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بيان إخالء المسؤولية
ً
ً
المســتقلة .فــي هــذا التقريــر
اســتثمارا
تنــدرج الشــركة التــي تمتلــك فيهــا شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم (ش.م.ع.ق).
مباشــرا ضمــن الشــركات ذات الكيانــات ُ
الســنوي ،يشــار إلــى شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم بكلمــة "قامكــو" أو "الشــركة" لدواعــي المالءمــة.
قــد يحتــوي هــذا التقريــر الســنوي علــى بيانــات تطلعيــة بشــأن األوضــاع الماليــة ونتائــج العمليــات وأنشــطة األعمــال التــي تديرهــا الشــركة .وتُ عــد جميــع البيانــات،
باســتثناء بيانــات الحقائــق التاريخيــة ،بيانــات تطلعيــة تتضمــن تقديــرات مســتقبلية تســتند إلــى افتراضــات وتوقعــات فــي الحاضــر ،وتنطــوي علــى مخاطــر معلومــة
ومجهولــة وشــكوك ،مــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث اختــاف كبيــر بيــن النتائــج الفعليــة أو أداء األعمــال أو األداء التشــغيلي أو األحــداث التــي تؤثــر علــى الشــركة وبيــن
المعلنــة أو التــي قــد تســتنتج مــن هــذه البيانــات.
تلــك ُ
ويرتبــط تحقــق هــذه البيانــات التطلعيــة بعــدة عوامــل ،منهــا( :أ) تذبــذب األســعار فــي أســواق الســلع األساســية (ب) تغيــر الطلــب وظــروف األســواق فيمــا يتعلــق
بالمنتجــات ج) فقــدان الحصــة مــن الســوق والمنافســة داخــل القطــاع (د) المخاطــر البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة (هـــ) تغيــر الظــروف التشــريعية والماليــة والتنظيميــة (و)
تغيــر ظــروف األســواق والظــروف الماليــة واالقتصاديــة (ز) المخاطــر السياســية .وبالتالــي ،قــد تختلــف النتائــج اختالفـ ًـا كبيـ ً
المعلنــة أو التــي قــد تســتنتج
ـرا عــن تلــك ُ
مــن البيانــات التطلعيــة الــواردة هنــا .وتهــدف جميــع البيانــات الــواردة هنــا إلــى اســتعراض نظــرات تطلعيــة فــي تاريــخ هــذا التقريــر.
ال تتحمــل شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ومديريهــا ومســؤوليها ومستشــاريها والشــركات المتعاقــدة معهــا ووكالئهــا أي مســؤولية بــأي شــكل مــن األشــكال عــن
أيــة تكاليــف أو خســائر أو أضــرار أخــرى قــد تنشــأ عــن اســتخدام أو اعتمــاد أي جهــة علــى أي بيــان تطلعــي و/أو مــادة أخــرى وردت هنــا .وال تعتبــر شــركة قطــر لصناعــة
ويعــرف أو ال
األلمنيــوم ومشــروعها المشــترك ُملزمــان بــأي حــال مــن األحــوال بتحديــث أو نشــر تعديــات أدخلــت علــى أي بيــان تطلعــي أو مــادة أخــرى وردت هنــا ُ
ُيعــرف أنهــا قــد تغيــرت ،أو أنهــا غيــر دقيقــة نتيجــة لــورود معلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية ،أو أي ســبب آخــر .كمــا ال تضمــن شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم
دقــة البيانــات التاريخيــة الــواردة هنــا.

شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
ص.ب ،3212 .الدوحة ،قطر
هاتف+974 4013 2080 :
فاكس+974 4013 9750 :

الموقع اإللكترونيwww.qamco.com.qa :
البريد اإللكترونيqamco@qp.com.qa :
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الرسالة
تلتــزم شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم بــأن تصبــح
ـريكا متميـ ً
شـ ً
ـزا يقــدم منتجــات مبتكــرة عاليــة الجــودة
وأن تفــي بواجباتهــا اتجــاه المجتمــع والبيئــة مــن
ً
بيئيــا.
خــال اســتخدام حلــول صناعيــة مســؤولة

الرؤية
تهــدف شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم إلــى أن
ً
عالميــا فــي تصنيــع
تصبــح إحــدى الشــركات الرائــدة
ســبائك األلومنيــوم واســطوانات األلومنيــوم ذات
الجــودة العاليــة مــع المحافظــة علــى البيئــة ،كذلــك
دعــم النمــو مــن خــال أصولهــا المتناميــة التــي تــدر
عوائــد مربحــة وتخلــق قيمــة لمســاهميها.

4

التقرير السنوي 2021

المحتويات

التقرير السنوي 2021

08

أعضاء مجلس اإلدارة

10

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

13

تقرير مجلس اإلدارة

18

نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

27

تقرير مدقق الحسابات المستقل

40

البيانات المالية

45

تقرير حوكمة الشركة 2021

5

حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

6

التقرير السنوي 2021

صاحب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد

التقرير السنوي 2021

7

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /أحمد سعيد العمودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /نبيل محمد البوعينين
عضو

السيد /محمد عيسى المناعي
عضو

السيد /محمد جابر السليطي
عضو

السيد /خالد محمد لرم
عضو

8

التقرير السنوي 2021

كلمة
رئيس
مجلس
اإلدارة

التقرير السنوي 2021

9

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

" واصلنــا التركيــز علــى ِق َيــم عملنــا األساســية فــي
وقــت شــهدت خاللــه األوضــاع علــى مســتوى
ـنا كبيـ ً
االقتصــاد الكلــي تحسـ ً
ـرا "
مساهمينا الكرام،
َي ُسـ ُّـرنِي أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لعــام  2021لشــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق( .يشــار إليهــا بكلمــة "قامكــو"
أو "الشــركة") ،المالكــة لحصــة تبلــغ نســبتها  %50فــي شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (يشــار إليهــا بكلمــة "قطلــوم" أو
عبــارة "المشــروع المشــترك") ،وهــي أحــد مصاهــر األلومنيــوم المنخفضــة التكلفــة واألكثــر كفــاءة فــي العالــم ،وتعمــل فــي
تصنيــع منتجــات األلومنيــوم األولــي.
أود أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألشــكر زمالئــي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدارة وموظفــي الشــركة والمشــروع المشــترك علــى
جهودهــم التــي أثمــرت عــن تحقيــق أداء مالــي وتشــغيلي متميــز لعــام  .2021كمــا أود أن أتوجــه بشــكر خــاص إلــى مســاهمينا
الكــرام علــى ثقتهــم ودعمهــم المســتمر لنــا.

األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ودورها الداعم في تحسن األداء
تضمنــت أبــرز مالمــح عــام  2021التحســن المســتمر لألوضــاع علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي ،وهــو مــا أســهم فــي ارتفــاع
الطلــب علــى األلومنيــوم األولــي ،هــذا إلــى جانــب حــدوث نقــص فــي المعــروض ،األمــر الــذي أثمــر بالتالــي عــن ارتفــاع أســعار
األلومنيــوم األولــي.

استراتيجياتنا وأهدافنا األساسية
برغــم تحســن األوضــاع علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي ،إال أن المشــروع المشــترك لقامكــو قــد واصــل تركيــزه علــى التميــز
التشــغيلي والســامة والنمــو واالســتدامة .وقــد تمثلــت جهودنــا نحــو تحقيــق التميــز التشــغيلي بشــكل أساســي في الترشــيد
المســتمر لعملياتنــا ورفــع مســتوى الموثوقيــة وتعزيــز ســامة األصــول .وفيمــا يتعلــق باالســتدامة ،فلــم تنقطــع يومـ ًـا جهــود
مشــروعنا المشــترك للحــد مــن أثــر أنشــطة أعمالــه علــى البيئــة ،وعملنــا فــي ذات الوقــت علــى تعزيــز التدابيــر المعنيــة بكفــاءة
الطاقــة والمحافظــة عليهــا.
وستســتمر اســتراتيجيتنا التمويليــة علــى مســتوى المشــروع المشــترك فــي دعــم مســيرتنا المتواصلــة نحــو إضافــة قيمــة
لمســاهمينا ومنحهــم توزيعــات مســتدامة ،فيمــا ســتوفر لنــا أيضـ ًـا الحمايــة لــدى وقــوع أيــة أحــداث مناوئــة خارجيــة غيــر متوقعــة
فــي المســتقبل.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
واستشـ ً
ـرافا للمســتقبل ،فــإن المشــروع المشــترك ســيواصل التركيــز علــى خطتــه االســتراتيجية الخمســية ،وتعزيــز مركــزه فــي
الســوق ،والعمــل حثيثـ ًـا علــى زيــادة القيمــة المقدمــة للمســاهمين .وسيســتمر فــي جهــوده نحــو تحقيــق هدفــه االســتراتيجي
الرامــي إلــى المحافظــة علــى مركــزه ضمــن منتجــي األلومنيــوم ذوي التكلفــة التنافســية وضمــان أن يظــل التميــز التشــغيلي
ومعاييــر الســامة والمعاييــر البيئيــة رفيعــة المســتوى ضمــن العوامــل األساســية للنجــاح.

النتائج المالية
خــال عــام  ،2021حققــت قامكــو نتائــج ماليــة أفضــل مــن األعــوام الســابقة ،األمــر الــذي يعــود بصــورة كبيــرة إلــى ارتفاع األســعار
المحققــة لبورصــة لنــدن للمعــادن .ولعامهــا المالــي الثالــث المنتهــي فــي  31ديســمبر  ،2021فقــد حققــت الشــركة صافــي
أربــاح بواقــع  835مليــون ريــال قطــري ،بعائــد علــى الســهم يبلــغ  0.15ريــال قطــري.

القيمة المضافة للمساهمين
منــذ أن تأسســت قامكــو ،وبرغــم التحديــات التــي فرضتهــا عليهــا بيئــة األعمــال خــال األعــوام الماضيــة ،حصــل مســاهمو
الشــركة علــى أربــاح يبلــغ إجماليهــا  362مليــون ريــال قطــري ،أي مــا يعــادل  0.065ريــال قطــري للســهم.
وعلــى ضــوء التوقعــات الحاليــة بشــأن الســوق علــى األجليــن القصيــر والمتوســط واالحتياجــات التمويليــة ،وأخـ ً
ـذا فــي االعتبــار
برنامــج اإلنفــاق الرأســمالي المخطــط لــه لألعــوام القادمــة ،يوصــي مجلــس اإلدارة بإجمالــي توزيعــات أربــاح عــن الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021بواقــع  446مليــون ريــال قطــري ،وهــو مــا يعــادل  0.08ريــال قطــري للســهم ،وبنســبة توزيــع
تبلــغ .%53

الخاتمة
نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنانــي إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد
آل ثانــي ،أميــر البــاد المفــدى "حفظــه اللــه ورعــاه" ،لقيادتــه الرشــيدة وجهــوده الحثيثــة ودعمــه المســتمر وتوجيهاتــه الكريمــة
لتعزيــز قطــاع الصناعــة القطــري .إن النمــو الــذي تشــهده دولــة قطــر وتوجــه مجتمعهــا المتقــدم والمتطــور نحــو تحقيــق التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة المســتدامة مــا كان ليحــدث لــوال رؤيــة حضــرة صاحــب الســمو .ونحــن فــي قامكــو نشــعر
بالفخــر ونؤكــد علــى التزامنــا الدائــم والكامــل بدعــم هــذه الرؤيــة الوطنيــة.
وأثــق بــأن زمالئــي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة العليــا للمشــروع المشــترك يقفــون علــى أهبــة االســتعداد لخــوض
عــام جديــد مــن العمــل الجــاد .وال شــك أنــه ســتكون هنــاك فــرص وتحديــات جديــدة ،األمــر الــذي ســيتطلب الكثيــر مــن العمــل،
إال أننــا نتطلــع إلــى تحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية .وختامـ ًـا ،أود أن أتوجــه بشــكر خــاص إلــى مســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم
ودعمهــم المســتمر لنــا.
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تقرير مجلس اإلدارة
" فــي الوقــت الــذي كانــت الشــركة تســجل خاللــه نتائــج متميــزة بفضــل
التعافــي الكبيــر الــذي شــهده قطــاع األلومنيــوم ،ظــل تحقيــق التميــز
مــن حيــث رفــع مســتوى الكفــاءة وتعزيــز مرونــة العمليــات التشــغيلية
والتركيــز المتعمــق ضمــن أولوياتهــا األساســية إلضافــة قيمــة فــي
المســتقبل"
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي بشأن األداء المالي والتشغيلي لشركة قطر لصناعة األلمنيوم لعام .2021

استراتيجيتنا
تمحــورت اســتراتيجيتنا األساســية علــى مســتوى المشــروع المشــترك حــول تحقيــق التميــز التشــغيلي وخلــق منظومــة تتســم
ً
ً
اســتراتيجيا لمنتجــات األلومنيــوم
مــوردا
بالقــوة والكفــاءة واالســتدامة ،األمــر الــذي تحقــق مــن خــال تعزيــز مركزنــا بوصفنــا
األولــي ذات الجــودة العاليــة والعمــل بمعاييــر رفيعــة المســتوى فــي الجوانــب المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة .عــاوة
علــى ذلــك ،فإننــا ســنواصل جهودنــا المعنيــة بالترشــيد ،خاصــة فيمــا يتعلــق بــإدارة تكاليــف العمليــات ،إلــى أن يحقــق المشــروع
المشــترك كامــل إمكاناتــه.

األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي
ارتفعــت أســعار األلومنيــوم خــال عــام  2021فــي ظــل تجــدد الطلــب العالمــي ،حيــث تشــهد أنشــطة قطاعــات ،مثــل قطاعــي
اإلنشــاءات وصناعــات الســيارات ،تحسـ ً
ـنا بفضــل التعافــي المســتمر لالقتصــادات العالميــة ،األمــر الــذي ُيعــزى إلــى إعــادة فتــح
ً
األســواق مــع مواصلــة تنفيــذ حمــات التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا بنجــاح .وباعتبــار األلومنيــوم أيضــا أحــد المدخــات الرئيســية
فــي صناعــة المركبــات الكهربائيــة وتوربينــات الريــاح وإنتــاج الطاقــة الشمســية ،فقــد ازداد الطلــب طويــل األجــل علــى األلومنيوم
األولي.
وعلــى جانــب العــرض ،فقــد اســتمرت أزمــة الكهربــاء فــي أســواق رئيســية وتقليــص اإلنتــاج نتيجــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأن
إزالــة الكربــون منــذ بدايــة عــام  ،2021األمــر الــذي أســفر عــن انخفــاض الطاقــة اإلنتاجيــة لأللومنيــوم بشــكل كبيــر وازدادت علــى
إثــره عمليــات الســحب مــن المخزونــات.
وبصفــة عامــة ،فقــد أثمــرت زيــادة الطلــب ونقــص المعــروض وانخفــاض مســتويات المخزونــات عــن ارتفــاع أســعار األلومنيــوم
األولــي إلــى أعلــى مســتوى لهــا منــذ عــدة ســنوات ،وهــو مــا أســهم فــي زيــادة الهوامــش للمنتجيــن ذوي الكفــاءة.

نقاط قوتنا التنافسية
باعتبــاره أحــد مصاهــر األلومنيــوم التــي تتميــز بالتكلفــة التنافســية ،فقــد نجــح المشــروع المشــترك فــي تحقيــق الكفــاءة اإلنتاجيــة
مــن خــال مرافقــه المتقدمــة تكنولوجيـ ًـا وحصولــه المضمــون علــى اللقيــم علــى األمــد الطويــل والتزامــه الصــارم بالجوانــب
المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة.
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كمــا أنــا الشــريك اآلخــر ،وهــو مســوق عالمــي معــروف ،قــد أتــاح لنــا إمكانيــة الدخــول إلــى األســواق ذات األهميــة االســتراتيجية،
األمــر الــذي عــزز مــن قــدرة الشــركة علــى المنافســة مــع الشــركات الدوليــة األخــرى الفاعلــة فــي هــذا القطــاع برغــم التحديــات
التــي ظلــت قائمــة علــى مســتوى سلســلة التوريــد طــوال عــام  .2021كمــا يتمتــع المشــروع المشــترك بالقــدرة علــى تغييــر
مزيــج منتجاتــه بشــكل ســريع وفقـ ًـا لظــروف الســوق ،األمــر الــذي يعــزز مــن مرونتــه علــى مســتوى عمليــة اإلنتــاج وإدارة سلســلة
التوريــد ،ويضمــن لــه فــي ذات الوقــت إنتــاج وبيــع المنتجــات وفقـ ًـا لطلــب الســوق.
وال شــك أن نقــاط القــوة التنافســية هــذه قــد أســهمت بــدور محــوري فــي تمكيــن المشــروع المشــترك مــن االرتقــاء بقاعــدة
أصولــه التشــغيلية وتحقيــق مركــز نقــدي متميــز.

اإلنجازات على مستوى الصحة والسالمة والبيئة
يشــكل التركيــز علــى معاييــر الصحــة والســامة مــن خــال ضمــان ســامة العمليــات إحــدى القيــم األساســية للشــركة .وقــد أحــرز
المشــروع المشــترك طــوال العــام تقدمـ ًـا نحــو هدفــه الخــاص بالصحــة والســامة والبيئــة والمتمثــل فــي ضمــان ســامة كافــة
أماكــن العمــل للجميــع.
ً
وفقــا للخطــة ،حيــث نفــذ حملــة
وفــي ظــل ســامة مــكان العمــل ،حقــق المشــروع المشــترك أهدافــه اإلنتاجيــة المنشــودة
تطعيــم ناجحــة لمعظــم القــوى العاملــة لديــه .وتتضمــن اإلنجــازات الرئيســية األخــرى علــى مســتوى الصحــة والســامة والبيئــة
بالحــر وتحقيــق أفضــل أداء للســامة فــي قطــاع األلومنيــوم والوصــول
خــال عــام  2021عــدم تســجيل أي حــوادث ذات صلــة َ
إلــى الهــدف المتمثــل فــي أن يصبــح المشــروع المشــترك أكثــر كفــاءة فــي اســتهالك الطاقــة.
كمــا أن المشــروع المشــترك قــد وضــع اســتراتيجيته بالمســتوى الــذي يتيــح لــه إمكانيــة االرتقــاء المســتمر بمعاييــره الخاصــة
بالصحــة والســامة والبيئــة .ومــع جهــوده الراميــة إلــى المحافظــة علــى مركــزه الرائــد فــي الجوانــب المتعلقــة بالصحة والســامة
والبيئــة علــى مســتوى المنطقــة ،يتبــع المشــروع المشــترك اســتراتيجية لمقارنــة برنامجــه المعنــي بالصحــة والســامة والبيئــة
ً
ً
دائمــا علــى تميــزه
أيضــا إلــى المحافظــة
مقارنــة معياريــة بمبــادرة "  ،" Aluminium Stewardship Initiativeفيمــا يهــدف
التشــغيلي.

خفض االنبعاثات الكربونية
نجــح المشــروع المشــترك فــي الوصــول بانبعاثاتــه الكربونيــة إلــى أقــل مســتوى مقارنــة بمعاييــر القطــاع فيمــا يتعلــق بانبعاثــات
غــاز ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن متــري مــن األلومنيــوم المنتــج ،األمــر الــذي تســنى لــه مــن خــال اســتخدام الغــاز الطبيعــي
كمصــدر للطاقــة مقارنــة بأنــواع الوقــود األخــرى ،مثــل الفحــم والنفــط .وبرغــم ذلــك ،فمــا زالــت نســبة االنبعاثــات الكربونيــة مــن
المشــروع المشــترك أعلــى بعــض الشــيء مقارنــة بالمصاهــر التــي تســتخدم مصــادر الطاقــة المتجــددة ،مثــل الطاقــة المائيــة
أو الطاقــة الشمســية.
ومــن خــال تعزيــزات تكنولوجيــة ،يعمــل المشــروع المشــترك باســتمرار علــى زيــادة كفاءتــه فــي توليــد الطاقــة مــن لقيــم الغــاز
الطبيعــي وخفــض انبعاثاتــه الكربونيــة .ووقــع خــال عــام  2021اتفاقيــة مــع شــركة جنــرال إلكتريــك للحصــول علــى خمــس
وحــدات تحديــث لمســار الغــاز المتقــدم ( ،)AGPوذلــك بغــرض توليــد طاقــة أكثــر أمانـ ًـا واســتدامة وخفــض االنبعاثــات مــن غــاز
ثانــي أكســيد الكربــون.

تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف واالرتقاء بمستويات اإلنتاج
بفضــل نهجــه الــذي يركــز علــى تعزيــز األهــداف الخاصــة بترشــيد التكاليــف وتحقيــق الكفــاءة مــن خــال "برنامــج تطويــر قطلــوم"
الداخلــي والــذي بــدأ العمــل بــه منــذ عــام  ،2015اســتطاع المشــروع المشــترك أن يرســخ مــن مركــزه بوصفــه أحــد منتجــي
األلومنيــوم ذوي التكلفــة التنافســية دون تأثيــر علــى مســتويات الســامة وتميــزه التشــغيلي.
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كمــا أثمــر اســتمرار تنفيــذ "برنامــج تطويــر قطلــوم" خــال عــام  2021عــن تحقيــق وفــورات فــي التكاليــف تماشـ ً
ـيا مــع األهــداف
الســنوية المحــددة .ومــع بــدء تنفيــذ مشــروع "مســار الغــاز المتقــدم" المبتكــر ( )AGPخــال عــام  ،2021فمــن المتوقــع أن يعــزز
إنتــاج المشــروع المشــترك للطاقــة مــن مســتوى كفــاءة المصنــع بشــكل عــام ،وسيســهم فــي زيــادة مســتوى توافــر التوربينــات
الغازيــة وخفــض النفقــات التشــغيلية مــن خــال زيــادة الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة بيــن دورات الصيانــة المخطــط لهــا .كمــا نجــح
المشــروع المشــترك فــي إنتــاج أنــودات كربونيــة أكبــر حجمـ ًـا مــن أجــل زيــادة القــدرة الكهربائيــة ،األمــر الــذي ســيعزز بالتالــي مــن
إجمالــي الطاقــة اإلنتاجيــة.

أنشطة البيع والتسويق
شــهد عــام  2021تحديــات علــى مســتوى سلســلة التوريــد .وبرغــم ذلــك ،فــإن الشــراكة االســتراتيجية للمشــروع المشــترك فــي
مجــال تســويق منتجاتــه وتوزيعهــا لــم تمنحــه إمكانيــة أكبــر لدخــول األســواق العالميــة فحســب ،بــل دعمتــه أيضـ ًـا فــي تجــاوز
التحديــات القائمــة علــى مســتوى سلســلة التوريــد والوصــول بتكاليفــه إلــى أمثــل مســتوى لهــا ،وضمنــت لــه فــي ذات الوقــت
زيــادة أحجامــه والمحافظــة علــى اســتمرارية أعمالــه.

األداء المالي والتشغيلي
حققــت الشــركة صافــي أربــاح بواقــع  835مليــون ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021مقارنــة بصافــي
أربــاح بلــغ  95مليــون ريــال قطــري للســنة الماضيــة .وبلــغ العائــد علــى الســهم  0.15ريــال قطــري لســنة  2021مقارنــة بعائــد علــى
الســهم بلــغ  0.017ريــال قطــري للســنة الماضيــة.
وقــد ارتفعــت الحصــة مــن إيــرادات المشــروع المشــترك بنســبة تبلــغ  ،%42لتصــل إلــى  3.1مليــار ريــال قطــري ،مقارنــة بحصــة
بلغــت  2.2مليــار ريــال قطــري للعــام الماضــي .وارتفعــت األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك
بنســبة تبلــغ  ،%106لتصــل إلــى  1.4مليــار ريــال قطــري لعــام  ،2021مقارنــة بأربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك
واالســتهالك بلغــت  667مليــون ريــال قطــري للعــام الماضــي.
ويعــزى بصــورة كبيــرة تحســن النتائــج الماليــة للشــركة للســنة الماليــة  2021مقارنــة بالســنة الماضيــة إلــى النمــو العــام فــي
ُ
متوســط أســعار البيــع المحققــة الــذي ازداد بنســبة تبلــغ  %42خــال عــام  2021مقارنــة بالســنة الماضيــة ،وهــو مــا أســهم فــي
زيــادة صافــي أربــاح الشــركة بمبلــغ  932مليــون ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021مقارنــة بالســنة
الماضيــة.
وقــد حافظــت أنشــطة اإلنتــاج علــى اســتقرارها مــع تحقيــق زيــادة هامشــية فــي األحجــام بنســبة تبلــغ  %1خــال عــام  2021مقارنــة
بالعــام الماضــي .وانخفضــت أحجــام المبيعــات انخفاضـ ًـا طفيفـ ًـا بنســبة تبلــغ  %0.4جــراء مواعيــد الشــحن ،األمــر الــذي أســفر
عــن تراجــع صافــي أربــاح الشــركة بواقــع  11مليــون ريــال قطــري لعــام  2021مقارنــة بعــام  .2020وبرغــم أن أحجــام المبيعــات قــد
انخفضــت انخفاضـ ًـا طفيفـ ًـا مقارنــة بالعــام الماضــي ،إال أن المشــروع المشــترك قــد نجــح فــي بيــع كميــات أكبــر مــن المنتجــات
ذات القيمــة المضافــة ،فيمــا كانــت مبيعاتــه مــن الســبائك القياســية محــدودة خــال عــام  ،2021علمـ ًـا بــأن هــذا التحــول فــي
اإلنتــاج منــذ أواخــر العــام الماضــي قــد أســهم فــي ارتفــاع هوامشــه.
المباعــة لعــام  2021مقارنــة بالعــام الماضــي ،وهــو مــا يعــود بصــورة أساســية
وارتفعــت تكلفــة المشــروع المشــترك للبضائــع ُ
إلــى ارتفــاع تكاليــف المــواد الخــام ،األمــر الــذي عادلتــه جزئيـ ًـا التغيــرات اإليجابيــة فــي المخــزون والمبــادرات المعنيــة بترشــيد
المباعــة عــن انخفــاض صافــي أربــاح الشــركة بواقــع  179مليــون ريــال
التكاليــف .وبشــكل عــام ،فقــد أســفر ارتفــاع تكلفــة البضائــع ُ
قطــري للســنة الماليــة  2021مقارنــة بالســنة الماضيــة.
وتراجعــت تكلفــة التمويــل لعــام  2021بنســبة تبلــغ  %32مقارنــة بالعــام الماضــي ،وهــو مــا ُيعــزى إلــى انخفــاض أســعار الفائــدة
وغيــاب عمليــة الشــطب االســتثنائية التــي جــرت العــام الماضــي لجــزء غيــر مســتهلك مــن تكاليــف التمويــل .وقــد أســهم تراجــع
تكلفــة التمويــل فــي زيــادة صافــي أربــاح الشــركة بواقــع  33مليــون ريــال قطــري لعــام  2021مقارنــة بعــام .2020
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تقرير مجلس اإلدارة
المركز المالي
عــزز ارتفــاع أســعار البيــع المحققــة للمشــروع المشــترك مــن المركــز المالــي للشــركة ودعمهــا فــي زيــادة الســيولة لديهــا فــي
نهايــة  31ديســمبر  ،2021حيــث ســجلت أرصــدة نقديــة ومصرفيــة (تشــمل الحصــة المتناســبة مــن األرصــدة النقديــة والمصرفيــة
للمشــروع المشــترك) بواقــع  1.5مليــار ريــال قطــري .كمــا حقــق المشــروع المشــترك خــال عــام  2021حصــة إيجابية مــن التدفقات
النقديــة مــن العمليــات التشــغيلية تبلــغ  917مليــون ريــال قطــري ،باإلضافــة إلــى حصــة مــن التدفقــات النقديــة الحــرة بواقــع
 693مليــون ريــال قطــري.

مستجدات اإلنفاق الرأسمالي
يواصــل المشــروع المشــترك عمليــة إعــادة تبطيــن الجيــل الثالــث مــن األوعيــة واســتبدال جــدران المداخــن ،وذلــك لضمــان
اســتدامة العمليــات التشــغيلية والحــد مــن مخاطــر توقــف اإلنتــاج .وخــال عــام  ،2021بلــغ اإلنفــاق الرأســمالي للمشــروع
المشــترك  224مليــون ريــال قطــري (حصــة قامكــو) ،وشــمل ذلــك العمليــات الروتينيــة ،مثــل إعــادة التبطيــن وأعمــال صيانــة
محطــة الطاقــة ومصنــع األنــودات.

توزيع األرباح المقترح
يوصــي مجلــس إدارة شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم بإجمالــي توزيعــات أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2021يبلــغ  446مليــون ريــال قطــري ،وهــو مــا يعــادل  0.08ريــال قطــري للســهم ،وبنســبة توزيــع تبلــغ  ،%53وعائــد توزيعــات أربــاح
بنســبة  ٪4.4وفقـ ًـا لســعر الســهم فــي إغــاق نهايــة العــام.

الخاتمة
يتقــدم مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى ســعادة المهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي ،وزيــر الدولــة لشــؤون
الطاقــة ،لرؤيتــه المســتنيرة وقيادتــه الواعيــة .كمــا نشــكر اإلدارة العليــا للمشــروع المشــترك علــى إخــاص والتــزام موظفيهــا
ً
أيضــا لمســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم الكبيــرة فــي الشــركة وإدارتهــا.
وتفانيهــم الدائــم فــي العمــل .والشــكر موصــول
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نبذة حول شركة قطر لصناعة
األلمنيوم
استعراض عام
تأسســت شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق( .يشــار إليهــا بكلمــة "قامكــو" أو "الشــركة") ،وهــي شــركة مســاهمة
المســجل هــو ص.ب 3212 .الدوحــة ،قطــر .ومــن خــال مشــروعها
عامــة قطريــة ،فــي  3ديســمبر مــن عــام  .2018وعنوانهــا ُ
المشــترك ،أال وهــو شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (قطلــوم أو المشــروع المشــترك) ،والــذي تمتلــك فيــه حصــة تبلــغ ،%50
تعمــل شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم فــي تصنيــع وتوزيــع منتجــات األلومنيــوم التــي تصنــع فــي مصهرهــا الواقــع فــي مدينــة
مســيعيد الصناعيــة.
وتنقســم حاليـ ًـا ملكيــة قطلــوم ،التــي تأسســت كمشــروع مشــترك عــام  ،2007بالتســاوي بيــن شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم
بحصــة تبلــغ ( )٪50وشــركة هايــدرو ألومنيــوم قطــر القابضــة بــي .ڤــي .بحصــة تبلــغ (.)٪50

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
تقــدم قطــر للطاقــة ،المســاهم األكبــر فــي الشــركة ،وظائــف المكتــب الرئيســي للشــركة بموجــب اتفاقيــة خدمــات شــاملة.
وتُ ــدار عمليــات المشــروع المشــترك بصــورة ُمســتقلة مــن ِق َبــل مجلــس اإلدارة المعنــي وإدارتــه العليــا.

هيكل الملكية

ملكية عامة
%49

قطر للطاقة
%51

قامكو

قطلوم
()%50
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نبذة حول شركة قطر لصناعة
األلمنيوم
مرافق اإلنتاج
تتضمن المرافق التشغيلية الرئيسية لقطلوم ما يلي:
• مصنع االختزال
• مصنع الكربون ،بما في ذلك محطة صيانة األنود؛
• المسبك؛
• ومحطة الطاقة.

وتتكامل المرافق التشغيلية مع مرافق البنية التحتية التالية:
• منطقــة مينــاء بهــا مرســى مخصــص الســتيراد المــواد الخــام وصوامــع التخزيــن ومرافــق النقــل ذات الصلــة (المرســى )8
ومرســى مشــترك آخــر لتصديــر المنتجــات ومناولــة الشــحنات العامــة (المرســى )7؛ و
• الخدمــات العامــة والمســاعدة ،والتــي تضــم توزيــع الغــاز وأنظمــة ميــاه التبريــد والهــواء المضغــوط والمســتودعات ومنشــآت
التخزيــن.

مصنع االختزال
يتــم إنتــاج األلومنيــوم عــن طريــق عمليــة هول-هيــرو للتحليــل الكهربائــي باســتخدام تقنيــة  HAL275التــي تعمــل بـــ  300كيلــو
أمبيــر .وتتــم هــذه العمليــة فــي حاويــات فوالذيــة كبيــرة تســمى األوعيــة أو الخاليــا .ويقــع مصنــع االختــزال فــي مبنييــن
مرتفعيــن (يبلــغ طولهمــا حوالــي  1,150متــر) ويعرفــان باســم وحــدات األوعيــة ،حيــث يقعــان بجــوار بعضهمــا علــى التــوازي.
ـاء فــي
وتحتــوي كل وحــدة أوعيــة علــى خــط اختــزال واحــد مكــون مــن صفيــن مــن أوعيــة االختــزال تحتــوي علــى إجمالــي  352وعـ ً
كل وحــدة.
ويتكــون كل وعــاء مــن غــاف معدنــي مبطــن بطــوب حــراري وألــوح الكربــون التــي تعمــل ككاثــود .ويتــم تجهيــز الوعــاء ببنيــة
فوقيــة تدعــم األنــودات الكربونيــة وتخــزن وتصــب األلومينــا فــي األوعيــة.
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مصنع الكربون
تُ ســتخدم األنــودات الكربونيــة فــي عمليــة االختــزال اإللكتروليتــى ألكســيد األلومنيــوم إلــى األلومنيــوم فــي خطــوط األوعيــة.
وخــال هــذه العمليــة ،يتــم اســتهالك األنــودات ،حيــث يبلــغ صافــي اســتهالك األنــودات حوالــي  0.4طــن لــكل طــن مــن
األلومنيــوم المنتــج .وال يســتهلك الجــزء العلــوي مــن األنــود (األطــراف المتبقيــة) (تتــم إعــادة تدويرهــا فــي عمليــة المعالجــة)،
ومــن ثــم يصبــح إجمالــي اإلنتــاج األنــودات حوالــي  0.5طــن لــكل طــن مــن األلومنيــوم.
ويتكون مصنع الكربون من قسمين رئيسيين :محطة العجن إلنتاج "األنودات الخضراء" ومحطة معالجة األنودات بالفرن.
وباإلضافــة إلــى خطــوط اإلنتــاج الرئيســية ،تضــم منطقــة مصنــع الكربــون عـ ً
ـددا مــن المبانــي الملحقــة ومرافــق التخزيــن تشــمل
مــا يلــي :غرفــة تحكــم ومكاتــب وورش صيانــة ومخــزن قطــع الغيــار ومحطــة تنظيــف ومخــزن األنــودات الخضــراء واألنــودات
المعالجــة بالفــرن وصهاريــج تخزيــن القــار وصوامــع تخزيــن الفحــم البترولــي المكلــس واألطــراف المتبقيــة مــن األنــودات
وصومعــة للخــردة الخضــراء إلعــادة تدويرهــا.
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مصنع خدمة األنودات
يلبــي مصنــع خدمــة األنــودات ،الــذي يتكــون مــن محطــة تنظيــف األحــواض ومحطــة قضبنــة األنــودات ،طلــب مصنــع االختــزال
مــن األنــودات المقضبنــة واإللكتروليــت المســحوق.
ولمصنع خدمة األنودات وظيفتان رئيسيتان:
• تبريد األنودات المستنفذة واألحواض  /ومناولة اإللكتروليت؛
• قضبنة األنودات.
ويفصــل بيــن محطــة خدمــة األنــودات ومصنــع االختــزال محطــة تنظيــف األحــواض ،وهــي إحــدى مرافــق التشــغيل الرئيســية
وتقــع بالقــرب مــن خطــوط اإلنتــاج .وتتكــون مــن مبنييــن يســتقبالن األنــودات المســتنفذة مــع غطــاء األحــواض ومــواد األحواض
مــن وحــدات األوعيــة والحــوض مــن عمليــة إعــادة تبطيــن األوعيــة.
ويتــم تنظيــف األطــراف المتبقيــة مــن األنــودات إلزالــة مــواد األحــواض ،وترســل بعــد ذلــك إلــى مصنــع القضبنــة .ويتــم ســحق
مــواد األحــواض المســتردة مــن األنــودات المســتنفذة ومصنــع االختــزال وفحصهــا وتخزينهــا فــي صومعــة قبــل إعادتهــا كمــواد
تغطيــة عازلــة لألنــودات فــي خطــوط اإلنتــاج.
ويفصــل بيــن محطــة صيانــة األنــودات ومصنــع الكربــون مصنــع القضبنــة ،وهــو أحــد مرافــق التشــغيل الرئيســية ويتألــف
مــن مبنــى واحــد .وتتــم إزالــة األطــراف المتبقيــة واألعــواد الحديديــة مــن الحمــاالت فــي محطــة القضبنــة ،وتنظــف الحمالــة
(القضيــب) قبــل إعــادة اســتخدامها فــي محطــة القضبنــة ،ويعــاد تدويــر األطــراف المتبقيــة .ويتــم نقــل األطــراف الكربونيــة
المتبقيــة النظيفــة إلــى وحــدة التكســير فــي مصنــع الكربــون إلعــادة اســتخدامها فــي محطــة العجــن .وتتــم "قضبنــة" الحمــاالت
المنظفــة والجديــدة باألنــودات المعالجــة بالفــرن حديثـ ًـا مــن مصنــع الكربــون .وتجمــع كل األنــودات المقضبنــة حديثـ ًـا (ومنصــات
اإللكتروليــت الفارغــة) مــن محطــة خدمــة األنــودات الســتخدامها فــي مصنــع االختــزال.

المسبك
يحــول المســبك األلومنيــوم المصهــور مــن خطــوط اإلنتــاج إلــى تشــكيلة مــن المنتجــات .وتتــم إزالــة األلومنيــوم الســائل مــن
األوعيــة عــن طريــق مركبــات التفريــغ وينقــل إلــى المســبك .وتجــري معالجــة األلومنيــوم المصهــور قبــل الصــب مــن خطــوط
اإلنتــاج فــي محطــات التدفــق إلزالــة الشــوائب.
ويتــم الصــب فــي خطــوط الصــب التــي تتكــون مــن أفــران الصــب وآالت الصب .ويوضــع األلومنيوم البارد ومواد الســبائك في
أفــران الصــب ويتــم تســخينها بصــورة مســبقة (فــي مواقــد تعمــل بالغــاز) لضمــان إزالــة الرطوبــة .وتعبــأ األفــران باأللومنيــوم
المصهــور مــن منطقــة التدفــق ،ويتــم صقــل ســطح المعــدن إلزالــة أي كــدارة أخــرى .وبعــد التخلــص مــن الكــدارة ،يتــم صــب
المنتــج المعدنــي المصهــور فــي قوالــب ويخــرج فــي شــكل المنتــج النهائــي.
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Casthouse

اللقيم
يتضمن اللقيم الرئيسي للمشروع المشترك لقامكو ما يلي:

الغاز الطبيعي
المصــدر الرئيســي للطاقــة الالزمــة لعمليــات شــركة الومنيــوم قطــر (قطلــوم) هــو الكهربــاء التــي تولدهــا محطــة الطاقــة التــي
تعمــل بالغــاز الطبيعــي .وتلبــي شــركة الومنيــوم قطــر (قطلــوم) جميــع احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي مــن خــال عقــد توريــد
غــاز طويــل األجــل مــع قطــر للطاقــة.

األلومينا
األلومينــا  -المــادة الخــام الرئيســية الالزمــة لعمليــة إنتــاج األلومنيــوم – هــي مــادة بيضــاء حبيبيــة تُ ســمى بتعبيــر أدق أكســيد
األلومنيــوم .ويتــم إنتــاج هــذه المــادة مــن خامــات البوكســيت (ســيليكات الحديــد والكبريــت) وتســتخرج مــن المناجــم فــي مواقــع
مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم .وتســتخدم قطلــوم عمليــة هول-هيــرو للتحليــل الكهربائــي فــي إنتاجهــا لأللومنيــوم األولــي
باســتخدام تقنيــة  HAL275التــي تُ ســتخدم لفصــل األلومينــا مــن خــال االختــزال اإللكتروليتــي إلــى األجــزاء المكونــة لمعــدن
األلومنيــوم وغــاز األكســجين.

فحم الكوك المكلس والقار السائل
كل مــن الفحــم المكلــس والقــار الســائل إلنتــاج األنــودات التــي تســتخدمها شــركة الومنيــوم قطــر (قطلــوم) فــي
ُيســتخدم ٍّ
ويعــد أحــد المكونــات األساســية فــي األنــودات التــي
عمليــة صهــر األلومنيــوم .والقــار هــو مشــتق مــن قطــران الفحــمُ ،
تســتخدم فــي مصهــر األلومنيــوم.
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فلوريد األلومنيوم
يعمــل فلوريــد األلومنيــوم كمذيــب فــي صناعــة صهــر األلومنيــوم ،وعلــى الرغــم مــن أنــه يمثــل نســبة ضئيلــة مــن المدخــات
فــي عمليــة الصهــر بشــركة الومنيــوم قطــر (قطلــوم) ،إال أنــه مهــم جـ ً
ـدا إلدارة مســتويات فعالــة مــن اســتهالك الكهربــاء .وهــو
عبــارة عــن مــادة كيميائيــة تُ ســتخدم فــي صهــور األلومنيــوم ،كإلكتروليــت الختــزال أكســيد األلومنيــوم إلــى معــدن األلومنيــوم
فــي عمليــة التصنيــع هول-هيرولــت.

السبائك
يتــم خلــط الســبائك فــي المســبك بمعــدن ســائل يتــم إنتاجــه فــي مصنــع االختــزال .وتعطــي الســبائك المضافــة الخصائــص
ويعــد الســيليكون والمغنيســيوم مــن المــواد
الفيزيائيــة والكيميائيــة المطلوبــة للمنتجــات الجاهــزة التــي يســعى إليهــا العمــاءُ .
األساســية فــي صناعــة الســبائك.

المنتجات الرئيسية

سبائك البثق
ً
كثيــرا فــي تصنيــع مكونــات تدخــل فــي إنشــاء المبانــي الســكنية والتجاريــة ،مثــل النوافــذ وألــواح
تســتخدم ســبائك البثــق
ً
ـطوانيا مــن
ـكال اسـ
ـ
ش
ـق
ـ
البث
ـبيكة
ـ
س
ـذ
ـ
وتتخ
ـة.
ـ
الزخرفي
ـواف
ـ
والح
ـر
ـ
للكمبيوت
ـة
ـ
الحراري
ـتتات
ـ
والمش
ـتحمام
األبــواب وكبائــن االسـ
ً
األلومنيــوم المصبــوب المنتــج بواســطة الصــب المباشــر العمــودي.

سبائك األلومنيوم األولي
تدخــل ســبائك األلومنيــوم األولــي فــي عــدد مــن االســتخدامات ،منهــا قطــاع الســيارات ،حيــث تســتخدم فــي تصنيــع عناصــر
مثــل العجــات ومحــاور الشــاحنات وفوهــات مضخــات البنزيــن.
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أداء قامكو لعام 2021
اإلنتاج (مليون طن متري) %100 -

أحجام المبيعات (مليون طن متري) %100 -

%1+

%0-

662

655

649

651

2021

2020

2021

2020

الحصة من اإليرادات (مليون ريال قطري)

أسعار البيع (دوالر أمريكي/طن متري)

%42+

%42+

2,638

3,118

1,853

2,197

2021

2020

2021

صافي األرباح (مليون ريال قطري)

العائد على السهم (ريال قطري)

%781+

%781+

835

0.15

0.02

95
2021

24

2020

2020

2021

2020
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إجمالي األصول (مليون ريال قطري)

الحصة من صافي الدين (مليون ريال قطري)

%11+

%4+

المعيار المحاسبي الدولي 31

6,446

5,797

2,299

2,221

2021

2020

2021

2020

اإليرادات من المبيعات حسب المنطقة الجغرافية ()%
اوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٪٢٠

٪١٨

آﺳﻴﺎ
٪٥٨

ﻗﻄﺮ
٪٤
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
تقريــر مراقــب الحســابات المســتقل إلــى الســادة مســاهمي شــركة قطــر
لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق
تقرير عن تدقيق البيانات المالية
رأينا
برأينــا ،أن البيانــات الماليــة لشــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق ("الشــركة") تُ ظهــر بصــورة عادلــة ومــن كافــة النواحــي
الجوهريــة المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2021وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ ،وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات المالية للشركة التي تتكون من:
• بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2021؛
• بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
• بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
• بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و
• اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة ،والتــي تشــمل السياســات المحاســبية الهامــة المســتخدمة والمعلومــات التفســيرية
األخــرى.

أساس الرأي
لقــد أجرينــا عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مبينــة بالتفصيــل ضمــن
قســم مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة مــن هــذا التقريــر.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.

االستقاللية
نحــن مســتقلون عــن الشــركة وفقـ ًـا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن (بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية
الدوليــة) الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدولــي للمحاســبين ومتطلبــات الســلوك األخالقــي فــي دولــة قطــر
والمتعلقــة بعمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا للبيانــات الماليــة .وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لمجلــس
معاييــر الســلوك األخالقــي الدولــي للمحاســبين ومتطلبــات الســلوك األخالقــي فــي دولــة قطــر.
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منهجنا في التدقيق

نظرة عامة
أمور التدقيق الرئيسية

• االعتراف باإليرادات

كجــزء مــن تصميــم التدقيــق الخــاص بنــا ،قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي فــي البيانــات الماليــة.
وعلــى وجــه الخصــوص ،فقــد وضعنــا فــي الحســبان األحــكام الشــخصية التــي وضعتهــا اإلدارة ،علــى ســبيل المثــال ،مــا
يتعلــق بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي تتضمــن وضــع افتراضــات ومراعــاة األحــداث المســتقبلية التــي تعتبــر غيــر مؤكــدة
بطبيعتهــا .وكمــا هــو متبــع فــي جميــع عمليــات التدقيــق لدينــا ،تناولنــا أيضــا مخاطــر تجــاوز اإلدارة للضوابــط الرقابيــة الداخليــة،
بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أمــور أخــرى ،النظــر فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز بمــا يمثــل أحــد مخاطــر التحريــف المــادي نتيجــة
االحتيــال.
وقــد صممنــا نطــاق التدقيــق الــذي قمنــا بــه بحيــث يتــم إنجــاز عملنــا بشــكل كاف حتــى يتســنى لنــا إبــداء رأي حــول البيانــات المالية
ككل ،آخذيــن فــي االعتبــار هيــكل الشــركة والعمليــات والضوابــط المحاســبية ومجال األعمال بالشــركة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي ،فــي تقديرنــا المهنــي ،كانــت أكثــر األمــور أهميــة أثنــاء تدقيقنــا علــى البيانــات
الماليــة للفتــرة الحاليــة .وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل ،وفــي صياغــة رأينــا فــي هــذا
الشــأن ،ونحــن ال نعــرب عــن رأي منفصــل بخصــوص هــذه األمــور.
أمور التدقيق الرئيسية

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق

االعتراف باإليرادات
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح  3فــي البيانــات الماليــة ،تمثــل حصــة تتضمــن إجراءاتنــا فيمــا يتعلــق باالعتــراف باإليــرادات مــن المبيعــات
الشــركة مــن نتائــج مشــروعها المشــترك (قطالــوم) بمبلــغ  832التــي قــام بهــا المشــروع المشــترك مــا يلــي:
مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021مــا
نســبته  %98مــن إجمالــي دخــل الشــركة .و بلغــت اإليــرادات الناتجــة 	•مراجعــة شــروط اتفاقيــة تســويق اإلنتــاج ذات الصلــة المبرمــة
مــع العمــاء؛
عــن المشــروع المشــترك  6,237مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهية
فــي  31ديســمبر .2021
	•تقييــم السياســة المحاســبية للمشــروع المشــترك فيمــا يتعلــق
باالعتــراف باإليــرادات لتحديــد مــا إذا كانــت قــد تعاملــت بشــكل
ً
وفقــا لسياســة االعتــراف باإليــرادات التــي يطبقهــا المشــروع
مناســب مــع المبيعــات التــي تتــم فــي إطــار اتفاقيــة تســويق
ـا
ـ
عندم
ـات
ـ
المنتج
ـات
ـ
مبيع
ـن
ـ
م
ـرادات
ـ
باإلي
ـراف
ـ
االعت
ـم
ـ
يت
ـترك،
ـ
المش
اإلنتــاج؛
يقــوم المشــروع المشــترك بنقــل الســيطرة علــى المنتجــات إلــى
العمــاء مــن فــي نقطــة التســليم ،حســب شــروط التســليم فــي 	•فهــم وتقييــم واختبــار الضوابــط الداخليــة علــى االعتــراف
باإليــرادات علــى مســتوى المشــروع المشــترك ،بمــا فــي ذلــك
اتفاقيــة تســويق اإلنتــاج.
توقيــت االعتــراف باإليــرادات؛
وقــد ركزنــا فــي تدقيقنــا علــى عائــدات مبيعــات المشــروع المشــترك
	•تحليــل معامــات اإليــرادات باســتخدام تقنيــات التدقيــق
بســبب الحجــم الكبيــر للمنتجــات وقيمــة الشــحنات الفرديــة ،حيــث
بمســاعدة الحاســوب وتحليــل البيانــات لتحديــد أي معامــات
أن األخطــاء فــي االعتــراف باإليــرادات علــى مســتوى المشــروع
غيــر اعتياديــة؛
المشــترك يمكــن أن تــؤدي إلــى تحريفــات ماديــة فــي البيانــات
الماليــة للشــركة عندمــا تقــوم الشــركة باالعتــراف بحصتهــا فــي 	•القيــام بفحــص بيانــات اإليــرادات علــى أســاس العينــة مــن
صافــي دخــل مشــروعها وفقـ ًـا لطريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية.
خــال تتبعهــا فــي الفواتيــرو مســتندات االســتالم واألدلــة
المؤيــدة األخــرى؛ و
	•تنفيــذ اختبــار قطــع معامــات البيــع علــى أســاس العينــة الختبــار
مــا إذا كان قــد تــم االعتــراف بإيــرادات المشــروع المشــترك فــي
الفتــرة الصحيحة.
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المعلومات األخرى
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن التقريــر الســنوي (باســتثناء البيانــات
الماليــة وتقريــر تدقيقنــا عليهــا) ،والتــي تــم تزويدنــا بــه حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق هــذا.
إن رأينــا عــن البيانــات الماليــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى ،وال ولــن نبــدي أي اســتنتاج بــأي شــكل للتأكيــد عليهــا .تنحصــر
مســؤولياتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،نقــوم
بالنظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات
أثنــاء عمليــة التدقيــق ،أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود تحريــف بهــا بشــكل مــادي.
ً
ـتنادا
وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات ،اسـ
إلــى مــا قمنــا بــه مــن أعمــال ،فإننــا مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك .هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا الخصــوص.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن اإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات الماليــة
وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  11لســنة  ،2015كمــا تــم تعديلــة بموجــب القانــون رقــم  8لســنة  ،2021وعــن
أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن التحريفــات الماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن
احتيــال أو خطــأ.
يعتبــر مجلــس اإلدارة ،عنــد إعــداد البيانــات الماليــة ،مســؤول عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى مواصلــة أعمالها كمنشــأة مســتمرة،
واإلفصــاح ،حســب مقتضــى الحــال ،عــن األمــور المرتبطة باســتمرارية المنشــأة وعن اســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي
مــا لــم يكــن مجلــس اإلدارة ينــوي تصفيــة الشــركة أو إيقــاف أنشــطتها أو ال يوجــد أمامــه بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن أي تحريــف مــادي ،ســواء كان
ناشـ ً
ـال مــن
ـئا عــن احتيــال أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .يمثــل التأكيــد المعقــول مســتوى عـ ٍ
التأكيــد ،ولكنــه ال يعــد ضمانـ ًـا بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف يكشــف دومـ ًـا عــن أي خطــأ مــادي
فــي حــال وجــوده .تنشــأ حــاالت التحريفــات مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المعقــول توقــع أن تؤثــر ،منفــردة
ـاء علــى هــذه البيانــات الماليــة.
أو مجتمعــة ،علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي خــال
عمليــة التدقيــق .كمــا أننــا نقــوم بمــا يلــي:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي للبيانــات الماليــة ،الناشــئة ســواء مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات
أســاس لرأينــا .إن خطــر عــدم
ٍ
التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة لتوفيــر
اكتشــاف أي تحريــف مــادي ناشــئ عــن االحتيــال يعتبــر أعلــى مــن ذلــك الــذي ينشــأ عــن األخطــاء ،وذلــك ألن االحتيــال قــد
ينطــوي علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.
• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات العالقــة بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق التــي تعتبــر مناســبة
وفقــا للظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء الــرأي عــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.
• تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المطبقــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة
الموضوعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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• التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام مجلــس اإلدارة ألســاس اســتمرارية الشــركة المحاســبي ،ومــا إذا كانــت
ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــكك فــي
هنــاك شــكوك جوهريــة ،بنـ ً
قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة ،فيتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي
تقريــر مراقــب الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي البيانــات الماليــة ،أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات
غيــر كافيــة .تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات الخــاص بنــا .ومــع
ذلــك ،فقــد تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي أن تتوقــف الشــركة عــن مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
ً
عــادال.
عرضــا
تمثــل المعامــات واألحــداث األساســية بطريقــة تحقــق
ً
نقــوم بالتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بنطــاق وتوقيــت التدقيــق الــذي تــم
التخطيــط لــه واكتشــافات التدقيــق الجوهريــة ،بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي قمنــا بتحديدهــا
خــال أعمــال التدقيــق.
ً
بيانــا بأننــا قــد التزمنــا بمتطلبــات المعاييــر األخالقيــة المناســبة فيمــا يتعلــق
كمــا أننــا نقــدم للمســؤولين عــن الحوكمــة
باالســتقاللية ،وإبالغهــم بجميــع العالقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي مــن المعقــول االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا،
وعنــد االقتضــاء ،اإلجــراءات المتخــذة للحــد مــن التهديــدات أو الضمانــات التــي تــم تطبيقهــا.
ومــن بيــن األمــور التــي أبلغناهــا للمســؤولين عــن الحوكمــة ،نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر أهميــة فــي أعمــال التدقيــق التــي
قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة ،والتــي تعــد بالتالــي أمــور التدقيــق الرئيســية .ونقــوم بتوضيــح هــذه األمــور فــي
تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا مــا لــم يحظــر القانــون أو التنظيمــات الكشــف العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر ،فــي حــاالت نــادرة للغايــة،
أنــه ال ينبغــي اإلبــاغ عــن أمـ ٍر مــا فــي تقريرنــا ألنــه قــد يكــون مــن المعقــول توقــع أن تزيــد اآلثــار العكســية عــن المصلحــة العامــة
مــن جــراء اإلبــاغ عــن هــذا األمــر.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح  1مــن البيانــات الماليــة  ،خــال العــام دخــل القانــون رقــم  8لســنة  2021حيزالتنفيــذ بتعديــل بعــض
أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  11لســنة  .2015كمــا فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ، 2021فــإن الشــركة
بصــدد تقييــم تأثيــر هــذه التعديــات.
وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  11لســنة  ،2015كمــا تــم تعديلــة بموجــب القانــون رقــم  8لســنة ،2021
فإننــا نؤكــد علــى:
• أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛
•

أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تتفق معها؛

• أن المعلومات المالية المدرجة بالتقرير السنوي تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و
• أنــه لــم يســترع انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن الشــركة قــد خالفــت أيــا مــن أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11
لســنة  ،2015كمــا تــم تعديلــة بموجــب القانــون رقــم  8لســنة  ،2021أو نظامهــا األساســي بشــكل قــد يؤثــر ماديـ ًـا علــى نتائــج
تشــغيلها أو مركزهــا المالــي كمــا فــي  31ديســمبر.2021
نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم ()120155
مارك منيتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364
الدوحة ،دولة قطر
 3فبراير 2022
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تقريــر التأكيــد المســتقل إلــى الســادة مســاهمي شــركة قطــر لصناعــة
األلومنيــوم ش.م.ع.ق.
تقريــر حــول مــدى مالءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر
الماليــة للعمليــات الجوهريــة كمــا فــي  31ديســمبر 2021
مقدمة
وفقـ ًـا لمتطلبــات المــادة  24مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ("نظــام الحوكمــة"
أو "النظــام") الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة (الهيئــة) رقــم ( )5لســنة  .2016قمنــا بتنفيــذ
اجــراء تأكيــد معقــول حــول تقريــر مجلــس اإلدارة عــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة لشــركة قطــر لصناعــة
اســتنادا إلــى اإلطــار الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة
األلومنيــوم ش.م.ع.ق"( .الشــركة") كمــا فــي  31ديســمبر 2021
ً
التابعــة للجنــة تريــدواي ("إطــار .")"COSO

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة
ـؤوال عــن عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة عــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة،
يعــد مجلــس إدارة الشــركة مسـ ً
ويشــتمل التقريــر علــى:
• تقريرمجلــس االدارة حــول مــدى مالءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر
الماليــة؛
• وصف العمليات الهامة وضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية؛
• تقييــم شــدة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية ألوجــه القصــور الرقابيــة  ،إن وجــدت  ،ولــم يتــم إصالحهــا فــي  31ديســمبر
2021؛
ســيعتمد التقييــم المقــدم فــي التقريــر الســنوي علــى العناصــر التاليــة المدرجــة فــي مصفوفــات التحكــم في المخاطــر المقدمة
مــن قبل إدارة الشــركة:
• أهداف الرقابة ،بما في ذلك تحديد المخاطر التي تحول دون تحقيق أهداف الرقابة؛
• تصميم وتطبيق أنظمة ضوابط الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة المذكورة؛ و
ـؤوال عــن وضــع أنظمــة رقابــة ماليــة داخليــة والحفــاظ عليهــا بنــاء علــى إطــار العمــل الصــادر
كذلــك يعــد مجلــس إدارة الشــركة مسـ ً
مــن لجنــة المنظمــات الراعيــة للجنــة تريــدواي ("إطــار .)"COSO
تتضمــن هــذه المســؤوليات تصميــم والحفــاظ علــى أنظمــة رقابــة ماليــة داخليــة وافيــة بحيــث يضمــن تطبيقهــا بفعاليــة ســير
العمــل بانتظــام وكفــاءة .وتشــتمل األنظمــة علــى:
• االلتزام بسياسات الشركة؛
• حماية موجوداتها؛
• منع حاالت االحتيال واألخطاء واكتشافها؛
• دقة السجالت المحاسبية واكتمالها؛
• إعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب؛ و
• االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة.
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مسؤوليات ممارس عمليات التأكيد
تتمثــل مســؤولياتنا فــي إبــداء نتيجــة التأكيــد المعقــول بنــاء علــى اجــراءات التأكيــد التــي قمنــا بهــا علــى تقريرمجلــس اإلدارة عــن
ـاء علــى إطــار .COSO
ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة وذلــك بنـ ً
ً
وفقــا للمعيــار الدولــي بشــأن مهــام التأكيــد رقــم ( 3000معــدل) "مهــام التأكيــد بخــاف عمليــات
وقــد نفذنــا هــذه المهمــة
تدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة" ،الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي .ويتطلــب هــذا
المعيــار أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا بغــرض الحصــول علــى تأكيــد معقــول عــن تقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى مالءمــة
التصميــم والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة كمــا هــو مــدرج
فــي تقريرمجلــس اإلدارة عــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة  ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،لتحقيــق
ـتنادا إلــى
الغايــات المرجــوة مــن الرقابــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي وصــف العمليــات ذات الصلــة مــن جانــب اإلدارة ،اسـ ً
إطــار .COSO
تعتبــر العمليــة جوهريــة فــي حــال وجــود تحريــف ناتــج عــن احتيــال أو خطــأ فــي مســار العمليــات أو المبالــغ الــواردة فــي البيانــات
الماليــة ،ممــا يتوقــع معــه التأثيــر بشــكل معقــول علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة .وتتمثــل العمليــات التــي تــم
تحديدهــا علــى أنهــا جوهريــة فيمــا يلــي :إدارة االســتثمارات ،وإدارة الخزينــة والنقــد ،والمعامــات بيــن شــركات المجموعــة،
وإدارة المحاســبة وإغــاق ســجالت المعامــات الماليــة فــي نهايــة الســنة.
تضمــن مهمــة التأكيــد للتعبيــر عــن اســتنتاج تأكيــدي معقــول بشــأن "تقريــر مجلــس اإلدارة عــن الضوابــط الداخليــة علــى إعــداد
ـتنادا إلــى إطــار عمــل  "COSOتنفيــذ إجــراءات للحصــول علــى أدلــة حــول عدالــة عــرض التقريــر .وشــملت
التقاريــر الماليــة اسـ ً
إجراءاتنــا بشــأن الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة
• التوصل إلى فهم لضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية؛
• تقدير المخاطر في حال وجود ضعف مادي؛ و
• فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة بناء على المخاطر التي تم تقييمها.
خالل أدائنا لهذه المهمة ،توصلنا إلى فهم المكونات التالية لنظام الرقابة:
• بيئة الرقابة
• تقييم المخاطر
• أنشطة الرقابة
• المعلومات واالتصاالت
• المراقبة
اعتمدنــا فــي اختيــار االجــراءات علــى أحكامنــا الشــخصية ،بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر وجــود تحريــف مــادي لمــدى مالءمــة
التصميــم والفعاليــة التشــغيلية ،ســواء أكان ناتجــا عــن احتيــال أو خطــأ .وتضمنــت إجراءاتنــا كذلــك تقييــم مخاطــر عــدم التصميــم
والفعاليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة بالشــكل المناســب لتحقيــق الغايــات المرجــوة مــن ضوابــط الرقابــة الموضحــة فــي
تقريرمجلــس اإلدارة عــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة .اشــتملت إجراءاتنــا علــى اختبــار للفعاليــة التشــغيلية لتلــك
الضوابــط التــي تعــد ضروريــة لتقديــم تأكيــد معقــول بأنــه قــد تــم تحقيــق الغايــات المرجــوة مــن ضوابــط الرقابــة ذات الصلــة.
وتشــمل المهمــة مــن هــذا النــوع كذلــك التقييــم الخــاص بتقييــم مجلــس اإلدارة حــول مــدى مالءمــة التصميــم والفعاليــة
التشــغيلية لضوابــط الرقابــة ألهــداف ضوابــط الرقابــة المذكــورة فــي هــذا التقريــر .وتشــمل أيضـ ًـا تنفيــذ اإلجــراءات األخــرى
التــي تعتبــر ضروريــة بنــاء علــى الظــروف المحيطــة.
نعتقــد بــأن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفيــر األســاس الســتنتاجنا حــول تقريرمجلــس اإلدارة عــن الرقابــة
الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة.
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استقالليتنا ومراقبة الجودة
التزمنــا خــال عملنــا بمتطلبــات االســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين
المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن )”IESBA“( ،التــي تقــوم علــى المبــادئ
األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي والمتطلبــات األخالقية ذات
الصلــة فــي دولــة قطــر .وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخالقــي
للمحاســبين المهنييــن.
تطبــق شــركتنا المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم  1وبالتالــي تحافــظ علــى نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي ذلــك
سياســات وإجــراءات موثقــة حــول االلتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
الســارية.

مفهوم ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية
إن أنظمــة الرقابــة الداخليــة لمنشــأة مــا هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر تأكيــد معقــول حــول موثوقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد
التقاريــر الماليــة لألغــراض الخارجيــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .تشــتمل ضوابــط الرقابــة الداخليــة لمنشــأة مــا علــى
تلــك السياســات واإلجــراءات التــي:
( )1تتعلــق باالحتفــاظ بســجالت ،ذات تفاصيــل معقولــة ،والتــي تعكــس بشــكل دقيــق وعــادل المعامــات والتصــرف فــي
موجــودات المنشــأة؛
ً
( )2تقــدم تأكيـ ً
وفقا للمبادئ المحاســبية
ـوال بــأن المعامــات يتــم تســجيلها عنــد الضــرورة للســماح بإعداد البيانــات المالية
ـدا معقـ ً
وفقا للتصريحات الصادرة عن إدارة المنشــأة؛ و
ً
المقبولــة بشــكل عــام ،وأن مقبوضــات ونفقــات المنشــأة تتــم فقــط
( )3تقــدم تأكيـ ً
ـوال فيمــا يتعلــق بالحــد مــن أو الكشــف فــي الوقــت المناســب عــن اقتنــاء أو اســتخدام أو تصــرف غيــر
ـدا معقـ ً
مصــرح بــه لموجــودات المنشــأة ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة.

القيود المتأصلة
تخضــع معلومــات األداء غيــر المالــي لقيــود متأصلــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة ،نظـ ً
ـرا لخصائــص تقريرمجلــس اإلدارة عــن
الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة والطــرق المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.
نظـ ًـرا للقيــود المتأصلــة لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة  ،بمــا فــي ذلــك إمكانيــة التواطــؤ أو تجــاوز اإلدارة
للضوابــط ،فقــد تحــدث تحريفــات ماديــة ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ .ولذلــك ،فــإن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر
الماليــة قــد ال تمنــع أو تكشــف كل حــاالت األخطــاء أو الســهو فــي معالجــة المعامــات أو أعــداد تقريــر عنهــا ،وبالتالــي ال يمكــن
مطلقــا بأنــه ســيتم الوفــاء بأهــداف ضوابــط الرقابــة .كذلــك ،فــإن توقعــات أي تقييــم لضوابــط الرقابــة الداخليــة
ً
أن توفــر تأكيــدا
الداخليــة علــى إعــداد
على إعداد التقارير المالية للفترات المستقبلية تخضع لمخاطر تتمثل في احتمال أن تصبح الرقابة
التقاريــر الماليــة غيــر كافيــة بســبب التغيــرات فــي الظــروف ،أو أن درجــة االلتــزام بالسياســات أو اإلجــراءات قــد تتدهــور.
ـارا مــن  31ديســمبر  2021والتــي يغطيهــا
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن أنشــطة الضوابــط المصممــة والتــي تــم العمــل بهــا اعتبـ ً
تقريــر التأكيــد الخــاص بنــا لــن تعالــج بأثــر رجعــي أي نقــاط ضعــف أو أوجــه قصــور موجــودة فيمــا يتعلــق بضوابــط الرقابــة الداخليــة
علــى إعــداد التقاريــر الماليــة قبــل التاريــخ الــذي تــم فيــه تفعيــل هــذه الضوابــط.
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المعلومات األخرى
ـؤوال عــن المعلومــات األخــرى والتــي تشــتمل علــى التقريــر الســنوي الــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ
يكــون مجلــس اإلدارة مسـ
ً
تقريــر التأكيــد هــذا( ،لكنهــا ال تشــتمل علــى تقريرمجلــس اإلدارة عــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة).
إن اســتنتاجنا بخصــوص تقريرمجلــس اإلدارة عــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى ،وال
نبــدي أي اســتنتاج بــأي شــكل للتأكيــد عليهــا.
فيمــا يتعلــق بمهمــة التأكيــد حــول تقريرمجلــس اإلدارة عــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة  ،تنحصــر مســؤوليتنا
فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتفــق
بشــكل مــادي مــع تقريرمجلــس اإلدارة عــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريرالماليــة ،أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود تحريــف بهــا
بشــكل مــادي.
ً
ـتنادا إلــى مــا قمنــا
وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر ،اسـ
بــه مــن أعمــال ،فإننــا مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك .هــذا وليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الخصــوص.

النتيجة
ـاء علــى نتائــج إجــراءات التأكيــد المعقــول التــي قمنــا بهــا ،فــإن تقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى مالءمة التصميــم والفعالية
برأينــا ،بنـ ً
التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة ،بنــاء علــى إطــار  ، COSOقــد تــم
عرضــه بشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الماديــة كمــا فــي  31ديســمبر .2021

تأكيد على أمر
نلفــت االنتبــاه إلــى أن تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق بشــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق .علــى أســاس مســتقل فقــط وال
يمتــد لشــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق .وعمليــات مشــاريعها المشــتركة ككل .وال نبــدي تقريـ ً
ـدال فــي هــذا
ـرا معـ ً
الصــدد.
عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155
مارك منتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364
الدوحة ،دولة قطر
 3فبراير 2022
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تقريــر التأكيــد المســتقل إلــى الســادة مســاهمي شــركة قطــر لصناعــة
األلومنيــوم ش.م.ع.ق.
تقريــر حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة (الهيئــة) والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي
ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ("النظــام") الصــادر عــن
مجلــس إدارة الهيئــة وفقـ ًـا للقــرار رقــم ( )5لســنة  2016كمــا فــي  31ديســمبر 2021
مقدمة
وفقـ ًـا لمتطلبــات المــادة  24مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ("نظــام الحوكمــة"
أو "النظــام") الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ("الهيئــة") رقــم ( )5لســنة  .2016قمنــا بإجــراء
تأكيــد محــدود حــول تقييــم مجلــس اإلدارة عــن التــزام شــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق"( .الشــركة") بمتطلبــات
"الهيئــة" كمــا فــي  31ديســمبر  2021كمــا هــو مــدرج فــي تقريــر حوكمــة الشــركة.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة
يعــد مجلــس إدارة الشــركة مســؤوال عــن إعــداد "تقريــر حوكمــة الشــركة " ،والــذي يغطــي كحــد أدنــى متطلبــات المــادة رقــم ()4
مــن النظــام.
ـؤوال عــن ضمــان التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة ونظــام الحوكمــة ("متطلبات
ويعــد مجلــس اإلدارة مسـ ً
الهيئــة") للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ()5
لســنة  2016وإعــداد تقريرعــن تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة.
ً
تم التحفيف من حدتها.
أيضا عن تحديد مجاالت عدم االلتزام
مسؤول ً
يكون مجلس اإلدارة
والمبررات ذات الصلة حيث ّ
ّ
تتضمــن هــذه المســؤوليات تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى أنظمــة رقابــة ماليــة داخليــة وافيــة بحيــث يضمــن تطبيقهــا بفعاليــة
ســير العمــل بانتظــام وكفــاءة ،وتشــمل االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة المطبقــة.

مسؤوليات ممارس عمليات التأكيد
تتمثــل مســؤولياتنا فــي إصــدار اســتنتاج عــن التأكيــد المحــدود حــول مــا إذا اســترعى أمــر مــا انتباهنــا ممــا يجعلنــا نعتقــد بــأن
تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة -كمــا هــو مرفــق فــي تقريــر حوكمــة الشــركة  -ال ُيظهــر بصــورة
عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك النظــام ،بنــاء علــى
اجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا؛
وقــد نفذنــا هــذه المهمــة وفقــا للمعيــار الدولــي بشــأن مهــام التأكيــد رقــم ( 3000معــدل) "مهــام التأكيــد بخــاف عمليــات تدقيــق
أو مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة" ،الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي .ويتطلــب هــذا المعيــار أن
نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا بغــرض الحصــول علــى تأكيــد محــدود حــول مــا إذا اســترعى أمــر مــا انتباهنــا ممــا يجعلنــا نعتقــد
بــأن تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة ،ككل ،ليــس معـ ً
ـدا مــن كافــة النواحــي الماديــة وفقـ ًـا لقانــون
الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام.

التقرير السنوي 2021

35

تقرير مدقق الحسابات المستقل
تختلــف اإلجــراءات المتبعــة فــي مهمــة التأكيــد المحــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا ،وهــي أقــل مــن حيــث النطــاق ،عــن مهمــة
التأكيــد المعقــول .وبالتالــي ،يكــون مســتوى التأكيــد الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بشــكل أساســي
عــن التأكيــد الــذي كان مــن الممكــن الحصــول عليــه فيمــا لــو تــم إجــراء مهمــة التأكيــد المعقــول .ولــم نقــم بتنفيــذ اجــراءات لتحديــد
اإلجــراءات اإلضافيــة التــي كان مــن الممكــن إجراؤهــا إذا كانــت هــذه المهمــة تتعلــق بالتأكيــد المعقــول.
تتضمــن مهمــة التأكيــد المحــدود تقييــم مخاطــر التحريــف المــادي فــي تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بمتطلبــات
الهيئــة ،ســواء كان ناتجــا عــن احتيــال أو خطــأ ،والتعامــل ،حســب الضــرورة ،مــع المخاطــر التــي تــم تقييمهــا فــي ظــل الظــروف
المحيطــة .ويعــد نطــاق مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بشــكل أساســي عــن مهمــة التأكيــد المعقــول مــن حيــث اجــراءات تقييــم
المخاطــر واالجــراءات المتبعــة للتعامــل مــع المخاطــر التــي تــم تقييمهــا .وبنــاء علــى ذلــك ،ال نبــدي رأي تأكيــد معقــول حــول مــا إذا
تــم إعــداد تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة ،ككل ومــن كافــة النواحــي الماديــة ،وفقـ ًـا لقانــون الهيئــة
والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام.
تــم تنفيــذ االجــراءات بنــاء علــى حكمنــا المهنــي بمــا فــي ذلــك االستفســارات ومراقبــة العمليــات المنفــذة وفحــص الوثائــق
وتقييــم مــدى مالءمــة سياســات إعــداد التقاريــر للشــركة ومطابقتهــا مــع الســجالت األساســية.
ً
نظرا لظروف االرتباط ،قمنا خالل تنفيذ االجراءات أعاله بما يلي:
• االستفســار مــن اإلدارة للتوصــل إلــى فهــم العمليــات المتبعــة لتحديــد متطلبــات قانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة
بمــا فــي ذلــك النظــام ("المتطلبــات") واالجــراءات المطبقــة مــن قبــل اإلدارة لاللتــزام بهــذه المتطلبــات والمنهجيــة التــي
اتبعتهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بهــذه المتطلبــات؛
• أخذ اإلفصاحات بعين االعتبار من خالل مقارنة محتويات "تقريرحوكمة الشركة" مقابل متطلبات المادة  4من النظام؛
• مطابقة المحتويات ذات الصلة في "تقريرحوكمة الشركة" مع السجالت األساسية التي تحتفظ بها الشركة؛ و
• تنفيــذ اختبــار تحقيقــي محــدود علــى أســاس انتقائــي ،عنــد الضــرورة ،وذلــك لتقييــم االلتــزام بالمتطلبــات؛ ومالحظــة األدلــة
التــي تــم جمعهــا مــن قبــل اإلدارة؛ وتقييــم مــا إذا تــم اإلفصــاح عــن أي مخالفــات للمتطلبــات ،إن وجــدت ،مــن قبــل مجلــس
اإلدارة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة.
ال تتضمــن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا تقييمـ ًـا للجوانــب النوعيــة أو لفعاليــة اإلجــراءات المطبقــة مــن قبــل اإلدارة
لاللتــزام بالمتطلبــات .ولذلــك ،ال نقــوم بتقديــم أي تأكيــد حــول مــا إذا كانــت اإلجــراءات التــي تطبقهــا اإلدارة تــؤدي بفعاليــة إلــى
تحقيــق أهــداف قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام.

استقالليتنا ومراقبة الجودة
التزمنــا خــال عملنــا بمتطلبــات االســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين
المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن )”IESBA“( ،التــي تقــوم علــى المبــادئ
األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي والمتطلبــات األخالقيــة ذات
الصلــة فــي دولــة قطــر .وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخالقــي
للمحاســبين المهنييــن.
تطبــق شــركتنا المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم  1وبالتالــي تحافــظ علــى نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي ذلــك
سياســات وإجــراءات موثقــة حــول االلتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
الســارية.
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القيود المتأصلة
تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا المنشــآت لتبنــي متطلبــات الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى الموظفيــن الذيــن
يقومــون بتطبيــق اإلجــراء وتفســيرهم للهــدف مــن هــذا اإلجــراء وتقييمهــم لمــا إذا كانــت إجــراءات االلتــزام قــد تــم تنفيذهــا
بفعاليــة ،وفــي بعــض الحــاالت ال تتــرك دليــل عليهــا .ومــن المالحــظ أيضــا أن تصميــم إجــراءات االلتــزام ســوف ينتهــج أفضــل
الممارســات التــي تختلــف مــن منشــأة إلــى أخــرى ومــن بلــد إلــى آخــر ،والتــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي
يمكــن مقارنتهــا بهــا.
تخضــع معلومــات األداء غيــر المالــي لقيــود متأصلــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة ،نظـ ً
ـرا لخصائــص "تقريرحوكمــة الشــركة"
والطــرق المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.
نظـ ًـرا للقيــود المتأصلــة لضوابــط الرقابــة الداخليــة حــول االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك احتمــال حدوث
تواطــؤ أو تجــاوز اإلدارة للضوابــط ،فقــد تحــدث تحريفــات ماديــة ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ وقــد ال يتــم كشــفها.

المعلومات األخرى
مســؤوال عــن المعلومــات األخــرى .والتــي تشــتمل علــى التقريــر الســنوي الــذي حصلنــا عليــه قبــل
يكــون مجلــس اإلدارة
ً
تاريــخ تقريــر التأكيــد هــذا( ،لكنهــا ال تشــتمل علــى تقييــم مجلــس اإلدارة بشــأن االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك النظــام ،كمــا هــو مــدرج فــي تقريــر حوكمــة الشــركة.
إن اســتنتاجاتنا حــول تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام
ال يغطــي المعلومــات األخــرى ،ولــن نبــدي أي اســتنتاج بــأي شــكل للتأكيــد عليــه.
فيمــا يتعلــق بمهمــة التأكيــد حــول تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك
النظــام ،تنحصــر مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت
المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع تقييــم مجلــس اإلدارة بخصــوص االلتــزام بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات
الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء تنفيــذ المهمــة ،أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود تحريــف
بهــا بشــكل مــادي.
ً
ـتنادا إلــى مــا قمنــا
وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر ،اسـ
بــه مــن أعمــال ،فإننــا مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك .هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا الخصــوص.

النتيجة
ـاء علــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا والموضحــة فــي هــذا التقريــر ،لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن
بنـ ً
تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك النظــام ،كمــا هــو مــدرج فــي تقريــر
حوكمــة الشــركة  ،ال يعــرض بشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الماديــة ،التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة
بمــا فــي ذلــك النظــام كمــا فــي  31ديســمبر .2021
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
تأكيد على أمر
أمور عدم االلتزام التي حددتها اإلدارة
نلفــت االنتبــاه إلــى األمــور التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي األقســام  2-3و  1-9-3و 3-9-3ضمــن تقييــم مجلــس اإلدارة
حــول االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة كمــا هــو مــدرج فــي تقريرحوكمــة الشــركة الــذي يوضــح بالتفصيــل مجــاالت عــدم االلتــزام بقانــون
الهيئــة ،والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك النظــام ،كمــا يلــي:
ً
جميعــا ممثلــون عــن قطــر
مســتقال ألنهــم
خالفــا للمــادة ( )6مــن النظــام ،ال يعتبــر أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
•
ً
ً
للطاقــة.
• خالفـ ًـا للمــادة ( )18مــن النظــام ،فــإن مجلــس إدارة الشــركة لــم يشــكل لجنــة الترشــيحات حيــث أن مهمــة تعييــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة فــي الشــركة تتوالهــا قطــر للطاقــة .وخالفـ ًـا لنفــس المــادة ,لــم يترئــس لجنــة التدقيــق عضــو مجلــس ادارة مســتقل.

النطاق
نلفــت االنتبــاه إلــى أن تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق ب شــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق .علــى أســاس مســتقل فقــط
وال يمتــد لشــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم ش.م.ع.ق .ومشــاريعها المشــتركة ككل .وال نبــدي تقريـ ً
ـدال فــي هــذا الصــدد.
ـرا معـ ً
عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155
مارك منتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364
الدوحة ،دولة قطر
 3فبراير 2022
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البيانات المالية
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

الموجودات

2021

2020

الموجودات غير المتداولة
استثمار في مشروع مشترك

5,214,525

5,357,147

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة أخرى

9,532

530

نقد وشبه نقد

437,153

233,361

ودائع وأرصدة بنكية أخرى

785,238

206,298

إجمالي الموجودات المتداولة

1,231,923

440,189

إجمالي الموجودات

6,446,448

5,797,336

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

5,580,120

5,580,120

احتياطي قانوني

268

-

أرباح مدورة

793,088

174,980

إجمالي حقوق الملكية

6,373,476

5,755,100

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة أخرى

66,322

37,510

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

6,650

4,726

إجمالي المطلوبات المتداولة

72,972

42,236

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

6,446,448

5,797,336

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  3فبراير  2022ووقع عليها نيابة عنهم:
عبدالرحمن أحمد الشيبي

أحمد سعيد العمودي

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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البيانات المالية
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
2021

2020

حصة من نتائج مشروع مشترك

831,871

101,485

مصروفات عمومية وإدارية

()10,967

()10,539

إيرادات تمويل

11,528

2,478

إيرادات أخرى

2,112

1,292

صافي ربح السنة

834,544

94,716

دخل شامل آخر

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

834,544

94,716

ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة (بالريال القطري للسهم الواحد)
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البيانات المالية
بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
رأس
المال

االحتياطي
القانوني

األرباح
المدورة

اإلجمالي

الرصيد في  1يناير 2020

5,580,120

-

138,433

5,718,553

المساهمة في صندوق تنمية األنشطة االجتماعية
والرياضية

-

-

()2,368

()2,368

ربح السنة

-

-

94,716

94,716

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

94,716

94,716

المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
توزيعات أرباح معتمدة

-

-

()55,801

()55,801

الرصيد في  31ديسمبر 2020

5,580,120

-

174,980

5,755,100

الرصيد في  1يناير 2021

5,580,120

-

174,980

5,755,100

محول لالحتياطي القانوني

-

268

()268

-

المساهمة في صندوق تنمية األنشطة االجتماعية
والرياضية

-

-

()20,864

()20,864

ربح السنة

-

-

834,544

834,544

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

834,544

834,544

المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
توزيعات أرباح معتمدة

-

-

()195,304

()195,304

الرصيد في  31ديسمبر 2021

5,580,120

268

793,088

6,373,476
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البيانات المالية
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
2021

2020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة

834,544

94,716

تعديالت لـ:
حصة الربح من مشروع مشترك

()831,871

()101,485

إيرادات تمويل

()11,528

()2,478

النقد المستخدم في العمليات

()8,855

()9,247

مساهمة مدفوعة للصندوق االجتماعي والرياضي

()2,368

()2,001

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()11,223

()11,248

الحركة في رأس المال العامل:
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

1,924

358

ذمم مدينة أخرى

()9,002

1,303

ذمم دائنة أخرى

()24

706

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

()18,325

()8,881

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

651,560

391,300

إيراد الضريبة المستلم من مشروع مشترك

322,933

-

استثمار ودائع ألجل ثابتة

()1,179,410

()174,740

استحقاق ودائع ألجل ثابتة

610,810

73,600

إيرادات تمويل مستلمة

11,528

2,478

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

417,421

292,638

التمويلية
التدفقات النقدية من األنشطة
ّ

()184,964

()48,538

حركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

()10,340

()7,263

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()195,304

()55,801

صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

203,792

227,956

نقد وشبه النقد في بداية السنة

233,361

5,405

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

437,153

233,361

توزيعات أرباح مدفوعة

إن اإليضاحـــات حـــول البيانـــات الماليـــة تشـــكل جــ ً
ـزءا ال يتجزأ من هذه البيانـــات المالية ،و يمكن ااإلطـــاع عليهـــا مـــن
خــال الموقــع ااألليكترونــي للشـــركةwww.qamco.com.qa :
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تقرير حوكمة الشركة 2021
 1تمهيد
شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة
"الشــركة" أو "قامكــو"( تــم تأسيســها بتاريــخ  2018/12/3وفقـ ًـا ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة
الصــادر بالقانــون رقــم  11لســنة .2015
ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للطاقــة مؤســس شــركة قامكــو ،مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيســي فــي رأســمال
الشــركة بنســبة  ،%51توفــر قطــر للطاقــة كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا
بينهمــا ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تطبيــق الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي قطــر للطاقــة كمقــدم
خدمــات .وفــي إطــار حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيــق أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا،
قامــت إدارة الشــركة بإعــداد إطــار حوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل ،وبمــا يتماشــى مــع خصوصيــة تأســيس الشــركة ،حيــث تمــت
الموافقــة عليــه مــن ِق َبــل مجلــس إدارة الشــركة بموجــب قــراره رقــم ( )4لســنة  2020بتاريــخ .2020/07/23

 2نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها
مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة قامكــو بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة
المضافــة لمســاهمي الشــركة ،يلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم ( )5لســنة  2016وبمــا
يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها.
تنفيـ ً
ـذا لذلــك ،حــدد المجلــس مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والعامليــن بالشــركة ،ويعمــل علــى
ـا
تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح وعــدم التمييــز بينهــم وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم والتمتــع بهــا فضـ ً
عــن إعــاء قيــم حمايــة األقليــة ،الرقابــة المنتجــة وإدارة المخاطــر ،وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات ألصحــاب
المصالــح فــي الوقــت المناســب وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح ،وإعــاء
قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة ،وتقديــم المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة ،وأداء
الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــاص وتحمــل المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب المصالــح
والمجتمــع.
ً
دومــا علــى وجــود إطــار تنظيمــي علــى مســتوى شــركة قامكــو يتوافــق مــع اإلطــار القانونــي
ويحــرص مجلــس اإلدارة
والمؤسســي للشــركات المســاهمة المدرجــة مــن خــال مراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بالشــركة كلمــا تطلــب األمــر،
كمــا يحــرص علــى تطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تجســد قيــم الشــركة بمــا يكفــل إرســاء مبــادئ الشــفافية وإعــاء قيــم
الرقابــة الذاتيــة والنزاهــة ،وتحمــل المســؤولية واالقــرار بهــا.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار أحــكام المــادة رقــم ( )2مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة ،تحــرص الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام
ً
ـتنديا بمــا يكفــل لهــا تطبيــق تلــك األحــكام.
نظــام الحوكمــة وتوفيــق أوضاعهــا مسـ

 3مجلس إدارة الشركة
 1-3هيكل مجلس اإلدارة
قامــت قطــر للطاقــة وهــي مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم ( )10لســنة  1974بتأســيس شــركة
قامكــو كشــركة أم لشــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة "قطلــوم" التــي تأسســت فــي عــام  2007والتــي تُ عــد واحــدة مــن أكبــر
المنتجيــن اإلقليمييــن لأللومنيــوم الخــام .ويتســنى لقطلــوم بفضــل موقعهــا فــي قطــر االســتفادة والوصــول إلــى أحــد أكبــر
مصــادر الطاقــة وأكثرهــا تنافســية مــن حيــث األســعار فــي العالــم ،ممــا ُيمكِّنهــا مــن المحافظــة علــى مركزهــا ضمــن الشــركات
األقــل تكلفــة .ثــم قامــت قطــر للطاقــة بطــرح وادراج شــركة قامكــو وذلــك لضمــان مشــاركة المواطنيــن القطرييــن فــي عوائــد
تلــك األنشــطة وتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة لهــم وحصولهــم علــى نصيبهــم مــن نتائــج األعمــال سـ ً
ـنويا بواقــع نســب
مســاهمتهم.
التقرير السنوي 2021
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ومــن منطلــق خصوصيــة نشــاط شــركة قامكــو ،فــإن مجلــس إدارة الشــركة يتشــكل وفقـ ًـا لنظامهــا األساســي مــن عــدد ال يقــل
عــن ســتة أعضــاء ،يتــم تعيينهــم جميعـ ًـا مــن قبــل المســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة" بحكــم العديــد مــن العوامــل منهــا:
• قطر للطاقة مؤسس الشركة ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة .%51
• ضــرورة توجيــه قطــر للطاقــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر اإلدارة بموجــب االشــتراطات التعاقديــة وااللتزامــات الماليــة
المنصــوص عليهــا بموجــب االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــريك األجنبــي فــي المشــروع المشــترك "قطلــوم".
• تكامــل البنيــة التحتيــة لقطــر للطاقــة وتوافرهــا بمدينــة مســيعيد يســهم فــي كفــاءة االنتــاج والتقليــل مــن التكاليــف
اللوجيســتية والهــدر فــي سلســلة االنتــاج الــى أدنــى حــد ممكــن.
• تقديــم قطــر للطاقــة لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة .ويتــم توفيــر تلــك
الخدمــات متــى وكيفمــا تُ طلــب لضمــان الدعــم التــام لعمليــات قامكــو.
باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البــت فيهــا مــن ِق َبــل المســاهمين ،يتمتــع مجلــس إدارة
الشــركة بأوســع الصالحيــات الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة ،ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صالحياتــه إلــى أي
عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.
 2-3تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ( )3ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل (ال تقــل عــن ســنة ( )1واحــدة).
وبموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام  2021لقطــر للطاقــة الصــادر بتاريــخ  ،2021/3/3تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة قطــر لصناعــة
األلمنيــوم طبقـ ًـا للمــادة رقــم ( )22مــن النظــام األساســي للشــركة (علــى غيــر مــا جــاء ببعــض المتطلبــات الــواردة بالمــادة رقــم
( )6مــن نظــام الحوكمــة) ،حيــث تــم تعييــن  6أعضــاء مــن قبــل قطــر للطاقــة وذلــك اعتبـ ً
ـارا مــن  .2021/3/3وطبقـ ًـا لتعريــف العضــو
المســتقل الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة ،ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن
أعضــاء مســتقلين نظـ َ
ـرا لكونهــم ممثليــن لشــخص اعتبــاري يملــك أكثــر مــن  %5مــن رأســمال الشــركة .أيضـ ًـا ال يتضمــن تشــكيل
مجلــس إدارة الشــركة أعضــاء تنفيذييــن حيــث توفــر قطــر للطاقــة كافــة المهــام التنفيذيــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات
المبرمــة فيمــا بينهمــا.
ووفقـ ًـا لتشــكيل المجلــس والمهــام والمســؤوليات المنــوط بهــا وفقـ ُـا لميثــاق المجلــس ودليــل الصالحيــات والنظــام األساســي
للشــركة ،ال يتحكــم عضــو أو أكثــر فــي إصــدار القــرارات حيــث تصــدر القــرارات باالغلبيــة البســيطة العضــاء مجلــس االدارة
الحاضريــن والذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي االجتمــاع ،ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد.
وتحــرص قطــر للطاقــة علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن
تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا
وغاياتهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،تحــرص قطــر للطاقــة علــى عقــد برامــج تدريبيــة وتوعويــة لممثليهــا فــي الشــركات التابعــة لضمــان
تحقيــق أعلــى مســتويات األداء لمجالــس اإلدارة واتبــاع أفضــل ممارســات الحوكمــة.
يتــم اإلفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للطاقــة بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه (مرفــق الســير الذاتيــة ألعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة).
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 3-3المهام الرئيسية ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة ،والمســؤول أمــام مســاهمي الشــركة
عــن بــذل العنايــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافــة المســتويات ،بمــا يحقــق
مصلحــة الشــركة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح ومــن ثــم النفــع العــام .ومــن منطلــق ذلــك ،فقــد أعــد مجلــس إدارة الشــركة
ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــا لمجلســه وفقـ ًـا ألفضــل ممارســات الحوكمــة المتعــارف عليهــا .يحــدد الميثــاق بالتفصيــل مهــام
ويأخــذ بعيــن االعتبــار مراجعــة الميثــاق فــي
المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامـ ًـاُ .
حــال أيــة تعديــات مــن ِق َبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة .مــن ناحيــة أخــرى ،أعــد مجلــس االدارة ضمــن إطــار الحوكمــة التوصيــف
الوظيفــي العضــاء مجلــس االدارة كل علــى حــدة وعلــى حســب تصنيفــه وكذلــك الــدور المنــوط بــه فــي أي مــن لجــان المجلــس.
أيضـ ًـا تــم إعــداد التوصيــف التوظيفــي الميــن ســر مجلــس االدارة.
وطبقـ ًـا لميثــاق المجلــس  -متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة  -يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه اإلســتراتيجي
للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا ورســالتها مــن خــال اعتمــاد التوجيهــات اإلســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة وخطــط العمــل
واإلشــراف علــى تنفيذهــا ،وضــع أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر واإلشــراف عليهــا ،تعييــن اإلدارة التنفيذيــة
العليــا للشــركة واعتمــاد التخطيــط لتعاقبهــا ،وضــع آليــة للتعامــل والتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة والتحليــل المالــي
والتصنيــف االئتمانــي وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات اآلخريــن ،اإلشــراف وضمــان مالئمــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة إلدارة
المخاطــر وإجــراء مراجعــة دوريــة إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة بصــورة أساســية مــن خــال لجنــة التدقيــق ،اعتمــاد خطــة
التدريــب والتعليــم التــي تتضمــن التعريــف بالشــركة وأنشــطتها وحوكمتهــا طبقــا لنظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة
المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة .كمــا يحــرص مجلــس إدارة شــركة قامكــو علــى
اإلشــراف علــى كافــة جوانــب نظــام حوكمــة الشــركة ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة ،ومراجعــة سياســات وإجــراءات
الشــركة لضمــان تقيدهــا وتماشــيها مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي.
ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صالحياتــه إلــى لجــان المجلــس ولجــان خاصــة فــي الشــركة .ويتــم تشــكيل تلــك اللجــان
ً
ً
ً
وفقــا لدليــل صالحيــات
أيضــا
وفقــا لتعليمــات منصــوص عليهــا.
الخاصــة بهــدف إجــراء عمليــات محــددة ،وتمــارس عملهــا
الشــركة ،يحــدد المجلــس الصالحيــات التــي يفوضهــا لــادارة التنفيذيــة ،واجــراءات اتخــاذ القــرار كمــا يحــدد الموضوعــات التــي
مســؤوال عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي
يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا .وفــي جميــع األحــوال ،يبقــى المجلــس
ً
فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.
يــؤدي المجلــس وظائفــه ومهامــه ويتحمــل مســؤوليته وفقـ ًـا لبنــود المــادة رقــم ( )9مــن نظــام الحوكمــة الصادر عــن الهيئة والتي
مــن بينهــا أنــه ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود القــروض التــي تجــاوز آجالهــا ثــاث ســنوات ،أو بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا
أو إبــراء مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم اال إذا كان مصرحــا لــه بذلــك فــي نظــام الشــركة ،وهــو مــا تــم التصريــح بــه للمجلــس
بالنظــام األساســي للشــركة .مــن ناحيــة أخــرى تــم التضميــن باللوائــح الداخليــة للشــركة والتــي مــن بينهــا ميثــاق المجلــس بعــدم
جــواز قيــام المجلــس بأيــة إجــراءات أو معامــات ال تتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة ووجــوب الموافقــة عليهــا مــن
قبــل الســلطات المختصــة والتــي مــن بينهــا الجمعيــة العامــة للشــركة.
وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين بالتضامــن واالنفــراد عــن أي عمــل احتيالــي أو
ســوء اســتخدام الصالحيــات أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو مخالفــات النظــام األساســي أو القانــون.
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 4-3رئيس مجلس إدارة الشركة
ـؤوال عــن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة بطريقــة مناســبة وفعالــة ،بمــا فــي
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مسـ ً
ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت المناســب .ولقــد تــم إعــداد التوصيــف
الوظيفــي (مهــام ومســؤوليات) لرئيــس مجلــس اإلدارة ضمــن إطــار الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى المهــام بشــكل
تفصيلــي ســواء كانــت اســتراتيجية أو تشــغيلية أو إداريــة ،وبحيــث أن تتوافــق هــذه المهــام مــع الهــدف األساســي للمنصــب
الوظيفــي ،أال وهــو توفيــر التوجيــه االســتراتيجي للشــركة وحمايــة حقــوق المســاهمين وتحقيــق الشــركة لرؤيتهــا وأهدافهــا
االســتراتيجية بشــكل مربــح ومســتدام.
وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يمثــل رئيــس مجلــس االدارة الشــركة قبــل الغيــر ،أيضــا يحــل نائــب رئيــس مجلــس االدارة
محــل الرئيــس عنــد غيابــه.
ً
ي مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة ،كمــا أنــه ال
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس
عضــوا فــي أ ّ
يشــغل أي منصــب تنفيــذي بالشــركة .وفــي هــذا الصــدد تحــرص إدارة الشــركة علــى اآلتــي:
 أال يكــون لشــخص واحــد فــي الشــركة الســلطة المطلقــة أو التأثيــر فــي اتخــاذ القــرارات وذلــك عنــد إعــداد دليــل صالحيــاتوإجــراءات الشــركة واللوائــح ذات الصلــة.
 تشــكيل لجــان تابعــة للمجلــس ولجــان خاصــة ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة أي عضويــة فــي أي منهــا .مــع ضمــان وضــعدليــل صالحيــات واختصاصــات للجــان يكفــل عملهــا بصــورة فعالــة ،مالئمــة عضويتهــا وتوافــق صالحياتهــا واختصاصاتهــا مــع
الممارســات المثلــي للحوكمــة.
 الفصــل فيمــا بيــن مهــام ومســؤوليات كل مــن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة وبقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وكذلــك أعضــاءاإلدارة التنفيذيــة للشــركة.
 5-3أعضاء مجلس اإلدارة
يلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ببــذل العنايــة الالزمــة واســتغالل مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة فــي إدارة الشــركة والتقيــد
باللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة ،بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل وفقـ ًـا للمبــادئ األخالقيــة
المتمثلــة فــي النزاهــة واالحتــرام والموضوعيــة والمســاءلة والتميــز واالســتدامة والســرية بمــا يضمــن معــه إعــاء مصلحــة
الشــركة والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى المصلحــة الشــخصية .يلتــزم األعضاء وفقا للنظام األساســي
للشــركة وسياســة تعــارض المصالــح باالفصــاح عــن أيــة عالقــات ماليــة وتجاريــة والدعــاوى القضائيــة التــي قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى
القيــام بالمهــام والوظائــف الموكلــة إليهــم.
 6-3اجتماعات مجلس اإلدارة
ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناسـ ً
ـبا .وفقـ ًـا ألحــكام المــادة
رقــم ( )1-31مــن النظــام األساســي للشــركة ،يعقــد المجلــس ســتة ( )6اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة للشــركة ،وال
يجــوز أن تنقضــي ثالثــة ( )3أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس .أيضـ ًـا نصــاب اجتمــاع مجلــس اإلدارة ال يكــون صحيحـ ًـا اال بحضــور
أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس .ووفقـ ًـا للنظــام األساســي المحــدث للشــركة ،فقــد تــم
إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة خــال عــام .2021
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ـاء علــى طلــب رئيــس مجلــس
ُيدعــى المجلــس  -وفقـ ًـا لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة  -إلــى االجتمــاع بنـ ً
اإلدارة أو نائــب الرئيــس فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مخــول مــن ِق َبــل
رئيــس مجلــس اإلدارة .وتُ قــدم الدعــوات وجــدول األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع.
وفــي حــال توجيــه الدعــوة خــال فتــرة تقــل عــن ( )7أيــام ،يعتبــر اجتمــاع مجلــس االدارة أنــه قــد تــم عقــده بشــكل صحيــح فــي حــال
عــدم االعتــراض مــن قبــل أي مــن األعضــاء ووافــق علــى الحضــور.
وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة ،يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور
والتصويــت ،علــى أنــه ال يجــوز أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو مجلــس إدارة .وفــي حــال تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة
عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة ،أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس ُاعتبــر المنصــب شـ ً
ـاغرا.
وحرصـ ًـا علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه ،يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع
المشــارك مــن االســتماع والمشــاركة الفعالة
المجلــس بــأي وســيلة مؤمنــة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة المتعــارف عليهــا ،تُ مكــن ُ
ً
ً
فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات .ويعتبــر العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضــرا شــخصيا فــي االجتمــاع ويجــب اعتبــاره
ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.
 7-3قرارات المجلس
طبقـ ًـا للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة ،تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة البســيطة ألعضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن الذيــن
يحــق لهــم التصويــت فــي االجتمــاع المعنــي ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد .وعنــد تســاوي األصــوات ُيرجــح الجانــب الــذي
ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع ،يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن والغائبيــن ،ويبيــن مــا دار باالجتمــاع،
منــه رئيــس االجتمــاعُ ،
ويوقــع مــن رئيــس االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر ،وللعضــو الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس
أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.
فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة بالتمريــر ،فإنــه يجــوز للمجلــس ،فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال ،إصــدار قــرارات
ً
وفعــاال لكافــة
نافــذا
خطيــة بالتمريــر بشــرط تحقــق الموافقــة كتابــة علــى تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه ،ويعتبــر القــرار
ً
األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة .وفــي جميــع األحــوال ،يجــب أن يعــرض القــرار الخطــي فــي
االجتمــاع التالــي للمجلــس ،لتضمينــه بمحضــر االجتمــاع.
 8-3أمين سر المجلس
طبقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يصــدر مجلــس اإلدارة أو المســاهم الخــاص قـ ً
ـرارا بتســمية أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق
الشــروط التــي يقررهــا ،ويجــوز لــه أن يلغــي هــذا التعييــن .ويقــرر مجلــس اإلدارة مهــام أميــن الســر وحــدود صالحياتــه باإلضافــة
إلــى تحديــد أتعابــه الســنوية.
تــم إدراج نطــاق مهــام أميــن ســر المجلــس تفصيليـ ًـا ضمــن التوصيــف الوظيفــي الخــاص بــه فــي إطــار حوكمــة الشــركة والتــي
تتوافــق مــع الهــدف األساســي للمنصــب الوظيفــي مــن حيــث تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة الشــاملة والدعــم ألعضــاء
المجلــس وضمــان ســريتها ،مــع تأكــده مــن حفــظ وثائــق المجلــس والتنســيق فيمــا بيــن األعضــاء بالشــكل والوقــت المناســبين.
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وتتضمــن مهامــه حفــظ وثائــق المجلــس وتأمينهــا وتوزيــع جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ودعــوات الحضــور والوثائــق الالزمــة
األخــرى ومحاضــر االجتماعــات والقــرارات التــي ُيصدرهــا مجلــس اإلدارة وضمــان الحفــظ اآلمــن لهــا ،أيضـ ًـا ضمــان حفــظ ســجالت
الشــركة وفقـ ًـا للوائحهــا الداخلية/نظامهــا األساســي وتوافرهــا عنــد طلبهــا مــن ِق َبــل األشــخاص المصــرح لهــا باالطــاع عليهــا،
وقــد تتضمــن هــذه الســجالت وثائــق تأسيســية ،وقوائــم بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويتهــم والســجالت الرســمية
األخــرى .وينهــض أميــن الســر أيضـ ًـا بمســؤولية تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد بمــواد التهيئــة المبدئيــة وجدولــة مواعيــد
جلســاتها.
ـا عــن خبرتــه الممتــدة فــي شــؤون
يتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى  8ســنوات فــي المجــال القانونــي ،هــذا فضـ ً
شــركة عامــة مدرجــة أســهمها فــي الســوق المالية.
يجــوز ألميــن الســر وفقـ ًـا لمــا يــراه مناسـ ً
ـبا وبعــد موافقــة الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صالحياتــه أو ســلطاته
التقديريــة ،وال يحــق للنائــب تفويضهــا إلــى شــخص آخــر.
 9-3لجان المجلس
وفقـ ًـا لتطبيقــات الحوكمــة ،قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل بعــض اللجــان المنبثقــة عنــه ،وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة وتفويضها
ـؤوال عــن جميــع الصالحيــات
بعــض الصالحيــات إلجــراء عمليــات محــددة وبغــرض تســيير نشــاط الشــركة مــع بقــاء المجلــس مسـ ً
أو الســلطات التــي فوضهــا .كمــا أن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضـ ً
ـوا فــي أي مــن لجــان المجلــس المشــكلة أو اللجــان
الخاصــة ،كمــا يقــوم المجلــس بمراجعــة وتقييــم أعمــال اللجــان بشــكل ســنوي .فيمــا يلــي بيــان بوضــع الشــركة تجــاه تشــكيل
اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس:
 1-9-3لجنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم ( )2لعــام  2018بتاريــخ  ،2018/12/3والتشــكيل
الحالــي بموجــب القــرار رقــم ( )1لعــام  2020فــي أعقــاب اســتبدال أحــد أعضائهــا .تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة ،أخـ ً
ـذا
فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى ،وال يشــغل عضويــة أي لجــان أخــرى.
وطبقـ ًـا لتعريــف العضــو المســتقل المــدرج فــي نظــام الحوكمــة ،ال يتضمــن تشــكيل لجنــة التدقيــق أعضــاء مســتقلين (علــى
غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم ( )18مــن نظــام الحوكمــة) نظـ ً
ـرا لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة معينيــن مــن ِق َبــل المســاهم الخــاص
الرئيســي (بنســبة  ،)%51إال أن األعضــاء الحالييــن لــم يســبق ألي منهــم االشــتراك فــي التدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة
خــال الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة التدقيــق ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة ،والــذي تــم إعــداده وفقـ ًـا لنظــام الحوكمــة
الصــادر عــن الهيئــة ،وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا .ويتضمــن نطــاق مهامهــا النواحــي الماليــة والتدقيــق
الداخلــي والخارجــي والضوابــط الرقابيــة واالمتثــال وإدارة المخاطــر وأي نواحــي أخــرى مرتبطــة باختصاصــات اللجنــة.
تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن ِق َبــل اللجنــة ،وتوصياتهــا
فــي ذلــك الصــدد خاصــة فيمــا يتعلــق بمراجعــة واعتمــاد البيانــات الماليــة الربعيــة والنصــف ســنوية والســنوية ،وكذلــك تقاريــر
التدقيــق الداخلــي والخارجــي ونظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر.
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على مستوى  ،2021فقد قامت اللجنة من خالل اجتماعاتها بدراسة واتخاذ قرارات بشأن العديد من الموضوعات منها:
 .1اعتماد تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020
 .2مراجعــة البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي لتقريــر
اإلدارة.
 .3المصادقة على تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
 .4المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام .2020
 .5مراجعــة البيانــات الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس  2021والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي لتقريــر
اإلدارة.
 .6مراجعــة البيانــات الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2021والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي لتقريــر
اإلدارة.
 .7مراجعــة البيانــات الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021والمصادقــة عليهــا وعــرض الموجــز التنفيــذي لتقريــر
اإلدارة.
 .8مراجعــة أنشــطة التدقيــق الداخلــي بشــكل دوري ،مــن حيــث مســتجدات تقييــم المخاطــر وخطــة التدقيــق للشــركة ومشــروعها
المشــترك ،واالســتنتاجات والتوصيــات واالجــراءات التصحيحيــة ذات الصلــة.
 .9إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء اللجنة.
 .10مراجعة مهام إدارة التدقيق الداخلي لشركة "قطلوم" بشأن تقييم مخاطر الشركة.
 .11مراجعــة المســائل الضريبيــة للمشــروع المشــترك وفقـ ًـا ألحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بقانــون رقــم  24لســنة
 2018والمذكــرات ذات الصلــة.
 .12إقرار الجدول الزمني الجتماعات لجنة التدقيق للعام المالي المنتهي في .2021/12/31
وطبقـ ًـا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحـ ًـا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا ،ويحــرر محضــر
لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع .وفقـ ًـا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،تعقــد
اللجنــة ســتة ( )6اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة ،وخــال عــام  2021فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد لجنــة
التدقيــق.
ً
حاليا ثالثة أعضاء التالي بيانهم:
تضم اللجنة

اسم العضو

المهام

السيد /أحمد سعيد العمودي

ً
رئيسا

السيد /محمد جابر السليطي

ً
عضوا

السيد /نبيل محمد البوعينين

ً
عضوا
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 2-9-3لجنة المكافآت
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم ( )1لعــام  2019والتشــكيل الحالــي بموجــب
القــرار رقــم ( )1لعــام  .2020تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويــة اثنيــن ممــن تتوافــر
فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة ،أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار
أن رئيــس لجنــة المكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس ،كمــا ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضـ ً
ـوا بهــا.
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة المكافــآت وفقـ ًـا لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معايير الحوكمــة المتعارف
ً
ً
أخــذا فــي االعتبــار متطلبــات
ســنويا
عليهــا .يتضمــن نطــاق مهامهــا تحديــد السياســة العامــة لمنــح المكافــآت فــي الشــركة
الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة ،حيــث تقــوم اللجنــة بتحديــد أســس منــح المكافــآت والبــدالت ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،واإلدارة
التنفيذيــة العليــا وكذلــك تقديــم مقترحــات بشــأن مكافــآت مجلــس إدارة المشــروع المشــترك.
تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وكذلــك أداء الشــركة ،أيضــا المقارنــة مــع أفضــل
الممارســات المتبعــة مــن ِق َبــل الشــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطــر عنــد تحديــد المكافــآت المقترحــة .كمــا تقــوم اللجنــة
ً
أخــذا فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أن تتماشــى مــع
بمراجعــة التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة،
مصلحــة مســاهمي الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم ،ثــم تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة
بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة ،وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.
على مستوى  ،2021فقد عقدت اللجنة اجتماع واحد وقامت من خالله بدراسة واتخاذ قرارات بشأن:
 .1مراجعــة التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،حيــث قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييمــات إيجابيــة علــى مســتويات
مختلفــة مثــل االســتقاللية ،والموضوعيــة ،والمعرفــة والخبــرة ،والعمــل الجماعــي ،والقيــادة ،واألهــداف ،والمســاهمات،
والمشــاركة والمدخــات ،كمــا تــم مناقشــة عــدة اقتراحــات والتــي مــن شــأنها تعزيــز أداء المجلــس.
 .2اعتماد التعديالت المقترحة على سياسة بدالت ومكافآت مجلس اإلدارة.
 .3اقتراح مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31
وطبقــا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحـ ًـا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا ،ويحــرر محضــر
لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع .وفقـ ًـا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،تنعقــد
اللجنــة كلمــا تطلــب األمــر ،اال انهــا يجــب ان تنعقــد قبــل اجتمــاع مجلــس ادارة الشــركة الخــاص بمناقشــة البيانــات الماليــة
الختاميــة لرفــع التوصيــة الخاصــة بالمكافــآت المقترحــة العضــاء مجلــس االدارة للعــرض علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للموافقــة.

مكافآت مجلس اإلدارة
قامــت الشــركة بإعــداد سياســة لبــدالت ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقــوم بمراجعتهــا بشــكل دوري .وتأخــذ هذه السياســة
ـزءا متغيـ ً
ـزءا ثابتـ ًـا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة وحضــور جلســات مجلــس اإلدارة ،وجـ ً
فــي اعتبارهــا جـ ً
ـرا "مكافــأة" يرتبــط بــاألداء
العــام للشــركة ومــدى تحقيقهــا لألهــداف الموضوعــة علــى المــدى المتوســط وطويــل األجــل ،علــى أال يتجاوزاجمالــي الجزءيــن
 فــي جميــع األحــوال  -الحــد األقصــى "الســقف" المنصــوص عليــه بالسياســة والمقــرر مــن قبــل قطــر للطاقــة ،كمــا تــمإدراج المبــادئ األساســية لهــا ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة .وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يتــم اعتمــاد المكافــآت
المقترحــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة.
تلتــزم الشــركة فــي سياســتها بالحــدود المنصــوص عليهــا بالمــادة رقــم ( )119مــن قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون
رقــم  11لســنة  2015حيــث ال تزيــد نســبة تلــك المكافــآت علــى ( )%5مــن الربــح الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات
القانونيــة وتوزيــع ربــح اليقــل عــن ( )%5مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع علــى المســاهمين.
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مكافآت اإلدارة العليا
كافــة المهــام الماليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِق َبــل قطــر للطاقــة مــن خــال مواردهــا
البشــرية بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة .وعليــه ال يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة أيــة مناصــب تنفيذيــة
عليــا ،وبالتالــي التوجــد أيــة مبالــغ مكافــآت ُأقــرت لــإدارة التنفيذيــة العليــا عــن عــام .2021
ً
حاليــا ثالثــة أعضــاء ،وتــم االجتمــاع بتاريــخ  2021/1/31للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
تضــم اللجنــة
عــن العــام المالــي المنتهــي فــي  .2020/12/31تــم عــرض توصيــة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن وإقرارهــا مــن قبــل اجتمــاع
الجمعيــة العامــة لشــركة قامكــو والتــي ُعقــدت بتاريــخ  2021/3/3حيــث لــم تتــم الموافقــة علــى صــرف أيــة مكافــآت ألعضــاء
مجلــس اإلدارة .أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة فــا يتــم صــرف أيــة مكافــآت أو بــدالت مقابــل عضويتهــا أو
حضــور جلســاتها .وفيمــا يلــي بيــان التشــكيل الحالــي للجنــة:

اسم العضو

المهام

السيد /محمد عيسى المناعي

ً
عضوا

السيد /نبيل محمد البوعينين

ً
عضوا

السيد /عبدالله يعقوب الحاي

ً
عضوا

كافــة أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــا عــدا الســيد /عبداللــه يعقــوب الحــاي ،والــذي يشــغل منصــب مســاعد
مديــر ،العمليــات الماليــة بــإدارة شــؤون الشــركات المخصخصــة بقطــر للطاقــة ،ويتمتــع بالخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة
لتأديــة مهامــه وممارســة اختصاصــات اللجنــة بصــورة فعالــة.
 3-9-3لجنة الترشيحات
لــم تُ شــكل لجنــة ترشــيحات علــى مســتوى الشــركة (علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم ( )18مــن نظــام الحوكمــة) حيــث أن مجلــس إدارة
شــركة قامكــو يتشــكل وفقـ ًـا لنظامهــا األساســي مــن عــدد اليقــل عــن ســتة أعضــاء ،يحــق للمســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة"
أن يعينهــم جميعـ ًـا بحكــم العديــد مــن العوامــل الســابق اإلشــارة إليهــا.
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 10-3تقييم أداء المجلس
ُيجــري مجلــس اإلدارة سـ ً
ـنويا عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال ،وضمــان وفــاء أعضائــه بالتزاماتهــم
ً
ـا عــن توفيــر أقصــى حــد ممكــن مــن اإلنتاجيــة وتبــادل الخبــرات .ويتــم التقييــم أخــذا فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل
فضـ ً
التــي يجــب أن تتماشــى مــع مصلحــة مســاهمي الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:
 .1االستقاللية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح.
 .2المعرفة والخبرة التي يتمتع بها األعضاء ومدى توائمها مع نشاط الشركة.
 .3االلتزام والمشاركات والعمل الجماعي في المجلس ولجانه التابعة.
 .4دور المجلس ومدى تحقيقه لألهداف الموضوعة بما في ذلك نتائج األعمال وتحقيق إستراتيجية الشركة.
 .5التعامل فيما بين المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى.
 .6آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الالزمة.
 .7تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.
قامــت لجنــة المكافــآت باجتماعهــا األول لعــام  2021المنعقــد بتاريــخ  2021/1/31بمراجعــة التقييمــات الذاتيــة ألعضــاء المجلــس
عــن العــام المالــي المنتهــي فــي  ،2020/12/31حيــث قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييمــات إيجابيــة علــى مســتويات
مختلفــة ،مثــل االســتقاللية ،والموضوعيــة ،والمعرفــة والخبــرة ،والعمــل الجماعــي ،والقيــادة ،واألهــداف ،والمســاهمات،
والمشــاركة والمدخــات .كمــا تــم مناقشــة عــدة اقتراحــات والتــي مــن شــأنها تعزيــز أداء المجلــس .ثــم تــم رفــع نتائــج التقييــم
الــى مجلــس ادارة الشــركة األول لعــام  2021المنعقــد بتاريــخ .2021/2/14
مــن المقــرر أن تراجــع لجنــة المكافــآت فــي اجتماعهــا األول لعــام  2022التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام ،2021
وســترفع توصياتهــا فــي هــذا الشــأن ضمــن تقريرهــا الــى اجتمــاع مجلــس اإلدارة.
خــال عــام  ،2021فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة ضمــن الصالحيــات
المخــول لــه القيــام بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة ،ال توجــد أيــة تظلمــات أو شــكاوى مــن قبــل أعضــاء المجلــس،
وأيــة مقترحــات يتــم مناقشــتها خــال اجتماعــات مجلــس االدارة ومــن ثــم يتــم اتخــاذ االجــراءات الالزمــة ذات الصلــة ســواء كانــت
راض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس فــي القيــام بااللتزامــات والمهــام كمــا هــي منصــوص
تصحيحيــة أو تعزيزيــة .مجلــس اإلدارة ٍ
عليها .

 4أعمال الرقابة بالشركة
يتمثــل الهــدف األساســي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة فــي ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان،
بمــا فــي ذلــك االلتــزام بسياســات اإلدارة ،وحمايــة األصــول ،ومنــع وكشــف االحتيــال والخطــأ ،والتأكــد مــن مــدى دقــة الســجالت
فضــا عــن تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا ،والعمــل علــى إدارتهــا .وفــي ســبيل
الماليــة للشــركة واالعتمــاد عليهــا،
ً
ذلــك ،قامــت الشــركة بإعــداد نظــام رقابــة داخلــي يتضمــن وضــع الضوابــط الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة والسياســات
واإلجــراءات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر ،والتدقيــق الداخلــي والخارجــي ،ورقابــة التــزام الشــركة بالضوابــط واللوائــح
ذات الصلــة .ثــم يتــم وضــع معاييــر واضحــة للرقابــة الذاتيــة والمســؤولية والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا.
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ويتــم اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة لمناقشــة المالحظــات المتعلقــة بالرقابــة
الداخليــة .ويقــوم المدقــق الداخلــي بإصــدار وتقديــم تقاريــره فــي هــذا الصــدد بشــكل دوري.
وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي إعــداد نظــم الرقابــة الداخليــة ،تأخــذ اإلدارة اإلطــار المتكامــل
للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو ( )2013فــي اعتبارهــا كإطــار مرجعــي عنــد إعــداد نظــام الرقابــة الداخلــي للشــركة .ويشــمل
اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو ( )2013مكونــات مترابطــة فيمــا بينهــا ،هــي البيئــة الرقابيــة وتقييــم
المخاطــر وأنشــطة الرقابــة والمعلومــات واالتصــاالت والرصــد.
وتعــد الرقابــة الداخليــة جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركة ،والتــي تشــمل مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة
واإلدارة والموظفيــن علــى كل المســتويات التنظيميــة .وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن أجــل:
 .1حماية أصول الشركة.
 .2ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية.
 .3ضمان االمتثال للتشريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.
 .4ضمان تحقيق األهداف والتحسين المستمر للفاعلية التشغيلية.
إن الهــدف الخــاص عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة هــو أن تكــون متوافقــة مــع أعلــى المعاييــر المهنيــة وأن تكــون كاملــة
وعادلــة ودقيقــة ومفهومــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن وجــود إطــار مرجعــي مثــل كوســو ( )COSOســيمكن اإلدارة مــن إنشــاء نظــام رقابــة داخليــة والمحافظــة
عليــه ،وبمــا يتســنى معــه لمراقــب حســابات الشــركة مــن الرجــوع إليــه كإطــار مرجعــي للقيــام بالمهــام والمســؤوليات المــوكل
بهــا وفقـ ًـا للمــادة ( ،)24خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مــدى مالئمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة.
ولضمان االمتثال ألحكام المادة رقم ( )4من نظام الحوكمة ،يتعين على الشركة ما يلي:
 .1وضع ضوابط داخلية كافية وفعالة إلعداد التقارير المالية والمحافظة عليها للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.
 .2تقييم وتقدير مدى كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.
ً
ـتنادا إلــى البيانــات
وفــي ســبيل هــذا الغــرض ،تــم تقييــم إطــار الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة " "ICoFRاسـ
الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام  .2020وقــد اتبــع نهجـ ًـا تنازليـ ًـا فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره ،حيــث يتــم البــدء علــى مســتوى
البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر الخاصــة بالضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
ً
اســتنادا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام  .2020وتضمــن تقييــم
وقــد تــم تقييــم المخاطــر ألنشــطة األعمــال
المخاطر تطبيق مســتوى التأثير " "Materialityعلى البيانات المالية المســتقلة للشــركة لعام ( 2020أخذا في االعتبار العوامل
ً
اســتنادا إلــى مدخــات المدقــق الخارجــي وأفضــل الممارســات مــن أجــل تحديــد الحســابات واإلفصاحــات
النوعيــة والكميــة)
الهامــة وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة داخــل الشــركة بهــدف تحديــد الضوابــط والتقييــم واالختبــار.
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ويوجــه هــذا النهــج االنتبــاه إلــى الحســابات واإلفصاحــات والتأكيــدات التــي تشــير بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود أخطــاء
مؤثــرة فــي البيانــات الماليــة واإلفصاحــات ذات الصلــة .ثــم يتــم فهــم المخاطــر فــي عمليــات الشــركة ذات الصلــة بالحســابات
ً
ـتنادا إلــى تقييــم المخاطــر ثــم اختبــار تلــك الضوابــط التــي تتنــاول بشــكل
الهامــة التــي تــم تحديدهــا واإلفصاحــات والتأكيــدات اسـ
الم َقـ َّـد َرة لألخطــاء فــي كل تأكيــد ذي صلــة .ويمكــن شــرح تلــك العمليــة بالتفاصيــل علــى النحــو التالــي:
ٍ
كاف المخاطــر ُ

تقييم المخاطر:
 .1تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة في البيانات المالية.
 .2تحديــد مســتوى التأثيــر "( "Materiality levelأخـ ً
ـذا فــي االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة) ومدخــات التدقيــق الخارجــي
والعوامــل األخــرى ذات الصلــة بتحديــد أوجــه الضعــف المؤثــرة.
 .3تحديــد فئــات المعامــات وأرصــدة الحســابات الهامــة واإلفصاحــات وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة
ً
اســتنادا إلــى مســتوى التأثيــر المحــدد .وتتضمــن تأكيــدات البيانــات الماليــة الوجــود أو الحــدوث ،واالكتمــال ،والتقييــم
أوالتخصيــص ،والحقــوق وااللتزامــات ،واإلفصاحــات.

عملية التتبع:
عقــب إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر ،يتــم تحديــد الضوابــط الداخليــة المعنيــة التــي تخفــف مــن حــدة األخطــاء الجوهريــة فــي
أنشــطة األعمــال المطبقــة مــن خــال عمليــات التتبــع ،وذلــك بمراجعــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة ومناقشــة اإلدارة
ومســؤولي العمليــات وفهــم خــط ســير المعامــات.
وتصنف هذه الضوابط كالتالي:
 .1الضوابــط علــى مســتوى الكيــان – متوفــرة فــي الشــركة وتتضمــن تدابيــر مــن ِق َبــل اإلدارة إلعــداد الموظفيــن إلدارة المخاطــر
بصــور كافيــة مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي وتوفيــر المعرفــة واألدوات المالئمــة وصقــل المهــارات.
 .2الضوابــط العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات – تلــك الضوابــط علــى األنظمــة والبنيــة التحتيــة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات
بالشــركة.
 .3ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــات الماليــة .وقــد
تتغيــر هــذه الضوابــط بمــرور الوقــت نتيجــة التغييــرات فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.
ً
بــدءا مــن إنشــائها ومرورهــا بعمليــات الشــركة ،بمــا فــي ذلــك أنظمــة المعلومــات،
تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة
إلــى أن يتــم تقييدهــا فــي الســجالت الماليــة للشــركة ،باســتخدام نفــس اإلجــراءات وتكنولوجيــا المعلومــات التــي يســتخدمها
موظفــو الشــركة.
وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش على المستندات ذات الصلة.
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اختبار الضوابط الداخلية:
بعــد تقييــم المخاطــر وتحديــد الضوابــط ،يتــم إجراءاختبــارات الضوابــط علــى كل ضابــط مــن الضوابــط المحــددة لتقييــم مــا إن كان
قــد تــم تصميمــه بالشــكل الكافــي وأنــه يعمــل بشــكل فعــال أم غيــر ذلــك .ويتضمــن اختبــار الضوابــط ثالثــة مكونــات :اختبــار
فاعليــة التصميــم واختبــار فاعليــة التشــغيل والرصــد المســتمر.

اختبار الضوابط  -اختبار فاعلية التصميم:
يشــمل اختبــار فاعليــة تصميــم الضوابــط تحديــد مــا إن كانــت ضوابــط الشــركة  -حــال تشــغيلها علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن
ِق َبــل األشــخاص الذيــن يملكــون الصالحيــة والكفــاءة الالزمــة ألداء الضابــط بشــكل فعــال  -تلبــي أهــداف الشــركة بشــأن الرقابــة،
وتمنــع أو تكشــف بصــورة فاعلــة األخطــاء أو االحتيــال الــذي يمكــن أن يســفر عــن حــدوث أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة،
ممــا نســتنتج معــه مــا إذا كان لــدى الشــركة نظامـ ًـا داخليـ ًـا كافيـ ًـا للضوابــط علــى إعــداد التقاريــر الماليــة أم غيــر ذلــك.
ويتضمــن اختبــار التصميــم مزيجـ ًـا مــن االستفســارات بشــأن الموظفيــن المناســبين ،ورصــد عمليــات الشــركة ،والتفتيــش علــى
المســتندات ذات الصلــة.

اختبار فاعلية التشغيل:
يتضمــن اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط الحصــول علــى أدلــة حــول مــا إذا الضابــط يعمــل وفقـ ًـا لتصميمــه خــال فتــرة إعــداد
التقاريــر الماليــة ذات الصلــة .لــكل ضابــط يخضــع الختبــار فاعليــة التشــغيل ،فــإن الدليــل الــازم الســتنتاج مــا إن كان الضابــط
ً
ـتنادا إلــى عوامــل مثــل طبيعــة الخطــأ وحجمــه ،والــذي يهــدف هــذا
فعــال يعتمــد علــى الخطــر ذو الصلــة بالضابــط ،المقيــم اسـ
الضابــط إلــى منعــه ،ويعتمــد كذلــك علــى تاريــخ حــدوث األخطــاء ،ووتيــرة تشــغيل الضابــط ،وفاعليــة الضوابــط علــى مســتوى
الكيــان ،وكفــاءة الموظفيــن الذيــن يقومــون بتشــغيل الضابــط ،وطبيعــة الضابــط ،أي آلــي أو يــدوي.

تقييم أوجه القصور المحددة:
يحــدث "القصــور" فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل أحــد الضوابــط لــإدارة
أو الموظفيــن فــي الســياق المعتــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم إمكانيــة منــع األخطــاء أو اكتشــافها فــي الوقــت المناســب.
وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتبــر -ســواء بشــكل مســتقل أو
ضمنيـ ًـا  -أوجــه قصــور أو نقــاط ضعــف جوهريــة كمــا فــي تاريــخ الميزانيــة العموميــة.
تأخــذ إدارة الشــركة فــي االعتبــار أن القصــور أو الضعــف الجوهــري فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد البيانــات الماليــة يــزداد معــه
احتماليــة أن يتعــذر منــع أو اكتشــاف الخطــأ فــي البيانــات الماليــة الســنوية أو المرحليــة للشــركة فــي الوقــت المناســب ،وهــو مــا
يعتبــر أمـ ً
ـرا هامـ ًـا بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق اهتمــام المســؤولين عــن اإلدارة والحوكمــة.
يحــدث القصــور فــي التصميــم عنــد( :أ) غيــاب ضابــط ضــروري لتحقيــق الهــدف الرقابــي أو (ب) تصميــم أحــد الضوابــط القائمــة
بشــكل غيــر صحيــح بمســتوى ال يحقــق الهــدف الرقابــي حتــى وإن تــم تشــغيله وفقـ ًـا لتصميمــه.
يحــدث القصــور فــي فاعليــة التشــغيل عندمــا ال يعمــل أحــد الضوابــط المصممــة بشــكل صحيــح وفقـ ًـا لتصميمــه ،أو عندمــا ال
يمتلــك الشــخص الــذي يقــوم بتشــغيل الضابــط الســلطة أو الكفــاءة الالزمــة لتشــغيل الضابــط بفاعليــة.
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المعالجة واختبارها:
تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا معالجــة أيــة مســائل أو أوجــه قصــور تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة .وفــور
كاف للتحقــق مــن فاعليــة تشــغيله .ويتوقــف مقــدار الوقــت الــازم
ِ
إعــداد أو تصويــب الضابــط ،ينبغــي منحــه وقــت تشــغيل
لتطبيــق الضابــط وتشــغيله بفاعليــة علــى طبيعتــه ومعــدل تشــغيله.
وبنــاء علــى عمليــة تقييــم اإلطــار الحالــي للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة واختبــار التصميــم وفاعليــة
ً
التشــغيل ،تــرى اإلدارة أن الشــركة قامــت بإعــداد إطــار رقابــة داخلــي مالئــم ويســتوفي متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تــرى إدارة الشــركة أن اإلطــار الــذي تــم وضعــه يعتبــر مالئمـ ًـا ليشــكل األســاس لالمتثــال
لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي هــذا الصــدد.
نبين فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:
 1-4إدارة المخاطر
يتــم العمــل فــي ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا بقطــر للطاقــة كمقــدم خدمــات للشــركة بنــاء علــى اتفاقيــة
الخدمــات المبرمــة ،إال أن مجلــس اإلدارة يحــرص علــى الحفــاظ علــى إطــار مالئــم إلدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة ،إذ أن
ـزءا أساسـ ً
إدارة المخاطــر تشــكل جـ ً
ـيا مــن حوكمــة الشــركة ،وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة.
يأخــذ هــذا اإلطــار فــي اعتبــاره وضــع عمليــة متكاملــة إلدارة المخاطــر علــى نحــو مســتمر ،بـ ً
ـدءا مــن تحديــد المخاطــر وتقييمهــا
ـوال إلــى رصدهــا علــى النحــو التالــي:
وقياســها وإدارتهــا ،وصـ ً
 تشــمل عمليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا تحديــد وتقييــم كل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة بالكامــل والتــي تــم تصنيفهــاالــى أربعــة أقســام رئيســية هــي :مخاطــر اســتراتيجية ،تشــغيلية ،ماليــة ،وامتثــال .ولــكل شــكل مــن أشــكال المخاطــر البــد أن
تتوافــر اإلجــراءات التــي تتضمــن معالجتــه بصــورة فاعلــة ،هــذا إضافــة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات لرصــد التغيــرات فــي
هيــكل المخاطــر والمشــهد العــام لهــا .أيضـ ًـا تتــم محــاكاة عمليــة ظهــور المخاطــر فــي عــدة ســيناريوهات ،وذلــك إلعــداد ســبل
العــاج المالئمــة وتقييــم أثرهــا التراكمــي علــى أداء الشــركة.
ً
استنادا إلى األثر واحتمالية الحدوث.
 ثم يتم قياس المخاطر تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي تقبلــهالشــركة .وتأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا أثنــاء المعالجــة أن المخاطــر لهــا دورة حيــاة ،أي مراحــل مــا قبــل وأثنــاء وبعــد حــدوث
المخاطــر .كمــا تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا ضمــان توفيــر الحمايــة وإعــداد اللوائــح واإلجــراءات التشــغيلية والضوابــط الرقابيــة
التــي تتماشــى مــع الممارســات المثلــى وتكفــل تقليــل المخاطــر ذات الصلــة والتخفيــف مــن آثارهــا.
 ثم يتم رصد المخاطر لضمان سرعة تحديد أية مشاكل ذات صلة ومعالجتها بالمستوى اإلداري المالئم. 2-4التدقيق
 1-2-4التدقيق الداخلي
تقــوم الشــركة بشــكل دوري بطــرح مناقصــة لتعييــن أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات التدقيــق
المشــكلة ،والتــي بدورهــا ترفــع توصياتهــا
الداخلــي للشــركة وفقـ ًـا إلجــراءات التناقــص ،ويتــم العــرض علــى لجنــة المناقصــات ُ
إلــى لجنــة التدقيــق بشــأن اختيــار االستشــاري المناســب فــي ضــوء العــروض الفنيــة والتجاريــة المقدمــة .وقــد تــم تعييــن أحــد
المكاتــب االستشــارية المتخصصــة فــي  2020/4/2لمــدة ثــاث ســنوات لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة "كمقــدم
خدمــات" ،أيضـ ًـا التدقيــق علــى مشــروعها المشــترك وفقـ ًـا لتعليمــات لجنــة التدقيــق وخطــة التدقيــق الموضوعــة.
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يأخــذ المدقــق الداخلــي الــذي يتــم تعيينــه فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة ومشــروعها المشــترك ،ومــن ثــم
ـا عــن متابعــة تنفيــذ المالحظــات المعلقــة وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصلــة.
تحديــد خطــة التدقيــق المالئمــة فضـ ً
المدقــق الداخلــي لديــه صالحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة الشــركة ،حيــث يتــم توفيــر كافــة البيانــات متــى وكيفمــا تــم الطلــب.
ويقــوم بالتحقــق مــن إجــراءات الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة وإدارة المخاطــر ،كمــا ُي َق ّيــم مــدى التــزام الشــركة
بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة ،والتقيــد بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا التــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي
تحكــم اإلدراج واإلفصــاح فــي الســوق المالــي.
يعــد المدقــق الداخلــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقـ ًـا للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي ،ويرفــع جميــع التقاريــر والتوصيــات
بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر إلــى لجنــة التدقيــق ،ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقريــر الــدوري للجنــة التدقيــق.
يتضمــن التقريــر نتائــج تقييــم المخاطــر واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الشــركة ،مســتجدات التدقيــق مــن حيــث نتائــج عمليــات
التدقيــق ،تقييــم أداء الشــركة بشــأن تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة وبمــا يكفــل االمتثــال للوائــح الجهــات الرقابيــة ،المتابعــة
والوضــع الحالــي لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة،
وأيــة مهــام أخــرى وفقـ ًـا لتوصيــات لجنــة التدقيــق ذات الصلــة .تســتلم اإلدارة التنفيذيــة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن
إجــراءات تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق.
منــذ بدايــة التعاقــد ،أكمــل المدقــق الداخلــي تقييمــات المخاطــر ،ووضــع خطــط التدقيــق الداخلــي لشــركة قامكــو ومشــروعها
ً
حاليــا أكمــل المدقــق الداخلــي تدقيــق المكتــب
المشــترك وقــدم تلــك الخطــط الــى لجنــة التدقيــق للمراجعــة والموافقــة.
ً
وفقــا للخطــة المعتمــدة.
الرئيســي للشــركة وجــاري تدقيــق المشــروع المشــترك
اســتندت خطــط التدقيــق الداخلــي المعتمــدة علــى تقييــم المخاطــر وشــملت مجموعــة واســعة مــن المجــاالت فــي هــذه الكيانات
تضمنــت العمليــات األساســية (عمليــات المرافــق االنتاجيــة ،عمليــات محطــة الطاقــة ،الصيانــة ،المرافــق ،هندســة المشــاريع)،
ومهــام الدعــم (مثــل الشــؤون الماليــة والحســابات ،المــوارد البشــرية ،تكنولوجيــا المعلومــات ،الصحــة والســامة والبيئــة،
الشــؤون اإلداريــة ،سلســلة التوريــد ،حوكمــة الشــركة ،ومــا إلــى ذلــك).
 2-2-4التدقيق الخارجي
تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة وفحــص عــروض مراقبــي الحســابات المســجلين بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئــة،
وترفــع إلــى المجلــس توصيــة باختيــار أحــد مراقبــي الحســابات لتعيينــه ،وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم إدراجهــا بجــدول
أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة .تعيــن الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد
أخــرى مماثلــة بحــد أقصــى خمــس ســنوات متصلــة ،وال يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن .ينــص العقــد فيمــا بيــن
الشــركة ومراقــب الحســابات بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية معلومــات الشــركة .وبموجــب اللوائــح والقوانيــن
ذات الصلــة يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة إليــه وأي عمــل آخــر بالشــركة،
والعمــل بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عالقتــه بهــا.
قامــت الشــركة بطــرح مناقصــة لتعييــن المدقــق الخارجــي اعتبـ ً
ـارا مــن عــام  2020لمــدة خمــس ســنوات ،علــى أن يتــم عــرض
ً
وفقــا الجــراءات المناقصــات الخاصــة بالشــركة  -بالتعييــن المقتــرح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة
المشــكلة
توصيــة اللجنــة ُ -
العاديــة الســنوي للشــركة إلقرارهــا .فيمــا يتعلــق بعــام  ،2021فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة للشــركة فــي اجتماعهــا عــن عــام
 2020والتــي ُعقــدت بتاريــخ  2021/3/3علــى تعييــن الســادة برايــس ووترهــاوس كوبــرز  -فــرع قطــر " "PwCمدققـ ًـا خارجيـ ًـا للشــركة
ـاال قطريـ ًـا .شــاملة مهــام التدقيــق الخارجــي والمهــام االضافيــة وفقـ ًـا
عــن عــام  2021مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا  160,581ريـ ً
لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة الخاصــة بتقييــم الضوابــط الداخليــة علــى عمليــة اعــداد البيانــات الماليــة باإلضافــة الــى
تقيــد الشــركة بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة.
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ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم ( )24مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة ،شــمل نطــاق مهــام المدقــق
الخارجــي القيــام بأعمــال الرقابــة وتقييــم األداء بالشــركة خاصــة تلــك المتعلقــة بمــدى مالءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة
المعمــول بهــا بالشــركة بمــا فيهــا الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،أيضــا مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي
وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة بمــا فيهــا أحــكام نظــام الحوكمــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق
الرئيســية.
ً
طبقــا
يقــوم مراقــب الحســابات بتقديــم خدمــات التأكيــد علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة
لمعاييــر المحاســبة والتدقيــق العالميــة ،ويقــوم برفــع تقاريــره بشــأن المالحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط الرقابيــة الماليــة
المتبعــة .وهــو مــا تــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة عــن عــام  2020والتــي عقــدت بتاريــخ  2021/3/3حيــث حضــر المدقــق
الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد.
قــدم مدقــق الحســابات الخارجــي برايــس ووترهــاوس كوبــرز  -فــرع قطــر " "PwCتقريــره عــن العــام المالــي المنتهــي فــي
 ،2020/12/31الــى مجلــس ادارة الشــركة عــن األمــور المحاســبية والتدقيــق الهامــة ،أيضــا قــدم تقريــر التأكيــد المســتقل عــن مــدى
مالءمــة التصميــم والفاعليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة كمــا فــي
ـاء علــى نتائــج إجــراءات التأكيــد المعقــول التــي قــام بهــا ،فــإن تقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى
 2020/12/31حيــث أفــاد بالــرأي ،بأنــه بنـ ً
مالءمــة التصميــم والفاعليــة التشــغيلية لضوابــط الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للعمليــات الجوهريــة،
بنــاء علــى إطــار  ،COSOقــد تــم عرضــه بشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الماديــة كمــا فــي  31ديســمبر  .2020منوهـ ًـا بــأن نطــاق
تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق بشــركة قامكــو علــى أســاس مســتقل فقــط وال يمتــد للشــركة وعمليــات مشــروعها المشــترك ككل.
وال يبــدي تقريـ ً
ـدال فــي هــذا الصــدد.
ـرا معـ ً
كمــا قــدم تقريــر التأكيــد المســتقل حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة (الهيئــة) والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا
فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية (النظــام) الصــادر عــن مجلــس إدارة
الهيئــة وفقــا للقــرار رقــم ( )5لســنة  2016كمــا فــي  31ديســمبر  2020حيــث أفــاد بأنــه بنــاء علــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي
قــام بهــا والموضحــة فــي تقريــره ،لــم يلفــت انتباهــه مــا يجعلــه يعتقــد بــأن تقييــم مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون الهيئــة
والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك النظــام ،كمــا هــو مــدرج فــي تقريــر حوكمــة الشــركة ،ال يعــرض بشــكل عــادل مــن جميــع
النواحــي الماديــة ،التــزام الشــركة بقانــون الهيئــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك النظــام كمــا فــي  31ديســمبر .2020
منوهـ ًـا بــأن نطــاق تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق بشــركة قامكــو علــى أســاس مســتقل فقــط وال يمتــد للشــركة وعمليــات مشــروعها
المشــترك ككل .وال يبــدي تقريـ ً
ـدال فــي هــذا الصــدد.
ـرا معـ ً
قــدم مراقــب الحســابات تقاريــره عــن العــام المالــي المنتهــي فــي  2020/12/31المشــار اليهــا الجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة
والــذي ٌعقــد بتاريــخ .2021/3/3
ً
أيضــا ،التقاريــر المســتقلة الكاملــة لمدقــق الحســابات الخارجــي والتــي تتضمــن المســؤوليات ،القيــود المتأصلــة ،النطــاق
ومحدداتــه ،المعاييــر ،النتائــج وأســس االســتنتاج/الرأي قــد تــم نشــرها ضمــن التقريــر الســنوي للشــركة المتوافــر علــى موقعهــا
اإللكترونــي (.)www.qamco.com.qa
 3-4التقيد بالضوابط
ً
ً
قويــا بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول
التزامــا
يلتــزم مجلــس إدارة قطــر لصناعــة األلمنيــوم
بهــا ،بمــا فــي ذلــك متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن الشــركات المدرجــة فــي البورصــة .كمــا يبــذل مجلــس اإلدارة
قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة يســتند إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات التنظيميــة بشــأن
الحوكمــة.
حــاالت عــدم االمتثــال ألحــكام محــددة مــن أحــكام نظــام الحوكمــة تمــت اإلشــارة إليهــا فــي هــذا التقريــر مــع ذكــر األســباب التــي
تكمــن وراء عــدم االمتثــال .وتحــرص الشــركة علــى االمتثــال ألحــكام قوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وتشــريعاتها ذات
الصلــة المعمــول بهــا والتــي تشــمل نظــام الحوكمــة.
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تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد الحوكمــة،
فضــا عــن إدارة ومراقبــة المخاطــر مــن خــال ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض حمايــة
ً
الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم االمتثــال.
ويعلــم المجلس
يرصــد قســم االمتثــال علــى نحــو مســتمر التغيــرات التــي تدخــل علــى تشــريعات الحوكمــة وممارســاتها الرائــدةُ ،
بالكامــل دوريـ ًـا بالتغيــرات ذات الصلــة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنية بالحوكمة.
حيثمــا يكــون لزامـ ًـا علــى الشــركة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغييــرات علــى اللوائح التنظيمية والممارســات
الرائــدة فــي مجــال حوكمــة الشــركات ،يتوجــب علــى مســؤولي االمتثــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييرات فــي الحوكمة
إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليها.
وفــي هــذا الصــدد ،وكإجــراء إضافــي ،تــم اعــداد آليــة لمراجعــة وتتبــع وضمــان امتثــال الشــركة للقوانيــن والقواعــد واللوائــح
ذات الصلــة المعمــول بهــا ،وتعزيــز عمليــة المراجعــة الذاتيــة للشــركة الدارة المخاطــر .مــن المقــرر البــدء فــي تطبيــق تلــك اآلليــة
والتــي تهــدف بشــكل عــام الــى مــا يلــي:
-

تقديم ضمان معقول عن مدى تقيد الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة،

-

ً
ً
متعمدا،
عرضيا أو
الكشف عن حاالت عدم االمتثال سواء كان

-

ً
وفقا للوائح الشركة في حال وجود أي سلوك غير متوافق،
اتخاذ ما يلزم من اجراءات تأديبية

-

اتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية لعالج آثار عدم االمتثال،

-

وضع المقترحات الخاصة بتجنب عدم االمتثال في المستقبل

علــى مســتوى المشــروع المشــترك والــذي هــو ليــس بموضــوع التقريــر ،فشــركة قطلــوم علــى وعــي تــام بأهميــة إرســاء
مبــاديء الحوكمــة الرشــيدة والتــي منهــا الشــفافية والمســاءلة والمســؤولية لدعــم مســؤوليتها إزاء تحقيــق األهــداف والغايــات
االســتراتيجية واالســتقرار المالــي والنزاهــة ومــن ثــم تعزيــز التميــز التشــغيلي .مــن ناحيــة أخــرى يتــم ادارتــه بشــكل مســتقل -
وفــق االتفاقيــات واللوائــح التــي تأســس فــي ظلهــا مــع الشــريك اآلخــر  -مــن قبــل مجلــس إدارة يتمتــع بالصالحيــات الالزمــة
الدارة الشــركة وممارســة مهامــه بمــا يتفــق مــع مســئوليته االئتمانيــة وبمــا يضمــن حمايــة حقــوق كافــة المســاهمين علــى
اختــاف مســتوياتهم .أيضــا الشــركة لديهــا أنظمــة وضوابــط رقابــة داخليــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر يتــم االشــراف عليهــا
مــن قبــل مجلــس ادارة الشــركة ولجانــه ولجــان تنفيذيــة أخــرى ذات الصلــة مثــل لجــان التدقيــق ،لجنــة الماليــة والتجاريــة .االمــر
الــذي ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة تتزامــن مــع أفضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة.
ً
أيضــا تحــرص شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة  -الممثليــن لهــا فــي المشــروع المشــترك
 ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة المشــروع المشــتركمســؤوال مســؤولية تامــة تجــاه
وتحقيــق أهدافــه وغاياتــه .وبتعييــن كل منهــم ،عندئــذ يصبــح كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة
ً
المشــروع المشــترك الــذي يشــغل مقعـ ً
ـدا فــي مجلــس إدارتــه ،ويكــون فــي موقــع المســاءلة عــن قرارتــه امــام شــركة قطــر
لصناعــة األلمنيــوم باعتبارهــا المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة ،األمــر الــذي يرفــع مــن مســتوى االســتقاللية عــن
جهــة التعييــن وعــدم التدخــل فــي اإلدارة.
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 5اإلفصاح والشفافية
 1-5اإلفصاح
الماليــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــال اإلفصــاح عنهــا للجهــات
تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا (أ) التقاريــر
ّ
فضــا عــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة (( ،)www.qamco.com.qaب) عــدد األســهم
الرقابيــة ،نشــرها بالصحــف المحليــة
ً
التــي يمتلكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاءه ،واإلدارة التنفيذيــة العليــا( ،ج) كبــار المســاهمين بالشــركة .كمــا تلتــزم الشــركة
باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة،
ـوا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى مدرجــة أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضـ ً
ومــا إذا كان أيـ ًـا منهــم عضـ ً
ـوا بــأي مــن لجــان
مجلــس إدارتهــا.
مــن ناحيــة أخــرى ،لــم تُ فــرض علــى الشــركة خــال عــام  2021أيــة جــزاءات نتيجــة مخالفــات ارتُ كبــت خــال الســنة ومــن بينهــا
المخالفــات والجــزاءات التــي وقعــت علــى الشــركة لعــدم التزامهــا بتطبيــق أي مــن مبــادئ أو أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة .مــن ناحيــة أخــرى ،ال توجــد أيــة أحــكام أو تســويات ألي دعــاوى أو مطالبــات ،ســواء كانــت فعليــة أو
قيــد النظــر أو ٌهــدد بهــا ،خــال هــذه الفتــرة ضــد الشــركة ،كمــا ال توجــد مطالبــات وتقييمــات غيــر مؤكــدة تعتبرهــا اإلدارة محتملــة
التأكيــد .باســتثناء دعــوى للتحكيــم مرفوعــة ضــد الشــركة مــن قبــل الشــريك فــي رأســمال المشــروع المشــترك تتعلــق بتســويات
ماليــة ناتجــة عــن المعالجــات الضريبيــة للمشــروع المشــترك.
تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقـ ًـا إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِق َبــل إدارة الشــركة ،أيضـ ًـا تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة
التعامــل مــع الشــائعات نفيـ ًـا أو إثباتـ ًـا ،وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات الهيئــة ذات
الصلــة.
يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقـ ًـا لتعليمــات وقواعــد الجهــات الرقابيــة
ذات الصلــة ،كذلــك توفيــر معلومــات صحيحــة وغيــر مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبين ،وبمــا يمكــن كافــة مســاهمي
الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.
 2-5تضارب المصالح
يلتــزم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــات وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي "طــرف ذي
عالقــة" ،ويكــون لألخيــر فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة .وبشــكل عــام ،فــي حــال وجــود أيــة تعامــات مــع
أطــراف ذات عالقــة ،فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة لشــركة قامكــو ،والتــي يتــم نشــرها
فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.
كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبيــرة  -طبقــا لتعريــف الهيئــة  -مــع أي "طــرف ذي عالقــة" ،فإنــه
الجمعيــة العامــة التاليــة إلتمــام
البــد مــن الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة ،ويجــب أن تــدرج علــى جــدول أعمــال
ّ
إجــراءات إبرامهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،قامــت الشــركة بإعــداد سياســة تتعلــق بتعامــات األطــراف ذات العالقــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص
بالشــركة ،تأخــذ فــي اعتبارهــا مــا يلــي:
	•مراجعــة تلــك التعامــات إن وجــدت مــن قبــل لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة لضمــان االمتثــال
للوائــح ذات الصلــة.
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	•ضمــان أن تكــون شــروط وأحــكام كل التعامــات ،ســواء مــع أي طــرف ذو عالقــة أو لصالحــه ،ال تتجــاوز نطــاق المبــادئ
التوجيهيــة المســتخدمة فــي تعريــف أنــواع تعامــات األطــراف ذات العالقــة وكفايــة الوثائــق الالزمــة والمســتويات
المالئمــة لســلطة االعتمــاد.
كاف.
ِ
	•ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إلى مساهمي الشركة على نحو
	•التســعير بصــورة تتســق مــع الممارســات المعتــرف بهــا فــي األســواق أو علــى أســاس مالئــم ،وأال يكــون ذو طبيعــة
تفضيليــة.
	•التوثيــق الكافــي ،وأن يتخــذ هــذا التوثيــق شــكل اتفاقيــة خدمــات أو اتفاقيــة بيــع وشــراء أو اتفاقيــة قــرض إلــى آخــره،
ً
مالئمــا ،وأن تتســق شــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق.
حســبما يكــون
خالل عام  ،2021شملت تعامالت األطراف ذات العالقة على مستوى شركة قامكو (أساس مستقل):
	•المصروفــات الســنوية لقطــر للطاقــة والتــي يتــم ســدادها مقابــل توفيرهــا لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة
بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا.
	•مبالغ أعباء ضريبة الدخل المستردة من المشروع المشترك.
	•توزيعات األرباح السنوية والتي تم إقرارها من قبل اجتماع الجمعية العامة للمشروع المشترك.
	•معامــات الصــرف األجنبــي فيمــا بيــن شــركة قامكــو والمشــروع المشــترك والتــي تتــم فــي إطــار إدارة النقــد واحتياجــات
ً
ً
وفقــا ألســعار الصــرف
علمــا بــأن تلــك المعامــات قــد تمــت
رأس المــال العامــل علــى مســتوى المشــروع المشــترك
المعلنــة.
 3-5الشفافية وإعالء مصلحة الشركة
ُيــدرك مجلــس اإلدارة بــأن مخاطــر تضــارب المصالــح قــد تنشــأ مــن كــون أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة "طــرف
ذو عالقــة" ،أو اطــاع الموظفيــن و/أو مقدمــي الخدمــات وأي طــرف مــن ذوي المصالــح علــى المعلومــات الخاصــة بالشــركة.
ومــن أجــل ذلــك ،قامــت الشــركة باعتمــاد سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بهــا ،بهــدف تمييــز تلــك
الحــاالت بقــدر اإلمــكان ومنــع فقــدان الموضوعيــة مــن خــال االلتــزام باتبــاع الســلوك المهنــي المالئــم الموثــوق وإرســاء مبــادئ
الشــفافية واإلنصــاف واإلفصــاح.
طبقــا للوائــح الشــركة وسياســة تضــارب المصالــح ،فــي حــال وجــود أي تضــارب فــي المصالــح مــع طــرف ذو عالقــة ،فــإن الطــرف
المعنــي ال يحضــر عمليــة المناقشــة ،التصويــت واتخــاذ القــرار فــي هــذا الصــدد.
وبشــكل عــام ،يتحتــم علــى أي طــرف ذو عالقــة بقــدر المســتطاع تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا تضــارب
فــي المصالــح أو يوشــك علــى الحــدوث ،وينبغــي أن تصــب القــرارات ذات العالقــة فــي تحقيــق مصلحــة الشــركة.
إضافــة الــى ذلــك ،يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة و/أو مقدمــي الخدمــات أن كل المعلومــات ذات الصلــة
بشــركة قامكــو ومشــروعها المشــترك وعمالئهــا هــي معلومــات ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة فقــط .وينــدرج اســتغالل
مثــل هــذه المعلومــات فــي أغــراض شــخصية أو عائليــة أو تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخالقيــة المنافيــة
للقانــون.
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 4-5اإلفصاح عن عمليات التداول
اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــات األطــراف المطلعــة علــى ســهم الشــركة .وتأخــذ هــذه القواعــد واإلجــراءات
فــي االعتبــار تعريــف الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم بحكــم وظيفتــه أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه بمهــام خاصــة
بالشــركة ،هــذا الشــخص المطلــع بحكــم مهامــه لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات جوهريــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثيــر
إيجابـ ًـا أو سـ ً
ـلبا علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم الشــركة بالســوق الماليــة القطريــة.
ويتــم إبــاغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ببيانــات المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة
ً
طبقــا لقواعــد الســوق المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن ،واالفصــاح عــن تداوالتهــم علــى أســهم الشــركة
لحظــر تعامالتهــم
بشــكل يومــي مــن قبــل الســوق.
بشــكل عــام ،يحظــر علــى المطلــع االســتفادة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للشــركة لــم يتــم
ـاء علــى تلــك المعلومــات ،بصــرف النظــر عــن مــدى كبــر أو صغــر
اإلفصــاح عنهــا بعــد .ويعــد التــداول علــى أســهم الشــركة بنـ ً
عمليــة التــداول ،انتهـ ً
ـاكا للمعاييــر األخالقيــة وسياســات الشــركة .إضافــة إلــى ذلــك ،يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي شــخص
آخــر علــى التــداول فــي أســهم الشــركة ،وذلــك بالكشــف لــه عــن معلومــات داخليــة.

 6حقوق أصحاب المصالح
 1-6المساواة بين المساهمين في الحقوق
المســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون
واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.
ويتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة اإلجــراءات والضمانــات الالزمــة لممارســة جميــع المســاهمين
لحقوقهــم ،وبوجــه خــاص حــق التصــرف فــي األســهم ،وحــق الحصــول علــى النصيــب المقــرر مــن أربــاح األســهم ،وحــق حضــور
الجمعيــة العامــة واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا ،وحــق الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر
بمصالــح الشــركة.
وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي
الشــركة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســين بالمائــة ( )%50مــن رأس المــال الســوقي للشــركة ،ال تكــون هــذه االتفاقيــة واجبــة النفــاذ
مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.
 2-6سجالت المساهمين
ً
وفقــا للقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي الســوق الماليــة القطريــة ،حيــث يتــم إمســاك
إدارة ســجل المســاهمين تتــم
ســجالت المســاهمين وتحديثهــا مــن ِق َبــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة .وبموجــب االتفاقيــة المبرمــة بين شــركة
قامكــو وشــركة اإليــداع ،تتولــي األخيــرة مهــام وصالحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق الماليــة ،وإجــراء التقــاص والتســوية
وإثبــات التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة والتســجيل والرهــن والحجــز فــي الســجالت
الخاصــة بذلــك.
 3-6حق المساهمين في الحصول على المعلومات
يتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة إجــراءات وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي يمكــن اإلفصــاح
عنهــا وتمكنــه مــن ممارســة حقوقــه كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق المســاهمين اآلخريــن أو يضــر بمصالــح الشــركة.

64

التقرير السنوي 2021

تقرير حوكمة الشركة 2021
ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عالقــات بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين بمــا
يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار االســتثماري المناســب مــن خــال:
أ .ضمــان اإلفصــاح بنزاهــة وشــفافية عــن معلومــات الشــركة بالكــم والكيــف المناســبين وفقـ ًـا للقوانيــن واللوائــح التنظيميــة
المعمــول بهــا،
ب .نشر تقرير تحليلي بشكل ربع سنوي يتضمن تفاصيل وتحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركة،
ج .نشــرعرض توضيحــي وعقــد مؤتمــر افتراضــي بشــكل ربــع ســنوي يدعــى اليــه المســتثمرين لمناقشــة األداء المالــي
والتشــغيلي للشــركة،
د .تخصيــص فريــق مختــص لمقابلــة المســاهمين بشــكل مســتمر لمناقشــة استفســاراتهم بشــأن األداء المالــي والتشــغيلي
للشــركة.
ه .حضور الفعاليات والمؤتمرات،
و .تحديــث موقعهــا اإللكترونــي ( )www.qamco.com.qaبمــا يواكــب أســاليب العــرض الحديثــة ويخــدم مســاهميها وكافــة
األطــراف ذات العالقــة .يتضمــن الموقــع قســم خــاص بعالقــات المســتثمرين يتــم مــن خاللــه نشــر كافــة المعلومــات التــي
تخضــع اللتزامــات االفصاحــات الفوريــة والدوريــة مــن تقاريــر ماليــة وبيانــات صحفيــة وتقاريــر الحوكمــة ومتطلباتهــا.
ز .إقامة شراكات قوية مع الصحف والوسائل اإلعالمية األخرى والمحافظة عليها.
مــن ناحيــة أخــرى ،تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ببيانــات مســؤول االتصــال .كمــا تــم تخصيــص عنــوان
بريــد إلكترونــي رســمي للشــركة ( )qamco@qp.com.qaيتلقــى مــن خاللــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي
الشــركة .تحــرص الشــركة علــى اســتبيان آراء ومتابعــة تقييمــات واقتراحــات مســاهميها والمســتثمرين مــن المؤسســات الماليــة
والمتداوليــن بالســوق المالــي وضمــان التواصــل معهــم بشــكل دوري.
المقدمــة إلــى المساهمين/المســتثمرين مــن بيــن المعلومــات المصــرح
ويحــرص ممثلــو الشــركة علــى أن تكــون كل المعلومــات ُ
بإصدارهــا للعمــوم ،وال يســمح بتقديــم معلومــات ســرية أو تفضيــل مســاهم علــى آخــر.
 4-6حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة
 1-4-6الحضور والدعوة
طبقـ ًـا لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،يحــق لــكل مســاهم مقيــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عنــد انتهــاء التــداول
فــي نفــس يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة أن يحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم صوتـ ًـا عــن كل
ســهم يملكــه .وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،فــان مســاهموا الشــركة يتمتعــوا بكافــة الحقــوق ذات الصلــة منهــا مــا يلــي:
 حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد انتهــاء جلســة التــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــةً
قانونيــا.
ممثــا بوكيــل أو مــن ينــوب عنــه
للشــركة ســواء بشــخصه أو
ً
 الحق في المشاركة في المداوالت والتصويت على القرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول األعمال. حــق المســاهم فــي أن يــوكل عنــه بموجــب توكيــل خــاص وثابــت بالكتابــة ،مســاهما آخــر مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي حضــوراجتمــاع الجمعيــة العامــة ،علــى أال يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى ( )%5مــن أســهم رأس مــال
الشــركة.
 حــق المســاهم أو المســاهمين المالكيــن مــا ال يقــل عــن ( )%10مــن رأس مــال الشــركة ،وألســباب جديــة طلــب دعــوة الجمعيــةالعامــة لالنعقــاد ،وحــق المســاهمين الذيــن يمثلــون ( )%25مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة لالنعقــاد وفقـ ًـا لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح فــي هــذا الشــأن.
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 2-4-6المشاركة الفعالة
تحــرص الشــركة علــى إتاحــة فرصــة المشــاركة الفعالــة للمســاهمين والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وأن تتــم
ً
علمــا بالقواعــد وإجــراءات التصويــت التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وفــي ســبيل ذلــك:
إحاطتهــم
 تعمــل الشــركة علــى تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة بالشــكل المناســب كمـ ًـا وكيفـ ًـا حــول مــكان وجــدول أعمــالاجتماعــات الجمعيــة العامــة ،كذلــك تزويدهــم بالمعلومــات الكاملــة بشــأن المســائل التــي ســتقرر خــال االجتمــاع بمــا يمكنهــم
مــن اتخــاذ القــرار ،وذلــك مــن خــال نشــر الدعــوة ببنــود جــدول األعمــال بالجرائــد المحليــة والموقــع اإللكترونــي للشــركة،
ـا عــن موافــاة بورصــة قطــر لإلعــان مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي.
فضـ ً
 إتاحــة الفرصــة للمســاهمين لطــرح األســئلة علــى المجلــس ،وإدراج مســائل معينــة (إن وجــدت) علــى جــدول أعمــال االجتمــاع،وإبــداء االقتراحــات أو االعتــراض علــى القــرارات وفقـ ًـا لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح المعمــول بهــا فــي هــذا
الشــأن.
ً
شــخصيا أو بالوكالــة ،وينبغــي أن تكــون األصــوات
 تعمــل الشــركة علــى توفيــر اآلليــة للمســاهمين للحضــور والتصويــتً
شــخصيا أو بالوكالــة.
متســاوية فــي األثــر ،ســواء كان اإلدالء بهــا قــد تــم
ً
وفقا للنظام األساســي للشــركة ،يحق للمســاهم االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المســاهمين
أو يضــر بهــا أو يجلــب نفعـ ًـا خاصـ ًـا ألعضــاء المجلــس أو غيرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع ،وحقــه
فــي إبطــال مــا اعتــرض عليــه مــن قــرارات بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي في هذا الشــأن.
فيمــا يتعلــق بعــام  ،2021تــم مناقشــة بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة التالــي بيانــه والموافقــة عليــه مــن
قبــل مســاهمي الشــركة:
 .1كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020
 .2عــرض تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة واألداء المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020وخطــط
الشــركة واعتمــاده.
 .3عــرض تقريــر مراقــب حســابات الشــركة عــن القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020
واعتمــاده.
 .4اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020
 .5اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام .2020
 .6الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن عــام  2020بواقــع  0.035ريــال قطــري
للســهم الواحــد ،وبمــا يمثــل نســبة  %3.5مــن القيمــة اإلســمية للســهم.
 .7إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر.2020
 .8تعييــن مراقبــي حســابات الشــركة ووترهــاوس كوبــرز "  " PwCللســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021واعتمــاد
أتعابهــم.
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 3-4-6انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
المعــدل ،يتشــكل مــن عــدد ال يقــل عــن ســتة
كمــا ســبق اإلشــارة ،فــإن مجلــس إدارة شــركة قامكــو وفقـ ًـا للنظــام األساســي ُ
أعضــاء يحــق للمســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة" أن يعينهــم جميعـ ًـا .وعليــه ،ال توجــد أحــكام بشــأن انتخابــات مجلــس اإلدارة ومــا
يتبعهــا مــن إجــراءات الترشــيح والتصويــت والتعييــن.
تحــرص قطــر للطاقــة علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر
فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا،
ويتــم االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للطاقــة بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه.
 4-4-6توزيع األرباح
وفقــا ألحــكام النظــام األساســي ،بمــا اليخــل بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغيــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة
العامــة للشــركة ،تــوزع علــى المســاهمين المســجلين فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحـ ًـا ســنوية بمــا
ال يقــل عــن نســبة خمســة بالمائــة ( )%5مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد خصــم االســتقطاعات القانونيــة ،علــى أن ال يتجــاوز
أي مبلــغ مــوزع المبلــغ الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة.
المالمــح الرئيســية لسياســة توزيــع األربــاح تــم إدراجهــا ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة ،ويتــم توضيحهــا ضمــن مرفقــات
بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة للشــركة ،مفادهــا أنــه يتعيــن علــى الشــركة بشــكل عــام تحقيــق التــوازن فيمــا بيــن تطلعــات
مســاهميها واالحتياجــات التشــغيلية واالســتثمارية للشــركة ،وذلــك مــن خــال دراســة العوامــل التاليــة قبــل عــرض اقتــراح توزيــع
األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة:
 القيــود علــى التدفقــات النقديــة :ليــس لزامـ ًـا علــى قامكــو أن تــوزع كل األربــاح علــى المســاهمين ،وينبغــي علــى الشــركةاالحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد لمتطلباتهــا التشــغيلية قبــل توزيــع األربــاح.
 القيود الخاصة بالجهات المقرضة :يتوجب على الشركة استيفاء المتطلبات المالية للجهات المقرضة ،إن وجدت. القيود القانونية :ما إذا كان يتعين على الشركة االحتفاظ بأية احتياطيات قانونية قبل توزيع األرباح. خطــة االســتثمار المســتقبلي :ينبغــي مراعــاة الخطــط االســتثمارية للشــركة واالحتفــاظ بكميــة كافيــة مــن النقــد قبــل توزيــعاألربــاح ،هــذا مــا لــم يتخــذ قــرار بتمويــل االســتثمار عــن طريــق زيــادة رأس المــال أو بتمويــل مــن المصــارف.
ويخضــع مقتــرح توزيعــات األربــاح الســنوية للشــركة إلــى الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة ،وتعمــل الشــركة مــن خــال
تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك المحليــة "بنــك قطــر الوطنــي" علــى تيســير حصــول المســاهمين المخوليــن علــى أرباحهــم عــن العــام
الجــاري واألعــوام الســابقة مــن خــال التحويــل علــى حســابات المســاهمين الذيــن قدمــوا تفاصيــل حســاباتهم المصرفيــة إلــى
شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة أو قامــوا بتقديــم الطلــب بالتحويــل المصرفــي لألربــاح الــى أي فــرع مــن فــروع
البنــك .ويتــم تحديــث الموقــع اإللكترونــي للشــركة بالوثائــق الالزمــة للتحصيــل وكافــة التفاصيــل ذات الصلــة.
فيمــا يتعلــق بقــرار الجمعيــة فــي عــام  2021عــن العــام المالــي المنتهــي فــي  ،2020/12/31فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة علــى
اقتــراح مجلــس االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن عــام  2020بواقــع ( )0.035ريــال قطــري للســهم الواحــد وبمــا
يمثــل نســبة ( )%3.5مــن القيمــة االســمية للســهم.
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 5-6إبرام الصفقات الكبرى
تلتــزم الشــركة بضــرورة معاملــة المســاهمين علــى نحــو يتســم بالعــدل ،فالمســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم
كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقـ ًـا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة ،كمــا تحــرص الشــركة علــى
توفيــر الحمايــة إلــى صغــار المســاهمين مــن اإلجــراءات التعســفية إن وجــدت مــن ِق َبــل أو لصالــح المســاهمين الــذي يملكــون
حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
وفــي ســبيل ذلــك ،تحــرص الشــركة علــى تواجــد المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين باجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين
ـا عــن تيســير إجــراءات عمليــة اإلدالء باألصــوات بمــا اليتعــارض مــع أحــكام نظامهــا األساســي.
فضـ ً
أيضـ ًـا وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يجــوز للمســاهمين بصفــة عامــة ومســاهمي األقليــة بصفــة خاصــة عنــد إبــرام الشــركة
لصفقــات كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال الشــركة االعتــراض علــى إبــرام هــذه الصفقــات وإثبــات هــذا
ً
وفقــا ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال
االعتــراض فــي محضــر االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا عليــه مــن صفقــات
يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.
مــن ناحيــة أخــرى ،يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للشــركة فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر .كمــا تقــوم بورصــة
قطــر باإلفصــاح عــن كبــار مســاهمي الشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا.
وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة ،أو أي مــن المؤسســات التــي ُيعلــم المســاهم
الخــاص الشــركة بهــا خطيـ ًـا ،ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك أسـ ً
ـهما (أو أن يكــون المالــك المســتفيد مــن أســهم) بقيمــة
اســمية تزيــد علــى  %2مــن رأس مــال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .وعليــه ،يبلــغ الحــد األقصــى
للتملــك فــي رأس مــال الشــركة  ،%2وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة علــى ضمــان التقيــد بــه،
باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل مســاهمين الشــركة.
أيضـ ًـا ،وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة تتحــدد ملكيــة المســاهمين غيــر القطرييــن فــي رأس مــال الشــركة بحــد أقصــى ال يزيــد
علــى  %49مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــة قطــر.
ويتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال شــركة قامكــو مــن ســجالت المســاهمين لــدى شــركة قطــر
لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة "اإليــداع" ،وفيمــا يلــي كبــار المســاهمين كمــا فــي  31ديســمبر :2021
المساهم

النسبة المئوية التقريبية لألسهم %

قطر للطاقة

%51.00

صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية

%4.89

صندوق المعاشات العسكرية

%1.76

مساهمون آخرون

%42.35

اإلجمالي

%100.00

أوال بــأول فيمــا
المحدثــة ً
يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة فــي الحصــول علــى المعلومــات ُ
يتعلــق بســجالت المســاهمين .وطبقـ ًـا لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل شــركة "اإليــداع" حتــى تاريــخ  31ديســمبر  ،2021ليــس
هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم طبقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه صراحــة
كاســتثناء بالنظــام األساســي لهــا.
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 6-6حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين
تلتــزم الشــركة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحترامهــا ،ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة
فــي الشــركة طلــب المعلومــات ذات الصلــة بمصلحتــه بعــد إثبــات صلتــه ،وتلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي
الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن أو يضــر بمصالحهــا.
وقــد تــم اعتمــاد سياســة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة لإلبــاغ عــن المخالفات/االنتهــاكات واإلجــراءات ذات الصلــة
التــي قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى الشــركة أو عمالئهــا أو مســاهميها أو موظفيهــا أو الجمهــور بصفــة عامــة .وبموجــب هــذه السياســة،
يتــم تكليــف أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس بمعالجــة موضــوع المخالفــات التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا ،ويضمــن عضــو
الم ّبلــغ وإبالغهــا إلــى لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة المســألة ..كمــا تــم تخصيــص
المكلــف رفــع المســائل التــي أثارهــا ُ
اللجنــة ُ
رقــم الهاتــف  )+974( 4013-2277علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع اإللكترونــي للشــركة ( )www.qamco.com.qaللتواصــل
فــي ذلــك الشــأن.
تشــكل تلــك االجــراءات دفاعـ ًـا رئيسـ ً
ـيا ضــد أي تجــاوز مــن قبــل اإلدارة للنهــج المتبــع فــي الضوابــط الداخليــة ،مــا يســهم فــي
تحســين حوكمــة الشــركة.
وتــدرك قامكــو أن القــرار باإلبــاغ عــن أحــد المخــاوف هــو أحــد القــرارات التــي يصعــب اتخاذهــا خشــية االنتقــام مــن المســؤولين
عــن المخالفــة ،وعليــه فــإن الشــركة ال تتهــاون فــي التصــدي للمضايقــات أو اإليــذاء وتتخــذ إجراءاتهــا لحمايــة المبلغيــن عــن
المخالفــات ممــن ينقلــون مخاوفهــم بحســن نيــة.
 7-6حق المجتمع
تســهم شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ،المالكــة لحصــة تبلــغ  %50فــي شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (قطلــوم) ،وهــي
إحــدى الشــركات الناجحــة فــي إنتــاج األلومنيــوم األولــي وواحــدة مــن أكثــر مصانــع األلومنيــوم كفــاءة فــي المنطقــة ،تســهم
مــن خــال مشــروعها المشــترك قطلــوم فــي التنميــة االقتصاديــة الشــاملة والرعايــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة وخلــق فــرص
العمــل ،مــن خــال مبــادرات فــي جوانــب مثــل:
 .1الصحــة والســامة والبيئــة :اإلقــال مــن النفايــات إلــى أدنــى حــد ممكــن ،وإعــادة االســتخدام واســترجاع وإعــادة تدويــر
المنتجــات الثانويــة .وإقامــة ورش العمــل المعنيــة بالصحــة والســامة والبيئــة وثقافــة الســامة والتأهــب لحــاالت الطــوارئ
والصحــة المهنيــة ،الوقايــة مــن جائحــة كورونــا ،والتدريــب علــى األمــور المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة والتميــز
التشــغيلي وكفــاءة الطاقــة وإدارة البيئــة واالمتثــال إلــى االشــتراطات البيئيــة،
 .2الموظفيــن :برامــج التقطيــر (التفكيــر االســتراتيجي والتدريــب علــى تخطيــط األعمــال وبرامــج التدريــب الداخلــي والمعــارض
الوظيفيــة) ،واســتبقاء الموظفيــن والتدريــب والتطويــر وتعزيــز الصحــة واللياقــة البدنيــة واألنشــطة الرياضيــة،
 .3المجتمــع :دعــم المجتمــع مــن حيــث المشــاريع والمشــاركة مثــل الجمعيــة القطريــة للســكري ،مركــز رعايــة وتمكيــن كبــار الســن
(إحســان) ،مبــادرات الشــراء المحليــة.
وتحــرص قطــر للطاقــة المؤســس والمســاهم الخــاص بالشــركة ،مــن خــال الدعــم الفنــي واإلداري الــذي تقدمــه للشــركة
ومشــروعها المشــترك ،علــى تخيــر الفــرص االســتثمارية المناســبة ذات القيمــة المضافــة مــن الناحيــة الماليــة واالقتصاديــة
ً
دعمــا لمســاعي الدولــة نحــو تحقيــق التنــوع االقتصــادي.
واالجتماعيــة والبيئيــة
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تقرير حوكمة الشركة 2021
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية:
تــم توجيــه نســبة بواقــع  %2.5مــن صافــي أرباحهــا الســنوية ،بموجــب القانــون رقــم  13لســنة  2008والمعــدل بموجــب قانــون
رقــم  8لســنة  ،2011لدعــم األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والخيريــة ،حيــث بلغــت هــذه النســبة للعــام المالــي
المنتهــي فــي  2020/12/31مــا يصــل إلــى  2.37مليــون ريــال قطــري ( 2 :2019مليــون ريــال قطــري) .وقــد تــم ســداد المبلــغ
المســتقطع بالكامــل إلــى حســاب صنــدوق دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة فــي .2021/3/28
فيمــا يتعلــق بالعــام المالــي المنتهــي فــي  ،2021/12/31قامــت الشــركة بتخصيــص مبلــغ بواقــع  20.86مليــون ريــال قطــري بمــا
يعــادل نســبة بواقــع  %2.5مــن صافــي أربــاح الشــركة للســنة الماليــة المشــار اليهــا لدعــم تلــك األنشــطة.

ً
ختاما
تحــرص شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم مــن خــال مجلــس اإلدارة علــى تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات والممارســات المثلــى
وتضميــن اللوائــح واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثــال اســتباقية تهــدف إلــى
حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها ،وحمايــة مصالــح عمالئهــا ومســاهميها ،والمحافظة على نزاهة الشــركة وســمعتها.
راض عــن أدائــه فــي القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة
خــال عــام  ،2021فــإن مجلــس إدارة الشــركة ٍ
بأعمــال الشــركة فــي إطــار الصالحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة والتشــريعات ذات الصلــة ،ويحــرص
علــى بــذل العنايــة فــي إدارة الشــركة بصــورة فعالــة لتحقيــق مصلحــة الشــركة وجميــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح بصــورة
متوازنــة.

عبدالرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة
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ملحق السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة

السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
المؤهالت والخبرات:
تخرج السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي من جامعة أريزونا عام  1988وحصل على بكالوريوس في المالية وإدارة األعمال.
انضم السيد /عبدالرحمن إلى قطر للطاقة عام  1989كمحلل مالي.
كما تولى السيد /عبدالرحمن منصب مدير إدارة تمويل المشاريع  /مدير الشؤون المالية – قطر للطاقة.
ويشــغل الســيد /عبدالرحمــن حاليـ ًـا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة والتخطيــط فــي قطــر للطاقــة .وتتضمــن
مســؤولياته وضــع وتنفيــذ االســتراتيجيات والممارســات الماليــة بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.
المناصب األخرى* :عضو مجلس ادارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
عدد األسهم في شركة قامكو :اليوجد
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ملحق السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة

السيد  /أحمد سعيد العمودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد /أحمــد العمــودي علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة واليــة نيــو مكســيكو األمريكيــة
عــام .1996
انضــم الســيد /العمــودي إلــى اإلدارة الهندســية لقطــر للطاقــة عــام  1996كمهنــدس كهربــاء حيــث شــارك فــي العديــد مــن
مشــروعات قطــر للطاقــة أثنــاء المراحــل المختلفــة مــن تطويرهــا فــي قطــر وإيطاليــا وكوريــا وهولنــدا والواليــات المتحــدة
األمريكيــة .كمــا شــارك فــي مشــروع كيــو كيــم  2-للبتروكيماويــات خــال مرحلــة الدراســات الهندســية التفصيليــة بهيوســتن
ومرحلــة التنفيــذ بمســيعيد .وتقلــد الســيد /العمــودي أيضـ ًـا العديــد مــن المناصــب الفنيــة والقياديــة ،مثــل رئيــس قســم المرافق
المشــتركة ومســاعد المديــر للمرافــق المشــتركة ،ثــم مديــر إدارة تطويــر المرافــق الســطحية لحقــول النفــط والغــاز .ويشــغل حاليـ ًـا
الســيد /أحمــد العمــودي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي إلدارة تطويــر المرافــق الســطحية واالســتدامة.
المناصب األخرى* :ال يوجد
عدد األسهم في شركة قامكو :اليوجد
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ملحق السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة

السيد /نبيل محمد البوعينين
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة المكافآت
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد /نبيــل محمــد البوعينيــن علــى بكالوريــوس الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة المــار ،بومونــت ،تكســاس ،الواليــات
المتحــدة األمريكيــة .ويتمتــع بخبــرة تزيــد علــى  24عامـ ًـا فــي العديــد مــن المناصــب القياديــة بقطاعــات النفــط والغــاز والموانــئ
واإلنشاءات.
ً
ً
ميكانيكيــا لــدى قطــر للطاقــة  -مشــروع إعــادة تدويــر
مهندســا
وقــد بــدأ الســيد /نبيــل البوعينيــن مســيرته المهنيــة بالعمــل
الغــاز فــي دخــان .وشــارك خــال مســيرته المهنيــة فــي مشــروع توســعة مينــاء راس لفــان الــذي تضمــن أعمــال االســتصالح،
واإلنشــاء ،والتصميــم الهندســي األولــي للبنيــة األساســية للمراســي والمينــاء ،وأكبــر نظــام مشــترك لتبريــد الميــاه ،وإصــاح
وبنــاء الســفن .وقــد تــرأس أيضـ ًـا لجنــة إدارة مشــروع المينــاء التــي كانــت تتولــى المســؤولية عــن المشــاريع الجديــدة .ويشــغل
الســيد /نبيــل البوعينيــن حاليـ ًـا منصــب نائــب الرئيــس لشــؤون الصحــة والســامة والبيئــة وخدمــات األعمــال (الصحــة والســامة
والبيئــة والجــودة وإدارة المرافــق والرعايــة الصحيــة) بقطــر للطاقــة.
كمــا شــغل الســيد /نبيــل البوعينيــن سـ ً
ـابقا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الديــار القطريــة ،وشــغل منصــب نائــب رئيــس
ً
ً
ســابقا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة
وعضــوا بمجلــس إدارة شــركة بــروة للعقــارات .كمــا شــغل
مجلــس إدارتهــا،
قطلــوم.
المناصب األخرى* :اليوجد
عدد األسهم في شركة قامكو 13360 :سهم.
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ملحق السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة

السيد  /محمد عيسى المناعي
رئيس لجنة المكافآت
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
المؤهالت والخبرات:
حصــل الســيد /محمــد عيســى المناعــي علــى بكالوريــوس الحقــوق (مــع مرتبــة الشــرف) مــن جامعــة ليڤربــول عــام  ،2007وحصــل
أيضـ ًـا علــى الدراســات العليــا فــي القانــون ( )BVCمــن كليــة الحقــوق ،لنــدن ،عــام .2009
انضــم الســيد /محمــد عيســى المناعــي للعمــل لــدى قطــر للطاقــة عــام  ،2007حيــث شــغل منصــب مستشــار قانونــي بقســم
المشــاريع التابــع لــإدارة القانونيــة.
ً
حاليا منصب مستشار عام وأمين سر مجلس إدارة قطر للطاقة.
ويشغل السيد /محمد عيسى المناعي
المناصب األخرى* :عضو مجلس ادارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
عدد األسهم في شركة قامكو :اليوجد
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ملحق السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة

السيد  /محمد جابر السليطي
عضو لجنة التدقيق
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
المؤهالت والخبرات:
تخــرج الســيد /محمــد جابــر الســليطي فــي جامعــة مديــل ســيكس بالمملكــة المتحــدة وحصــل منهــا علــى بكالوريــوس المحاســبة
والشــؤون الماليــة.
وقــد بــدأ الســيد /محمــد الســليطي مســيرته المهنيــة بالعمــل لــدى قطــر للطاقــة عــام  ،2008حيــث تــدرج فــي الكثير مــن المناصب
وتولــى أيضـ ًـا العديــد مــن المناصــب القياديــة رفيعــة المســتوى .ويتمتــع الســيد /محمــد بمعرفــة واســعة وخبــرة كبيــرة فــي إدارة
المدرجة بالبورصة والحوكمة واالمتثال واالســتثمارات والشــؤون المالية للشــركات والمحاســبة.
الشــركات ُ
ً
حاليا قطر للطاقة في مجلس إدارة شركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج.
ويمثل السيد /محمد
المناصب األخرى* :ال يوجد
عدد األسهم في شركة قامكو 106627 :سهم.
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ملحق السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة

السيد  /خالد محمد لرم
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
المؤهالت والخبرات:
تخــرج الســيد /خالــد محمــد لــرم فــي عــام  1984بدرجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا
فــي الواليــات المتحــدة األمريكية.
وقــد بــدأ الســيد /خالــد مســيرته المهنيــة مــع قطــر للطاقــة فــي مايــو  .1985ويتمتــع الســيد /خالــد بخبــرة تزيــد علــى ســتة وثالثيــن
عامـ ًـا فــي مجــاالت شــتى ،تشــمل المشــاريع البــارزة التــي شــارك فيهــا مشــروع التطويــر المبكــر لحقــل القبــة الشــمالية عــام
 ،1987وأول خطــوط إلنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال فــي قطــر عــام  .1991وقــد تولــى الســيد/خالد منصــب مديــر مشــروع
ســوائل الغــاز الطبيعــي  4-ونائــب المديــر العــام لمشــروع غــاز الخليــج.
ويشــغل الســيد /خالــد حاليـ ًـا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لأللومنيــوم .وهــو أيضـ ًـا عضــو بمجلــس إدارة المجلــس
الخليجــي لأللومنيــوم وعضــو فــي المعهــد الدولــي لأللومنيــوم.
المناصب األخرى* :اليوجد
عدد األسهم في شركة قامكو 56480 :سهم.
* مناصــب األعضــاء المشــار اليهــا هــي تلــك التــي تتعلــق بشــركات مســاهمة عامــة ،آخـ ً
ـذا فــي االعتبــار عضويتهــم فــي جهــات/
شــركات أخــرى.
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