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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يطيب يل �أن �أ�ضع بني �أيديكم تقرير احلوكمة اخلام�س ل�شركة املرية للمواد الإ�ستهالكية (�شركة م�ساهمة قطرية) الذي يغطى ال�سنة
املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  ،2014م�سلط ًا ال�ضوء على التطورات الأخرية يف �إطار حوكمة ال�شركات.
لقد �أع ّد التقرير وفق ًا ملتطلبات قانون حوكمة ال�شركات املدرجة يف بور�صة قطر الذي �أ�صدرته هيئة قطر للأ�سواق املالية يف  27يناير
 2009وغريه من الأنظمة والقوانني املعمول بها يف دولة قطر ونظام �سوق املال القطري.
وانطالقا من حر�صنا على تلبية متطلبات اجلهات ذات االخت�صا�ص يف دولة قطر ،وتطلعنا نحو الرقي املتوا�صل بالعمل يف ال�شركة ونتائج
�أدائها ،ف�إننا حري�صون على �إ�صدار تقرير حوكمة ال�شركة ب�صفة �سنوية لعر�ضه على م�ساهمي ال�شركة يف اجتماع اجلمعية العامة.
واهلل املوفق.

عبداهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير حوكمة الشركة
تنطوي حوكمة ال�شركة على نظام داخلي ي�شمل ال�سيا�سات ،والأفراد والعمليات
بهدف حتقيق م�صالح امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح االخرى ،من خالل التوجيه
الفعّال ومراقبة الأن�شطة الإدارية با�ستخدام فطنة �إدارة الأعمال بالإ�ضافة اىل
املو�ضوعية والنزاهة .نحن يف �شركة املرية ،ن�ؤمن �أن حوكمة ال�شركات هي �أ�سلوب
حياة ولي�ست جمرد �إلزام قانوين .كما �أننا نرى يف حوكمة ال�شركات م�صدر �إلهام
لنا ،وو�سيلة تُعزز ثقة امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�صالح.
ومن �أجل خدمة �شركائنا ب�شكل �أف�ضل ،تلتزم �شركة املرية بتطوير ودعم بنية
حوكمة لل�شركة تعك�س �أعلى معايري الرقابة واال�ستقاللية وال�شفافية� .إن الإطار
التوجهي لإن�شاء بنية حوكمة ال�شركة مت توفريه يف قانون حوكمة ال�شركات املدرجة
الذي �أ�صدر من هيئة قطر للأ�سواق املالية (“ )”QFMA CGCبتاريخ 27
يناير  ،2009يف حني �أن املرجعية العامة هي للقوانني املعمول بها والأنظمة الأخرى
لدولة قطر و بور�صة قطر.

• املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع � %80أرباح نقدية للم�ساهمني (8
ريال قطري لكل �سهم).
• �إعفاء �أع�ضاء جمل�س الإدارة من �أي �إلتزامات لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31
دي�سمرب  ،2013واملوافقة على مكاف�آتهم.
• تعيني ال�سادة ديلويت اند تو�ش  ( ) Deloitte & Toucheكمدققي
ح�سابات خارجيني لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  ،2014مت�ضمن ًة
املراجعة الن�صف �سنوية ،وحتديد �أتعابهم لتلك ال�سنة.
ح�ضر جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة (الذين هم �أي�ض ًا �أع�ضاء اللجان الفرعية
ملجل�س الإدارة) ،وممثلني من وزارة الأعمال التجارة ،والتدقيق الداخلي ،ومدققي
احل�سابات اخلارجيني �إجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي.

معلومات امل�ساهمة

�إنّ بيان احلوكمة ي�سلط ال�ضوء على العنا�صر الرئي�سية لنظام احلوكمة وقد ُ�صمم
و ُنفّذ ليحتوي على متطلبات احلوكمة يف �شركة املرية للفرتة امل�شمولة يف التقرير
من  1يناير � 2014إىل  31دي�سمرب .2014

ت�أ�س�سـت �شركـة امليـرة للمـواد الإ�ستهالكيـة ك�شركـة م�ساهمـة قطرية وفق ًا لأحكام
القانـون رقم ( )24ل�سنة  2004بتحويل اجلمعيات التعاونية �إىل �شركة م�ساهمة
قطرية .مت �إ�صدار القرار رقم  40لعام  2005بتاريخ  28فرباير  2005من قبل
وزارة الإقت�صاد والتجارة لت�أ�سي�س ال�شركة وفق ًا لأحكام املادة رقم  68من القانون
رقم  5لعام  2002ب�ش�أن ال�شركات التجارية ونظام الت�أ�سي�س اخلا�ص بها.

�إن �شركة املرية حترتم  قيمة حقوق م�ساهميها وتقدّرها ،وقد �أر�سيت �آليات �إدارة
حقوق امل�ساهمني يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ل�ضمان احرتامها بطريقة عادل ٍة
ومن�صفةٍ .فاحلقوق املن�صو�ص عليها للم�ساهمني يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ت�شمل
على وجه التحديد �أمور ًا منها ،الأولوية يف اكتتاب �أ�سهم �شركة املرية ،الو�صول �إىل
�سجالت امللكية ،ح�ضور اجلمعية العامة ال�سنوية والغري عادية ،ممار�سة حقوق
الت�صويت وتفوي�ض حقوق الت�صويت �إىل الوكالء ،قرار وتوزيع الأرباح وفق ًا للجمعية
العامة العادية ،طلب عقد اجتماع اجلمعية العامة ،و�ضع ومناق�شة جدول �أعمال
االجتماع ،وحق احل�صول على الردود على الأ�سئلة املطروحة ،وطريقة الت�صويت
على انتخابات املجل�س ،وامل�شاركة يف القرارات الرئي�سية من خالل اجلمعية العامة
العادية وما �إىل ذلك.

ر�أ�س مال ال�شركة هو  200,000,000ريال قطري ،مق�سّ م �إىل � 20,000,000سهم،
بقيمة �أ�سمية  10ريال قطري لل�سهم الواحد.

 .1امل�ساهمون

عقدت اجلمعية العامة اجتماعها ال�سنوي بتاريخ  26مار�س  ،2014مت خاللها
اعتماد القرارات التالية:
• �سماع واملوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاطات ال�شركة ،والنتائج املالية
املحققة يف العام  ،2013وخطة ال�شركة امل�ستقبلية.
• املوافقة على تقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ
 31دي�سمرب .2013
• املوافقة على امليزانية العمومية وح�سابات الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية
املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب .2013
• م�صادقة اجلمعية على تقرير احلوكمة الرابع عن العام .2013
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مت �إدراج �شركة املرية يف �سوق قطر للأوراق املالية بتاريخ � 28أكتوبر ( 2009م�ؤ�شر
رمز �شركة املرية هو .)MERS :على قائمة الإدراج ،مازال تكوين امل�ساهمة يف
ال�شركة كما كان يف ت�أ�سي�سها منذ  2005وهو على النحو التايل:
امل�ساهمون
حكومة دولة قطر
كافة م�ساهمني القطاع
اخلا�ص

عدد الأ�سهم اململوكة
5,200,000

ن�سبة امل�ساهمة
%26

14,800,000

%74

يحدد النظام الأ�سا�سي املعدل لل�شركة ب�أن حكومة دولة قطر متتلك  ،%26و�أن
�إجمايل عدد الأ�سهم التي ميتلكها �أحد امل�ساهمني يجب �أن التتجاوز  %5من
�إجمايل �أ�سهم ال�شركة� .ست�ستمر �شركة املرية بالإعتماد على �سوق قطر للأوراق
املالية للح�صول على معلومات �صحيحة وحديثة ل�سجل امل�ساهمة.
�صادق جمل�س �إدارة �شركة املرية بتاريخ  ،2012 /5/31على قرارات هامة بعد
موافقة اجلهات املخت�صة وامل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية
املنعقد يف  2012/10/8ومنها زيادة ر�أ�س املال بن�سبة  ،%100عن طريق طرح
ا�سهم جديدة لالكتتاب للم�ساهمني احلاليني ب�سعر ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد،

م�ضافا �إليها خم�سة وثمانون ريا ًال عالوة �إ�صدار لكل �سهم ،وغيرّ  هيكل ر�أ�س املال
ال�شركة وفقا لذلك ،وقامت ال�شركة بتحديث وثائق ت�أ�سي�سها مبا يتوافق مع هذا
التغري.
• �صودق  على قرار تعديل فقرة من املادة رقم ( )14من النظام الأ�سا�سي لتقر�أ
« وال يجوز �أن يزيد جمموع ما ميتلكه امل�ساهم الواحد على  %5من �إجمايل �أ�سهم
ال�شركة با�ستثناء حكومة دولة قطر.
• �صودق  على قرار تعديل املادة رقم ( )28من النظام الأ�سا�سي لتقر�أ « ينتخب
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ملدة ثالث �سنوات ويجوز �إعادة انتخاب الع�ضو �أكرث من مرة
وي�ستثنى ممثلو حكومة دولة قطر من االنتخابات .غري �أن جمل�س الإدارة الأول يبقى
قائم ًا بعمله ملدة خم�س �سنوات».

      .2جمل�س الإدارة
يتوىل جمل�س الإدارة الإ�شراف ال�شامل على �شركة املرية ،كما �أنه يتوىل م�س�ؤولية
م�شرتكة مع رئي�س املجل�س يف �إي�صال وتنفيذ اخلطة التجارية ل�شركة املرية ،علم ًا
�أنّ   جمل�س الإدارة كافة ال�صالحيات الالزمة لتنظيم و�إدارة العمليات التجارية
يف املرية.

يتحمل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية الإ�شراف على الإدارة ،و�أن يكون على علم ،و�أن
يتحقق ويت�صرف كما ينبغي لتعزيز �أهداف �شركة املرية الإ�سرتاتيجية والتجارية.
قام جمل�س الإدارة مبراجعة الهيكل التنظيمي لل�شركة يف �إطار الن�شاط الت�شغيلي
احلايل والهيكل الت�شغيلي الق�صري وطويل الأجل ،مع الأخذ بعني الإعتبار خطط
التوّ�سع والتنمية يف الأ�سواق املحلية واخلارجية� .إن الهيكل التنظيمي �أدناه مت
�إعتماده يف �إجتماعه ال�سابع املنعقد يوم الإثنني بتاريخ  21نوفمرب .2011
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 .2.1ميثاق املجل�س

 .2.3تكوين املجل�س

�إعتمدت �شركة املرية “ميثاق املجل�س” مل�ساعدة جمل�س �إدارتها على ممار�سة
ُف�صل امليثاق الغر�ض من املجل�س ،تكوينه� ،إجراءات
�صالحياته و�أداء واجباته .وي ّ
الإجتماعات ،وم�س�ؤوليات املجل�س.

�إن جمل�س �إدارة ت�صريف الأعمال ملدة خم�س �سنوات قد انتهت مدته �سابقاً .ووفق ًا
للنظام الأ�سا�سي احلايل لل�شركة ،يت�ألف جمل�س �إدارة �شركة املرية حالي ًا من 7
�أع�ضاء ،ع�ضوان منهم عيّنتهم حكومة دولة قطر من بينهما رئي�س املجل�س .كما
انتخب الأع�ضاء اخلم�سة املتبقون عن طريق الإقرتاع ال�سري والذي �شمل املُ�ساهمني
يف اجلمعية العامة ال�سنوي الذي عقد يف  11مار�س  2013يف االنتخابات التي متت
ب�إ�شراف كامل من ممثلي وزارة الأعمال والتجارة ،ومدققي احل�سابات اخلارجيني.
وقد �أتّبع مبد�أ “�سهم واحد ل�صوت واحد” وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وقانون
ال�شركات التجارية رقم  5لعام  2002وتعديالته ،ومل ت�شارك حكومة قطر يف
هذه الإنتخابات.

وحُ دّث ميثاق املجل�س م�ؤخر ًا ل�ضمان الإمتثال لقانون حوكمة ال�شركات املعتمد
من هيئة قطر للأ�سواق املالية  ، QFMAومت ن�شر امليثاق على موقع ال�شركة
الإلكرتوين لي�صبح مرجع ًا عام ًا لأ�صحاب امل�صالح.

 .2.2قواعد ال�سلوك املهني للمجل�س
يلتزم جمل�س �إدارة �شركة املرية ب�أعلى معايري النزاهة وال�سلوك التجاري ،ويرى
املجل�س ب�أن العمل وفق ًا لأعلى م�ستوى من الأمانة والنزاهة �أمر بالغ الأهمية حلماية
م�صالح املرية ،وم�ساهميها ،وعمالء �شركة املرية.

وميكن احل�صول على تفا�صيل �إ�ضافية عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة مت�ضمن يف
امللحق رقم  1لهذا التقرير.

وفق ًا لذلك ،فقد �إعتمد املجل�س قواعد لل�سلوك املهني لتعك�س �إلتزام ال�شركة ب�أعلى
معايري ال�سلوك الأخالقي والأعمال .كما مت ن�شر قواعد ال�سلوك املهني على املوقع
الإلكرتوين لل�شركة.
الأ�سم

الوظيفة

تاريخ التعيني الأول

التمثيل

الو�ضع

الرئي�س

مايو 2007

حكومة دولة قطر

غري تنفيذي

نائب الرئي�س

فرباير 2005

حكومة دولة قطر

غري تنفيذي

ال�سيد �أحمد عبداهلل اخلليفي

ع�ضو

مايو 2007

امل�ساهمني

غري تنفيذي  /م�ستقل

48069

�سعادة د� .صالح حممد النابت

ع�ضو

فرباير 2005

امل�ساهمني

غري تنفيذي  /م�ستقل

35761

ال�سيد حممد �إبراهيم ال�سليطي

ع�ضو

يونيو 2007

امل�ساهمني

غري تنفيذي  /م�ستقل

75000

ال�سيد حممد عبداهلل م�صطفوي الها�شمي

ع�ضو

مار�س 2010

امل�ساهمني

غري تنفيذي  /م�ستقل

2626

ال�سيد ح�سن عبداهلل ح�سن ابراهيم الأ�صمخ

ع�ضو

مار�س 2013

امل�ساهمني

غري تنفيذي  /م�ستقل

2000

�سعادة ال�سيد عبداهلل بن خالد نا�صر القحطاين
د� .سيف �سعيد ال�سويدي

الأ�سهم اململوكة

� .2.4إجتماعات املجل�س
اجتمع املجل�س �ست مرات خالل الفرتة امل�شمولة يف التقرير وفق اجلدول التايل:
�إجتماعات
املجل�س
1
2
3
4
5
6

6

تاريخ الإجتماع

عدد احلا�ضرين

عدد الأع�ضاء الغائبني

الأ�صوات بالوكالة

 17فرباير 2014
� 21إبريل 2014
 16يوليو 2014
� 27أكتوبر 2014
 24نوفمرب 2014
 15دي�سمرب 2014

7
7
6
5
7
5

1
2
2

1
2
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تاريخ �صدور جدول �أعمال
جمل�س الإدارة
 28يناير 2014
 6ابريل 2014
 3يوليو 2014
� 29سبتمرب 2014
 4نوفمرب 2014
 4دي�سمرب 2014

 .2.5الواجبات الإ�ستئمانية ملجل�س الإدارة

 .2.9ف�صل الواجبات بني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

ُف�صل واجب الرعاية والوالء (ت�ضارب امل�صالح و�إعتبارات
�إن ميثاق املجل�س لل�شركة ي ّ
�صفقات الأطراف ذات العالقة) الواجب رعايتها من قبل �أع�ضاء املجل�س يف جميع
الأوقات .ي�ضمن امليثاق على وجه التحديد:

�ضمنت ال�شركة ف�صل الأدوار بني رئي�س جمل�س الإدارة � -سعادة ال�سيد عبداهلل بن
خالد القحطاين والرئي�س التنفيذي  -ال�سيد غي �سوفاج .وتخ�ضع وظائف كل منهما
للإخت�صا�صات املحددة واملوثقة ب�شكل وا�ضح.

• �أع�ضاء جمل�س الإدارة على علم تام ب�أنه يف حال وجود �أي تعار�ض حقيقي �أو  .2.10واجبات رئي�س جمل�س الإدارة

متوقع يف امل�صالح ي�شملهم ،يُطلب من ع�ضو جمل�س الإدارة الإف�صاح عن التعار�ض،
واالمتناع عن الت�صويت و�/أو احل�ضور ،عندما يتم تقدمي �أي ق�ضايا تتعلق بالتعار�ض  رئي�س املجل�س هو امل�س�ؤول عن �ضمان ح�سن �سري العمل يف املجل�س ،بطريقة منا�سبة
على جمل�س الإدارة لإتخاذ القرار.
وفعّالة مبا يف ذلك �إي�صال املعلومات ب�شكل كامل ودقيق ويف الوقت املنا�سب �إىل
• يتوجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صرف يف نطاق ال�سلطة التي وكلت �إليهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وتوجيهات املجل�س امل�سنه ح�سب الأ�صول،
وقرارات امل�ساهمني ،والقوانني واللوائح ذات ال�صلة.
ال يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة �أن يكون ع�ضو ًا يف �أي جلنة من جلان املجل�س.
• �أع�ضاء جمل�س الإدارة على علم ب�أنهم م�س�ؤولون عن اخل�سائر التي تتعر�ض لها
ال�شركة نتيجة �أي عمل غري م�صرح به وخارج نطاق �سلطتهم.
واجبات وم�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة ت�شمل ولكنها ال  تقت�صر على رئا�سة
املجل�س ،واالجتماعات العامة ،و�ضمان �سري فعّال لإجتماعات املجل�س ،وت�شجيع
�أع�ضاء املجل�س على امل�شاركة الفعالة ،واملوافقة على جدول �أعمال �إجتماعات
املجل�س ،وت�سهيل التوا�صل الفعال مع امل�ساهمني و �إي�صال �آرائهم �إىل جمل�س
 .2.6تعريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتطوير التعليم امل�ستمر
الإدارة ،وتقييم �أداء املجل�س ب�شكل �سنوي.
يتوجب على كل ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب حديث ًا �أن ي�صبح ملم ًا بهيكل ال�شركة،
والإدارة ،وجميع املعلومات الأخرى التي متكنه من حتمل م�س�ؤولياته.
 .3جلان املجل�س
�سيا�سة تدريب جمل�س �إدارة ال�شركة توفر لأع�ضاء املجل�س توجيهات ب�ش�أن دعم
التعليم امل�ستمر واملعرفة التي ميكن الإ�ستفادة منها.

 .2.7واجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة الغري تنفيذيني
ترد تفا�صيل واجبات الأع�ضاء الغري تنفيذيني يف ال�شركة يف ميثاق املجل�س .ب�شكل
عام ،ت�شمل الواجبات امل�شاركة يف �إجتماعات املجل�س وجلان املجل�س ،ومداولة
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سة والأداء وامل�ساءلة واملوارد والتعيينات الأ�سا�سية
واملعايري الت�شغيلية؛ �إدارة التعار�ض يف امل�صالح ،ومتابعة الأداء ،وحوكمة ال�شركة
وحقوق امل�ساهمني.
قد يطلب �أغلبية الأع�ضاء الغري تنفيذيني يف جمل�س الإدارة ر�أي �إ�ست�شاري م�ستقل،
فيما يتعلق ب�أي ق�ضية من ق�ضايا ال�شركة ،وذلك على نفقة ال�شركة.

 .2.8الواجبات واملمار�سات الأخرى للمجل�س
كافة ممار�سات املجل�س التي �أو�صى بها القانون مت دجمها يف ميثاق املجل�س املعتمد
من قبل جمل�س الإدارة .ت�شمل هذه املمار�سات الو�صول �إىل املعلومات ،ح�ضور
�إجتماعات اجلمعية العامة والتدريب الر�سمي لأع�ضاء املجل�س.

�أن�شىء املجل�س �أربع جلان هي :جلنة التدقيق ،جلنة الإ�ستثمار ،جلنة املناق�صات
العامة ،وجلنة الرت�شيحات واملكافئ�آت وذلك لت�سهيل �أعمال املجل�س وامل�ساعدة يف
تنفيذ م�س�ؤولياته وقراراته.

 )1جلنة التدقيق
ت�أ�س�ست جلنة التدقيق منذ عام  2005من قبل املجل�س ،وتقوم اللجنة ب�إر�سال
التقارير �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن مراجعتها لفاعلية نظم الرقابة الداخلية لل�سنة
املالية وخالل الفرتة لتاريخ املوافقة على البيانات املالية.
ب�شكل عام ،ف�إن جلنة التدقيق ت�سعى �إىل �ضمان �أن تكون عملية الإدارة ب�أكملها
توفر رقابة كافية على املخاطر الأ�سا�سية ل�شركة املرية ،من خالل النظر يف
التقارير الدورية من املراجعة الداخلية واخلارجية� ،إىل جانب املناق�شات مع كبار
املديرين.
�إعتمدت جلنة التدقيق ميثاق ًا مل�ساعدتها يف ممار�سة �صالحياتها و�أداء واجباتها.
ُف�صل هذا امليثاق الغر�ض من اللجنة وتكوينها ،و�إجراءات �إجتماعاتها وم�س�ؤوليات
ي ّ
اللجنة.
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تتكون جلنة التدقيق من � 6أع�ضاء:
الأ�سم
ال�سيد حممد �إبراهيم ال�سليطي
ال�سيد �أحمد عبداهلل اخلليفي
ال�سيد ح�سن عبداهلل ح�سن ابراهيم الأ�صمخ
ال�سيد خالد �إ�سماعيل علي
ال�سيد ال�سيد حممد �سامل
ال�سيد ه�شام وليد دل

ت�سمية اللجنة
الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو و�أمني �سر
ع�ضو

الو�ضع
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
تنفيذي – التدقيق الداخلي
تنفيذي – التدقيق الداخلي
تنفيذي – التدقيق الداخلي

�إجتمعت جلنة التدقيق  5مرات خالل العام  .2014ويالحظ �أن حميع  �أع�ضاء • تدقيق املدققني اخلارجيني للقوائم املالية ال�سنوي والتقارير املرتبطة بها.
اللجنة لديهم خربة مالية وحما�سبية.
• مدى كفاءة نظام الرقابة املحا�سبية لل�شركة.
• امل�ساعدة املقدمة من الإدارة �إىل املدققني اخلارجيني.
م�س�ؤوليات اللجنة كما وثّقت  يف ميثاق جلنة التدقيق هي على النحو التايل:
• �أي مالحظات �أو تو�صيات جوهرية ذات �صلة من قبل املدققني اخلارجيني
الداخلي،
• �إعادة النظر ب�شكل �سنوي يف مواثيق الإمتثال ،وجلنة التدقيق ،التدقيق
واملدقيني الداخليني مع ردود الإدارة عليها.
والتو�صية �إىل املجل�س بالتغيريات �أو التحديثات.
• �أي تغيريات جوهرية مطلوبة يف خطة تدقيق املدققني اخلارجيني ،و�أي �صعوبات
• التو�صية للمجل�س مبر�شحي مدققي احل�سابات اخلارجيني ،واملوافقة على خطرية �أو خالفات مع الإدارة متت مواجهتها خالل عملية التدقيق و�إيجاد احللول
تعوي�ضات مدققي احل�سابات اخلارجيني ،ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق ،ومدى لها ،وغريها من امل�سائل املتعلقة بعملية التدقيق.
فعّاليته.
• النظر واملراجعة ال�سنوية ملا يلي بالتعاون مع الإدارة ورئي�س الإمتثال والتدقيق
• املوافقة على �أي عمل غري التدقيق والتي يتعني على مدققي احل�سابات اخلارجيني الداخلي:
القيام بها.
• املالحظات اجلوهرية من قبل التدقيق الداخلي والإمتثال خالل ال�سنة ،وردود
• املراجعة والتعاون يف �إ�ستبدال ،وتعيني و�إعادة تعيني� ،أو �إقالة رئي�س الإمتثال الإدارة امللحقة بها؛
والتدقيق الداخلي� .أي�ضا مراجعة الأداء ويو�صي مكاف�أة للرئي�س من التدقيق • كفاءة الرقابة الداخلية لل�شركة على نظام الإدارة والأعمال والتكنولوجيا
الداخلي وااللتزام.
واملمار�سات وخماطر الإمتثال؛
ومدققي
الداخلي،
والتدقيق
إمتثال،
ل
ا
ؤ�ساء)
�
(ر
رئي�س
إ�ستقالل
• ت�أكيد و�ضمان �
• �أي تغيريات مطلوبة يف النطاق املخطط من قبل رئي�س التدقيق الداخلى وخطط
احل�سابات اخلارجيني ،مبا يف ذلك مراجعة اخلدمات الإ�ست�شارات الإدارية ،تدقيق الإمتثال.
والر�سوم املرتبطة بها التي يقدمها املدققون اخلارجيون ،كل ذلك ب�شكل �سنوي.
• املوازنة والتوظيف يف التدقيق الداخلي والإمتثال.
الداخلي
• بالتعاون مع اللجان الأخرى ،والإدارة ،رئي�س (ر�ؤ�ساء) الإمتثال ،التدقيق
• مراجعة ال�صفقات ذات امل�صلحة ال�شخ�صية ،والأن�شطة الغري مالئمة لل�شركة
ومدققي احل�سابات اخلارجيني ،تتم مراجعة املخاطر الهامة �أو �إحتماالت التعر�ض  (�إن وجدت).
املوجودة ،وتقييم خطوات الإدارة املتخذة للحد من هذه املخاطر على ال�شركة.
• ي�ستعر�ض  مع رئي�س (ر�ؤ�ساء) التدقيق الداخلي والإمتثال �أو الإدارة ،نتائج
النظر
• بالت�شاور مع مدققي احل�سابات اخلارجيني ورئي�س التدقيق الداخلي ،يتم
مراجعة �إمتثال ال�شركة للقوانني اخلارجية وقانون ال�سلوك املهني لل�شركة.
يف نطاق وخطة التدقيق الداخلي واخلارجي.
• مراجعة امل�سائل القانونية والتنظيمية التي قد يكون لها �أثر مادي على البيانات
• بالتعاون مع رئي�س التدقيق الداخلي ومدققي احل�سابات اخلارجيني ،يتم املالية ،و�سيا�سات الإمتثال املتبادلة ذات ال�صلة ،والربامج ،والتقارير الواردة من
مراجعة تن�سيق جهود التدقيق ،و�ضمان �إكتمال التغطية ،وتخفي�ض اجلهود املكررة ،اجلهات التنظيمية.
والإ�ستخدام الفعّال ملوارد التدقيق.
• الإ�شراف على �إدارة �إ�ستمرارية الأعمال وتخطيط �إ�ستمرارية الأعمال ل�صالح
• بالتعاون مع مدير ال�ش�ؤون املالية ومدققي احل�سابات اخلارجيني وعند الإنتهاء ال�شركة.
من املراجعة الف�صلية و الفح�ص ال�سنوي ،تتم مراجعة مايلي:
• لقاء رئي�س (ر�ؤ�ساء) التدقيق الداخلي والإمتثال ،ومدققي احل�سابات اخلارجيني،
ال�سنوية
املراجعة
املالية
• القوائم املالية الربعية وال�سنوية املدققة والبيانات
واللجان الأخرى ،والإدارة يف جل�سات تنفيذية منف�صلة ملناق�شة �أية �أمور تكون
واحلوا�شي ذات ال�صلة ،ونزاهة التقارير املالية لل�شركة وفقا للمبادئ املحا�سبية ب�إعتقاد هذه املجموعات �أنه من الواجب مناق�شتها مع جلنة التدقيق.
املعمول بها يف ال�شركة .تتوىل جلنة التدقيق املوافقة بالنيابة عن املجل�س ،على كل • النظر يف و�إعداد خطاب لإدراجه يف التقرير ال�سنوي والذي ي�صف تكوين جلنة
القوائم املالية الربع �سنوية والإعالنات املتماثلة لثالث الأرباع الأوىل من كل �سنة التدقيق وم�س�ؤولياتها ،وكيف الوفاء بها.
مالية.
• �إجراءات �إعداد التقارير وحما�ضر جلنة التدقيق �إىل املجل�س ،مع التو�صيات
• تتوىل جلنة التدقيق التو�صية �إىل جمل�س الإدارة ،املوافقة على النتائج املالية التي تراها جلنة التدقيق منا�سبة.
ال�سنوية والإعالنات ذات �صلة:
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

 )2جلنة الإ�ستثمار
بهدف م�ساعدة جمل�س الإدارة يف تقييم �أكرث تف�صي ًال لفر�ص اال�ستثمار� ،أن�ش�أت
جلنة لال�ستثمار من قبل جمل�س االدارة من خالل قرارها بتاريخ  19ابريل .2005

اخت�صا�صات جلنة اال�ستثمار حتدد �أحكام تكوين اللجنة� ،إجتماعها ،قراراتها،
وتو�صياتها و�أدوارها وم�س�ؤولياتها ،و�سيا�سة اال�ستثمار للم�ساعدة يف اتخاذ
القرارات اال�ستثمارية.
تت�ألف اللجنة من � 6أع�ضاء:

الأ�سم
�سعادة د� .صالح حممد النابت
ال�سيد حممد �إبراهيم ال�سليطي
ال�سيد حممد عبداهلل الها�شمي
ال�سيد غي �سوفاج
د .حممد نا�صر القحطاين
ال�سيد تيك بو ت�شاو

ت�سمية اللجنة
الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو و �أمني �سر
ع�ضو

اجتمعت اللجنة  11مرة خالل العام .2014
م�س�ؤوليات اللجنة هي على النحو التايل:
• درا�سة ومراجعة و�إعتماد جميع املقرتحات الإ�ستثمارية املختلفة التي مت توجيهها
من املجل�س ،و�أية م�سائل �أخرى �أحيلت �إىل اللجنة.
• ميكن للجنة �إتخاذ قرارات �إ�ستثمارية ت�صل �إىل  10مليون ريال قطري للإ�ستثمار
الواحد ،و�أي �شيء يتجاوز ذلك يتم �إحالته اىل املجل�س نف�سه.
 تكون �إ�ستثمارات ال�شركة يف الأن�شطة كما وردت يف وثيقة الت�أ�سي�س ،ووفقا
لقوانني دولة قطر.
الأ�سم
د� .سيف �سعيد ال�سويدي
ال�سيد ح�سن عبداهلل ح�سن ابراهيم الأ�صمخ
د .حممد نا�صر القحطاين
ال�سيد تيك بو ت�شاو
ال�سيد خالد �إ�سماعيل علي
ال�سيد عماد الدين حممود الكحلوت

الو�ضع
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
الرئي�س التنفيذي – تنفيذي
نائب الرئي�س التنفيذي – تنفيذي
املدير التنفيذي لل�شئون املالية

 )3جلنة املناق�صات العامة
ت�أ�س�ست جلنة املناق�صات العامة من قبل املجل�س خالل جل�سته بتاريخ  7مار�س
 2006ل�ضمان �أن ت�شرتي ال�شركة �أف�ضل املواد والبنود ،بالإ�ضافة �إىل  تنفيذ الأعمال
التجارية واحل�صول على اخلدمات من خالل �أف�ضل الو�سائل والظروف املمكنة مع
�أقل تكلفة .وحتدّد الئحة املناق�صات واملزايدات  �إخت�صا�صات اللجنة.
ت�ضم اللجنة � 7أع�ضاء:

ت�سمية اللجنة
الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو – مدقق
ع�ضو

الو�ضع
نائب رئي�س جمل�س الإدارة  /غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س ،غري تنفيذي  /م�ستقل
تنفيذي
تنفيذي
تنفيذي – التدقيق الداخلي
تنفيذي

�إجتمعت اللجنة  23مرة خالل العام .2014
م�س�ؤوليات اللجنة هي على النحو التايل:
• طرح املناق�صات وت�سلم العطاءات.
• درا�سة وتقييم تقارير التقييم الفني واملايل يف �ضوء ما كان مقدم الطلب
(العار�ض) قد �إقرتح.
• �إ�صدار قرارات ب�ش�أن املناق�صات �أو تقدمي تو�صيات ب�ش�أن العر�ض الأن�سب ،وفقا
لأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها يف «الئحة املناق�صات واملزايدات».

• �إعداد حم�ضر لكل جل�سة ،والتي يتم توقيعها من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضائها
الذين ح�ضروا يف نهاية كل �إجتماع ،بغر�ض ت�سجيل �أعمال والتو�صيات ال�صادرة
عن اللجنة.
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 )4جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت

معلومات عن امل�ساهمني امل�سيطرين والكبار هي على النحو التايل:

ت�أ�س�ست جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت يف 2012/12/16وتعنى هذه اللجنة بعدة
�أمور �أهمها:
• درا�سة وتقدمي الرت�شيحات ل�شواغر جمل�س الإدارة.
• �إجراء مراجعة دورية ملجل�س الإدارة وجلانة للت�أكد من مدى تطابق �أع�ضائها مع
املهارات واملعرفة املطلوبة
• الت�أكد من و�ضع �سيا�سة متكاملة للتعاقب والإحالل لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
• �إ�صدار خطابات التعيني لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
• تقدمي الإقرتاحات ل�سيا�سة �شاملة للتعوي�ضات املالية.
• م�شاورة الرئي�س التنفيذي للتعوي�ضات املالية املقرتحة ل�شاغري الوظائف
الإدارية العليا.

 )1الأ�سهم اململوكة من قبل امل�ساهمني امل�سيطرين

وتتكو هذه اللجنة من الإع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
الأ�ستاذ الدكتور� /سيف �سعيد ال�سويدي
ال�سيد /حممد �إبراهيم ال�سليطي
ال�سيد /حممد عبد اهلل امل�صطفوي

رئي�س ًا
ع�ضو
ع�ضو

   � .4أمني �سر املجل�س
وظفت �شركة املرية �أمني �سر للمجل�س ،الذي يحمل �أي�ضا م�س�ؤولية �إ�ضافية مديرا
لل�ش�ؤون القانونية يف ال�شركة.
ويعمل �أمني �سر املجل�س  ب�شكل وثيق مع رئي�س جمل�س الإدارة لرتتيب الإجتماعات،
ويلعب دور ًا حيوي ًا يف ت�سهيل االت�صال بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا.
ويحتفظ مبحا�ضر �إجتماعات املجل�س ،وتوثّق  قرارات املجل�س ب�صفة م�ستمرة.
 �أمني املجل�س يحمل م�ؤه ًال جامعيا يف القانون ولديه خربة يف دور مماثل لأكرث من
ثالث �سنوات.

 .5معلومات امل�ساهمة
�أف�صح  عن جميع املعلومات املالية يف التقرير ال�سنوي لل�شركة واملتوافر �أي�ضا» على
موقع ال�شركة.
مت و�صف م�ساهمة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الفقرة � 2.3أعاله.
وو�صفت �أ�سماء الأع�ضاء ،وتكوينها ،وخمتلف اللجان التي �شُ كلت من قبل املجل�س
يف الفقرة � 3أعاله.
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 )2الإف�صاح عن الأ�سهم اململوكة من قبل امل�ساهمني الكبار
النظام الأ�سا�سي املعدل ين�ص على �أن يكون جمموع الأ�سهم التي ميتلكها �أحد من
امل�ساهمني ال  تتجاوز   ٪5من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة وبالتايل امل�ساهم الرئي�سي
الوحيد هو حكومة دولة قطر.

 .6حقوق �أ�صحاب امل�صالح

واجتمعت اللجنة  4مرات خالل العام .2014

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

�أ�سم امل�ساهم
حكومة دولة قطر

عدد الأ�سهم
5,200,000

العاملون يف ال�شركة لهم حقوق مت�ساوية على النحو املبني يف �سيا�سات و�إجراءات
املوارد الب�شرية يف ال�شركة
وافق جمل�س الإدارة على �سيا�سة الأجور واحلزم التي توفر حوافز للموظفني و�إدارة
لل�شركة ،وذلك بهدف �أداء دائم يف �أف�ضل م�صلحة لل�شركة.

 .7نظام الرقابة الداخلية
جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن نظام الرقابة الداخلية ( )ICSيف ال�شركة .وقد �إعتمد
املجل�س جمموعة �شاملة من الوثائق مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي ،وهيكل الدرجات
واملرتبات ،وتو�صيف الوظائف ،وال�سيا�سات والإجراءات ،وتفوي�ض ال�سلطة املايل
والت�شغيلي لتنظيم عمليات ال�شركة .وقد كفل املجل�س ،من خالل تفوي�ضات ال�سلطة
املوجودة� ،أنه ال يوجد فرد يتمتع ب�سلطات مطلقة.
متتلك �شركة املرية وظيفة التدقيق الداخلي امل�ستقل الذي يقدم تقاريره �إىل جلنة
التدقيق وجمل�س الإدارة .متت املوافقة على اخلطة ال�سنوية للتدقيق الداخلي من
قبل جلنة التدقيق والتي تغطي جماالت خمتلفة من عمليات املرية .لوظيفة التدقيق
الداخلي حق الو�صول يف جميع الأوقات جلميع احل�سابات والدفاتر وال�سجالت
والأنظمة واملمتلكات والأفراد من �أجل الوفاء مب�س�ؤوليات التدقيق فيها.
ومن واجبات وظيفة التدقيق الداخلي ،هو تقدم تقارير �شهرية �إىل الإدارة ،وتقارير
ربع �سنوية  �إىل جلنة التدقيق.

� .8صفقات الأطراف ذات العالقة
للح�صول على معلومات حول ال�صفقات مع الأطراف ذات العالقة ،يرجى الرجوع
�إىل مالحظة رقم « 25االف�صاح عن الأطراف ذات العالقة» من القوائم املالية
املدققة واملوحدة لعام .2014

 .9املدققون اخلارجيون
عينت اجلمعية العامة ال�سنوية التي �إنعقدت يف  26مار�س « 2014ال�سادة ديلويت
�أند تو�ش « يف من�صب مدقق خارجي ل�شركة املرية ل�سنة  ،2014بناء على تو�صيات
جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة ،على �أن يقدموا مراجعة ن�صف �سنوية وتدقيق
احل�سابات يف نهاية العام.
مدقق احل�سابات اخلارجي م�ستقل عن ال�شركة وجمل�س �إدارتها.

� .10سيا�سة توزيع الأرباح
�إن دفع �أرباح الأ�سهم ين�ش�أ يف �ضوء تو�صية من جمل�س الإدارة ويخ�ضع ملوافقة من
قبل اجلمعية العمومية للم�ساهمني .فيما يخ�ص  عام  ،2013متت املوافقة على
توزيع �أرباح نقدية بقيمة  80مليون ريال قطري� ،أي  8رياالت قطرية لل�سهم الواحد
من قبل اجلمعية العامة ال�سنوي الذي عقد يف  26مار�س .2014

� .11سيا�سة املكاف�آت
يحكم النظام الأ�سا�سي لل�شركة  مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث تخ�ضع ملوافقة
اجلمعية العامة ،وال ميكن �أن تتجاوز  %10من �صايف الأرباح ميكن توزيعه كمكاف�أة.
يف حال عدم حتقيق ال�شركة لأرباح خالل �سنة معينة ،ميكن �أن توزع ال�شركة مبلغ
�إجمايل لأع�ضاء جمل�س الإدارة� ،شريطة �أن ال تتجاوز مكاف�أة �أي ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س  100.000ريال قطري �سنويا .ل�سنة  ،2013وافق امل�ساهمون على مكاف�أة
جمل�س الإدارة مببلغ  5,885,263رياال قطريا.
يقرر جمل�س الإدارة تعوي�ضات الإدارة العليا .وتتكون تعوي�ضات الإدارة العليا من
راتب ومكاف�أة بنا ًء على الأداء .يقرر املجل�س حدود مكونات الراتب الثابت.
يوافق املجل�س على املكاف�أة املرتبطة ب�أداء ال�شركة ،للرئي�س التنفيذي والإدارة
العليا واملوظفني .يف الوقت احلايل ،متار�س �شركة املرية مراجعة الأداء ال�سنوي
والن�صف �سنوي لكل ع�ضو من �أع�ضاء فريق الإدارة العليا.

وقعت جلنة املحا�سبة لدى هيئة قطر لال�سواق املالية بتاريخ  2012/12/19على
ال�شركة غرامة مالية قدرها مائتي الف ريال قطري ملخالفة �أحكام املواد ()47،55
من نظام الطرح واالدراج اال �أن ال�شركة تقدمت لدى اللجنة بعري�ضة تظلم بتاريخ
 2012/1/20و�صدر حكم نهائي برف�ض التظلم.
وقعت جلنة املحا�سبة لدى هيئة قطر لال�سواق املالية بتاريخ  2012/04/23على
ال�شركة غرامة مالية قدرها مائتي الف ريال قطري ملخالفة البند ( )2من �أحكام
املادة ( )173من الالئحة الداخلية ل�سوق الدوحة لالوراق املالية وقد تقدمت
ال�شركة بعري�ضة ال�ستئناف احلكم يف  2013/1/23ومل ي�صدر حكم ًا نهائي ًا حتى
كتابة هذا التقرير.

 .13تطوير عمليات احلوكمة
قامت �شركة املرية ،خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير ،بت�صميم عمليات احلوكمة
والتي مت تنفيذها بعد �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة:
• عملية �إجراء تقييم موثّق لأع�ضاء املجل�س على �أ�سا�س �سنوي.
• خطة وعملية التدريب لأع�ضاء املجل�س.
• عملية �إعداد و�إ�صدار التقرير ال�سنوي حلوكمة ال�شركات.
• عملية متابعة �إ�ستقالل ودورة املدقق .و�سيتم الإ�شراف على ذلك ب�شكل ر�سمي
من قبل جلنة التدقيق.
• الو�صول �إىل املدراء الغري تنفيذيني يف املجل�س وجلنة التدقيق وذلك للح�صول
على ر�أي �إ�ست�شاري م�ستقل على نفقة ال�شركة ،مت �إدراجه يف ميثاق جمل�س الإدارة،
ومواثيق اللجان فرعية للمجل�س.
• جلنة املكاف�آت و�سيا�سة املكاف�آت
• �أن�ش�أت  �شركة املرية خالل ال�سنة املالية  2012جلنة م�شرتكة للرت�شيح واملكاف�آت.
وقد عملت على �إعداد �سيا�سة املكاف�أت لتعر�ض على املجل�س للنظر يف اعتمادها
م�ستقبال بغية تعزيز الآليات املتبعة يف �صرف مكاف�أة رئي�س املجل�س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدارة العليا واللجان املختلفة ،بحيث ي�سرت�شد باملمار�سات واملحددات
املتبعة حمليا و�إقليميا مبا ال يت�ضارب والنظم املتبعة يف دولة قطر .وينظر املجل�س
�إىل �أن �إعتماد �سيا�سة كهذه �سيعزز احلوكمة يف ال�شركة.

تف�صح �شركة املرية يف تقريرها املايل عن مكاف�آت املجل�س ،والإدارة الرئي�سة كجزء
من الإف�صاح عن الأطراف ذات العالقة يف تقريرها املايل.

 .12الإمتثال
يقوم الق�سم القانوين يف ال�شركة ب�شكل م�ستمر بتحديث جمل�س الإدارة والإدارة
العليا عن و�ضع القوانني والأنظمة اجلديدة �أو املتغرية .ت�سعى ال�شركة على الدوام
�إىل االمتثال جلميع القوانني واللوائح اجلديدة �أو املتغرية.
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 .14اخلطوات التي مت �إتخاذها لتحقيق الإمتثال بقانون
حوكمة ال�شركات املعتمد من هيئة قطر للأ�سواق املالية
		
QFMA

املادة  2من قانون حوكمة ال�شركات املعتمد من هيئة قطر للأ�سواق املالية
 ،QFMAيطلب من ال�شركات املدرجة الإف�صاح عن مدى توافقها مع الأحكام
الواردة يف القانون ،ف�ض ًال عن تربير و�شرح الأ�سباب واملربرات وراء عدم التوافق.
املرية ُتقّدر مبادئ ال�شفافية وحتر�ص على م�شاركة خطتها احلالية وامل�ستقبلية،
من حيث تعزيز مبادئ حوكمة ال�شركات ،مع �أ�صحاب امل�صالح فيها.
• �إدارة املخاطر
تقع على عاتق املجل�س امل�س�ؤولية ال�شاملة عن �إدارة ال�شركة .ولتعزيز ممار�سات
�إدارة املخاطر ،ف�إن �شركة املرية ب�صدد �إن�شاء وظيفة م�ستقلة لتقييم و�إدارة
املخاطر ،وتوثيق وا�ضح للأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات فيما يتعلق ب�إدارة
املخاطر ،والت�أكد من �إجراء تقييم �شامل للمخاطر ،مبا يف ذلك حتديد وتنفيذ
حدود املخاطر و�إعداد تقرير عن املخاطر.
�سيحتفظ املجل�س مب�س�ؤولية الرقابة و�ضبط �إدارة املخاطر ،بدعم من جلنة التدقيق
وجمل�س الإدارة وظيفة �إدارة املخاطر.
�سيتم تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخلي عن طريق مواءمة خطة التدقيق
الداخلي املبنية على املخاطر مع ملف خماطر ال�شركة ،عند �إن�شاءه.
• �سيا�سة الأطراف ذات العالقة وتعار�ض امل�صالح
يف حني يتم الإف�صاح عن ال�صفقات مع الأطراف ذات العالقة،قامت �شركة املرية
ب�إعداد �سيا�سة ر�سمية عن الأطراف ذات العالقة والتي حتكم ال�صفقات التجارية
مع الأطراف ذات العالقة وتعار�ض  امل�صالح املحتمل ،ف�ض ًال عن املمار�سات
والإف�صاحات ذات ال�صلة .ومت الإف�صاح عن هذه ال�سيا�سة بعد �إعتمادها.
يف �ضوء متطلبات الإف�صاح املحددة يف قانون حوكمة ال�شركات واملعتمد من
هيئة قطر للأ�سواق املالية  ،QFMAف�إن �شركة املرية �ستعزز �إف�صاحها
ال�سنوي احلايل من قبل �أع�ضاء املجل�س والإدارة العليا فيما يخ�ص م�صاحلهم،
وم�ساهمتهم ،وتداول �أ�سهم ال�شركة ،وجمال�س الإدارة الأخرى ،وال�صفقات
اجلوهرية مع ال�شركة ،والتوظيف وم�ساهمة الأقارب ،وامل�ؤهالت واخلربات وغريها
من امل�صالح.
• التداول الداخلي
قامت �شركة املرية ب�صياغة مبادئ توجيهية وا�ضحة للتدول الداخلي وذلك ملنع
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني من التداول يف �أ�سهم ال�شركة التي قد تكون عر�ضة
للتداول الداخلي ،والإف�صاح عن املعلومات ذات ال�صلة حينما تكون متوافرة .ويف
هذا ال�سياق� ،سيتم تنفيذ عملية الإف�صاح عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
العليا.
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• التدقيق الداخلي
بالإ�ضافة �إىل خدماتها القائمة املقدمة ،قدم التدقيق الداخلي تقييما موثقا عن
نظام الرقابة الداخلية ب�شكل �أ�سا�س �سنوي.
• الإبالغ عن املخالفات
مت ت�صميم وتنفيذ �آلية لتمكني املوظفني من الإبالغ عن ال�سلوك الذي يعترب م�شبوه،
ب�صورة غري م�شروعة وغري �أخالقية �أو �ضارة لل�شركة ،و قد مت �ضمان �سرية
املعلومات التي وردت ،وحماية املُبلّغني عن املخالفات.
كما مت الإ�شراف الر�سمي على هذه العملية من قبل جلنة التدقيق.
• العالقة مع امل�ستثمرين
لدعم �إلتزام الإدارة يف �إر�ساء توا�صل �شفاف ووثيق مع امل�ساهمني ،مت �إعداد ون�شر
�إجراءات و�صول �شاملة ووا�ضحة للمعلومات من قبل للم�ساهمني.
• ال�سيا�سات والإجراءات
مت حت�سني املجموعة احلالية وال�شاملة من وثائق احلوكمة ،وال�سيا�سات الإدارية
واملالية .ويف هذا ال�سياق ،مت مراجعة الوثائق املوجودة من قبل �إ�ست�شاري
متخ�ص�ص وتعزيزها من خالل دمج املمار�سات احلالية يف الوثائق والت�أكد من �أن
الوثائق تغطي كافة العمليات الت�شغيلية يف �شركة املرية.

 .15ال�شركات التابعة
�شركة املرية للمواد اال�ستهالكية (�ش .م .ق) هي ال�شركة الأم لل�شركات التالية:
• �شركة املرية القاب�ضة «ذ.م.م»
• �شركة املرية للتطوير « ذ.م.م»
• �شركة املرية للأ�سواق املركزية «�ش�.ش.و»
• �شركة الأ�سواق القطرية «ذ.م.م»
• �شركة خمابز الأمراء «ذ.م.م»
• �شركة مكتبة املرية «�ش�.ش.و»
• �شركة ارامك�س للخدمات اللوج�ستية «ذ.م.م».
�شركات يف اخلارج
• �أيه ال جي �أي التجزئة «ذ.م.م»
• �شركة املرية العمانية «�ش.م.ع.م»
• �شركة �أ�سواق املرية «�ش.م.ع.م»

100%

1%

99%

99%

1%

99%

1%

99%

1%

100%

49%

51%

30%

69%

1%

30%

69%

1%

39%
49%

51%

10%
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Report on Corporate
Governance
Corporate Governance entails an internal system which encompasses
policies, people and processes aimed at fulfilling shareholders’ and
other stakeholders’ interests through effective direction and control
of management activities utilizing good business savvy, objectivity
and integrity. We are committed to meet the aspirations of all our
stakeholders. We, at Al Meera, believe that Corporate Governance is
a way of life, rather than a mere legal compulsion. It further inspires
and strengthens investors’ confidence and commitment to the
Company.
To best serve the interests of our stakeholders, Al Meera is
committed to establish a governance structure that reflects the
highest standards of independence, oversight and transparency. The
guiding framework for this is provided by the Corporate Governance
Code for public listed entities issued by the Qatar Financial Market
Authority (“QFMA CGC”) on 27 January 2009; a general reference is
also drawn from other applicable laws and regulations of the State
of Qatar and the Qatar Exchange.
The Governance Statement highlights key components of the
governance system as designed and implemented in Al Meera for
the reporting period from 1 January 2014 to 31 December 2014.
Shareholders

1 الملحق
– أعضاء
مجلس
إدارتنا

the financial year ending 31 December 2014 including mid-year
reviews and fixed its remuneration for the year.
All the Board Members (who are also Board sub-committee
members) and representatives from Ministry of Business and Trade,
Internal Audit and External Auditors of the Company attended the
annual general assembly.

Shareholding Information

Al Meera Consumer Goods Company Q.S.C. was established by
Law No. 24 of 2004 regarding transforming Consumer Co-operative
Societies into a Qatari shareholding company. Decision No. 40
of 2005 dated 28 February 2005 was issued by the Minister of
Economy and Commerce to establish the Company in accordance
with the provisions of Article No. 68 of Law No. 5 of 2002 regarding
commercial companies and their Memorandum of Association.
The capital of the company is QR 200,000,000, which is divided into
20,000,000 shares at a nominal value of QR 10 per share.
Al Meera was listed on the Qatar Stock Exchange on 28 October
2009 (Al Meera list ticker symbol: MERS). Upon listing, the
shareholding composition of the Company remained as it was on
its establishment in 2005, as follows:

1. Shareholders
Al Meera values and respects the rights of its shareholders. The rights
of the shareholders are established by the Article of Association
(AOA) to ensure that shareholders’ rights are respected in a fair and
equitable manner. The established rights of the shareholders as
per the AOA specifically include inter alia, a priority in subscription
of Al Meera’s shares, access to ownership records, attendance at
annual and extraordinary general assemblies, exercise of voting
rights and delegation of voting rights through proxies, decision
and distribution of dividends as per ordinary general assembly
and the extraordinary general assembly, calls for general assembly,
setting and discussion of meeting agendas and the right to receive
feedback on questions asked, method of voting on Board election,
and participation in major decisions through general assembly and
so on.
The Annual General Assembly was held on 26 March 2014, during
which the following resolutions were adopted:
• Approved the Board of Directors’ Report on the company’s
activities, financial results achieved in the year 2013, and the
company’s future plan.
• Approved the External Auditors’ Report for the financial year
ended 31 December 2013.
• Approved the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the
year ended 31 December 2013.
• Endorsed the 4th Corporate Governance Report 2013.
• Approved the Board of Directors’ recommendation to distribute
80% cash dividends to shareholders (QR 8 per share).
• Absolved the Directors of the Board from any liabilities for the
financial year ended 31 December 2013, and approved their
remuneration.
• Appointed Messrs. Deloitte & Touché as the external auditors for

The Amended Articles of Association states that the government of
the State of Qatar will own 26% and the total shares owned by one
shareholder excluding the State of Qatar, may not exceed 5% of the
total shares of the company. Al Meera will continue to rely on Qatar
Exchange to obtain valid up-to-date record of shareholding. No
shareholding agreement is in place that would require disclosure.
On 31 May 2012, the Board of Al Meera has resolved some
important resolutions which were approved by the competent
authorities and shareholders at the Extraordinary General Assembly
held on 8 October 2012. The shareholders approved to increase the
capital of the company by 100% through rights issue of 10,000,000
shares at an offer price of ten Qatari riyals plus eighty five Qatari
riyals premium per share. The capital structure of the company
has been accordingly changed, and the company has updated its
incorporation documents accordingly.
The shareholders also approved to:
• Amend paragraph of Article No (14) of Articles of Association to
read as follows: “The total shares owned by one shareholder shall
not exceed 5% of the total shares of the Company, except the
State of Qatar”.
• Amend Article No (28) of the Articles of Association to read as
follows: “The Board Members will be elected for three years, and
can be re-elected for more period/s”. The representatives of Qatar
Government are excluded from election.

2. The Board of Directors

)ق.م.شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش
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يحمل �سعادتة درجة املاج�ستري يف علوم الإدارة تخ�ص�ص  يف
املحا�سبة من اجلامعة الأمريكية ،وا�شنطن ،الواليات املتحدة
الأمريكية يف عام  ،1998وبكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة
قطر  -كلية الإدارة واالقت�صاد يف عام � .1993سعادته حما�سب
قانوين معتمد منذ عام  ،1998وخبريحما�سبي ومايل مُ�سجّ ل يف
املحاكم منذ عام .1999

�سعادة ال�سيد عبد اهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س الإدارة  -مر�شح من قبل حكومة دولة قطر

العامة والأمني العام للمجل�س الأعلى لل�صحة منذ 28
 .15وزير
�سعادته
ال�صحةالت
ال�شركات
�أبريل  2009حتى الوقت احلايل .وقد �شغل �سعادته �أدوارا مرموقة مثل وكيل
وزارة االقت�صاد والتجارة ،رئي�س جمل�س �إدارة اللجنة املنظمة للألعاب الآ�سيوية
(�آ�سياد) ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة ح�صاد .نائب رئي�س جلنة املناف�سة،
ع�ضو جمل�س �إدارة املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإقت�صادية والإ�ستثمارية  ،ع�ضو جمل�س
�إدارة م�صرف قطر املركزي ،رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضو جمل�س �إدارة مهرجان
قطر البحري ،وع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية لل�صحة� .سعادته رئي�س جلنة
املحا�سبني القانونيني� .سعادته �أي�ضا رئي�س وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الإ�ستثمارات
القطرية الريا�ضية (.)QSI

تقرير الحوكمة الخامس 2014

15

الدكتور �سيف حا�صل على دكتوراه يف االقت�صاد من جامعة
دورهام ،اململكة املتحدة .وحا�صل على درجة املاج�ستري من جامعة
بول �ستيت ،الواليات املتحدة الأمريكية .ودرجة البكالوريو�س يف
االقت�صاد من جامعة والية �أوريغون ،الواليات املتحدة الأمريكية.
ميتلك الدكتور �سرية مهنية وا�سعة وديناميكية .حاليا ،ي�شغل الدكتور �سيف من�صب
نائب رئي�س جامعة قطر للتخطيط والتطوير منذ نوفمرب  2008حتى الوقت
احلا�ضر .تت�ضمن اخلربة ال�سابقة كونه املدير التنفيذي مل�شروع روافد ،واملدير
التنفيذي مل�شروع �سريدال يف جامعة قطر .خدم يف العديد من اللجان وفرق
املهام يف كل من قطر وخارجها� .سجل الدكتور �سيف الأكادميية ت�ضم الئحة من
الأبحاث املن�شورة يف جمال تخ�ص�صه .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املرية للمواد
الإ�ستهالكية منذ عام  2005حتى الآن .وهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة من عام
 2007حتى الآن .وكان ع�ضو جمل�س �إدارة �سوق الدوحة للأوراق املالية (بور�صة
قطر حاليا) من � 1995إىل .2002

الدكتور �سيف �سعيد ال�سويدي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -مر�شح من قبل حكومة دولة قطر

الدكتور �سيف ميلك خربة غنية يف قطاع التعليم ،حيث بد�أ حياته املهنية يف
مركز درا�سات التنموية يف جامعة قطر يف عام  ،1983ثم �أ�صبح معيد ًا يف كلية
الإدارة واالقت�صاد يف عام  ،1985ومتت ترقيته يف وقت الحق لي�صبح «�أ�ستاذا» يف
تخ�ص�صه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان نائب رئي�س واملدير التنفيذي لرتكيب وعمليات
نظام �أوراكل يف جامعة قطر من عام  2003اىل  .2006وكان رئي�س جلنة املتابعة
لرت�شيح �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة قطر  ،2005-2003وع�ضوا» يف جمل�س
جامعة قطر  .2003-1995يدير الدكتور �سيف حالي ًا م�شروعني طموحني جد ًا يف
جامعة قطر هما :اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة و االعتماد امل�ؤ�س�سي للجامعة.
هو رئي�س جلنة املناق�صات العامة يف �شركة املرية.
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يف  يونيو  من عام  2013م عينّ �سعادة الدكتور �صالح بن حممد
النابت وزير ًا للتخطيط التنموي واالح�صاء .وكان الدكتور �صالح
�أمين ًا عام ًا للتخطيط التنموي منذ يونيو  .2011وقبل تعيينه �أمين ًا
عاماً ،كان �سعادته ي�شغل من�صب مدير �إدارة التنمية امل�ؤ�س�سية
بالأمانة العامة للتخطيط التنموي ،وقبل ذلك �شغل من�صب مدير
�إدارة التنمية االقت�صادية بالوكالة .و�ساهم �سعادته ب�شكل رئي�س
يف تطوير ر�ؤية قطر الوطنية  ،2030وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
.2016 -2011
�أكادميياً ،ح�صل الدكتور �صالح النابت على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد،
ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال واالقت�صاد .وح�صل على درجة البكالوريو�س
يف االقت�صاد من جامعة قطر .وبعد تخرجه من اجلامعة عمل لفرتة ق�صرية يف
م�صرف قطر املركزي قبل ان ينتقل اىل الو�سط الأكادميي عام  ،1993فعمل بكلية
الإدارة واالقت�صاد بجامعة قطر وقام بتدري�س مقررات االقت�صاد حتى عام .2008

�سعادة الدكتور �صالح حممد النابت

وهو رئي�س جلنة اال�ستثمار يف �شركة املرية.

ع�ضو جمل�س �إدارة مُنتخب

ال�سيد اخلليفي وهو طالب دكتوراه يف خدمة الت�سويق يف
جامعة وارويك ،اململكة املتحدة .وهو يحمل درجة املاج�ستري يف
�إدارة الأعمال من جامعة �أوكالهوما �سيتي ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
�شارك يف من�صب م�ساعد وزير لل�ش�ؤون الإدارية يف املجل�س الأعلى لل�صحة منذ عام
 .2009وكان نائب رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام ل�شبكة قناة اجلزيرة ال�شبكة
من � 2007إىل  .2009كما �أنه �شغل من�صب نائب املدير العام لدعم ال�شركات
واللجنة املنظمة  .2007-2003وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شغل ال�سيد اخلليفي عدة
منا�صب يف م�ؤ�س�سات تعليمية خمتلفة ودوائر حكومية ،مبا يف ذلك اخلربة يف جمال
التدري�س يف جمال �إدارة الأعمال يف جامعة قطر.
هو ع�ضو جلنة التدقيق يف �شركة املرية.

ال�سيد �أحمد عبد اهلل اخلليفي
ع�ضو جمل�س �إدارة مُنتخب
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ح�صل ال�سيد ال�سليطي على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال
من الواليات املتحدة الأمريكية يف عام .1989
وهو نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية ،يف �شركة قطر للمالحة
منذ عام  .1998وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة العديد من ال�شركات مثل �شركة
حالول للخدمات �أوف �شور� ،شركة املرية للمواد الإ�ستهالكية� ،شركة بيما للت�أمني،
بروةالعقارية وبنك بروة.
هو رئي�س جلنة التدقيق ،وع�ضوا» يف جلنة اال�ستثمار يف �شركة املرية.

ال�سيد حممد �إبراهيم ال�سليطي
ع�ضو جمل�س �إدارة مُنتخب

الها�شمي حا�صل على �شهادة بكالوريو�س يف علوم �إدارة الأعمال
والت�سويق.
وهو املدير العام لقطاع الأعمال اخلا�ص جمموعة الها�شمى منذ عام .2007
لدى ال�سيد الها�شمي لديه خربات �آخرى ،حيث �إنه مدير/حملل ت�سويق �أول بنك
قطر للتنمية ال�صناعية منذ � 1997إىل � .2005شغل من�صب مدير تطوير الأعمال
يف �شركة اخلليج للمخازن  2005حتي  ،2007وتقلد ع�ضوية جمل�س �إدارة النادي
الأهلي .2007-2000
وهو ع�ضو جلنة الإ�ستثمار يف �شركة املرية.

ال�سيد حممد عبداهلل م�صطفوي الها�شمي
ع�ضو جمل�س �إدارة مُنتخب
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ح�صل على بكالوريو�س �إدارة �أعمال يف عام  2000من جامعة
ميامي ،فلوريدا.
عمل باخلدمات امل�صرفية ببنك «.»HSBC
عمل باخلدمات امل�صرفية بالبنك التجاري يف الفرتة من  2001حتى .2005
حالي ًا رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ببنك قطر الوطني.

ال�سيد ح�سن عبداهلل ح�سن ابراهيم الأ�صمخ
ع�ضو جمل�س �إدارة مُنتخب

تقرير الحوكمة الخامس 2014

19

20

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

تقرير الحوكمة الخامس 2014

21

