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بيان إخالء المسؤولية
تنــدرج الــركات الــي تمتلــك فيهــا رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة )ش.م.ع.ق.( اســتثمارات مبــارشة أو غــر 
مبــارشة ضمــن الــركات ذات الكيانــات الُمســتقلة. يف هــذا التقريــر الســنوي، ُيشــار أحيانــاً إىل رشكة مســيعيد للبرتوكيماويات 

القابضــة بعبــارة “مســيعيد القابضــة” أو كلمــة “المجموعــة” لدواعــي المالءمــة.

قــد يحتــوي هــذا التقريــر الســنوي عــى بيانــات تطلعيــة بشــأن األوضــاع الماليــة ونتائــج العمليــات وأنشــطة األعمــال الــي 
تديرهــا رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة. وُتعــد جميــع البيانــات، باســتثناء بيانــات الحقائــق التاريخية، بيانــات تطلعية 
ــرات مســتقبلية تســتند إىل افرتاضــات وتوقعــات يف الحــارض، وتنطــوي عــى مخاطــر معلومــة ومجهولــة  تتضمــن تقدي
وشــكوك، مــا قــد يــؤدي إىل حــدوث اختــالف كبــر بــن النتائــج الفعليــة أو أداء األعمــال أو األداء التشــغييل أو األحــداث الــي 

تؤثــر عــى المجموعــة وبــن تلــك الُمعلنــة أو الــي قــد تســتنتج مــن هــذه البيانــات. 

ويرتبــط تحقــق هــذه البيانــات التطلعيــة بعــدة عوامــل، منهــا: )أ( تذبــذب أســعار النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، )ب( تغــر 
الطلــب وظــروف األســواق فيمــا يتعلــق بمنتجــات المجموعــة، )ج( فقــدان الحصــة مــن الســوق والمنافســة داخــل 
القطــاع، )د( المخاطــر البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة، )هـــ( تغــر الظــروف التريعيــة والماليــة والتنظيميــة، )و( تغــر ظــروف 
األســواق والظــروف الماليــة واالقتصاديــة، )ز( المخاطــر السياســية. وبالتــايل، قــد تختلــف النتائــج اختالفــاً كبــراً عــن تلــك 
ــا إىل اســتعراض  ــواردة هن ــات ال ــا. وتهــدف جميــع البيان ــواردة هن ــات التطلعيــة ال الُمعلنــة أو الــي قــد تســتنتج مــن البيان

ــر.  ــخ هــذا التقري نظــرات تطلعيــة يف تاري

ال تتحمــل رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســؤوليها وموظفيهــا ومستشــاريها 
ــة تكاليــف أو خســائر أو أرضار أخــرى  ــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي ووكالئهــا والــركات المتعاقــدة معهــا أي مســؤولية ب
قــد تنشــأ عــن اســتخدام أو اعتمــاد أي جهــة عــى أي بيــان تطلعــي و/أو مــادة أخــرى وردت هنــا. وال تعتــر رشكــة مســيعيد 
ــأي حــال مــن األحــوال بتحديــث أو نــر تعديــالت عــى أي بيــان  ــات القابضــة ومشــاريعها المشــرتكة ُملزمــة ب للبرتوكيماوي
تطلعــي أو مــادة أخــرى وردت هنــا وُيعــرف أو ال ُيعــرف أنهــا قــد تغــرت، أو أنهــا غــر دقيقــة نتيجــة لــورود معلومــات جديــدة 
أو أحــداث مســتقبلية، أو أي ســبب آخــر. كمــا ال تضمــن رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة دقــة البيانــات التاريخيــة 

الــواردة هنــا.
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“برغم تقلبات األوضاع عىل مستوى 
االقتصاد الكيل، إال أن المجموعة 

حققت نتائج مستقرة، بينما ظل التمزي 
التشغييل يحتل أهمية محورية، إىل 

جانب الرتكزي عىل تحقيق النمو”

4

رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة | التقريــــــــر السنــــــوي 2٠22



الـرسالــــة
تعظيم قيمة محفظة أعمال المجموعة وتوسيع 

نطاقها لالستفادة من قيمة اللقيم المتوافر يف 
دولة قطر.

الـرؤيـــــة
أن تصبح مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة إحدى الركات 
الي توفر منتجات برتوكيماوية عالية الجودة وتلزتم بمعاير 

البيئة والسالمة وتعمل عى زيادة ربحية أصولها بما يعظم 
من القيمة المضافة للمساهمن.
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مساهمينا الكرام، 

مســيعيد  لركــة   2٠22 ديســمر   31 يف  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  الســنوي  التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  كثــراً  يــرين 
للبرتوكيماويــات القابضــة، وهــي واحــدة مــن رشكات البرتوكيماويــات ذات المنتجــات المتنوعــة الرائــدة يف المنطقــة.

وأود أن أشــكر وأهــئ زمــاليئ مــن أعضــاء مجلــس إدارة الركــة واإلدارة العليــا لــركات المجموعــة عــى جهودهــم 
المخلصــة وتفانيهــم المســتمر يف العمــل والزتامهــم بتحقيــق أداء جيــد. وأخــص بالشــكر مســاهمينا الكــرام عــى ثقتهــم 

ــا. ودعمهــم المســتمر لن
 

األوضاع عىل مستوى االقتصاد الكيل

شــهد عــام 2٠22 بعــض التقلبــات، حيــث أدى ارتفــاع أســعار الطاقــة إىل حــدوث تضخــم غــر مســبوق وأثــر عــى الطلــب عــى 
الســلع األساســية. وفرضــت إجــراءات اإلغــالق العــام يف الصــن ضغوطــاً عــى اإلنفــاق االســتهاليك واالســتثمارات يف البنيــة 

التحتيــة. كمــا اســتمرت التوتــرات الجيوسياســية يف التأثــر ســلباً عــى أســواق الســلع األساســية يف مختلــف أنحــاء العالــم. 

“واصلنا إبداء المرونة وسط ظروف متقلبة 
عىل مستوى االقتصاد الكيل، بينما أسهم 

تمزينا التشغييل والنمو المستدام يف دعم 
الجهود المنصبة عىل إضافة قيمة”

السيد/ أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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اإلنجازات االسرتاتيجية خالل عام 2022

برغــم عــدم اســتقرار األوضــاع عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل، إال أن الركــة ركــزت عــى التمــز التشــغييل وتحقيــق النمــو 
المســتدام. وقــد اعتمــدت جهودنــا نحــو تحقيــق التمــز التشــغييل بشــكل رئيــي عــى الرتشــيد المســتمر لعملياتنــا 

التشــغيلية ورفــع مســتوى موثوقيــة المصانــع وســالمة األصــول.

ــق الكفــاءة يف  ــا التشــغيلية عــى تحقي ــا يف عملياتن ــي، وركزن ــا البي ــا خفــض أثرن ــق باالســتدامة، فقــد واصلن وفيمــا يتعل
اســتخدام الطاقــة وحفظهــا.

ــاج  ــع إلنت ــل إلنشــاء مصن ــدت الركــة موافقتهــا لركــة قطــر للفيني ــق النمــو المســتدام، أب ويف إطــار مســاعيها لتحقي
البــويل فينيــل كلوريــد، بطاقــة إنتاجيــة تصــل إىل 3٥٠ ألــف طــن مــرتي مــن البــويل فينيــل كلوريــد. ومــن شــأن هــذا المــروع 
إضافــة قيمــة للركــة والقطــاع الصناعــي المحــيل. وســتمول الركــة إنشــاء المصنــع الجديــد بمــا يعــادل حصتهــا يف 
رشكــة قطــر للفينيــل. ويهــدف هــذا المــروع، الــذي ُيعــد األول مــن نوعــه يف الدولــة، إىل أن تصبــح قطــر العبــاً جديــداً 
عــى مســتوى المنطقــة يف إنتــاج البــويل فينيــل كلوريــد، والــذي ســيعزز أيضــاً مــن سلســلة القيمــة للصناعــات التحويليــة.

واســترافاً للمســتقبل، ستســتمر الركــة يف تركزهــا عــى نقــاط قوتهــا األساســية المتمثلــة يف التمــز التشــغييل والصحــة 
القيمــة المقدمــة  عــى تعزيــز مركزنــا يف األســواق وزيــادة  والســالمة والبيئــة والنمــو المســتدام، وســنعمل حثيثــاً 

للمســاهمن. 

األداء المايل

حافظــت الركــة عــى اســتقرار أدائهــا المــايل للســنة الماليــة 2٠22 بعــد أن حققــت أداًء اســتثنائياً عــام 2٠21. وتأثــرت نتائــج عام 
2٠22 برتاجــع نســي يف األســعار وارتفــاع التكاليــف التشــغيلية، األمــر الــذي عادلــه بشــكل طفيــف ارتفــاع أحجــام المبيعات.

وقــد حققــت الركــة صــايف أربــاح يبلــغ 1.٨ مليــار ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠22، بانخفــاض تبلــغ 
نســبته ٥% مقارنــة بالســنة الماضيــة، وبعائــد عــى الســهم بواقــع ٠.1٤1 ريــال قطــري، مقارنــة بعائــد بلــغ ٠.1٤٨ ريــال قطــري 

للســنة الماضية. 

القيمة المضافة إىل المساهمني

عــى ضــوء التوقعــات الحاليــة بشــأن الســوق عــى األجلن القصــر والمتوســط واالحتياجــات ذات الصلة باإلنفاق الرأســمايل 
ــه لألعــوام القادمــة، يــويص مجلــس إدارة  للركــة وبرنامــج التوســع الجديــد يف إنتــاج البــويل فينيــل كلوريــد المخطــط ل
الركــة بإجمــايل توزيعــات أربــاح ســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠22 بواقــع 1.3٨ مليــار ريــال قطــري، وهــو 

مــا يعــادل ٠.11 ريــال قطــري للســهم، بنســبة توزيــع تبلــغ ٧٨% مــن صــايف األربــاح.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
)تتمــــــــة(
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الخاتمة

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنــاين إىل حــرضة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن 
حمــد آل ثــاين، أمــر البــالد المفــدى “حفظــه هللا ورعــاه”، لقيادتــه الرشــيدة وجهــوده الحثيثــة ودعمــه المســتمر وتوجيهاته 
ــة قطــر وتوجــه مجتمعهــا المتقــدم والمتطــور  ــذي تشــهده دول ــز قطــاع الطاقــة القطــري. إن النمــو ال الكريمــة لتعزي
نحــو تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة المســتدامة مــا كان ليحــدث لــوال رؤيــة حــرضة صاحــب الســمو. 
ونحــن يف رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة نشــعر بالفخــر ونؤكــد عــى الزتامنــا الدائــم والكامــل بدعــم رؤيــة قطــر 

الوطنيــة.

وختامــاً، فإنــي أثــق بــأن زمــاليئ مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا لــركات المجموعــة يقفــون عــى أهبــة 
االســتعداد لخــوض غمــار عــام جديــد مــن العمــل الجــاد. وال شــك أنــه ســتكون هنــاك فــرص وتحديــات جديــدة، األمــر الــذي 
ســيتطلب الكثــر مــن العمــل حــى نحقــق أهدافنــا االســرتاتيجية، فيمــا نتطلــع معــاً إىل ضمــان أن تســتمر رشكــة مســيعيد 

ــة. ــات القابضــة يف اإلســهام بــدور محــوري يف النمــو االقتصــادي للدول للبرتوكيماوي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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يــر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقريــره الســنوي بشــأن األداء المــايل والتشــغييل لركــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة 
للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠22.

اسرتاتيجيتنا

ــادة اإلنتــاج ورفــع مســتوى الكفــاءة  تركــز اســرتاتيجية األعمــال األساســية للمجموعــة عــى تنميــة األســواق مــن خــالل زي
عــر برامــج االرتقــاء بمســتويات اإلنتــاج والصحــة والســالمة والبيئــة والتمــز التشــغييل. باإلضافــة إىل ذلــك، وفيمــا يتعلــق 
ــز  ــة والرتكــز عــى تعزي بتخصيــص رأس المــال، تهــدف المشــاريع المشــرتكة للمجموعــة إىل االســتثمار يف مشــاريع تنموي

المركــز التنافــي وخلــق قيمــة مســتدامة عــى األجــل الطويــل.

األوضاع عىل مستوى االقتصاد الكيل

شــهد عــام 2٠22 تقلبــات يف األوضــاع عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل جــراء الزناعــات الجيوسياســية والمخــاوف مــن الركــود 
نتيجــة الضغــوط التضخميــة وارتفــاع أســعار الفائــدة. واســتمر االرتفــاع الكبــر الــذي تشــهده أســعار الطاقــة داخــل أوروبــا 
يف التأثــر عــى المنتجــن األوروبيــن. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد فرضــت سياســة الصــن الصارمــة بشــأن القضــاء نهائيــاً عــى 

فــروس كورونــا المزيــد مــن الضغــوط عــى أســواق الســلع األساســية.

ــذي شــهدته خــالل النصــف الثــاين مــن العــام المــايض،  وبشــكل عــام، تراجعــت أســعار الســلع األساســية بعــد االرتفــاع ال
ــب الحــذر. ــزتام المشــرتين جان ــات، وهــو مــا ُيعــزى بصــورة أساســية إىل ال خاصــة يف قطــاع البرتوكيماوي

نقاط القوة التنافسية

تحظــى جميــع المشــاريع المشــرتكة للمجموعــة بوضــع اســرتاتيجي، حيــث تضمــن الحصــول عــى اللقيــم بأســعار تنافســية، 
فيمــا تتمتــع أيضــاً بســيولة قويــة وقــدرة عــى تحقيــق تدفقــات نقديــة كبــرة. كمــا ترتبــط المجموعــة من خالل مشــاريعها 

المشــرتكة بعالقــات قويــة مــع رشكاء مرموقــن ومعروفــن عالميــاً، األمــر الــذي يمنحهــا مــزة تنافســية مقارنــة بنظرائهــا.

“نتائج مالية مستقرة برغم تقلبات األوضاع 
عىل مستوى االقتصاد الكيل، بينما ظل 

التمزي التشغييل وإضافة قيمة مستدامة 
يف صميم األولويات من أجل المستقبل”

تقرير مجلس اإلدارة
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إضافــة إىل ذلــك، فــإن الراكــة القائمــة مــا بــن المشــاريع المشــرتكة ورشكــة “منتجــات”، الركــة الرائــدة عالميــاً يف مجــال 
تســويق وتوزيــع الكيماويــات، توفــر إمكانيــة أكــر لدخــول األســواق العالميــة، وتدعــم الكيانــات التابعــة للمجموعــة يف تجــاوز 
األزمــات عــى مســتوى سلســلة التوريــد، كمــا ظهــر جليــاً خــالل األزمــة الــي تعرضــت لهــا األســواق العالميــة يف اآلونــة األخرة.

وممــا ال شــك فيــه أن نقــاط القــوة التنافســية الــي تتمتــع بهــا المجموعــة قــد دعمتهــا يف ضمــان تحقيــق التمــز 
التشــغييل وتوســعة نطــاق تواجدهــا الجغــرايف وتحقيــق تدفقــات نقديــة كبــرة عــى مــر الســنن. وســتواصل جميــع 
المشــاريع المشــرتكة العمــل عــى إدخــال أحــدث التقنيــات بمــا يعــزز مــن المركــز الــذي تحتلــه المجموعــة عــى الصعيديــن 

ــدويل.  ــيل وال المح

اإلنجازات عىل مستوى الصحة والسالمة والبيئة

خــالل عــام 2٠22، أبــدت جميــع المشــاريع المشــرتكة للمجموعــة أداًء نموذجيــاً يف الجوانــب المتعلقــة بالصحــة والســالمة 
والبيئــة الــي تشــكل قيمــة بالغــة األهميــة ضمــن القيــم األساســية للمجموعــة. وقــد تضمنــت اإلنجــازات الرئيســية 
للمشــاريع المشــرتكة يف هــذا الشــأن خــالل عــام 2٠22 الحصــول عــى شــهادات يف عــدة مواصفــات دوليــة، وتعزيز مســتوى 
ســالمة العمليــات، وإتمــام فــرتة خمســة عــر عــام عــى التــوايل دون وقــوع حــادث واحــد يســتوجب التســجيل مــن حــوادث 

اإلجهــاد الحــراري يف العديــد مــن المرافــق اإلنتاجيــة.

وإذ نمــي قدمــاً، فإننــا ســنواصل مســاعينا نحــو تحقيــق التمــز والمزيــد مــن الكفــاءة يف هــذه المجــاالت الرئيســية، األمــر 
ــا الحاليــة للصحــة والســالمة والبيئــة بمــا يتمــاىش مــع القيــم العالميــة، وســنعمل حثيثــاً عــى  الــذي ســيعزز مــن معايرن

االرتقــاء بجــودة المنتجــات ودعــم موظفينــا وضمــان موثوقيــة العمليــات التشــغيلية.

تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف واالرتقاء بمستويات اإلنتاج: نحو التمزي التشغييل

تــويل المجموعــة اهتمامــاً بالكفــاءة التشــغيلية والقــدرة التنافســية مــن حيــث التكاليــف لتحافــظ عــى مركزهــا بوصفهــا 
مشــغاًل رائــداً منخفــض التكلفــة. وتعمــل جميــع الكيانــات التابعــة للمجموعــة باســتمرار عــى تحقيــق هدفهــا الثابــت الــذي 
يتمثــل يف خفــض النفقــات التشــغيلية عــى مســتوى أنشــطة أعمالهــا، فيمــا تستكشــف أيضــاً الفــرص الــي تســتطيع مــن 

خاللهــا خفــض المرصوفــات غــر الرضوريــة.

وأثنــاء عمليــة الرتشــيد الــي تــم إجراؤهــا خــالل ذروة تفــي فــروس كورونــا، راجعــت رشكات المجموعــة برامجهــا لإلنفــاق 
التشــغييل والرأســمايل مــن أجــل ترشــيد هيــالك اإلنفــاق الرأســمايل والتشــغييل دون المســاس بمعايــر الصحــة والســالمة 

والبيئــة وضمــان المحافظــة عــى مســتوياتها المتمــزة.

وقــد أثمــرت هــذه التدابــر المعنيــة بالرتشــيد عــن انخفــاض هيــالك التكاليــف التشــغيلية المتغــرة والثابتة لــدى المجموعة 
مــع دخولنــا إىل مرحلــة التعــايف بعــد الجائحــة، ودعمــت يف ذات الوقــت الهــدف األســايس المتمثــل يف المحافظــة عــى 

القــدرة التنافســية للكيانــات التابعــة باعتبارهــا مــن بــن المنتجــن األقــل تكلفــة.

وبصفــة عامــة، فقــد ارتفعــت مســتويات اإلنتــاج لــدى المجموعــة ارتفاعــاً طفيفــاً يف ظــل انخفــاض عــدد عمليــات 
التطفئــة خــالل عــام 2٠22. وتأثــر اإلنتــاج عــى نحــو طفيــف بإجــراء عمليــات تطفئة لــم يكن مخطط لهــا، إال أن هــذه العمليات 
لــم تســتغرق وقتــاً طويــاًل وحصلنــا مــن خاللهــا عــى معلومــات قيِّمــة مــن شــأنها تــاليف إجــراء عمليــات تطفئــة غــر مخطط 
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لهــا يف المســتقبل وتعزيــز مســتوى الكفــاءة. كمــا خضعــت مرافــق كيوكيــم اإلنتاجيــة إىل عمليــة صيانــة كبــرة خــالل عــام 
2٠22، علمــاً بــأن هــذه العمليــات الدوريــة تشــكل رضورة لضمــان المحافظــة عــى العمــر التشــغييل للمصانــع وموثوقيــة 

األصــول وســالمة العمليــات.

وواصلــت رشكات المجموعــة جهودهــا نحــو رفــع مســتوى الجــودة. وخــالل عــام 2٠22، وللعــام الرابــع عــى التــوايل، حصلــت 
البرتوكيماويــات، عــى  المشــرتكة يف قطــاع  إحــدى مشــاريعنا  )كيوكيــم(، وهــي  المحــدودة  للكيماويــات  رشكــة قطــر 
ــع  ــرة لتصني ــة المرافــق الكب ــات عــن فئ ــة شــيفرون فيليبــس للكيماوي ــي تمنحهــا رشك ــزة الرئيــس للتمــز التشــغييل ال جائ

البرتوكيماويــات. 

اإلنفاق الرأسمايل وتنمية األعمال

بلــغ اإلنفــاق الرأســمايل لعــام 2٠22 مــا يصــل إىل 32٨ مليــون ريــال قطــري )حصــة لركــة مســيعيد للبرتوكيماويــات 
ــة، إىل  ــالمة والبيئ ــة والس ــة والصح ــز الموثوقي ــاملة وتعزي ــة الش ــاريع الصيان ــية إىل مش ــورة أساس ــه بص ــة(، ووج القابض
جانــب اإلنفــاق األويل عــى إنشــاء المصنــع الجديــد إلنتــاج البــويل فينيــل كلوريــد بمبلــغ يصــل إىل 1٨ مليــون ريــال قطــري. 

واتســاقاً مــع الهــدف المتمثــل يف التوســع محليــاً وضــخ المزيــد مــن االســتثمارات يف سلســلة القيمــة، فخــالل عــام 
2٠22 قــام المــروع المشــرتك التابــع للمجموعــة، رشكــة قطــر للفينيــل، بتوقيــع وإرســاء عقــد أعمــال الهندســة والتوريــد 
واإلنشــاء بقيمــة تبلــغ 23٩ مليــون دوالر أمريــي، لالســتثمار يف إنشــاء مرفــق جديــد إلنتــاج البــويل فينيــل كلوريــد، بطاقــة 
إنتاجيــة تبلــغ 3٥٠ ألــف طــن مــرتي ســنوياً. وســتقوم رشكــة قطــر للفينيــل بتحويــل منتجهــا، مونومــر كلوريــد الفينيــل، إىل 
ــل  ــب، ب ــاص فحس ــاع الخ ــة للقط ــتثمارات الصناعي ــم االس ــن يدع ــع ل ــه أن المصن ــك في ــا ال ش ــد. ومم ــل كلوري ــويل فيني ب
ــة للصناعــات المحليــة. وســتمول  ــات االقتصادي ــد ويوســع مــن اإلمكان ــاً للبــويل فينيــل كلوري ســيوفر أيضــاً مصــدراً محلي
رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة إنشــاء المصنــع الجديــد بمــا يعــادل حصتهــا يف رشكــة قطــر للفينيــل )2.٥٥%(، 

وســتظل المســاهم األكــر فيهــا عقــب انتهــاء اتفاقيــة المــروع المشــرتك الحاليــة.

خــالل عــام 2٠1٩، وافــق المســاهمون يف رشكــة كيوكيــم عــى دعــم عمليــة توســعة مرافــق إنتــاج اإليثيلــن التابعــة للمروع 
المشــرتك يف مدينــة مســيعيد الصناعيــة. وســيوفر مــروع الفــرن الســادس أحجامــاً مســتدامة مــن اإليثيلــن، األمــر الــذي 
ســيعزز مــن الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة لركــة كيوكيــم مــن المشــتقات. وبتكلفــة تقــدر بنحــو ٩٤.6 مليــون دوالر أمريــي، مــن 
المتوقــع أن يحقــق هــذا االســتثمار عوائــد رأســمالية إيجابيــة. وقــد دخــل المــروع حاليــاً مرحلــة التشــغيل المبــديئ، ومــن 
ــه ٨٩.٧  ــى تاريخ ــاق ح ــايل اإلنف ــغ إجم ــام 2٠23. وبل ــن ع ــع األول م ــول الرب ــيل بحل ــغيل الفع ــز التش ــل ح ــع أن يدخ المتوق

مليــون دوالر أمريــي. 

واســترافاً للمســتقبل، فــإن المجموعــة ســتواصل النظــر يف اســتثمارات اإلنفــاق الرأســمايل لتعزيــز قدراتهــا ومســتويات 
الموثوقيــة والكفــاءة وأداء الصحــة والســالمة والبيئــة، بمــا يف ذلــك حصــة الركــة يف تمويــل المصنــع الجديــد إلنتــاج 
البــويل فينيــل كلوريــد، مــع تخصيــص مــا إجماليــه 1.٨ مليــار ريــال قطــري لإلنفــاق الرأســمايل )حصــة لركــة مســيعيد 

للبرتوكيماويــات القابضــة( عــى مــدار خمســة أعــوام تمتــد مــن عــام 2٠23 إىل عــام 2٠2٧.
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األداء المايل

حققــت المجموعــة صــايف أربــاح بواقــع 1.٨ مليــار ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠22، بانخفــاض 
تبلــغ نســبته ٥% مقارنــة بالســنة الماضيــة. وُيعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل كبــر إىل انخفــاض أســعار منتجــات المجموعــة، 

األمــر الــذي أثــر عــى أدائهــا المــايل.

ــم  ــاج الســنوي 1,13٩ ألــف طــن مــرتي. ول ــغ اإلنت ــة عملياتهــا، حيــث بل وقــد حافظــت رشكات المجموعــة عــى قــوة ومرون
تشــهد أحجــام اإلنتــاج لعــام 2٠22 تغــر مقارنــة بالعــام المــايض، وهــو مــا يعــود بصــورة أساســية إىل إجــراء عمليــة صيانــة 
كبــرة يف المرافــق اإلنتاجيــة لركــة كيوكيــم يف أوائــل عــام 2٠22، األمــر الــذي عادلــه بالكامــل انخفــاض أحجــام اإلنتــاج خــالل 
ــور  ــة الوقائيــة يف مرافــق إنتــاج الكل العــام المــايض نتيجــة إجــراء عمليــة تطفئــة كان مخطــط لهــا لتنفيــذ أعمــال الصيان

القلــوي. 

وانخفــض متوســط أســعار البيــع الُمرجــح عــى مســتوى المجموعــة بنســبة تبلــغ 2% خــالل عــام 2٠22، األمــر الــذي أســهم 
ــة أخــرى، فقــد ارتفعــت  ــة بالعــام المــايض. ومــن ناحي ــال قطــري مقارن ــون ري يف انخفــاض صــايف أرباحهــا بواقــع ٤٠ ملي
أحجــام المبيعــات بنســبة تبلــغ 2% مقارنــة بالعــام المــايض، ممــا أدى إىل ارتفــاع أربــاح المجموعــة بواقــع ٥3 مليــون ريــال 

قطــري.

وحافظــت المجموعــة عــى قــوة الســيولة لديهــا خــالل عــام 2٠22، إذ ســجلت يف نهايــة الســنة الماليــة 2٠22 أرصــدة نقديــة 
)تشــمل الحصــة المتناســبة مــن األرصــدة النقديــة والمرصفيــة للمشــاريع المشــرتكة( تصــل إىل ٤.٥ مليــار ريــال قطــري، 

فيمــا بلــغ إجمــايل أصولهــا 1٧.٨ مليــار ريــال قطــري كمــا يف 31 ديســمر 2٠22.

توزيع األرباح المقرتح

منــذ أن تأسســت المجموعــة عــام 2٠13، تــم توزيــع أربــاح عــى المســاهمن يبلــغ إجماليهــا ٨.2 مليــار ريــال قطــري، وهــو مــا 
ُيعــد دليــاًل واضحــاً عــى الــزتام مجلــس اإلدارة بإضافــة قيمــة إىل المســاهمن، علمــاً بــأن المجموعــة تحــرص دائمــاً عــى 

االحتفــاظ بالســيولة الالزمــة الســتثمارات اإلنفــاق الرأســمايل المســتقبلية والتصــدي أليــة ظــروف صعبــة غــر متوقعــة.

وبالنظــر إىل هــذه االعتبــارات والتوقعــات االقتصاديــة الكليــة الــي قــد تؤثــر عــى آفــاق أنشــطة األعمــال، يــويص مجلــس 
اإلدارة بإجمــايل توزيعــات أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠22 بواقــع 1.3٨ مليــار ريــال قطــري، وهــو مــا 
يعــادل ٠.11 ريــال قطــري للســهم، بنســبة توزيــع تبلــغ ٧٨% مــن صــايف األربــاح، األمــر الــذي يشــر إىل قــدرة المجموعــة عــى 
تحقيــق تدفقــات نقديــة كبــرة وحرصهــا عــى االحتفــاظ بأرصــدة نقديــة تكفــي لالحتياجــات التحوطيــة واالســتثمارية يف 

المســتقبل.

الخاتمة

يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر واالمتنــان إىل حــرضة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاين، أمــر البــالد المفــدى 
“حفظــه هللا ورعــاه”، لرؤيتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة. كمــا نتقــدم بالشــكر إىل ســعادة المهنــدس 
ســعد بــن رشيــده الكعــي، وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة، لرؤيتــه وقيادتــه. والشــكر موصــول أيضــاً إلدارة رشكات المجموعــة 
وموظفيهــا عــى إخالصهــم والزتامهــم وتفانيهــم الدائــم يف العمــل. كمــا نــود أن نتقــدم بالشــكر لمســاهمينا الكــرام عــى 

ثقتهــم الكبــرة يف الركــة وإدارتهــا.

تقرير مجلس اإلدارة
)تتمــــــــة(
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تقرير مجلس اإلدارة 
بشــــأن قطاعات 

المجموعــة

االسرتاتيجية واإلنجازات الرئيسية

بالســالمة  تتســم  جهــات مشــغلة  تكــون  أن  المتمثــل يف  تنفيــذ هدفهــا  القطــاع  داخــل  المنتجــة  الكيانــات  تواصــل 
والموثوقيــة والمســؤولية بمــا يتمــاىش مــع اســرتاتيجيتها الجماعيــة. وتركــز إســرتاتيجية القطــاع عــى تعظيــم العائــد 
للمســاهمن مــن خــالل التمــز عــى مســتوى أنشــطة األعمــال وتحقيــق النمــو، إىل جانــب ضمــان اســتدامة الكيانــات 
التشــغيلية، األمــر الــذي يتســى تحقيقــه عــر توظيــف قــوى عاملــة مدربــة تدريبــاً جيــداً وماهــرة تعطــي األولويــة لتطويــر 

الموظفــن القطريــن يف جميــع جوانــب األعمــال.

ــة التشــغيل المبــديئ لفــرن إضــايف  وخــالل عــام 2٠22، نفــذت كيوكيــم مبــادرة إســرتاتيجية رئيســية مــع دخولهــا إىل مرحل
يف مســيعيد، وهــو مــروع الفــرن الســادس، علمــاً بــأن الفــرن الجديــد لــن يحقــق االســتدامة ألحجــام اإلنتــاج يف كيوكيــم 

فحســب، بــل ســيضمن أيضــاً المرونــة التشــغيلية مــن خــالل تعزيــز كفــاءة القطــاع ومعايــر الســالمة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، واصــل القطــاع خــالل عــام 2٠22 إجــراء عمليــات الصيانــة الشــاملة ذات المســتوى العالمــي، حيــث أتمــت 
ــة  ــة والتكاليــف. وقــد تكلفــت العملي ــخ القطــاع قياســاً بحجــم القــوى العامل ــة شــاملة يف تاري ــة صيان ــم أكــر عملي كيوكي
ــذ  ــم تنفي ــي، واســتخدم يف تنفيذهــا ٧٩ مقــاواًل حققــوا 3.1 مليــون ســاعة عمــل. وت مــا يقــارب ٩٩.٤ مليــون دوالر أمري
العمليــة يف الوقــت المحــدد لهــا، ويف حــدود الموازنــة التقديريــة، ودون وقــوع أيــة حــوادث تتعلــق بالســالمة الشــخصية 

أو ســالمة العمليــات أو البيئــة. 

ويحظــى القطــاع بالتقديــر لــدى مســاهميه اللزتامــه بالتمــز التشــغييل. وقــد حصلــت كيوكيــم للعــام الرابــع عــى التــوايل 
عــى جائــزة الرئيــس للتمــز التشــغييل الــي تمنحهــا رشكــة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات عــن فئــة المرافــق الكبــرة لتصنيــع 
البرتوكيماويــات، وذلــك تقديــراً ألدائهــا االســتثنايئ يف مجــاالت الســالمة الشــخصية، وســالمة العمليــات، والبيئــة، واإلرشاف 

عــى المنتجــات، والموثوقيــة، واألمــن. 
 

قطاع البرتوكيماويات
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المستجدات عىل مستوى االقتصاد الكيل

شــهدت الســوق العالميــة للبرتوكيماويــات حالــة مــن عــدم اليقــن خــالل القســط األعظــم مــن عــام 2٠22، حيــث انخفــض 
الطلــب عــى معظــم المنتجــات انخفاضــاً طفيفــاً، األمــر الــذي ُيعــزى بصفــة عامــة إىل تباطــؤ نمــو إجمــايل الناتــج المحــيل 
العالمــي. كمــا الــزتم المشــرتون جانــب الحــذر جــراء ارتفــاع مســتوى التضخــم وأســعار الفائــدة وزيــادة قــوة الــدوالر األمريــي. 
ــة الــي أســفرت عــن حــدوث ارتفــاع حــاد يف أســعار  ــب العــرض بالحــرب الروســية األوكراني ــر جان ــة أخــرى، فقــد تأث ومــن ناحي

الطاقــة، األمــر الــذي فــرض تحديــات أمــام المنتجــن مــن الناحيــة االقتصاديــة، خاصــة المنتجــن األوروبيــن. 

اإلنجازات عىل مستوى الصحة والسالمة والبيئة

ــة اللزتامــه بصحــة وســالمة موظفيــه والمقاولــن، إىل جانــب مســؤولياته البيئيــة تجــاه  يواصــل القطــاع إعطــاء األولوي
المجتمعــات المحليــة الــي يعمــل داخلهــا. وتجــى مجــدداً هــذا االلــزتام خــالل عــام 2٠22 مــن خــالل بعــض اإلحصــاءات الــي 

تشــر إىل األداء الممــز كمــا يــيل:

عدم تسجيل أية حوادث ذات صلة بسالمة العمليات من المستوين األول والثاين خالل عام 2٠22؛	 

عدم تسجيل أية حوادث بيئية تتحمل الركة مسؤوليتها خالل عام 2٠22؛	 

إتمام 1,6٨٤+ يوماً بنجاح دون وقوع أية حوادث ذات صلة بسالمة العمليات من المستوين األول والثاين؛	 

إتمــام خمســة عــر عامــاً متتاليــة دون وقــوع حــادث واحــد يســتوجب التســجيل مــن الحــوادث ذات الصلــة باإلجهــاد 	 
الحــراري؛

إنجــاز عمليــة الصيانــة الشــاملة لكيوكيــم دون وقــوع أي حــادث مــن الحــوادث الــي تســتوجب التســجيل مــع تحقيــق 	 
3.1 مليــون ســاعة عمــل.
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وقــد نفــذ القطــاع أربــع عمليــات صيانــة شــاملة متتاليــة يف موقعــه يف مســيعيد دون وقــوع أي إصابــة تســتوجب 
التســجيل، حيــث أتــم حــوايل ٩.6 مليــون ســاعة عمــل بشــكل آمــن دون وقــع أي إصابــة. 

وخــالل عــام 2٠22، أدخــل القطــاع أوىل الحافــالت الــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي المضغــوط ضمــن أســطوله مــن حافــالت 
النقــل. ويــأيت إدخــال هــذه الحافــالت ذات االنبعاثــات المنخفضــة واســتخدام الوقــود النظيــف يف إطــار اســرتاتيجية 

ــة قطــر.  ــة لدول االســتدامة الشــاملة للقطــاع واألهــداف البيئي

ويعمــل القطــاع حاليــاً عــى تعزيــز برنامجــه الحــايل لالســتدامة بمــا يعكــس أهميــة االســتدامة التنظيميــة. وتحديــداً، 
فقــد اســتحدث القطــاع منصــب “مديــر برنامــج االســتدامة” لــإلرشاف عــى فريــق عمــل تــم تكوينــه مؤخــراً ويضــم خــراء 
متخصصــن كلفــوا بتحديــد المبــادرات الــي تهــدف إىل تعزيــز االســتدامة البيئيــة وتطويرهــا واإلرشاف عليهــا. ومــن شــأن 
هــذه المــوارد الــي تــم توفرهــا مؤخــراً، باإلضافــة إىل الجهــود التاريخيــة الــي بذلهــا القطــاع يف مجــال االســتدامة، ضمــان 

تحقيــق أهــداف التمــز التشــغييل والنمــو االقتصــادي المنشــود والحفــاظ عــى البيئــة. 

تقرير مجلس اإلدارة بشــــأن 
قطاعات المجموعــة

)تتمــــــــة(
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تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف

ــات المنتجــة ضمــن القطــاع عــى الزتامهــا بالنمــوذج التشــغييل ذي الكفــاءة مــن حيــث التكاليــف والــذي  حافظــت الكيان
يــوازن مــا بــن الحــرص عــى التكاليــف وبــن الحاجــة للمحافظــة عــى األصــول لضمــان تشــغيلها عــى نحــو آمــن وموثــوق.

وُتعــد مبــادرة “تمــز األداء التشــغييل” بمثابــة حجــر الزاويــة للجهــود الــي تبذلهــا الكيانــات لتحقيــق الكفــاءة. وتشــكل هــذه 
ــي تهــدف إىل  ــذ الفــرص ال ــر وتنفي ــد وتطوي ــم إنشــاؤه لتحدي ــذي ت ــارص قســم اإلســرتاتيجية ال ــادرة عنــرصاً مــن عن المب
زيــادة الكفــاءة التشــغيلية واالقتصاديــة بشــكل عــام. ومــن خــالل العمــل مــع مســؤويل العمليــات واســتخدام المــوارد 
الداخليــة والخارجيــة، تســعى المبــادرة إىل تنفيــذ مشــاريع مــن شــأنها، ضمــن أمــور أخــرى، خفــض التكلفــة وزيــادة اإلنتاجيــة 
وتعزيــز مســتوى الموثوقيــة. ويف اآلونــة األخــرة، رشعــت المبــادرة يف الدخــول يف رشاكــة مــع إحــدى الــركات االستشــارية 
المعروفــة عالميــاً إلحــداث تحــول يف أنشــطة التعاقــد والمشــرتيات لــدى القطــاع. ومــن خــالل الجمــع بــن االرتقــاء 
بمســتوى العمليــات وإيجــاد طــرق بديلــة للمشــرتيات والتدريــب لتعزيــز الكفــاءات، يهــدف المــروع إىل تعزيــز كفــاءة رأس 

المــال مــن خــالل خفــض التكلفــة وتقليــل المخــزون. 

ة يف هيــالك التكلفــة  كمــا تشــارك الكيانــات بصــورة فاعلــة يف جهــود يجــري بذلهــا لوضــع معايــر مرجعيــة توفــر رؤيــة متبــرصِّ
لديهــا مقارنــة بنظرائهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عمليــة وضــع المعايــر المرجعيــة ســتوفر مزيــداً مــن المعلومــات حــول 
المجــاالت الــي تنطــوي عــى فــرص للجهــود المســتقبلية للكيانــات بشــأن تحقيــق الكفــاءة. واســترافاً للمســتقبل، فــإن 
الكيانــات المنتجــة ضمــن قطــاع البرتوكيماويــات ســتواصل الزتامهــا بالمحافظــة عــى قدرتهــا التنافســية الكبــرة مــن حيــث 

التكلفــة مقارنــة بنظرائهــا. 

االرتقاء بمستويات اإلنتاج

حققــت رشكتــا كيوكيــم وكيوكيــم 2 العديــد مــن األرقــام القياســية عــى مســتوى اإلنتــاج خــالل عــام 2٠22 بفضــل كفــاءة 
العمليــات التشــغيلية:

 أولفينات ألفا العادية )كيوكيم 2( - رقم قيايس عى مستوى اإلنتاج السنوي؛	 

1-هكسن )كيوكيم( - رقم قيايس عى مستوى اإلنتاج اليومي والشهري؛	 

خط إنتاج البويل إيثيلن رقم 3 )كيوكيم 2( - رقم قيايس عى مستوى اإلنتاج اليومي؛	 

خــط إنتــاج البــويل إيثيلــن رقــم 3 )كيوكيــم 2( - انخفــاض كميــة البــويل إيثيلــن المنتــج غــر المطابــق للمواصفــات إىل 	 
أدىن مســتوى - اإلنتــاج الســنوي؛

وواصلــت رشكــة كيوكيــم خــالل عــام 2٠22 تحقيــق أفضــل أداء للجــودة مــن حيــث كميــات البــويل إيثيلــن المنتــح غــر 
للمواصفــات. المطابــق 

األداء المايل

حقــق القطــاع صــايف أربــاح بواقــع 1.2 مليــار ريــال قطــري لعــام 2٠22، بانخفــاض تبلــغ نســبته 13% مقارنــة بالعــام المــايض، 
األمــر الــذي يعــود بصــورة أساســية إىل تراجــع إيــرادات القطــاع بنســبة تبلــغ 6% مقارنــة بالعــام المــايض.

وتراجعــت أحجــام اإلنتــاج لعــام 2٠22 بنســبة تبلــغ 6%، إذ إن مرافــق كيوكيــم اإلنتاجيــة قــد خضعــت إىل عمليــة صيانــة 
شــاملة عــى نطــاق واســع خــالل الربــع األول مــن عــام 2٠22، األمــر الــذي أثــر عــى األحجــام اإلنتاجيــة للقطــاع، حيــث انخفضــت 

بنســبة تبلــغ ٧% مقارنــة بالعــام المــايض.

ــار الســلبية الناتجــة عــن انخفــاض أحجــام  وحافظــت أســعار المنتجــات عــى مســتوياتها دون تغــر ُيذكــر، وعادلــت جزئيــاً اآلث
ــات األوضــاع عــى مســتوى االقتصــاد  ــرت أســعار المبيعــات المحققــة خــالل عــام 2٠22 بتقلب المبيعــات إىل حــد مــا. وتأث

الــكيل الــي أثــرت عــى أســعار معظــم الســلع األساســية.
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مستجدات اإلنفاق الرأسمايل

خــالل عــام 2٠22، بلــغ اإلنفــاق الرأســمايل للقطــاع 2٤٩ مليــون ريــال قطــري. ويعــود ٥٥% مــن اإلنفــاق الرأســمايل خــالل عــام 
2٠22 إىل إجــراء عمليــة صيانــة شــاملة يف كيوكيــم، فيمــا يعــود معظــم المبلــغ المتبقــي إىل مروعــن إضافيــن، همــا 

مــروع الفــرن الســادس يف كيوكيــم ومــروع تطويــر رصيــف الشــحن. 

ويضمــن مــروع الفــرن الســادس، الــذي يمــر حاليــاً بمرحلــة التشــغيل المبــديئ، اســتدامة أحجــام اإلنتــاج واســتهالك أحجــام 
اإليثــان المخصصــة عــى نحــو أكــر اتســاقاً. ويجــري تنفيــذ المــروع كمــا هــو مخطــط لــه، وســيدخل حــز التشــغيل الفعــيل 

خــالل الربــع األول مــن عــام 2٠23. ويبلــغ إجمــايل تكلفــة المــروع حــى تاريخــه ٨٩.٧ مليــون ريــال قطــري.

ــر. وُيعــد المــروع عنــرصاً هامــاً يف  ــر رصيــف الشــحن مجموعــة مــن برامــج اإلصــالح والتطوي ويتضمــن مــروع تطوي
ــاً، وســيدعم القطــاع يف المســتقبل.  ــة المتاحــة حالي ــة التحتي البني

ــار  ــق باإلنفــاق الرأســمايل لألعــوام الخمســة القادمــة )2٠23-2٠2٧(، فمــن المتوقــع أن ينفــق القطــاع 1.1 ملي وفيمــا يتعل
ريــال قطــري يف عــدة مشــاريع تتضمــن عمليــات الصيانــة الشــاملة ومــروع تطويــر رصيــف الشــحن. وتتضمــن المشــاريع 
األخــرى، عــى ســبيل المثــال ال الحــرص، العمليــات )الصحــة والســالمة والبيئــة وموثوقيــة المصانــع وســالمتها( وإجــراء 
ــز الســالمة التشــغيلية للمرافــق،  ــأن هــذه المشــاريع ال تهــدف إىل تعزي ــة، علمــاً ب ــذ أعمــال الصيان ــة لتنفي ــات تطفئ عملي
والموثوقيــة، واإلنتــاج، وخفــض االنبعاثــات فحســب، بــل تســهم أيضــاً يف ضمــان االمتثــال التنظيمــي وزيــادة التدفقــات 

النقديــة التشــغيلية عــر زيــادة الكفــاءة.

تقرير مجلس اإلدارة بشــــأن 
قطاعات المجموعــة

)تتمــــــــة(
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االسرتاتيجية 

ترتكــز اســرتاتيجية أعمــال قطــاع الكلــور القلــوي عــى دعائــم رئيســية تتمثــل يف تحقيــق األهــداف اإلنتاجية، وخفــض التكاليف 
الــي يمكــن التحكــم فيهــا، وتعزيــز عمليــة تطويــر وابتــكار المنتجات، ورفع مســتوى مشــاركة الموظفــن ورضاهم.

المستجدات عىل مستوى االقتصاد الكيل

شــهدت األوضــاع عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل حالــة مــن عــدم االســتقرار طــوال عــام 2٠22، حيــث تأثــر االقتصــاد الــكيل 
ــي فرضتهــا الصــن  ــة وإجــراءات اإلغــالق العــام ال بعــدة عوامــل، منهــا الرصاعــات الجيوسياســية والضغــوط التضخمي
للقضــاء نهائيــاً عــى فــروس كورونــا. وقــد أحدثــت هــذه األوضــاع عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل اختــالالت بــن العــرض 
والطلــب بشــكل أكــر ممــا كان متوقــع عــر معظــم الســلع األساســية للصناعــات التحويليــة، وأدت إىل تقلبــات يف األســعار.

وخــالل عــام 2٠22، انخفضــت أســعار معظــم منتجــات الركــة مــن الكلــور القلــوي جــراء الظــروف المناوئــة عــى مســتوى 
االقتصــاد الــكيل.

اإلنجازات عىل مستوى الصحة والسالمة والبيئة

ركــز القطــاع عــى تعزيــز مســتويات الصحــة والســالمة والبيئــة، وســعى حثيثــاً النتهــاج معايــر عالميــة مــن شــأنها تحقيــق 
التمــز التشــغييل. وقــد ظلــت صحــة وســالمة العمــال يف صــدارة أولويــات جهــود القطــاع خــالل عــام 2٠22، حيــث تــم اتخــاذ 
ــة عــى  ــات ودرجــة الوعــي بهــا. وواصــل القطــاع خــالل عــام 2٠22 العمــل بفاعلي خطــوات لرفــع مســتوى ســالمة العملي

مــروع “ســالمة” المعــي بســالمة العمليــات.

تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف

ُتعــد الكفــاءة والقــدرة التنافســية مــن حيــث التكاليــف متطلبــان أساســيان للقطــاع ليحافــظ عــى مكانتــه باعتبــاره ُمشــّغل 
ُكــفء منخفــض التكلفــة. وقــد واصــل القطــاع خــالل عــام 2٠22 البحــث عــن فــرص الحتــواء التكاليــف، وعمــل عــى ضمــان 
الوصــول باإلنتــاج إىل المســتويات المثاليــة دون المســاس بمعايــر الجــودة أو الســالمة. ويف هــذا الشــأن، يجــري النظــر يف 
عــدد مــن الدراســات الخاصــة، مثــل ترشــيد الطاقــة وخفــض عمليــة الحــرق والرتكــز عــى ضبــط التكاليــف وضمــان االرتقــاء 

بمســتويات اإلنتــاج. 

تقرير مجلس اإلدارة بشــــأن قطاعات المجموعــة

قطاع الكلور القلوي
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االرتقاء بمستويات اإلنتاج

فيمــا يتعلــق بتحســن مســتويات اإلنتــاج، فقــد ســعى القطــاع إىل تحقيــق مســتويات إنتاجيــة مثــى دون المســاس بمعاير 
ــة المرافــق التابعــة لركــة قطــر للفينيــل خــالل عــام  الجــودة والســالمة. وأجــرى عمليــة تطفئــة كان مخطــط لهــا لصيان
ــة العمــر  ــر الصحــة والســالمة وإطال ــز معاي ــزتام المجموعــة نحــو تعزي 2٠22 وفقــاً لجدولهــا الزمــي وبمــا يتمــاىش مــع ال

التشــغييل للمصانــع وجــودة األصــول وموثوقيتهــا.

مستجدات األداء المايل

حقــق قطــاع الكلــور القلــوي صــايف أربــاح بواقــع ٥٠٤ مليــون ريــال قطــري لعــام 2٠22، بزيــادة تبلــغ نســبتها 6% مقارنــة 
بالعــام المــايض. وُيعــزى هــذا النمــو الملحــوظ بصــورة أساســية إىل ارتفــاع أحجــام المبيعــات بنســبة تبلــغ 16%، إذ إن 
مرافــق اإلنتــاج يف رشكــة قطــر للفينيــل قــد خضعــت إىل عمليــة صيانــة شــاملة عــى نطــاق واســع خــالل الربــع الرابــع مــن 
ــع، ازدادت  ــر عــى أحجــام المبيعــات للعــام المــايض. ويف ظــل ارتفــاع معــدالت تشــغيل المصان ــذي أث عــام 2٠21، األمــر ال
أحجــام اإلنتــاج بنســبة تبلــغ 1٤% مقارنــة بالعــام المــايض. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يشــهد متوســط أســعار البيــع المحققــة 
تغــراً يذكــر مقارنــة بالعــام المــايض، فقــد ظلــت القطاعــات المصنعــة للمنتجــات النهايــة )األلومينا/األلومنيــوم والبــويل 
فينيــل كلوريــد، وغرهــا مــن منتجــات( واقعــة تحــت ضغــوط جــراء عــدم اســتقرار األوضــاع عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل. 
وبصفــة عامــة، ارتفعــت إيــرادات القطــاع بنســبة تبلــغ 1٥%، لتصــل إىل 1.2 مليــار ريــال قطــري يف ظــل زيادة أحجــام المبيعات 

وعــدم تغــر متوســط أســعار البيــع المحققــة.

مستجدات اإلنفاق الرأسمايل

بلــغ اإلنفــاق الرأســمايل لعــام 2٠22، والــذي اقتــرص بصــورة أساســية عــى عمليــات الصيانــة واإلضافــات الروتينيــة لألصــول 
الثابتــة واالرتقــاء بمســتويات الصحــة والســالمة والبيئــة، مــا يصــل إىل ٧٩ مليــون ريــال قطــري. وشــمل ذلــك أيضــاً حصــة 
المجموعــة يف اإلنفــاق الرأســمايل ذي الصلــة بمــروع البــويل فينيــل كلوريــد الجديــد بمبلــغ يصــل إىل 1٨ مليــون ريــال 

قطــري.

وفيمــا يتعلــق باإلنفــاق الرأســمايل لألعــوام الخمســة القادمــة )2٠23-2٠2٧(، فمــن المتوقــع أن ينفــق القطــاع ٧٠٩ مليــون 
ــال  ــال قطــري عــى عــدة مشــاريع. وتعــزتم المجموعــة، بحســب خطــة اإلنفــاق الرأســمايل، إنفــاق نحــو ٥٤3 مليــون ري ري

قطــري عــى مــروع البــويل فينيــل كلوريــد الجديــد.

وتتضمــن المشــاريع األخــرى، عــى ســبيل المثــال ال الحــرص، ترقيــة محطــة الطاقــة، علمــاً بــأن هــذه المشــاريع ستســهم يف 
زيــادة موثوقيــة المصانــع وخفــض االنبعاثــات عــى المــدى الطويــل.

تقرير مجلس اإلدارة بشــــأن 
قطاعات المجموعــة
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مستجدات مرشوع البويل فينيل كلوريد الجديد

خــالل عــام 2٠22، تــم إرســاء عقــد أعمــال الهندســة والتوريــد واإلنشــاء إلقامــة مصنــع جديــد إلنتــاج البــويل فينيــل كلوريــد 
مــن ِقَبــل رشكــة قطــر للفينيــل، وذلــك بإجمــايل مبلــغ يقــدر بنحــو 2٧٩ مليــون دوالر أمريــي يشــمل تكاليــف المالــك وتكاليــف 
طارئــة أخــرى، إىل جانــب عقــد أعمــال الهندســة والتوريــد واإلنشــاء بقيمــة تبلــغ 23٩ مليــون دوالر أمريــي. ويتوقــع أن يتــم 
االنتهــاء مــن إنشــاء مصنــع البــويل فينيــل كلوريــد الجديــد بحلــول منتصــف عــام 2٠2٥. ومــن المســتهدف أن تصــل طاقتــه 

.)S-PVC( اإلنتاجيــة االســمية إىل 3٥٠ ألــف طــن مــرتي يف العــام مــن البــويل فينيــل كلوريــد ذي الدرجــة

وســيتم إنشــاء المصنــع الجديــد يف مدينــة مســيعيد الصناعيــة ضمــن مرافــق رشكــة قطــر للفينيــل الــي ســيحصل منهــا 
عــى اللقيــم )مونومــر كلوريــد الفينيــل(. وســيعزز المصنــع الجديــد بشــكل كبــر مــن أوجــه التــآزر الخاصــة بكفــاءة اســتخدام 
الميــاه والطاقــة والقــدرات الحاليــة عــى مســتوى سلســلة التوريــد، فيمــا ســيضمن أيضــاً اســتدامة العمليــات التشــغيلية.

ويهــدف هــذا المــروع، الــذي ُيعــد األول مــن نوعــه يف الدولــة، إىل أن تصبــح قطــر العبــاً جديــداً عــى مســتوى المنطقــة 
يف إنتــاج البــويل فينيــل كلوريــد، وســيعزز أيضــاً مــن سلســلة القيمــة للصناعــات التحويليــة. وممــا ال شــك فيــه أن المصنع لن 
يدعــم االســتثمارات الصناعيــة للقطــاع الخــاص فحســب، بــل ســيوفر أيضــاً مصــدراً محليــاً للبــويل فينيــل كلوريــد وسيوســع 

مــن اإلمكانــات االقتصاديــة للصناعــات المحلية.

كمــا يهــدف المصنــع الجديــد إىل تلبيــة الطلــب المتنامــي مــن القطاعــات المســتهلكة للبــويل فينيــل كلوريــد، مثــل قطــاع 
اإلنشــاءات. ومــن المتوقــع أن يلــي البــويل فينيــل كلوريــد الــذي ســينتجه المصنــع الجديــد الطلــب يف الســوق المحليــة 
ويوفــر فرصــاً للتصديــر إىل الخــارج. ويتســم البــويل فينيــل كلوريــد كمنتــج بإمكانيــة تداولــه وتخزينــه وشــحنه بأمــان وسالســة، 

كمــا يمكــن تداولــه مــع منتجــات مماثلــة أخــرى تنتــج يف قطــر بمــا يفســح المجــال لرتشــيد هيــالك التكاليــف.

وبنــاء عــى “اتفاقيــة المبــادئ” الــي وقعتهــا مــع جميــع األطــراف المعنيــة، ســتمول الركــة إنشــاء المصنــع الجديــد بمــا 
يعــادل حصتهــا يف رشكــة قطــر للفينيــل )٥٥.2%(، وســتظل المســاهم األكــر يف رشكــة قطــر للفينيــل عقــب انتهــاء اتفاقيــة 

المــروع المشــرتك الحاليــة. 

تقرير مجلس اإلدارة بشــــأن قطاعات المجموعــة
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تأسســت رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق )يشــار إليهــا بعبــارة 
“مســيعيد القابضــة” أو “المجموعــة”( يف 2٩ مايــو مــن عــام 2٠13. وعنوانهــا 
المجموعــة،  رشكات  خــالل  ومــن  قطــر.  الدوحــة،   3212 ص.ب.  هــو  المســجل 

تعمــل الركــة يف قطاعــن مختلفــن: البرتوكيماويــات والكلــور القلــوي.

مسؤوليات المكتب الرئييس وهيكل اإلدارة

تقــدم قطــر للطاقــة، المســاهم األكــر يف الركــة، جميــع وظائــف المكتــب 
المشــاريع  عمليــات  وُتــدار  خدمــات.  اتفاقيــة  بموجــب  للمجموعــة  الرئيــي 
المشــرتكة للمجموعــة مــن ِقَبــل مجالــس إدارتهــا وفرقهــا اإلداريــة العليــا، كال 

فيمــا يخصــه بصــورة مســتقلة.

نبذة حول 
مجموعة 
مسيعيد 
القابضة

استعراض عام
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ــزتام بمنــح الحــق  مالحظــة: وفقــاً لنــرة الطــرح واإلدراج ورشوطهــا الــي تــم إصدارهــا وقــت االكتتــاب العــام للركــة، فقــد قامــت قطــر للطاقــة باإلل
ــكل مســتثمر فــرد ) أي لك مواطــن قطــري فــرد يكتتــب يف الطــرح ( بالحصــول عــى ســهم واحــد مجــاين مقابــل لك ســهم تــم تخصيصــه  المــروط ل
لــه أو لهــا، األســهم التشــجيعية المجانيــة هــي أســهم عاديــة للركــة متســاوية يف الحقــوق مــع األســهم المطروحــة مــن كافــة النواحــي. ومــع ذلــك، 
فــإن حقــوق الحصــول عــى األســهم التشــجيعية المجانيــة هــو حــق مــروط. ســيتم منــح األســهم التشــجيعية المجانيــة عــى دفعتــن متســاويتن 
وكانــت األوىل بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ الطــرح )“تاريــخ المنــح األول”( وتكــون الدفعــة الثانيــة بعــد عــر ســنوات مــن تاريــخ الطــرح )“تاريــخ المنــح 
الثــاين”( للمســتثمر الفــرد الــذي احتفــظ بنســبة ٥٠% عــى األقــل مــن األســهم المخصصــة لــه حــى تاريــخ المنــح. ومنحــت الدفعــة األوىل البالغــة ٥٠% 
مــن األســهم التشــجيعية المجانيــة يف تاريــخ المنــح األول )بعــد ســاعات التــداول( الموافــق 31 ديســمر لعــام 2٠1٨. وســوف ســيتم منــح الدفعــة الثانيــة 
البالغــة ٥٠% مــن األســهم التشــجيعية المجانيــة يف تاريــخ المنــح الثــاين )بعــد ســاعات التــداول( الموافــق 31 ديســمر 2٠23. فعــى ســبيل المثــال حصــل 
المســتثمر الفــرد الــذي تــم تخصيــص ٥٠٠ ســهم مطــروح لــه وأحتفــظ باســتمرار بـــ ٥٠% مــن تلــك األســهم )أي 2٥٠ ســهم مطــروح( لمــدة خمــس ســنوات 
مــن بعــد تاريــخ الطــرح عــى 2٥٠ ســهم تشــجيعي مجــاين يف تاريــخ المنــح األول. وإذا واصــل المســتثمر االحتفــاظ باســتمرار بـــ ٥٠% مــن أســهم الطــرح 
المخصصــة )أي 2٥٠ ســهم مطــروح( لخمــس ســنوات ثانيــة )أي عــر ســنوات مــن تاريــخ الطــرح( فســيحصل عــى 2٥٠ ســهم تشــجيعي مجــاين أضــايف 

يف تاريــخ المنــح الثــاين. الرجــاء الرجــوع إىل نــرة الطــرح واإلدراج للحصــول عــى كامــل التفاصيــل.

 هيكل الملكية

%65.4 قطر للطاقة

 شركة مسيعيد
للبتروكيماويات القابضة

قطاع البتروكيماوياتقطاع الكلور القلوي

الجمهور العام%34.6

%49%49 55.2%كيوكيم ٢كيوكيم شركة قطر 
للقينيل

نبذة حول مجموعة مسيعيد القابضة
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أداء رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة لعام 2022

نبذة حول مجموعة مسيعيد القابضة
)تتمــــــــة(

أحجام المبيعات )ألف طن مرتي(اإلنتاج )ألف طن مرتي(

أسعار البيع )دوالر أمريي/طن مرتي(اإليرادات )مليون ريال قطري(

العائد عىل السهم )ريال قطري(صايف األرباح )مليون ريال قطري(

2٠212٠22

1,1351,139

%0+

2٠212٠22

1,121
1,143

%2+

2٠212٠22

3,9503,948

%0

2٠212٠22

968949

%2-

2٠212٠22

1,8621,767

%5-

2٠212٠22

0.150.14

%5-
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اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية )%(

نبذة حول مجموعة مسيعيد القابضة

أمريكا الشمالية

أوروبا

الرشق األوسط

%9

%24

%3

أفريقيا

%6

شبه القارة الهندية

قطر

%3

%29

آسيا باستثناء شبه القارة الهندية

%26
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استعراض عام للقطاع

يضــم قطــاع أعمــال البرتوكيماويــات التابــع لنــا مروعــن مشــرتكن: رشكــة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيوكيــم( ورشكــة 
قطــر للكيماويــات 2 المحــدودة )كيوكيــم 2(.

تأسســت رشكــة قطــر للكيماويــات المحــدودة )كيوكيــم(، وهــي مــروع مشــرتك، عــام 1٩٩٨. وتنقســم ملكيتهــا بــن ثــالث 
جهــات، حيــث تمتلــك رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ٤٩%، ورشكــة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات الدوليــة قطــر 
القابضــة ٤٩%، وقطــر للطاقــة 2%. وتعمــل كيوكيــم يف إنتــاج اإليثيلــن والبــويل أولفينــات )تحديــداً البــويل إيثيلــن عــايل 

.+Cالكثافــة( و1-هكســن و٤

وقــد تأسســت رشكــة قطــر للكيماويــات 2 المحــدودة )كيوكيــم 2(، وهــي مــروع مشــرتك، عــام 2٠٠٥ وتتــوزع ملكيتهــا بــن 
ثــالث جهــات، حيــث تمتلــك رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ٤٩%، ورشكــة شــيفرون فيليبــس للكيماويــات الدوليــة 
قطــر القابضــة ٤٩%، وقطــر للطاقــة 2%. وتعمــل كيوكيــم 2 يف إنتــاج البــويل أولفينــات )تحديــداً البــويل إيثيلــن عــايل 

الكثافــة والمجموعــة الكاملــة مــن أولفينــات ألفــا العاديــة.

قطاع البرتوكيماويات

القابضــة يف  للبرتوكيماويــات  تعمــل رشكــة مســيعيد  عــدة مشــاريع مشــرتكة،  خــالل  مــن 
قطاعــن مــن قطاعــات األعمــال، همــا البرتوكيماويــات والكلــور القلــوي. وقــد تأسســت جميــع 
مشــاريعنا المشــرتكة مــع رشكاء دوليــن، ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش، ممــن يتمتعــون 

ــم. ــاالت أعماله ــة يف مج ــرات الفني ــى الخ بأع

نبــذة حـول 
قطاعات أعمال 

المجموعة
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أداء قطاع البرتوكيماويات لعام 2022

صايف األرباح )مليون ريال قطري(اإلنتاج )ألف طن مرتي(

أسعار البيع )دوالر أمريي/طن مرتي(اإليرادات )مليون ريال قطري(

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن مرتي(

ــان  ــة للكي ــة التصميمي ــواردة يف الجــدول المبــن أعــاله إجمــايل الطاقــات اإلنتاجي ــة ال ــل الطاقــات اإلنتاجي مالحظــة: تمث
المنتــج.

* يستخدم كلقيم للمنتجات النهائية.

1,2
20

8
10

603
45

بويل إيثيلني اإليثيلني*
عايل الكثافة

أولفينات 1-هكسني
ألفا العادية

نبــذة حـول قطاعات أعمال المجموعة

الطاقة اإلنتاجية التصميمية والمعيارية من المنتجات الرئيسية لركي كيوكيم وكيوكيم 2:

2٠212٠22

719665

%7-

2٠212٠22

1,365
1,194

%13-

2٠212٠22

2,901
2,736

%6-

2٠212٠22

1,1241,128

%0+
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إيرادات القطاع لعام 2021 )%(

إيرادات القطاع لعام 2022 )%(

آسيــــــا

شبه القارة الهندية

أوروبـــــا

 أفريقيــــا

الرق األوسط

قطــــر

%30

%9

%3
%5

%39

%14

%34

%37

%14

%8
%3

%4

نبــذة حـول قطاعات أعمال المجموعة
)تتمــــــــة(
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استعراض عام للقطاع

يتكون قطاع أعمال الكلور القلوي من مروع مشرتك، وهو رشكة قطر للفينيل المحدودة.

وقــد تأسســت رشكــة قطــر للفينيــل المحــدودة، وهــي مــروع مشــرتك، عــام 1٩٩٧. وتمتلــك فيهــا رشكــة مســيعيد 
ــات القابضــة مــا نســبته ٥٥,2%، ورشكــة قطــر للبرتوكيماويــات 31,٩%، وقطــر للطاقــة 12,٩%. وتعمــل رشكــة  للبرتوكيماوي

قطــر للفينيــل يف إنتــاج الصــودا الكاويــة وثــاين كلوريــد اإليثيلــن ومونومــر كلوريــد الڤينيــل وحامــض الهيدروكلوريــك.

قطاع الكلور القلوي

 الطاقة اإلنتاجية المعيارية من المنتجات الرئيسية لركة قطر للفينيل:

مالحظة: تمثل الطاقات اإلنتاجية الواردة يف الجدول المبن أعاله إجمايل الطاقات اإلنتاجية للكيان المنتج.

3
7

0

18
03

5
5

15

صودا 
كاوية

ثاين كلوريد 
اإليثيلني

مونومر كلوريد 
الڤينيل

حامض 
الهيدروكلوريك

نبــذة حـول قطاعات أعمال المجموعة

الطاقة اإلنتاجية )ألف طن مرتي(
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أداء قطاع الكلور القلوي لعام 2022

صايف األرباح )مليون ريال قطري(اإلنتاج )ألف طن مرتي(

أسعار البيع )دوالر أمريي/طن مرتي(اإليرادات )مليون ريال قطري(

2٠212٠22

416
474

%14+

2٠212٠22

476504

%6+

2٠212٠22

1,049
1,211

%15+

2٠212٠22

700698

%0

نبــذة حـول قطاعات أعمال المجموعة
)تتمــــــــة(
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إيرادات القطاع لعام 2021 )%(

إيرادات القطاع لعام 2022 )%( 

نبــذة حـول قطاعات أعمال المجموعة

آسيــــــا

شبه القارة الهندية

أوروبـــــا

 أفريقيــــا

الرق األوسط

قطــــر

%7 %5%2
%3

%2

%81

%59
%3

%8

%23

%1

%2
%4

أمريكا الشمالية
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تقرير مدقق 
الحسابات 
المستقل

السادة/ المساهمني المحرتمني
رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.

الدوحة، قطر 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

الـرأي 

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لركــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق. )“الركــة”(، والــي تتكــون مــن 
بيــان المركــز المــايل المنفصــل كمــا يف 31 ديســمر 2٠22، وكاًل مــن بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ، وبيــان 
التغــرات يف حقــوق الملكيــة وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة يف ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول البيانــات 

الماليــة والــي تتضمــن ملخصــاً للسياســات المحاســبية الهامــة.

يف رأينـــا، إن البيانـــات الماليـــة المرفقــة تظهـــر بصــورة عادلـــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريـــة، المركــز المــايل للركــة كمــا 
ــر  يف 31 ديســمر 2٠22، وأدائهــا المــايل وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتقاري

الماليــة.

أساس الرأي 

لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفًقــا لمعايــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤوليتنا بموجــب تلــك المعايــر موضحــة يف فقــرة مســؤولية 
مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة مــن تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون وفقــاً لمعايــر الســلوك الدوليــة لمجلــس 
ــة  ــات المالي ــا للبيان ــة بتدقيقن ــي المتعلق ــلوك المه ــد الس ــن “وقواع ــبن المهني ــلوك للمحاس ــد الس ــبن “ قواع المحاس
يف دولــة قطــر. هــذا وقــد إلزتمنــا بالمســؤوليات األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات. ونعتقــد بــأن بّينــات التدقيــق 

الثبوتيــة الــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســا لرأينــا حــول التدقيــق.

أمور التدقيق الرئيسية

أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور الــي، يف تقديرنــا المهــي، كانــت األكــر أهميــة يف تدقيقنــا للبيانــات الماليــة للســنة 
الحاليــة. وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور يف ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل، ويف تكويــن رأينــا حولهــا، وال نبــدي رأًيــا 

منفصــاًل حــول هــذه األمــور.
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خــالل أمور التدقيق الرئيسية الرئيســية  التدقيــق  ألمــور  تناولنــا  كيفيــة 
قيــق لتد ا

االعرتاف بااليرادات

ــة،  ــات المالي كمــا هــو مبــن يف اإليضــاح ٤ )2( حــول البيان
المشــرتكة  مشــاريعها  نتائــج  يف  الركــة  حصــة  فــإن 
)كيوكيــم، كيوكيــم 2، وكيــو يف يس( البالغــة 1،6٩٩ مليــون 
ــل  ــة يف 31 ديســمر 2٠22 تمث ــال قطــري للســنة المنتهي ري

٩6% مــن إجمــايل دخــل الركــة.

 ٧،٩66 بقيمــة  بإيــرادات  المشــرتكة  المشــاريع  اعرتفــت 
مليــون ريــال قطــري خــالل الســنة المنتهيــة يف 31 ديســمر 
2٠22. تــم تحقيــق غالبيــة اإليــرادات مــن طــرف ثالــث واحــد 

)“العميــل”(.

يتــم االعــرتاف باإليــرادات مــن خــالل المشــاريع المشــرتكة 
المتعلقــة  الســيطرة  تحويــل  يتــم  عندمــا  للركــة 
بــن  العقــود  هــذا محــدد يف  العميــل.  إىل  بالمنتجــات 

والعميــل. المشــرتكة  المشــاريع 

الــركات  قبــل  مــن  باإليــرادات  االعــرتاف  حددنــا  لقــد 
المشــرتكة كأمــر تدقيــق رئيــي حيــث أن أي أخطــاء يف 
إىل  تــؤدي  أن  يمكــن  الشــحنات  وقيمــة  حجــم  تســجيل 
أخطــاء جوهريــة يف تحديــد حصــة النتائــج المعروضــة يف 

الربــح أو الخســارة وغرهــا. الدخــل الشــامل. بيــان 

مــن  اإليــرادات  بتحقــق  المتعلقــة  إجراءاتنــا  تضمنــت 
اإليــرادات المعــرتف بهــا مــن قبــل الــركات المشــرتكة، عــى 

ســبيل المثــال ال الحــرص، مــا يــيل:

· وتحديــد 	 اإليــرادات  لعمليــة  فهــم  عــى  الحصــول 
الضوابــط ذات الصلــة عــى االعــرتاف اإليــرادات الــي 

المشــرتكة. المشــاريع  تنفذهــا 

· تحديــد مــا إذا كانــت الضوابــط المطبقــة مــن قبــل 	
المــروع المشــرتك قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا 

بشــكل مناســب وتعمــل بشــكل فعــال.

· مراجعة العقود بن المشاريع المشرتكة والعميل.	

· إجــراء اختبــارات تفصيليــة للتحقــق مــن حــدوث ودقــة 	
معامــالت اإليــرادات عــى أســاس عينــة مختــارة.

· حــدوث 	 مــن  للتحقــق  للتفاصيــل  اختبــار  إجــراء  تــم 
عينــة. أســاس  عــى  اإليــرادات  معامــالت  ودقــة 

· اختيــار العينــات والتحقــق مــن تاريــخ تســجيل المبيعــات 	
مــن البيانــات الــواردة مــن منتجــات.

· اختيــار عينــات والقيامــم بالتحقــق ممــا إذا كان قــد 	
تــم االعــرتاف بحــركات اإليــرادات يف الفــرتة المحاســبية 

الصحيحــة.

أمور التدقيق االخرى

ــا غــر  ــات الماليــة للركــة للســنة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠21 مــن قبــل مدقــق حســابات آخــر أبــدى رأًي تــم تدقيــق البيان
ــر 2٠22. ــات يف 21 فراي ــك البيان معــدل عــى تل

معلومات أخرى

اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومــات األخــرى عــى تقريــر مجلــس اإلدارة، ولكنهــا ال تتضمــن 
البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا, الــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات هــذا ، والتقريــر 

ــخ. ــا بعــد ذاك التاري الســنوي ، والــذي مــن المتوقــع إتاحتــه لن

ــد أو االســتنتاج  ــن نعــر يف أي شــكل مــن أشــكال التأكي ــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى وال و ل ــات المالي ــا يف البيان إن رأين
بشــأنها.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله، وعنــد القيــام 
بذلــك ، النظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة أو مــع معرفتنــا الــي 

حصلنــا عليهــا أثنــاء المراجعــة ، أو التحريــف المــادي.

إذا اســتنتجنا اســتناًدا إىل العمــل الــذي قمنــا بــه، بنــاًء عــى المعلومــات األخــرى الــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريخ تقريــر المدقق 
هــذا ، أن هنــاك خطــأ جوهرًيــا يف هــذه المعلومــات األخــرى ، فنحــن مطالبــون باإلبــالغ عــن هــذه الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا 

نبلــغ عنــه يف هــذا الصــدد.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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عندمــا نقــرأ التقريــر الســنوي الكامــل، إذا توصلنــا إىل وجــود خطــأ جوهــري فيــه، فنحــن مطالبــون بإبــالغ عــن هــذه المســألة 
للقائمــن بالحوكمة. 

مسؤوليات اإلدارة واألشخاص القائمني بالحوكمة عن البيانات المالية المنفصلة

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المنفصلــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً للمعايــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة وأحــكام قانــون الــركات التجاريــة القطــري، وكذلــك عــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة الــي تجدهــا اإلدارة 
رضوريــة لتمكنهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة المنفصلــة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة 

عــن إحتيــال أو خطــأ.

ــة، فــإن االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الركــة عــى اإلســتمرارية واإلفصــاح،  ــات الماليــة المنفصل عنــد إعــداد البيان
مــى كان ذلــك مناســًبا، عــن المســائل المتعلقــة باإلستمراريـــــة وإعتمــاد مبــــــدأ اإلستمراريـــــــة المحاســي، مــا لــم تنــوي 

ــك.  ــام بذل ــل واقعــي إال القي ــة الركــة أو إيقــاف أنشــطتها، أو ال يوجــد لديهــا بدي اإلدارة تصفي

إن القائمن عى الحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عى عملية إعداد التقارير المالية للركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات يف التدقيق عىل البيانات المالية المنفصلة

ــة بصــورة عامــة مــن  ــة خالي ــة المنفصل ــات المالي ــت البيان ــد معقــول فيمــا إذا كان ــل بالحصــول عــى تأكي ــا تتمث إن غايتن
أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا. إن التأكيــد 
المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق الــي تّمــت وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتدقيــق 
ســوف تكشــف دائًمــا أي خطــأ جوهــري يف حــال وجــوده. وقــد تنشــأ األخطــاء عــن اإلحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتــر جوهريــة 
بشــكل فــردي أو ُمجّمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثرهــا عــى القــرارات اإلقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمن بنــاًء 

عــى هــذه البيانــات الماليــة المنفصلــة.
 

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعايــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس التقديــر المهــي ونحافــظ عــى الشــك المهــي 
طــوال فــرتة التدقيــق. كمــا نقــوم أيضــا:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة يف البيانــات الماليــة المنفصلــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن 	 
خطــأ، وتصميــم وإنجــاز إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر والحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة 
لتوفــر أساســا لرأينــا. إن مخاطــر عــدم إكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن اإلحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث 

ــر، الحــذف المتعمــد، ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخــيل. يشــمل اإلحتيــال التواطــؤ، الزتوي

الحصــول عــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة للظــروف، 	 
ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الضوابــط الداخليــة.

تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة بهــا 	 
المّعــدة مــن قبــل اإلدارة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
)تتمــــــــة(
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بإســتنتاج مــدى مالءمــة إســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســي، وبنــاء عــى أدلــة التدقيــق الي تــم الحصول 	 
عليهــا، يف حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثــر شــكوكاً جوهريــة حــول 
قــدرة الركــة عــى االســتمرار. ويف حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن، يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه 
يف تقريرنــا إىل اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة يف البيانــات الماليــة المنفصلــة أو يف حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غــر 
ــة التدقيــق الــي تــم الحصــول عليهــا حــى  ــا. هــذا ونعتمــد يف إســتنتاجاتنا عــى أدل ــل رأين ــا تعدي كافيــة يتوجــب علين
تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالركــة إىل توقــف أعمــال الركــة عــى أســاس 

مبــدأ االســتمرارية.

تقييــم العــرض الــكيل والهيــكل والمحتــوى لهــذه البيانــات الماليــة المنفصلــة، بمــا يف ذلــك اإلفصاحــات و إذا مــا كانــت 	 
هــذه البيانــات الماليــة المنفصلــة تمثــل العمليــات الضمنيــة واألحــداث ضمــن إطــار يحقــق العــرض العــادل. 

الحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة 	 
داخــل المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلرشاف وإجــراء التدقيــق 

ــق.  ــا حــول التدقي للمجموعــة. ونظــل نحــن المســؤولون الوحيــدون عــن رأين

نقــوم بالتواصــل مــع القائمــن عــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق، عــى ســبيل المثــال ال الحــرص بنطــاق وتوقيــت التدقيــق 
المخطــط لــه، ومالحظــات التدقيــق الهامــة، بمــا يف ذلــك أي خلــل جوهــري يف أنظمــة الرقابــة الداخليــة الــي الحظناهــا 

ــة التدقيــق. خــالل عملي

كمــا نقــوم بزتويــد القائمــن عــى الحوكمــة ببيــان يظهــر إمتثالنــا لقواعــد الســلوك المهــي المتعلقــة باإلســتقاللية، 
ــراً معقــواًل  ــر تأث والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغرهــا مــن األمــور الــي يحتمــل اإلعتقــاد أنهــا قــد تؤث

عــى إســتقالليتنا وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة مــى كان ذلــك مناســباً.

مــن األمــور الــي تــم التواصــل بشــأنها مــع القائمــن عــى الحوكمــة، نقــوم بتحديــد هــذه األمــور الــي كانــت األكــر أهميــة 
يف يف تدقيقنــا للبيانــات الماليــة للســنة الحاليــة، والــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور يف 
تقريرنــا إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة تحــول دون اإلفصــاح العلــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر، يف حــاالت نــادرة للغايــة، أال 
يتــم اإلفصــاح عــن أمــر معــن يف تقريرنــا يف حــال ترتــب عــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة العامــة 

المتحققــة منــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والترشيعية األخرى

بإالضافة إىل ذلك، كما هو مطلوب يف قانون الركات التجارية القطري فإننا نفصح عما ييل:

برأينا أيضاً، أن الركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة.	 

 لقد حصلنا عى كافة المعلومات واإليضاحات الي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا.	 

وفًقــا لمعرفتنــا واعتقادنــا ووفًقــا للمعلومــات المقدمــة إلينــا، لــم يتــم ارتــكاب أي مخالفــات لألحــكام المعمــول بهــا 	 
ــر بشــكل جوهــري عــى  ــة خــالل العــام ممــا قــد يؤث ــة القطــري والنظــام األســايس للرك ــركات التجاري ــون ال يف قان

الوضــع المــايل المنفصــل للركــة أو أدائهــا المــايل المنفصــل.

الدوحة – قطر يف
1٥ فراير، 2٠23

عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر

مدحت صالحة
شــريـــك

سجل مراقي حسابات رقم 2٥٧
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق المالية 

رقم 12٠1٥6
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
)تتمــــــــة(

تقرير التأكيد المســتقل لمســاهمي رشكة مســيعيد للبرتو كيماويات القابضة )ش.م.ع.ق( 
حــول البيــان الصــادر عــن مجلــس اإلدارة عــن تصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل أنظمــة 

الرقابــة الداخليــة عــىل التقاريــر المالية

وفقــاً للمــادة 2٤ مــن نظــام حوكمــة الــركات والمنشــآت القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس 
إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )“QFMA”( بموجــب القــرار رقــم )٥( لســنة 2٠16 )“النظــام”(، فقــد قمنــا بتنفيــذ مهمــة 
تأكيــد محــدود حــول بيــان تقييــم التصميــم والتطبيــق والفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة )“تقريــر 

مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة الداخليــة“( كمــا يف 31 ديســمر 2٠22.

مسؤوليات مجلس اإلدارة والقائمني عىل الحوكمة

إن مجلــس إدارة رشكــة مســيعيد للبــرتو كيماويــات القابضــة )ش.م.ع.ق( )“الركــة”( هــو المســؤول عــن تنفيــذ والحفــاظ 
عــى رقابــة داخليــة فعالــة عــى التقاريــر الماليــة. تشــمل هــذه المســؤولية: تصميــم وتطبيــق والمحافظــة عــى الضوابــط 
الداخليــة ذات الصلــة بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة بشــكل عــادل بحيــث تكــون خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانت 
ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ؛ اختيــار وتطبيــق السياســات المحاســبية المناســبة؛ وعمــل التقديــرات واألحــكام المحاســبية 

المعقولــة يف ظــل الظــروف.

تعمــل الركــة وتديــر أنشــطتها مــن خــالل الركــة والمشــاريع المشــرتكة )“المكونات”( )يشــار إليهــا معاً باســم “المجموعة”( 
يف دولــة قطــر وخارجهــا. تواصلــت اإلدارة مــع هيئــة قطــر لألســواق الماليــة لتوضيــح نطــاق تطبيــق النظــام. أكــدت هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة أن متطلبــات النظــام تتنــاول الــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية. لذلــك، 
فــإن تقريــر مجلــس اإلدارة عــن التصميــم والتطبيــق والفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة يقتــرص 

عــى ضوابــط الركــة، حيــث إن مكوناتهــا غــر مدرجــة يف الســوق الرئيســية.

قامــت الركــة بتقییم التصميــم والتطبيــق والفعاليــة التشــغيلية ألنظمــة الرقابة الداخلیة لديهــا کما يف 31 دیسمبر 2٠22 
ــة  ــة المنظمــات الداعمــة للجن ــر الموضحة يف الرقابة الداخلیة - اإلطار المتکامل لعام 2٠13 الصــادر عــن لجن وفقــاً للمعاي

.)COSO تريــدوي )إطــار عمــل

يتــم عــرض تقييــم الركــة لنظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة عــى هيئــة تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة، والــذي يشــمل:

-  وصــف لنظــام الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة المعمــول بــه ضمــن مكونــات الرقابــة الداخليــة عــى النحــو 
COSO؛ عمــل  إطــار  يف  المحــدد 

-  وصــف للنطــاق الــذي يغطــي العمليــات التجاريــة الجوهريــة والكيانــات يف تقييــم الرقابــة الداخليــة عــى إعــداد التقاريــر 
ــة؛ المالي

ــر الماليــة كمــا يف 31  -  اســتنتاج الركــة بشــأن تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل نظــام الرقابــة الداخليــة عــى التقاري
ديســمر 2٠22 ؛ و

-  أي نقاط ضعف جوهرية يف التصميم والتطبيق والفعالية التشغيلية للضوابط كما يف 31 ديسمر 2٠22.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

مسؤولياتنا

تتمثــل مســؤوليتنا يف إبــداء رأي تأكيــد معقــول عــن عدالــة عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
 ،COSO عــى البيانــات الماليــة الــوارد يف القســم ٤ مــن تقريــر الحوكمــة الســنوي بنــاًء عــى المعايــر الــواردة يف إطــار عمــل
والــي تشــمل اســتنتاجه عــن فعاليــة تصميــم وتطبيــق وفعاليــة التشــغيل ألنظمــة الرقابــة الداخليــة عــى البيانــات الماليــة 

كمــا يف 31 ديســمر 2٠22. 

ــف عــن  ــذي يختل ــد وال ــات التأكي ــد 3٠٠٠ )المعــدل( “عملي ــات التأكي ــدويل حــول عملي ــار ال ــا وفقــاً للمعي ــا مهمتن لقــد أجرين
عمليــات التدقيــق أو مراجعــات المعلومــات الماليــة التاريخيــة” الصــادرة عــن مجلــس معايــر التدقيــق والتأكيــد الــدويل. 
يتطلــب هــذا المعيــار أن نخطــط وننفــذ إجراءاتنــا للحصــول عــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة حــول 
الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة تــم عرضــه بصــورة عادلــة. يشــتمل إطــار عمــل COSO عــى المعايــر الــي يتــم مــن 

خاللهــا تقييــم الرقابــة الداخليــة للركــة عــى التقاريــر الماليــة ألغــراض إبــداء رأينــا التأكيــدي المعقــول.

تتضمــن مهمــة التأكيــد إلصــدار رأي تأكيــدي معقــول حــول تقريــر مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر 
ــس  ــر مجل ــة بتقري ــا المتعلق ــت إجراءاتن ــر. تضمن ــرض التقري ــة ع ــول عدال ــة ح ــى أدل ــول ع ــراءات للحص ــام بإج ــة القي المالي

ــيل: ــة مــا ي ــر المالي ــة عــى التقاري ــة الداخلي اإلدارة بشــأن الرقاب

الحصــول عــى فهــم لمكونــات الركــة الخاصــة بالرقابــة الداخليــة عــى النحــو المحــدد يف إطــار عمــل COSO ومقارنــة   -
ــر الماليــة لمجلــس اإلدارة؛ ــر الرقابــة الداخليــة عــى التقاري ذلــك بتقري

الحصــول عــى فهــم لتحديــد نطــاق الركــة للعمليــات الهامــة والكيانــات الهامــة، ومقارنــة ذلــك بتقريــر مجلــس اإلدارة   -
ــالرقابة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة؛ الخــاص بـ

اجــراء تقييــم للمخاطــر لجميــع أرصــدة الحســابات الهامــة وفئــات المعامــالت واإلفصاحــات داخــل الركــة للعمليــات   -
الهامــة والكيانــات الهامــة ومقارنــة ذلــك بتقريــر الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة لمجلــس اإلدارة؛

الحصــول عــى اختبــار اإلدارة للتصميــم والتطبيــق والفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الداخليــة عــى التقارير الماليــة، وتقييم   -
مــدى كفايــة إجــراءات االختبــار الــي تقــوم بهــا اإلدارة ودقــة اســتنتاجات اإلدارة الــي تــم التوصــل إليهــا لــكل اختبــار رقابــة 

داخليــة؛
ــج المخاطــر الكبــرة لألخطــاء  ــار المســتقل لتصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل الضوابــط الداخليــة الــي تعال االختب  -

الجوهريــة وإعــادة إجــراء نســبة مــن اختبــارات اإلدارة للمخاطــر العاديــة لألخطــاء الجوهريــة؛
تقييــم شــدة أوجــه القصــور يف الرقابــة الداخليــة الــي لــم يتــم تداركهــا يف 31 ديســمر 2٠22، ومقارنــة ذلــك بالتقييــم   -

الــوارد يف تقريــر الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة، حســب االقتضــاء.

مكونــات الرقابــة الداخليــة عــى النحــو المحــدد يف إطــار عمــل COSO هــي بيئــة الرقابــة، وتقييــم المخاطــر، وأنشــطة الرقابة، 
والمعلومات واالتصــاالت، والمراقبة.

لقــد قمنــا بإجــراءات الســتنتاج مخاطــر األخطــاء الجوهريــة ضمــن العمليــات الهامــة مــع األخــذ يف االعتبــار طبيعــة وقيمــة 
رصيــد الحســاب ذي الصلــة، أو فئــة المعاملــة أو اإلفصــاح.

تعتــر العمليــة مهمــة إذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر خطأ ما بســبب الغش أو الخطــأ يف تدفق المعامالت 
أو مبلــغ البيــان المــايل عــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة. لغــرض هــذه المهمــة، فــإن العمليــات الــي تــم تحديدهــا 
عــى أنهــا مهمــة هــي: الضوابــط عــى مســتوى الكيــان، النقــد ومــا يعادلــه، دخــل توزيعــات األربــاح، وتوزيعــات األربــاح 
ــة، واالســتثمارات يف المشــاريع المشــرتكة،  ــع الثابت المســتحقة الدفــع، والدخــل مــن االســتثمار، واالســتثمارات يف الودائ

واألطــراف ذات العالقــة، والتقاريــر الماليــة، وضوابــط تقنيــة المعلومــات.
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تعتمــد إجــراءات اختبــار التصميــم والتطبيــق والفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الداخليــة عــى حكمنــا بمــا يف ذلــك تقييــم 
مخاطــر األخطــاء الجوهريــة الــذي تــم تحديــده وتتضمــن مجموعــة مــن االستفســار والمراقبــة وإعــادة األداء وفحــص 

األدلــة.

نعتقــد أن األدلــة الــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أســاس الســتنتاجنا بشــأن عدالــة عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة 
حــول الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة.

معىن أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية

إن الرقابــة الداخليــة لكيــان عــى إعــداد التقاريــر الماليــة هــي عمليــة مصممــة لتوفــر تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق 
بمصداقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد البيانــات الماليــة لألغــراض الخارجيــة وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. تتضمــن 

ــي:  ــة السياســات واإلجــراءات ال ــر المالي ــان عــى إعــداد التقاري ــة لكي ــة الداخلي الرقاب

تتعلــق باإلحتفــاظ بالســجالت الــي، وبتفصيــل معقــول، تعكــس الصــورة العادلــة ودّقــة المعامــالت المتعلقــة   )1
الكيــان؛ بموجــودات 

تقديــم تأكيــد معقــول بــأن المعامــالت يتــم تســجيلها للســماح بإعــداد البيانــات الماليــة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية   )2
المقبولــة عمومــاً، وبــأن إيــرادات ومصاريــف المنشــأة تتــم فقــط وفقــاً لموافقــة إدارة الكيــان عليهــا؛ و

تقديــم تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن أو الكشــف عــن المعامــالت غــر المصــادق عليهــا والمتعلقــة   )3
باقتنــاء أو اســتخدام أو التخلّــص مــن موجــودات المنشــأة والــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــر جوهــري عــى البيانــات 

الماليــة، والــي مــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول عــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة.

القيود المتأصلة

بســبب القيــود المتأصلــة يف الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة، بمــا يف ذلــك إمكانيــة التواطــؤ أو تجــاوز اإلدارة بشــكل 
غــر صحيــح للضوابــط، قــد تحــدث أخطــاء جوهرّيــة ناتجــة عــن خطــأ أو احتيــال. ولذلــك، قــد ال تمنــع الرقابــة الداخليــة عــى 
ــايل ال يمكــن أن توفــر  ــالغ عنهــا، وبالت ــع األخطــاء أو اإلهمــال يف معالجــة المعامــالت أو اإلب ــة جمي ــر المالي إعــداد التقاري

تأكيــداً مطلقــاً بخصــوص تنفيــذ أهــداف الرقابــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، تخضــع توقعــات أي تقييــم للرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة للفــرتات المســتقبلية لخطــر أن تصبــح 
الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة غــر كافيــة بســبب التغــرات يف الــروط أو أن درجــة االمتثــال للسياســات أو اإلجــراءات 

قــد تتدهــور.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
)تتمــــــــة(
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جودة الرقابة واستقالليتنا

خــالل قيامنــا بعملنــا، امتثلنــا لمتطلبــات االســتقاللية ومتطلبــات الســلوك األخــرى لقواعــد الســلوك للمحاســبن المهنيــن 
الصــادرة عــن مجلــس المعايــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبن، والــي تقوم عــى المبادئ األساســية للزناهــة والموضوعية 
والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والريــة والســلوك المهــي والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة يف دولــة قطــر. 
لقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــاً لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك الصــادرة عــن مجلــس المعايــر 

األخالقيــة الدوليــة للمحاســبن.

تطبــق الركــة المعيــار الــدويل لمراقبــة الجــودة )1(، وبالتــايل تحتفــظ بنظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا يف ذلــك توثيــق 
السياســات واإلجــراءات المتعلقــة باالمتثــال بالقواعــد األخالقيــة والمعايــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة 

المطبقــة.

الرأي

يف رأينــا، فــإن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة قــد تــم النــص عليــه بشــكل عــادل، 
مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، بنــاًء عــى المعايــر المحــددة يف إطــار عمــل COSO، بمــا يف ذلــك اســتنتاجه بشــأن فعاليــة 

التصميــم والتطبيــق وفعاليــة التشــغيل للرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة كمــا يف 31 ديســمر 2٠22. 

أمر تأكيدي

نلفــت االنتبــاه إىل أن تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق بركــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ش.م.ع.ق. عى أســاس منفصل 
وال يتعلــق بعمليــات المشــاريع المشــرتكة )“المجموعــة”( ككل، بنــاًء عــى االســتثناءات المنصــوص عليهــا مــن قبــل هيئــة 

قطــر لألســواق الماليــة. لــم يتــم تعديــل تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة.

يف الدوحة – قطر
22 فراير 2٠23

عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر

مدحت صالحة
شـــــريــــــــك

سجل مراقي الحسابات رقم )2٥٧(
ســجل مدققــي الحســابات لــدى هيئــة قطــر لألســواق المالية 

رقم )12٠1٥6(

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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القابضــة  للبــرتو كيماويــات  المســتقل إىل مســاهمي رشكــة مســيعيد  التأكيــد  تقريــر 
ش.م.ع.ق )“الرشكــة”( حــول البيــان الصــادر عــن مجلــس اإلدارة حــول االمتثــال للوائــح هيئة 
قطــر لألســواق الماليــة ذات الصلــة ، بمــا يف ذلــك قانــون حوكمــة الــرشكات والكيانــات 

القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية كمــا يف 31 ديســمرب 2022

وفقــاً للمــادة 2٤ مــن نظــام حوكمــة الــركات والمنشــآت القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس 
إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )“QFMA”( بموجــب القــرار رقــم )٥( لســنة 2٠16 )“النظــام”(، فقــد قمنــا بتنفيــذ مهمــة 
تأكيــد محــدود حــول بيــان مجلــس اإلدارة )“بيــان مجلــس اإلدارة حــول االمتثــال”( حــول إمتثــال الركــة مــع لوائــح هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة ذات الصلــة بمــا يف ذلــك نظــام الحوكمــة للــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة يف الســوق 
ــة كمــا يف 31 ديســمر 2٠22، وفقــاً لخطــاب  ــر الســنوي لحوكمــة الرك ــاين مــن التقري الرئيســية )“النظــام”( يف القســم الث

التعيــن المــؤرخ بتاريــخ 1٥ مــارس 2٠22. 

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

يتعــن عــى مجلــس اإلدارة تقديــم تقريــر حوكمــة الركــة كجــزء مــن التقريــر الســنوي للركــة بمــا يف ذلــك إفصــاح الركــة 
عــن إمتثالهــا للوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ذات الصلــة بمــا يف ذلــك أحــكام النظــام وفقــاً لمتطلبــات المــادة ٤ مــن 

النظــام والمدرجــة يف هــذه اللوائــح.

تقــع مســؤولية االمتثــال للنظــام، بمــا يف ذلــك كفايــة اإلفصــاح وإعــداد تقريــر حوكمــة الركــة وبيــان مجلــس اإلدارة 
حــول االمتثــال، عــى عاتــق مجلــس اإلدارة، وعنــد االقتضــاء، القائمــن عــى الحوكمــة. تشــمل هــذه المســؤولية تصميــم 
ــك  ــال الخــايل مــن الخطــأ، ســواء كان ذل ــان مجلــس اإلدارة حــول االمتث ــة ببي ــة ذات الصل ــة الداخلي ــذ إجــراءات الرقاب وتنفي

بســبب االحتيــال أو الخطــأ.

مجلــس اإلدارة، والقائمــون عــى الحوكمــة، عنــد اإلقتضــاء، هــم المســؤولون الوحيــدون عــن توفــر المعلومــات الدقيقــة 
والكاملــة الــي نطلبهــا. ال تتحمــل ديلويــت آنــد تــوش – فــرع قطــر أي مســؤولية عــن دقــة أو إكتمــال المعلومــات المقدمــة 

مــن الركــة أو بالنيابــة عنهــا.

تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة ما ييل:

قبول المسؤولية عن إجراءات الرقابة الداخلية ؛  أ. 

 ب.  تقييــم فعاليــة إجــراءات الرقابــة للركــة باســتخدام معايــر مناســبة، ودعــم تقييمهــم باألدلــة الكافيــة ، بمــا يف ذلــك 
ــق؛ و التوثي

 ج.  تقديم تقرير مكتوب عن فعالية الضوابط الداخلية للركة للفرتات ذات الصلة.

قــدم مجلــس اإلدارة تقريــره عــن االمتثــال للوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ذات الصلــة بمــا يف ذلــك النظــام )“بيــان 
ــر الســنوي لحوكمــة الركــة. مجلــس اإلدارة حــول االمتثــال”( يف القســم الثــاين مــن التقري

تقرير مدقق الحسابات المستقل
)تتمــــــــة(
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مسؤولياتنا

إن مســؤولياتنا هــي ابــداء إســتنتاج تأكيــد محــدود فيمــا إذا أىت إىل حــد علمنــا مــا يجعلنــا نعتقــد أن بيــان مجلــس اإلدارة 
حــول االمتثــال، ال يظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، امتثــال الركــة للوائــح هيئــة قطــر األســواق الماليــة 

ذات الصلــة بمــا فيهــا النظــام.

لقــد قمنــا بتنفيــذ مهمــة إرتباطنــا المحــدود وفًقــا للمعيــار الــدويل إلرتباطــات التأكيــد 3٠٠٠ )المعــدل( “ارتباطــات التأكيــد 
األخــرى بخــالف عمليــات التدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة” الصــادرة عــن مجلــس معايــر التدقيــق 

 .)”IAASB“( والتأمــن الــدويل

يتطلــب هــذا المعيــار تخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا للحصــول عــى تأكيــد محــدود حــول مــا إذا كان هنالــك أي يشء قــد 
ــة، مــن جميــع  ــم يظهــر بصــورة عادل ــال ككل، ل ــان مجلــس اإلدارة حــول االمتث ــا نعتقــد أن بي ــذي يجعلن ــا وال لفــت انتباهن
ــة بمــا فيهــا النظــام. إن لوائــح هيئــة  ــة، امتثــال الركــة للوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ذات الصل النواحــي الجوهري
قطــر لألســواق الماليــة ذات الصلــة بمــا فيهــا النظــام تتضمــن معايــر يتــم مــن خاللهــا تقييــم مــدى امتثــال الركــة 

بهــدف الوصــول إلســتنتاجنا المحــدود.

تختلــف اإلجــراءات الــي يتــم تنفيذهــا يف مهــام التأكيــد المحــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا عــن مهــام التأكيــد 
المعقــول بحيــث تكــون أقــل منهــا. وبالتــايل، فــإن مســتوى التأكيــد الــذي تــم الحصــول عليــه يف مهــام التأكيــد المعقــول 

هــو أقــل بكثــر مــن التأكيــد الــذي كان مــن الممكــن الحصــول عليــه يف حــال قمنــا بمهمــة تأكيــد معقــول. 

ــا بهــا، بشــكل أســايس عــى استفســارات مــن اإلدارة ومراجعــة السياســات  ــي قمن ــد المحــدود ال تشــتمل إجــراءات التأكي
واإلجــراءات والوثائــق األخــرى لفهــم االجــراءات المتبعــة لتحديــد متطلبــات لوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة المعمــول 
بهــا فيهــا النظــام )“المتطلبــات”(، اإلجــراءات الــي تعتمدهــا اإلدارة لالمتثــال لهــذه المتطلبــات؛ والمنهجيــة الــي اعتمدتهــا 
اإلدارة لتقييــم االمتثــال لهــذه المتطلبــات. قمنــا بفحــص األدلــة الــي جمعتهــا اإلدارة، عــى أســاس العينــة، لتقييــم 

االمتثــال للمتطلبــات، والــي اعترناهــا رضوريــة كأدلــة كافيــة مناســبة لغــرض إبــداء إســتنتاجنا.

القيود المتأصلة

تخضــع معلومــات األداء غــر المــايل لقيــود متأصلــة أكــر مــن المعلومــات الماليــة، بالنظــر إىل خصائــص الموضــوع 
والطــرق المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.

نظــرًا للقيــود المتأصلــة يف نظــام الرقابــة الداخليــة، قــد ال يتــم منــع أو ردع األخطــاء أو االحتيــال، وقــد ال تكتشــف مهمــة 
التأكيــد المحــدود المصممــة والمنفــذة، بشــكل صحيــح جميــع المخالفــات.

تخضــع إجــراءات الرقابــة المصممــة لمعالجــة أهــداف رقابــة محــددة، لقيــود متأصلــة، وبنــاًء عليــه، قــد تحــدث أخطــاء أو 
مخالفــات ال يتــم اكتشــافها. ال يمكــن أن تضمــن إجــراءات الرقابــة هــذه الحمايــة مــن )مــن بــن أمــور أخــرى( التواطــؤ بقصــد 
االحتيــال وخاصــة مــن جانــب أولئــك الذيــن يشــغلون مناصــب تخولهــم ذلــك. عــالوة عــى ذلــك، فــإن اســتنتاجنا يســتند إىل 

معلومــات تاريخيــة ولــن يكــون مــن المناســب إســقاط أي معلومــات أو اســتنتاجات يف تقريرنــا عــى أي فــرتات أخــرى.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
التقريــــــــر السنــــــوي 2022 | رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة

49



جودة الرقابة واستقالليتنا

خــالل قيامنــا بعملنــا، امتثلنــا لمتطلبــات االســتقاللية وفقــا لمعايــر الســلوك الدوليــة ووفقــا لمتطلبــات الســلوك األخــرى 
الصــادرة عــن المجلــس الــدويل للمعايــر األخالقية للمحاســبن، والي تقوم عى المبادئ األساســية للزناهــة والموضوعية 
والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والريــة والســلوك المهــي. هــذا، وقــد الزتمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفًقــا 

لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك الصــادرة عــن المجلــس الــدويل للمعايــر االخالقيــة للمحاســبن.

تطبــق رشكتنــا المعيــار الــدويل بشــأن مراقبــة الجــودة )1(، وبالتــايل تحتفــظ بنظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا يف ذلــك 
ــة  ــات القانوني ــة والمتطلب ــر المهني ــة والمعاي ــات األخالقي ــال للمتطلب السياســات واإلجــراءات الموثقــة المتعلقــة باالمتث

والتنظيميــة المعمــول بهــا.

اإلستنتاج

بنــاًء عــى إجــراءات التأكيــد المحــدود الــي تــم إجراؤهــا واألدلــة الــي تــم الحصــول عليهــا، لــم يلفــت انتباهنــا أي يشء يجعلنــا 
نعتقــد أن بيــان مجلــس اإلدارة حــول االمتثــال للوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة المعمــول بهــا بمــا يف ذلــك النظــام، 

لــم يتــم اإلفصــاح عنــه بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي الجوهريــة كمــا يف 31 ديســمر 2٠22.

القيود المفروضة عىل إستخدام التقرير

ــذ  ــا بتنفي ــا. لقــد قمن ــد المحــدود هــذا للركــة فقــط وفقــاً لــروط خطــاب التعيــن المــرم بينن ــر التأكي ــم إعــداد تقري ت
عملنــا، لــي نتمكــن مــن تقديــم تقريــر عــن تلــك األمــور للركــة الــي يتعــن علينــا أن نوضحهــا لهــم يف تقريــر تأكيــد محــدود 
ومســتقل وليــس ألي غــرض آخــر. دون تحمــل أو قبــول أي مســؤولية أو إلــزتام فيمــا يتعلــق بهــذا التقريــر إىل أي طــرف آخــر 
غــر الركــة، فإننــا نقــّر بأنــه فيمــا يتعلــق بامتثــال الركــة للنظــام، فــإن الركــة مطالبــة بنــر هــذا التقريــر، والــذي لــن يؤثــر 
أو يوســع مســؤولياتنا ألي غــرض أو عــى أي أســاس. إىل أقــى حــد يســمح بــه القانــون، ال نقبــل أو نتحمــل أي مســؤولية 
تجــاه أي شــخص آخــر بخــالف الركــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة عــن أعمــال التأكيــد المحــدود الخاصــة بنــا أو عــن تقريــر 

التأكيــد المحــدود هــذا أو االســتنتاج الــذي توصلنــا إليــه.

أمر تأكيدي

ــم  ــم يت ــا. ل ــة يف طــور معالجته ــزال الرك ــي ال ت ــات ال ــل المتطلب ــذي يمث ــر، وال ــاه إىل الملحــق )أ( بهــذا التقري نلفــت االنتب
ــألة. ــذه المس ــق به ــا يتعل ــتنتاجنا فيم ــل إس تعدي

الدوحة - قطر
22 فراير 2٠23

عن ديلويت اند وتوش
فرع قطر

مدحت صالحة
رشيك

سجل مراقي الحسابات رقم )2٥٧( 
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر

لالسواق المالية رقم )12٠1٥6(

تقرير مدقق الحسابات المستقل
)تتمــــــــة(
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الملحق أ

المتطلبات بموجب لوائح هيئة قطر لألسواق المالية، بما يف ذلك النظام، والي ال تزال الركة يف طور معالجتها:

المرجع يف تقربر الركة 
م للحوكمة

رق
دة

ما
ال

من حيث التطبيق الفعيل

:1-٩-3
لجنة التدقيق 

)1٨
م )

رق
ة 

اد
م

وفقــاً لتعريــف العضــو المســتقل يف نظــام هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ال
حــول حوكمــة الــركات ، ال تشــمل لجنــة التدقيــق أعضــاء مســتقلن )خالفــاً 
للمــادة 1٨ مــن نظــام هيئــة قطــر لألســواق الماليــة حــول حوكمــة الــركات( 
، نظــرًا ألنهــم أعضــاء يف مجلــس اإلدارة تــم تعيينهــم بواســطة المســاهم 

الخــاص والرئيــي بنســبة )%6٥.٤1(. 

:3-٩-3
لجنة الرتشيحات 

)1٨
م )

رق
ة 

اد
م

لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات عــى مســتوى الركــة )عــى غــر مــا ورد بالمــادة ال
رقــم )1٨( مــن نظــام الحوكمــة( حيــث أن مجلــس إدارة رشكــة مســيعيد 
عــدد  مــن  األســايس  لنظامهــا  وفقــاً  يتشــكل  القابضــة  للبرتوكيماويــات 
ــم  ــد عــر )11( عضــواً، يت ــد عــى أح ــاء وال يزي ــة )٥( أعض ــل عــن خمس ال يق

تعيينهــم جميعــاً مــن قبــل المســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة ".

القسم ٤-3:
التقيد بالضوابط 

)٤
.2٤

م )
رق

ة 
اد

م
ال

تقــوم الركــة حاليــاً بإعــداد آليــة إضافيــة لمراجعــة وتتبــع وضمــان امتثــال 
الركــة للقوانــن والقواعــد واللوائــح ذات الصلــة المعمــول بهــا، وتعزيــز 

عمليــة المراجعــة الذاتيــة للركــة إلدارة المخاطــر

القسم 2-3:
ةرادإلا سلجم ليكشت 

القسم 6-٤-3:
انتخاب أعضاء مجلس 

اإلدارة 

)3
٥

و )
 )6

و )
 )٥

م )
رق

د 
وا

م
ال تحــدد المــادة 22 مــن النظــام األســايس للركــة الحــد األدىن مــن األســهم ال

الــي يجــب أن يمتلكهــا المرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ، كذلــك المتطلبــات 
المتعلقــة بالعــدد المطلــوب مــن األعضــاء المســتقلن وغــر التنفيذيــن. 
وفقــاً للنظــام األســايس المعــدل للركــة ووفقــاً للتعديــل الجديــد لقانــون 
الــركات التجاريــة القطــري الصــادر بالقانــون رقــم ٨ لعــام 2٠21 بموجــب 
يتــم  أعضــاء،   )٧( ســبعة  مــن  اإلدارة  مجلــس  يتألــف  منــه،   1٥2 المــادة 
تعينهــم بواســطة المســاهم الخــاص )قطــر للطاقــة(. وبالتــايل، ال ينــص 
النظــام األســايس للركــة عــى أحــكام رصيحــة بشــأن انتخاب أعضــاء مجلس 

ــت والتعيــن. اإلدارة وإجــراءات الرتشــيح واإلفصــاح والتصوي

القسم 6-3:
اجتماعات مجلس 

1٤(اإلدارة
ة )

اد
م

ال

ــخ  ــث )المنعقــد بتاري ــن اجتماعــي المجلــس الثال ــة فيمــا ب إن المــدة البيني
26 / ٤ / 2٠22( والرابــع )بتاريــخ 1٠ / ٨ / 2٠22( قــد تجــاوزت فــرتة الثالثــة أشــهر 
– عــى غــر مــا جــاء بالمــادة رقــم )1٤( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن 
المواعيــد  جدولــة  إعــادة  العتبــارات  وذلــك  أســبوعن،  بحــوايل   - الهيئــة 
المقــررة العــداد تقاريــر المجموعــة بســبب العطلــة الرســمية الخاصــة بعيــد 

األضحــي لعــام 2٠22

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2022
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بيان المركز المايل 
كما يف 31 ديسمرب 2022

31 ديسمر 312٠21 ديسمرب 2022

بآالف الرياالت لقطريةبآالف الرياالت لقطرية

الموجودات
الموجودات غري المتداولة

14,608,6081٤,٨٩٤,11٥استثمارات يف مشاريع مشرتكة
الموجودات المتداولة

32,1252٩,3٥٨أرصدة مدينة أخرى
1,846,6582,3٤٧,2٤٨ودائع وأرصدة بنكية أخرى

1,345,8341٤٨,٩٩6نقد وشبه النقد

 3,224,6172,٥2٥,6٠2مجموع الموجودات المتداولة
 17,833,2251٧,٤1٩,٧1٧مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

12,563,17512,٥63,1٧٥رأس المال
76,4816٩,66٠االحتياطي القانوين

4,769,796٤,٤3٥,٥٩٧األرباح المدورة
17,409,4521٧,٠6٨,٤32مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات متداولة

5,477٥,1٥1مستحق إىل طرف ذات عالقة
418,2963٤6,13٤ذمم دائنة تجارية وأخرى

423,7733٥1,2٨٥مجموع المطلوبات
17,833,2251٧,٤1٩,٧1٧إجمايل حقوق الملكية والمطلوبات

تمــت عــى البيانــات الماليــة الموافقــة عــى إصدارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف 1٥ فرايــر 2٠23 وتــم توقيعهــا نيابــة عنــه 
مــن قبــل:

عبد الرحمن أحمد الشييب  أحمد سيف السليطي 
عضو  رئيس مجلس اإلدارة 
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 بيان األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2021

20222٠21

بآالف الرياالت لقطريةبآالف الرياالت لقطرية

1,698,9301,٨٤1,٠1٠حصة من نتائج المشاريع المشرتكة

85,2013٥,2٩6إيرادات الفوائد

٤33)827(إيرادات أخرى

1,783,3041,٨٧6,٧3٩

)1٥,٨٥6()16,156(مرصوفات عمومية وإدارية

66٧-أرباح رصف العملة وأرباح أخرى

1,767,1481,٨61,٥٥٠ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

1,767,1481,٨61,٥٥٠إجمايل الدخل الشامل للسنة

0.141٠.1٤٨أرباح السهم األساسية والمخففة )ريال قطري(



البيانات المالية
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بيان التغريات يف حقوق الملكية 
للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2021

رأس المال
االحتياطي 

القانوين
األرباح 

اإلجمايلالمدورة

بآالف الرياالت 
لقطرية

بآالف الرياالت 
لقطرية

بآالف الرياالت 
لقطرية

بآالف الرياالت 
لقطرية

12,٥63,1٧٥6٧,6٠63,12٥,16٧1٥,٧٥٥,٩٤٨الرصيد يف 1 يناير 2021

1,٨61,٥٥٠1,٨61,٥٥٠--ربح السنة

----الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,٨61,٥٥٠1,٨61,٥٥٠--إجمايل الدخل الشامل للسنة

مساهمة للصندوق االجتماعي 
)٤6,٥3٩()٤6,٥3٩(--والريايض

-)2,٠٥٤(2,٠٥٤-محول إىل احتياطي قانوين

المعامالت مع المالك بصفتهم 
المالك:

)٥٠2,٥2٧()٥٠2,٥2٧(--توزيعات أرباح معتمدة

1٧,٠6٨,٤32 12,٥63,1٧٥6٩,66٠٤,٤3٥,٥٩٧الرصيد يف 31 ديسمرب 2021

12,563,17569,6604,435,59717,068,432الرصيد يف 1 يناير 2022

1,767,1481,767,148--ربح السنة

----الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,767,1481,767,148--إجمايل الدخل الشامل للسنة

مساهمة للصندوق االجتماعي 
)44,179()44,179(--والريايض

-)6,821(6,821-محول إىل احتياطي قانوين

المعامالت مع المالك بصفتهم 
المالك:

)1,381,949()1,381,949(--توزيعات انصبة أرباح مصدقة 

12,563,17576,4814,769,79617,409,452الرصيد يف 31 ديسمرب 2022
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية يف 31 ديسمرب 2021

20222٠21

بآالف الرياالت لقطريةبآالف الرياالت لقطرية

النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية 
1,767,1481,٨61,٥٥٠الربح للسنة
تعديالت لـ:
· )3٥,2٩6()85,201(إيرادات الفوائد	
· )٤33(827إيرادات أخرى	
· )1,٨٤1,٠1٠()1,698,930(حصة من نتائج مشاريع مشرتكة	

)16,156()1٥,1٨٩(
التغرات يف رأس المال العامل:

· 62,23٤-موجودات أخرى	
· )21,٤٨6()2,767(مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى	
· 72,16223,٥٥2ذمم دائنة تجارية وأخرى	
· 326٤٩2مبالغ مستحقة إىل طرف ذي عالقة	

 53,565٤٩,6٠3النقد الناتج من العمليات
)3٥,٤21()46,539(المساهمة يف الصندوق االجتماعي والريايض

 7,0261٤,1٨2صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية
 2,027,6371,22٤,2٩٠انصبة أرباح مستلمة من مشاريع مشرتكة

-)43,200(استثمار إضايف يف مروع مشرتك
)2,1٩6,332()1,478,904(استثمار ودائع ألجل ثابتة

82,43313,٨1٠فوائد مستلمة
1,983,7951,٤1٨,٠٨٧استحقاق ودائع ألجل ثابتة

 2,571,761٤٥٩,٨٥٥صايف النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلة
)٤٨٨,66٩()1,307,435(انصبة األرباح المدفوعة للمساهمن

)13,٨٥٨()74,514(الحركة يف حساب توزيعات األرباح غر المطالب بها
)٥٠2,٥2٧()1,381,949(صايف النقد المستخدم يف أنشطة التمويل

)2٨,٤٩٠(1,196,838صايف الزيادة / )النقص( يف النقد والنقد المعادل
148,9961٧٧,٤٨6النقد والنقد المعادل يف بداية السنة

1,345,8341٤٨,٩٩6النقد والنقد المعادل يف نهاية السنة

إن اإليضاحـــات حـــول البيانـــات الماليـــة تشـــكل جـــزءاً ال يتجزأ من هذه البيانـــات المالية، و يمكن االطالع عليهـــا مـــن خالل الموقع 
اإلليكــرتوين للشـــركة: www.mphc.com.qa أو يمكنكــم مســح رمــز QR ضوئيــاً باســتخدام كامــرا هاتفكــم الــذيك للحصــول عــيل 

البيانــات الماليــة بالكامــل. 



تقرير 
حوكمة 
الرشكة

2022
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1- تمهيد

رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة وهــي رشكــة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر (يشــار إليهــا فيمــا 
بعــد بكلمــة “الركــة”) تــم تأسيســها بتاريــخ 2٩ مايــو 2٠13 وفقــاً ألحــكام نظامهــا األســايس وأحــكام قانــون الــركات التجاريــة 
الصــادر بالقانــون رقــم ٥ لســنة 2٠٠2 خاصــة المــادة )6٨( منــه، ثــم قامــت الركــة بتوفيــق أوضاعهــا وأحــكام النظــام 
ــه الصــادرة بموجــب  ــون رقــم 11 لســنة 2٠1٥ وتعديالت ــة الصــادر بالقان ــون الــركات التجاري األســايس لهــا وفقــاً ألحــكام قان

القانــون رقــم ٨ لســنة 2٠21 وبمــا يتوافــق مــع خصوصيــة تأسيســها.

 ومــع األخــذ يف االعتبــار كــون قطــر للطاقــة مؤســس رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة، مالــك الســهم الممتــاز 
والمســاهم الرئيــي يف رأســمال الركــة بنســبة 6٥.٤1%، توفــر قطــر للطاقــة كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للركــة 
بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المرمــة فيمــا بينهمــا، ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تطبيــق الركــة لبعــض القواعــد واإلجــراءات 
المعمــول بهــا يف قطــر للطاقــة كمقــدم خدمــات. ويف إطــار حــرص مجلــس إدارة الركــة عــى االلــزتام بمبــادئ الحوكمــة 
وتطبيــق أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا، قامــت الركــة بإعــداد إطــار حوكمــة الركــة بشــكل كامــل ومســتقل، وبمــا 
يتمــاىش مــع خصوصيــة تأســيس الركــة، حيــث تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبــل مجلــس إدارة الركــة بتاريــخ 11/2٥/2٠1٥.

 
2- نطاق تطبيق الحوكمة وااللزتام بمبادئها

مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة بأهميــة ورضورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة 
الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة المضافــة لمســاهمي الركــة، يلــزتم مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة 
يف نظــام حوكمــة الــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )٥( لســنة 2٠16 وبمــا يتمــاىش مــع أحــكام تأسيســها.

تنفيــذاً لذلــك، حــدد المجلــس مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والعاملــن بالركــة، ويعمــل 
عــى تحقيــق العدالــة والمســاواة بــن أصحــاب المصالــح وعــدم التميــز بينهــم وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم 
والتمتــع بهــا فضــاًل عــن إعــالء قيــم حمايــة األقليــة، الرقابــة المنتجــة وإدارة المخاطــر، وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة 
المعلومــات ألصحــاب المصالــح يف الوقــت المناســب وبالكيفيــة الــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم 
ــح  ــم المصلحــة العامــة للركــة وأصحــاب المصال بشــكل صحيــح، وإعــالء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للركــة، وتقدي
عــى المصلحــة الخاصــة، وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة ورشف وإخــالص وتحمــل المســؤولية 

الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح والمجتمــع.

ويحــرص مجلــس اإلدارة دومــاً عــى وجــود إطــار تنظيمــي عــى مســتوى رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويات القابضــة يتوافق 
مــع اإلطــار القانــوين والمؤســي للــركات المســاهمة المدرجــة مــن خــالل مراجعــة وتحديــث تطبيقات الحوكمــة بالركة 
كلمــا تطلــب األمــر، كمــا يحــرص عــى تطويــر قواعــد الســلوك المهــي الــي تجســد قيــم الركــة بمــا يكفــل إرســاء مبــادئ 

الشــفافية وإعــالء قيــم الرقابــة الذاتيــة والزناهــة، وتحمــل المســؤولية واالقــرار بهــا.
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مــن ناحيــة أخــرى، تحــرص قطــر للطاقــة - بصفتهــا مقــدم خدمــات المكتــب الرئيــي - عــى تدريــب وتوعيــة موظفيهــا 
ــة، قواعــد الســلوك المهــي، مكافحــة الرشــوة والفســاد، تضــارب  ــة الذاتي ــإدارة المخاطــر، الرقاب ــق ب المعنيــن فيمــا يتعل

ــف وأمــن المعلومــات وغرهــا. ــح، تصني المصال

ــزتام  ــة عــى االل ــة، تحــرص الرك ــار أحــكام المــادة رقــم )2( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئ ومــع األخــذ يف االعتب
ــك األحــكام. ــق تل ــق أوضاعهــا مســتندياً بمــا يكفــل لهــا تطبي بأحــكام نظــام الحوكمــة وتوفي

3- مجلس إدارة الرشكة

3-1 هيكل مجلس اإلدارة

ــون رقــم )1٠( لســنة 1٩٧٤ بتأســيس  ــة تأسســت بموجــب مرســوم بقان قامــت قطــر للطاقــة وهــي مؤسســة عامــة قطري
رشكــة مســيعيد كركــة أم لمجموعــة مــن الــركات الــي تعمــل يف قطاع اســرتاتيجي وحيــوي )الصناعــات البرتوكيماوية(، 
وقامــت بطرحهــا لالكتتــاب العــام يف عــام 2٠13. جــاء تأســيس رشكــة مســيعيد يف إطــار حــرص قطــر للطاقــة عــى الزتامــن 
مــع أهــداف السياســة االقتصاديــة العامــة مــن حيــث دعــم سياســة التنويــع االقتصــادي الــي تنتهجهــا الدولــة ممــا 
يســهم بــدوره يف التنميــة الصناعيــة للدولــة وتنميــة القطاعــات ذات الصلــة. مــن ناحيــة أخــرى، توفــر فــرص اســتثمارية 
ــك بهــدف  ــم االدراج ببورصــة قطــر وذل ــاب العــام ومــن ث ــة مســيعيد لالكتت ــن مــن خــالل طــرح رشك ــن القطري للمواطن

مشــاركتهم يف عوائــد األنشــطة، وحصولهــم عــى نصيبهــم مــن نتائــج األعمــال ســنوياً بواقــع نســب مســاهمتهم.

وكانــت رشكــة مســيعيد هــي الركــة الوحيــدة والمتفــردة يف خصوصيــة إدراجهــا بالســوق الماليــة القطريــة والــذي 
تــم وفــق آليــة لمنــح أســهم تشــجيعية مجانيــة بنســبة 1٠٠% بهــدف تشــجيع ثقافــة اإلدخــار لــدى المواطنــن القطريــن 
وضمــان حصولهــم عــى أقــى فائــدة مرجــوة مــن أنشــطة الركــة، أيضــا تــم إصــدار منحــة أمريــة لبعــض الفئــات مــن 

ــن. المواطن

هــذا، ومــن منطلــق خصوصية تأســيس ونشــاط رشكة مســيعيد ومركزهــا اإلســرتاتيجي باعتبارها إحدى الدعائم األساســية 
لالقتصــاد القطــري ومــن مراعــاة المصلحــة العامــة، كان مــن األهميــة لضمــان رضورة إدارة أصــول الدولــة والمرافــق 
االنتاجيــة عــى النحــو الواجــب وبمــا يضمــن اســتدامتها وتحقيــق قيمــة مضافــة لمســاهمي الركــة، أن تحتفــظ قطــر 
للطاقــة باعتبارهــا مؤســس الركــة بمزايــا خاصــة - مــن خــالل امتالكهــا للســهم الممتــاز- ُمنحــت لهــا وفقــاً ألحــكام المــادة 
ــذاك، والــي ال زالــت ســارية ضمــن أحــكام  ــون رقــم ٥ لســنة 2٠٠2 آن ــة الصــادر بالقان ــون الــركات التجاري رقــم )٧٧( مــن قان
قانــون الــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 2٠1٥ وتعديالتــه بموجــب القانــون رقــم ٨ لســنة 2٠21، أيضــاً بحســب 
المــادة رقــم )1٥2( والــي يجــوز وفقــاً لهــا أن ينــص نظــام الركــة عــى تقريــر بعــض االمتيــازات لفئــة مــن األســهم عــى أن 

تتســاوى األســهم مــن الفئــة ذاتهــا يف الحقــوق والممــزات والقيــود.
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يف إطــار ذلــك، وبحكــم العديــد مــن العوامــل والــي تشــر يف مدلولهــا إىل االرتبــاط الوثيــق لــألداء المــايل والتشــغييل 
للركــة بقطــر للطاقــة، ومــن ثــم رضورة ضمــان مواءمــة اســرتاتيجية ورؤيــة لك منهمــا، كان يتعــن احتفــاظ قطــر للطاقــة 
)بصفتهــا المســاهم الخــاص مــن خــالل امتالكهــا للســهم الممتــاز( بالحــق يف تعيــن أعضــاء مجلــس إدارة الركــة وكذلــك 
طواقــم اإلدارة العليــا والتنفيذيــة المؤهلــن ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة 

فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الركــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، وفيمــا يــيل بيــان تلــك العوامــل:

قطر للطاقة هي مؤسس الركة ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيي يف رأسمال الركة بنسبة %6٥.٤1.	 
االلزتامــات التعاقديــة عــى قطــر للطاقــة المنصــوص عليهــا بموجــب االتفاقيــات المرمــة مــع الــركاء األجانــب يف 	 

المشــاريع المشــرتكة والــي كانــت األســاس عنــد تأســيس رشكــة مســيعيد ونقــل ملكيــة حصــة قطــر للطاقــة يف تلــك 
المشــاريع اىل رشكــة مســيعيد.

اعتمــاد رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ومشــاريعها المشــرتكة عــى قطــر للطاقــة مــن حيــث اللقيــم والبنية 	 
التحتية.

اعتمــاد رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ومشــاريعها المشــرتكة عــى قطــر للطاقــة مــن حيــث الدعــم الفــي 	 
والتقــي والتســويقي ألنشــطة المجموعــة.

تقديــم قطــر للطاقــة لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للركــة بموجــب اتفاقيــة خدمــات شــاملة . ويتــم توفــر تلــك 	 
الخدمــات مــى وكيفمــا ُتطلــب لضمــان الدعــم التــام لعمليــات مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة.

وبنــاء عــى مــا ســبق، يتشــكل مجلــس إدارة الركــة - وفقــاً لنظامهــا األســايس الُمَعــّدل - مــن عــدد ال يقــل عــن خمســة 
)٥( أعضــاء وال يزيــد عــى أحــد عــر )11( عضــواً، يتــم تعيينهــم جميعــاً مــن قبــل المســاهم الخــاص “قطــر للطاقــة”. يف حــال 
إذا مــا ارتــأى المســاهم الخــاص مالءمــة إضافــة أعضــاء مســتقلن، يتخــذ المســاهم الخــاص كافــة الخطــوات المعقولــة 

لضمــان تعيــن ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة كأعضــاء مســتقلن.

باســتثناء األمــور الــي يقــرر أحــكام النظــام األســايس للركــة أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمن، يتمتــع مجلــس إدارة 
الركــة بأوســع الصالحيــات الرضوريــة لتحقيــق أغــراض الركــة، ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صالحياتــه إىل 
أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكــر أو مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي أو اللجــان الفرعيــة أو مــن إدارة الركــة.

3-2 تشكيل مجلس اإلدارة

يتــم تعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفــرتات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )1( واحــدة(. 
ــم تشــكيل مجلــس إدارة رشكــة مســيعيد  ــخ 2٠21/٠3/1٧، ت وبموجــب القــرار رقــم )11( لعــام 2٠21 لقطــر للطاقــة الصــادر بتاري
للبرتوكيماويــات القابضــة الحــايل طبقــاً للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األســايس للركــة، حيــث تــم تعيــن ٧ أعضــاء مــن 
قبــل قطــر للطاقــة، وذلــك اعتبــاراً مــن 2٠21/٠3/1٥. وطبقــاً لتعريــف العضــو المســتقل الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن 
الهيئــة، ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الركــة مــن األعضــاء غــر التنفيذيــن أعضــاء مســتقلن نظــراَ لكونهــم ممثلــن 
لشــخص اعتبــاري يملــك أكــر مــن ٥% مــن رأســمال الركــة. أيضــاً ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الركــة أعضــاء 
تنفيذيــن حيــث توفــر قطــر للطاقــة كافــة المهــام التنفيذيــة للركــة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المرمــة فيمــا بينهمــا.

ــات والنظــام  ــل الصالحي ــس ودلي ــاق المجل ــوط بهــا حســب ميث ــس والمهــام والمســؤوليات المن ووفقــاً لتشــكيل المجل
األســايس للركــة، ال يتحكــم عضــو أو أكــر يف إصــدار القــرارات حيــث تصــدر القــرارات باالغلبيــة البســيطة العضــاء مجلــس 

االدارة الحارضيــن والذيــن يحــق لهــم التصويــت يف االجتمــاع، ويكــون لــكل عضــو حــارض صــوت واحــد.
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وتحــرص قطــر للطاقــة عــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهلــن والمســتوفن لــروط عضويــة مجلــس اإلدارة 
ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الركــة وتحقيــق 
ــركات  ــة لممثليهــا يف ال ــة وتوعوي ــة أخــرى، تحــرص قطــر للطاقــة عــى عقــد برامــج تدريبي أهدافهــا وغاياتهــا. مــن ناحي

ــة.  ــات الحوكم ــل ممارس ــاع أفض ــس اإلدارة واتب ــتويات األداء لمجال ــى مس ــق أع ــان تحقي ــة لضم التابع

ويتــم اإلفصــاح يف حينــه عــن قــرار قطــر للطاقــة بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغيــر بــه )مرفــق الســر الذاتيــة 
ألعضــاء مجلــس إدارة الركــة(.

3-3 المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة

ُيمثــل مجلــس اإلدارة كافــة المســاهمن كمــا ُيعــد أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا عى مســتوى الركة، والمســؤول 
أمــام مســاهمي الركــة عــن بــذل العنايــة الالزمــة يف إدارة الركــة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة عــى 
كافــة المســتويات، بمــا يحقــق مصلحــة الركــة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح ومــن ثــم النفــع العــام. ومــن منطلــق 
ذلــك، فقــد أعــد مجلــس إدارة الركــة ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــا لمجلســه وفقــاً ألفضــل ممارســات الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه الــي يجــب أن يتقيــدوا 
بهــا تقيــدا تامــاً. وُيأخــذ بعــن االعتبــار مراجعــة الميثــاق يف حــال أيــة تعديــالت مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة. مــن 
ناحيــة أخــرى، أعــد مجلــس االدارة ضمــن إطــار الحوكمــة التوصيــف الوظيفــي العضــاء مجلــس االدارة لك عــى حــدة وعــى 
حســب تصنيفــه وكذلــك الــدور المنــوط بــه يف أي مــن لجــان المجلــس. أيضــاً تــم تحديــد التوصيــف التوظيفــي المــن رس 

مجلــس االدارة.

ــة  ــن الهيئ ــادر ع ــة الص ــام الحوكم ــاً لنظ ــؤولياته وفق ــه ومس ــد مهام ــى تحدي ــة ع ــس إدارة الرك ــرص مجل ــار ح ويف إط
ومــن ثــم ضمــان التقيــد بهــا، قامــت الركــة، اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي 
ُعقــد بتاريــخ 2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم 2٧ مــن النظــام األســايس لهــا “مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولية 
عنهــا”، والــذي مفــاده أن يقــوم المجلــس بإعــداد ميثــاق يســمى “ميثــاق المجلــس” يحــدد فيــه مهــام المجلــس وحقــوق 
وواجبــات الرئيــس واألعضــاء ومســؤولياتهم. وتتحــدد مهــام ومســؤوليات المجلــس وفقــاً ألحــكام القانــون ونظــام 

حوكمــة الــركات المدرجــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

وطبقــاً لميثــاق المجلــس - متوافــر عــى الموقــع اإللكــرتوين للركــة - يضطلــع المجلــس بمهــام منها التوجيه االســرتاتيجي 
للركــة يف إطــار رؤيتهــا ورســالتها مــن خــالل اعتمــاد التوجيهــات االســرتاتيجية واألهــداف الرئيســية للركــة وخطــط العمــل 
المخاطــر واإلرشاف عليهــا، تعيــن اإلدارة  الداخليــة وإدارة  الرقابــة  واإلرشاف عــى تنفيذهــا، وضــع أنظمــة وضوابــط 
التنفيذيــة العليــا للركــة واعتمــاد التخطيــط لتعاقبهــا، وضــع آليــة للتعامــل والتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة 
والتحليــل المــايل والتصنيــف االئتمــاين وغرهــم مــن مقدمــي الخدمــات اآلخريــن، اإلرشاف وضمــان مالءمــة أنظمــة 
ــة للركــة بصــورة أساســية مــن خــالل  ــة الداخلي ــة إلجــراءات الرقاب ــة إلدارة المخاطــر وإجــراء مراجعــة دوري ــة الداخلي الرقاب
لجنــة التدقيــق، اعتمــاد خطــة التدريــب والتعليــم الــي تتضمــن التعريــف بالركــة وأنشــطتها وحوكمتهــا طبقــا لنظــام 
حوكمــة الــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. كمــا 
ــكام  ــع أح ــق م ــة يتف ــة للرك ــام حوكم ــع نظ ــى وض ــة ع ــات القابض ــيعيد للبرتوكيماوي ــة مس ــس إدارة رشك ــرص مجل يح
نظــام الهيئــة واإلرشاف عــى كافــة جوانبــه ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة، ومراجعــة سياســات وإجــراءات 
الركــة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانــن واللوائــح ذات الصلــة والعقــد التأســيي للركــة ونظامهــا األســايس.
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ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صالحياتــه إىل لجــان المجلــس ولجــان خاصــة يف الركــة. ويتــم تشــكيل تلــك اللجــان 
الخاصــة بهــدف إجــراء عمليــات محــددة، وتمــارس عملهــا وفقــاً لتعليمــات منصــوص عليهــا. أيضــاً وفقــاً لدليــل صالحيــات 
ــة، واجــراءات اتخــاذ القــرار كمــا يحــدد الموضوعــات  ــالدارة التنفيذي الركــة، يحــدد المجلــس الصالحيــات الــي يفوضهــا ل
الــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا. ويف جميــع األحــوال، يبقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات 

الــي فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.

يــؤدي المجلــس وظائفــه ومهامــه ويتحمــل مســؤوليته وفقــاً لبنــود المــادة رقــم )٩( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن 
الهيئــة والــي مــن بينهــا أنــه ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود القــروض الــي تجــاوز آجالهــا ثــالث ســنوات، أو بيــع عقــارات الركــة 
أو رهنهــا أو إبــراء مديــي الركــة مــن الزتاماتهــم اال إذا كان مرصحــا لــه بذلــك يف نظــام الركــة، وهــو مــا تــم النــص عليــه 
بالنظــام األســايس للركــة. مــن ناحيــة أخــرى تــم التضمــن باللوائــح الداخليــة للركــة والــي مــن بينهــا ميثــاق المجلــس أن 
ــح هيئــة  ــك لوائ ــح المعمــول بهــا، بمــا يف ذل ــزتام الركــة بنظامهــا األســايس والقوانــن واللوائ عــى المجلــس ضمــان ال
قطــر لألســواق الماليــة، أيضــاً بعــدم جــواز قيــام المجلــس بأيــة إجــراءات أو معامــالت ال تتوافــق مــع القوانــن واللوائــح ذات 

الصلــة ووجــوب الموافقــة عليهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة والــي مــن بينهــا الجمعيــة العامــة للركــة.

وفقــاً للنظــام األســايس للركــة، فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولن بالتضامــن واالنفــراد عــن أي عمــل احتيــايل 
أو ســوء اســتخدام الصالحيــات أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال يف اإلدارة أو مخالفــات النظــام األســايس أو القانــون.

3-4 رئيس مجلس إدارة الرشكة

رئيــس مجلــس إدارة الركــة مســؤواًل عــن حســن ســر عمــل مجلــس اإلدارة وإدارة الركــة بطريقــة مناســبة وفعالــة، بمــا 
ــة والصحيحــة يف الوقــت المناســب. ولقــد تــم إعــداد  يف ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى المعلومــات الكامل
ــى  ــتمل ع ــث يش ــة بحي ــة للرك ــار الحوكم ــن إط ــس اإلدارة ضم ــس مجل ــؤوليات( لرئي ــام ومس ــي )مه ــف الوظيف التوصي
ــة، وبحيــث أن تتوافــق هــذه المهــام مــع الهــدف  المهــام بشــكل تفصيــيل ســواء كانــت اســرتاتيجية أو تشــغيلية أو إداري
األســايس للمنصــب الوظيفــي، أال وهــو توفــر التوجيــه االســرتاتيجي للركــة وحمايــة حقــوق المســاهمن وتحقيــق 

ــح ومســتدام.  الركــة لرؤيتهــا وأهدافهــا االســرتاتيجية بشــكل مرب

وفقــاً للنظــام األســايس للركــة، يمثــل رئيــس مجلــس االدارة الركــة قبــل الغــر، أيضــا يحــل نائــب رئيــس مجلــس االدارة 
محــل الرئيــس عنــد غيابــه.

هــذا، ويف إطــار توفيــق الركــة ألوضاعهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام قانــون الــركات التجاريــة وتعديالتــه الصــادرة بموجــب 
القانــون رقــم ٨ لســنة 2٠21، قامــت الركــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي 
ــس اإلدارة”،  ــب رئيــس مجل ــل المــادة رقــم ٤1 مــن النظــام األســايس لهــا “دور رئيــس أو نائ ــخ 2٠22/3/1٥، بتعدي ُعقــد بتاري
والــذي مفــاده أن رئيــس مجلــس اإلدارة يمثــل الركــة قبــل الغــر وأمــام القضــاء ويعتــر توقيعــه عــى أنــه موافقــة مــن 
مجلــس اإلدارة عــى أي تعامــل يتعلــق هــذا التوقيــع بــه. وعليــه أن ُينفــذ قــرارات المجلــس وأن يتقيــد بتوصياتــه، ويجــوز 
لــه أن ُيفــوض غــره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا يف بعــض صالحيـــاته، ويجــب أن 
يـــكون التفويــض ُمحــدد المــدة والموضــوع. يحــل نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة محــل الرئيــس عنــد غيابــه. يــرتأس اجتماعــات 
ــن أي عضــو  ــاب االثن ــة غي ــاب الرئيــس، أو يف حال ــة غي ــب الرئيــس يف حال ــة العامــة الرئيــس أو نائ ــس اإلدارة والجمعي مجل

مجلــس إدارة يعينــه أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيســاً.
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رئيــس مجلــس إدارة الركــة ليــس عضــواً يف أيّ مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا يف نظــام الحوكمــة، كمــا أنــه ال 
يشــغل أي منصــب تنفيــذي بالركــة. ويف هــذا الصــدد تحــرص إدارة الركــة عــى اآليت:

أال يكــون لشــخص واحــد يف الركــة الســلطة المطلقــة أو التأثــر يف اتخــاذ القــرارات وذلــك عنــد إعــداد دليــل صالحيــات   -
وإجــراءات الركــة واللوائــح ذات الصلــة.

تشــكيل لجــان تابعــة للمجلــس ولجــان خاصــة ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة أي عضويــة يف أي منهــا. مــع ضمــان   -
ــة، مالءمــة عضويتهــا وتوافــق صالحياتهــا  وضــع دليــل صالحيــات واختصاصــات للجــان يكفــل عملهــا بصــورة فعال

واختصاصاتهــا مــع الممارســات المثــيل للحوكمــة. 
الفصــل فيمــا بــن مهــام ومســؤوليات لك مــن رئيــس مجلــس إدارة الركــة وبقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وكذلــك   -

أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للركــة.

3-5 أعضاء مجلس اإلدارة

يلــزتم أعضــاء مجلــس إدارة الركــة ببــذل العنايــة الالزمــة واســتغالل مهاراتهــم وخراتهــم المتنوعــة يف إدارة الركــة 
والتقيــد باللوائــح والقوانــن ذات الصلــة، بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق الســلوك المهــي والعمــل وفقــاً 
بمــا  والريــة  واالســتدامة  والتمــز  والمســاءلة  والموضوعيــة  واالحــرتام  الزناهــة  يف  المتمثلــة  األخالقيــة  للمبــادئ 
ــح وتقديمهــا عــى المصلحــة الشــخصية.  يضمــن معــه إعــالء مصلحــة الركــة والمســاهمن وســائر أصحــاب المصال
ــح باالفصــاح عــن أيــة عالقــات ماليــة وتجاريــة  يلــزتم األعضــاء وفقــا للنظــام األســايس للركــة وسياســة تعــارض المصال

ــم. ــة إليه ــف الموكل ــام والوظائ ــام بالمه ــى القي ــلباً ع ــر س ــد تؤث ــي ق ــة ال ــاوى القضائي والدع

3-6 اجتماعات مجلس اإلدارة

ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســير أعمــال الركــة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســباً. وفقــاً ألحــكام 
ــنة  ــالل الس ــل خ ــى األق ــات ع ــتة )6( اجتماع ــس االدارة س ــد مجل ــة، يعق ــايس للرك ــام األس ــن النظ ــم )3٠-1( م ــادة رق الم
الماليــة للركــة، وال يجــوز أن تنقــي ثالثــة )3( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. أيضــاً نصــاب اجتمــاع مجلــس االدارة 
ــم  ــن بينه ــون م ــى أن يك ــتقلن(، ع ــاء المس ــتثناء األعض ــس االدارة )بإس ــاء مجل ــة أعض ــور أغلبي ــاً إال بحض ــون صحيح اليك
الرئيــس أو نائــب الرئيــس. ووفقــاً للنظــام األســايس المحــدث للركــة، فقــد تــم إســتيفاء الحــد األدىن لعــدد مــرات إنعقــاد 

مجلــس اإلدارة )6 اجتماعــات( خــالل عــام 2٠22.

اال أن المــدة البينيــة فيمــا بــن اجتماعــي المجلــس الثالــث )المنعقــد بتاريــخ 2٠22/٤/26( والرابــع )بتاريــخ 2٠22/٨/1٠( قــد 
تجــاوزت فــرتة الثالثــة أشــهر - عــى غــر مــا جــاء بالمــادة رقــم )1٤( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة - بحــوايل 
أســبوعن وذلــك العتبــارات إعــادة جدولــة المواعيــد المقــررة العــداد تقاريــر المجموعــة بســبب العطلــة الرســمية الخاصــة 

ــام 2٠22. ــي لع ــد االضح بعي
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ُيدعــى المجلــس - وفقــاً لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األســايس للركــة - إىل االجتمــاع بنــاًء عــى طلــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة أو نائــب الرئيــس يف غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن يف المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مخــول مــن ِقَبــل 
رئيــس مجلــس اإلدارة. وُتقــدم الدعــوات وجــدول األعمــال إىل األعضــاء قبــل أســبوع عــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. 
ويف حــال توجيــه الدعــوة خــالل فــرتة تقــل عــن )٧( أيــام، يعتــر اجتمــاع مجلــس االدارة أنــه قــد تــم عقــده بشــكل صحيــح يف 

حــال عــدم االعــرتاض مــن قبــل أي مــن األعضــاء ووافــق عــى الحضــور.

هــذا، وقــد قامــت الركــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي ُعقــد بتاريــخ 
2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم 3٥ مــن النظــام األســايس لهــا “الموضوعــات غــر المدرجــة عــى جــدول األعمــال”، والــذي 
مفــاده أنــه ال يجــوز اقــرتاح قــرار عــى مجلــس اإلدارة يف أي اجتمــاع مــا لــم يكــن الموضــوع مــدرج عــى جــدول أعمــال هــذا 
ــن( )باســتثناء األعضــاء  ــن العضوي ــوب عــن هذي ــس اإلدارة عــى األقــل )أو مــن ين ــن يف مجل االجتمــاع أو يوافــق عضوي

المســتقلن( عــى طلــب إضافــة بنــد أو أكــر اىل جــدول األعمــال مــن أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

وطبقــا للنظــام األســايس للركــة، يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه يف الحضــور 
والتصويــت، عــى أنــه ال يجــوز أن يمثــل العضــو الواحــد أكــر مــن عضــو مجلــس إدارة. ويف حــال تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة 

عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اُعتــر المنصــب شــاغراً.

ــاركة يف  ــس اإلدارة المش ــو مجل ــق لعض ــه، يح ــس اإلدارة يف اجتماعات ــاء مجل ــة أعض ــاركة كاف ــان مش ــى ضم ــاً ع وحرص
ــة المتعــارف عليهــا، ُتمكــن الُمشــارك مــن االســتماع  ــة الحديث ــة مــن وســائل التقني ــأي وســيلة مؤمن ــس ب اجتمــاع المجل
والمشــاركة الفعالــة يف أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات. ويعتــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حــارضاً شــخصياً يف 

ــه التصويــت. ــاره ضمــن النصــاب ويحــق ل االجتمــاع ويجــب اعتب

3-7 قرارات المجلس

طبقــا للنظــام األســايس ولوائــح الركــة، تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة البســيطة ألعضــاء مجلــس االدارة الحارضيــن 
الذيــن يحــق لهــم التصويــت يف االجتمــاع المعــي ويكــون لــكل عضــو حــارض صــوت واحــد. وعنــد تســاوي األصــوات ُيرجــح 
الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع، ويحــرر محــرض لــكل اجتمــاع، يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحارضيــن والغائبــن، ويبــن 
مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحارضيــن وأمــن الــر، وللعضــو الــذي لــم يوافــق عــى 

أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعرتاضــه يف محــرض االجتمــاع.

ــر، يجــوز للمجلــس، يف حالــة الــرضورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار قــرارات  فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة بالتمري
خطيــة بالتمريــر بــرط تحقــق الموافقــة كتابــة عــى تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه، ويعتــر القــرار نافــذاً وفعــااًل لكافــة 
األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده يف اجتمــاع لمجلــس اإلدارة. ويف جميــع األحــوال، يجــب أن يعــرض القــرار الخطــي 

يف االجتمــاع التــايل للمجلــس، لتضمينــه بمحــرض االجتمــاع.
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3-8 أمني رس المجلس

ــس للفــرتة  ــس اإلدارة أو المســاهم الخــاص قــراراً بتســمية أمــن رس المجل ــة، يصــدر مجل طبقــاً للنظــام األســايس للرك
ووفــق الــروط الــي يقررهــا، ويجــوز لــه أن يلغــي هــذا التعيــن. ويقــرر مجلــس اإلدارة مهــام أمــن الــر وحــدود صالحياتــه 

باإلضافــة إىل تحديــد أتعابــه الســنوية. 

ــه يف إطــار حوكمــة الركــة  ــاً ضمــن التوصيــف الوظيفــي الخــاص ب ــم إدراج نطــاق مهــام أمــن رس المجلــس تفصيلي ت
والــي تتوافــق مــع الهــدف األســايس للمنصــب الوظيفــي مــن حيــث تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة الشــاملة والدعــم 
ألعضــاء المجلــس وضمــان رسيتهــا، مــع تأكــده مــن حفــظ وثائــق المجلــس والتنســيق فيمــا بــن األعضــاء بالشــكل 

والوقــت المناســبن.

وتتضمــن مهامــه – وفقــاً لميثــاق المجلــس والتوصيــف الوظيفــي للمنصــب – الرتتيــب اللوجيســي الجتماعــات المجلــس، 
تحريــر وقيــد محــارض اجتماعــات المجلــس وقراراتــه، ضمــان الحفــظ اآلمــن لوثائــق المجلــس ومحــارض اجتماعاتــه وقراراتــه 
وتقاريــره ومكاتباتــه، توزيــع جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ودعــوات الحضــور والوثائــق الالزمــة األخــرى، التنســيق 
الكامــل فيمــا بــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وبــن المجلــس وأصحــاب المصالــح ذات الصلــة، تمكــن األعضــاء مــن الوصــول 
الريــع اىل جميــع وثائــق ومســتندات الركــة وكذلــك المعلومــات والبيانــات الخاصــة بهــا. كذلــك، حفــظ النمــاذج الرســمية 
ــات الرســمية  ــم بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويتهــم واســتيفاء المتطلب ــق الرســمية وقوائ والمراســالت والوثائ
ــة  ــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد بمــواد التهيئــة المبدئيــة وجدول األخــرى. وينهــض أمــن الــر أيضــاً بمســؤولية تزوي

الجلســات التعريفيــة.

ويتمتــع أمــن رس المجلــس الحــايل بخــرة تتعــدى 1٩ عامــاً يف المجــال القانــوين، هــذا فضــاًل عــن خرتــه يف تــويل شــؤون 
رشكــة عامــة مدرجــة أســهمها يف الســوق المــايل.

ــه أو  ــه أو صالحيات ــأي مــن واجبات ــه ب ــب ل ــض نائ ــراه مناســباً وبعــد موافقــة الرئيــس تفوي ــر وفقــاً لمــا ي يجــوز ألمــن ال
ســلطاته التقديريــة، وال يحــق للنائــب تفويضهــا إىل شــخص آخــر. 

3-9 لجان المجلس

وفقــاً لتطبيقــات الحوكمــة، قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل بعــض اللجــان المنبثقــة عنــه، وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة 
وتفويضهــا بعــض الصالحيــات إلجــراء عمليــات محــددة وبغــرض تســير نشــاط الركــة مــع بقــاء المجلــس مســؤواًل عــن 
جميــع الصالحيــات أو الســلطات الــي فوضهــا. كمــا أن رئيــس مجلــس إدارة الركــة ليــس عضــواً يف أي مــن لجــان المجلــس 
المشــكلة أو اللجــان الخاصــة، كمــا يقــوم المجلــس بمراجعــة وتقييــم أعمــال اللجــان بشــكل ســنوي. فيمــا يــيل بيــان بوضــع 

الركــة تجــاه تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس: 

3-9-1 لجنة التدقيق

قامــت الركــة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الركــة رقــم )٨( باجتماعــه الثــاين لعــام 2٠1٤ والتشــكيل 
الحــايل بموجــب القــرار رقــم )٨( باالجتمــاع 2٠1٨/2 يف أعقــاب اعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الركــة. تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة 
أعضــاء بمجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة 
وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذا يف االعتبــار أن رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتــوىل رئاســة لجنــة أخــرى، وال يشــغل عضويــة 

أي لجــان أخــرى. 
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وطبقــاً لتعريــف العضــو المســتقل المــدرج يف نظــام الحوكمــة، ال يتضمــن تشــكيل لجنــة التدقيــق أعضــاء مســتقلن 
)عــى غــر مــا ورد بالمــادة رقــم )1٨( مــن نظــام الحوكمــة( نظــراً لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة معينــن مــن ِقَبل المســاهم 
الخــاص الرئيــي )بنســبة 6٥.٤1%(، إال أن األعضــاء الحاليــن لــم يســبق ألي منهــم االشــرتاك يف التدقيــق الخارجــي لحســابات 

الركــة خــالل الســنتن الســابقتن عــى عضويــة اللجنــة ســواء بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش.

تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة التدقيــق ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالركــة، والــذي تــم إعــداده وفقــا لنظــام 
الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معايــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا. ويتضمن نطــاق مهامها النواحــي المالية 
ــال وإدارة المخاطــر وأي نواحــي أخــرى مرتبطــة باختصاصــات  ــة واالمتث ــط الرقابي ــق الداخــيل والخارجــي والضواب والتدقي

اللجنــة.

اللجنــة،  ِقَبــل  الــي تمــت دراســتها مــن  بالموضوعــات  برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إىل مجلــس اإلدارة  اللجنــة  تقــوم 
وتوصياتهــا يف ذلــك الصــدد خاصــة فيمــا يتعلــق بمراجعــة واعتمــاد البيانــات الماليــة الربعيــة والنصــف ســنوية والســنوية، 

ــر. ــة وإدارة المخاط ــة الداخلي ــام الرقاب ــي ونظ ــيل والخارج ــق الداخ ــر التدقي ــك تقاري وكذل

عى مستوى 2٠22، فقد قامت اللجنة من خالل اجتماعاتها بدراسة العديد من الموضوعات، وتم اآليت:

اعتماد تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمر 2٠21.. 1

مراجعــة البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر2٠21 والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي . 2
لتقريــر اإلدارة.

المصادقة عى تعين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمر 2٠22 وتحديد أتعابه.. 3

المصادقة عى تقرير حوكمة الركة لعام 2٠21.. ٤

مراجعــة البيانــات الماليــة للفــرتة الماليــة المنتهيــة يف 31 مــارس 2٠22 والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي . ٥
لتقريــر اإلدارة.

مراجعــة البيانــات الماليــة للفــرتة الماليــة المنتهيــة يف 3٠ يونيــو 2٠22 والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي . 6
ــر اإلدارة. لتقري

مراجعــة البيانــات الماليــة للفــرتة الماليــة المنتهيــة يف 3٠ ســبتمر 2٠22 والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي . ٧
لتقريــر اإلدارة.

مراجعــة أنشــطة التدقيــق الداخــيل بشــكل دوري، مــن حيــث مســتجدات تقييــم المخاطــر وخطــة التدقيــق للركــة . ٨
ــة. ــة ذات الصل ــات واالجــراءات التصحيحي ومشــاريعها المشــرتكة، واالســتنتاجات والتوصي

مراجعــة خطــة التدقيــق الداخــيل لمــدة ثــالث ســنوات للتدقيــق الداخــيل عــى المجموعــة، خــرات ومؤهــالت الكــوادر، . ٩
والموازنــة التقديريــة ذات الصلــة.

إجراء التقييم الذايت السنوي ألداء اللجنة. . 1٠

المصادقــة عــى تعيــن أحــد المكاتــب االستشــارية المســتقلة واســناده مهــام المدقــق الداخــيل للركــة لمــدة . 11
خمــس ســنوات اعتبــاراً مــن األول مــن ينايــر عــام 2٠23، وذلــك بعــد االطــالع عــى ومراجعــة اإلجــراءات الخاصــة بطــرح 

ــة. ــات ذات الصل ــراء التقييم ــة واج المناقص

إقرار الجدول الزمي الجتماعات لجنة التدقيق للعام المايل المنتهي يف 2٠22/12/31.. 12
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)تتمــــــــة(

رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة | التقريــــــــر السنــــــوي 2022

66



ــرر  ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــاً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــاً لدلي وطبق
محــرض لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحارضيــن والممثلــن يف االجتمــاع. وفقــاً لدليــل إختصاصــات 
اللجنــة الُمعــدل، تعقــد اللجنــة ســتة )6( اجتماعــات عــى األقــل خــالل الســنة الماليــة. وخــالل عــام 2٠22 فقــد تــم إســتيفاء 

ــة التدقيــق. الحــد األدىن )6 اجتماعــات( لعــدد مــرات إنعقــاد لجن

تضم اللجنة حالياً ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة التايل بيانهم:

المهاماسم العضو

رئيساًالسيد/ عبدالرحمن أحمد الشيي

عضواًالسيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح

عضواًالسيد/ محمد عيىس المناعي

3-9-2 لجنة المكافآت

قامــت الركــة بتشــكيل لجنــة المكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة الركــة رقــم )2( لعــام 2٠1٨، والتشــكيل الحــايل بموجــب 
قــرار مجلــس إدارة الركــة رقــم )3( لعــام 2٠22. تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وعضويــة اثنــن ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة 
ــة أخــرى مــن لجــان المجلــس، كمــا ال  ــة المكافــآت ال يتــوىل رئاســة لجن ــار أن رئيــس لجن ــة، أخــذاً يف االعتب اختصاصــات اللجن

يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــواً بهــا. 

تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة المكافــآت وفقــاً لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معايــر الحوكمــة 
المتعــارف عليهــا. يتضمــن نطــاق مهامهــا تحديــد السياســة العامــة لمنــح المكافــآت يف الركــة ســنوياً أخــذاً يف االعتبــار 
ــد أســس منــح المكافــآت والبــدالت ألعضــاء مجلــس  ــة، حيــث تقــوم اللجنــة بتحدي متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصل

اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك تقديــم مقرتحــات بشــأن مكافــآت مجلــس إدارة المشــاريع المشــرتكة.

تأخــذ اللجنــة بعــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك 
أداء الركــة، أيضــا المقارنــة مــع أفضــل الممارســات المتبعــة مــن ِقَبــل الــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطــر عنــد 
تحديــد المكافــآت المقرتحــة. كمــا تقــوم اللجنــة بمراجعــة التقييــم الــذايت ألعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي يتضمــن تحليــاًل 
شــاماًل ألداء المجلــس واالقرتاحــات ذات الصلــة، أخــذاً يف االعتبــار العديــد مــن العوامــل الــي يجــب أن تتمــاىش مــع 
مصلحــة مســاهمي الركــة عــى المــدى الطويــل وتلــي توقعاتهــم، ثــم تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إىل مجلــس اإلدارة 

بالموضوعــات الــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة، وتوصياتهــا يف ذلــك الصــدد.
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عــى مســتوى 2٠22، فقــد عقــدت اللجنــة اجتمــاع واحــد بتاريــخ 2٠22/2/16 وقامــت خاللــه بدراســة العديــد مــن الموضوعات، 
وتم اآليت:

ــة عــى . 1 ــذايت ألعضــاء مجلــس اإلدارة، حيــث قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييمــات إيجابي ــم ال مراجعــة التقيي
مســتويات مختلفــة مثــل االســتقاللية، والموضوعيــة، والمعرفــة والخــرة، والعمــل الجماعــي، والقيــادة، واألهــداف، 

والمســاهمات، والمشــاركة والمدخــالت، كمــا تــم مناقشــة عــدة اقرتاحــات والــي مــن شــأنها تعزيــز أداء المجلــس. 

اقرتاح مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية يف 2٠21/12/31. . 2

مراجعــة مبالــغ المكافــآت المقرتحــة ألعضــاء مجالــس إدارات المشــاريع المشــرتكة، أخــذاً يف االعتبــار تحديدهــا بنــاء . 3
ــر عــادل بشــأن المكافــآت  ــركات وبمــا يمكــن معــه الوصــول اىل تقدي عــى مســتويات األداء المــايل والتشــغييل لل

المقرتحــة ألي منهــا.

ــرر  ــا، ويح ــة أعضائه ــة وبأغلبي ــس اللجن ــور رئي ــاً إال بحض ــة صحيح ــاد اللجن ــون انعق ــة، ال يك ــات اللجن ــل إختصاص ــا لدلي وطبق
محــرض لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحارضيــن والممثلــن يف االجتمــاع. وفقــاً لدليــل إختصاصــات 
اللجنــة، تنعقــد اللجنــة كلمــا تطلــب األمــر، اال انهــا يجــب ان تنعقــد قبــل اجتمــاع مجلــس ادارة الركــة الخــاص بمناقشــة 
ــة الخاصــة بالمكافــآت المقرتحــة العضــاء مجلــس االدارة للعــرض عــى اجتمــاع  ــة لرفــع التوصي ــة الختامي ــات المالي البيان

الجمعيــة العامــة للموافقــة.

مكافآت مجلس اإلدارة

 قامــت الركــة بإعــداد سياســة لبــدالت ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقــوم بمراجعتهــا بشــكل دوري. تأخــذ السياســة 
الحاليــة يف اعتبارهــا جــزءاً ثابتــاً “بــدل” مقابــل حضــور جلســات مجلــس اإلدارة، وجــزءاً متغــراً “مكافــأة” يرتبــط بــاألداء العــام 
للركــة ومــدى تحقيقهــا لألهــداف الموضوعــة عــى المــدى المتوســط وطويــل األجــل، عــى أال يتجاوزاجمــايل الجزءيــن - 
يف جميــع األحــوال - الحــد األقــى “الســقف” المنصــوص عليــه بالسياســة والمقــرر مــن قبــل قطــر للطاقــة، كمــا تــم إدراج 
المبــادئ األساســية لهــا ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالركــة. وفقــاً للنظــام األســايس للركــة، يتــم اعتمــاد المكافــآت 

المقرتحــة ألعضــاء مجلــس إدارة الركــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للركــة.

هــذا، ويف إطــار توفيــق الركــة ألوضاعهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام قانــون الــركات التجاريــة وتعديالتــه الصــادرة بموجــب 
القانــون رقــم ٨ لســنة 2٠21، قامــت الركــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي 
ُعقــد بتاريــخ 2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم ٤٤ مــن النظــام األســايس لهــا “ مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة “، والــذي 
مفــاده أن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، يتــم تحديدهــا وفقــاً للقانــون واللوائــح المعمــول بهــا ويتــم إقرارهــا بموجــب 
قــرار مــن الجمعيــة العامــة. ويجــوز حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى مبلــغ مقطــوع يف حالــة عــدم تحقيــق الركــة 

أرباحــاً، رهنــاً بموافقــة الجمعيــة العامــة للركــة.

تلــزتم الركــة يف سياســتها بالحــدود المنصــوص عليهــا بالمــادة رقــم )11٩( مــن قانــون الــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون 
رقــم 11 لســنة 2٠1٥ حيــث ال تزيــد نســبة تلــك المكافــآت عــى )٥%( مــن الربح الصــايف بعد خصم االحتياطيات واالســتقطاعات 

القانونيــة وتوزيــع ربــح اليقــل عــن )٥%( مــن رأس مــال الركــة المدفــوع عــى المســاهمن.
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مكافآت اإلدارة العليا

ــل قطــر للطاقــة مــن خــالل  ــم توفرهــا مــن ِقَب ــب الرئيــي يت ــة وغرهــا مــن مهــام المكت ــة واإلداري كافــة المهــام المالي
ــة  ــة أي ــي للرك ــكل التنظيم ــن الهي ــه ال يتضم ــة، وعلي ــع الرك ــة م ــات المرم ــة الخدم ــب اتفاقي ــة بموج ــا البري موارده

ــا عــن عــام 2٠22. ــة العلي ــإلدارة التنفيذي ــرت ل ــغ مكافــآت أُق ــة مبال ــايل التوجــد أي ــا، وبالت ــة علي مناصــب تنفيذي

تضــم اللجنــة حاليــاً ثالثــة أعضــاء، وتــم االجتمــاع بتاريــخ 2٠22/2/16 للنظــر يف المكافــآت المقرتحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
عــن العــام المــايل المنتهــي يف 2٠21/12/31، وهــو مــا تمــت التوصيــة بــه وإقــراره مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة لركــة 
مســيعيد والــي ُعقــدت بتاريــخ 2٠22/3/1٥ وذلــك بإجمــايل مبلــغ ٥،٩٠٠،٠٠٠ ريــال قطــري لكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة. أمــا 
فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة، فــال يتــم رصف أيــة مكافــآت أو بــدالت مقابــل عضويتهــا أو حضــور جلســاتها.

وفيما ييل بيان بتشكيل اللجنة:

المهاماسم العضو

رئيساًالسيد/ عبد العزيز محمد المناعي

عضواًالسيد/ عبدهللا يعقوب الحاي

عضواًالسيد/ أحمد عيل محمد

ــة  ــة والدراي ــرة الكافي ــا بالخ ــع لك منهم ــن، فيتمت ــن اآلخري ــا العضوي ــة، أم ــس إدارة الرك ــاء مجل ــن أعض ــة م ــس اللجن رئي
التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهمــا وممارســة اختصاصــات اللجنــة بصــورة فعالــة حيــث يشــغل الســيد/عبدهللا يعقــوب 
الحــاي، منصــب مديــر إدارة شــؤون الــركات المخصخصــة باإلنابــة بقطــر للطاقــة، بينمــا يشــغل الســيد /أحمــد عــيل 

محمــد، منصــب رئيــس قســم الحوكمــة واالمتثــال بــإدارة شــؤون الــركات المخصخصــة بقطــر للطاقــة.

3-9-3 لجنة الرتشيحات

لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات عــى مســتوى الركــة )عــى غــر مــا ورد بالمــادة رقــم )1٨( مــن نظــام الحوكمــة( حيــث أن 
مجلــس إدارة رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة يتشــكل وفقــاً لنظامهــا األســايس مــن عــدد ال يقــل عــن خمســة 
)٥( أعضــاء وال يزيــد عــى أحــد عــر )11( عضــواً، يتــم تعيينهــم جميعــاً مــن قبــل المســاهم الخــاص “قطــر للطاقــة” بحكــم 

مــا ســبق ايضاحــه مــن خصوصيــة تأســيس ونشــاط الركــة )بالبنــد رقــم 3-1 مــن هــذا التقريــر(. 

3-10 تقييم أداء المجلس

ــه  ــس إدارة كــفء وفعــال، وضمــان وفــاء أعضائ ــم ذايت لضمــان وجــود مجل ــة تقيي ــس اإلدارة ســنوياً عملي ُيجــري مجل
بالزتاماتهــم فضــاًل عــن توفــر أقــى حــد ممكــن مــن اإلنتاجيــة وتبــادل الخــرات. ويتــم التقييــم أخــذاً يف االعتبــار العديــد 

مــن العوامــل الــي يجــب أن تتمــاىش مــع مصلحــة مســاهمي الركــة عــى المــدى الطويــل وتلــي توقعاتهــم وهــي:

االستقاللية والحيادية يف طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح. . 1
المعرفة والخرة الي يتمتع بها األعضاء ومدى توائمها مع نشاط الركة. . 2
االلزتام والمشاركات والعمل الجماعي يف المجلس ولجانه التابعة.. 3
دور المجلس ومدى تحقيقه لألهداف الموضوعة بما يف ذلك نتائج األعمال وتحقيق إسرتاتيجية الركة.. ٤
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التعامل فيما بن المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للركة من ناحية أخرى. . ٥
آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الالزمة.. 6
تقديم آراء ومقرتحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الركة.. ٧

قامــت لجنــة المكافــآت باجتماعهــا األول لعــام 2٠22 المنعقــد بتاريــخ 2٠22/2/16 بمراجعــة التقييمــات الذاتيــة ألعضــاء 
المجلــس عــن العــام المــايل المنتهــي يف 2٠21/12/31، حيــث قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييمــات إيجابيــة عــى 
مســتويات مختلفــة، مثــل االســتقاللية، والموضوعيــة، والمعرفــة والخــرة، والعمــل الجماعــي، والقيــادة، واألهــداف، 
والمســاهمات، والمشــاركة والمدخــالت. كمــا تــم مناقشــة عــدة اقرتاحــات والــي مــن شــأنها تعزيــز أداء المجلــس. ثــم تــم 

رفــع نتائــج التقييــم اىل مجلــس ادارة الركــة األول لعــام 2٠22 المنعقــد بتاريــخ 2٠22/2/21.

مــن المقــرر أن تراجــع لجنــة المكافــآت يف اجتماعهــا األول لعــام 2٠23 التقييــم الــذايت ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام 
2٠22، وســرتفع توصياتهــا يف هــذا الشــأن ضمــن تقريرهــا اىل اجتمــاع مجلــس اإلدارة.

خــالل عــام 2٠22، فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الركــة ضمــن 
ــه القيــام بهــا والمنصــوص عليهــا يف لوائــح الركــة، ال توجــد أيــة تظلمــات او شــكاوي مــن قبــل  الصالحيــات المخــول ل
أعضــاء المجلــس، وأيــة مقرتحــات يتــم مناقشــتها خــالل اجتماعــات مجلــس االدارة ومــن ثــم يتــم اتخــاذ االجــراءات الالزمــة 
ذات الصلــة ســواء كانــت تصحيحيــة أو تعزيزيــة. مجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس يف القيــام بالزتاماتــه 

ومهامــه كمــا هــي منصــوص عليهــا.

4- أعمال الرقابة بالرشكة

يتمثــل الهــدف األســايس إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للركــة يف ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان، 
بمــا يف ذلــك االلــزتام بسياســات اإلدارة، وحمايــة األصــول، ومنــع وكشــف االحتيــال والخطــأ، والتأكــد مــن مــدى دقــة 
الســجالت الماليــة للركــة واالعتمــاد عليهــا، فضــاًل عــن تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا، والعمــل عــى إدارتهــا. ويف 
ســبيل ذلــك، قامــت الركــة بإعــداد نظــام رقابــة داخــيل يتضمــن وضــع الضوابــط الداخليــة عــى إعــداد التقاريــر الماليــة 
والسياســات واإلجــراءات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، والتدقيــق الداخــيل والخارجــي، ورقابــة الــزتام الركــة 
ــة والمســؤولية والمســاءلة يف أقســام  ــة الذاتي ــر واضحــة للرقاب ــم وضــع معاي ــم يت ــة. ث ــح ذات الصل ــط واللوائ بالضواب

الركــة كلهــا. 

ويتــم اإلرشاف عــى نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة لمناقشــة 
المالحظــات المتعلقــة بالرقابــة الداخليــة. ويقــوم المدقــق الداخــيل بإصــدار تقاريــره يف هــذا الصــدد بشــكل دوري.

ويف إطــار حــرص الركــة عــى تطبيــق أفضــل المعايــر يف إعــداد نظــم الرقابــة الداخليــة، تأخــذ اإلدارة اإلطــار المتكامــل 
للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو )2٠13( يف اعتبارهــا كإطــار مرجعــي عنــد إعــداد نظــام الرقابــة الداخــيل للركــة. ويشــمل 
اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو )2٠13( مكونــات مرتابطــة فيمــا بينهــا، هــي البيئــة الرقابيــة وتقييــم 

المخاطــر وأنشــطة الرقابــة والمعلومــات واالتصــاالت والرصــد.
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وتعــد الرقابــة الداخليــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن حوكمــة الركــة، والــي تشــمل مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والموظفــن عــى لك المســتويات التنظيميــة. وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن أجــل: 

حماية أصول الركة.. 1

ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية. . 2

ضمان االمتثال للتريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.. 3

ضمان تحقيق األهداف والتحسن المستمر للفاعلية التشغيلية.. ٤

ــر المهنيــة وأن تكــون  ــر الماليــة للركــة هــو أن تكــون متوافقــة مــع أعــى المعاي إن الهــدف الخــاص عنــد إعــداد التقاري
ــة ودقيقــة ومفهومــة. ــة وعادل كامل

إضافــة إىل ذلــك، فــإن وجــود إطــار مرجعــي مثــل كوســو )COSO( ســيمكن اإلدارة مــن إنشــاء نظــام رقابــة داخليــة 
والمحافظــة عليــه، وبمــا يتســى معــه لمدقــق حســابات الركــة مــن الرجــوع إليــه كإطــار مرجعــي للقيــام بالمهــام 
والمســؤوليات المــولك بهــا وفقــاً للمــادة )2٤( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 
)٥( لســنة 2٠16، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مــدى مالءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا يف الركــة. 

ولضمان االمتثال ألحكام المادة رقم )٤( من نظام الحوكمة، يتعن عى الركة ما ييل:

وضــع ضوابــط داخليــة كافيــة وفعالــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والمحافظــة عليهــا للتخفيــف مــن حــدة مخاطــر . 1
المؤثــرة. األخطــاء 

تقييــم وتقديــر مــدى كفايــة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للتخفيــف مــن حــدة مخاطــر األخطاء . 2
المؤثرة.

ويف ســبيل هــذا الغــرض، تــم تقييــم إطــار الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للركــة “ICoFR” اســتناداً إىل البيانــات 
الماليــة المســتقلة للركــة لعــام 2٠21. وقــد اتبــع نهجــاً تنازليــاً يف تصميــم اإلطــار واختبــاره، حيــث يتــم البــدء عــى مســتوى 

البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر الخاصــة بالضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

وقــد تــم تقييــم المخاطــر ألنشــطة األعمــال اســتناداً إىل البيانــات الماليــة المســتقلة للركــة لعــام 2٠21. وتضمــن تقييــم 
المخاطــر تطبيــق مســتوى التأثــر “Materiality” عــى البيانــات الماليــة المســتقلة للركــة لعــام 2٠21 )أخــذا يف االعتبــار 
ــد الحســابات  العوامــل النوعيــة والكميــة( اســتناداً إىل مدخــالت المدقــق الخارجــي وأفضــل الممارســات مــن أجــل تحدي
واإلفصاحــات الهامــة وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة داخــل الركــة بهــدف تحديــد الضوابــط 
والتقييــم واالختبــار. ويوجــه هــذا النهــج االنتبــاه إىل الحســابات واإلفصاحــات والتأكيــدات الــي تشــر بصــورة منطقيــة 
الحتماليــة وجــود أخطــاء مؤثــرة يف البيانــات الماليــة واإلفصاحــات ذات الصلــة. ثــم يتــم فهــم المخاطــر يف عمليــات 
الركــة ذات الصلــة بالحســابات الهامــة الــي تــم تحديدهــا واإلفصاحــات والتأكيــدات اســتناداً إىل تقييــم المخاطــر ثــم اختبــار 
ــة. ويمكــن رشح تلــك العمليــة  َرة لألخطــاء يف لك تأكيــد ذي صل تلــك الضوابــط الــي تتنــاول بشــكل كاٍف المخاطــر الُمَقــدَّ

بالتفاصيــل عــى النحــو التــايل:
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تقييم المخاطر:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة يف البيانات المالية.. 1

تحديــد مســتوى التأثــر “Materiality level” )أخــذاً يف االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة( ومدخــالت التدقيــق . 2
الخارجــي والعوامــل األخــرى ذات الصلــة بتحديــد أوجــه الضعــف المؤثــرة.

تحديــد فئــات المعامــالت وأرصــدة الحســابات الهامــة واإلفصاحــات وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال . 3
المطبقــة اســتناداً إىل مســتوى التأثــر المحــدد. وتتضمــن تأكيــدات البيانــات الماليــة الوجــود أو الحــدوث، واالكتمــال، 

والتقييــم أوالتخصيــص، والحقــوق وااللزتامــات، واإلفصاحــات. 

عملية التتبع:

عقــب إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر، يتــم تحديــد الضوابــط الداخليــة المعنيــة الــي تخفــف مــن حــدة األخطــاء الجوهريــة 
ــك بمراجعــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة ومناقشــة  ــات التتبــع، وذل يف أنشــطة األعمــال المطبقــة مــن خــالل عملي

اإلدارة ومســؤويل العمليــات وفهــم خــط ســر المعامــالت.

وتصنف هذه الضوابط كالتايل:

ــل اإلدارة إلعــداد الموظفــن إلدارة . 1 الضوابــط عــى مســتوى الكيــان – متوفــرة يف الركــة وتتضمــن تدابــر مــن ِقَب
المخاطــر بصــور كافيــة مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي وتوفــر المعرفــة واألدوات المالءمــة وصقــل المهــارات.

لتكنولوجيــا . 2 العامــة  التحتيــة  األنظمــة والبنيــة  الضوابــط عــى  تلــك   – المعلومــات  لتكنولوجيــا  العامــة  الضوابــط 
بالركــة. المعلومــات 

ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة عــى المعامــالت المالية. . 3
وقــد تتغــر هــذه الضوابــط بمــرور الوقــت نتيجــة التغيــرات يف أنشــطة أعمــال الركة.

تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة بــدءاً مــن إنشــائها ومرورهــا بعمليــات الركــة، بمــا يف ذلــك أنظمــة المعلومــات، 
إىل أن يتــم تقييدهــا يف الســجالت الماليــة للركــة، باســتخدام نفــس اإلجــراءات وتكنولوجيــا المعلومــات الــي يســتخدمها 

موظفــو الركــة.

وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش عى المستندات ذات الصلة.

اختبار الضوابط الداخلية:

بعــد تقييــم المخاطــر وتحديــد الضوابــط، يتــم إجــراء اختبــارات الضوابــط عــى لك ضابــط مــن الضوابــط المحــددة لتقييــم 
ــة  ــط ثالث ــار الضواب ــك. ويتضمــن اختب ــه يعمــل بشــكل فعــال أم غــر ذل ــكايف وأن ــم تصميمــه بالشــكل ال مــا إن كان قــد ت

مكونــات: اختبــار فاعليــة التصميــم واختبــار فاعليــة التشــغيل والرصــد المســتمر. 

تقرير حوكمة الرشكة 2022

رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة | التقريــــــــر السنــــــوي 2022

72



اختبار الضوابط - اختبار فاعلية التصميم:

يشــمل اختبــار فاعليــة تصميــم الضوابــط تحديــد مــا إن كانــت ضوابــط الركــة - حــال تشــغيلها عــى النحــو المنصــوص 
عليــه مــن ِقَبــل األشــخاص الذيــن يملكــون الصالحيــة والكفــاءة الالزمــة ألداء الضابــط بشــكل فعــال - تلــي أهــداف الركــة 
بشــأن الرقابــة، وتمنــع أو تكشــف بصــورة فاعلــة األخطــاء أو االحتيــال الــذي يمكــن أن يســفر عــن حــدوث أخطــاء جوهريــة 
يف البيانــات الماليــة، ممــا نســتنتج معــه مــا إذا كان لــدى الركــة نظامــاً داخليــاً كافيــاً للضوابــط عــى إعــداد التقاريــر الماليــة 

أم غــر ذلــك.

ويتضمــن اختبــار التصميــم مزيجــاً مــن االستفســارات بشــأن الموظفــن المناســبن، ورصــد عمليــات الركــة، والتفتيــش 
عــى المســتندات ذات الصلــة.

 

اختبار فاعلية التشغيل:

يتضمــن اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط الحصــول عــى أدلــة حــول مــا إذا الضابــط يعمــل وفقــاً لتصميمــه خــالل فــرتة 
إعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة. لــكل ضابــط يخضــع الختبــار فاعليــة التشــغيل، فــإن الدليــل الــالزم الســتنتاج مــا إن كان 
الضابــط فعــال يعتمــد عــى الخطــر ذو الصلــة بالضابــط، المقيــم اســتناداً إىل عوامــل مثــل طبيعــة الخطــأ وحجمــه، 
والــذي يهــدف هــذا الضابــط إىل منعــه، ويعتمــد كذلــك عــى تاريــخ حــدوث األخطــاء، ووتــرة تشــغيل الضابــط، وفاعليــة 
ــط، أي آيل أو  ــط، وطبيعــة الضاب ــن يقومــون بتشــغيل الضاب ــان، وكفــاءة الموظفــن الذي ــط عــى مســتوى الكي الضواب

يــدوي. 

تقييم أوجه القصور المحددة::

يحــدث “القصــور” يف الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل أحــد الضوابــط لــإلدارة 
أو الموظفــن يف الســياق المعتــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم إمكانيــة منع األخطاء أو اكتشــافها يف الوقت المناســب.

وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة لك وجــه مــن أوجــه القصــور يف الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتــر- ســواء بشــكل مســتقل 
أو ضمنيــاً - أوجــه قصــور أو نقــاط ضعــف جوهريــة كمــا يف تاريــخ المزانيــة العموميــة.

ــزداد  ــة ي ــات المالي ــة إلعــداد البيان ــط الداخلي ــار أن القصــور أو الضعــف الجوهــري يف الضواب تأخــذ إدارة الركــة يف االعتب
معــه احتماليــة أن يتعــذر منــع أو اكتشــاف الخطــأ يف البيانــات الماليــة الســنوية أو المرحليــة للركــة يف الوقــت المناســب، 

وهــو مــا يعتــر أمــراً هامــاً بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق اهتمــام المســؤولن عــن اإلدارة والحوكمــة.

يحــدث القصــور يف التصميــم عنــد: )أ( غيــاب ضابــط رضوري لتحقيــق الهــدف الرقــايب أو )ب( تصميــم أحــد الضوابــط 
ــم تشــغيله وفقــاً لتصميمــه. ــح بمســتوى ال يحقــق الهــدف الرقــايب حــى وإن ت القائمــة بشــكل غــر صحي

يحــدث القصــور يف فاعليــة التشــغيل عندمــا ال يعمــل أحــد الضوابــط المصممــة بشــكل صحيــح وفقــاً لتصميمــه، أو 
ــة. ــط بفاعلي ــط الســلطة أو الكفــاءة الالزمــة لتشــغيل الضاب ــذي يقــوم بتشــغيل الضاب ــك الشــخص ال عندمــا ال يمتل
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المعالجة واختبارها:

ــة مســائل أو أوجــه قصــور تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة.  تأخــذ الركــة يف اعتبارهــا معالجــة أي
وفــور إعــداد أو تصويــب الضابــط، ينبغــي منحــه وقــت تشــغيل كاِف للتحقــق مــن فاعليــة تشــغيله. ويتوقــف مقــدار 

ــغيله. ــدل تش ــه ومع ــى طبيعت ــة ع ــغيله بفاعلي ــط وتش ــق الضاب ــالزم لتطبي ــت ال الوق

ــر الماليــة للركــة واختبــار التصميــم وفاعليــة  وبنــاًء عــى عمليــة تقييــم اإلطــار الحــايل للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاري
التشــغيل، تــرى اإلدارة أن الركــة قامــت بإعــداد إطــار رقابــة داخــيل مالئــم ويســتويف متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة. إضافــة إىل ذلــك، تــرى إدارة الركــة أن اإلطــار الــذي تــم وضعــه يعتــر مالئمــاً ليشــكل األســاس لالمتثــال 

لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة يف هــذا الصــدد. 

نبن فيما ييل العنارص الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع يف الركة:

4-1 إدارة المخاطر

يتــم العمــل يف ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا بقطــر للطاقــة كمقــدم خدمــات للركــة بنــاء عــى اتفاقيــة 
الخدمــات المرمــة، إال أن مجلــس اإلدارة يحــرص عــى الحفــاظ عــى إطــار مالئــم إلدارة المخاطــر عــى مســتوى الركــة، إذ 

أن إدارة المخاطــر تشــكل جــزءاً أساســياً مــن حوكمــة الركــة، وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة. 

يأخــذ هــذا اإلطــار يف اعتبــاره وضــع عمليــة متكاملــة إلدارة المخاطــر عــى نحــو مســتمر، بــدءاً مــن تحديــد المخاطــر 
وتقييمهــا وقياســها وإدارتهــا، وصــواًل إىل رصدهــا عــى النحــو التــايل:

ــم  ــي ت ــة بالكامــل وال ــي تواجههــا الرك ــم لك المخاطــر ال ــد وتقيي ــد المخاطــر وتقييمهــا تحدي ــة تحدي تشــمل عملي  -
ــكل شــكل مــن أشــكال  ــال. ول ــة، وامتث تصنيفهــا اىل أربعــة أقســام رئيســية هــي: مخاطــر اســرتاتيجية، تشــغيلية، مالي
المخاطــر البــد أن تتوافــر اإلجــراءات الــي تتضمــن معالجتــه بصــورة فاعلــة، هــذا إضافــة إىل مجموعــة مــن المــؤرشات 
لرصــد التغــرات يف هيــكل المخاطــر والمشــهد العــام لهــا. أيضــاً تتــم محــاكاة عمليــة ظهــور المخاطــر يف عــدة 

ــة.  ــى أداء الرك ــي ع ــا الرتاكم ــم أثره ــة وتقيي ــالج المالءم ــبل الع ــداد س ــك إلع ــيناريوهات، وذل س

ثم يتم قياس المخاطر استناداً إىل األثر واحتمالية الحدوث.  -

تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي   -
ــاء  ــل وأثن ــا قب ــل م ــاة، أي مراح ــا دورة حي ــر له ــة أن المخاط ــاء المعالج ــا أثن ــة يف اعتباره ــذ الرك ــة. وتأخ ــه الرك تقبل
وبعــد حــدوث المخاطــر. كمــا تأخــذ الركــة يف اعتبارهــا ضمــان توفــر الحمايــة وإعــداد اللوائــح واإلجــراءات التشــغيلية 
والضوابــط الرقابيــة الــي تتمــاىش مــع الممارســات المثــى وتكفــل تقليــل المخاطــر ذات الصلــة والتخفيــف مــن آثارهــا.

ثم يتم رصد المخاطر لضمان رسعة تحديد أية مشالك ذات صلة ومعالجتها بالمستوى اإلداري المالئم.   -
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4-2 التدقيق

4-2-1 التدقيق الداخيل

تقــوم الركــة بشــكل دوري بإجــراء مناقصــة الختيــار أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات 
التدقيــق الداخــيل للركــة وفقــاً إلجــراءات التناقــص، ويتــم العــرض عــى لجنــة المناقصــات الُمشــكلة، والــي بدورهــا ترفــع 

توصياتهــا إىل لجنــة التدقيــق بشــأن اختيــار االستشــاري المناســب يف ضــوء العــروض الفنيــة والتجاريــة المقدمــة.

ــم خدمــات التدقيــق  ــب االستشــارية المتخصصــة بغــرض تقدي ــم طــرح مناقصــة لتعيــن أحــد المكات خــالل عــام 2٠22، ت
ــة التدقيــق وخطــة  ــق عــى المشــاريع المشــرتكة تبعــاً لتعليمــات لجن الداخــيل للركــة “كمقــدم خدمــات”، أيضــاً التدقي
التدقيــق الموضوعــة. هــذا، وقــد صادقــت اللجنــة بقرارهــا رقــم )2( لعــام 2٠22 - بعــد االطــالع عــى ومراجعــة اإلجــراءات 
الخاصــة بطــرح المناقصــة واجــراء التقييمــات ذات الصلــة - عــى تعيــن أحــد المكاتــب االستشــارية واســناده مهــام 

ــر عــام 2٠23. ــاراً مــن األول مــن يناي المدقــق الداخــيل للركــة لمــدة خمــس ســنوات اعتب

يشــمل نطــاق المدقــق الداخــيل الــذي يتــم تعيينــه اجــراء تقييــم المخاطــر عــى مســتوى الركــة والمشــاريع المشــرتكة، 
ومــن ثــم تحديــد خطــة التدقيــق المالءمــة، الحصــول عــى موافقــة لجنــة التدقيــق، اجــراء عمليــات التدقيــق وفقــاً 
ــذ المالحظــات المعلقــة  ــق بشــكل دوري فضــاًل عــن متابعــة تنفي ــة التدقي ــره اىل لجن ــم تقاري للخطــة المعتمــدة، تقدي

وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصلــة.

المدقــق الداخــيل لديــه صالحيــة الوصــول إىل كافــة أنشــطة الركــة، حيــث يتــم توفــر كافــة البيانــات مــى وكيفمــا تــم 
الطلــب. ويقــوم المدقــق الداخــيل بالتحقــق مــن إجــراءات الرقابــة واإلرشاف عــى الشــؤون الماليــة وإدارة المخاطــر، مراجعة 
تّطــور عوامــل المخاطــر يف الركــة ومــدى مالءمــة وفاعليــة األنظمــة المعمــول بهــا يف مواجهــة المخاطــر ذات الصلــة. 
كمــا ُيَقّيــم مــدى الــزتام الركــة بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة، والتقيــد بالقوانــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا الــزتام 

الركــة بالقواعــد والــروط الــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح يف الســوق المــايل.

يعــد المدقــق الداخــيل تقاريــر التدقيــق الداخــيل عــى مســتوى الركــة والمشــاريع المشــرتكة حســب خطــة التدقيــق 
المعتمــدة ووفقــاً للمعايــر العالميــة للتدقيــق الداخــيل، ويرفــع جميــع التقاريــر والتوصيــات بشــكل دوري لك ثالثــة أشــهر 
إىل لجنــة التدقيــق، ومــن ثــم إىل مجلــس إدارة الركــة ضمــن التقريــر الــدوري للجنــة التدقيــق. يتضمــن التقريــر نتائــج 
تقييــم المخاطــر واألنظمــة المعمــول بهــا يف الركــة، إجــراءات الرقابــة وإدارة المخاطــر، مســتجدات التدقيــق مــن حيــث 
نتائــج عمليــات التدقيــق، تقييــم أداء الركــة بشــأن تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة وبمــا يكفــل االلــزتام واالمتثــال للوائــح 
الجهــات الرقابيــة، المتابعــة والوضــع الحــايل لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة أيــة 
نقــاط ضعــف يف إجــراءات الرقابــة الداخليــة، وأيــة مهــام أخــرى وفقــاً لتوصيــات لجنــة التدقيــق ذات الصلــة. تســتلم اإلدارة 

التنفيذيــة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق. 

خــالل فــرتة التعاقــد، أجــرى المدقــق الداخــيل 1٠ عمليــات تدقيــق ومتابعــة الحقــة وفقــاً لخطــة التدقيــق الــي تغطي رشكة 
مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ورشكتيهــا كيــو كيــم، كيوكيــم 2. شــمل نطــاق التدقيــق الداخــيل، والــذي اســتند اىل 
تقييــم المخاطــر، مجموعــة واســعه مــن المجــاالت عــر هــذه الــركات غطــت العمليــات األساســية )الصيانــة، المشــاريع، 
أنظمــة الرقابــة الصناعيــة، ومــا اىل ذلــك(، ومهــام الدعــم )مثــل الحوكمــة واالمتثــال، الشــؤون الماليــة والحســابات، التقاريــر 
اإلداريــة، المــوارد البريــة، تكنولوجيــا المعلومــات، الصحــة والســالمة والبيئــة، إدارة المخاطــر المؤسســية ومــا إىل ذلــك(. 
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4-2-2 التدقيق الخارجي

يقــوم مدقــق الحســابات بتقديــم خدمــات التأكيــد عــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة 
طبقــاً لمعايــر المحاســبة والتدقيــق العالميــة، ويقــوم برفــع تقاريــره بشــأن المالحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط 
الرقابيــة الماليــة المتبعــة، ومــع األخــذ يف االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم )2٤( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، 
ــك المتعلقــة بمــدى  ــة خاصــة تل ــم األداء بالرك ــة وتقيي ــام بأعمــال الرقاب يشــمل نطــاق مهــام المدقــق الخارجــي القي
مالءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا بالركــة بمــا فيهــا الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، 
أيضــا مــدى الــزتام الركــة بنظامهــا األســايس وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتريعــات الهيئــة ذات الصلــة بمــا فيهــا أحــكام 

نظــام الحوكمــة للــركات المدرجــة يف الســوق الرئيســية. 

ــون رقــم  ــه الصــادرة بموجــب القان ــة وتعديالت ــركات التجاري ــون ال يف إطــار توفيــق أوضاعهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام قان
ــخ  ــذي ُعقــد بتاري ــة وال ــة للرك ــة العامــة غــر العادي ــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعي ٨ لســنة 2٠21، قامــت الرك
2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم ٥٧ مــن النظــام األســايس “ المدققــون”، والــذي مفــاده أن مجلــس اإلدارة يــويص 
بتعيــن مدققــي حســابات الركــة الذيــن يجــب أن يكونــوا رشكــة محاســبة مســتقلة ومعــرتف بها دولياً ومســجلة لممارســة 
العمــل يف دولــة قطــر، ويتــم تعيينهــم ســنوياً لمــدة ســنة )1( واحــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة. ال يجــوز تعيــن مدققــي 
حســابات ألكــر مــن ثــالث )3( مــدد متعاقبــة مــا لــم تقــرر الجمعيــة العامــة خــالف ذلــك. يقــدم مجلــس اإلدارة إىل مدققــي 
الحســابات كافــة المعلومــات الــي يطلبونهــا إلعــداد تقاريرهــم خــالل شــهرين )2( مــن نهايــة الســنة الماليــة للركــة. يحــق 
ــر عــن حســابات  ــم تقري ــزتم مدققــو الحســابات بتقدي ــر وســجالت الركــة ويل للمدققــن اإلطــالع بشــكل كامــل عــى دفات
ــح المعمــول  الركــة قبــل موعــد اجتمــاع مجلــس االدارة واجتمــاع الجمعيــة العامــة المعنيــن وفقــا للقواعــد واللوائ
بهــا. يحــرض مدققــوا الحســابات الجمعيــة العامــة الســنوية )الــي تنعقــد خــالل أربعــة )٤( أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة 

للركــة( ويقدمــوا تقريرهــم بخصــوص حســابات الركــة أمــام هــذه الجمعيــة العموميــة الســنوية.

ــدى  ــن ل ــن الخارجي ــدول المدقق ــجلن بج ــابات المس ــي الحس ــروض مدقق ــص ع ــة وفح ــق بمراجع ــة التدقي ــوم لجن تق
الهيئــة، وترفــع إىل المجلــس توصيــة باختيــار أحــد مدققــي الحســابات لتعيينــه، وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم 
إدراجهــا بجــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للركــة. تعــن الجمعيــة العامــة مدقــق حســابات لمــدة ســنة واحــدة 
ــل مــرور  ــه قب ــم إعــادة تعيين ــة، وال يت ــة بحــد أقــى خمــس ســنوات متصل ــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثل ــة للتجدي قابل

ــن.  ســنتن متتاليت

ــة معلومــات الركــة.  ــه بالحفــاظ عــى رسي ــزتام موظفي ــن الركــة ومدقــق الحســابات بــرضورة ال ينــص العقــد فيمــا ب
وبموجــب اللوائــح والقوانــن ذات الصلــة يحظــر عــى مدقــق الحســابات الجمــع بــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة 

إليــه وأي عمــل آخــر بالركــة، والعمــل بالركــة قبــل ســنة عــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عالقتــه بهــا. 
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قامــت الركــة بطــرح مناقصــة لتعيــن المدقــق الخارجــي اعتبــاراً مــن عــام 2٠22 لمــدة خمــس ســنوات، عــى أن يتــم عــرض 
توصيــة اللجنــة - الُمشــكلة وفقــاً الجــراءات المناقصــات الخاصــة بالركــة - بالتعيــن المقــرتح عــى اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة الســنوي للركــة إلقرارهــا. فيمــا يتعلــق بعــام 2٠22، فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة للركــة يف اجتماعهــا 
عــن عــام 2٠21 والــي ُعقــدت بتاريــخ 2٠22/3/1٥ عــى تعيــن الســادة ديلويــت – فــرع قطــر “Deloitte” مدققــاً خارجيــاً للركــة 
عــن عــام 2٠22 مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا 1٩٨,٥٠٠ ريــال قطــري، شــاملة مهــام التدقيــق الخارجــي والمهــام االضافيــة 
وفقــاً لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة الخاصــة بتقييــم الضوابــط الداخليــة عــى عمليــة اعــداد البيانــات الماليــة 

باإلضافــة اىل تقيــد الركــة بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة.

خــالل عــام 2٠22، حــرض مدقــق الحســابات “PwC” اجتمــاع الجمعيــة العامــة للركــة عــن العــام المــايل المنتهــي يف 
2٠21/12/31 والــي ُعقــدت بتاريــخ 2٠22/3/1٥، وقــام بتقديــم تقريــر التأكيــد المســتقل حــول: )أ( تدقيــق البيانــات الماليــة، 
ــات  ــة للعملي ــر المالي ــة عــى إعــداد التقاري ــة الداخلي ــط الرقاب ــة التشــغيلية لضواب ــم والفاعلي )ب( مــدى مالءمــة التصمي
الجوهريــة، وكذلــك )ج( االلــزتام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )الهيئــة( والتريعــات ذات الصلــة، بمــا يف ذلــك نظــام 
ــة وفقــا  ــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية )النظــام( الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئ ــات القانوني حوكمــة الــركات والكيان

للقــرار رقــم )٥( لســنة 2٠16.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعــام المــايل المنتهــي يف 2٠22/12/31، مــن المقــرر حضــور مدقــق الحســابات الخارجــي، ديلويــت - فــرع 
ــم  ــخ 2٠23/3/12، وســيقوم بتقدي ــة العامــة للركــة عــن عــام 2٠22 المزمــع عقــده بتاري قطــر”Deloitte” اجتمــاع الجمعي

ــر التأكيــد المســتقل لمســاهمي رشكــة مســيعيد حــول: تقري

ــة، مــن كافــة  ــره تظهــر بصــورة عادل ــة والمرفقــة بتقري ــات المالي ــرأي أن البيان ــث أفــاد بال ــة حي ــات المالي ــق البيان تدقي أ. 
النواحــي الجوهريــة، المركــز المــايل للمجموعــة كمــا يف 31 ديســمر 2٠22 وأدائهــا المــايل وتدفقاتهــا النقديــة للســنة 

.)IFRSs( المنتهيــة يف ذلــك التاريــخ وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

ــر  ــة عــى التقاري ــة الداخلي ــة تشــغيل أنظمــة الرقاب ــم وتطبيــق وفعالي ــس اإلدارة عــن تصمي ــان الصــادر عــن مجل البي ب. 
الماليــة، حيــث أفــاد بالــرأي أن تقريــر مجلــس إدارة الركــة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــى التقاريــر الماليــة، قــد تــم 
النــص عليــه بشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، وذلــك بنــاًء عــى المعايــر المحــددة يف اإلطــار الصــادر عــن 
ــغيل  ــة التش ــق وفعالي ــم والتطبي ــة التصمي ــأن فعالي ــتنتاجه بش ــك اس ــا يف ذل ــات )COSO(، بم ــة المنظم ــة رعاي لجن
ــق بركــة مســيعيد عــى أســاس  ــد هــذا يتعل ــر التأكي ــأن نطــاق تقري ــة. منوهــاً ب ــر المالي ــة عــى التقاري ــة الداخلي للرقاب
منفصــل وال يتعلــق بعمليــات المشــاريع المشــرتكة )المجموعــة( ككل، بنــاء عــى االســتثناءات المنصــوص عليهــا مــن 

قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. ولــم يتــم تعديــل تقريــره فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة.

البيــان الصــادر عــن مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال للوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ذات الصلــة، بمــا يف ذلــك  ج. 
نظــام حوكمــة الــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة يف الســوق الرئيســية، حيــث أفــاد بأنــه بنــاًء عــى إجــراءات التأكيــد 
ــأن بيــان  ــه يعتقــد ب ــة الــي تــم الحصــول عليهــا، لــم يلفــت انتباهــه أي يشء يجعل المحــدود الــي تــم اجراؤهــا واألدل
مجلــس إدارة الركــة حــول االمتثــال للوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة المعمــول بهــا بمــا يف ذلــك النظــام، لــم يتــم 

اإلفصــاح عنــه بصــورة عادلــة جميــع النواحــي الجوهريــة كمــا يف 2٠22/12/31.
 

التقاريــر الكاملــة لمدقــق الحســابات الخارجــي المشــار اليهــا بعاليــه والــي تتضمــن المســؤوليات، القيــود المتأصلــة، النطــاق 
ومحدداتــه، المعايــر، النتائــج وأســس االســتنتاج/الرأي، قــد تــم نرهــا ضمــن التقريــر الســنوي للركــة المتوافــر عــى 

.)www.mphc.com.qa( موقعهــا اإللكــرتوين
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4-3 التقيد بالضوابط

يلــزتم مجلــس إدارة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة الزتامــاً قويــاً بالمحافظــة عــى االمتثــال إىل لك اللوائــح التنظيميــة 
المعمــول بهــا، بمــا يف ذلــك متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن الــركات المدرجــة يف البورصــة. كمــا يبــذل 
الرائــدة والمعايــر  مجلــس اإلدارة قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة يســتند إىل الممارســات 

ــة بشــأن الحوكمــة. ــة التنظيمي ــات المحلي والمتطلب

حــاالت عــدم االمتثــال ألحــكام محــددة مــن أحــكام نظــام الحوكمــة تمــت اإلشــارة إليهــا يف هــذا التقريــر مــع ذكــر األســباب 
الــي تكمــن وراء عــدم االمتثــال. وتحــرص الركــة عــى االمتثــال ألحــكام قوانــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وتريعاتهــا 

ذات الصلــة المعمــول بهــا والــي تشــمل نظــام الحوكمــة.

تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الركــة يف االمتثــال إىل قواعــد 
ــة  الحوكمــة، فضــاًل عــن إدارة ومراقبــة المخاطــر مــن خــالل ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصل

ــال. ــة الركــة كركــة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم االمتث بغــرض حماي

يرصــد قســم االمتثــال عــى نحــو مســتمر التغــرات الــي تدخــل عــى قوانــن الحوكمة وممارســاتها الرائــدة، وُيعلــم المجلس 
بالكامــل دوريــاً بالتغــرات ذات الصلة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنية بالحوكمة. 

حيثمــا يكــون لزامــاً عــى الركــة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغيــرات عــى اللوائــح التنظيميــة 
والممارســات الرائــدة يف مجــال حوكمــة الــركات، يتوجــب عــى مســؤويل االمتثــال إعــداد وتقديــم مقرتحــات بشــأن 

التغيــرات يف الحوكمــة إىل مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.

ويف هــذا الصــدد، وكإجــراء إضــايف، جــاري اعــداد آليــة لمراجعــة وتتبــع وضمــان امتثــال الركــة للقوانــن والقواعــد 
واللوائــح ذات الصلــة المعمــول بهــا، وتعزيــز عمليــة المراجعــة الذاتيــة للركــة الدارة المخاطــر. تهــدف تلــك اآلليــة بشــكل 

عــام اىل مــا يــيل:

تقديم ضمان معقول عن مدى تقيد الركة للقوانن واللوائح المعمول بها ذات الصلة،  -

الكشف عن حاالت عدم االمتثال سواء كان عرضياً أو متعمداً،  -

اتخاذ ما يلزم من اجراءات تأديبية وفقاً للوائح الركة يف حال وجود أي سلوك غر متوافق،  -

اتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية لعالج آثار عدم االمتثال،  -

وضع المقرتحات الخاصة بتجنب عدم االمتثال يف المستقبل.  -

عــى مســتوى المشــاريع المشــرتكة والــي هــى ليســت بموضــوع التقريــر، فــإن لك رشكــة مــن رشكات المجموعــة عــى وعــي 
تــام بأهميــة إرســاء مبــاديء الحوكمــة الرشــيدة والــي منهــا الشــفافية والمســاءلة والمســؤولية لدعــم مســؤوليتها إزاء 

تحقيــق األهــداف والغايــات االســرتاتيجية واالســتقرار المــايل والزناهــة ومــن ثــم تعزيــز التمــز التشــغييل. 

مــن ناحيــة أخــرى يتــم إدارة تلــك الــركات بشــكل مســتقل - وفــق االتفاقيــات واللوائــح الــي تأسســت يف ظلهــا مــع الــركاء 
اآلخريــن - مــن قبــل مجلــس إدارة يتمتــع بالصالحيــات الالزمــة الدارة الركــة وممارســة مهامــه بمــا يتفــق مــع مســئوليته 

االئتمانيــة وبمــا يضمــن حمايــة حقــوق كافــة المســاهمن عــى اختــالف مســتوياتهم. 

ــل  ــم االرشاف عليهــا مــن قب ــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر يت ــة داخلي ــط رقاب ــة لديهــا أنظمــة وضواب أيضــا لك رشك
مجلــس ادارة الركــة ولجانــه ولجــان تنفيذيــة أخــرى ذات الصلــة مثــل لجــان التدقيــق، لجــان ادارة المخاطــر المؤسســية، 
ــة، لجــان المناقصــات، لجنــة الصحــة والســالمة واألمــن  لجــان الحوكمــة واالمتثــال، لجنــة إدارة األزمــات والمخاطــر التجاري
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ــا المعلومــات وأمــن اإلنرتنــت، لجــان توجيهيــة  ــة والتقطــر، لجنــة االنضبــاط، لجنــة تكنولوجي والبيئــة، لجنــة المــوارد البري
للمشــاريع وأعمــال الصيانــة الدوريــة الشــاملة. االمــر الــذي ينعكــس بــدوره بشــكل ايجــايب عــى خلــق بيئــة رقابيــة تزتامــن مــع 

أفضــل المعايــر والممارســات المتبعــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، يحــرص مجلــس إدارة رشكــة مســعيد بشــكل دوري عــى مناقشــة األداء المــايل والتشــغييل لمشــاريعها 
المشــرتكة واجــراء تحليــل مقــارن لعوامــل المخاطــر الخارجيــة مثــل األســعار، أحجــام المبيعــات وغرهــا، أيضــاً تحــرص الركــة 
عــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة - الممثلــن لهــا يف المشــاريع المشــرتكة - ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة الكافيــة والدرايــة 
التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة المــروع المشــرتك وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. وبتعيــن لك 
منهــم، عندئــذ يصبــح لك عضــو يف مجلــس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الركــة الــي يشــغل مقعــداً يف 
مجلــس إدارتهــا، ويكــون يف موقــع المســاءلة عــن قرارتــه امــام رشكــة مســيعيد باعتبارهــا المســاهم يف اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة للركــة، األمــر الــذي يرفــع مــن مســتوى االســتقاللية عــن جهــة التعيــن وعــدم التدخــل يف االدارة.

5- اإلفصاح والشفافية

5-1 اإلفصاح

تلــزتم الركــة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا )أ( التقاريــر المالّيــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــالل اإلفصــاح عنهــا للجهــات 
الرقابيــة، نرهــا بالصحــف المحليــة فضــاًل عــن الموقــع اإللكــرتوين للركــة )www.mphc.com.qa(، )ب( عــدد األســهم 
الــي يمتلكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاءه، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، )ج( كبــار المســاهمن بالركــة. كمــا تلــزتم الركــة 
باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســرهم 
الذاتيــة، ومــا إذا كان أيــاً منهــم عضــواً يف مجلــس إدارة رشكــة أخــرى مدرجــة أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــواً بــأي 

مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، لــم ُتفــرض عــى الركــة خــالل عــام 2٠22 أيــة جــزاءات نتيجــة مخالفــات ارُتكبــت خــالل الســنة ومــن بينهــا 
المخالفــات والجــزاءات الــي وقعــت عــى الركــة لعــدم الزتامهــا بتطبيــق أي مــن مبــادئ أو أحــكام نظــام الحوكمــة الصادر 
عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. كذلــك ال توجــد تســويات ألي دعــاوى ســواء كانــت فعليــة أو قيــد النظــر أو ٌهــدد بهــا، 

خــالل هــذه الفــرتة ضــد الركــة، كمــا ال توجــد مطالبــات وتقييمــات غــر مؤكــدة تعترهــا اإلدارة محتملــة التأكيــد.

ــل إدارة الركــة، أيضــاً تتضمــن تلــك اإلجــراءات  تــأيت عمليــة اإلفصــاح بالركــة وفقــاً إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِقَب
كيفيــة التعامــل مــع الشــائعات نفيــاً أو إثباتــاً، وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تريعــات 

الهيئــة ذات الصلــة. 

ــاءة مــع أصحــاب المصلحــة الداخليــن والخارجيــن  ويف إطــار حــرص الركــة عــى الشــفافية واإلفصــاح والمشــاركة البن
ــة  ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــر أنشــطة أعمالهــا مــن النواحــي االقتصادي وتزويدهــم بملخصــات زاخــرة بالمعلومــات حــول اث
ــذي يلخــص جوانــب االســتدامة  ــك المتعلقــة بالحوكمــة، قامــت الركــة باالفصــاح عــن تقريرهــا الثــاين لالســتدامة ال وتل
لــركات المجموعــة ويســتعرضها بشــكل موحــد، والــذي ٌتتيــح الركــة مــن خاللــه الفرصــة إلطــالع أصحــاب المصلحــة عــى 
مجهــودات المجموعــة مــع االســتدامة والتأكيــد عــى فلســفتها بشــأن االســتدامة والــي تتمحــور حــول العمــل وفقــاً 

ــز النمــو االقتصــادي ورفــاه المجتمــع المحــيل. لمعايــر رفيعــة المســتوى للســالمة والمحافظــة عــى البيئــة وتعزي
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يحــرص المجلــس عــى اتخــاذ التدابــر المالءمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقــاً لتعليمــات وقواعــد الجهــات 
الرقابيــة ذات الصلــة، كذلــك توفــر معلومــات صحيحــة وغــر مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبن، وبمــا يمكــن كافــة 

مســاهمي الركــة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.

5-2 تضارب المصالح

يلــزتم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــالت وصفقــات ترمهــا الركــة مــع أي “طــرف 
ذي عالقــة”، ويكــون لألخــر فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الركــة. وبشــكل عــام، يف حــال وجــود أيــة تعامــالت 
مــع أطــراف ذات عالقــة، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة لركــة مســيعيد، والــي 

يتــم نرهــا يف الصحــف المحليــة وعــى الموقــع اإللكــرتوين للركــة.

كمــا تلــزتم الركــة بأنــه يف حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبــرة - طبقــا لتعريــف الهيئــة - مــع أي “طــرف ذي عالقــة”، فإنــه 
البــد مــن الحصــول عــى موافقــة الجمعيــة العامــة للركــة، ويجــب أن تــدرج عــى جــدول أعمــال الجمعّيــة العامــة التاليــة 

إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.

عــالوة عــى ذلــك، قامــت الركــة بإعــداد سياســة تتعلــق بتعامــالت األطــراف ذات العالقــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص 
بالركــة، تأخــذ يف اعتبارهــا مــا يــيل:

مراجعــة تلــك التعامــالت إن وجــدت مــن قبــل لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة لضمــان   -
الصلــة.  ذات  للوائــح  االمتثــال 

ضمــان أن تكــون رشوط وأحــكام لك التعامــالت، ســواء مــع أي طــرف ذو عالقــة أو لصالحــه، ال تتجــاوز نطــاق المبــادئ   -
التوجيهيــة المســتخدمة يف تعريــف أنــواع تعامــالت األطــراف ذات العالقــة وكفايــة الوثائــق الالزمــة والمســتويات 

المالءمــة لســلطة االعتمــاد.
ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إىل مساهمي الركة عى نحو كاِف.  -

ــم، وأال يكــون ذو طبيعــة  التســعر بصــورة تتســق مــع الممارســات المعــرتف بهــا يف األســواق أو عــى أســاس مالئ  -
تفضيليــة.

التوثيــق الــكايف، وأن يتخــذ هــذا التوثيــق شــكل اتفاقيــة خدمــات أو اتفاقيــة بيــع ورشاء أو اتفاقيــة قــرض إىل آخــره،   -
حســبما يكــون مالئمــاً، وأن تتســق رشوط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق. 

ويف جميــع األحــوال، يجــب أن تصــب كافــة العالقــات الــي تقيمهــا الركــة مــع الغــر يف مصلحــة الركــة، وكذلــك يجــب أن 
تكــون جميــع الصفقــات الــي ترمهــا وفقــاً ألســعار الســوق وعــى أســاس تجــاريّ بحــت، ويجــب أاّل تتضمــن رشوطــاً تخالــف 

مصلحــة الركــة.

خالل عام 2٠22، شملت تعامالت األطراف ذات العالقة عى مستوى رشكة مسيعيد )أساس مستقل(:

المرصوفــات الســنوية لقطــر للطاقــة والــي يتــم ســدادها مقابــل توفرهــا لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للركــة   -
ــة الخدمــات المرمــة فيمــا بينهمــا. بموجــب اتفاقي

مبالغ أعباء رضيبة الدخل المستلمة من المشاريع المشرتكة.  -

توزيعات األرباح السنوية والي تم إقرارها من قبل اجتماع الجمعية العامة للمشاريع المشرتكة.  -

معامــالت الــرصف األجنــي فيمــا بــن رشكــة مســيعيد ومشــاريعها المشــرتكة والكيانــات ذات الصلــة، والــي تتــم يف   -
ــة.  ــك المعامــالت قــد تمــت وفقــاً ألســعار الــرصف المعلن ــأن تل إطــار إدارة النقــد واحتياجــات رأس المــال العامــل علمــاً ب
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5-3 الشفافية وإعالء مصلحة الرشكة

ُيــدرك مجلــس اإلدارة بــأن مخاطــر تضــارب المصالــح قــد تنشــأ مــن كــون أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة 
“طــرف ذو عالقــة”، أو اطــالع الموظفــن و/أو مقدمــي الخدمــات و أي طــرف مــن ذوي المصالــح عــى المعلومــات 
الخاصــة بالركــة. مــن أجــل ذلــك، قامــت الركــة باعتمــاد سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص 
ــي  ــلوك المه ــاع الس ــزتام باتب ــالل االل ــن خ ــة م ــدان الموضوعي ــع فق ــكان ومن ــدر اإلم ــاالت بق ــك الح ــز تل ــدف تمي ــا، به به

ــم الموثــوق وإرســاء مبــادئ الشــفافية واإلنصــاف واإلفصــاح.  المالئ

ــح مــع طــرف ذو عالقــة، فــإن  ــح، يف حــال وجــود أي تضــارب يف المصال ــح الركــة وسياســة تضــارب المصال طبقــا للوائ
ــت واتخــاذ القــرار يف هــذا الصــدد. ــة المناقشــة، التصوي الطــرف المعــي ال يحــرض عملي

وبشــكل عــام، يتحتــم عــى أي طــرف ذو عالقــة بقــدر المســتطاع تجنــب المواقــف الــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا 
ــح أو يوشــك عــى الحــدوث، وينبغــي أن تصــب القــرارات ذات العالقــة يف تحقيــق مصلحــة الركــة. تضــارب يف المصال

إضافــة اىل ذلــك، يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الركــة و/أو مقدمــي الخدمــات أن لك المعلومــات ذات 
الصلــة بمســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ومشــاريعها المشــرتكة وعمالئهــا هــي معلومــات رسيــة تســتخدم ألغــراض 
الركــة فقــط. وينــدرج اســتغالل مثــل هــذه المعلومــات يف أغــراض شــخصية أو عائليــة أو تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن 

ــون. الســلوكيات غــر األخالقيــة المنافيــة للقان

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 

اعتمــدت الركــة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــالت األطــراف المطلعــة عــى ســهم الركــة. وتأخــذ هــذه القواعــد 
واإلجــراءات يف االعتبــار تعريــف الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم بحكــم وظيفتــه أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه 
بمهــام خاصــة بالركــة، هــذا الشــخص المطلــع بحكــم مهامــه لديــه إمكانيــة الوصــول إىل بيانــات جوهريــة خاصــة بالركــة 

مــن شــأنها التأثــر إيجابــاً أو ســلباً عــى القــرار االســتثماري للمتعاملــن عــى ســهم الركــة بالســوق الماليــة القطريــة.

ويتــم إبــالغ رشكــة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة ببيانــات المطلعــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
للركــة لحظــر تعامالتهــم طبقــاً لقواعــد الســوق المعمــول بهــا يف هــذا الشــأن، واالفصــاح عــن تداوالتهــم عــى أســهم 

الركــة بشــكل يومــي مــن قبــل الســوق.

بشــكل عــام، يحظــر عــى المطلــع االســتفادة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للركــة لــم 
يتــم اإلفصــاح عنهــا بعــد. ويعــد التــداول عــى أســهم الركــة بنــاًء عــى تلــك المعلومــات، بــرصف النظــر عــن مــدى كــر أو 
صغــر عمليــة التــداول، انتهــاكاً للمعايــر األخالقيــة وسياســات الركــة. إضافــة إىل ذلــك، يحظــر عــى المطلــع مســاعدة أي 

شــخص آخــر عــى التــداول يف أســهم الركــة، وذلــك بالكشــف لــه عــن معلومــات داخليــة. 
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6- حقوق أصحاب المصالح

6-1 المساواة بني المساهمني يف الحقوق

المســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المرتتبــة عــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون 
واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.

ــع المســاهمن  ــات الالزمــة لممارســة جمي ــراءات والضمان ــة اإلج ــة ولوائحهــا الداخلي ويتضمــن النظــام األســايس للرك
ــق  ــاح األســهم، وح ــن أرب ــرر م ــب المق ــى النصي ــهم، وحــق الحصــول ع ــرصف يف األس ــه خــاص حــق الت لحقوقهــم، وبوج
حضــور الجمعيــة العامــة واالشــرتاك يف مداوالتهــا والتصويــت عــى قراراتهــا، وحــق الوصــول إىل المعلومــات وطلبهــا بمــا 

ال يــرض بمصالــح الركــة.

وفقــاً للنظــام األســايس للركــة، يف حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمن إىل اتفاقيــة بيــع األســهم يف 
الركــة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســن بالمائــة )٥٠%( مــن رأس المــال المدفــوع للركــة، ال تكــون هــذه اإلتفاقيــة واجبــة 

النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمن الباقــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.

هــذا، ويف إطــار توفيــق الركــة ألوضاعهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام قانــون الــركات التجاريــة وتعديالتــه الصــادرة بموجــب 
القانــون رقــم ٨ لســنة 2٠21، قامــت الركــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي 
ُعقــد بتاريــخ 2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم 13 مــن النظــام األســايس لهــا “ الحقــوق المرتبطــة باألســهم “، والــذي مفــاده 
أن يتســاوى المســاهمون مــن الفئــة ذاتهــا ولهــم كافــة الحقــوق والممــزات والقيــود المرتتبــة عــى ملكيــة الســهم، يمنــح 
لك ســهم )عــدا الســهم الممتــاز( لمالكــه حقوقــاً متســاوية يف أصــول الركــة وتوزيعــات المســاهمن باإلضافــة إىل حــق 
التصويــت عــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم. حقــوق مالــي األســهم )عــدا الســهم الممتــاز( تخضــع لحقــوق حامــل 

الســهم الممتــاز المشــار إليهــا يف النظــام األســايس للركــة.

6-2 سجالت المساهمني

إدارة ســجل المســاهمن تتــم وفقــاً للقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا يف الســوق الماليــة القطريــة، حيــث يتــم إمســاك 
ــة المرمــة  ــة. وبموجــب االتفاقي ــألوراق المالي ــداع المركــزي ل ــل رشكــة قطــر لإلي ســجالت المســاهمن وتحديثهــا مــن ِقَب
بــن رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة ورشكــة اإليــداع، تتــويل األخــرة مهــام وصالحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع 
األوراق الماليــة، وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل يف األوراق الماليــة مــن عمليــات رشاء وبيــع وانتقــال الملكيــة 

والتســجيل والرهــن والحجــز يف الســجالت الخاصــة بذلــك.

6-3 حق المساهمني يف الحصول عىل المعلومات

يتضمــن النظــام األســايس للركــة ولوائحهــا الداخليــة إجــراءات وصــول المســاهم إىل المعلومــات الــي يمكــن اإلفصــاح 
عنهــا وتمكنــه مــن ممارســة حقوقــه كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق المســاهمن اآلخريــن أو يــرض بمصالــح الركــة.
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ويحــرص مجلــس إدارة الركــة وموظفيهــا عى إقامة عالقات بناءة والتواصل المســتمر مع المســاهمن والمســتثمرين 
بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القرار االســتثماري المناســب من خالل:

ضمــان اإلفصــاح بزناهــة وشــفافية عــن معلومــات الركــة بالكــم والكيــف المناســبن وفقــاً للقوانــن واللوائــح   أ. 
بهــا، المعمــول  التنظيميــة 

نر تقرير تحلييل بشكل ربع سنوي يتضمن تفاصيل وتحليل لألداء المايل والتشغييل للركة،  ب. 

 ج.  نرعــرض توضيحــي وعقــد مؤتمــر افــرتايض بشــكل ربــع ســنوي يدعــى اليــه المســتثمرين لمناقشــة األداء المــايل 
والتشــغييل للركــة،

المــايل  األداء  بشــأن  لمناقشــة استفســاراتهم  المســاهمن بشــكل مســتمر  تخصيــص فريــق مختــص لمقابلــة   د. 
للركــة. والتشــغييل 

حضور الفعاليات والمؤتمرات،  ه. 

تحديــث موقعهــا اإللكــرتوين )www.mphc.com.qa( بمــا يواكــب أســاليب العــرض الحديثــة ويخــدم مســاهميها   و. 
وكافــة األطــراف ذات العالقــة. يتضمــن الموقــع قســم خــاص بعالقــات المســتثمرين يتــم مــن خاللــه نــر كافــة 
المعلومــات الــي تخضــع اللزتامــات االفصاحــات الفوريــة والدوريــة مــن تقاريــر ماليــة وبيانــات صحفية وتقاريــر الحوكمة 

ومتطلباتهــا.

إقامة رشاكات قوية مع الصحف والوسائل اإلعالمية األخرى والمحافظة عليها.  ز. 

ــم تخصيــص  ــات مســؤول االتصــال. كمــا ت مــن ناحيــة أخــرى، تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ببيان
عنــوان بريــد إلكــرتوين رســمي للركــة )mphc@qatarenergy.qa( يتلقــى مــن خاللــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة 
مســاهمي الركــة. تحــرص الركــة عــى اســتبيان آراء ومتابعــة تقييمــات واقرتاحــات مســاهميها والمســتثمرين مــن 

ــن بالســوق المــايل وضمــان التواصــل معهــم بشــكل دوري. ــة والمتداول المؤسســات المالي

ــن المعلومــات  ــو الركــة عــى أن تكــون لك المعلومــات الُمقدمــة إىل المساهمن/المســتثمرين مــن ب ويحــرص ممثل
ــة أو تفضيــل مســاهم عــى آخــر. المــرصح بإصدارهــا للعمــوم، وال يســمح بتقديــم معلومــات رسي

هــذا، وقــد قامــت الركــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي ُعقــد بتاريــخ 
2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم 6٠ مــن النظــام األســايس لهــا “ االطــالع عــى دفاتــر الحســابات “، والــذي مفــاده أن 
ــس  ــا مجل ــق عليه ــي يواف ــود ال ــة والقي ــزتام بالري ــع االل ــي. م ــا الرئي ــة يف مكتبه ــابات الرك ــر حس ــاظ بدفات ــم االحتف يت
ــر  اإلدارة مــن وقــت آلخــر، يحــق للمســاهمن ومدققــي حســابات لك منهــم وأعضــاء مجلــس اإلدارة االطــالع عــى دفات
الحســابات وكافــة المعلومــات الــي تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق ســائر المســاهمن أو 
يــرض بمصالــح الركــة. بــرط أنــه قبــل إجــراء أيــة مراجعــة لدفاتــر أو ســجالت الركــة، يلــزتم المســاهمون أواًل ببــذل أقــى 
مــا يف وســعهم للحصــول عــى المعلومــات المطلــوب الحصــول عليهــا مــن خــالل هــذه المراجعــة باالستفســار عنهــا مــن 

مدققــي حســابات الركــة.
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6-4 حقوق المساهمني فيما يتعلق بالجمعية العامة

6-4-1 الحضور والدعوة 

ــة واألداء المــايل خــالل الســنة  ــس اإلدارة عــى نشــاط الرك ــر مجل ــة العامــة الســنوية وتصــادق عــى تقري تنظــر الجمعي
الماليــة، وتقريــر مدقــق الحســابات، والبيانــات الماليــة للركــة، وتقريــر الحوكمــة، ومقــرتح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح، 

وإبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وتحديــد مكافآتهــم، وتعيــن مدققــي الحســابات وتحديــد أتعابهــم. 

ــون رقــم  ــه الصــادرة بموجــب القان ــة وتعديالت ــركات التجاري ــون ال يف إطــار توفيــق أوضاعهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام قان
٨ لســنة 2٠21 ومــع األخــذ يف االعتبــار تعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة الخاصــة بتنظيــم حقــوق المســاهمن 
المتعلقــة باجتمــاع الجمعيــة العامــة، قامــت الركــة اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة 

ــل المــواد التاليــة مــن النظــام األســايس للركــة: ــخ 2٠22/3/1٥، بتعدي ــذي ُعقــد بتاري وال

المــادة رقــم ٤٨ مــن النظــام األســايس “ مــكان عقــد اجتماعــات الجمعيــة العامة”، والــذي مفاده أن كافــة اجتماعات   أ. 
الجمعيــة العامــة تعقــد يف قطــر. ويجــوز عقــد الجمعيــة العامــة، مــن خــالل وســائل التقنيــة الحديثــة، وفقــاً للضوابــط 

الــي تحددهــا وزارة التجــارة والصناعــة.

المــادة رقــم ٤٩ مــن النظــام األســايس “ إشــعار الجمعيــة العامــة”، والــذي مفــاده أن الجمعيــة العامــة تعقــد بإشــعار   ب. 
مــن رئيــس مجلــس اإلدارة، ويــرأس االجتمــاع رئيــس مجلــس اإلدارة أو يف حالــة غيابــه نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة )إن 
وجــد( أو أي عضــو مجلــس إدارة آخــر يتــم تفويضــه للقيــام بذلــك مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة. يتــم توجيــه الدعــوة 
إلكرتونيــاً إىل جميــع المســاهمن لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، وذلــك عــى الموقــع اإللكــرتوين للســوق المــايل، 
والموقــع اإللكــرتوين للركــة، وعــن طريــق اإلعــالن يف صحيفــة يوميــة محليــة صــادرة باللغــة العربيــة أو بــأي وســيلة 

أخــرى تفيــد العلــم، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعريــن يومــاً عــى األقــل.

ــه يجــوز للمســاهم أو  ــذي مفــاده أن ــة العامــة”، وال ــب انعقــاد الجمعي المــادة رقــم ٥٠ مــن النظــام األســايس “ طل  ج. 
ــة  ــة العامــة العادي ــب دعــوة الجمعي ــة، طل ــن يملكــون مــا ال يقــل عــن )1٠%( مــن رأس مــال الرك المســاهمن الذي
لالنعقــاد. كمــا يجــوز للمســاهمن، الذيــن يمثلــون مــا ال يقــل عــن )2٥%( مــن رأس مــال الركــة، طلــب دعــوة الجمعيــة 

ــة لالنعقــاد وفقــاً لإلجــراءات الــي يحددهــا القانــون واللوائــح يف هــذا الشــأن. العامــة غــر العادي

المــادة رقــم ٥2 مــن النظــام األســايس “ الحــق يف الحضــور والتصويــت “، والــذي مفــاده أن لــكل مســاهم )بمــا يف   د. 
ذلــك الُقــرص والمحجــور عليهــم( مقيــد اســمه يف ســجل المســاهمن عنــد انتهــاء التــداول يف يــوم انعقــاد الجمعيــة 
العامــة والحــارض بشــخصه أو مــن ينوبــه قانونيــاً أو الممثــل حســب األصــول، الحــق يف حضــور اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة والمشــاركة يف المــداوالت وتوجيــه األســئلة اىل أعضــاء مجلــس اإلدارة، والزتامهــم باإلجابــة عليهــا بالقــدر 
الــذي ال يعــرض مصلحــة الركــة للــرضر، وحقــه يف االحتــكام اىل الجمعيــة العامــة إذا رأى عــدم كافيــة اإلجابــة، ولــه 
الحــق يف التصويــت عــى القــرارات بشــأن الموضوعــات المدرجــة عــى جــدول األعمــال، وأن يكــون لهــذا المســاهم 

صوتــاً عــن لك ســهم يملكــه.
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هــذا ووفقــاً للنظــام األســايس للركــة، يجــوز ألي مســاهم أن يــولك مســاهم آخــر )بموجــب الصيغــة الــي يوافــق عليهــا 
مجلــس اإلدارة( يف حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة. ويحــق للشــخص المــولك بهــذا الشــكل أن يمــارس نفــس الصالحيــات 
بالنيابــة عــن المســاهم الــذي يمثلــه والــي يحــق لذلــك المســاهم أن يمارســها بنفســه، عــى أال يزيــد عــدد األســهم الــي 

يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة عــى )٥%( مــن أســهم رأس مــال الركــة.

6-4-2 المشاركة الفعالة

تحــرص الركــة عــى إتاحــة فرصــة المشــاركة الفعالــة للمســاهمن والتصويــت يف اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وأن تتــم 
إحاطتهــم علمــاً بالقواعــد وإجــراءات التصويــت الــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة، ويف ســبيل ذلــك:

تعمـــل الركـــة عـــى تزويد المســـاهمن بالمعلومـــات الكافية بالشـــكل المناســـب كمـــاً وكيفاً حول مـــكان وجدول   -
أعمـــال اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة، كذلـــك تزويدهـــم بالمعلومـــات الكاملـــة بشـــأن المســـائل الي ســـتقرر خالل 
االجتمـــاع بمـــا يمكنهـــم مـــن اتخاذ القـــرار، وذلـــك من خالل نـــر الدعـــوة ببنود جـــدول األعمـــال بالجرائـــد المحلية 

والموقـــع اإللكـــرتوين للركـــة، فضـــاًل عـــن موافـــاة بورصة قطـــر لإلعالن مـــن خـــالل موقعهـــا اإللكرتوين.

إتاحـــة الفرصـــة للمســـاهمن لطرح األســـئلة عـــى المجلس، وإدراج مســـائل معينـــة )إن وجدت( عى جـــدول أعمال   -
االجتمـــاع، وإبـــداء االقرتاحات أو االعـــرتاض عى القرارات وفقـــاً لإلجراءات الـــي يحددها القانـــون واللوائح المعمول 

الشـــأن. بها يف هذا 

تعمـــل الركـــة عى توفر اآللية للمســـاهمن للحضـــور والتصويت شـــخصياً أو بالوكالة، وينبغـــي أن تكون األصوات   -
متســـاوية يف األثـــر، ســـواء كان اإلدالء بهـــا قد تـــم شـــخصياً أو بالوكالة. 

وفقــاً للنظــام األســايس للركــة، يحــق للمســاهم االعــرتاض عــى أي قــرار يــرى أنــه يصــدر لمصلحــة فئــة معينــة مــن 
المســاهمن أو يــرض بهــا أو يجلــب نفعــاً خاصــاً ألعضــاء المجلــس أو غرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الركــة وإثباتــه يف 
محــرض االجتمــاع، وحقــه يف إبطــال مــا اعــرتض عليــه مــن قــرارات بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األســايس يف هــذا 

الشــأن.

فيمــا يتعلــق بالعــام المــايل المنتهــي يف 2٠21/12/31، تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية وغر العاديــة للركة بتاريخ 
ــة، كمــا تمــت المصادقــة  2٠22/3/1٥، حيــث تــم مناقشــة والموافقــة عــى بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العادي
عــى التعديــالت المقرتحــة عــى النظــام األســايس للركــة والــي تــم إجراؤهــا لضمــان التوافــق مــع بعــض أحــكام لك مــن 
قانــون الــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم )11( لســنة 2٠1٥ المعــدل بالقانــون رقــم )٨( لســنة 2٠21، وكذلــك أحــكام نظــام 

حوكمــة الــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالعــام المــايل المنتهــي يف 2٠22/12/31، فمــن المقــرر النظــر يف بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 
العاديــة للركــة التــايل بيانــه:

كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمر 2٠22.  .1

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الركة واألداء المايل للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمر 2٠22 واعتماده.  .2

تقريــر مدقــق حســابات الركــة عــن القوائــم الماليــة للركــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠22   .3
واعتمــاده.

اعتماد القوائم المالية للركة عن السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمر 2٠22.  .٤

اعتماد تقرير حوكمة الركة عن عام 2٠22.  .٥

ــال  ــع ٠.11 ري ــام 2٠22 بواق ــن ع ــاهمن ع ــى المس ــة ع ــاح نقدي ــع أرب ــأن توزي ــس اإلدارة بش ــرتاح مجل ــى اق ــة ع الموافق  .6
قطــري للســهم الواحــد، وبمــا يمثــل نســبة 11 % مــن القيمــة االســمية للســهم.

إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس إدارة الركــة مــن المســؤولية عــن أعمالهــم خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة يف 31   .٧
األعضــاء. لكافــة  قطــري  ريــال   ٥،٩٠٠،٠٠٠ مبلــغ  باجمــايل  مكافآتهــم  واعتمــاد  ديســمر2٠22، 

تعيــن مدققــي حســابات الركــة ديلويــت – فــرع قطــر “Deloitte” للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمر 2٠23   .٨
أتعابهــم. واعتمــاد 

6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

كمــا ســبق اإلشــارة، فــإن مجلــس إدارة رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة يتشــكل طبقــاً لنظامهــا األســايس مــن 
عــدد ال يقــل عــن خمســة )٥( أعضــاء وال يزيــد عــى أحــد عــر )11( عضــواً، يتــم تعيينهــم جميعــاً مــن ِقَبل المســاهم الخاص 
“قطــر للطاقــة” بحكــم العديــد مــن العوامــل والــي تشــر يف مدلولهــا إىل االرتبــاط الوثيــق لــألداء المــايل والتشــغييل 
للركــة بقطــر للطاقــة. وعليــه، ال توجــد أحــكام بشــأن انتخابــات مجلــس اإلدارة ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات الرتشــيح واالفصــاح 

عــن المرشــحن والتصويــت والتعيــن. 

تحــرص قطــر للطاقــة عــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهلــن والمســتوفن لــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن 
تتوافــر فيهــم الخــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الركــة وتحقيــق أهدافها 

وغاياتهــا، ويتــم االفصــاح يف حينــه عــن قــرار قطــر للطاقــة بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغيــر بــه.

6-4-4 توزيع األرباح

ــخ 3/6/2٠1٧،  ــة للركــة بتاري وفقــا ألحــكام النظــام األســايس المعــدل بموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العادي
ــخ 2٠1٨/3/6، بمــا اليخــل بقــدرة الركــة عــى الوفــاء بالزتاماتهــا  ــة للركــة بتاري وقــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العادي
تجــاه الغــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة للركــة، تــوزع عــى المســاهمن المســجلن يف نهايــة تــداول يــوم انعقــاد 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحــاً ســنوية بمــا ال يقــل عــن نســبة خمســة بالمائــة )٥%( مــن األربــاح الصافيــة للركــة بعــد 

خصــم االســتقطاعات القانونيــة، عــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ الــذي يــويص بــه مجلــس اإلدارة.

ــم توضيحهــا ضمــن  ــم إدراجهــا ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالركــة، ويت ــاح ت ــع األرب المالمــح الرئيســية لسياســة توزي
ــوازن  ــه يتعــن عــى الركــة بشــكل عــام تحقيــق الت ــة العامــة للركــة، مفادهــا أن ــود جــدول أعمــال الجمعي مرفقــات بن
فيمــا بــن تطلعــات مســاهميها واالحتياجــات التشــغيلية واالســتثمارية للركــة، وذلــك مــن خــالل دراســة العوامــل التاليــة 

قبــل عــرض اقــرتاح توزيــع األربــاح عــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للركــة:
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تــوزع لك األربــاح عــى  لزامــاً عــى مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة أن  ليــس  القيــود عــى التدفقــات النقديــة:   -
المســاهمن، وينبغــي عــى الركــة االحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد لمتطلباتهــا التشــغيلية قبــل توزيــع األربــاح.

القيود الخاصة بالجهات المقرضة: يتوجب عى الركة استيفاء المتطلبات المالية للجهات المقرضة، إن وجدت.  -

القيود القانونية: ما إذا كان يتعن عى الركة االحتفاظ بأية احتياطيات قانونية قبل توزيع األرباح.   -

خطــة االســتثمار المســتقبيل: ينبغــي مراعــاة الخطــط االســتثمارية للركــة واالحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد قبــل   -
ــل مــن المصــارف.  ــادة رأس المــال أو بتموي ــق زي ــل االســتثمار عــن طري ــم يتخــذ قــرار بتموي ــاح، هــذا مــا ل ــع األرب توزي

ويخضــع مقــرتح توزيعــات األربــاح الســنوية للركــة إىل الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة، وتعمــل الركــة مــن خــالل 
تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك المحليــة “ البنــك التجــاري” عــى تيســر حصــول المســاهمن المخولــن عــى أرباحهــم عــن العــام 
الجــاري واألعــوام الســابقة ســواء نقــداً مــن خــالل كافــة فروعــه، أو بالتحويــل عــى حســابات المســاهمن الذيــن قدمــوا 
تفاصيــل حســاباتهم المرصفيــة إىل رشكــة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة. ويتــم تحديــث الموقــع اإللكــرتوين للركة 

بالوثائــق الالزمــة للتحصيــل وكافــة التفاصيــل ذات الصلــة.

فيمــا يتعلــق بقــرار الجمعيــة يف عــام 2٠22 عــن العــام المــايل المنتهــي يف 2٠21/12/31، فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة عــى 
اقــرتاح مجلــس االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــى المســاهمن عــن عــام 2٠21 بواقــع )٠.11( ريــال قطــري للســهم الواحــد وبمــا 

يمثــل نســبة )11%( مــن القيمــة االســمية للســهم. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالعــام المــايل المنتهــي يف 2٠22/12/31، مــن المقــرر عــرض اقــرتاح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح نقديــة 
ــال قطــري للســهم الواحــد، وبمــا يمثــل نســبة 11% مــن القيمــة اإلســمية  عــى المســاهمن عــن عــام 2٠22 بواقــع ٠.11 ري

للســهم يف اجتمــاع الجمعيــة العامــة للركــة المزمــع عقــده بتاريــخ 2٠23/3/12.

6-5 إبرام الصفقات الكربى

تلــزتم الركــة بــرضورة معاملــة المســاهمن عــى نحــو يتســم بالعــدل، فالمســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون 
ــة، كمــا تحــرص  ولهــم كافــة الحقــوق المرتتبــة عــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصل
الركــة عــى توفــر الحمايــة إىل صغــار المســاهمن مــن اإلجــراءات التعســفية إن وجــدت مــن ِقَبــل أو لصالــح المســاهمن 

الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة.

ويف ســبيل ذلــك، تحــرص الركــة عــى تواجــد المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمن باجتمــاع الجمعيــة العامة للمســاهمن 
فضــاًل عــن تيســر إجــراءات عمليــة اإلدالء باألصــوات بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام نظامهــا األســايس.

ــرام  أيضــاً وفقــاً للنظــام األســايس للركــة، يجــوز للمســاهمن بصفــة عامــة ومســاهمي األقليــة بصفــة خاصــة عنــد إب
الركــة لصفقــات كبــرة قــد تــرض بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال الركــة االعــرتاض عــى إبــرام هــذه الصفقــات 
ــون يف هــذا  ــه مــن صفقــات وفقــاً ألحــكام القان ــات هــذا االعــرتاض يف محــرض االجتمــاع وإبطــال مــا اعرتضــوا علي وإثب

الشــأن وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األســايس يف هــذا الشــأن.
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مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للركــة يف البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر. كمــا تقــوم 
بورصــة قطــر باإلفصــاح عــن كبــار مســاهمي الركــة عــى الموقــع اإللكــرتوين الخــاص بهــا.

ــك  ــة، ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتل وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام األســايس للرك
عــدد مــن األســهم )أو أن يكــون المالــك المســتفيد مــن أســهم( يكــون أكــر مــن أي عــدد آخــر مــن األســهم يتــم تحديــده 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــن حــن إىل آخــر يف رأس مــال الركــة ســواء كان التملــك بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش. وعليــه، 
يبلــغ الحــد األقــى للتملــك يف رأس مــال الركــة الحــايل بنــاء عــى قــرار مجلــس إدارة الركــة رقــم ٥ لعــام 2٠1٨ الصــادر 
بتاريــخ 2٠1٨/٤/2 هــو 2% مــن رأســمال الركــة، وهــو مــا تعمــل رشكــة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة عــى ضمــان 

التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل مســاهمن الركــة. 

هــذا، وقــد قامــت الركــة، اســتناداً إىل موافقــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للركــة والــذي ُعقــد بتاريــخ 
2٠22/3/1٥، بتعديــل المــادة رقــم 2٠ مــن النظــام األســايس لهــا “ القيــود عــى امتــالك األســهم”، والــذي مفــاده أنــه يجــوز 
بقــرار مــن مجلــس إدارة الركــة - وفقــاً للقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا - تحديــد ملكيــة المســاهمن مــن غــر القطريــن 

بنســبة تصــل إىل )1٠٠%( مــن األســهم المدرجــة يف بورصــة قطــر أو أي ســوق أســهم يخضــع لتنظيــم. 

وتبعــاً لذلــك، فقــد وافــق مجلــس اإلدارة يف اجتماعــه الــذي عقــد يف أبريــل 2٠22 عــى زيــادة حــد التملــك لغــر القطريــن 
إىل 1٠٠%، ثــم تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الصــدد الســتكمال موافقــات الجهــات المعنيــة ذات الصلــة حيــث 
تمــت الموافقــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء باجتماعــه المنعقــد يف 12 أكتوبــر 2٠22 عــى زيــادة نســبة تملــك المســتثمر غــر 

الـقـطـــري فـــي رأس مــال الركــة لنســبة تصــل اىل %1٠٠.

يتــم الحصــول عــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمن يف رأســمال رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة مــن ســجالت 
المســاهمن لــدى رشكــة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة “اإليــداع”، وفيمــا يــيل كبــار المســاهمن كمــا يف 2٩ 

ديســمر 2٠22:

النسبة المئوية التقريبية المساهم
لألسهم %

6٥.٤1%قطر للطاقة

1.٠٧%جهاز قطر لالستثمار

٠.6٠%صندوق الوطي 3

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE%٠.٥٤

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND%٠.٤٩

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND%٠.٤6

٠.٤٤%صندوق المعاشات العسكرية

3٠.٩٩%مساهمون آخرون

100.00%اإلجمايل

يتــم االعتمــاد عــى رشكــة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة يف الحصــول عــى المعلومــات المحدثــة أواًل بــأول فيمــا 
يتعلــق بســجالت المســاهمن. وطبقــاً لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل رشكــة “اإليــداع” حــى تاريــخ 2٩ ديســمر 2٠22، ليــس 
هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مبــارش حــد تملــك األســهم طبقــاً للنظــام األســايس للركــة إال مــا تــم النــص عليــه 

رصاحــة كاســتثناء بالنظــام األســايس لهــا. 
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6-6 حقوق أصحاب المصالح من غري المساهمني

تلــزتم الركــة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة عــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحرتامهــا، ويجــوز لكل صاحــب مصلحة 
يف الركــة طلــب المعلومــات ذات الصلــة بمصلحتــه بعــد إثبــات صلتــه، وتلــزتم الركــة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة 

يف الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن أو يــرض بمصالحهــا.

وقــد تــم اعتمــاد سياســة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالركــة لإلبــالغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات 
ــر ســلباً عــى الركــة أو عمالئهــا أو مســاهميها أو موظفيهــا أو الجمهــور بصفــة عامــة. وبموجــب  ــة الــي قــد تؤث الصل
هــذه السياســة، يتــم تكليــف أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس بمعالجــة موضــوع المخالفــات الــي يتــم اإلبــالغ 
عنهــا، ويضمــن عضــو اللجنــة الُمكلــف رفــع المســائل الــي أثارهــا الُمبلّــغ وإبالغهــا إىل لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة 
للركــة اإللكــرتوين  للموقــع  الرئيســية  الصفحــة  الهاتــف 2٨٠3-٤٠13 )٩٧٤+( عــى  رقــم  تــم تخصيــص   المســألة. كمــا 

)www.mphc.com.qa( للتواصل يف ذلك الشأن.

تشــكل تلــك االجــراءات دفاعــاً رئيســياً ضــد أي تجــاوز مــن قبــل اإلدارة للنهــج المتبــع يف الضوابــط الداخليــة، مــا يســهم يف 
تحســن حوكمــة الركــة.

وتــدرك مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة أن القــرار باإلبــالغ عــن أحــد المخــاوف هــو أحــد القــرارات الــي يصعــب اتخاذهــا 
خشــية االنتقــام مــن المســؤولن عــن المخالفــة، وعليــه فــإن الركــة ال تتهــاون يف التصــدي للمضايقــات أو اإليــذاء 

ــون مخاوفهــم بحســن نيــة. ــة المبلغــن عــن المخالفــات ممــن ينقل وتتخــذ إجراءاتهــا لحماي

6-7 حق المجتمع 

رشكــة مســيعيد هــي الركــة الوحيــدة والمتفــردة يف خصوصيــة إدراجهــا بالســوق الماليــة القطريــة والــذي تــم وفــق 
آليــة لمنــح أســهم تشــجيعية مجانيــة بنســبة 1٠٠% مــن األســهم المخصصــة للمســاهمن عنــد االكتتــاب ووفقــا لآلليــات 
المنصــوص عليهــا بنــرة الطــرح العــام للركــة، جــاءت هــذه اآلليــة بهــدف تشــجيع ثقافــة اإلدخــار لــدى المواطنــن 

القطريــن وضمــان حصولهــم عــى أقــى فائــدة مرجــوة مــن أنشــطة الركــة.

أتمــت قطــر للطاقــة مؤســس الركــة ومالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيــي يف رأســمال الركــة المنــح األول 
لتوزيــع األســهم التشــجيعية المجانيــة لمســاهمي الركــة المؤهلــن والذيــن اســتوفوا رشط االســتحقاق كمــا يف إغــالق 
يــوم االثنــن الموافــق 31 ديســمر 2٠1٨ يف بورصــة قطــر، وذلــك بواقــع٥٠% مــن األســهم المخصصــة لهــم عنــد االكتتــاب 

ووفقــا لآلليــات المنصــوص عليهــا بنــرة الطــرح العــام للركــة. 

ــم تخصيــص األســهم المجانيــة مــن حصــة قطــر للطاقــة والــي انخفضــت جــرّاءه مــن ٧٤,2% إىل 6٥,٥%، أي بواقــع  ت
٨,٧%، أي أن قطــر للطاقــة تنازلــت عــن عــدد مــن األســهم مــا يقــارب 1٠٩.3 مليــون ســهم بقيمــة ســوقية بواقــع 1,6 مليــار 
ريــال قطــري كمــا يف إغــالق 2٠1٨/12/31، فضــاًل عــن تنــازل قطــر للطاقــة عــن توزيعــات األربــاح الخاصــة بتلــك األســهم الــي 

قررهــا مجلــس إدارة الركــة عــن العــام المــايل المنتهــي يف 12/31/2٠1٨.

هــذا، ومــن المقــرر أن يكــون تاريــخ المنــح الثــاين يف 2٠23/12/31 بــرط احتفــاظ المســاهمن لنســبة ٥٠% مــن األســهم 
ــاين.  ــح الث ــخ المن ــاب حــى تاري ــد االكتت المخصصــة لهــم عن
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مــن ناحيــة أخــرى، تعمــل رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة عــى تحقيــق التكامــل االقتصــادي والتشــغييل فيمــا 
بــن الــركات المنضويــة تحــت مظلتهــا، وتوظيفــه بمــا يدعــم اســرتاتيجية الدولــة يف مجــال تنميــة االقتصــاد الوطــي. 
ــال قطــري  ــال قطــري أو مــا يعــادل ٠.٥٤ ري ــار ري ــاح يصــل إجماليهــا إىل 6.٨ ملي ــع أرب ــذ تأســيس الركــة، قامــت بتوزي فمن

للســهم الواحــد “أخــذاً يف االعتبــار القيمــة االســمية المعدلــة للســهم والــي تقــدر بريــال واحــد قطــري”

فضــال عــن مســاهمة الركــة مــن خــالل مشــاريعها المشــرتكة يف التنميــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة وخلــق فــرص 
العمــل مــن خــالل مبــادرات يف جوانــب مثــل:

الصحــة والســالمة والبيئــة: حملــة التوعيــة الصحيــة، برامــج إدارة ســالمة العمليــات، تعزيــز المشــاركة يف ســالمة . 1
العمليــات والثقافــة بهــذا الشــأن، والتدريــب عــى الصحــة والســالمة والبيئــة، والتمــز التشــغييل، وبرامــج التوعيــة 
بالبيئــة والتدريــب واالمتثــال للقوانــن واللوائــح المعمــول بهــا، وتعزيــز المــوارد وتقليــل االنبعاثــات والنفايــات مــن خــالل 

ــره،  ــة، إىل آخ ــاريع البيئي ــتمرة يف المش ــتثمارات المس االس
الموظفــن: برامــج التقطــر المتوافقــة مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2٠3٠ )الراكــة مــع المؤسســات التعليميــة والتدريــب . 2

البدنيــة  واللياقــة  الصحــة  وتعزيــز  والتطويــر  والتدريــب  الموظفــن  واســتبقاء  الوظيفيــة(،  والمعــارض  الداخــيل 
ــدم، إىل آخــره، ــرع بال ــة، برامــج الت واألنشــطة الرياضي

المجتمــع: إثــراء المجتمــع والنهــوض بالمجتمعــات المحليــة جــزء حيــوي مــن أهــداف المجموعــة. وقــد بذلــت . 3
جهــود لتعزيــز الراكــة المجتمعيــة، توفــر الفــرص والمبــادرات التعليميــة للشــباب القطــري، حمــالت التــرع، والقيمــة 

ــة. ــركاء األعمــال، وضمــان رضــا العمــالء، وإنفــاق بحــوايل ٨٠% يف المشــرتيات المحلي المضافــة ل

ويف إطــار حــرص الركــة عــى المشــاركة البنــاءة مــع أصحــاب المصلحــة وتأكيــد الزتامهــا المســتمر بالتنميــة البيئيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة يف دولــة قطــر، فقــد قامــت الركــة باإلفصــاح عــن تقريرهــا الثــاين لالســتدامة لعــام 2٠21 
ــب  ــر جوان ــه مــن خــالل الموقــع اإلليكــرتوين للركــة )www.mphc.com.qa(. يلخــص التقري ــذي يمكــن الحصــول علي وال
ــه الفرصــة ألصحــاب  ــاح مــن خالل االســتدامة يف رشكــة مســيعيد ورشكات مجموعتهــا ويســتعرضها بشــكل موحــد، وتت
المصلحــة لالطــالع عــى مجهــودات المجموعــة مــع االســتدامة وتزويدهــم بملخصــات وافيــة بالمعلومــات حــول 

أنشــطة األعمــال مــن النواحــي البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة.

تعمــل المجموعــة عــى تلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة، وتعزيــز األنظمــة عــى النحــو الــذي يســهم يف إضافــة قيمــة 
للموظفــن والمجتمــع والبيئــة. ومــن خــالل تطبيــق المجموعــة للعديــد مــن المعاير ســعياً لتحقيق مســتقبل مســتدام، 
حققــت المجموعــة إنجــازات خــالل عــام 2٠21 إلدارة البيئــة مــن خــالل برامــج الوقايــة، مثــل الحــد مــن عمليــة الحــرق، تقليــل 
النفايــات، ترشــيد الطاقــة، إدارة المــواد الكيمائيــة، مــروع منــع ترصيــف الســوائل شــبه نهائيــاً العــادة اســتخدام/ إعــادة 
تدويــر مــا يقــارب ٨٥% مــن ميــاه الــرصف الصحــي بعــد المعالجــة. حافظــت المجموعــة عــى ســالمة وموثوقيــة عملياتها، 
ولــم تســجل أيــة حــوادث ذات صلــة بســالمة العمليــات مــن المســتوين األول والثــاين أو حــوادث بيئيــة، هــذا باإلضافــة 
اىل تنفيــذ برنامــج حســاب الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري وإعــداد ورفــع تقاريــر بشــأنها وفقــاً لإلجــراءات المعتمــدة 
مــن ِقَبــل قطــر للطاقــة النبعاثــات الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري. مــن ناحيــة أخــرى، تنفيــذ برنامــج توطــن المشــرتيات 

“توطــن”، والرامــج االجتماعيــة األخــرى الــي تؤثــر عــى المجتمــع المحــيل مثــل التقطــر وغرهــا.
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وقــد أصبحــت المجموعــة مــن خــالل الحلــول الــي قدمتهــا نموذجــاً تحتــذى بــه الــركات األخــرى العاملــة يف قطــاع 
ــات بالمنطقــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن نهــج المجموعــة فيمــا يتعلــق باالســتدامة يتســق مــع رؤيــة قطــر  البرتوكيماوي
ــة  ــة والتنمي ــة واالقتصادي ــرة للمســائل البيئي ــة كب ــويل أهمي ــا مجتمعــاً مســتداماً ي ــح مجتمعن ــأن يصب ــة 2٠3٠ ب الوطني

ــة. البري

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية:

يتــم توجيــه نســبة بواقــع 2.٥% مــن صــايف أربــاح الركــة الســنوية، بموجــب القانــون رقــم 13 لســنة 2٠٠٨ والمعــدل بموجب 
قانــون رقــم ٨ لســنة 2٠11، لدعــم األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والخريــة. بلغــت هــذه النســبة للعــام المــايل 
المنتهــي يف 2٠21/12/31 مــا يصــل إىل ٤6.٥ مليــون ريــال قطــري )2٠2٠: 3٥.٤ مليــون ريــال قطــري(. وقــد تــم ســداد المبلــغ 

المســتقطع بالكامــل إىل حســاب صنــدوق دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة يف 2٠22/3/21.

فيمــا يتعلــق بالعــام المــايل المنتهــي يف 2٠22/12/31، قامــت الركــة بتخصيــص مبلــغ بواقــع ٤٤.1 مليــون ريــال قطــري بمــا 
يعــادل نســبة بواقــع 2.٥% مــن صــايف أربــاح الركــة للســنة الماليــة المشــار اليهــا لدعــم تلــك األنشــطة.

ختاماً

تحــرص رشكــة مســيعيد للبرتوكيماويــات القابضــة مــن خــالل مجلــس اإلدارة عــى تطبيــق مبــادئ حوكمــة الــركات 
والممارســات المثــى وتضمــن اللوائــح واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثال 
اســتباقية تهــدف إىل حمايــة األمــن المــايل ألصولهــا ورأســمالها، وحمايــة مصالــح عمالئهــا ومســاهميها، والمحافظــة 

عــى نزاهــة الركــة وســمعتها.

خــالل عــام 2٠22، فــإن مجلــس إدارة الركــة راٍض عــن أدائــه يف القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة 
بأعمــال الركــة يف إطــار الصالحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا يف لوائــح الركــة والتريعــات ذات الصلــة، ويحرص 
عــى بــذل العنايــة يف إدارة الركــة بصــورة فعالــة لتحقيــق مصلحــة الركــة وجميــع المســاهمن وأصحــاب المصالــح 

بصــورة متوازنــة.

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس اإلدارة 

تقرير حوكمة الركة 2٠22
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ملحق السري 
الذاتية ألعضاء 

مجلس اإلدارة
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ملحق السر الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / أحمد سيف السليطي

رئيس مجلس اإلدارة 

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

حصل السيد/ أحمد سيف السليطي عى دبلوم عال يف الهندسة الميكانيكية عام 1٩٨٤ من كلية “كارلت بارك كولج” – 
المملكة المتحدة.

انضم السيد/ السليطي إىل قطر للطاقة عام 1٩٧6.

الي  المهنية  خرته  وتغطي  للطاقة.  قطر  يف  والغاز  النفط  بحقول  الكبرة  العمليات  يف  واسعة  إدارية  بخرة  ويتمتع 
تمتد أكر من 3٨ عاماً مختلف جوانب صناعة النفط والغاز، من عمليات الحقول إىل البرتوكيماويات، وتتضمن إعادة 
االقتصادية  والتقييمات  العاملة،  القوى  وإدارة  الهيكلة،  وإعادة  الرئيسية،  المشاريع  وتشغيل  القائمة،  الحقول  تطوير 

واالستحواذ.

يشغل السيد/ أحمد سيف السليطي حالياً منصب نائب الرئيس لشؤون العمليات يف قطر للطاقة.

المناصب األخرى*:

- رئيس مجلس إدارة رشكة قطر للوقود )وقود(.
- نائب رئيس مجلس إدارة رشكة ناقالت.

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: ٤٩٠٠٠ سهم
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ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / محمد سالم عليان المري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

حصل السيد/ محمد سالم المري عى بكالوريوس العلوم يف هندسة الغاز الطبيعي عام 1٩٩1.

بدأ السيد/ المري مسرته المهنية يف قطر للطاقة عام 1٩٩1، حيث تقلد عدة مناصب هندسية، وشارك يف عضوية فرق 
.NGL-4 عمل المروعات يف قطر غاز-1 ومروع سوائل الغاز الطبيعي

المناصب، منها  العديد من  للطاقة وشغل  النفط والغاز بقطر  إدارة مشاريع  المري إىل  السيد/  ويف عام 2٠٠2، انضم 
منصب مدير تطوير منشآت النفط والغاز، حيث تضمنت مسؤولياته تصميم المرافق وتنفيذ مشاريع جديدة، مثل الغاز 
الطبيعي الُمسال وتحويل الغاز إىل سوائل وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط. ويف عام 2٠1٤، تم تعيينه يف منصب نائب 

الرئيس التنفيذي لخدمات المشاريع والهندسة والمشرتيات.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: ال يوجد
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ملحق السر الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / عبد العزيز جاسم المفتاح

عضو لجنة التدقيق

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

ورئيس  للطاقة.  بقطر  الصناعية  المدن  لشؤون  الرئيس  نائب  منصب  حاليا  المفتاح  جاسم  العزيز  عبد   / السيد  يشغل 
مجلس  رئيس  نائب  اىل  باإلضافة  ناقالت  ورشكة  للفينيل  وقطر  وقاتوفن  للبرتوكيماويات  قطر  لركات  اإلدارة  مجلس 

اإلدارة لركة وقود.

لإلضافات  الغاز إىل سوائل، ورشكة قطر  لتحويل  أوريكس  إدارة لك من  تقلد سابقا عدة مناصب مختلفة يف مجالس 
البرتولية، ورشكة أمواج، ورشكة استاد.

تخرج من جامعة ميامي يف الواليات المتحدة االمريكية، بشهادة بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية.

المناصب األخرى*:
- رئيس مجلس إدارة رشكة ناقالت.

- نائب رئيس مجلس إدارة رشكة قطر للوقود )وقود(.

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: 16٥62٠ سهماً.
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ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / عبد العزيز محمد المناعي

رئيس لجنة المكافآت

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

يشغل السيد/ المناعي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البرية يف قطر للطاقة منذ عام 2٠1٤، كما يشغل 
كافة  عى  للطاقة  قطر  يف  دوره  ويركز  قطر.  صناعات  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  غاز  قطر  رشكة  إدارة  مجلس  عضوية 

الجوانب المتعلقة بالموظفن، فيما يرف أيضاً عى إدارة تقنية المعلومات.

للموارد  مديراً  غاز  قطر  لدى  عمل  للطاقة،  قطر  يف  للعمل  انضمامه  وقبل  للطران،  مهندساً  المناعي  السيد/  تخرج 
البرية لمدة خمسة أعوام اضطلع خاللها بدور ريادي يف المشاريع التوسعية الخاصة بالغاز الطبيعي الُمسال. وخالل 
فرتة عمله لدى قطر غاز، مثل أيضاً السيد/ المناعي القطاع ودولة قطر كعضو ونائب لرئيس لجنة تنمية الموارد البرية 
التابعة لالتحاد الدويل للغاز خالل الفرتة الواقعة بن عامي 2٠11 و2٠1٤. كما يشغل السيد/ المناعي عضوية عدد من لجان 

ومجموعات العمل المحلية والدولية الي يركز عملها عى تنمية الموارد البرية يف قطاع النفط والغاز.

المناصب األخرى*:

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة صناعات قطر.

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: ٩٨٠٠٠ سهم.
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ملحق السر الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / عبد الرحمن أحمد الشييب

رئيس لجنة التدقيق

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

تخرج السيد/ عبد الرحمن أحمد الشيي من جامعة أريزونا عام 1٩٨٨ وحصل عى بكالوريوس يف المالية وإدارة األعمال.

انضم السيد/ عبد الرحمن إىل قطر للطاقة عام 1٩٨٩ كمحلل مايل.

كما توىل السيد/ عبد الرحمن منصب مدير إدارة تمويل المشاريع / مدير الشؤون المالية – قطر للطاقة.

ويشغل السيد/ عبد الرحمن حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتخطيط يف قطر للطاقة. وتتضمن 
مسؤولياته وضع وتنفيذ االسرتاتيجيات والممارسات المالية بما يتماىش مع أفضل الممارسات الدولية.

المناصب األخرى*:

رئيس مجلس إدارة رشكة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(.

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: 1٧1٥٠٠ سهم.
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ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / محمد عيىس المناعي

عضو لجنة التدقيق

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

حصل السيد/ محمد عيىس المناعي عى بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الرف( من جامعة ليڤربول عام 2٠٠٧، وحصل 
أيضاً عى الدراسات العليا يف القانون )BVC( من كلية الحقوق، لندن، عام 2٠٠٩. 

انضم السيد/ محمد عيىس المناعي للعمل لدى قطر للطاقة عام 2٠٠٧، حيث شغل منصب مستشار قانوين بقسم 
المشاريع التابع لإلدارة القانونية. 

ويشغل السيد/ محمد عيىس المناعي حالياً منصب مستشار عام وأمن رس مجلس إدارة قطر للطاقة.

المناصب األخرى*:

عضو مجلس إدارة رشكة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(.

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: ٨٠٠ سهماً.
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ملحق السر الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

ملحق السري الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

)تتمــــــــة(

السيد / عىل نارص تلفت

)عضواً غر تنفيذي/غر مستقل(

المؤهالت والخربات: 

حصل السيد/ عيل نارص تلفت عى بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة تراي استيت يف الواليات المتحدة األمريكية 
- فراير 1٩٩٠.

انضم السيد/ عيل تلفت إىل قطر للطاقة عام 1٩٩٠، حيث ُعن مهندساً لالتصاالت، ثم رئيساً لخدمات االتصاالت )اإلدارة 
البحرية(، ومديراً إلدارة مساندة الحقول. وشغل خالل الفرتة الممتدة من يناير 2٠1٠ إىل سبتمر 2٠12 منصب مدير إدارة 

التدريب. 

وقد شغل السيد/ تلفت منصب مدير إدارة العالقات العامة واالتصاالت باإلنابة، ثم أصبح مديراً لمكتب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب. 

ويشغل حالياً منصب مدير مكتب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إضافة لمنصب مدير مكتب سعادة 
وزير الدولة لشؤون الطاقة.

المناصب األخرى*: اليوجد

عدد األسهم يف رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة: 1326٧٠ سهم.

*مناصب األعضاء المشار اليها هي تلك الي تتعلق بركات مساهمة عامة، آخذاً يف االعتبار عضويتهم يف جهات/ رشكات أخرى.
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رشكة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة ش.م.ع.ق.

ص.ب. ٣٢١٢، الدوحــــــة، قطـــــر
هاتف: ٢٠٨٠ ٤٠١٣ ٩٧٤+ 

فاكس: ٩٧٥٠ ٤٠١٣ ٩٧٤+ 
mphc@qatarenergy.com.qa :الربيد اإللكرتوين

www.mphc.com.qa :الموقع اإللكرتوين
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