تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني

التقرير السنوي لشركة امليرةالكرام2017

تقرير احلوكمة

نقدم جتربة ابداعية
ريادية يف مراكز امليرة
للتسوق
مساحات واسعة وتصميم ذكي،
لتوفير جتربة متنوعة للبيع
بالتجزئة.
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صاحب السمو،
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

صاحب السمو،
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

األمير الوالد

أمير دولة قطر

مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني
عي من قبل شركة قطر القابضة)
(رئيس مجلس اإلدارة ُم َّ

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم هللا الرحمن الرحيم
يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة الثامن لشركة الميرة للمواد اإلستهالكية (شركة مساهمة قطرية) الذي يغطى السنة
المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر  ،2017مسلطا الضوء على التطورات األخيرة في إطار حوكمة الشركات ،ومستندا الى
قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة
في السوق الرئيسية.
لقد أُعد التقرير وفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر لألسواق
المالية في  15مايو  2017وغيره من األنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر ونظام سوق المال القطري.
وانطالقا من حرصنا على تلبية متطلبات الجهات ذات االختصاص في دولة قطر ،وتطلعنا نحو الرقي المتواصل بالعمل في
الشركة ونتائج أدائها ،فإننا حريصون على إصدار تقرير حوكمة الشركة بصفة سنوية لعرضه على مساهمي الشركة في
إجتماع الجمعية العامة.
وهللا الموفق.
الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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املعنيني يف الشركة على التحقق من وضع اجلهود الالزمة لتوفيق
 .١تقرير حوكمة الشركة
أوضاع الشركة مع متطلبات النظام .كما مت إشراك كافة املعنيني
تنطوي حوكمة الشركة على نظام داخلي يشمل السياسات ،واألفراد
يف الشركة باإلضافة ألصحاب العالقة يف هذه اجلهود إنطالقاً من
والعمليات بهدف حتقيق مصالح املساهمني وأصحاب املصالح
مبدأ الشفافية والعمل املشترك الذي تنتهجه الشركة يف ممارستها
األخرى ،من خالل التوجيه الف ّعال ومراقبة األنشطة اإلدارية
للحوكمة.
باستخدام فطنة إدارة األعمال باإلضافة الى املوضوعية والنزاهة.
وباإلضافة الى ما مت إجنازه من جهود ،ستقوم الشركة باالستفادة
نحن يف شركة امليرة ،نؤمن أن حوكمة الشركات هي أسلوب حياة
من املهلة املتاحة من هيئة قطر لألسواق املالية لتوفيق األوضاع
وليست مجرد إلزام قانوني ،كما أننا نرى يف حوكمة الشركات
لتحديث كافة مواثيق العمل وسياسات وممارسات احلوكمة بالشركة
مصدر إلهام لنا ووسيلة تُعزز ثقة املستثمرين وأصحاب املصالح.
حسب املتطلبات اجلديدة.
ومن أجل خدمة شركائنا بشكل أفضل ،تلتزم شركة امليرة بتطوير
ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير الرقابة واالستقاللية
والشفافية .إن اإلطار التوجيهي إلنشاء بنية حوكمة الشركة مت
 .٣املساهمون
توفيره يف نظام حوكمة الشركات املساهمة املدرجة يف السوق
إن شركة امليرة حتترم قيمة حقوق مساهميها وتق ّدرها ،وقد أرست
الرئيسية الذي أصدر من هيئة قطر لألسواق املالية ()QFMA CGC
آليات إدارة حقوق املساهمني يف النظام األساسي للشركة لضمان
بتاريخ  15مايو  ،2017يف حني أن املرجعية العامة هي للقوانني
إحترامها بطريقة عادلة ومنصفة .فاحلقوق املنصوص عليها
املعمول بها واألنظمة األخرى لدولة قطر وبورصة قطر.
للمساهمني يف النظام األساسي للشركة تشمل على وجه التحديد
إن تقرير احلوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام
ّ
أمور منها ،األولوية يف إكتتاب أسهم شركة امليرة ،والوصول إلى
صمم ونُفّذ ليحتوي على متطلبات احلوكمة يف شركة
وقد
احلوكمة
ُ
سجالت امللكية ،وحضور اجلمعية العامة السنوية العادية والغير
امليرة للفترة املشمولة يف التقرير من  1يناير  2017إلى  31ديسمبر
عادية ،وممارسة حقوق التصويت وتفويض حقوق التصويت إلى
.2017
الوكالء ،وتوزيع األرباح وفقاً للجمعية العامة العادية ،وطلب عقد
إجتماع اجلمعية العامة ،وضع ومناقشة جدول أعمال اجتماع
 .٢اإلجراءات التي تبعتها الشركة بشأن تطبيق
اجلمعية العمومية ،وحق احلصول على الردود على األسئلة
أحكام نظام حوكمة الشركات املعتمد من هيئة
املطروحة ،وطريقة التصويت النتخاب املجلس ،واملشاركة يف
القرارات الرئيسية من خالل اجلمعية العامة العادية ،وما إلى ذلك.
قطر لألسواق املالية

()Qatar Financial Markets Authority
حثت املادة رقم  2من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية
رقم  5للعام  2016بشأن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
املدرجة يف السوق الرئيسية ،كافة املخاطبني بأحكام النظام على
توفيق أوضاعهم خالل الفترة الزمنية املتاحة.
وقد عملت الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها على وضع تصور
متكامل ملتطلبات نظام احلوكمة واخلطوات الالزمة للتقيد بها،
ومن ثم تعاقدت مع أحد بيوت اخلبرة العاملية للعمل سوياً مع

عقدت اجلمعية العامة العادية إجتماعها السنوي بتاريخ  19مارس
 ،2017مت خاللها إعتماد القرارات التالية:
¦تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطات الشركة ،ومركزها
املالي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر  ،2016واخلطة
املستقبلية للشركة والتصديق عليها.
¦ تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للسنة املالية
املنتهية بتاريخ  31ديسمبر  2016والتصديق عليها.
¦املصادقة على امليزانية السنوية للشركة وحساب األرباح
واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر .2016
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¦املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
 180,000,000ريال قطري أرباح نقدية للمساهمني (9
ريال قطري لكل سهم).
¦مصادقة اجلمعية على تقرير احلوكمة السابع عن العام
.2016

يحدد النظام األساسي املعدل للشركة بأن شركة قطر القابضة
متتلك  ،%26وأن إجمالي عدد األسهم التي ميتلكها أحد املساهمني
يجب أال تتجاوز  %5من إجمالي أسهم الشركة .وحرصا من الشركة
على االلتزام بالنسبة القصوى ملا ميكن أن ميتلكها أي مساهم يف
الشركة ،فإن شركة امليرة تعتمد على سوق قطر لألوراق املالية
للحصول على معلومات صحيحة وحديثة لسجل املساهمني.

¦إعفاء أعضاء مجلس اإلدارة من أي إلتزامات للسنة املالية
املنتهية بتاريخ  31ديسمبر  ،2016واملوافقة على مكافآتهم .صادق مجلس إدارة شركة امليرة بتاريخ  2012/5/31على قرارات
هامة ،بعد موافقة اجلهات املختصة واملساهمني يف اجتماع
حضر معظم أعضاء مجلس اإلدارة (الذين هم أيضاً أعضاء
اجلمعية العامة الغير عادية املنعقد يف  ،2012/10/8ومنها زيادة
اللجان الفرعية ملجلس اإلدارة) ،وممثلني من وزارة االقتصاد
رأس املال بنسبة  %100عن طريق طرح أسهم جديدة لالكتتاب
والتجارة ،والتدقيق الداخلي ،واإلدارة القانونية ،ومدققي احلسابات للمساهمني احلاليني بسعر عشرة رياالت للسهم الواحد ،مضافا
اخلارجيني إجتماع اجلمعية العامة السنوي.
إليها خمسة وثمانون رياالً عالوة إصدار لكل سهم مبا غ ّير هيكل
رأس مال الشركة.

 .4معلومات املساهمة

تأسسـت شركـة امليـرة للمـواد اإلستهالكيـة كشركـة مساهمـة قطرية
وفقاً ألحكام القانـون رقم ( )24لسنة  2004بتحويل اجلمعيات
التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية .مت إصدار القرار رقم  40لعام
 2005بتاريخ  28فبراير  2005من قبل وزارة اإلقتصاد والتجارة
لتأسيس الشركة وفقاً ألحكام املادة رقم  68من القانون رقم  5لعام
 2002بشأن الشركات التجارية ونظام التأسيس اخلاص بها.
¦رأس مال الشركة هو  200,000,000ريال قطري ،مقسم
إلى  20,000,000سهم ،بقيمة أسمية  10ريال قطري
للسهم الواحد.
¦أدرجت شركة امليرة يف سوق قطر لألوراق املالية بتاريخ
 28أكتوبر ( 2009مؤشر رمز شركة امليرة هو)MERS :
على قائمة اإلدراج يف ضوء املساهمة التالية:
املساهمون

عدد األسهم اململوكة نسبة املساهمة

شركة قطر القابضة

5,200,000

%26

كافة مساهمني القطاع اخلاص

14,800,000

%74

كما صادق مجلس إدارة الشركة على قرارات هامة بعد موافقة
اجلهات املختصة واملساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة الغير
عادية املنعقد يف  2016/10/05ومنها تعديل النظام األساسي
للشركة حسب متطلبات اجلهات الرقابية مبا يتوافق مع مواد قانون
الشركات التجارية رقم  11لسنة  ،2015وتعمل الشركة حالياً على
حتديث النظام األساسي مبا يتوافق مع هذا التغير.
كما اتخذت اجلمعية العامة قرارات أخرى يف ذات االجتماع الغير
عادي وعلى النحو التالي:
¦صودق على قرار تعديل املادة رقم ( )6من النظام األساسي
للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة  %26من
أسهم شركة امليرة إلى شركة قطر القابضة.
¦صودق على قرار تعديل املادة رقم ( )26من النظام
األساسي لتقرأ « يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون
ُعي شركة قطر القابضة أثنني منهم
من سبعة أعضاء ت ّ
مقابل حصتها على أن يكون من بينهما الرئيس ،ويُنتخب
األعضاء الباقني بطريقة االقتراع الس ّري وال يجوز لشركة
قطر القابضة املشاركة يف انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة».
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¦صودق على قرار تعديل املادة رقم ( )35من النظام
األساسي لتقرأ « يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس
اإلدارة أو أحد أعضاء املجلس بنا ًء على اقتراح صادر من
مجلس اإلدارة باألغلبية املطلقة ،أو بنا ًء على طلب موقع
من عدد من املساهمني ميلكون ما ال يقل عن ربع رأسمال
الشركة شريطة موافقة شركة قطر القابضة إذا كان
العزل يتعلق برئيس املجلس أو العضو اآلخر املُعني مقابل
حصتها».
¦صودق على استبدال عبارة «حكومة دولة قطر» بعبارة
«شركة قطر القابضة» أينما وردت يف النظام األساسي
للشركة.
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 .5مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف الشامل على شركة امليرة ،كما أنه
يتولى مسؤولية مشتركة مع رئيس املجلس يف إيصال وتنفيذ اخلطة
التجارية لشركة امليرة ،ويتولى مجلس اإلدارة كافة الصالحيات
الالزمة لتنظيم وإدارة العمليات التجارية يف امليرة.
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على اإلدارة ،وأن يكون
على علم ،وأن يتحقق ويتصرف كما ينبغي لتعزيز أهداف شركة
امليرة اإلستراتيجية والتجارية .قام مجلس اإلدارة مبراجعة الهيكل
التنظيمي للشركة يف إطار النشاط التشغيلي ،مع األخذ بعني
اإلعتبار خطط الت ّوسع والتنمية يف األسواق احمللية واخلارجية.
مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي
العمليات املساندة
تقنية املعلومات

التدقيق

الشؤون القانونية

تطوير العمليات
التجارية

تطوير أعمال
التجزئة

العمليات

قيادة تنفيذ خطط
توسيع املتاجر

تنفيذ اإلستراتيجية
التجارية وقيادة
املبيعات من خالل
إدارة املخازن و خدمة
العمالء

املالية

املوارد البشرية
واالدارة

الوظائف األساسية لعمليات التجزئة
سلسلة التوريد
إدارة التحكم يف
املخزون والعمليات
اللوجيستية

التجارية

التسويق

إدارة الشؤون
التجارية مبا يف ذلك
التسعير والعروض
واملوردين

املسؤول عن تطلعات
العمالء و إدارة
اإلعالن وهوية
العالمة التجارية
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 . 6العمليات املساندة
مت توثيق تفويض السلطات واألدوار واملسؤوليات اخلاصة بكل
الوظائف يف وثائق احلوكمة ،مع وجود حدود واضحة للسلطة
باإلضافة لإلحترام الصارم ملبدأ التوقيع املزدوج ،واملتطلبات
املتناسبة مع مبدأ (العيون األربعة) لترخيص الصفقات التجارية.
كما إعتمد مجلس اإلدارة اإلجراءات والسياسات التشغيلية يف
إجتماعه السابع املنعقد يوم اإلثنني بتاريخ  21نوفمبر ،2011
وفقاً للدراسات املتخصصة التي قام بها مجموعة من اخلبراء
اإلستشاريني.
جدير بالذكر أن الشركة تواصل مساعيها خالل املهلة املتاحة من
ٍ
قائمة وحتديث مواثيق
هيئة قطر لألسواق املالية لتوفيق أي أوضاع
العمل اخلاصة مبجلس اإلدارة وجلان املجلس حسب املتطلبات
اجلديدة.
 1.6ميثاق املجلس
إعتمدت شركة امليرة «ميثاق املجلس» ملساعدة مجلس إدارتها
فصل امليثاق الغرض من
على ممارسة صالحياته وأداء واجباته ،ويُ ّ
املجلس ،تكوينه ،إجراءات اإلجتماعات ،ومسؤوليات املجلس.
وستقوم الشركة باالستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق املجلس حسب
املتطلبات اجلديدة وفقاً للمواد  8و 9من نظام احلوكمة اجلديد.
كما سيتم نشر ميثاق املجلس احملدث على موقع الشركة اإللكتروني
ليصبح مرجعاً عاماً ألصحاب املصالح.
 2.6قواعد السلوك املهني للمجلس
يلتزم مجلس إدارة شركة امليرة بأعلى معايير النزاهة والسلوك
التجاري ،ويرى املجلس بأن العمل وفقاً ألعلى مستوى من األمانة
والنزاهة أمر بالغ األهمية حلماية مصالح امليرة ،ومساهميها،
وعمالء شركة امليرة .وسيتم نشر قواعد السلوك املهني احملدثة
على موقع الشركة اإللكتروني ليصبح مرجعاً عاماً ألصحاب
املصالح.
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 3.6تكوين املجلس
وفقاً للنظام األساسي املعدل للشركة ،يتألف مجلس إدارة شركة امليرة
من  7أعضاء ،عضوان منهم ع ّينتهم شركة قطر القابضة من بينهما
رئيس املجلس .كما انتخب األعضاء اخلمسة املتبقون عن طريق
اإلقتراع السري والذي شمل املُساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة
العادية السنوي الذي عقد يف  28مارس  2016يف االنتخابات التي متت
بإشراف كامل من ممثلي وزارة اإلقتصاد والتجارة ،ومدققي احلسابات
اخلارجيني .وقد أُتّبع مبدأ «سهم واحد لصوت واحد» وفقاً للنظام
األساسي للشركة واملادة رقم ( )96قانون الشركات التجارية رقم 11
لسنة  ،2015ولم تشارك قطر القابضة يف هذه اإلنتخابات.
وستقوم الشركة باإلستفاده من املهلة املتاحة من هيئة قطر لألسواق
املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق املجلس وسياسة
الترشيحات واملكافآت وتعديل النظام األساسي احلالي وفقا للمواد ،5
و ،6و 7حسب املتطلبات اجلديدة.
وميكن احلصول على تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس اإلدارة
متضمن يف اجلزء اخلاص بأعضاد مجلس اإلدارة لهذا التقرير.
تاريخ
التعيني األول

التمثيل

الوضع

األسهم اململوكة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني

الرئيس

مارس 2016

شركة قطر القابضة

غير مستقل

ال ينطبق

د .سيف سعيد السويدي

نائب الرئيس

فبراير 2005

شركة قطر القابضة

غير مستقل

ال ينطبق

السيد أحمد عبداهلل اخلليفي *

عضو

مايو 2007

املساهمني

غير مستقل

2،000

سعادة د .صالح بن محمد النابت

عضو

فبراير 2005

املساهمني

مستقل

36،500

السيد محمد إبراهيم السليطي

عضو

يونيو 2007

املساهمني

مستقل

69،500

السيد محمد عبداهلل مصطفوي الهاشمي

عضو

مارس 2010

املساهمني

مستقل

2،514

السيد حسن عبداهلل حسن ابراهيم األصمخ

عضو

مارس 2013

املساهمني

مستقل

2،000

األسم

املسمى

* لديه تعامالت جتارية مع الشركة بالرجوع للمادة رقم  1من نظام احلوكمة (تعريف العضو املستقل رقم )7

تقرير احلوكمة

 4.6إجتماعات املجلس
إجتمع املجلس ست مرات خالل الفترة املشمولة يف التقرير وفق
اجلدول التالي ،وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من
هيئة قطر لألسواق املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق
املجلس وفقاً للمادة  14من النظام اجلديد للحوكمة:
عدد احلاضرين

عدد األعضاء
الغائبني

األصوات بالوكالة

تاريخ صدور جدول أعمال
مجلس اإلدارة

1

 20فبراير 2017

7

-

-

 8فبراير 2017

2

 18يوليو 2017

6

1

-

 5يوليو 2017

3

 9أغسطس 2017

4

3

-

 31يوليو 2017

4

 14أكتوبر 2017

5

2

-

 2أكتوبر 2017

5

 21نوفمبر 2017

6

1

1

 9نوفمبر 2017

6

 21ديسمبر 2017

4

3

-

 7ديسمبر 2017

إجتماعات املجلس

تاريخ اإلجتماع

 5.6تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعليم املستمر

 7.6واجبات رئيس مجلس اإلدارة

يتوجب على كل عضو مجلس إدارة منتخب حديثاً أن يصبح ملماً
بهيكل الشركة ،واإلدارة ،وجميع املعلومات األخرى التي متكنه من
حتمل مسؤولياته.

رئيس املجلس هو املسؤول عن ضمان حسن سير العمل يف املجلس،
بطريقة مناسبة وف ّعالة مبا يف ذلك إيصال املعلومات بشكل كامل
ودقيق ويف الوقت املناسب إلى أعضاء مجلس اإلدارة ،وال يجوز
لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً يف أي جلنة من جلان
املجلس.

 6.6فصل الواجبات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ضمنت الشركة فصل األدوار بني رئيس مجلس اإلدارة سعادة
الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني والرئيس التنفيذي (باإلنابة)
السيد كوبس لومبارد ،وتخضع وظائف كل منهما لإلختصاصات
احملددة واملوثقة بشكل واضح.

أن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة تشمل  -ولكنها ال
تقتصر على -رئاسة املجلس ،واالجتماعات العامة ،وضمان سير
ف ّعال إلجتماعات املجلس ،وتشجيع أعضاء املجلس على املشاركة
الفعالة ،واملوافقة على جدول أعمال إجتماعات املجلس ،وتسهيل
التواصل الفعال مع املساهمني وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة،
وتقييم أداء املجلس بشكل سنوي.
وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث الشروط املرجعية
لرئيس املجلس وفقا للمادة  11حسب املتطلبات اجلديدة.

تقرير احلوكمة

 8.6التزامات أعضاء مجلس اإلدارة
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعني اإلعتبار أن دورهم
األساسي هو توفير القيادة للشركة ،لتحديد األهداف االستراتيجية
طويلة األمد ،وتطوير نظام قوي حلوكمة الشركة وممارسات إدارة
املخاطر .ستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق املجلس وفقا
للمادة  12حسب املتطلبات اجلديدة.
 9.6تقييم أداء املجلس
لقد وفق مجلس اإلدارة للعمل على حتقيق مصلحة الشركة
وأهدافها وخططها املالية التي مت إعتمادها ،وقد مت خالل
اجلمعية العامة إبراء ذمة املجلس من قبل املساهمني وإعفائهم من
اإللتزامات للسنة املالية املنتهية بتاريخ  31ديسمبر  ،2016واملوافقة
على مكافآتهم نظير أدائهم خالل العام املالي.

 .7جلان املجلس
أنشئ املجلس جلنتان وهما جلنة التدقيق ،وجلنة الترشيحات
واملكافئات وذلك لتسهيل أعمال املجلس واملساعدة يف تنفيذ
مسؤولياته وقراراته حسب متطلبات نظام احلوكمة ،كما أنشأ
املجلس اللجان اإلضافية التالية وهي جلنة اإلستثمار وجلنة
املناقصات العامة من أجل حتسني إسلوب إدارة الشركة ورفع
مستوى الرقابة على عملياتها.
 1.7جلنة التدقيق
تأسست جلنة التدقيق منذ عام  2005من قبل املجلس ،وتقوم
اللجنة بإرسال التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن مراجعتها لفاعلية
نظم الرقابة الداخلية للسنة املالية وخالل الفترة لتاريخ املوافقة
على البيانات املالية.
بشكل عام ،فإن جلنة التدقيق تسعى إلى ضمان أن تكون عملية
اإلدارة بأكملها توفر رقابة كافية على املخاطر األساسية لشركة
امليرة ،من خالل النظر يف التقارير الدورية من املراجعة الداخلية

واخلارجية ،إلى جانب املناقشات مع كبار املديرين .وقد اعتمدت
جلنة التدقيق ميثاقاً ملساعدتها يف ممارسة صالحياتها وأداء
واجباتها.
وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق جلنة التدقيق
احلالي وإعادة إختيار أعضائها وفقا للمادة  18و 19من نظام
احلوكمة.
تتكون جلنة التدقيق من  5أعضاء:
األسم

املسمى

الوضع

السيد أحمد عبد اهلل اخلليفي

الرئيس

عضو مجلس ،غير تنفيذي

د .سيف سعيد السويدي

عضو

عضو مجلس ،غير تنفيذي

السيد حسن عبد اهلل األصمخ

عضو

عضو مجلس ،غير تنفيذي

السيد سيد محمد سالم

عضو

تنفيذي – التدقيق الداخلي

السيد هشام وليد د ّلى

عضو وأمني سر

تنفيذي – التدقيق الداخلي

اجتمعت جلنة التدقيق  5مرات خالل العام  ،2017ويتكون الغالبية
العظمى من أعضاء اللجنة من أصحاب اخلبرة املالية واحملاسبية.
ومت توثيق مسؤوليات اللجنة يف ميثاقها احلالي على النحو التالي:
¦إعادة النظر بشكل سنوي يف مواثيق اإلمتثال ،وجلنة
التدقيق ،التدقيق الداخلي ،والتوصية إلى املجلس
بالتغييرات أو التحديثات.
¦ التوصية للمجلس مبرشحي مدققي احلسابات اخلارجيني،
واملوافقة على تعويضات مدققي احلسابات اخلارجيني،
ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق ،ومدى ف ّعاليته.
¦ املوافقة على أي عمل غير التدقيق والتي يتعني على
مدققي احلسابات اخلارجيني القيام بها.
¦ املراجعة والتعاون يف إستبدال ،وتعيني وإعادة تعيني ،أو
إقالة رئيس اإلمتثال والتدقيق الداخلي .أيضا مراجعة
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األداء ويوصي مكافأة للرئيس من التدقيق الداخلي
وااللتزام.
¦تأكيد وضمان إستقالل رئيس (رؤساء) اإلمتثال ،والتدقيق
الداخلي ،ومدققي احلسابات اخلارجيني ،مبا يف ذلك
مراجعة اخلدمات واإلستشارات اإلدارية ،والرسوم املرتبطة
بها التي يقدمها املدققون اخلارجيون ،كل ذلك بشكل
سنوي.
¦بالتعاون مع اللجان األخرى ،واإلدارة ،رئيس (رؤساء)
اإلمتثال ،التدقيق الداخلي ومدققي احلسابات اخلارجيني،
تتم مراجعة املخاطر الهامة أو إحتماالت التعرض املوجودة،
وتقييم خطوات اإلدارة املتخذة للحد من هذه املخاطر على
الشركة.
¦بالتشاور مع مدققي احلسابات اخلارجيني ورئيس التدقيق
الداخلي ،يتم النظر يف نطاق وخطة التدقيق الداخلي
واخلارجي.
¦بالتعاون مع رئيس التدقيق الداخلي ومدققي احلسابات
اخلارجيني ،يتم مراجعة تنسيق جهود التدقيق ،وضمان
إكتمال التغطية ،وتخفيض اجلهود املكررة ،واإلستخدام
الف ّعال ملوارد التدقيق.
¦ بالتعاون مع مدير الشؤون املالية ومدققي احلسابات
اخلارجيني وعند اإلنتهاء من املراجعة الفصلية والفحص
السنوي ،تتم مراجعة ما يلي:
٭القوائم املالية الربعية والسنوية املدققة والبيانات
املالية املراجعة السنوية واحلواشي ذات الصلة ،ونزاهة
التقارير املالية للشركة وفقا للمبادئ احملاسبية املعمول
بها يف الشركة.
٭تتولى جلنة التدقيق املوافقة بالنيابة عن املجلس ،على
كل القوائم املالية الربع سنوية واإلعالنات املتماثلة
لثالث األرباع األولى من كل سنة مالية.

¦تتولى جلنة التدقيق التوصية إلى مجلس اإلدارة ،املوافقة
على النتائج املالية السنوية واإلعالنات ذات الصلة:
٭تدقيق املدققني اخلارجيني للقوائم املالية السنوية
والتقارير املرتبطة بها.
٭مدى كفاءة نظام الرقابة احملاسبية للشركة.
٭املساعدة املقدمة من اإلدارة إلى املدققني اخلارجيني.
٭أي مالحظات أو توصيات جوهرية ذات صلة من قبل
املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني مع ردود
اإلدارة عليها.
٭أي تغييرات جوهرية مطلوبة يف خطة تدقيق املدققني
اخلارجيني ،وأي صعوبات خطيرة أو خالفات مع اإلدارة
متت مواجهتها خالل عملية التدقيق وإيجاد احللول لها،
وغيرها من املسائل املتعلقة بعملية التدقيق.
¦النظر واملراجعة السنوية ملا يلي بالتعاون مع اإلدارة ورئيس
اإلمتثال والتدقيق الداخلي:
٭املالحظات اجلوهرية من قبل التدقيق الداخلي
واإلمتثال خالل السنة ،وردود اإلدارة امللحقة بها؛
٭كفاءة الرقابة الداخلية للشركة على نظام اإلدارة
واألعمال والتكنولوجيا واملمارسات ومخاطر اإلمتثال؛
٭أي تغييرات مطلوبة يف النطاق املخطط من قبل رئيس
التدقيق الداخلي وخطط تدقيق اإلمتثال.
٭املوازنة والتوظيف يف التدقيق الداخلي واإلمتثال.
¦مراجعة الصفقات ذات املصلحة الشخصية ،واألنشطة
الغير مالئمة للشركة (إن وجدت).
¦يستعرض مع رئيس (رؤساء) التدقيق الداخلي واإلمتثال
أو اإلدارة ،نتائج مراجعة إمتثال الشركة للقوانني اخلارجية
وقانون السلوك املهني للشركة.
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¦مراجعة املسائل القانونية والتنظيمية التي قد يكون لها أثر
مادي على البيانات املالية ،وسياسات اإلمتثال املتبادلة ذات
الصلة ،والبرامج ،والتقارير الواردة من اجلهات التنظيمية.
¦ اإلشراف على إدارة إستمرارية األعمال وتخطيط
إستمرارية األعمال لصالح الشركة.
¦ لقاء رئيس (رؤساء) التدقيق الداخلي واإلمتثال ،ومدققي
احلسابات اخلارجيني ،واللجان األخرى ،واإلدارة يف
جلسات تنفيذية منفصلة ملناقشة أية أمور تكون من الواجب
مناقشتها مع جلنة التدقيق.
¦ النظر يف وإعداد خطاب إلدراجه يف التقرير السنوي
والذي يصف تكوين جلنة التدقيق ومسؤولياتها ،وكيفية
الوفاء بها.
¦ إجراءات إعداد التقارير ومحاضر جلنة التدقيق إلى
املجلس ،مع التوصيات التي تراها جلنة التدقيق مناسبة.
وقد وفقت اللجنة إلمتام العديد من مهامها والتي كان أبرزها
األمور التالية:
¦ مراجعة عروض مكاتب التدقيق ملراجعة بيانات السنة
املالية  ٢٠١٧والتحقق من وضع الضوابط املالئمة إلختيار
العرض األنسب منها.
¦اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام املالي 2017
¦مناقشة بعض األمور املتعلقة باملعايير الدولية املمكن
تطبيقها يف الشركة ،باإلضافة إلى األمور املتعلقة بتطبيق
ضريبة القيمة املضافة.
¦مناقشة تقارير التدقيق الداخلي الصادرة من إدارة التدقيق
الداخلي.

 2.7جلنة الترشيحات واملكافأت
تأسست جلنة الترشيحات واملكافآت يف  2012/12/16حيث
اعتمدت جلنة الترشيحات واملكافآت ميثاقاً ملساعدتها يف ممارسة
فصل هذا امليثاق الغرض من اللجنة
صالحياتها وأداء واجباتها .ويُ ّ
وتكوينها ،وإجراءات إجتماعاتها ومسؤوليات اللجنة.
وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها:
¦دراسة وتقدمي الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة.
¦ إجراء مراجعة دورية ملجلس اإلدارة وجلانه للتأكد من مدى
تطابق أعضائها مع املهارات واملعرفة املطلوبة
¦ التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب واإلحالل ألعضاء
مجلس اإلدارة.
¦إصدار خطابات التعيني ألعضاء مجلس اإلدارة.
¦ تقدمي اإلقتراحات لسياسة شاملة للتعويضات املالية.
¦ مشاورة الرئيس التنفيذي للتعويضات املالية املقترحة لشاغلي
الوظائف اإلدارية العليا.
وتتكون هذه اللجنة من األعضاء التالية أسمائهم ،وقد إجتمعت
مرتني خالل العام :2017
األسم

املسمى

الوضع

السيد محمد عبد اهلل املصطفوي

الرئيس

عضو مجلس إدارة

السيد حسن عبد اهلل األصمخ

عضو

عضو مجلس إدارة

السيد أحمد عبد اهلل اخلليفي

عضو

عضو مجلس إدارة

السيد األمني مستور الفائق

أمني السر

تنفيذي – مدير الشؤون
القانونية واإلمتثال

وقد وفقت اللجنة إلمتام العديد من مهامها والتي كان أبرزها
األمور التالية:
¦أوصت اللجنة بضرورة تعديل الئحة شؤون املوظفني بالشركة
لتتضمن حق املوظفني القطريني العاملني بالشركة يف مكافأة
نهاية اخلدمة عن مدة خدمتهم يف الشركة.

تقرير احلوكمة

¦ وافقت اللجنة على أال تتجاوز مكافأة أعضاء املجلس عن
 %5من الربح الصايف بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات
القانونية وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات اجلديد ،كما
قررت اللجنة مكافأة سكرتير مجلس اإلدارة بصفته وذلك وفقا
ملا جرى عليه العمل واملمارسة يف الشركات املدرجة.
¦ ناقشت اللجنة املكافأة السنوية للعاملني يف الشركة وقررت
أنها حتسب على أساس تقدير األداء عن العام .2017
¦ ناقشت اللجنة عالوة الزيادات السنوية على رواتب املوظفني
عن العام .2017
¦ناقشت اللجنة مسودة سياسة املكافآت والترشيحات الصادرة
من املكتب االستشاري ،والتي تسترشد باملمارسات واحملددات
املتبعة محليا وإقليميا مبا ال يتضارب والنظم املتبعة يف دولة
قطر.
 3.7جلنة اإلستثمار

مسؤوليات اللجنة على النحو التالي:
¦دراسة ومراجعة وإعتماد جميع املقترحات اإلستثمارية املختلفة
التي مت توجيهها من املجلس ،وأية مسائل أخرى أحيلت إلى
اللجنة.
¦ميكن للجنة إتخاذ قرارات إستثمارية تصل إلى  10مليون ريال
قطري لإلستثمار الواحد ،وأي شيء يتجاوز ذلك يتم إحالته الى
املجلس نفسه.
¦تكون إستثمارات الشركة يف األنشطة كما وردت يف وثيقة
التأسيس ،ووفقا لقوانني دولة قطر.
 4.7جلنة املناقصات واملزايدات
تأسست جلنة املناقصات واملزايدات من قبل املجلس خالل جلسته
بتاريخ  7مارس  2006لضمان أن تشتري الشركة أفضل املواد
والبنود .وباإلضافة إلى ذلك ،تنفيذ األعمال التجارية واحلصول
على اخلدمات من خالل أفضل الوسائل والظروف املمكنة مع أقل
تكلفة .الئحة املناقصات واملزايدات حتدد إختصاصات اللجنة.

بهدف مساعدة مجلس اإلدارة يف تقييم أكثر تفصي ً
ال لفرص
االستثمار ،أنشأت جلنة لالستثمار من قبل مجلس اإلدارة من خالل
تضم اللجنة  6أعضاء باإلضافة إلى أمني سر كما يتضح من
أن اختصاصات
قرارها بتاريخ  19أبريل  .2005جدير بالذكرّ ،
اجلدول التالي:
جلنة االستثمار حتدد أحكام تكوين اللجنة ،إجتماعها ،قراراتها،
وتوصياتها وأدوارها ومسؤولياتها ،وسياسة االستثمار للمساعدة يف
الوضع
املسمى
األسم
اتخاذ القرارات االستثمارية.
عضو مجلس إدارة
الرئيس
د .سيف سعيد السويدي
تتألف اللجنة من  6أعضاء ،وقد إجتمعت  4مرات خالل العام
:2017

األسم

املسمى

الوضع

السيد محمد إبراهيم السليطي

الرئيس

عضو مجلس

السيد حسن عبد اهلل األصمخ

عضو

عضو مجلس

سعادة د .صالح بن محمد النابت

عضو

عضو مجلس

السيد عبد الهادي الهاجري

عضو

مستشار خارجي

السيد كوباس لومبارد

عضو

الرئيس التنفيذي – تنفيذي

السيد تيك بو تشاو

عضو وأمني سر

املدير التنفيذي للشئون املالية
– تنفيذي

السيد محمد عبد اهلل املصطفوي الهاشمي عضو

عضو مجلس إدارة

السيد صالح أحمد احلمادي

عضو

نائب الرئيس التنفيذي

السيد تيك بو تشاو

عضو

مدير إدارة الشؤون املالية

السيد األمني مستور الفائق

عضو

مدير إدارة الشؤون القانونية

السيد هشام وليد د ّلى

مراقب

السيد محمد عالء الدين منصور

أمني سر

التدقيق الداخلي
مسؤول أول تنسيق إداري

تقرير احلوكمة

إجتمعت اللجنة  25مرة خالل العام  ،2017ولها املسؤوليات التالية:
¦طرح املناقصات وتسلم العطاءات.
¦دراسة وتقييم تقارير التقييم الفني واملالي.
¦ إصدار قرارات بشأن املناقصات أو تقدمي توصيات بشأن
العرض األنسب ،وفقا لألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف
"الئحة املناقصات واملزايدات".
¦ إعداد محضر لكل جلسة ،والتي يتم توقيعها من قبل رئيس
اللجنة وأعضائها الذين حضروا يف نهاية كل إجتماع ،بغرض
تسجيل األعمال والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

 .8أمني سر املجلس
وظف مجلس إدارة شركة امليرة أمني سر للمجلس ،الذي يحمل
أيضا مسؤولية إضافية مديرا للشؤون القانونية يف الشركة.
أمني سر املجلس يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة لترتيب
اإلجتماعات ،ويلعب دوراً حيوياً يف تسهيل اإلتصال بني أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا .ويحتفظ مبحاضر إجتماعات
املجلس ،ويتم توثيق قرارات املجلس ،ويحمل مؤه ً
ال جامعيا يف
القانون ولديه خبرة يف دور مماثل ألكثر من ثالث سنوات.
وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع وذلك لتحديث ميثاق الشركة
والوصف الوظيفي ألمني السر احلالي وفقا للمواد  16و 17حسب
املتطلبات اجلديدة.

 .9معلومات املساهمة
يتم اإلفصاح عن جميع املعلومات املالية يف التقرير السنوي للشركة
واملتوافر أيضاً على موقع الشركة ،الذي يبني مساهمة كل عضو من
أعضاء مجلس اإلدارة وتكوينه ،ومختلف اللجان التي ُشكلت من قبل
املجلس .أما بالنسبة للمعلومات عن املساهمني املسيطرين والكبار
فهي على النحو التالي:
 1.9األسهم اململوكة من قبل املساهمني املسيطرين
أسم املساهم

عدد األسهم

شركة قطر القابضة

5,200,000

 2.9اإلفصاح عن األسهم اململوكة من قبل املساهمني الكبار
ينص النظام األساسي املعدل على أن يكون مجموع األسهم التي
ميتلكها أحد من املساهمني ال تتجاوز  ٪5من إجمالي أسهم
الشركة ،وبالتالي املساهم الرئيسي الوحيد هو شركة قطر
القابضة.

 .10حقوق أصحاب املصالح
العاملون يف الشركة لهم حقوق متساوية على النحو املبني يف
سياسات وإجراءات املوارد البشرية يف الشركة .وقد وافق مجلس
اإلدارة على سياسة األجور واحلزم التي توفر حوافز للموظفني
وإدارة الشركة ،وذلك بهدف أداء دائم أفضل يف مصلحة الشركة.

 .11نظام الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ( )ICSيف الشركة،
وقد إعتمد املجلس مجموعة شاملة من الوثائق مبا يف ذلك
الهيكل التنظيمي ،وهيكل الدرجات واملرتبات ،وتوصيف الوظائف،
والسياسات واإلجراءات ،وتفويض السلطة املالي والتشغيلي لتنظيم
عمليات الشركة .وقد كفل املجلس ،من خالل تفويضات السلطة
املوجودة ،أنه ال يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة.
متتلك شركة امليرة وظيفة التدقيق الداخلي املستقل الذي يقدم
تقاريره إلى جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة ،ومتت املوافقة على
اخلطة السنوية للتدقيق الداخلي من قبل جلنة التدقيق والتي
تغطي مجاالت مختلفة من عمليات امليرة .ولوظيفة التدقيق
الداخلي حق الوصول يف جميع األوقات جلميع احلسابات
والدفاتر والسجالت واألنظمة واملمتلكات واألفراد من أجل الوفاء
مبسؤوليات التدقيق فيها.
وستقوم الشركة باإلستفاده من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع حسب املتطلبات اجلديدة ،وذلك
بإنشاء نظام متكامل للرقابة الداخلية يكون مرتبطاً بإجراء مراجعة
محايدة دورية ينتج عنها تقارير كل  3أشهر.

تقرير احلوكمة

 .12صفقات األطراف ذات العالقة
للحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة،
يرجى الرجوع إلى مالحظة رقم " 25اإلفصاح عن األطراف ذات
العالقة" من القوائم املالية املدققة واملوحدة لعام .2017

 .13املدققون اخلارجيون
ع ّينت اجلمعية العامة العادية التي إنعقدت يف  ١٩مارس ٢٠١٧
السادة " ارنست ويونغ " مدققا خارجيا لشركة امليرة لسنة ،٢٠١٧
بناء على توصيات جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة ،على أن يقدموا
مراجعة نصف سنوية وتدقيق احلسابات يف نهاية العام.
مدقق احلسابات اخلارجي مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها،
ويتم العمل حالياً على حتديث متطلبات التدقيق للتوافق مع املادة
 24من نظام حوكمة الشركات اجلديد.

ويوافق املجلس على املكافأة املرتبطة بأداء الشركة ،للرئيس
التنفيذي واإلدارة العليا واملوظفني .يف الوقت احلالي ،متارس شركة
امليرة مراجعة األداء السنوي والنصف سنوي لكل عضو من أعضاء
فريق اإلدارة العليا.
كما وافقت جلنة الترشيحات واملكافآت على املعايير اخلاصة
مبنح املكافآت للموظفني بالشركة باإلضافة إلى العالوات اخلاصة
بالزيادة السنوية لرواتب املوظفني.

 .16اإلمتثال
يقوم القسم القانوني يف الشركة بشكل مستمر بإحاطة مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا عن وضع القوانني واألنظمة اجلديدة أو
املتغيرة .تسعى الشركة على الدوام إلى االمتثال جلميع القوانني
واللوائح اجلديدة أو املتغيرة ،وجتدر اإلشارة الى انه لم تقع على
الشركة أي مخالفات خالل العام 2017

 .14سياسة توزيع األرباح

 .17النزاعات واخلصومات والدعاوي القضائية

إن دفع أرباح األسهم ينشأ يف ضوء توصية من مجلس اإلدارة
ويخضع ملوافقة من قبل اجلمعية العامة للمساهمني .فيما
يخص عام  ،2016متت املوافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة
 180,000,000ريال قطري ،أي  9رياالت قطرية للسهم الواحد من
قبل اجلمعية العامة السنوي الذي عقد يف  19مارس .2017

توجد أربع قضايا متداولة أمام احملاكم للعام القضائي  2017للفترة
من  2017/1/1وحتى  2017/12/31ولم يتم احلكم فيها حتى
األن.

 .15سياسة املكافآت
النظام األساسي للشركة يحكم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،حيث
تخضع ملوافقة اجلمعية العامة ،وال ميكن أن تتجاوز  %5من صايف
األرباح ميكن توزيعه كمكافأة .لسنة  ،2016وافق املساهمون على
مكافأة مجلس اإلدارة مببلغ  6,156,000ستة مليون ومائة ستة
وخمسون ألف رياال قطريا .تفصح شركة امليرة يف تقريرها املالي
عن مكافآت املجلس ،واإلدارة الرئيسة كجزء من اإلفصاح عن
األطراف ذات العالقة يف تقريرها املالي
يقرر مجلس اإلدارة تعويضات اإلدارة العليا .وتتكون تعويضات
اإلدارة العليا من راتب ومكافأة بنا ًء على األداء .كما يقرر املجلس
حدود مكونات الراتب الثابت.

 .18إدارة املخاطر
تقع على عاتق املجلس املسؤولية الشاملة عن إدارة الشركة ،ولتعزيز
ممارسات إدارة املخاطر ،فإنه مت إنشاء وظيفة مستقلة لتقييم
وإدارة املخاطر ،كما اتخذت خطوات تطبيقية بتوثيق األنظمة
والسياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر ،والتأكد من إجراء
تقييم شامل للمخاطر ،مبا يف ذلك حتديد وتنفيذ حدود املخاطر
وإعداد تقرير عن املخاطر ،علماً أن املجلس يحتفظ مبسؤولية
الرقابة وضبط إدارة املخاطر ،بدعم من جلنة التدقيق ومجلس
اإلدارة وظيفة إدارة املخاطر.
سيتم تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخلي عن طريق مواءمة
خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر مع ملف مخاطر الشركة
عند إنشائه .وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة
قطر لألسواق املالية لتوفيق األوضاع حسب املتطلبات اجلديدة

تقرير احلوكمة

 .19سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح

 .23العالقة مع املستثمرين

يف حني يتم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذات العالقة،
قامت شركة امليرة بإعداد سياسة رسمية عن األطراف ذات العالقة
والتي حتكم الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة وتعارض
املصالح احملتمل.

لدعم إلتزام اإلدارة يف إرساء تواصل شفاف ووثيق مع املساهمني،
مت إعداد ونشر إجراءات وصول شاملة وواضحة للمعلومات من قبل
للمساهمني.

يف ضوء متطلبات اإلفصاح احملددة يف قانون حوكمة الشركات
واملعتمد من هيئة قطر لألسواق املالية  ،QFMAفإن شركة امليرة
ستعزز إفصاحها السنوي احلالي من قبل أعضاء املجلس واإلدارة
العليا فيما يخص مصاحلهم ،ومساهمتهم ،وتداول أسهم الشركة،
ومجالس اإلدارة األخرى ،والصفقات اجلوهرية مع الشركة،
والتوظيف ومساهمة األقارب ،واملؤهالت واخلبرات وغيرها من
املصالح.

 .20التداول الداخلي
قامت شركة امليرة بصياغة مبادئ توجيهية واضحة للتداول
الداخلي وذلك ملنع أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني من التداول يف
أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي ،واإلفصاح عن
املعلومات ذات الصلة حينما تكون متوافرة .ويف هذا السياق ،سيتم
تنفيذ عملية اإلفصاح عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

 .21التدقيق الداخلي

باإلضافة إلى خدماتها القائمة املقدمة ،قدم التدقيق الداخلي
تقييما موثقا عن نظام الرقابة الداخلية بشكل أساس سنوي،
وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر
لألسواق املالية لتوفيق األوضاع حسب املتطلبات اجلديدة وذلك
بزيادة عدد التقارير الصادرة وتعديل مضمونها.

 .22اإلبالغ عن املخالفات
مت تصميم وتنفيذ آلية لتمكني املوظفني من اإلبالغ عن السلوك
الذي يعتبر مشبوه ،بصورة غير مشروعة وغير أخالقية أو ضارة
للشركة ،وقد مت ضمان سرية املعلومات التي وردت ،وحماية املُبلّغني
عن املخالفات .كما مت اإلشراف الرسمي على هذه العملية من قبل
جلنة التدقيق.

 .24السياسات واإلجراءات
مت حتسني املجموعة احلالية والشاملة من وثائق احلوكمة،
والسياسات اإلدارية واملالية .ويف هذا السياق ،مت مراجعة الوثائق
املوجودة من قبل إستشاري متخصص وتعزيزها من خالل دمج
املمارسات احلالية يف الوثائق والتأكد من أن الوثائق تغطي كافة
العمليات التشغيلية يف شركة امليرة.

تقرير احلوكمة

 .25الشركات التابعة
شركة امليرة للمواد االستهالكية (ش .م .ق) هي الشركة األم
للشركات التالية:
¦ شركة امليرة القابضة «ذ.م.م»
¦ شركة امليرة للتطوير « ذ.م.م»
¦ شركة امليرة لألسواق املركزية «ش.ش.و»
¦ شركة األسواق القطرية «ذ.م.م»
¦ شركة مكتبة امليرة «ش.ش.و»
شركات يف اخلارج
¦ أيه ال جي أي التجزئة «ذ.م.م»
¦ شركة امليرة العمانية «ش.م.ع.م»
¦ شركة أسواق امليرة «ش.م.ع.م»
شركات زميلة يف قطر
¦ شركة مخابز األمراء «ذ.م.م»
¦ شركة ارامكس للخدمات اللوجستية «ذ.م.م».
قرر مجلس إدارة شركة امليرة يف اجتماعه السابع لسنة 2016
املنعقد بتاريخ  7ديسمبر  ،2016بتصفية شركة ()ALGE
املسجلة يف سويسرا ،والتي تأسست فيما بني شركة امليرة القابضة
ومجموعة كازينو يف عام  2012بغرض اإلستحواذ وإدارة وإنشاء
شركات يف كل من مصر واألردن وليبيا وتونس ،.وسوف تتم تصفية
الشركة خالل املدة القانونية التي تتطلبها القوانني ذات العالقة يف
سويسرا.

تقرير احلوكمة

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

رشكة املرية للمواد اإلستهالكية ش.م.ق
100%

رشكة املرية لألسواق املركزية ش.ش.و
1%

99%

ﺮﺷﻛﺔ اﻤﻟﯿﺮة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ذ.م.م

1%

99%

51%

ﺮﺷﻛﺔ اراﻣﻜﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﯿﺴﺘﯿﺔ ذ.م.م

ﺮﺷﻛﺔ اﻤﻟﯿﺮة ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ذ.م.م

39%

10%
99%

رشكة ﻗﻄﺮ ﻛﻮاﻟﯿﺘﻲ ﻓﻮد

50.49%
49%
100%

ﻛﺎزﯾﻨﻮ  ،ﻏﯿﺸﺎر -ﺑﺮاﻛﻮن

اﻟﺮﺸﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤﻧﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﺮﺸﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤﻧﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ

49%

51%

69%
30%
69%
30%

ﺮﺷﻛﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ،ذ.م.م
ﺮﺷﻛﺔ ﻣﺨﺎﺑﺰ اﻷﻣﺮاء ،ذ.م.م

1%

0.51%

الرشكات التابعة يف قطر

ﺮﺷﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻤﻟﯿﺮة ،ش.ش.و

 ALGEﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ،ذ.م.م

ﺮﺷﻛﺔ اﻤﻟﯿﺮة ﻋﺎﻤن ،ش.م.ع.م
ﺮﺷﻛﺔ أﺳﻮاق اﻤﻟﯿﺮة ،ش.م.ع.م

1%
1%

الرشكات التابعة خارج قطر

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
رﯾﺠﻨﻲﺴ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اراﻣﻜﺲ
رﯾﺠﯿﻮﻧﺎل

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني

التقرير السنوي لشركة امليرةالكرام2017

مجلس اإلدارة

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.
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مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني
عي من قبل شركة قطر القابضة)
(رئيس مجلس اإلدارة ُم َّ
حاصل سعادته على دبلوم الدراسات العليا يف اإلدارة من جامعة "هول" ،اململكة
املتحدة .وحاصل على بكالوريوس علوم يف الهندسة النفطية من جامعة "تولسا"،
الواليات املتحدة األمريكية.
ميتلك سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني خبرة إدارية وعملية
يف قطاع النفط والغاز .وحالياً يشغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر
للبتروكيماويات (قابكو) وشركة فينيل احملدودة وشركة قاتوفني احملدودة
وعضو مجلس إدارة شركة قطر للطاقة الشمسية باإلضافة إلى منصبه الرئيس
التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل
احملدودة.
تتضمن اخلبرة السابقة لسعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني شغله
ملنصب نائب مدير عام شركة شل – قطر يف الفترة من  2003إلى  2015وقد
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  1998إلى  2003تبوأ 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  1997إلى
 1998وشارك 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  1994إلى  ،1996فقد شغل وظيفة مهندس مواقع
اآلبار النفطية ،حيث تركز عمله يف املواقع البرية والبحرية حلقول الغاز والنفط
حيث قام مبهام اإلشراف على حفر اآلبار وإنشاء محطات اإلنتاج.

مجلس اإلدارة

الدكتور سيف سعيد السويدي

سعادة /الدكتور صالح بن محمد النابت

عي من قبل شركة قطر القابضة)
(نائب رئيس مجلس اإلدارة ُم َّ

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

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  2008حتى
يناير  .2016وقد 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 األكادميي يضم الئحة
من األبحاث املنشورة يف مجال تخصصه .وهو عضو مجلس إدارة شركة امليرة
للمواد اإلستهالكية منذ عام  2005حتى اآلن .وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة
من عام  2007حتى اآلن .وكان عضو مجلس إدارة سوق الدوحة لألوراق املالية
(بورصة قطر حاليا) من  1995إلى  .2002كما 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 ثر ّية وطويلة يف قطاع التعليم واإلدارة والتطوير ،حيث
بدأ حياته املهنية يف مركز دراسات التنمية يف جامعة قطر يف عام  ،1983ثم
أصبح معيداً يف كلية اإلدارة واالقتصاد يف عام  ،1985وتر ّقى يف وقت الحق
ليصبح "أستاذا" يف تخصصه .وباإلضافة إلى ذلك ،كان نائب رئيس واملدير
التنفيذي لتركيب وعمليات نظام أوراكل يف جامعة قطر من عام  2003الى
 .2006وكان رئيس جلنة املتابعة لترشيح أعضاء هيئة التدريس يف جامعة قطر
،2005-2003
وعضواً يف مجلس جامعة قطر .2003-1995
هو رئيس جلنة املناقصات واملزايدات يف شركة امليرة وهو عضو جلنة الرقابة
والتدقيق.

عي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت
يف حزيران  /يونيو من عام  2013م ّ
وزيراً للتخطيط التنموي واالحصاء .وكان الدكتور صالح أميناً عاماً للتخطيط
التنموي منذ يونيو  .2011وقبل 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 رئيسي يف
تطوير رؤية قطر الوطنية  ،2030واستراتيجية التنمية الوطنية .2016 -2011
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  ،1993فعمل
بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر وقام بتدريس مقررات االقتصاد حتى عام
.2008
وهو عضو جلنة االستثمار يف شركة امليرة.

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد محمد إبراهيم السليطي

السيد أحمد عبد اهلل اخلليفي

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

حصل السيد محمد إبراهيم السليطي على بكالوريوس يف ادارة االعمال من
جامعه روجر وليامز عام .١٩٨٩

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  .20١٦-20٠٩وكان نائب رئيس
مجلس اإلدارة واملدير العام لشبكة قناة اجلزيرة الشبكة من  2007إلى .2009
كما أنه شغل منصب نائب املدير العام لدعم الشركات واللجنة املنظمة -2003
 .2007وباإلضافة 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.

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 ،عضو مجلس اداره شركه بروه العقاريه
وشركه بيمه للتأمني.
كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالستثمارات يف شركه املالحة
القطريه خالل الفترة من  ١٩٩٨حتى .٢٠١٥
هو رئيس جلنة اإلستثمار يف شركة امليرة.

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

مجلس اإلدارة

السيد محمد عبداهلل مصطفوي الهاشمي

السيد حسن عبداهلل األصمخ

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

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

حصل السيد األصمخ على بكالوريوس ادارة أعمال يف عام  2000من جامعة
ميامي ،فلوريدا.

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

وهو رئيس اخلدمات املصرفية اخلاصة ببنك قطر الوطني منذ عام .2011

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

عمل باخلدمات املصرفية يف البنك التجاري من  2005الى  2011وأيضا عمل يف
بنك  HSBCمن عام  2001الى .2005

وهو عضو جلنة املناقصات و االيجارات و رئيس جلنة املكافات و الترشيحات يف
شركة امليرة.

هو عضو جلنة الرقابة والتدقيق و عضو جلنة االستثماروعضو جلنة املكافات
والترشيحات يف شركة امليرة.

