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الجمعية العامة العاديةاجتماع 
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.2018ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلسرئيسسعادةكلمةسماع1.

ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالماليواألداءالشركةنشاطعناإلدارةمجلستقريرسماع2.

.عليهوالمصادقةللشركةالمستقبليةوالخطة2018

فيلمنتهيةاالماليةالسنةعنللشركةالموحدةالماليةالقوائمعنالشركةحساباتمراقبتقريرسماع3.

.عليهوالمصادقة2018ديسمبر31

.عليهاوالمصادقة2018ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةعنللشركةالماليةالقوائممناقشة4.

.عليهوالمصادقة2018عامعنالشركةحوكمةتقريرمناقشة5.

بواقع2018عامعنالمساهمينعلىنقديةأرباحتوزيعبشأناإلدارةمجلساقتراحعلىالموافقة6.

.للسهمسميةالاالقيمةمن%60نسبةيمثلوبماالواحد،للسهمةقطريترياال6

يفالمنتهيةالماليةالسنةخاللأعمالهمعنالمسؤوليةعنالشركةإدارةمجلسأعضاءذمةإبراء7.

.مكافآتهموتحديد2018ديسمبر31

.أتعابهموتحديد2019ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالشركةحساباتمراقبيتعيين8.

العاديةالعامةالجمعيةاجتماعأعمالجدول



السنةعناإلدارةمجلسرئيسسعادةكلمةسماع1.

2018ديسمبر31فيالمنتهيةالمالية



الماليواألداءالشركةنشاطعناإلدارةمجلستقريرسماع2.

والخطة2018ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنة

عليهوالمصادقةللشركةالمستقبلية
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2018لعام نتائج متميزة 

%16ارتفاع متوسط في اإليرادات بنحو 

%52نمو كبير في صافي األرباح بحوالي 
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ارتفاع األرباح والعائد على السهم

أرباح قبل احتساب

الفوائد والضرائب

واإلهالك واالستهالك

مليار لاير5.3بواقع 

تها قطري، بزيادة نسب

46%

صافي أرباح يبلغ

مليارات لاير 5

قطري، بزيادة 

% 52نسبتها 

عائد على السهم بواقع

لاير قطري،8.31

%52بزيادة نسبتها 
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مركز مالي قوي

%5، بزيادة تبلغ مليار لاير قطري37.1إجمالي أصول بواقع •

مقارنة بالعام الماضي؛

مستوى سيولة متميز عبر كافة شركات المجموعة بإجمالي•

مليار 2.5، منها مليار لاير قطري13.1أرصدة نقدية يبلغ 

من المشاريع المشتركة؛لاير قطري

تثناء ال ديون على مستوى الشركة األم أو الشركة التابعة، باس•

مستحق على أحد المشاريع مليون لاير قطري 26دين يبلغ 

. المشتركة



حدةالموالماليةالقوائمعنالشركةحساباتمراقبتقريرسماع3.

2018ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةعنللشركة

عليهوالمصادقة



فييةالمنتهالماليةالسنةعنللشركةالماليةالقوائممناقشة4.

عليهاوالمصادقة2018ديسمبر31



عليهوالمصادقة2018عامعنالشركةحوكمةتقريرمناقشة5.
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oنظامفيالواردةالحوكمةمبادئبتطبيققطرصناعاتشركةإدارةمجلسيلتزم

هيئةعنرالصادالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمة

أحكاممعيتماشىوبما2016لسنة(5)رقمالقراربموجبالماليةلألسواققطر

.تأسيسها

oللشركةتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرصذلك،منطلقمن

خاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانونياإلطارمعيتوافق

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديثمراجعة

oشركةالتأسيسلخصوصيةنتيجةغالبيتهافيوهيمحدودة،التقيدعدمنقاط

ترولللبقطرمعللشركةوالتشغيليالمالياألداءحيثمنالوثيقوارتباطها

.%51ةبنسبالشركةرأسمالفيالرئيسيوالمساهمالممتازالسهممالكالمؤسس،

oمنيهعلالحصولالمساهمينللسادةيمكنكمااالجتماع،بقاعةمتوافرالتقرير

.للشركةاإللكترونيالموقعخالل

تقرير حوكمة الشركة



علىنقديةأرباحتوزيعبشأناإلدارةمجلساقتراحعلىالموافقة6.

الواحد،للسهمقطريةرياالت6بواقع2018عامعنالمساهمين

للسهماالسميةالقيمةمن%60نسبةيمثلوبما
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2018التوزيعات المقترحة لعام 

ة رياالت قطري6

للسهم،

بما يمثل

من القيمة% 60

االسمية للسهم

إجمالي 

توزيعات 

3.6بواقع 

مليار لاير 

قطري

نسبة توزيع 

تصل إلى 

%72حوالي 

نمو بنسبة 

مقارنة % 20

2017بعام 



أعمالهمعنالمسؤوليةعنالشركةإدارةمجلسأعضاءذمةإبراء7.

مكافآتهموتحديد2018ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةخالل
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المكافأة المنصب

1,500,000 رئيس مجلس اإلدارة

1,250,000 نائب رئيس مجلس اإلدارة

5,000,000
(لكل عضو1,000,000)

اآلخروناألعضاء

7,750,000 اإلجمالي

مكافآت مجلس اإلدارة



31فيالمنتهيةالماليةللسنةالشركةحساباتمراقبيتعيين8.

أتعابهموتحديد2019ديسمبر
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2019تعيين مراقب الحسابات الخارجي المستقل لعام 

oشركة لضمان توحيد مراقب الحسابات الخارجي، تم طرح مناقصة الختيار مراقب الحسابات الخارجي لل

للمجموعة تجاري أقل عرض قدم حيث أنه « آند توشديلويت»ومجموعة شركاتها، وتم اختيار مكتب 

.العطاءات المقبولين فنيا  بين مقدمي من 

o لاير 306,800مقابل وذلك ، 2019لعام « آند توشديلويت»يوصي مجلس اإلدارة بتعيين مكتب

.قطري

o برايس »، وهو 2018لاير قطري لمراقب الحسابات الخارجي للعام 75,000إضافية بواقع أتعاب هناك

اصة وفقا  لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية الخاإلضافية المهام نظير «  PWCووتر هاوس كوبرز

.التقارير الماليةإعداد بتقييم الضوابط الداخلية على عملية 

2019

باللاير القطري
آند توشديلويت

306,800المكتب الرئيسي

993,200شركات المجموعة

1,300,000اإلجمالي



اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2019مارس، 5
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جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يذا  لقرار على التعديالت المقترح إدخالها على النظام األساسي للشركة تنفالموافقة 

المنعقد 2018مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 

بشأن تعديل القيمة االسمية ألسهم الشركات المدرجة في16/12/2018بتاريخ 

.واحدا  السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح رياال  قطريا  
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قطرصناعات لشركةالتعديالت المقترحة على النظام األساسي 

(التعديلقبل)المالرأس9-1

بقيمة(1)واحدممتازسهمإلىمقسمقطري،لاير(6.050.000.000)مليار6,05بهالمصرحالشركةمالرأسإن
وتسعةةوتسعمائمليونوأربعةوستمائة"(الممتازالسهم)"استثنائيةحقوقولهقطريةرياالت(10)عشرقدرهاإسمية

أسهم)"قطريةرياالت(10)عشربقيمةسهمكلعاديسهم(604.999.999)وتسعونوتسعةوتسعمائةالفاوتسعون
."(عادية

(التعديلبعد)المالرأس

سهمإلىمقسمقطري،لاير(6،050،000،000)مليار6,05والمدفوعوالُمصدربهالمصرحالشركةمالرأسيبلغ
السهم)"ياألساسالنظامفيوردماحسباستثنائيةحقوقولهواحدا  قطريا  رياال  تبلغاسميةبقيمة(1)واحدممتاز
عاديا  سهما  نوتسعووتسعةوتسعمائةألفا  وتسعونوتسعةوتسعمائةمليونوأربعونوتسعةملياراتوستة"(الممتاز

."(عاديةأسهم)"واحدا  قطريا  رياال  تبلغسهملكلاسميةبقيمة(6،049،999،999)

(التعديلقبل)فيهاالمكتتباألسهم9-2

وتسعمائةألفاعونوتسوتسعةأربعمائةوبعددالممتاز،بالسهمللبترولقطرتكتتباألساسي،النظامهذاتاريخمناعتبارا  
قيمتهاكاملوتدفعسهملكلقطريةرياالت(10)عشرةبقيمةالشركةأسهممنعادياسهما(499،999)وتسعونوتسعة
.الشركةتأسيسبعدوقتأيفيالشركةفياألسهمتحويلللبتروللقطريجوز.نقدا  

(التعديلبعد)فيهاالمكتتباألسهم

وتسعةعمائةوتسماليينأربعةوفيالممتازالسهمفيللبترولقطراكتتبتاألساسي،النظامهذاتاريخمناعتبارا  
لكل(1)واحدا  قطريا  رياال  بقيمةالشركةأسهممنعاديا  سهما  (4،999،999)وتسعونوتسعةوتسعمائةألفا  وتسعون

.الشركةيستأسبعدوقتأيفيالشركةفياألسهمملكيةتحويلللبتروللقطرويجوز.نقدا  قيمتهاكاملُدفعسهم



شكراً لحضوركم




