني يف الشركة األم

 1.3  1.0 معدل التداول

 1.0  0.7 نسبة األصول السريعة

 0.5  0.6 نسبة الدين إلى حقوق امللكية

إلى 1.0 مرة كما يف 31 ديسمبر 2017. ونتج هذا االنخفاض 
يف النسبة احلالية عن حتويل أموال إلى أصول ثابتة وزيادة 

مستحقات املوردين.

انخفضت نسبة األصول السريعة من 1.0 مرة كما يف 31 	 
ديسمبر 2016 إلى 0.7 مرة  كما يف ديسمبر 2017. ويرجع 

هذا إلى االنخفاض بشكل أساسي إلى زيادة املبالغ املستحقة 
الدفع للموردين واملقاولني.

ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق امللكية بشكل طفيف، من 0.5 	 
مرة يف 31 ديسمبر 2016 إلى 0.6 مرة يف 31 ديسمبر 2017.

تقرير األداء لعام ٢٠١٧
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مؤشرات األداء الرئيسية )2006 – 2017(
مليون ريال قطريمليون ريال قطري

201720162015201420132012201120102009200820072006
507.9 577.2 748.7 863.5 914.8 1,163.7 1,503.5 1,946.0 2,176.0 2,449.1 2,604.4 2,865.2 صايف املبيعات

351.9 379.6 411.5 393.1 434.5 764.9 1,046.2 1,795.3 1,990.9 1,966.4 2,209.3 2,219.4 إجمالي األصول

333.8 365.7 395.5 402.3 413.8 599.7 905.5 1,420.7 1,893.1 1,978.6 2,087.8 2,214.4 متوسط إجمالي األصول

221.9 228.5 220.4 220.9 249.2 271.5 305.2 1,404.0 1,444.7 1,425.2 1,442.6 1,421.5 مجموع االسهم

111.0 225.2 224.5 220.7 235.1 260.4 288.3 854.6 1,424.3 1,434.9 1,433.9 1,432.0 متوسط إجمالي حقوق امللكية

221.9 228.5 220.4 220.9 249.2 271.5 302.9 1,364.2 1,404.8 1,385.0 1,401.7 1,380.3 إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

212.7 225.2 224.5 220.7 235.1 260.4 287.2 833.6 1,384.5 1,394.9 1,393.4 1,391.0 متوسط حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

130.0 151.0 191.1 172.1 185.3 493.4 740.9 391.4 546.2 541.2 766.7 797.9 اجمالي املطلوبات

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.6 408.5 0.0 88.3 88.5 133.9 121.7 إجمالي ديون البنوك

195.8 209.1 260.6 215.9 215.7 243.7 450.3 1,006.3 837.7 711.7 777.2 636.7 إجمالي  األصول احلالية

124.1 144.6 183.5 161.3 172.6 230.3 314.5 370.3 434.6 430.4 606.3 647.8 إجمالي املطلوبات احلالية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 12.1 3.7 1.4 2.9 3.6 2.6 تكاليف التمويل

34.5 36.0 63.8 45.5 65.5 83.8 117.3 198.8 228.2 165.3 203.8 197.1 األرباح قبل الفوائد والضرائب

34.5 36.0 63.8 45.5 65.5 77.3 105.8 196.1 226.6 162.1 199.2 194.1 صايف الربح العائد ملالكي الشركة

45.4 46.6 74.1 56.1 77.8 99.3 141.4 233.1 252.7 251.9200.9 254.8 األرباح قبل الفوائد واألطفاء

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.757 19.101 20.000 20.000 20.000 20.000 عدد األسهم مباليني الرياالت القطرية

%10.0%12.4%13.3%12.0%13.4%15.1%17.0%16.4%16.7%17.4%17.0%16.8نسبة إجمالي الربح

%6.8%6.2%8.5%5.3%7.2%6.6%7.0%10.1%10.4%6.6%7.6%6.8نسبة صايف الربح

%10.3%9.9%16.1%11.3%15.8%12.9%11.7%13.8%12.0%8.2%9.5%8.8العائد على متوسط إجمالي األصول

العائد على متوسط حقوق امللكية اخلاص 
%16.2%16.0%28.4%20.6%27.9%29.7%36.8%23.5%16.4%11.6%14.3%13.9مبساهمي الشركة األم

%58.6%66.1%86.7%77.9%74.3%181.8%242.7%27.9%37.8%38.0%53.1%56.1إجمالي املطلوبات إلى حقوق امللكية

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%90.8%133.8%0.0%6.1%6.2%9.3%8.6نسبة الديون البنكية إلى حقوق امللكية

1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.4 2.7 1.9 1.7 1.3 1.0 معدل التداول

74.756.957.7160.454.09.712.90.00.00.00.00.0مّرات تكلفة التمويل املستحقة

3.45 3.60 6.38 4.55 6.55 7.73 9.00 10.27 11.33 8.10 9.96 9.70 ربحية السهم

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 القيمة االسمية للسهم الواحد

22.19 22.85 22.04 22.09 24.92 27.15 25.77 71.42 70.24 69.25 70.09 69.02 القيمة الدفترية للسهم الواحد
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الشركات التابعة يف قطر
شركة امليرة القابضة ذ.م.م.	 
شركة  امليرة  لألسواق  املركزية )ش.ش.و(	 
شركة  امليرة  للتطوير )ذ.م.م(	 
الشركة القطرية لألسواق )ذ.م.م(	 
مكتبة  امليرة )ش.ش.و(	 

الشركاء القطريون
شركة مخابز األمراء ذ.م.م 	 
شركة أرامكس للخدمات اللوجستية )ذ.م.م(	 

تقرير األداء لعام ٢٠١٧

نسبة امللكية الفعلية للمجموعة

20172016العالقةبلد التأسيساسم الشركة التابعة

%100%100تابعةقطرشركة امليرة القابضة ذ.م.م.

%100%100تابعةقطرشركة  امليرة  لألسواق  املركزية )ش.ش.و(

%100%100تابعةقطرشركة  امليرة  للتطوير )ذ.م.م(

%100%100تابعةقطرالشركة القطرية لألسواق )ذ.م.م(

%51%51تابعةسويسراشركة ALGE للبيع بالتجزئة ذ.م.م 

%70%70تابعةعمانشركة امليرة ُعمان ش.م. ع.م

%70%70تابعةعمانشركة امليرة لألسواق ش.م. ع.م

%100%100تابعةقطرمكتبة  امليرة )ش.ش.و(

%51%51شريكةقطرشركة مخابز األمراء ذ.م.م 

%51%51شريكةقطرشركة أرامكس للخدمات اللوجستية )ذ.م.م(

الشركات التابعة خارج قطر
شركة ALGE للبيع بالتجزئة ذ.م.م 	 
شركة امليرة ُعمان ش.م. ع.م	 
شركة امليرة لألسواق ش.م. ع.م	 

نسبة امللكية الفعلية للمجموعة يف الشركات التابعة والشريكة كما 
يلي:

الهيكل القانوني ملجموعة امليرة
شركة امليرة للمواد االستهالكية )ش.م.ق( هي األم للشركات التالية:
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تقرير األداء لعام ٢٠١٧

Al Meera Consumer Goods Company (Q.S.C.) Page 21 
8th Corporate Governance Report 2017 (Arabic) 

100%

Al Meera Central Markets, S.P.C.

99% 1% 1% 99%

1% 99%

100%

0.51% 50.49% 49%

39%

51% 49%

10%

51% 49%

1% 69% 30%

1% 69% 30%

ش المركزية لألسواق الميرة.ش.و

ذ القطرية، األسواق شركة.م.م

ش الميرة، مكتبة شركة.ش.و

Al Oumara Bakeries, W.L.L.
ذ األمراء، مخابز شركة.م.م.

القابضة ريجنسي مجموعة
Aramex Logistics Services Co. LLC

ذ اللوجيستية للخدمات ارامكس شركة.م.م.
Aramex Regional LLC

Al Meera Legal Structure    هيكل مجموعة الميرة

 اإلستهالكية للمواد الميرة شركة)ش.م.ق(
Al Meera Consumer Goods Company (Q.S.C.)

Qatar Quality Food Company
فود كواليتي قطر شركه

Al Meera Development Company, L.L.C.

ذ للتطوير، الميرة شركة.م.م.

Regency Group Holding

Al Meera Holding Company, L.L.C.

ذ القابضة، الميرة شركة.م.م.

Al Meera Bookstore Company, S.P.C.

Qatar Markets Company, W.L.L.

 ريجيونال ارامكس

ALGE Retail Corporation, SARL
ALGE ذ للتجزئة،.م.م.

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
غيشار ، كازينو- براكون

Al Meera Oman, SAOC
ش عمان، الميرة شركة.م.ع.م

Oman National Investments Development Co.

 الوطنية االستثمارات لتنمية العمانية الشركة

Oman National Investments Development Co.

 الوطنية االستثمارات لتنمية العمانية الشركة

Al Meera Markets, SAOC
ش الميرة، أسواق شركة.م.ع.م

Qatari Subsidiaries

Overseas 
Subsidiaries

Qatari Associates





التقرير السنوي لشركة امليرة 2017

تقرير مراقبي 
احلسابات املسقلني

ندعم مجتمعنا 
فننمو

وفرت شركة امليرة الدعم 
اإلستراتيجي لتعزيز مكانة 

إنتاج قطر الوطني جودة 
وتنوعاً.
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البيانات املالية 
املوحدة

نتائجنا املالية يف 
ارتفاع مطرد

١٠٪ زيادة يف املبيعات، ٦،٨٪ 
ارتفاع يف مدخول التشغيل، 

٩٪ زيادة الربح اإلجمالي.












































































































































