ملحق رقم )(١
تشكيل مجلس اإلدارة:
أسماء أعضاء المجلس

سعادة  /سالم بن بطي النعيمي

تاريخ التعيين

 ١أبريل ٢٠٠٢

األسھم المملوكة

المنصب في المجلس

رئيس مجلس اإلدارة والعـضو المنتدب٠

معين من حكومة دولة قطر،
والتي تمتلك حوالي  %٤٣من
رأس مال الشركة٠

 -إعادة تعيين

يمتلك شخصيا ً ٥٠٥ر ٣٢سھم
السيد  /سليمان بن خالد المانع

 ٠١مارس ٢٠١٧
 -إعادة انتخاب

السيد  /بدر أحمد القايد العمادي

 ١أبريل ٢٠٠٢

شركة المانع للھندسة
والمقاوالت ٧٤٣ر ١٧٧سھم

نائب رئيس مجلس اإلدراة  ،منتخب
من القطاع الخاص ،ممثالً عن شركة
المانع للھندسة والمقاوالت )ذ٠م٠م(٠

• بكالوريوس علوم اقتصادية؛

• نائب رئيس مجلس إدارة شــركة اإلجـــارة القابضة ) ش م ع ق(؛

• وكيل سابق لوزارة المواصالت والنقل؛
• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإلجارة القابضة٠
• خريج الثانوية العامة؛
• رجل أعمال٠

يمتلك شخصيا ً ٦١٧ر ٦سھم

عضو مجلس اإلدارة٠

معين من حكومة دولة قطر،
والتي تمتلك حوالي  %٤٣من
رأس مال الشركة٠

عضو مجلس اإلدارة٠

معين من حكومة دولة قطر،
والتي تمتلك حوالي  %٤٣من
رأس مال الشركة٠

عضو مجلس اإلدارة٠

معين من حكومة دولة قطر،
والتي تمتلك حوالي  %٤٣من
رأس مال الشركة٠

 -تعيين

المؤھل والخبرة و العضوية في مجالس اإلدارات األخرى

• بكالوريوس في المالية وإدارة األعمال٠
• رئيس سابق لقسم التدقيق الع ام ،وم دير س ابق ب وزارة المالي ة
واالقتصاد ؛
• مستشار التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء  ،وزارة المالية٠

السيد  /عبد اللطيف إبراھيم المھندي

 ١أبريل ٢٠٠٢
 -تعيين

الشيخ  /عبد العزيز جاسم آل ثاني

 ٢٩نوفمبر ٢٠٠٤
 -تعيين

٢ /١

• بكالوريوس ھندسة؛
• مدير سابق إلدارة البنية األساسية ،مدينة رأس لفان الصناعية؛
• مدير العمليات لمدينة رأس لفان الصناعية ،قطر للبترول٠
• بكالوريوس مالية وإدارة أعمال ؛
• مدير سابق إلدارة الشؤون اإلدارية ،قطر للبترول ؛
• رئيس مجلس إدارة برنامج الجسر األكاديمي ،مؤسسة قطر للتربي ة
والعلوم وتنمية المجتمع٠

أسماء أعضاء المجلس

السيد  /ناصر سلطان الحميدي

السيد  /عبد العزيز إبراھيم رضواني

تاريخ التعيين

المنصب في المجلس

األسھم المملوكة

 ٠١مارس ٢٠١٧
 -انتخاب

عضو مجلس اإلدارة  ،منتخب من
القطاع الخاص شخصيا ً٠

يمتلك شخصيا ً
٧٨٦ر ٦٥سھم

 ٠١مارس ٢٠١٧

عضو مجلس اإلدارة  ،منتخب من
القطاع الخاص شخصيا ً٠

يمتلك شخصيا ً
٣٥٥ر ٢١٦سھم

 ٠١مارس ٢٠١٧

عضو مجلس اإلدارة  ،منتخب من
القطاع الخاص شخصيا ً٠

 -أعادة انتخاب

المؤھل و الخبرة و العضوية في مجالس اإلدارات األخرى
•
•
•
•
•
•

بكالوريوس إدارة أعمال ؛
مدير الشؤون المالية سابقا ً في اللجنة األولمبية القطرية؛
عضو مجلس الشورى؛
عضو مجلس إدارة قطر للوقود؛
عضو مجلس إدارة بروة العقارية؛
رجل أعمال٠

•
•
•
•
•

بكالوريوس تخطيط مدن؛
مدير سابق إلدارة التخطيط العمراني ،بوزارة البلدية؛
عضو مجلس إدارة ھيئة األشغال سابقاً؛
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر؛
رجل أعمال٠

• بكالوريوس في الشريعة وأصول الدين؛
• دبلوم في اإلدارة العامة؛
• وزير سابق ،لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية؛

السيد  /محمد بن عبد اللطيف المانع
 -أعادة انتخاب

يمتلك شخصيا ً
٣٠٥ر ٢٠٦سھم

٢ /٢

• نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر االسالمي لغاية ٢٠١٤م؛

• رئيس مجلس إدارة شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري
لغاية ٢٠١٤م؛
• عضو مجلس إدارة الشركة القطرية لسحب األلمونيوم؛
• رئيس مجلس إدارة مجموعة البندري الدولية؛
• رجل أعمال٠

ملحق رقم )(٣

لجان المجلس :
لجنة التدقيق -:
مسؤولة عن مراجعة البيانات المالية ،وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي ،والبيئة الرقابية الداخلية ،وااللتزام بالقوانين واللوائح وجوانب إدارة المخاطر في الشركة ٠
تاريخ التعيين في اللجنة

المنصب في اللجنة

أسماء أعضاء اللجنة
السيد /ناصر ســـــــلطان الحميــدي  -عضو مجلس اإلدارة

 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م

رئيس /مستقل وغير تنفيذي

السيد /بدر أحمد القايد العمـــــــادي  -عضو مجلس اإلدارة
السيد /محمد بن عبد اللطيف المانع  -عضو مجلس اإلدارة
السيد /عبد العزيز إبراھيم رضواني  -عضو مجلس اإلدارة

 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م – إعادة تعيين
 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م – إعادة تعيين
 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م

عضو /غير مستقل وغير تنفيذي
عضو /مستقل وغير تنفيذي
عضو /مستقل وغير تنفيذي

لجنة الحوكمة والترشيحات -:

متابعة تطوير الحوكمة في الشركة ،واستعراض الترشيحات لعضوية المجلس ،التوصيات لسياسات الشركة فيما يتعلق بمكافآت تعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

أسماء أعضاء اللجنة
السيد /محمد بن عبد اللطيف المانــع  -عضو مجلس اإلدارة
الشيخ /عبد العزيز بن جاسم آل ثاني  -عضو مجلس اإلدارة
السيد /عبد اللطيف إبراھيم المھندي  -عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في اللجنة

المنصب في اللجنة

 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م
 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م
 ٢٥سبتمبر ٢٠١٧م

رئيس /مستقل وغير تنفيذي
عضو /غير مستقل وغير تنفيذي
عضو /غير مستقل وغير تنفيذي

* تم إعادة تشكيل لجان الحوكمة ودمجت لجنة الحوكمة والترشيحات ولجنة المكافآت في لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠١٧/٠٩/٢٥م٠

١/١

ملحق رقم )(٤
ھيكل رأس المال  -أسھم أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء وكبار المساھمين
 -١أعضاء مجلس اإلدارة :

المنصب

عدد األسھم

أسماء األعضاء
سعادة /سـالم بن بطي النعيمــــي

رئيس مجلس اإلدارة

٥٠٥ر٣٢

السيد /سليمان خالد محمد المانع

نائب رئيس مجلس اإلدارة

٦١٧ر٦

السيد /ناصر سلطان ناصر الحميدي

عضو مجلس اإلدارة

٧٨٦ر٦٥

السيد /عبد العزيز إبراھيم رضواني

عضو مجلس اإلدارة

٣٥٥ر٢١٦

السيد /محمد بن عبد اللطيف المانع

عضو مجلس اإلدارة

٣٠٥ر٢٠٦

 -٢المسؤلون التنفيذيون :

االســــــــــــم
السيد /محمد علي جمعة الفضالة السليطي

المنصب

عدد األسھم

المدير العام

٥٠٥ر٩١

٥ /١

 -٣كبار المساھمين :

عدد األسھم

أسماء كبار المساھمين
السادة /شركة قطر القابضة

٣١٢ر٠٧٨ر١٥

السادة /صندوق المعاشات  -الھيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

٠٤٣ر٣٣٨ر١٠

السادة /صندوق المعاشات العسكرية بالھيئة العامة للتقاعد

٤٣١ر٣٨٩ر٣

السادة /المانع كابيتال القابضة

٨٦٨ر٤٧٤ر٣

السادة /جھاز قطر لالستثمار

٦٤٩ر٠٩١ر١

السادة /المالحة القطرية

٠٥٩ر٠٣٧ر١

الشيخ /خالد محمد علي عبد ﷲ آل ثاني

٩٥٥ر٠١٧ر١

السادة /مجموعة شركات عبد ﷲ عبد الغني ناصر وأوالدة للتجارة

١٢٧ر٨٨٤

الشيخ /محمد خالد حمد عبد ﷲ آل ثاني

٨٠٤ر٥٤٩

٥ /٢

أسماء كبار المساھمين

عدد األسھم

السادة /الشركه القطريه العامه للتامين واعاده التأمين

٨٠٧ر٥٤٩

السادة /صندوق وادي السيل ٨

٩٤٣ر٥٠٦

السادة /شركه ابراھيم بن يوسف جيده واوال ده

٥٠٩ر٤٣٧

الشيخ /خالد حمد عبد ﷲ جاسم آل ثاني

٢٤٢ر٤١٨

الشيخ /فيصل ثاني جاسم آل ثاني

٠١٣ر٣٨٢

السادة /شركة قطر للتأمين

٦٣٢ر٣٦٦

السادة /شركة القصر للتجارة

٦٨١ر٣٣٧

السادة /شركة حسن حسن المال وأوالده للتجارة

٦٩٨ر٣٢١

السادة /القطرية العامة القابضة

٩٢٢ر٢٥٢

السادة /قطر للوقود

٧٣٣ر٢٤٣

السادة /بنك الدوحة

٠٠٠ر٢٣٥

٥ /٣

أسماء كبار المساھمين

عدد األسھم

DIC COPMPANY LIMITIED

٤٢٨ر٢٢٥

السادة /حسن علي أكبر غلوم رضا رضواني

١٥٧ر٢٢٢

السيد /صالح محمد صالح القمرا النابت

٩٤٧ر٢٢١

السيد /جاسم محمد جبر المسلم

٥٩٥ر٢٢٠

EQICURE QATAR

٤٨٤ر٢١٧

السادة /شركة أبناء عبد الجليل عبد ﷲ عبد الغني

٧٢٨ر٢٠٧

السيد /حسن علي العبد ﷲ

٧٥٦ر٢٠١

السيد /علي بن خليفة الھتمي وشركاه

٣١٣ر٢٠١

السادة /شركة ناصر بن خالد الربان

٣١٣ر٢٠١

الشيخ /خليفة حمد عبد ﷲ آل ثاني

٠٥٦ر٢٠١

السادة /شركة بوزوير للعقارات

٠٥٦ر٢٠١

٥ /٤

عدد األسھم

أسماء كبار المساھمين
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة

٠٥٦ر٢٠١

السادة /شركة علي بن يوسف فخرو وأوالده

٠٥٦ر٢٠١

الشيخ /محمد خليفة حمد عبد ﷲ آل ثاني

٠٥٠ر٢٠١

السيد /مبارك أحمد محمد األحمد األحمد آل ثاني

٤٨٩ر٢٠٠

السيد /عبد الحكيم علي عبد الرحمن عبد ﷲ العبد ﷲ

٤٤٩ر٢٠٠

السادة /شركة المانع للھندسة والمقاوالت

٧٤٣ر١٧٧

السادة /شركة علي أكبر محمد ابراھيم رضواني

٥٠٥ر٩١

السادة /محفظة الديوان

٣٣٩ر٧

عدد األسھم

نسبة التملك

عدد المساھمين

جنسية المساھمين

قطريون

٣٧٩ر٠٢٦ر٦٣

%٩٦

٢٤٩١

غير قطريين

٥١٥ر٣٢٦ر٢

%٤

٣١٤

٨٩٤ر٣٥٢ر٦٥

%١٠٠

٢٨٠٥

المجموع

٥ /٥

