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ريادة 
اإلنجازات الرياضية

تمّيــز العــام ٢٠٢٠ باالهتمــام بالتفاصيــل إلــى أقصــى الحــدود، حيــث كثفــت 
دولــة قطــر جهودهــا لضمــان صحــة وســامة ســكانها أثنــاء مواجهــة 
جائحــة كوفيــد-19، حيــث دعمــت العامليــن فــي الخطــوط األماميــة، مــع 
ــاء.  ــع إلــى ومســتقبل يحفــل بالنمــو والتطــور بعــد انقضــاء هــذا الوب التطّل

الرئيســي األول ضمــن خطــط دولــة قطــر  الحــدث  اقتــراب موعــد  مــع 
طويلــة األمــد، وهــو  اســتضافة بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر ٢٠٢٢™، 
وكانــت لحظــة فخــر عنــد اإلعــان عــن GWC كأول داعــم إقليمــي والمــزود  

اللوجســتي الرســمي للبطولــة فــي ســبتمبر ٢٠٢٠.

ــة  ــداف الخاص ــات واأله ــة االلتزام ــى تلبي ــا عل ــركة قدرته ــت الش ــد أثبت  وق
بهــذه البطولــة إلــى جانــب تلبيــة االحتياجــات المســتمرة للقطاعيــن العــام 
والخــاص الراميــة إلــى تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠3٠، مــن خــال تاريخهــا 
ــل فــي  خطــط اســتمرارية األعمــال  ــز اللوجســتي المتمّث فــي تحقيــق التمّي
التــي تــم وضعهــا لمواجهــة أي طــارئ، فضــًا عــن ثروتهــا مــن البنيــة 

ــدى.  ــة أي تح ــتعدين لمواجه ــا المس ــا وموظفيه ــة وخبراته التحتي



13كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
17 كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

GWC 20نبذة عن
22ملخص وحدات العمل
 26تقرير التدقيق الداخلي

36تقرير حوكمة الشركات
68القوائم المالية الموحدة
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المؤشرات المالية
 ٢٠ - ٢٠٢٠16

صافي الربح
)مليون ريال قطري(

إجمالي اإليرادات
)مليون ريال قطري(

العائد على السهم 
)ريال قطري(

إجمالي األصول
)مليون ريال قطري(



غايتنا
أن نكرس معايير عالية للعمليات 

اللوجستية، ودعم رؤية قطر الهادفة إلى 

إقتصاد وطني متنوع ومستدام، وضمان 

أفضل العوائد لمساهمينا.

شغُفنا
لتحقيق “غايتنا” من خال تنمية الدوافع 

والمثابرة على اإلبداع واإلنجاز، والحفاظ على  

مبادئنا التي هي  سر نجاحنا، لنصبح المزّود 

المفضل في القطاع.



Caption :استاد أحمد بن علي في الريان
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كلمة
رئيس مجلس 

اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،

لقــد بــرزت أهميــة قطــاع الخدمــات اللوجســتية كبنيــة تحتية أساســية تعمــل على ضمــان أمن واســتمرارية 
الــدول واالقتصــاد العالمــي فــي عــام لــم يســبق لــه مثيــل. وبصفتهــا المــزود الرائــد للخدمــات اللوجســتية 
فــي دولــة قطــر، نجحــت GWC فــي تزويــد القطاعيــن العــام والخــاص بحلــول لوجســتية وساســل توريــد 

مــن الدرجــة األولــى تتســم بالمرونــة والموثوقيــة، حافظــت علــى اســتمرار عجلــة العمــل فــي الدولــة.

ــاء  ــر الوب ــن تأثي ــم م ــاء، فبالرغ ــة الوب ــي مواجه ــد ف ــة األم ــر طويل ــة قط ــط دول ــداف وخط ــر أه ــم تتغي ل
علــى األســواق والصناعــات العالميــة، إال أنــه بــات واضحــً أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن المشــاريع الصغيــرة 
ــكل  ــط سيش ــتية النش ــات اللوجس ــاع الخدم ــوع، وأن قط ــادي والتن ــو االقتص ــتدعم النم ــطة س والمتوس

العمــود الفقــري لدعــم هــذا النمــو.

فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى 
ــن  ــات. نح ــتجابتها لألزم ــا واس ــتوى جاهزيته ــع مس ــن رف ــة م ــت الدول ــه، تمكّن ــادرة عن ــات الص والتوجيه
نتوجــه بالشــكر إلــى كل مــن عهــد إلــى GWC بمواجهــة تحــدي هــذا العــام وأثبــت أن لدينــا القــدرة علــى 
توســيع قدراتنــا وتقديــم الخدمــات فــي ظــل أصعــب الظــروف. كمــا أننــا نعبــر عــن امتناننــا للعامليــن فــي 
ــا  ــة جميع ــال الخدم ــن لعم ــة، ولك ــآت الرعاي ــفيات ومنش ــي المستش ــط ف ــس فق ــة، لي ــوط األمامي الخط
بدايــة مــن المينــاء إلــى المســتودع ومــا بعــد ذلــك، والذيــن ســاهموًا فــي دفــع عجلــة العمــل فــي البــاد 

فــي هــذا الوقــت العصيــب.

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــي رئي ــر، ومعال ــمو األمي ــة لس ــادة الحكيم ــي للقي ــص امتنان ــن خال ــر ع ــا أود أن أعب كم
ــر التجــارة والصناعــة، وذلــك لقيادتهــم ودعمهــم المتواصــل. كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس  وســعادة وزي
ــاهمتهم  ــى مس ــن عل ــا المخلصي ــاهمينا وعمائن ــي GWC، ومس ــن ف ــة والعاملي اإلدارة، واإلدارة التنفيذي

.GWC ــي ــم ف ــدة وثقته الفري

مع جزيل الشكر، 

 عبد اهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة 



 الشيخ عبد اهلل بن فهد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

 الشيخ فهد بن حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي

السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد

السيد محمد حسن رفيع العمادي

السيد فيصل محمد علي العمادي

الدكتور حمد سعد آل سعد

السيد سلطان يوسف خاطر السليطي

السيدة هنادي أنور عيسى الصالح

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
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مجلس اإلدارة



فرنسا ضد بيرو
TM201روسيا ٨ FIFA المجموعة ج - كأس العالم
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 كلمة
الرئيس التنفيذي 

للمجموعة

السادة المساهمين الكرام،

ــتطاعت  ــع، إال أن GWC اس ــتيراد والتوزي ــاالت االس ــي مج ــيما ف ــرة ال س ــات الكبي ــن التحدي ــو م ــال ال يخل ــاع األعم ــك أن قط ال ش
التغلــب علــى جميــع العوائــق التــي فرضهــا العــام ٢٠٢٠ مــن خــال االســتفادة مــن تجربتهــا الســابقة فــي مواجهــة األزمــات، 
ــف  ــال توظي ــن خ ــاء م ــات الوب ــت GWC تحدي ــام ٢٠17. واجه ــي الع ــر ف ــة قط ــى دول ــرض عل ــذي ٌف ــار ال ــة الحص ــص أزم وباألخ
خطــة اســتمرارية األعمــال التــي ســاهمت فــي ضمــان تلبيــة االحتياجــات الملحــة مثــل الشــحن والتخزيــن والتوزيــع والنقــل وإدارة 
ــا،  ــية وغيره ــي األساس ــن الغذائ ــلع األم ــخصية  وس ــة الش ــدات الحماي ــة ومع ــة واألدوي ــدات الطبي ــك المع ــي ذل ــا ف ــول بم األص

ــة. ــات العالمي ــر والمواصف ــا للمعايي وفق

ــي  ــص الجمرك ــق  بالتخلي ــة تتعل ــات خاص ــم خدم ــوم وتقدي ــاء الرس ــال إلغ ــن خ ــى م ــال المحل ــع األعم ــت GWC مجتم دعم
والنقــل للشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تعمــل فــي قطاعــي الرعايــة الصحيــة واألمــن الغذائــي فــي منطقــة بوصلبــة 
ــدة  ــه لم ــات إيجاري ــت خصوم ــهر وقدم ــتة أش ــدة س ــارات لم ــن اإليج ــة م ــع بالتجزئ ــذ البي ــركة مناف ــت الش ــا أعف ــن. كم للتخزي

ــاك. ــطة هن ــرة والمتوس ــركات الصغي ــن الش ــا م ــع عمائه ــهر لجمي ــعة أش تس

اختتمــت GWC العــام بنجــاح كبيــر مــن خــال مســاندة دولــة قطــر خــال هــذه األزمــة وضمــان صحــة ورفاهيــة كافــة الجهــات 
ــن  ــكل يضم ــاد بش ــي الب ــردة ف ــة المب ــدادات الطبي ــلة اإلم ــي سلس ــي ف ــا األساس ــى دوره ــركة عل ــدت الش ــا أّك ــة. كم المعني
 )UPS( التســليم اآلمــن للقــاح كوفيــد-19 مــن المطــار إلــى موقــع تلقــى اللقاحــات، وذلــك بصفتهــا مقــّدم خدمــات يــو بــى إس
المفــوض فــي دولــة قطــر، وذلــك مــن خــال مركــز GWC اللوجســتي الــذي تــم إنشــاؤه حديًثــا فــي المنطقــة الحــرة فــي راس 

بوفنطــاس.

مــع اســتضافة قطــر للــدورة القادمــة مــن بطولــة كأس العالــم لألنديــة FIFA فــي فبرايــر ٢٠٢1 وكأس العــرب فــي نهايــة عــام 
٢٠٢1، ســتعمل GWC علــى اســتغال هاتيــن الفرصتيــن إلعــادة تأكيــد قدراتهــا لمتطلبــات قطــر ٢٠٢٢ TM وتقديــم تجربــة مميــزة 

للجماهيــر.

 GWC ــن ــدم ع ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــن االتح ــا أعل ــر عندم ــن بالفخ ــاهمين وموظفي ــن مس ــي GWC م ــا ف ــعرنا جميع ــد ش لق
كالمــزود الرســمي للخدمــات اللوجســتية لــكأس العالــم FIFA قطــر ٢٠٢٢ TM، األمــر الــذي يتحقــق معــه التزامنــا بالقيــام بدورنــا 

فــي دعــم هــذا الهــدف الوطنــي وإظهــار مــا تســتطيع قطــر القيــام بــه كدولــة مضيفــة ألكبــر حــدث رياضــي فــي العالــم.

ــوع  ــتدام ومتن ــاد مس ــاء اقتص ــي إنش ــاعدة ف ــن المس ــي حي ــة ف ــا الطموح ــق خططه ــى تحقي ــل عل ــركة العم ــتواصل الش س
ــتثمرينا. ــد لمس ــل العوائ ــن أفض يضم

مع جزيل الشكر،

 رنجيف منون
الرئيس التنفيذي للمجموعة



ستراك خاتشيكيان

رئيس أول - النقليات
رنجيف منون

الرئيس التنفيذي للمجموعة
)اإلدارة التنفيذية العليا(

هشام عبدالقادر نجاري

الرئيس التنفيذي المالي
)اإلدارة التنفيذية العليا(

ناجي نصار

رئيس أول - الخدمات التجارية

نواف محمد العمادي

 رئيس تنفيذي – العاقات
 الحكومية والشؤون القانونية

راجشوار جوفندان

الرئيس التنفيذي للعمليات
)اإلدارة التنفيذية العليا(

ويلـفـرد ريناود هـيـوبرت

 مدير عام
عمليات دبي

ماثيو فلبس

المدير العام

دنكن كاب

رئيس – نقل األعمال الفنية

سيد معاذ

 رئيس أول – تحّول األعمال
ويو بي إس

عبد العزيز محمد السهالوي

رئيس - العاقات العامة

حمدان عبداهلل مرتشانت

رئيس أول – تطوير إجراءات العمل

ناصر عمير النعيم

مدير إدارة – الموارد البشرية

جواهر فيصل الخزاعي

رئيس - التسويق واالتصال

بوبي جورج

رئيس أول – الشحن

سونيل كامبراث

رئيس أول – التخزين والتوزيع وإدارة 
السجات
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ــث  ــات، حي ــع القطاع ــع لجمي ــن والتوزي ــول التخزي ــوق لحل ــادة الس ــي ري ــتمر GWC ف تس
تقــدم حلــوًلا لألفــراد والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة ومتعددة الجنســيات، 
وتقــوم بمناولــة مختلــف المــواد مثــل األغذيــة والمشــروبات، والســلع االســتهاكية 
ســريعة الحركــة، والبضائــع الخطــرة، والخيــول علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. وبعــد 
إعــان GWC المــزود اللوجســتي الرســمي لبطولــة كأس العالــم FIFA قطــر ٢٠٢٢™، 
ــام  ــذا الع ــات ه ــة والفعالي ــال الرياض ــي مج ــتية ف ــركة اللوجس ــات الش ــهدت خدم ش
ــرًا.  باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــدم الشــركة فرصــة االســتفادة مــن خبراتهــا مــن  نمــوًا كبي

ــارية. ــات االستش ــم الخدم ــال تقدي خ

تعــّد GWC أكبــر مطــور للمراكــز اللوجســتية فــي القطــاع الخــاص فــي المنطقــة، 
ــتية  ــة اللوجس ــة التحتي ــن البني ــع م ــر مرب ــن مت ــة مايي ــن ثاث ــر م ــاء أكث ــت ببن ــث قام حي
مــن  لتقــدم  الصناعيــة  الممارســات  وأفضــل  العالميــة  المســتويات  ألعلــى  وفقــً 
الخليــج  شــركة  تعمــل  والدولييــن.  المحلييــن  عمائهــا  إلــى  خدماتهــا  خالهــا 
ــتمرار  ــدم باس ــة، وتق ــع إضافي ــر مرب ــون مت ــاحة 1.5 ملي ــر مس ــى تطوي ــا عل ــازن حالًي للمخ
عطاءاتهــا علــى مشــاريع واتفاقيــات إدارة جديــدة للبنيــة التحتيــة اللوجســتية فــي 
ــي  ــاء ف ــا للعم ــدم خدماته ــع تق ــاق واس ــى نط ــتية عل ــز اللوجس ــراوح المراك ــاد. تت الب
القطاعــات  مــن  العديــد  والســجات  الفنيــة  واألعمــال  واالتصــاالت  الطيــران  قطــاع 
إلــى  الرابــع،  الثالــث ولوجســتيات الطــرف  األخــرى علــى أســاس لوجســتيات الطــرف 
 مراكــز لوجســتية متخصصــة فــي قطاعــات معينــة مثــل المراكــز اللوجســتية التــي 

 تخدم قطاع النفط والغاز في مدينتي رأس لفان ومدن مسيعيد الصناعيتين.

ــا  ــوم GWC حالًي ــر، تق ــة قط ــي دول ــول ف ــجات واألص ــول إدارة الس ــدة حل ــا رائ بصفته
ــى  ــع إل ــي تخض ــة الت ــركة الحديث ــازن الش ــي مخ ــا ف ــق لعمائه ــارات الوثائ ــن ملي بتخزي
المعلومــات  إلدارة  الدوليــة  المؤسســة  عضويــة  خــال  مــن  المكفولــة  الممارســات 
ISO وISMS. تغطــي الخدمــات  والســجات “PRISM” باإلضافــة إلــى شــهادات األيــزو 
المقدمــة دورة الحيــاة الكاملــة إلدارة الســجات، بمــا فــي ذلــك رقمنــة المســتندات 
وتخزيــن المســتندات الورقيــة وااللكترونيــة واســترجاع البيانــات وفقــً لمواعيــد محــددة 
ــتندات،  ــة إدارة المس ــطة أنظم ــا بواس ــول إليه ــم الوص ــي يت ــة الت ــف والفهرس والتصني
ــات  ــق عملي ــى الفري ــك، يتول ــى ذل ــة إل ــن. باإلضاف ــكل آم ــا بش ــص منه ــن التخل ــًا ع فض

ــامل. ــكل ش ــا بش ــة وجرده ــول الثابت ــز األص ترمي

تديــر GWC أكبــر أســطول للنقــل فــي الدولــة، والــذي يضــم أكثــر مــن 1٢٠٠ شــاحنة 
ومقطــورة ومركبــة متخصصــة، مــن خــال اســتخدام أحــدث أنظمــة تتبــع آليــات النقــل 
وبرامــج تحليــل وتحســين األداء، مــع تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات مثــل 
خدمــات النقــل العامــة ونقــل المــواد الخطــرة والنقــل المبــرد، وكذلــك إدارة ســاحة 

الحاويــات، وصيانــة حاويــات الشــحن وإصاحهــا.

 التخزين
 والتوزيع

 المحطات
 اللوجستية

 إدارة
السجالت

النقليات

ملخص وحدات العمل

تقــّدم GWC خدمــات الشــحن الجــوي والبحــري، والتخليــص الجمركــي، والخدمــات 
ــبكة  ــط بش ــحن المرتب ــم الش ــال قس ــن خ ــي، م ــل الدول ــاريع، والنق ــتية للمش اللوجس
ــول  ــة ح ــي 1٢5 دول ــً ف ــى 6٠٠ فرع ــو عل ــا يرب ــن م ــف م ــحن تتأل ــب الش ــن مكات ــة م عالمي
العالــم، والــذي يســتفيد مــن األصــول القويــة للشــركة ومعرفتهــا الواســعة فــي مجــال 
الشــحن وقدراتهــا فــي الســوق، ممــا يتيــح لــه فرصــة الحصــول علــى حصــة األســد فــي 

ــً.  ــحن محلي ــوق الش س

الشحن

يقــوم فريــق العمــل المحتــرف فــي القســم بتطويــر مرافــق تخزيــن وشــاحنات مصممة 
ــر  ــة لتوفي ــف العالمي ــر المتاح ــل معايي ــق أفض ــة وف ــال الفني ــتيعاب األعم ــً الس خصيص
الخدمــات اللوجســتية لألعمــال الفنيــة والخدمــات المرافقــة )مثــل الترميــم والتبخيــر(، 
األمــر الــذي يتيــح للشــركة االهتمــام بتغليــف وشــحن وتركيــب وتفكيــك بعــض األعمــال 
الفنيــة التــي ال يمكــن اســتبدالها فــي المعــارض الداخليــة والخارجيــة  بمهنيــة وعنايــة ال 

مثيــل لهمــا.

بصفتهــا مــزّود الخدمــات المفــوض لشــركة يــو بــى إس UPS فــي دولــة قطــر، تواصــل 
ــال  ــن خ ــم م ــي العال ــرود ف ــل الط ــركة لتوصي ــر ش ــوق ألكب ــة الس ــيع حص GWC توس
الدعــم  اللوجســتية الخاصــة بهــا وموظفــي  التحتيــة  للبنيــة  االســتخدام الحكيــم 
لديهــا، فضــًا عــن التســويق القــوي لخدمــة الطــرد الســريع الخــاص بشــركة يــو بــى إس 

ــداد.  ــبكات اإلم ــول ش وحل

ــة الشــحن  تقــدم GWC، مــن خــال العديــد مــن الشــركات التابعــة لهــا، خدمــات وكال
ــة  ــات الوكال ــة، وخدم ــوط الماحي ــل الخط ــات، وتمثي ــاحة الحاوي ــات س ــا عملي ــا فيه بم
البحريــة، واســتضافة الســفن الســياحية، وخدمــات صيانــة وتنظيــف الســفن، وذلــك مــن 
ــورات  ــب التط ــى جان ــاد إل ــتمرار للب ــورة باس ــة المتط ــة التحتي ــن البني ــتفادة م ــال االس خ

 .GWC ــراف ــت إش ــزة تح ــة الممي التكنولوجي

ــة  ــواق اإلقليمي ــي األس ــع ف ــال التوس ــن خ ــدة م ــرص جدي ــن ف ــث ع ــل GWC البح تواص
والدوليــة عــن طريــق فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا، وتعزيــز موقعهــا وتدفقــات 
اللوجســتية  والخدمــات  اإلمــداد  ساســل  خدمــات  تقديــم  خــال  مــن  اإليــرادات 

القطاعــات. للعمــاء فــي مختلــف  المتخصصــة والمتكاملــة 

إلــى جانــب المواقــع الجديــدة، تبحــث GWC باســتمرار فــي مجــاالت جديــدة كجــزء مــن 
اســتراتيجيات تنويــع أعمالهــا، ممــا يفتــح المجــال أمــام فــرص تجاريــة جديــدة ومدروســة 
ــة  ــا التكنولوجي ــي عروضه ــعت GWC ف ــا. توس ــادر إيراداته ــي مص ــاهمة ف ــدًا للمس جي
وهــي تقــوم حالًيــا بالبحــث وتنفيــذ حلــول التجــارة اإللكترونيــة إلضافتهــا إلــى عروضهــا 

األخــرى.

 نقل األعمال
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المفوض
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يعمــل قســم الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة )QHSE( بشــكل دؤوب لضمــان 
محافظــة الشــركة وجميــع عمائهــا ومقاوليهــا الفرعييــن، علــى أعلــى معايير الســامة 

عنــد مزاولــة العمــل فــي الشــركة أو مــن خالهــا. 

تحــرص الشــركة علــى مضاعفــة األداء والحفــاظ علــى رفــاه الموظفيــن مــن خــال 
العمــل عــن كثــب مــع المديريــن المباشــرين فــي اإلدارات المعنيــة لضمــان حصولهــم 
علــى المــوارد الكافيــة مــن ناحيــة التدريــب والمعــدات والبيئــة اآلمنــة إلدارة عمليــات 

ــاع. ــي القط ــات ف ــل الممارس ــا ألفض ــاءة ووفًق ــركة بكف الش

انطاقــً مــن اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا، تحتــل GWC مركــز الصــدارة فــي كافــة 
مجــاالت عملهــا مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع كافــة مســتويات اإلدارات واســتحداث 
حلــول مبتكــرة لتنظيــم العمليــات التجاريــة، واتخــاذ القــرارات عــن طريــق جمــع البيانــات 

ــر المســتمر. وتحليلهــا، باإلضافــة إلــى رؤيتهــا نحــو التطوي

أنشــأت GWC قســم التطويــر المســتمر بهــدف زيــادة مســتوى االنتاجيــة للجهــات 
المعنيــة التابعــة للشــركة، أي الموظفيــن، والعمــاء والمورديــن والمســاهمين. يديــر 
هــذا القســم مهندســون مدربــون علــى أعلــى مســتوى ومعتمــدون، ويطبقــون معاييــر 
ســيجما الســتة لمســاعدة الموظفيــن علــى تجنــب اتخــاذ الخطــوات منعدمــة القيمــة 

ــل. ــكان العم ــي م ــي ف ــي التعاون ــد الجماع ــة الجه ــر ثقاف وتطوي

يمتــد تأثيــر GWC ليشــمل حيــاة النــاس علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع. لذلــك، قامــت 
الشــركة بدمــج االهتمامــات االجتماعيــة والبيئيــة واألخاقيــة وحقــوق اإلنســان فــي 
أنشــطتها اليوميــة، مــع التركيــز علــى الشــباب، والتعليــم، والتوعيــة الماليــة، وريــادة 
ــى  ــج إل ــذه البرام ــال ه ــن خ ــدف م ــي ته ــة، وه ــة، والرياض ــة، والثقاف ــال، والمعرف األعم

إفــادة المجتمــع ككل.

الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة 

 الموارد
 البشرية

تكنولوجيا 
المعلومات

 التطوير
 المستمر

المسؤولية 
المجتمعية
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 تقرير مجلس اإلدارة عن
الضوابط الداخلية المعمول بها إلعداد

   )ICOFR( :التقارير المالية
نبذة عامة

ــؤولية  ــة«(  المس ــا )»المجموع ــة له ــركات التابع ــركة( والش ــازن - الش ــج للمخ ــركة الخلي ــازن ش.م.ع.ق )ش ــج للمخ ــركة الخلي ــس إدارة ش ــى مجل يتول
الكاملــة إلنشــاء والحفــاظ علــى الرقابــة الداخليــة الكاملــة  المعمــول بهــا إلعــداد التقاريــر الماليــة )ICOFR(. إن الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا إلعــداد 
التقاريــر الماليــة هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر ضمــان معقــول فيمــا يتعلــق بموثوقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة 
ألغــراض إعــداد التقاريــر الخارجيــة وفًقــا لمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS(. حيــث يتضمــن ICOFR ضوابــط اإلفصــاح واإلجــراءات المصممــة 

لمنــع األخطــاء.

ــمبر  ــة 31 ديس ــى نهاي ــك حت ــة وذل ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــط الداخلي ــغيل للضواب ــة التش ــك فعالي ــم وكذل ــى التصمي ــم عل ــراء تقيي ــا بإج ــا قمن كم
 2020، اســتناًدا علــى اإلطــار والمعاييــر المحــددة فــي الرقابــة الداخليــة - اإلطــار المتكامــل )2013(، الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة للجنــة

.)Tread-way Commission »COSO«( 

مخاطر إعداد التقارير المالية
تتمثــل المخاطــر الرئيســية فــي إعــداد التقاريــر الماليــة فــي إمــا أن البيانــات الماليــة ال تقــدم عرًضــا حقيقًيــا وعــادًلا بســبب األخطــاء غيــر المقصــودة، أو 
المتعمــدة )االحتيــال(، أو بســبب عــدم نشــر البيانــات الماليــة فــي الوقــت المناســب. ينشــأ عــدم وجــود عــرض عــادل عندمــا يحتــوي واحــد أو أكثــر مــن 
كشــوف أو إفصاحــات القوائــم الماليــة علــى أخطــاء )أو عــن الطريــق الســهو( قــد تكــون جوهريــة. تعتبــر األخطــاء غيــر صحيحــة إذا كان بإمكانهــا ، 

بشــكل فــردي أو جماعــي ، التأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاء علــى تلــك البيانــات الماليــة المعروضــة.

ــدف  ــة ICOFR به ــر المالي ــداد التقاري ــا إلع ــول به ــة المعم ــط الداخلي ــركة  الضواب ــأت الش ــة ، أنش ــر المالي ــداد التقاري ــي إع ــر ف ــذه المخاط ــن ه ــد م للح
تقديــم ضمــان معقــول وليــس مطلــق ضــد األخطــاء الجوهريــة، وقــد أجــرت تقييمــً لفعاليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى التقاريــر الماليــة بنــاًء 

. )»COSO«(  ــة ــة  للجن ــات الراعي ــة المنظم ــن لجن ــادر ع ــل )2013( ، الص ــار المتكام ــة - اإلط ــة الداخلي ــي الرقاب ــددة ف ــر المح ــار والمعايي ــى اإلط عل
ــة.  ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــط الداخلي ــغيل للضواب ــم التش ــة تقيي ــك فعالي ــم وكذل ــهيل التصمي ــددة للتس ــداف مح ــع أه ــت COSO بوض ــث أوص حي
ــُا  ــة وفق ــة التالي ــات المالي ــداف البيان ــدت اإلدارة أه ــة ICOFR، اعتم ــر المالي ــداد التقاري ــا إلع ــول به ــة المعم ــط الداخلي ــاء الضواب ــد إنش ــك ، عن ــة لذل نتيج

لآلتــي:
التواجد / التواجد - الموجودات والمطلوبات موجودة وتحدث المعامالت. 	

التكامل - يتم تسجيل جميع المعامالت. يتم تضمين أرصدة الحسابات في البيانات المالية. 	

التقييم / القياس - يتم تسجيل األصول والخصوم والمعامالت في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة. 	

الحقوق وااللتزامات والملكية - يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب كأصول والتزامات. 	

العرض واإلفصاح - التصنيف واإلفصاح وعرض التقارير المالية هو المناسب. 	

مــع ذلــك ، فــإن أي نظــام للرقابــة الداخليــة ، بمــا فــي ذلــك ICOFR ، بصــرف النظــر عــن مــدى حســن إدارتــه وتشــغيله ، يمكــن أن يوفــر فقــط ضماًنــا 
معقــوًلا ، ولكــن ليــس مطلًقــا ، لتحقيــق أهــداف نظــام التحكــم هــذا. علــى هــذا النحــو ، قــد ال تمنــع ضوابــط الكشــف واإلجــراءات أو األنظمــة الخاصــة 

بـــ ICOFR جميــع األخطــاء واالحتيــال.
ــبة  ــط بالنس ــد الضواب ــي فوائ ــر ف ــب النظ ــوارد ، ويج ــى الم ــود عل ــود قي ــة وج ــم حقيق ــام التحك ــم نظ ــس تصمي ــب أن يعك ــك ، يج ــى ذل ــالوة عل ع

لتكاليفهــا.

االتصاالت والمعلومات
تقــدر شــركة الخليــج للمخــازن المعلومــات حســب الضــرورة لتنفيــذ مســؤوليات الرقابــة الداخليــة لدعــم تحقيــق أهدافهــا. تقــوم اإلدارة بالحصــول 
ــة الداخليــة. االتصــاالت فــي  علــى أو إنشــاء واســتخدام المعلومــات ذات الصلــة والجــودة مــن كال المصــادر الداخليــة والخارجيــة لدعــم عمــل الرقاب
شــركة الخليــج للمخــازن هــي العمليــة المســتمرة والتكراريــة لتوفيــر المعلومــات الضروريــة ومشــاركتها والحصــول عليهــا. التواصــل الداخلــي هــو 
الوســيلة التــي يتــم مــن خاللهــا نشــر المعلومــات فــي جميــع أنحــاء المنظمــة ، والتــي تتدفــق ألعلــى وألســفل وعبــر الكيــان. أنهــا تمكــن الموظفيــن 
مــن تلقــي رســالة واضحــة مــن اإلدارة العليــا التــي يجــب أن تؤخــذ مســؤوليات الرقابــة علــى محمــل الجــد. تســتخدم شــركة الخليــج للمخــازن بريــد 
إلكترونــي وShare-point و Office 365 كمصــدر لتفريــق االتصــاالت الداخليــة مــن خــالل مكتــب الرئيــس التنفيــذي ، مكتــب االتصــاالت المؤسســية 
، مكاتــب تكنولوجيــا المعلومــات والمــوارد البشــرية. االتصــال الخارجــي ذو شــقين: فهــو يتيــح االتصــال الداخلــي للمعلومــات الخارجيــة ذات الصلــة 
ويوفــر المعلومــات لألطــراف الخارجيــة اســتجابًة للمتطلبــات والتوقعــات. أنشــأت GWC قســم اتصــاالت الشــركات ، كمــا تحتفــظ بموقــع ديناميكــي 

مســتضاف للجمهــور.

تنظيم نظام الرقابة الداخلية
يتحمــل رؤســاء الشــركات والوظائــف مســؤولية تنســيق األنشــطة التشــغيلية الخاضعــة لســيطرتهم بحيــث تتوافــق مــع اســتراتيجية شــركة الخليــج 
للمخــازن ومتوافقــة مــع جميــع السياســات الداخليــة )علــى جميــع المســتويات - المجموعــة ، األعمــال ، الوظيفــة والبلــد( واللوائــح والقوانيــن 

الخارجيــة التــي تنطبــق علــى األعمــال والوظائــف.

ــف  ــال ووظائ ــف األعم ــع وظائ ــل جمي ــن قب ــة ICOFR م ــر المالي ــداد التقاري ــا إلع ــول به ــة المعم ــط الداخلي ــام الضواب ــل نظ ــط داخ ــذ الضواب ــم تنفي يت
ــغيل  ــوي تش ــك ، ينط ــة لذل ــة. نتيج ــات المالي ــا البيان ــوم عليه ــي تق ــجالت الت ــر والس ــة الدفات ــة موثوقي ــي مراجع ــاركة ف ــع المش ــة م ــة التحتي البني
ــة. ــاء المنظم ــع أنح ــي جمي ــة ف ــف مختلف ــي وظائ ــم ف ــن مقره ــى موظفي ــة ICOFR عل ــر المالي ــداد التقاري ــا إلع ــول به ــة المعم ــط الداخلي الضواب

نظيم نظام الرقابة الداخلية
يتكــون نظــام الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا إلعــداد التقاريــر الماليــة ICOFR مــن عــدد كبيــر مــن الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة التــي تهــدف إلــى 

التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مخاطــر البيانــات الماليــة الخاطئــة. يتــم دمــج هــذه الضوابــط فــي عمليــة التشــغيل وتشــمل تلــك التــي:

تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف داخل السياسات واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات ، 	

تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية ، 	

تكون وقائية أو كشفية في طبيعتها، 	

لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى البيانــات الماليــة نفســها. تشــتمل الضوابــط التــي لهــا تأثيــر غيــر مباشــر علــى البيانــات الماليــة علــى ضوابــط  	
مســتوى الكيــان وضوابــط عامــة لتكنولوجيــا المعلومــات مثــل الوصــول إلــى النظــام وضوابــط النشــر ، فــي حيــن أن ضوابــط التحكــم التــي لهــا 

تأثيــر مباشــر يمكــن أن تكــون ، علــى ســبيل المثــال ، التســوية التــي تدعــم مباشــرة عنصــر لوحــة الميزانيــة العموميــة،

ميــزة المكونــات اآلليــة و / أو اليدويــة. الضوابــط اآلليــة هــي وظائــف تحكــم مدمجــة فــي عمليــات النظــام مثــل الفصــل الــذي يفرضــه التطبيــق  	
علــى ضوابــط العمــل وفحــص الواجهــة علــى اكتمــال ودقــة المدخــالت. الضوابــط الداخليــة اليدويــة هــي تلــك التــي يديرهــا فــرد أو مجموعــة مــن 

األفــراد مثــل ترخيــص المعامــالت.

قياس تصميم وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية

لــدى شــركة الخليــج للمخــازن وظيفــة راســخة للتدقيــق الداخلــي يرأســها رئيــس التدقيــق الداخلــي التنفيــذي. تحتــوي الوظيفــة علــى وظائــف فرعيــة 
تتكــون مــن الشــؤون الماليــة واالمتثــال وتكنولوجيــا المعلومــات والعمليــات. يتــم إنشــاء جميــع برامــج التدقيــق وتنفيذهــا وفًقــا للعمليــات التجاريــة 
علــى مســتويات مختلفــة مــن الكيــان أو المعاييــر الموضوعــة مــن قبــل الجهــات التنظيميــة أو هيئــات وضــع المعاييــر أو اإلدارة ومجلــس اإلدارة ، ويتــم 
إبــالغ أوجــه القصــور إلــى اإلدارة ومجلــس اإلدارة حســب االقتضــاء. لــدى شــركة الخليــج للمخــازن أيًضــا قســم جــودة يرأســه مديــر الجــودة و األمــن 
ــالل  ــن خ ــق م ــات التدقي ــع عملي ــن جمي ــالغ ع ــم اإلب ــا. يت ــر عنه ــم التقاري ــودة وتقدي ــق الج ــات تدقي ــراء عملي ــم بإج ــكل منتظ ــوم بش ــالمة ويق والس
نظــام إدارة المخاطــر والتدقيــق وإدارة الحــوادث الســحابي. تقــوم األداة بأتمتــة عمليــة إجــراء التدقيــق والتواصــل وتتبــع أوجــه القصــور. كمــا أنشــأت 

شــركة الخليــج للمخــازن أيًضــا أداة تدقيــق ومراقبــة مســتمرة باســتخدام أداة التحليــالت.

ــر ICOFR. فــي الســنة الثانيــة  ــر ICOFR ، ركــزت الشــركة علــى مــدى كفايــة فعاليــة تصميــم نظــام تقاري فــي الســنة األولــى )2018( مــن إعــداد تقاري
ــام  ــغيلية لنظ ــة التش ــة الفعالي ــدى كفاي ــمًيا لم ــا رس ــركة تقييًم ــرت الش ــده ، أج ــا بع ــام 2019 وم ــن ع ــداًء م ــر ICOFR ، وابت ــة )2019-2020( لتقاري والثالث
ICOFR أيًضــا. يشــتمل هــذا التقييــم علــى تقييــم التصميــم وفعاليــة تشــغيل بيئــة التحكــم باإلضافــة إلــى عناصــر تحكــم فرديــة تشــكل نظــام 

ــاة: ــع مراع ICOFR م

خطــر االخطــاء فــي بنــود بيــان  البيانــات الماليــة ، مــع األخــذ فــي االعتبــار بعــض العوامــل مثــل األهميــة الجوهريــة وقابليــة عــدم توفــر )أخطــاء(  	
فــي بيــان البيانــات الماليــة.

حساســية الضوابــط المحــددة للفشــل ، مــع األخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل درجــة األتمتــة والتعقيــد ومخاطــر تجــاوز اإلدارة وكفــاءة الموظفيــن  	
ومســتوى الحكــم المطلــوب.

ــم  ــا إذا كان تصمي ــم م ــى تقيي ــادرة عل ــون ق ــل أن تك ــن أج ــا اإلدارة م ــي تتطلبه ــة الت ــدى األدل ــة وم ــي ، طبيع ــكل إجمال ــل ، بش ــذه العوام ــدد ه تح
ــة نفســها مــن إجــراءات متكاملــة ضمــن المســؤوليات اليوميــة للموظفيــن أو مــن اإلجــراءات  وتشــغيل نظــام ICOFR فعــاًلا أم ال. يتــم إنشــاء األدل
المنفــذة خصيًصــا ألغــراض تقييــم ICOFR. تشــكل المعلومــات الــواردة مــن مصــادر أخــرى أيًضــا مكوًنــا مهًمــا للتقييــم ، حيــث إن مثــل هــذه األدلــة 

قــد تثيــر اهتمــام اإلدارة أو قــد تثبــت النتائــج.

تضمن تقييم اإلدارة مراجعة للضوابط المتعلقة بالعمليات التالية:

اإليرادات واإليصاالت والذمم المدينة 	

خزينة 	

المشتريات والمدفوعات 	

الموارد البشرية والرواتب 	

األصول الثابتة والموجودات غير الملموسة 	

المخزون 	

السجالت العامة والتقارير المالية 	

ضوابط تكنولوجيا المعلومات 	

ضوابط مستوى الكيان  واإلفصاح 	

النتيجة:
ــم  ــد ت ــة ICOFR ق ــر المالي ــداد التقاري ــا إلع ــول به ــة المعم ــط الداخلي ــا أن الضواب ــج عنه ــي نت ــم والت ــة التقيي ــت اإلدارة بعملي ــم ، قام ــة للتقيي نتيج
تصميمهــا وتشــغيلها بشــكل مناســب وذلــك حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2020 مــن جميــع النواحــي الجوهريــة وعــدم وجــود نقــاط ضعــف كبيــرة قــد تؤثــر 

علــى المركــز المالــي للمجموعــة خــالل العــام وحتــى 31 ديســمبر 2020.
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التقرير السنوي ألنشطة
لجنة الترشيحات   

المقدمة
ــية  ــؤولية الرئيس ــل المس ــر. تتمث ــذا التقري ــي ه ــاس ف ــر األس ــة حج ــي بمثاب ــة ه ــاق اللجن ــي ميث ــور ف ــو مذك ــا ه ــيحات كم ــة الترش ــؤولية لجن إن مس
للجنــة الترشــيحات )“اللجنــة”( التابعــة لمجلــس اإلدارة )“المجلــس”( لشــركة الخليــج للمخــازن )“الشــركة”( فــي مســاعدة المجلــس علــى الوفــاء فــي 

مســؤولياته الرقابيــة فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

I ..وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس

II ..ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده

III ..وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة

I	 ..ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليا

تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.. 	

	I ..رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن ُترسل نسخة منها إلى الهيئة

	II ..رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليال شامال ألداء المجلس محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن

تشكيل لجنة الترشيحات
تتكــون لجنــة الترشــيحات مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن. واحــد )1( مســتقل واثنيــن )2( غيــر مســتقلين. الســيد محمــد حســن العمــادي عضــو مجلــس 

إدارة مســتقل. تتضمــن أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيح مــا يلــي:

عضوية لجنة الترشيحات وسجل حضور االجتماعات  

عدد االجتماعات التي حضرها العضواسم العضو

1/1السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي - رئيس

1/1السيد محمد حسن العمادي - عضو

1/1السيد سلطان يوسف خاطر السليطي - عضو

أنشطة لجنة الترشيحات

 .I   قامت لجنة الترشيحات بمراجعة برنامج تخطيط سلسلة التعاقب اإلداري للشركة، وتم تحديد المناصب األساسية للشركة
وتعييــن خلفــاء هــذه المناصــب بهــدف تطويــر الكفــاءات الالزمة.  

 .II   قامت لجنة التعيين بتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وقدمت تقريرها إلى رئيس مجلس اإلدارة للمراجعة النهائية، وتضمن
التقييم تحديد لمستوى موازنة وتنوع المهارات والمعارف والخبرات المطلوب قبل القيام بتعيين أي عضو إلى مجلس اإلدارة.    

بموجــب هــذا التقييــم، يتــم تحضيــر وصــف عــام للمناصــب يتضمــن القــدرات الالزمــة لتعييــن أي عضــو لمنصــب مجلــس اإلدارة.  

 .III.استعراض فعالية اللجنة واختصاصاتها

التقرير السنوي ألنشطة
لجنة المكافآت  

المقدمة
إن مســؤولية لجنــة المكافــآت كمــا ورد فــي ميثــاق اللجنــة هــي بمثابــة حجــر األســاس فــي هــذا التقريــر. تتمثــل المســؤولية الرئيســية للجنــة المكافآت 
ــة  ــؤولياته الرقابي ــام بمس ــى القي ــس عل ــاعدة المجل ــي مس ــركة”( ف ــازن )“الش ــج للمخ ــركة الخلي ــس”( لش ــس اإلدارة )“المجل ــة لمجل ــة”( التابع )“اللجن

فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على أال  . 1
تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع     

األرباح النقدية والعينية على المساهمين.  

تحديد أسس منح البدالت والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.. 2

تشكيل لجنة المكافآت
ــر تنفيذييــن فــي مجلــس اإلدارة، واحــد )1( مســتقل ومــن عضويــن غيــر مســتقلين )2(. الســيد فيصــل  ــة أعضــاء غي تتكــون لجنــة المكافــآت مــن ثالث

العمــادي عضــو مســتقل فــي مجلــس اإلدارة. تشــمل أســماء أعضــاء اللجنــة مــا يلــي:

السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد - رئيس. 	

السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي - عضو. 	

السيد فيصل العمادي - عضو. 	

أنشطة لجنة المكافآت

أعضــاء . 1 جميــع  مكافــأة  وحــددت  المكافــآت  اللجنــة  وناقشــت   ،  2020 عــام  خــالل  واحــدة  مــرة  المكافــآت  لجنــة   اجتمعــت 
المســاهمين  علــى  اإلدارة  مجلــس  مكافــأة  توصيــة  عــرض  ســيتم  األخــرى.  والوظائــف  العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس          

            للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

كما أوصت اللجنة بالحصول على موافقة مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح النقدية على المساهمين للموافقة المسبقة عليها.. 2
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التقرير السنوي ألنشطة
لجنة التدقيق

المقدمة

إن مســؤولية لجنــة التدقيــق كمــا ورد فــي ميثــاق اللجنــة هــي بمثابــة حجــر األســاس فــي هــذا التقريــر. تتمثــل المســؤولية الرئيســية للجنــة التدقيــق 
ــة  ــؤولياته الرقابي ــام بمس ــى القي ــس عل ــاعدة المجل ــي مس ــركة”( ف ــازن )“الش ــج للمخ ــركة الخلي ــس”( لش ــس اإلدارة )“المجل ــة لمجل ــة”( التابع )“اللجن

فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

اإلجراءات الحسابية والتدقيقية والخاصة بالتقارير المالية في الشركة.. 1

سالمة البيانات المالية للشركة. 2

نظم الضوابط الداخلية واإلجراءات المصممة لتأكيد االمتثال مع المعايير الحسابية والقوانين واألحكام المطبقة. 3

إجراءات إدارة المخاطر. 	

تعيين وتقييم المؤهالت واالستقاللية للمدققين المستقلين للشركة )داخلًيا وخارجًيا(. 5

تشكيل لجنة الترشيحات

تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين واثنان مستقلين في مجلس اإلدارة. يشغل عضوية لجنة التدقيق كل من:

الدكتور حمد سعد ال سعد - رئيس اللجنة . 	

السيد جاسم سلطان الرميحي - عضو. 	

السيد محمد حسن العمادي - عضو. 	

لجنة التدقيق مهمة الرقابة الداخلية بشكل جزئي إلى رئيس التدقيق الداخلي التنفيذي، وتقوم اللجنة بتوجيه مهامه وأعماله.

إنجازات لجنة التدقيق

التحقق ومراجعة دقة وصحة البيانات المالية قبل اإلفصاح عنها إلى العامة. 	

تضمــن اللجنــة المراجعــة الدقيقــة للتأكــد مــن صحــة التقاريــر الماليــة للشــركة مــن خــالل تقييــم كل مــن المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن. تطلــب 
اللجنــة مــن رئيــس التدقيــق الداخلــي التنفيــذي )CAE( تقديــم تقاريــر ربــع ســنوية عــن دقــة وصحــة البيانــات الماليــة باإلضافــة إلــى تقييــم الرقابــة 
الداخليــة للشــركة، كمــا يطلــب مــن الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخلــي اإلبــالغ عــن االمتثــال لمعاييــر IFRS. كمــا يتــم نشــر تقاريــر المراجعــة ربــع 

الســنوية والنصفيــة وكذلــك الســنوية صــادرة عــن مدققــي الحســابات الخارجييــن.
أجــرت اللجنــة مراجعــة لجميــع التقاريــر الصــادرة عــن كل مــن المدقــق الداخلــي والخارجــي. مراجعــة الدقــة وصالحيــة البيانــات الماليــة بمــا فــي ذلــك 

التقاريــر الســنوية ونصــف الســنوية والفصليــة ، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى:

I .أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية؛

II .أية مسائل تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية العليا؛

III .التعديالت الرئيسية الناتجة عن التدقيق؛

I	 . استمرارية الشركة كمنهج مستدام؛

االلتزام بالمعايير المحاسبية التي تحددها الهيئة؛. 	

	I .االمتثال لقواعد اإلدراج المعمول بها في السوق؛

	II .االمتثال لقواعد اإلفصاح وأي متطلبات أخرى تتعلق بإعداد التقارير المالية؛

مراجعة سياسة الشركة بشأن التصنيف االئتماني للعميل. 	

ــدأت GWC فــي تحديــث جميــع  ــة التدقيــق ، ب ــاًء علــى توصيــة لجن ــة التدقيــق سياســة الشــركة بشــأن التصنيــف االئتمانــي للعمــالء وبن راجعــت لجن
ــالء. ــة للعم ــات االئتماني التصنيف

سياسات االمتثال. 	

خالل عام 2020 ، راجعت لجنة التدقيق تنفيذ السياسات على مستوى المؤسسة وتأكدت من اتباعها واالمتثال الصارم لها.

إعادة تعيين المدققين الخارجيين. 	

وفــاًء بمســؤوليتها علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي ميثــاق اللجنــة وقانــون حوكمــة الشــركات فــي قطــر ، أوصــت اللجنــة فــي أوائــل عــام 2020 ؛ إلــى 
مجلــس اإلدارة والمســاهمين ، باختيــار أرنســت أنــد يونــغ كمدققيــن خارجييــن للشــركة لعــام 2020. وصــادق علــى توصيتهــم كل مــن رئيــس مجلــس 

اإلدارة والمســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة فــي فبرايــر 2020.

التقرير السنوي ألنشطة
لجنة التدقيق

اجتماعات لجنة التدقيق. 	

عقــدت لجنــة التدقيــق ســت اجتماعــات خــالل عــام 2020 الفتــرة بينهــا لــم تتجــاوز 3 أشــهر، وقــد تــم حفــظ كافــة محاضــر االجتماعــات، وفــي الجــدول 
أدنــاه تــم تدويــن عــدد االجتماعــات وحضــور أعضــاء اللجنــة لهــا:

أعضاء لجنة التدقيق#

20192020العام

6/66/6الدكتور حمد سعد ال سعد1

6/66/6السيد محمد حسن العمادي - عضو2

6/66/6السيد سلطان يوسف خاطر السليطي - عضو3

تقرير حوكمة الشركات. 	

تتضمــن مهــام لجنــة التدقيــق أيضــا مســؤولية إعــداد تقريــر حوكمــة الشــركات، أحــد متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وقــد تــم نشــر التقريــر 
الخــاص بعــام 2019 عــام 2020 بينمــا ســيتم نشــر تقريــر حوكمــة الشــركة لعــام 2020 داخــل التقريــر الســنوي فــي أوائــل عــام 2021.

اإلشراف على إدارة المخاطر. 	

قامــت لجنــة التدقيــق بمراجعــة فعاليــة وكفــاءة إجــراءات الشــركة إلدارة المخاطــر، ولذلــك تتطلــب مــن التدقيــق الداخلــي تزويــد تقريــر ربعــي عــن 
فعاليــة وكفــاءة إجــراءات إدارة المخاطــر فــي الشــركة. فيمــا ســبق تأكــدت اللجنــة مــن شــراء مجموعــة برامــج ســيمبيانت إلدارة المخاطــر، ويســاعد 

البرنامــج بــإدارة 25	 خطــر تــم تحديدهــا فــي الشــركة.

تبني إطار COSO كأساس لتقييم الضوابط الداخلية. 	

خالل الربع األول لعام 2019، قامت اللجنة ومجلس اإلدارة بالموافقة على تبني إطار COSO كأساس لتقييم الضوابط الداخلية

	 .)ICOFR( مراجعة تقييم اإلدارة عن الضوابط الداخلية المعمول بها إلعداد التقارير المالية

ــة  ــر المالي ــداد التقاري ــا إلع ــول به ــة المعم ــط الداخلي ــن الضواب ــم اإلدارة ع ــة تقيي ــس اإلدارة بمراجع ــس مجل ــى رئي ــة إل ــق باإلضاف ــة التدقي ــت لجن قام
لعــام 2020 التــي قــام بهــا رئيــس التدقيــق الداخلــي التنفيــذي، وتــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والموافقــات المناســبة. تــم مراجعــة 221 ضابــط رئيســي 

متعلقــة بـــ 197 إجــراء و166 مخاطــر.

الموافقة على خطة التدقيق للفترة بين 				 - 				. 		

قامــت لجنــة التدقيــق بمراجعــة والموافقــة علــى خطــة التدقيــق التــي توجــه أبعــاد ونطــاق عمليــات التدقيــق فــي الشــركة فــي الفتــرة بيــن 2019 و2021، 
وخطــة التدقيــق مبنيــة علــى المخاطــر التــي تــم تحديدهــا كأولويــات والتــي تحــدد جــدول التدقيــق حســب اإلجــراءات مــع أعلــى مســتويات المخاطــر 

للشــركة، كمــا تقــوم خطــة التدقيــق بتعييــن المــوارد والفتــرات الزمنيــة الالزمــة للقيــام بأعمــال التدقيــق.

تقييم ضوابط مكافحة االحتيال في شركة الخليج للمخازن. 		

قامــت لجنــة التدقيــق خــالل عــام 2020 بمراجعــة الرقابــة علــى مكافحــة االحتيــال. والغــرض مــن ذلــك هــو التأكــد مــن وجــود رقابــة فعالــة تخفــف 
ــتحقات،  ــة المس ــة، ونزاه ــات المصرفي ــى المدفوع ــيطرة عل ــك الس ــي ذل ــا ف ــمة بم ــا الحاس ــع القضاي ــل م ــم التعام ــال. ت ــدوث االحتي ــر ح ــن مخاط م
والســيطرة علــى المشــتريات ومــا إلــى ذلــك، تجــدون أدنــاه هيــكل التزويــر المعــدل فــي شــركة الخليــج للمخــازن. تــم تصنيــف الضوابــط عامــًة إلــى 
ضوابــط رئيســية وغيــر رئيســية، وقــد ســجلت الشــركة 331 ســيناريو لخطــر االحتيــال، وقامــت اللجنــة بمراجعــة تقييــم خطــر االحتيــال التــي قــام بهــا 

الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخلــي خــالل عــام 2020.
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إساءة استخدام األصولالفساد

احتيال 
المشتريات

احتيال 
المشتريات 

)نسبة محّولة 
من الفواتير(

احتيال 
احتيال المبيعات

المبيعات

احتيال آخر
احتيال آخر

هدايا غير تضارب المصالح
قانونية االبتزاز الرشوة

االقتصادي

النقد الحاضر

موظف وهميالشركات الوهمية
المؤشرات المزورة

إساءة وصف 
التكاليف

اإليداعات

المزودين 
المتواطئين والغير 

متواطئين

االحتيال حول 
العموالت

التعهدات المزورة

تزوير إبصال 
الدفعات

مبالغة التكاليف

غيرها

المشتريات 
الشخصية

تعويض  العاملين

الرواتب  المزورة

تعديل مستلم 
الدفعات

الشيكات الوهمية

المؤهات المفوضة

تزوير المستردات
التكاليف الوهمية

تضاعف المدفوعات

السرقة

تسجيل  المدفوعاتالعبث بالشيكاتاحتيال حول الرواتباالحتيال حول الفواتير احتيال حول تعويض 
التكاليف

المستحقات

احتيال حول 
المشطوبات

االحتيال من 
خال االلتفاف

المكشوف

االختاس

الغير مسجلة

المسجلة 
بأقل من 
قيمتها

المبيعات

المستردات 
وغيرها

النقد

تزوير 
المدفوعات

التقرير السنوي ألنشطة
لجنة التدقيق

تقييم امتثال الشركة الضريبي. 		

قامــت لجنــة التدقيــق بمراجعــة والتحقــق مــن صحــة مــع االحتفــاظ بالتدقيــق الضريبــي للشــركة لفتــرة حتــى نهايــة عــام 2020. يتعامــل المدقــق 
ــات. ــم الملف ــة وتقدي ــات الضريبي ــع االلتزام ــع جمي ــركة E&Y م ــي للش الخارج

 تقييم امتثال الشركة الضريبي. 		

مراجعــة المالحظــات المقدمــة إلــى لجنــة التدقيــق كمــا تمــت مناقشــتها مــع اإلدارة راجعــت لجنــة التدقيــق حالــة نتائــج التدقيــق حتــى تاريخــه لــكل 
ربــع ســنة. كمــا راجعــت اللجنــة الوقــت الزمنــي لجميــع نتائــج التدقيــق المعلقــة المتعقبــة لفهــم العامــل األساســي وراء عــدم حلهــا.

السرقة

طلب وتحويل 
األصول

المبيعات 
والشحنات 

الزائفة

المشتريات 
والمستلمات

السرقة 
المكشوفة

الجرد  واألصول 
األخرى

إساءة 
االستخدام

االحتيال في البيانات المالية

التفاوت 
الزمني

مؤهات 
الموظفين

اإليرادات 
الوهمية

الوثائق 
الداخلية

المسؤوليات 
/ التكاليف 

المخفية

اإلفصاحات 
الناقصة

إساءة تقييم 
األصول

الوثائق 
الخارجية

تخفيض  قيمة 
األصول / 
اإليرادات

المبالغة في 
كشوف األصول 

/ اإليرادات

الغير ماليةالمالية

التقرير السنوي ألنشطة
لجنة التدقيق
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تقرير
 حوكمة 

الشركات 2٠2٠



موجز عن مجلس إدارة الشركة:

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.قأسم الشركة

5 فبراير 2018تاريخ انتخاب / تعيين األعضاء الحالين لمجلس إدارة الشركة

2020تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين

تسعة )9(عدد أعضاء مجلس اإلدارة

ثالثة )3(عدد األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة

ستة )6(عدد األعضاء الغير مستقلين في مجلس اإلدارة

ال يوجدعدد األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلدارة

تسعة )9(عدد األعضاء الغير تنفيذيين في مجلس اإلدارة

ستة )6(عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في العام المعني في تقرير حوكمة الشركات 

ثالثة )3(عدد أعضاء لجنة التدقيق

اثنان )2(عدد األعضاء المستقلين في لجنة التدقيق

واحد )1(عدد األعضاء الغير مستقلين في لجنة التدقيق

ال يوجدعدد األعضاء التنفيذيين في لجنة التدقيق

ثالثة )3(عدد األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة التدقيق

ال يوجدعدد أعضاء لجنة التدقيق الذين ال ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة

ثالثة )3(عدد أعضاء لجنة المكافآت

واحد )1(عدد األعضاء المستقلين في لجنة المكافآت

اثنان )2(عدد األعضاء الغير مستقين في لجنة المكافآت

ال يوجدعدد األعضاء التنفيذيين في لجنة المكافآت

ثالثة )3(عدد األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة المكافآت

ال يوجدعدد أعضاء لجنة المكافآت الذين ال ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة

ثالثة )3(عدد أعضاء لجنة الترشيحات

واحد )1(عدد األعضاء المستقلين في لجنة الترشيحات

اثنان )2(عدد األعضاء الغير مستقلين في لجنة الترشيحات

ال يوجدعدد األعضاء التنفيذيين في لجنة الترشيحات

ثالثة )3(عدد األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة الترشيحات

ال يوجدعدد أعضاء لجنة الترشيحات الذين ال ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة

200.000عدد أسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة

الجدول 3عدد األسهم المنتسبة ألعضاء مجلس اإلدارة في نهاية العام المالي المنصرم

80	.586.031عدد األسهم المدرجة للشركة في نهاية العام المالي المنصرم

ــام  ــة الع ــي نهاي ــة ف ــة العادي ــة العام ــات الجمعي ــور اجتماع ــلة لحض ــوات المرس ــدد الدع ع
المالــي المنصــرم 2020 

مرة واحدة بتاريخ 3 فبراير 2020

موجز عن مجلس إدارة الشركة:
لقــد قــام مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن بتأســيس ثــالث لجــان وتفويضهــا بســلطات وصالحيــات معينــة، ولجــان مجلــس اإلدارة الفّعالــة حاليــً 

هــم كمــا يلــي:

جــدول 1.1: عضوية لجان مجلس اإلدارة:

لجنة التدقيقلجنة المكافآتلجنة الترشيحاتأعضاء مجلس اإلدارة#

1
الشيخ عبداهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة  - شركة المسار التجارية

2
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة المرقاب كابيتال

3
السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد

عضو - شركة البتيل التجارية
رئيس اللجنة

	
الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد
عضو - شركة الشمائل المحدودة

رئيس اللجنة

5
السيد سلطان يوسف خاطر السليطي

عضو- شركة السنام التجارية
عضو

6
السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي

عضو - شركة الرواق التجارية
عضوعضورئيس اللجنة

7
السيد محمد حسن محمد العمادي

عضو - مجموعة اسماعيل بن علي
عضوعضو

8
السيد فيصل محمد علي العمادي

عضو - شخصي
عضو

9
هنادي أنور الصالح

عضو - شركة أجيليتي الكويت

جدول 2.1: ســجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماعات:

عضو المجلس / ممثله#
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غير مستقلغير تنفيذي1/16/6الشيخ عبداهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني1

غير مستقلغير تنفيذي1/16/6الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني2

غير مستقلغير تنفيذي1/16/61/1السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد3

مستقلغير تنفيذي1/16/66/6الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد	

غير مستقلغير تنفيذي1/15/61/1السيد سلطان يوسف خاطر السليطي 5

غير مستقلغير تنفيذي1/16/61/11/16/6السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي6

مستقلغير تنفيذي1/16/61/16/6السيد محمد حسن محمد العمادي  عضو7

غير مستقلغير تنفيذي0/16/6السيدة هنادي الصالح - عضو8

مستقلغير تنفيذي1/16/61/1السيد فيصل محمد علي العمادي - عضو9
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جدول 3.1: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألســهم شــركة الخليج للمخازن:

القسم/ االسم
ممثل عنالمنصب

عدد األسهم 
الممتلكة في 31 
x10  2019 ديسمبر

إضافة: صافي 
التغيرات بعدد 
األسهم خالل 

x10  العام

عدد األسهم 
الممتلكة في 
ديسمبر 2020 
بعد إضافة 

القيمة اإلسمية 
x10  التغيير

فهــد  بــن  عبــداهلل  الشــيخ 
بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي

رئيس مجلس 
اإلدارة

000شخصي

200.000)176.502(376.502شركة المسار للخدمات

حمــد بــن  فهــد   الشــيخ 
بن جاسم بن جبر آل ثاني

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

2.000.00002.000.000شخصي

123.761.8000123.761.800شركة المرقاب كابيتال

الســيد أحمــد مبــارك ناصــر 
العلــي المعاضيــد

عضو

000شخصي

200.0000200.000شركة البتيل التجارية

الدكتــور حمــد ســعد ماجــد 
آل ســعد

عضو

000شخصي

200.0000200.000مجموعة الشمائل المحدودة

يوســف  ســلطان  الســيد 
الســليطي خاطــر 

عضو

000شخصي

18.600.000018.600.000شركة السنام التجارية

ســلطان  جاســم  الســيد 
الرميحــي جاســم 

عضو

000شخصي

880.000.	880.00001.	1شركة الرواق التجارية

عضوالسيدة هنادي الصالح

000شخصي

00	.000108.578	.108.578أجيليتي - الكويت

حســن  محمــد  الســيد 
العمــادي محمــد 

عضو

000شخصي

259.9900259.990مجموعة اسماعيل بن علي

الســيد فيصــل محمــد علــي 
العمــادي

عضو

200.0000200.000شخصي

000شركة

رنجيف منون
الرئيس 

التنفيذي

000شخصي

000ال يوجد
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ــذا  ــود ه ــة بن ــازن بكاف ــج للمخ ــركة الخلي ــت ش التزم
القانــون، وتــم توضيــح تطبيــق الشــركة لكافــة مواد 
الصادرعــن  الشــركات  حوكمــة  قانــون  وأحــكام 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وفقــً لمتطلبــات هــذا 

ــون. القان

ــر  ــن التقري ــركات ضم ــة الش ــر حوكم ــم إدراج تقري ت
ــة  ــى كاف ــه عل ــم توزيع ــذي يت ــركة ال ــنوي للش الس

المســاهمين.

اعتمــدت شــركة الخليج للمخــازن COSO إطــارا للرقابة 
الداخليــة فــي الشــركة والذي يعتبــر نموذًجا مشــترًكا 
للرقابــة الداخليــة ، يمكن للشــركات والمؤسســات من 

خاللــه تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخلية الخاصــة بها.

لقــد عمــل مجلــس إدارة الشــركة علــى تأكيــد التــزام 
الشــركة بهــذا النظــام، حيــث طبقــت شــركة الخليــج 
للمخــازن أعلــى معايير ومبــادئ الحوكمــة الــواردة في 
هــذا النظــام التــي تتمثــل فــي: العدالــة والمســاواة بين 
أصحــاب المصالــح وعــدم التمييــز بينهــم علــى أســاس 
واالفصــاح  والشــفافية  الديــن،  أو  الجنــس  أو  العــرق 
وإتاحــة المعلومــات للهيئــة وألصحــاب المصالــح فــي 

الوقــت المناســب.

يؤمــن مجلــس اإلدارة وكذلــك اإلدارة التنفيذيــة بــأن 
حوكمــة الشــراكات هــي عنصــر أساســي لتعزيــز ثقــة 
المســاهمين خاصــة مســاهمي األقليــة وأصحــاب 
المصالــح، وذلــك مــن خــالل زيــادة مســتوى الشــفافية 
فــي مــا يتعلــق بالملكيــة والســيطرة، وتنفيــذ نظــام 
لخلــق  االســتراتيجية  األعمــال  إلدارة  فعــال  مراقبــة 
ــركة. ــن الش ــراكات ضم ــة الش ــة حوكم ــي بأهمي الوع

تطبيقــات  وتحديــث  بمراجعــة  المجلــس  ويقــوم 
وااللتــزام  ومنتظمــة،  مســتمرة  بصــورة  الحوكمــة 
ــة إدراج أو  ــي حال ــة ف ــادئ الحوكم ــل مب ــق أفض بتطبي
تــداول أيــة أوراق ماليــة فــي ســوق أجنبيــة، وإعــالء قيــم 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم المصلحة 
العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة 

ــة. الخاص

تأكيــداُ علــى التــزام المجلس فقــد قام بصورة ســنوية 
ً مــن خاللــه التزامهــم  بتوقيــع إقــرار مكتــوب مبينــ
وتطبيقهــم لكافة مبــادئ ولوائــح الحوكمــة الصادرة 

عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

ويقــوم المجلــس مــن خــالل لجنــة التدقيــق متمثلــة 
بمراجعــة  الداخلــي  للتدقيــق  التنفيــذي  بالرئيــس 
وتحديــث سياســات ومواثيق المجلس ولجانها ســنويا 
لضمــان تطبيقهــا ألحــدث القوانيــن واللوائــح المعنيــة.

لقواعــد  دوريــة  بمراجعــة  الشــركة  تقــوم  وأيضــُا 
ــا  ــركة، مم ــم الش ــد قي ــي تجس ــي الت ــلوك المهن الس
يتضمن مراجعة الممارســات المسموحة والمحظورة 
فــي الشــركة إضافــًة إلــى مراجعــة مواثيــق المجلــس 

المعنيــة.

تــم إجــراء هــذه المراجعــة مــن قبــل إدارة التدقيــق 
الداخلــي بالتعــاون مــع اإلدارة خــالل عــام 2020.

المادة )	(
نطاق التطبيق

ــركات،  ــى الش ــام عل ــذا النظ ــكام ه ــادئ وأح ــري مب تس
والكيانــات القانونيــة المدرجــة بالســوق الرئيســية، مــا لــم 
يــرد بشــأنها نــص خــاص فــي أي مــن تشــريعات الهيئــة.

ــا  ــن التزامه ــنوي ع ــا الس ــي تقريره ــركة ف ــح الش وتفص
بتطبيــق مبــادئ وأحــكام هــذا النظــام، وفــي حالــة عدم 
االلتــزام بتطبيــق أي مــن مبادئــه أو أحكامه-ألســباب 
ــة  ــة أو مصلح ــة العام ــاة للمصلح ــة مراع ــا الهيئ تقبله
الســوق أو حمايــة للمســتثمرين-يجب تحديــد المــادة أو 
المــواد التــي لــم تلتــزم بتطبيــق أحكامهــا ومبــررات عدم 
التطبيــق أو أســباب المخالفة-بحســب األحــوال- بتقريــر 

ــة. الحوكم

يلتــزم المجلــس بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة 
فــي هــذا النظــام التــي تتمثــل فــي: العدالة والمســاواة 
بيــن أصحــاب المصالــح وعــدم التمييــز بينهــم علــى 
والشــفافية  الديــن،  أو  الجنــس  أو  العــرق  أســاس 
وألصحــاب  للهيئــة  المعلومــات  وإتاحــة  واالفصــاح 
التــي  وبالكيفيــة  المناســب  الوقــت  فــي  المصالــح 
ــم  ــام بأعماله ــم والقي ــاذ قراراته ــن اتخ ــم م تمكنه
ــة  ــؤولية االجتماعي ــم المس ــالء قي ــح، وإع ــكل صحي بش
للشــركة  العامــة  المصلحــة  وتقديــم  للشــركة، 
وأداء  الخاصــة،  المصلحــة  علــى  المصالــح  وأصحــاب 
الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة 
ــا  ــئة عنه ــؤولية الناش ــل المس ــالص وتحم ــرف وإخ وش

والمجتمــع. المصالــح  أصحــاب  أمــام 

تطبيقــات  وتحديــث  مراجعــة  المجلــس  وعلــى 
وااللتــزام  ومنتظمــة،  مســتمرة  بصــورة  الحوكمــة 
إدراج  حالــة  فــي  الحوكمــة  مبــادئ  أفضــل  بتطبيــق 
أو تــداول أيــة أوراق ماليــة فــي ســوق أجنبيــة وإعــالء 
ــزم  ــا يلت ــاهمين، كم ــن المس ــادل بي ــداول الع ــدا الت مب
تجســد  التــي  المهنــي  الســلوك  قواعــد  بتطويــر 
والتنظيميــة  الدوريــة  وبالمراجعــة  الشــركة،  قيــم 
التــي  الداخليــة  لسياســاتها، ومواثيقهــا، وإجراءاتهــا 
يجــب علــى أعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، 
ــن  ــي م ــا، والت ــزام به ــن االلت ــارين، والموظفي والمستش
بينهــا: مواثيــق المجلــس ولجانــه، وسياســة تعامالتهــا 
مــع األطــراف ذات العالقــة، وقواعــد تــداول األشــخاص 

المطلعيــن.

المادة )	(
االلتزام بمبادئ 

الحوكمة
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لقــد تــم اإلقــرار والتوقيــع علــى تقريــر الحوكمــة 
قبــل  مــن   2020 لعــام  للمخــازن  الخليــج  لشــركة 
التقريــر  فــي  إدراجــه  وتــم  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
ــع  ــى جمي ــه عل ــم توزيع ــذي يت ــور ال ــنوي المنش الس
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمين 
الموقــع  علــى  نشــره  تــم  وكذلــك   ، العاديــة 
ــم  ــد ت ــة. وق ــرة كافي ــل فت ــركة قب ــي للش االلكترون

التقريــر: هــذا  تضميــن 

ــالل . 1 ــت خ ــي ارتكب ــات الت ــن المخالف ــاح ع 1.اإلفص
والجــزاءات  المخالفــات  بينهــا  ومــن  الســنة 
التــي وقعــت عليهــا لعــدم التزامهــا بتطبيــق 
أي مــن مبــادئ أو أحــكام هــذا النظــام، وبيــان 
أســبابها، وطريقــة معالجتهــا وســبل تفاديهــا 
ــة  ــة أي ــم مالحظ ــم يت ــث ل ــتقبل. حي ــي المس ف
مخالفــات تــم ارتكابهــا خــالل  عــام 2020 مــن 

قبــل الشــركة.

الخاصــة . 2 المعلومــات  عــن  اإلفصــاح  2.تــم 
التنفيذيــة  واإلدارة  ولجانــه،  المجلــس  بأعضــاء 
ــؤولياتهم  ــم ومس ــركة وصالحياته ــا بالش العلي

ومكافآتهــم. الســنة،  خــالل  وأعمالهــم 

حيــث بلغــت مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة   
القطــري بالريــال   2019 عــام  خــالل 

ريــال   6.305.000 اإلدارة:  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة   
. ي قطــر

ريــال   8.750.000 التنفيذيــة:  اإلداريــة  المكافــآت   
. ي قطــر

أدنــاه  المبالــغ  بعــرض  المجــاس  أوصــى  كمــا   
إلــى  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  كمكافــآت 
ــا  ــا واعتماده ــق عليه ــة للتصدي ــة العام الجمعي

؛ التالــي  النحــو  علــى   2020 لعــام 

	  6.900.000 اإلدارة:  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة 
قطــري. ريــال 

ــال  	 ــة: 5.900.000 ري ــة التنفيذي ــآت اإلداري المكاف
قطــري.

الخليــج . 3 لشــركة  الحوكمــة  تقريــر  يتضمــن 
والرقابــة  المخاطــر،  إدارة  إجــراءات  للمخــازن 
الداخليــة فــي الشــركة بمــا فيهــا االشــراف علــى 
ــا  ــل به ــا يتص ــتثمارات، وم ــة واالس ــؤون المالي الش

معلومــات. مــن 

عــدد . 	 متضمنــة  اللجــان،  أعمــال  عــن  ملخــص 
توصيــات. مــن  إليــه  انتهــت  ومــا  اجتماعاتهــا 

يتضمــن تقريــر الحوكمــة اإلجــراءات التــي تبعهــا . 5
ــا  ــد تواجهه ــي ق ــر الت ــد المخاط ــركة لتحدي الش
مقــارن  وتحليــل  وإدارتهــا،  تقييمهــا  وطــرق 
الشــركة،  تواجههــا  التــي  المخاطــر  لعوامــل 
لمواجهــة  المعتمــدة  األنظمــة  ومناقشــة 
فــي  المتوقعــة  غيــر  أو  الجذريــة  التغييــرات 

الســوق.

ــاء . 6 ــم أداء أعض ــس اإلدارة بتقيي ــس مجل ــام رئي ق
مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2020 لتقييــم فعاليــة 
وجــودة كل عضــو علــى حــدة وتحديــد نقــاط 

ــه. ــال خبرت ــي مج ــف كل ف ــوة والضع الق

المادة )	(
تقرير الحوكمة

تقريــر الحوكمــة جــزء ال يتجــزأ مــن التقريــر الســنوي 
للشــركة يرفــق بــه موقعــا مــن الرئيــس.

هــذا  مــن   )2( المــادة  بحكــم  اإلخــالل  عــدم  مــع 
النظــام، يجــب أن يتضمــن تقريــر الحوكمــة إفصــاح 
ــام،  ــذا النظ ــكام ه ــق أح ــزام بتطبي ــن االلت ــركة ع الش
وأن يتضمــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بتطبيــق 
مبادئــه وأحكامــه، والتــي منهــا علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر:

اإلجــراءات التــي اتبعتهــا الشــركة بشــأن تطبيــق . 1
أحــكام هــذا النظــام.

خــالل . 2 ارتكبــت  التــي  المخالفــات  عــن  اإلفصــاح 
التــي  بينهــا المخالفــات والجــزاءات  الســنة ومــن 
وقعــت عليهــا لعــدم التزامهــا بتطبيــق أي مــن 
مبــادئ أو أحــكام هــذا النظــام، وبيــان أســبابها، 
فــي  تفاديهــا  وســبل  معالجتهــا  وطريقــة 

. لمســتقبل ا

بأعضــاء . 3 الخاصــة  المعلومــات  عــن  اإلفصــاح 
العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  ولجانــه،  المجلــس 
ومســؤولياتهم  وصالحياتهــم  بالشــركة 

ومكافآتهــم. الســنة،  خــالل  وأعمالهــم 

والرقابــة . 	 المخاطــر،  إدارة  إجــراءات  عــن  اإلفصــاح 
ــى  ــراف عل ــا االش ــا فيه ــركة بم ــي الش ــة ف الداخلي
الشــؤون الماليــة واالســتثمارات، ومــا يتصــل بهــا 

مــن معلومــات.

أعمــال اللجــان، متضمنــة عــدد اجتماعاتهــا ومــا . 5
انتهــت إليــه مــن توصيــات.

الشــركة . 6 تبعهــا  التــي  اإلجــراءات  عــن  اإلفصــاح 
وطــرق  تواجههــا  قــد  التــي  المخاطــر  لتحديــد 
لعوامــل  مقــارن  وتحليــل  وإدارتهــا،  تقييمهــا 
ومناقشــة  الشــركة،  تواجههــا  التــي  المخاطــر 
األنظمــة المعتمــدة لمواجهــة التغييــرات الجذريــة 

الســوق. فــي  المتوقعــة  غيــر  أو 

ــزام . 7 ــدى الت ــس وم ــم أداء المجل ــن تقيي ــاح ع اإلفص
والقيــام  الشــركة،  مصالــح  بتحقيــق  أعضائــه 
المجلــس  اجتماعــات  وحضــور  اللجــان،  بأعمــال 
ولجانــه، واإلفصــاح عــن تقييــم أداء اإلدارة التنفيذية 
العليــا بشــأن تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة 
التظلمــات،  عــدد  تحديــد  فيهــا  بمــا  المخاطــر 
والطريقــة  والبالغــات،  والمقترحــات،  والشــكاوى، 

التــي عالــج بهــا المجلــس المســائل الرقابيــة.

الخلــل فــي تطبيــق نظــام . 8 أوجــه  اإلفصــاح عــن 
الرقابــة الداخليــة كليــا أو جزئيــا أو مواطــن الضعــف 
فــي تطبيقــه، واإلفصــاح عــن حــاالت الطــوارئ التــي 
للشــركة،  المالــي  األداء  علــى  تقــر  قــد  أو  أقــرت 
ــة  ــي معالج ــركة ف ــا الش ــي اتبعته ــراءات الت واإلج
االت اإلخفــاق فــي تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة 
)الســيما المشــاكل المفصــح عنهــا فــي التقاريــر 

الســنوية للشــركة وبياناتهــا الماليــة(.

بالقواعــد . 9 الشــركة  التــزام  مــدى  عــن  اإلفصــاح 
فــي  واإلدراج  اإلفصــاح  تحكــم  التــي  والشــروط 

الســوق.

ــركة . 10 ــون الش ــة تك ــزاع أو خصوم ــن أي ن ــاح ع اإلفص
والدعــاوى  التحكيــم،  فيهــا  بمــا  فيهــا  طرفــا 

القضائيــة.

اإلفصــاح عــن التعامــالت والصفقــات التــي تبرمهــا . 11
الشــركة مــع اي طــرف ذي عالقــة.
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ــا ألداء لجــان مجلــس . 7 أجــرى الرئيــس أيًضــا تقييًم
اإلدارة مركــزًا علــى دورهــا النشــط والتزامهــم 
تقييــم  تــم   ، اللجنــة  اجتماعــات  حضــور  فــي 

اللجــان علــى النحــو التالــي:

ممتازجيداللجنة

√لجنة التدقيق

√لجنة المكافآت

√لجنة الترشيحات

إجراءات إدارة المخاطر. 8

الشــركة  فــي  المخاطــر  إدارة  إجــراءات  هــدف   
هــو تقييــم المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى إنجــاز 
الشــركة ألهدافهــا االســتراتيجية ومعالجتهــا 
ومراقبتهــا والتعبيــر عنهــا فــي التقاريــر، ونقــدم 
موجــز عــن إجــراءات إدارة المخاطــر فــي الشــركة 

ــي: ــا يل فيم

تحديد سياق المخاطر 	
الشــركة  لمنــاخ  وفقــً  التقييــم  إجــراء  يتــم   
العملــي وأهدافهــا االســتراتيجية ومخططاتهــا 

. لعمليــة ا
تحديد المخاطر 	

ــر  ــئة عب ــدة والناش ــر الجدي ــد المخاط ــم تحدي يت  
ــاب  ــع أصح ــل م ــالت وورش العم ــام بالمقاب القي
المصالــح المعنييــن فــي الشــركة، ويتــم تعريــف 
الــذي  الشــرط  أو  الحــدث  المخاطــر مــن خــالل 
قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى قــدرة الشــركة فــي 
تحقيــق أهدافهــا العمليــة واالســتراتيجية مــع 
وكيفيــة  المحتمــل  األثــر  االعتبــار  بعيــن  األخــذ 
ــداف. ــذه األه ــى ه ــر عل ــر بالتأث ــذه المخاط ــام ه قي

تقييم المخاطر 	
النتائــج  مقارنــة  عبــر  المخاطــر  تقييــم  يتــم   
ــركة  ــدرة الش ــع ق ــر م ــل المخاط ــات تحلي لعملي
علــى اســتيعاب المخاطــر، وتحديــد مــا إذا كان 
مســتوى الخطــر مقبــواًل للشــركة أم إذا تطلــب 

المعالجــة. الخطــر 
معالجة المخاطر 	

ــم  ــر أن يت ــم المخاط ــة تقيي ــال رأت عملي ــي ح ف  
الحلــول  أحــد  اختيــار  يتــم  الخطــر،  معالجــة 

التاليــة:
 .I تقليــل المخاطــر مــن خــالل  تنفيــذ خطــة

الخطــر لمعالجــة  عمــل 

 .II مشــاركة الخطــر مــع طــرف أو أطــراف ثالثــة
)ومثــال علــى ذلــك إبــرام اتفاقيــات تأميــن أو 

عقــود تمويــل المخاطــر(

 .III إنهــاء خــالل  مــن  كليــً  المخاطــر  تجنــب 
القيــام بالنشــاط الــذي قــد يــؤدي إلــى الخطــر 

المعنــي

خطة عمل 	
خطــط عمــل تتضمــن أنشــطة محــددة للتنفيــذ   
لتنفيــذ  المحــددة  والمســؤوليات  والمواعيــد 
ــؤولية  ــا مس ــد اإلدارة العلي ــال، وتتكب ــذه األعم ه
وهــي  الشــركة  فــي  الرئيســية  المخاطــر 
ــر  ــد المخاط ــر تحدي ــث تقاري ــن تحدي ــؤولة ع مس

العمــل. خطــط  وتنفيــذ 
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مراقبة ومراجعة المخاطر 	
إدارة التدقيــق الداخلــي مســؤولة عــن مراقبــة   
التقــدم فــي خطــط العمــل ولتصعيــد هــذه 
أو  المناســب  اإلداري  الهيــكل  ضمــن  الخطــط 
ــوم  ــا تق ــة، كم ــد الحاج ــق عن ــة التدقي ــى لجن إل
ــة  ــة بمراجع ــد الحاج ــي عن ــق الداخل إدارة التدقي
المراجعــة  لخطــة  وفقــً  المخاطــر  أكبــر 
ــر إلــى لجنــة التدقيــق  الداخليــة، وتقديــم التقاري
الداخلــي، كمــا تقــوم اإلدارة بتنفيــذ واإلشــراف 
هــذه  وفعاليــة  العمــل  خطــط  تطبيــق  علــى 
الجهــود فــي تقليــل مســتوى خطــورة المخاطــر 
تأثيــر  فــي  النظــر  إلــى  باإلضافــة  المحــددة، 
أنشــطة إدارة المخاطــر علــى قــدرة الشــركة فــي 

االســتراتيجية. أهدافهــا  تحقيــق 

ومتطلبــات . 9 قواعــد  لجميــع  الشــركة  تلتــزم 
الســوق  فــي  بهــا  المعمــول  واإلفصــاح  الســوق 

الخليــج . 10 شــركة  لــدى   ،  2020 عــام  نهايــة  فــي 
للمخــازن عــدد مــن القضايــا القانونيــة المعلقــة 
ــداد  ــي س ــر ف ــا بالتقصي ــق معظمه ــي تتعل والت
ــدي.  ــزاع تعاق ــض بن ــق البع ــا يتعل ــن، بينم المديني
تــم إجــراء تقييــم لهــذه الحــاالت وتــم  وقــد 
وضــع أحــكام حيثمــا توجــد شــكوك معقولــة:

عدد 2020
القضايا 

القيمة 
الكلية 
للدعاوى

ريال 
قطري

ــة  ــاوى المرفوع الدع
شــركة  قبــل  مــن 

للمخــازن الخليــج 
232.6		.133

ــة  ــاوى المرفوع الدع
ــج  ــركة الخلي ــد ش ض

ــازن للمخ
00

شــركة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  جميــع  اســتوفى 
ومتطلباتهــا  العضويــة  شــروط  للمخــازن  الخليــج 
وفًقــا لجميــع متطلبــات الهيئــات التنظيميــة ذات 
الصلــة ؛ كمــا قدمــوا إقــرارا كتابيــً بأنهــم لــم يتلقــوا 
أي عقوبــة جنائيــة أو جريمــة ضــد الشــرف أو النزاهــة 
مــن  أي  او  باألمانــة،  المخلــة  الجرائــم  مــن  أي  أو 
الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة )0	( مــن القانــون 
ألســواق  قطــر  هيئــة  بشــأن   2012 لســنة   )8( رقــم 
الماليــة، والمادتيــن )	33( و)ه33( مــن القانــون رقــم 
)11( لســنة 2015 بإصــدار قانــون الشــركات التجاريــة.

ــا،  ــرين عام ــد وعش ــن واح ــو ع ــر أي عض ــل عم وال يق
ويتمتعــون باألهليــة الكاملــة.

يمتلــك األعضــاء عــدد )200.000( مئتــان ألــف ســهمً مــن 
أســهم شــركة الخليــج للمخــازن علــى األقــل وفقــً 
للمــادة 26 مــن النظــام األساســي للشــركة. )يعفــى 

العضــو المســتقل(.

بعــدم  المذكوريــن  األعضــاء  جميــع  أقــر  كمــا 
توليهــم أي منصــب يحظــر عليــه قانونــً الجميــع 
بينــه وبيــن عضويــة المجلــس، وأعضــاء المجلــس 

يجــب أن يكــون عضــو المجلــس مؤهــال، ويتمتــع بقــدر 
كاف مــن المعرفــة باألمــور اإلداريــة والخبــرة المناســبة 
لتأديــة مهامــه بصــورة فعالــة، ويتعيــن عليــه تخصيص 
الوقــت الكافــي للقيــام بعملــه بــكل نزاهــة وشــفافية 

بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة وأهدافهــا وغاياتهــا.

ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

أن أال يقــل عمــره عــن واحــد وعشــرين عامــا، وأن . 1
يكــون متمتعــا باألهليــة الكاملــة.

أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة، . 2
أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، او فــي 
جريمــة مــن الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة 
ــة  ــأن هيئ ــنة 2012 بش ــم )8( لس ــون رق ــن القان )0	( م
و)ه33(   )33	( والمادتيــن  الماليــة،  ألســواق  قطــر 
مــن القانــون رقــم )11( لســنة 2015 بإصــدار قانــون 
مــن  ممنوعــا  يكــون  أن  أو  التجاريــة،  الشــركات 
مزاولــة أي عمــل فــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة 
الهيئــة بموجــب المــادة )35 فقــرة 12( مــن القانــون 
ــد  ــون ق ــه، او أن يك ــار إلي ــنة 2012 المش ــم )8( لس رق
ــاره. ــه اعتب ــد رد إلي ــن ق ــم يك ــه، مال ــي بإفالس قض

المادة )	(
الشروط الواجب 

توافرها في 
أعضاء المجلس
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لديهــم  عاليــة،  وكفــاءة  خبــرة  ذوي  الحالييــن 
والخبــرة  اإلداريــة  الشــؤون  ألداء  الالزمــة  المعرفــة 

بفعاليــة. مهامهــم  تنفيــذ  فــي  المعنيــة 
ألعضــاء  الذاتيــة  الســيرة  أدنــاه  فيمــا  نســتعرض 
مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجــان المجلــس كمايلــي:

ــر  ــن جب ــن جاســم ب ــن فهــد ب الشــيخ عبــد اهلل ب
ــي آل ثان

شــغل الشــيخ عبــد اهلل منصــب عضــو فــي مجلــس 
إدارة شــركة الخليــج للمخــازن منــذ العــام 2009، وتوّلى 
مقاعــد فــي لجنتــي المناقصــات والترشــيحات قبــل 
أن يعتلــي منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي العــام 
العشــر  تناهــز  خبــرة  اهلل  عبــد  الشــيخ  ولــدى   .201	
ســنوات فــي مجــال األعمــال، إضافــة إلــى خبرتــه 
الســابقة مــع شــركة قافكــو، ويشــغل منصبــً مــع 
شــركة منتجــات فــي الوقــت الحالــي، والشــيخ عبــد 
اهلل عضــو غيــر مســتقل وغيــر تنفيــذي فــي مجلــس 

اإلدارة.

ــر آل  ــن جب ــم ب ــن جاس ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ فه الش
ثانــي

حــاز الشــيخ فهــد علــى خبــرة واســعة فــي عــدة 
مجــاالت خــالل فتــرة تزيــد عــن 8 ســنوات، ويعمــل 
ــال  ــر األعم ــام لتطوي ــر الع ــب المدي ــة نائ ــً بصف حالي
فــي بنــك قطــر الدولــي، وقــد نــال علــى شــهادة 
الجامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس 
ــري،  ــاد السويس ــف باالتح ــة جني ــي مدين ــة ف األوروبي
باإلضافــة إلــى حصولــه علــى تدريــب فــي العلــوم 
الماليــة والمصرفيــة مــن األكاديميــة العربيــة فــي 
مدينــة عّمــان بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية. يشــغل 
الشــيخ فهــد منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة في 
ــر  ــو غي ــد عض ــيخ فه ــازن، والش ــج للمخ ــركة الخلي ش

مســتقل وغيــر تنفيــذي فــي مجلــس اإلدارة.

السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد
قــد حــاز الســيد أحمــد علــى نجــاح باهــر فــي قطــاع 
ــد  ــرة تزي ــه خب ــر، ولدي ــة قط ــي دول ــة ف ــع بالتجزئ البي
ــع،  ــذ البي ــركات ومناف ــر الش ــي تطوي ــنة ف ــن 25 س ع
وهــو حاليــً شــريك ومديــر لمجموعــة شــركات البتيل، 
ــازن،  ــج للمخ ــركة الخلي ــي ش ــد مؤسس ــه أح ــا أن كم
وقــد التحــق بعــدة دورات تدريبيــة عســكرية وإداريــة 
متخصصــة فــي العمــل وعلــوم اإلدارة فــي دولــة 
والمملكــة  الهاشــمية  األردنيــة  والمملكــة  قطــر 
والســيد  األمريكيــة.  المتحــدة  والواليــات  المتحــدة 
أحمــد عضــو غيرمســتقل غيــر تنفيــذي، كمــا يشــغل 

ــآت.  ــة المكاف ــة لجن رئاس

الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد
الدكتــور حمــد أحــد الشــخصيات المرموقــة فــي 
ــد  ــرة تزي ــه خب ــر، ولدي ــة قط ــي دول ــي ف ــاع البيئ القط
عــن 	3 عامــً فــي مجــال الشــؤون البيئيــة مــع العديد 
ــي  ــعة ف ــرة واس ــه خب ــوزارات، ولدي ــركات وال ــن الش م
شــركات االســتثمار الزراعــي وفــي مجــال التدقيــق 
الداخلــي وعمــل بصفــة المستشــار الرئيســي لشــركة 
الحصــاد الغذائيــة، باإلضافــة إلــى انتســابه إلــى عــدة 
ــة  ــا رئاس ــغل حالي ــو يش ــة، وه ــس إداري ــان ومجال لج
ــوراه  ــهادة الدكت ــى ش ــال عل ــد ن ــق، وق ــة التدقي لجن
نوتينغهــام فــي  النبــات مــن جامعــة  فــي علــم 
المملكــة المتحــدة. والدكتــور حمــد عضــو مســتقل 

ــذي. ــر تنفي غي

السيد سلطان يوسف خاطرالسليطي
تــم تعييــن الســيد ســلطان كممثــل لشــركة الســنام 
عضــو فــي مجلــس اإلدارة فــي عــام 2019، شــغل 
الســيد ســلطان العديــد مــن المناصــب فــي مجــاالت 
مختلفــة ، بمــا فــي ذلــك الماليــة واألمــن لمهنــة تمتد 
ألكثــر مــن 27 عاًمــا ، ويعمــل حالًيــا فــي مكتــب رئيس 

ــالل . 3 ــه أو خ ــد انتخاب ــكا عن ــاهما، ومال ــون مس أن يك
ثالثيــن يومــأ مــن تاريــخ انتخابــه لعــدد مــن أســهم 
ويجــب  األساســي؛  النظــام  يحــدده  الشــركة 
إيداعهــا خــالل ســتين يومــأ مــن تاريــخ بــدء العضوية 
لــدى جهــة اإليــداع مــع عــدم قابليتهــا للتــداول 
ــة  ــدة العضوي ــي م ــى أن تنته ــز إل ــن أو الحج أو الره
ويصــدق علــى ميزانيــة أخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا 
حقــوق  لضمــان  تخصــص  وأن  بأعمالــه،  العضــو 
عــن  والغيــر  والدائنيــن  والمســاهمين  الشــركة 
المســؤولية التــي تقــع علــى أعضــاء المجلــس، وإذا 
لــم يقــدم العضــو الضمــان علــى الوجــه المذكــور 
ــن  ــتقل م ــو المس ــى العض ــه، ويعف ــت عضويت بطل

ــرط. ــك الش ذل

ــرارا . 	 ــم إق ــس تقدي ــة المجل ــح لعضوي ــى المرش وعل
ــر  ــب يحظ ــه أي منص ــدم تولي ــه بع ــر في ــا يق مكتوب
ــة المجلــس. ــا الجمــع بينــه وبيــن عضوي عليــه قانون

بإرســال . 5 الشــركة  تلتــزم  األحــوال،  جميــع  وفــي 
لعضويــة  المرشــحين  وبيانــات  بأســماء  قائمــة 
التاريــخ  قبــل  العتمادهــا  الهيئــة  إلــى  المجلــس 
علــى  بأســبوعين  المجلــس  النتخابــات  المحــدد 
األقــل مرفقــا بهــا الســيرة الذاتيــة لــكل مرشــح، 
الترشــيح. متطلبــات  مــن  األصــل  طبــق  وصــورة 
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الــوزراء الســابق. حصــل علــى بكالوريــوس فــي الفنون 
مــع تركيــز فــي التاريــخ مــن جامعــة بيــروت فــي 
لبنــان. الســيد ســلطان هــو عضــو غيــر تنفيــذي وغيــر 
ــو  ــلطان ه ــيد س ــس اإلدارة. الس ــي مجل ــتقل ف مس

عضــو فــي لجنــة الترشــيحات.

السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي
مجــال  فــي  معروفــة  شــخصية  جاســم  الســيد 
األنشــطة الرياضيــة فــي دولــة قطــر، ولديــه خبــرة 
ــاع  ــي والقط ــال الرياض ــي المج ــً ف ــن 0	 عام ــد ع تزي
الرياضيــة  النــوادي  مــن  العديــد  مــع  اللوجســتي 
باإلضافــة الــى القــوات المســلحة القطريــة. ويعمــل 
ــد  ــي، وق ــد الرياض ــادي الس ــر ن ــن س ــة أمي ــً بصف حالي
نــال علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن 
بواليــة  دينفــر  مدينــة  فــي  ســتيت  متــرو  جامعــة 
كولــورادو باإلضافــة إلــى نيلــه شــهادة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جرامبلنــج ســتيت 
فــي مدينــة روســتين بواليــة لويزيانــا فــي الواليــات 
والســيد جاســم عضــو غيــر  األمريكيــة.  المتحــدة 
مســتقل وغيــر تنفيــذي، وعضــو فــي كل مــن لجنــة 
ــة  ــغل رئاس ــآت. ويش ــق والمكاف ــيحات والتدقي الترش

لجنــة الترشــيحات.

السيد محمد حسن محمد العمادي
انضــم الســيد محمــد إلــى مجلــس اإلدارة فــي عــام 
2013 ، حيــث قــدم خبرتــه الواســعة فــي المجــاالت 
فــي  أعمالــه  إلــى  باإلضافــة  والماليــة.  المصرفيــة 
شــركة الخليــج للمخــازن، يتمتع الســيد محمــد بخبرة 
12 عاًمــا مــع مصــرف الريــان ، حيــث يشــغل حالًيــا 
منصــب رئيــس المؤسســات المالية في قطــر ، بعد أن 
قضــى بضــع ســنوات كرئيــس للخدمــات المصرفيــة 
الخاصــة لمكتــب فــرع البنــك فــي المملكــة المتحدة. 
إدارة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حصــل 
ــة  ــن األكاديمي ــويق م ــه بالتس ــع تخصص ــال م األعم
البحــري  والنقــل  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 
ــالل  ــن خ ــد م ــرف معتم ــر محت ــو مدي ــر. ه ــي مص ف
معهــد المديريــن المحترفيــن فــي كليــة األعمــال 
بجامعــة جيمــس ماديســون فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة ؛ وحاصــل علــى شــهادة فــي االستشــارات 
 )CeMAP( ــاري ــن العق ــة بالره ــات المتعلق والممارس
والماليــة  المصرفيــة  لألعمــال  لنــدن  معهــد  مــن 
فــي  عضــو  محمــد  الســيد  المتحــدة.  بالمملكــة 
لجنتــي التدقيــق والترشــيح ، وهــو عضــو غيــر تنفيــذي 

ومســتقل فــي مجلــس اإلدارة.

السيدة هنادي الصالح
تــرأس الســيدة هنــادي مجلــس إدارة شــركة أجيليتي، 
أحــد أكبــر الشــركات اللوجســتية العالميــة، كمــا أنهــا 
ــة  ــة العالمي ــرة التنفيذي ــل بالخب ــجل حاف ــك س تمتل
المالــي  التخطيــط  فــي  قياديــة  مناصــب  تشــمل 
ــادي  ــيدة هن ــت الس ــد نال ــتثمرين، وق ــات المس وعالق
شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة تافتــس فــي 
ــس  ــو مجل ــي عض ــة. وه ــدة األمريكي ــات المتح الوالي

إدارة غيــر تنفيــذي.

السيد فيصل محمد علي العمادي
منــذ  اإلدارة  مجلــس  فــي  عضــو  فيصــل  الســيد 
العــام 2018، وهــو المديــر التنفيــذي للبرامــج فــي مقــر 
شــركة صلتــك، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
األردنيــة،  االســراء  جامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي 
وعلــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
ــل  ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي األكاديمي
البحريــة المصريــة، ولديــه مــا يقــارب 20 عامــً مــن 
الخبــرة العمليــة. والســيد فيصــل عضــو مســتقل 
غيــر تنفيــذي فــي مجلــس اإلدارة، وعضــو فــي لجنــة 

المكافــآت.
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الهيكل والتركيب

يتــم تحديــد مجلــس اإلدارة كمــا هــو وارد فــي بنــود 
عقــد تأســيس شــركة الخليــج للمخــازن. وحســب 
التعريــف الحالــي، يتكــون المجلــس مــن تســعة )9( 
ــاب كل  ــم انتخ ــس اإلدارة، يت ــن لمجل ــاء مختاري أعض
عضــو خــالل الجمعيــة العموميــة العاديــة وذلــك 

ــي. ــلوب تراكم ــري بأس ــراع الس باالقت

هــم  اإلدارة  مجلــس  مــن  أعضــاء  ثالثــة  أن  كمــا 
حوكمــة  قانــون  لبنــود  وفقــً  مســتقلون  أعضــاء 
الشــركات. جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاء غيــر 

تنفيذييــن.

رئيــس  باألغلبيــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ينتخــب 
مجلــس اإلدارة ونائبــه مــن بيــن األعضــاء، ويتــم ذلــك 

ــرية.   ــت س ــة تصوي ــالل عملي ــن خ م

رئيــس  باألغلبيــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ينتخــب 
مجلــس اإلدارة ونائبــه مــن بيــن األعضــاء، ويتــم ذلــك 

ــرية.   ــت س ــة تصوي ــالل عملي ــن خ م

بتاريــخ  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــاد  خــالل 
5 فبرايــر 2018، تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة 
بالتوافــق مــع أحــكام اللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة 
المتعلقــة بتشــكيل المجلــس وذلــك لمــدة ثــالث 
ــن  ــاح ع ــم اإلفص ــث ت ــى 2020. حي ــن 2018 إل ــنوات م س
ــات علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي.  نتائــج االنتخاب
ــفافية  ــر الش ــى معايي ــات أعل ــة المناقص ــى لجن تتبن
فــي عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة. قــام 
ــم  ــدم توليه ــي بع ــرار خط ــم إق ــحون بتقدي المرش
أي مــن المناصــب المحظــورة والجمــع بينهــا مــع 
الخليــج  شــركة  إدارة  مجلــس  فــي  عضويتهــم 

للمخــازن.  
 

 قــدم جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة إقــرار 
كتابــي ســنوي لاللتــزام بتطبيقهــم أحــكام القانــون 

التــي تنــص علــى أنــه:
يكــون  	 أن  بصفتــه  أو  بشــخصه  ألحــد  يجــوز  ال 

ــن  ــر م ــي أكث ــس ف ــا للرئي ــس أو نائب ــا للمجل رئيس
شــركتين يقــع مركزيهمــا الرئيســي فــي الدولــة، 
وال أن يكــون عضــوا فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن 
فــي  الرئيســية  مراكزهــا  تقــع  شــركات  ثــالث 
ــي  ــإدارة ف ــا ل ــوا منتدب ــون عض ــة، وال أن يك الدول
أكثــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيســي فــي 
الدولــة، وال أن يجمــع بيــن عضويــة مجلســي إدارة 

ــا. ــاطا متجانس ــان نش ــركتين تمارس ش

وأي  	 المجلــس  رئاســة  بيــن  الجمــع  ويحظــر 
للرئيــس  يجــوز  وال  بالشــركة،  تنفيــذي  منصــب 
أن يكــون عضــوا فــي أي مــن لجــان المجلــس 

النظــام. هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 

ــي  ــام األساس ــون والنظ ــا للقان ــس وفق ــكل المجل يش
ــى  ــس عل ــاء المجل ــث أعض ــون ثل ــى أن يك ــركة، عل للش
األقــل مــن المســتقلين، وأن تكــون أغلبيــة األعضــاء 
تخصيــص  ويجــوز  التنفيذييــن،  غيــر  مــن  بالمجلــس 
مقعــد أو أكثــر مــن مقاعــد المجلــس لتمثيــل األقليــة، 

وآخــر لتمثيــل العامليــن بالشــركة.

تشــكيل  يضمــن  أن  يجــب  األحــوال،  جميــع  وفــي 
المجلــس عــدم تحكــم عضــو أو أكثــر فــي إصــدار 

القــرارات.

بمــا ال يخالــف أحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن، ال 
رئيســا  يكــون  أن  بصفتــه  أو  بشــخصه  ألحــد  يجــوز 
للمجلــس أو نائبــا للرئيــس فــي أكثــر مــن شــركتين 
يقــع مركزيهمــا الرئيســي فــي الدولــة، وال أن يكــون 
عضــوا فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن ثــالث شــركات تقــع 
مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة، وال أن يكــون عضــوا 
منتدبــا لــإدارة فــي أكثــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا 
عضويــة  بيــن  يجمــع  أن  وال  الدولــة،  فــي  الرئيســي 
ــا. ــاطا متجانس ــان نش ــركتين تمارس ــي إدارة ش مجلس

المجلــس وأي منصــب  رئاســة  بيــن  الجمــع  ويحظــر 
ــوا  ــون عض ــس أن يك ــوز للرئي ــركة، وال يج ــذي بالش تنفي
ــي  ــا ف ــوص عليه ــس المنص ــان المجل ــن لج ــي أي م ف

ــام. ــذا النظ ه

ــرارا  ــم إق ــس تقدي ــاء المجل ــس وأعض ــى رئي ــب عل ويج
ــدة  ــة المع ــي الحافظ ــر ف ــن الس ــه أمي ــنويا يحفظ س
بيــن  الجمــع  بعــدم  منهــم  كل  فيــه  يقــر  لذلــك، 
ــون  ــا للقان ــا وفق ــع بينه ــر الجم ــي يحظ ــب الت المناص

وأحــكام هــذا النظــام.

المادة )	(
تشكيل 
المجلس

المادة )	(
حظر الجمع بين 

المناصب
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المجلــس«  »ميثــاق  يســمى  ميثاقــا  المجلــس  ُيعــد 
وواجبــات  وحقــوق  المجلــس،  مهــام  فيــه  يحــدد 
ألحــكام  وفقــا  ومســؤولياتهم،  واألعضــاء  الرئيــس 
ــع  ــى الموق ــره عل ــب نش ــام، ويج ــذا النظ ــون وه القان

للشــركة. االلكترونــي 

المهــام  المجلــس«  »ميثــاق  يتضمــن  أن  ويجــب 
 - تتضمــن  أن  علــى  للمجلــس  الرئيســية  والوظائــف 

يلــي: مــا   - األقــل  علــى 

ــية . 1 ــداف الرئيس ــتراتيجية واأله ــة االس ــاد الخط اعتم
للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومــن ذلــك:

وضــع االســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطط . 1.1
المخاطــر  إدارة  وسياســة  الرئيســة  العمــل 

وتوجيههــا. ومراجعتهــا 

تحديــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة . 1.2
وإقــرار  الماليــة  وأهدافهــا  واســتراتيجيتها 

الســنوية. الميزانيــات 

ــية . 1.3 ــمالية الرئيس ــات الرأس ــى النفق ــراف عل اإلش
ــا. ــرف به ــول والتص ــك األص ــركة، وتمل للش

واألداء . 	.1 التنفيــذ  ومراقبــة  األهــداف  تحديــد 
الشــركة. فــي  الشــامل 

المراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة فــي . 1.5
التوزيــع  يضمــن  بمــا  واعتمادهــا  الشــركة 
المحكــم للوظائــف والمهــام والمســؤوليات 
الداخليــة. الرقابــة  وحــدات  خاصــة  بالشــركة 

اســتراتيجية . 1.6 تنفيــذ  إجــراءات  دليــل  اعتمــاد 
اإلدارة  تعــده  والــذي  الشــركة،  وأهــداف 
التنفيذيــة العليــا علــى أن يتضمــن تحديــد ســبل 
وأدوات االتصــال الســريع مــع الهيئــة وغيرهــا 
مــن الجهــات الرقابيــة وســائر األطــراف المعنيــة 
مســؤول  تســمية  بينهــا  ومــن  بالحوكمــة 

اتصــال. 

اعتمــاد الخطــة الســنوية للتدريــب والتثقيــف . 1.7
للتعريــف  برامــج  تتضمــن  أن  علــى  بالشــركة 
بالشــركة وأنشــطتها وبالحوكمــة وفقــا لهــذا 

النظــام.

وضــع أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف . 2
العــام عليهــا، ومــن ذلــك:

تعــارض . 2.1 تنظــم  مكتوبــة  سياســة  وضــع 
المصالــح ومعالجــة حــاالت التعــارض المحتملة 
ــة  ــس واإلدارة التنفيذي ــاء المجل ــن أعض ــكل م ل
إســاءة  ذلــك  ويشــمل  والمســاهمين  العليــا 
اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا، وإســاءة 
التصــرف الناتــج عــن التعامــالت مــع األطــراف 

العالقــة. ذوي 

يحقــق . 2.2 بمــا  الكامــل  اإلفصــاح  نظــام  وضــع 
ــح  ــارض المصال ــع تع ــفافية ويمن ــة والش العدال
واســتغالل المعلومــات التــي ال تتــاح للجمهــور، 
علــى أن يتضمــن ذلــك النظــام األســس الواجــب 
الماليــة  األوراق  فــي  التعامــل  عنــد  إتباعهــا 
وتحديــد  المطلعيــن،  األشــخاص  قبــل  مــن 
فتــرات حظــر تــداول هــؤالء فــي األوراق الماليــة 
للشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا، فضــال 
المطلعيــن  باألشــخاص  قائمــة  إعــداد  عــن 
وتحديثهــا، وتزويــد الهيئــة والســوق بنســخة 

منهــا فــور اعتمادهــا أو تحديثهــا. 

اعتمــد مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخليــج للمخــازن 
دوريــً،  مراجعتــه  يتــم  الــذي  للمجلــس،  ميثاقــا 
والــذي يوفــر إطــاًرا حــول كيفيــة عمــل المجلــس 
ونــوع القــرارات التــي يجــب أن يتخذهــا والقــرارات 
التــي يجــب تفويضــه لــإدارة مــع تقديــم تقاريــر 
دوريــة إلــى المجلــس حــول ممارســة الصالحيــات 
المفوضــة إليــه. تــم نشــرميثاق مجلــس اإلدارة علــى 
الموقــع االلكترونــي لشــركة الخليــج للمخــازن وهــو 
ــد  ــاهم عن ــة ألي مس ــخة مطبوع ــا كنس ــاح أيًض مت

الطلــب.

ــه  ــه واختصاصات ــع مهام ــس اإلدارة جمي ــدد مجل ح
وحقوقــه فــي الميثــاق متضمنــً شــرحا تفصيليــا 
عــن مهــام المجلــس، كمــا تمتلــك كل لجنــة ميثاقــً 
يشــرح دورهــا وآليــة عملهــا. وقــد تــم توفيــر نســخة 
اإللكترونــي  الموقــع  علــى  المواثيــق  هــذه  مــن 

للشــركة.

تتضمــن مهــام ومســؤوليات مجلــس إدارة الشــركة 
بشــكل عــام، المراجعــة والموافقــة علــى مهمــة 
ومراقبــة  العامــة،  االســتراتيجية  ووضــع  الشــركة 
وتقييــم أداء أعمــال المجموعــة، وتحديــد المخاطــر 
والضوابــط  اإلجــراءات  تنفيــذ  وضمــان  الرئيســية 
الالزمــة إلدارة هــذه المخاطــر، ومراجعــة والموافقــة 
الماليــة  النتائــج  مثــل  الهامــة  الشــؤون  علــى 
الماديــة  المعامــالت  مــن  وغيرهــا  واالســتثمارات 

الهامــة.

كما تتضمن وظائف المجلس ما يلي:

واألهــداف  	 االســتراتيجية  الخطــة  اعتمــاد 
تنفيذهــا؛ علــى  واإلشــراف  للشــركة  الرئيســية 

الداخليــة  	 الرقابــة  وضوابــط  أنظمــة  وضــع 
عليهــا؛ العــام  واإلشــراف 

للشــركة  	 الســنوية  الماليــة  الميزانيــات  إقــرار 
الرأســمالي؛ الهيــكل  تحديــد  إلــى  باإلضافــة 

اإلشــراف علــى الميزانيــات والموافــق عليهــا ممــا  	
تتضمــن شــاملة الخطــط الماليــة والرأســمالية 

ــة؛ ــات النقدي ــط النفق ــة وخط والترويجي
تحديــد أهداف ألداء الشــركة المالــي والمكافآت  	

لبلــوغ هــذه األهــداف واإلشــراف علــى تنفيذها؛

وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقة بيــن أصحاب 
المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، 
ــاب  ــض أصح ــة لتعوي ــار سياس ــركة إط ــدت الش اعتم
المصلحــة تحــدد آليــة التعويــض علــى النحــو التالــي:

I . ــة ــي حال ــح ف ــاب المصال ــض أصح ــة تعوي آلي
األنظمــة  تقرهــا  التــي  حقوقهــم  انتهــاك 

العقــود. وتحميهــا 

II . آليــة تســوية الشــكاوى أو الخالفــات التــي قــد
تنشــأ بيــن الشــركة وأصحــاب المصالــح.

III . آليــة مناســبة إلقامــة عالقــات جيــدة مــع
العمــالء والمورديــن والمحافظــة علــى ســرية 

المعلومــات المتعلقــة بهــم.
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I	 . ــة ــإدارة التنفيذي ــي ل ــلوك المهن ــد الس قواع
مــع  تتوافــق  بحيــث  بالشــركة  والعامليــن 
الســليمة  واألخالقيــة  المهنيــة  المعاييــر 
أصحــاب  وبيــن  بينهــم  العالقــة  وتنظــم 
هــذه  تطبيــق  مراقبــة  وآليــات  المصالــح، 

بهــا. وااللتــزام  القواعــد 

مساهمة الشركة االجتماعية.. 	

تحديــد سياســة واضحــة للتعاقــد مــع األطــراف  	
قبــل  مــن  لإقــرار  العقــود  وتقديــم  المعنيــة 

الجمعيــة العامــة.
الداخليــة  	 الرقابــة  وضوابــط  أنظمــة  وضــع 

ذلــك: ومــن  عليهــا،  العــام  واإلشــراف 
I . تعــارض تنظــم  مكتوبــة  سياســة  وضــع 

التعــارض  حــاالت  ومعالجــة  المصالــح 
المجلــس  أعضــاء  مــن  لــكل  المحتملــة 
والمســاهمين  العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة 
أصــول  اســتخدام  إســاءة  ذلــك  ويشــمل 
الشــركة ومرافقهــا، وإســاءة التصــرف الناتــج 
العالقــة. ذوي  األطــراف  مــع  التعامــالت  عــن 

II . وضــع نظــام اإلفصــاح الكامــل بمــا يحقــق
تعــارض  ويمنــع  والشــفافية  العدالــة 
المصالــح واســتغالل المعلومــات التــي ال تتــاح 
النظــام  أن يتضمــن ذلــك  للجمهــور، علــى 
التعامــل  عنــد  إتباعهــا  الواجــب  األســس 
األشــخاص  قبــل  مــن  الماليــة  األوراق  فــي 
تــداول  حظــر  فتــرات  وتحديــد  المطلعيــن، 
أي  أو  للشــركة  الماليــة  األوراق  فــي  هــؤالء 
ــداد  ــن إع ــال ع ــا، فض ــن مجموعته ــركة م ش
وتحديثهــا،  المطلعيــن  باألشــخاص  قائمــة 
ــور  ــا ف ــخة منه ــوق بنس ــة والس ــد الهيئ وتزوي

تحديثهــا. أو  اعتمادهــا 

III . الماليــة األنظمــة  ســالمة  مــن  التأكــد 
والمحاســبية، بمــا فيهــا األنظمــة ذات الصلــة 

الماليــة. التقاريــر  بإعــداد 

I	 . ــبة ــة مناس ــة رقابي ــق أنظم ــن تطبي ــد م التأك
المخاطــر، وذلــك مــن خــالل تحديــد  إلدارة 
التصــور العــام عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه 

ــفافية. ــا بش ــركة وطرحه الش

المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابة . 	
الداخليــة في الشــركة.

	I . ــود ــع بن ــض م ــة ال تتناق ــام حوكم ــر نظ تحري
قانــون الحوكمــة، واإلشــراف والمراقبــة علــى 
فعاليــة هــذا النظــام وتعديلــه عنــد الحاجــة.

	II . وإجــراءات ومعاييــر  سياســات  تحديــد 
بعضويــة  يتعلــق  فيمــا  وواضحــة  خاصــة 
المجلــس وتنفيذهــا بعــد اإلقــرار عليهــا مــن 

العامــة. الجمعيــة  قبــل 

	III . الرئيــس اإلدارة  مجلــس  فــّوض  وقــد 
بــاإلدارة  للقيــام  للمجموعــة  التنفيــذي 

للمجموعــة. اليوميــة  واألعمــال 

I	 . كمــا تــم الموافقــة علــى هيــكل مكافــأة
وتعويضــات اإلدارة مــن قبــل المجلــس قبــل 

تنفيذهــا.

الماليــة . 2.3 األنظمــة  ســالمة  مــن  التأكــد 
والمحاســبية، بمــا فيهــا األنظمــة ذات الصلــة 

الماليــة. التقاريــر  بإعــداد 

التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة . 	.2
تحديــد  خــالل  مــن  وذلــك  المخاطــر،  إلدارة 
ــه  ــد تواج ــي ق ــر الت ــن المخاط ــام ع ــور الع التص

بشــفافية. وطرحهــا  الشــركة 

ــة . 2.5 ــراءات الرقاب ــة إج ــنوية لفاعلي ــة الس المراجع
ــركة. ــي الش ــة ف الداخلي

يتفــق . 3 بالشــركة  خــاص  حوكمــة  نظــام  وضــع 
ــه  ــام علي ــراف الع ــام واإلش ــذ النظ ــكام ه ــع أح م
الحاجــة.  ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد 

واضحــة . 	 وإجــراءات  ومعاييــر  سياســات  وضــع 
ومحــددة لعضويــة المجلــس ووضعهــا موضــع 

لهــا. العامــة  الجمعيــة  إقــرار  بعــد  التنفيــذ 

بيــن . 5 العالقــة  تنظــم  مكتوبــة  سياســة  وضــع 
أصحــاب المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ 
حقوقهــم، ويجــب أن تغطــي هــذه السياســة-

خاص-اآلتــي: بوجــه 

حالــة . 5.1 فــي  المصالــح  أصحــاب  تعويــض  آليــة 
األنظمــة  تقرهــا  التــي  حقوقهــم  انتهــاك 

العقــود. وتحميهــا 

ــد . 5.2 ــي ق ــات الت ــكاوى أو الخالف ــوية الش ــة تس آلي
ــح. ــاب المصال ــركة وأصح ــن الش ــأ بي تنش

مــع . 5.3 جيــدة  عالقــات  إلقامــة  مناســبة  آليــة 
ــرية  ــى س ــة عل ــن والمحافظ ــالء والموردي العم

بهــم. المتعلقــة  المعلومــات 

التنفيذيــة . 	.5 لــإدارة  المهنــي  الســلوك  قواعــد 
مــع  تتوافــق  بحيــث  بالشــركة  والعامليــن 
الســليمة  واألخالقيــة  المهنيــة  المعاييــر 
أصحــاب  وبيــن  بينهــم  العالقــة  وتنظــم 
المصالــح، وآليــات مراقبــة تطبيــق هــذه القواعد 

بهــا. وااللتــزام 

مساهمة الشركة االجتماعية.. 5.5

وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام . 6
باإلفصــاح  والتزامهــا  واللوائــح  لألنظمــة  الشــركة 
عــن المعلومــات للمســاهمين والدائنيــن وأصحــاب 

ــن. ــح اآلخري المصال

ــور . 7 ــاهمين لحض ــع المس ــى جمي ــوة إل ــه الدع توجي
ــمه  ــذي رس ــق ال ــة بالطري ــة العام ــاع الجمعي اجتم
القانــون، ويجــب أن تشــتمل الدعــوة واإلعــالن علــى 
ملخــص واٍف عــن جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 
متضمنــا البنــد الخــاص بمناقشــة تقريــر الحوكمــة 

ــاده. واعتم

اعتمــاد الترشــيحات الخاصــة بالتعييــن فــي وظائــف . 8
علــى  التعاقــب  وخطــة  العليــا،  التنفيذيــة  اإلدارة 

ــا. إدارته

مقدمــي . 9 مــع  والتعــاون  للتعامــل  آليــة  وضــع 
الخدمــات الماليــة، والتحليــل المالــي، والتصنيــف 
الخدمــات  مقدمــي  مــن  وغيرهــم  االئتمانــي 
األســواق  ومؤشــرات  معاييــر  تحديــد  وجهــات 
وأمانــة  بســرعة  خدماتهــم  لتقديــم  الماليــة 

المســاهمين. لكافــة  وشــفافية 

وضــع برامــج التوعيــة الالزمــة لنشــر ثقافــة الرقابــة . 10
ــركة. ــر بالش ــة وإدارة المخاط الذاتي
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ــس . 11 ــدد أس ــة تح ــة ومكتوب ــة واضح ــاد سياس اعتم
وطريقــة منــح مكافــآت أعضــاء المجلــس، وحوافــز 
والعامليــن  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة  ومكافــآت 
بالشــركة وفقــً لمبــادئ هــذا النظــام وبــدون أّي 
الديــن،  أو  الجنــس  أو  العــرق  أســاس  علــى  تمييــز 
وعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة ســنويا إلقرارهــا. 

األطــراف . 12 مــع  للتعاقــد  واضحــة  سياســة  وضــع 
العامــة  الجمعيــة  علــى  وعرضهــا  العالقــة،  ذي 

إلقرارهــا.

المجلــس، . 13 أداء  تقييــم  ومعاييــر  أســس  وضــع 
العليــا. التنفيذيــة  واإلدارة 

بــذل  وعليــه  المســاهمين،  كافــة  المجلــس  يمثــل 
العنايــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة 
والشــركاء  الشــركة  مصلحــة  يحقــق  بمــا  ومنتجــة 
النفــع  ويحقــق  المصالــح،  وأصحــاب  والمســاهمين، 
وتنميــة  الدولــة،  فــي  االســتثمار  وتنميــة  العــام 
حمايــة  مســؤولية  يتحمــل  أن  وعليــه  المجتمــع، 
المســاهمين مــن األعمــال والممارســات غيــر القانونيــة 
ــررا  ــق ض ــد تلح ــرارات ق ــال أو ق ــفية أو أي أعم أو التعس
بهــم أو تعمــل علــى التمييــز بينهــم أو تمكــن فئــة مــن 

أخــرى.

فــي  بوضــوح  المجلــس  مســؤوليات  تحديــد  ويجــب 
المجلــس«  و«ميثــاق  للشــركة،  األساســي  النظــام 

الســابقة. المــادة  فــي  إليــه  المشــار 

وعلــى المجلس-بمــا ال يخالــف أحــكام القانــون-أن 
مســؤوليته  يتحمــل  وأن  ومهامــه،  وظائفــه  يــؤدي 

وفقــا لآلتــي:

بمســؤولية . 1 مهامــه  المجلــس  يــؤدي  أن  يجــب 
ــه  ــون قرارات ــام، وأن تك ــة واهتم ــة وجدي ــن ني وحس
مبنيــة علــى معلومــات وافيــة مــن اإلدارة التنفيذية، 

ــه. ــوق ب ــر موث ــدر آخ ــن أي مص أو م

يمثــل عضــو المجلــس جميــع المســاهمين، وعليــه . 2
أن يلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ال مصلحــة 

مــن يمثلــه أو مــن صــوت لــه لتعيينــه بالمجلــس.

التــي . 3 الصالحيــات  المجلــس  يحــدد  أن  يجــب 
اتخــاذ  وإجــراءات  التنفيذيــة،  لــإدارة  يفوضهــا 
ــات  ــدد الموضوع ــا يح ــض، كم ــدة التفوي ــرار وم الق
وترفــع  فيهــا،  البــت  بصالحيــة  يحتفــظ  التــي 
ممارســتها  عــن  دوريــة  تقاريــر  التنفيذيــة  اإلدارة 

المفوضــة. للصالحيــات 

ــراءات . 	 ــع إج ــن وض ــد م ــس التأك ــى المجل ــب عل يج
ــركة  ــل الش ــدد بعم ــس الج ــاء المجل ــف أعض لتعري
ــن  ــال ع ــة فض ــة والقانوني ــب المالي ــة الجوان وبخاص

ــر. ــزم األم ــم إن ل تدريبه

ــركة . 5 ــة الش ــن إتاح ــد م ــس التأك ــى المجل ــب عل يج
لجميــع  شــؤونها  عــن  الكافيــة  المعلومــات 
ــس  ــاء المجل ــام وألعض ــه ع ــس بوج ــاء المجل أعض
أجــل  مــن  وذلــك  خــاص  بوجــه  التنفيذييــن  غيــر 
تمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم ومهامهــم 

بكفــاءة.

تحديــد . 1 علــى  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وافــق 
التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  الممنوحــة  الســلطة 
للمجموعــة. حيــث وقــع تفويــض عــام يحــدد 
الرئيــس  إلــى  المعطــاة  ومهــام  صالحيــات 
تلــك  حــدود  مبينــً  للمجموعــة  التنفيــذي 

. لســلطة ا

يتــم تحديــد مســؤوليات مجلــس اإلدارة بوضــوح . 2
فــي النظــام األساســي للشــركة.

قبــل . 3 مــن  أخذهــا  تــم  التــي  القــروض  جميــع 
المحــددة  المتطلبــات  مــع  تتماشــى  الشــركة 
ــراض  ــع أغ ــركة وم ــي للش ــام األساس ــي النظ ف

الشــركة.

وافــق رئيــس مجلــس اإلدارة علــى »مصفوفــة . 	
مســؤوليات  تحــدد  التــي  المهــام«  تفويــض 
ــي  ــة ف ــز الهام ــي المراك ــن ف ــخاص المعنيي األش

الشــركة.

دون تتضمــن  المجلــس   مســؤوليات 
الحصر ما يلي:

مراجعــة وإقــرار اســتراتيجيات وخطــط وأهــداف  	
الشــركة؛

ــة  	 ــركة العلي ــتقدام إدارة الش ــى اس ــراف عل اإلش
ــادل؛ ــب وع ــكل مناس ــم بش ــان اختياره وضم

للضوابــط  	 الشــركة  إطــار  فعاليــة  مراجعــة 
؛ خليــة ا لد ا

مــن  	 المســتجدات  أحــدث  علــى  المحافظــة 
العليــا؛ واإلدارة  المجلــس 

ــح  	 ــكام ولوائ ــة أح ــركة كاف ــق الش ــان تطبي ضم
ــة؛ ــواق المالي ــر لألس ــة قط هيئ

بشــكل عــام، ضمــان تطبيــق الشــركة والتزامهــا  	
مــع كافــة قوانيــن وأحــكام ولوائــح الســارية 
فــي دولــة قطــر، بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 

األطــراف المفّوضــة؛
عقد اجتماع الجمعية العامة؛ 	
بممارســات  	 المتعلقــة  اإلجــراءات  تحديــد 

باســتمرار؛ تطبيقهــا  وضمــان  الحوكمــة 
إعــالم المجلــس باســتمرار عــن أحــدث التطــورات  	

فــي الحوكمــة وأفضــل الممارســات؛
إدارة  	 قامــت  حيــث  الحــاالت  بعــض  هنــاك 

بالتخلــص مــن أصــول الشــركة بعــد  الشــركة 
ــها  ــي يرأس ــات الت ــة المناقص ــن لجن ــة م الموافق

اإلدارة. مجلــس  عضــو 

المادة )	(
مسؤوليات 
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أحكاًمــا  للشــركة  األساســي  النظــام  يتضمــن 
للدخــول فــي قــروض تمتــد ألكثــر مــن ثــالث ســنوات 
، أو بيــع أو رهــن عقــارات الشــركة ، أو إبــراء مدينــي 
الشــركة مــن التزاماتهــم ، وعلــى هــذا النحــو ُيســمح 

لمجلــس اإلدارة بالقيــام بذلــك.

باعتمــاد  الشــركة  إدارة  مجلــس  قــام  لقــد 
اإلدارة. مجلــس  ميثــاق  علــى  والموافقــة 

كما عين مجلس اإلدارة عدة لجان منها ما يلي:

لجنة المكافآت. 1

لجنة التدقيق. 2

لجنة الترشيحات. 3

وميثــاق  للمجلــس  ميثــاق  تخصيــص  تــم  وقــد 
لــكل لجنــة علــى حــدة مبينــا فيــه دور كل لجنــة 
ــن  ــاح ع ــم اإلفص ــد ت ــا، وق ــؤولياتها ووظائفه ومس
كافــة المواثيــق إلــى المســاهمين وإدراجهــا فــي 
موقــع الشــركة اإللكترونــي، ويتــم تحديــث هــذه 
أي  عليهــا  يطــرأ  وعندمــا  الضــرورة  عنــد  البيانــات 

تغييــر. 

GWC مــن خــالل  إدارة  يتــم تنظيــم دور مجلــس 
ــاء  ــات أعض ــدد واجب ــذي يح ــس إدارة وال ــاق مجل ميث
مســؤولياتهم  إلــى  باإلضافــة  اإلدارة  مجلــس 
االئتمانيــة. يســرد الميثــاق أيًضــا مهــام المجلــس 
ومســؤولياته. تتوافــق مســؤوليات مجلــس اإلدارة 
اإلدارة  مجلــس  ميثــاق  فــي  موضــح  هــو  كمــا 
والنظــام األساســي للشــركة مــع متطلبــات قانــون 
الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

المــادة 32. وخاصــة 

شــركة  إدارة  مجلــس  دورومســؤوليات  يتضمــن 
مراجعــة  واســع  بشــكل  للمخــازن  الخليــج 
ــتراتيجياتها  ــركة واس ــداف الش ــى أه ــة عل والموافق
العامــة وتقييــم واإلشــراف علــى تصرفــات شــركات 
ــد  ــي ق ــية الت ــر الرئيس ــد المخاط ــة وتحدي المجموع
تواجههــا وتوفيــر أنظمــة الســيطرة لمواجهــة هــذه 
المخاطــر، ومراجعــة والتصديــق علــى األمــور الهامــة 
والتصفيــات  واالســتثمارات  الماليــة  النتائــج  مثــل 
إضافــًة إلــى غيرهــا مــن المعامــالت الماديــة األخــرى. 
برئاســة  التنفيذيــة  اإلدارة  المجلــس  فــوض  قــد  و 
األعمــال  بــإدارة  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 

المجموعــة. لعمليــات  اليوميــة 

ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود القــروض التــي تجاوز . 6
آجالهــا ثــالث ســنوات، أو بيــع عقــارات الشــركة أو 
ــم  ــن التزاماته ــركة م ــي الش ــراء مدين ــا، أو إب رهنه
ــركة  ــام الش ــي نظ ــك ف ــه بذل ــا ل إال إذا كان مصرح
وبالشــروط الــواردة فيــه، وإذا تضمــن نظام الشــركة 
أحكامــا فــي هــذا الشــأن، فــال يجــوز للمجلــس 
مــن  بــإذن  إال  المذكــورة  بالتصرفــات  القيــام 
الجمعيــة العامــة، مــا لــم تكــن تلــك التصرفــات 

داخلــة فــي أغــراض الشــركة.

بمــا ال يخــل باختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتولــى 
الالزمــة  والســلطات  الصالحيــات  جميــع  المجلــس 
ممارســة  فــي  لجانــه  تفويــض  لــه  ويجــوز  إلدارتهــا؛ 
ــر  ــة أو أكث ــة خاص ــكيل لجن ــه تش ــه، ول ــض صالحيات بع
قــرار  فــي  ينــص  أن  علــى  محــددة  بمهــام  للقيــام 

المهــام. تلــك  طبيعــة  علــى  تشــكيلها 

علــى  الشــركة  عــن  النهائيــة  المســؤولية  وتظــل 
المجلــس وإن شــكل لجانــا أو فوض جهات أو أشــخاصً 
آخريــن للقيــام ببعــض أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب 

ــدة. ــددة الم ــر مح ــة أو غي ــات عام ــدار تفويض إص

المادة )		(
تفويض المهام
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الغيــر  لــدى  ويمثلهــا  الشــركة  رئيــس  هــو  الرئيــس 
حســن  عــن  األول  المســؤول  وهــو  القضــاء،  وأمــام 
إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى 
تحقيــق مصلحــة الشــركة والشــركاء والمســاهمين 
وســائر أصحــاب المصالــح، ويجــب أن يتضمــن »ميثــاق 
أن  علــى  الرئيــس  ومســؤوليات  مهــام  المجلــس« 

تتضمــن علــى األقــل مــا يأتــي:

جميــع . 1 بمناقشــة  المجلــس  قيــام  مــن  التأكــد 
ــت  ــي الوق ــال وف ــكل فّع ــّية بش ــائل األساس المس

المناســب.

الموافقــة علــى جــدول أعمــال اجتماعــه مــع األخــذ . 2
ــن  ــو م ــا أي عض ــألة يطرحه ــة مس ــار أّي ــن االعتب بعي

أعضــاء المجلــس.

تشــجيع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة بشــكل . 3
ــس،  ــؤون المجل ــف ش ــي تصري ــال ف ــي وفّع جماع
ــق  ــا يحق ــؤولياته بم ــس بمس ــام المجل ــان قي لضم

ــركة. ــة الش مصلح

والوثائــق . 	 والمعلومــات  البيانــات  كافــة  إتاحــة 
بالشــركة  الخاصــة  والســجالت  والمســتندات 

المجلــس. ألعضــاء  ولجانــه  وبالمجلــس 

بالمســاهمين . 5 الفعلــّي  التواصــل  قنــوات  إيجــاد 
المجلــس. إلــى  آرائهــم  إيصــال  علــى  والعمــل 

إفســاح المجــال ألعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن، . 6
وتشــجيع  الفّعالــة  بالمشــاركة  خاصــة،  بصــورة 
العالقــات البّنــاءة بيــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن 

ــن. ــر التنفيذيي وغي

إبقــاء األعضــاء علــى اطــالع دائــم بشــأن تنفيــذ . 7
تفويــض  للرئيــس  ويجــوز  النظــام،  هــذا  أحــكام 

التدقيــق أو غيرهــا فــي ذلــك. لجنــة 

يحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه، ويجــوز 
للرئيــس أن يفــوض غيــره مــن أعضــاء المجلــس فــي 

ــه. ــض صالحيات بع

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي: 

االنتظــام فــي حضــور اجتماعــات المجلــس ولجانه، . 1
وعــدم االنســحاب مــن المجلــس إال لضــرورة وفــي 

الوقــت المناســب.

ــاهمين . 2 ــركاء والمس ــركة والش ــة الش ــالء مصلح إع
علــى  وتقديمهــا  المصالــح  أصحــاب  وســائر 

الخاصــة. المصلحــة 

إبــداء الــرأي بشــأن المســائل االســتراتيجية للشــركة، . 3
ونظــم  مشــاريعها،  تنفيــذ  فــي  وسياســتها 
والتعيينــات  ومواردهــا،  بهــا،  العامليــن  مســاءلة 

بهــا. العمــل  ومعاييــر  األساســّية، 

أغراضهــا . 	 تحقيــق  فــي  الشــركة  أداء  مراقبــة 
وأهدافهــا، ومراجعــة التقاريــر الخاصــة بأدائهــا بمــا 
فيهــا التقاريــر الســنوّية ونصــف الســنوّية والربعّيــة. 

ــة . 5 ــة الخاص ــد اإلجرائي ــر القواع ــى تطوي ــراف عل اإلش
بالشــكل  تطبيقهــا  علــى  والعمــل  بالحوكمــة، 

األمثــل وفقــا لهــذا النظــام. 

اإلدارة مســؤواًل عــن ضمــان  رئيــس مجلــس  يعــد 
بشــكل  وذلــك  اإلدارة،  لمجلــس  المتميــز  األداء 
مناســب وفّعــال بمــا فــي ذلــك تســليم المعلومــات 
المناســب  الوقــت  فــي  والدقيقــة  المتكاملــة 

اإلدارة. مجلــس  ألعضــاء 

الرئيــس ال يمثــل عضــوًا ألي لجنــة مــن لجــان مجلــس 
اإلدارة المحــددة فــي هــذا الميثــاق.

اإلدارة،  مجلــس  ميثــاق  ينصــه  مــا  إلــى  باإلضافــة 
تتضمــن مهــام ووظائــف رئيــس مجلــس اإلدارة مــا 

ــي: يل

التأكــد مــن قيــام المجلــس بمناقشــة جميــع . 1
المســائل األساســّية بشــكل فّعــال وفــي الوقــت 

ــب. المناس

الموافقــة علــى جــدول أعمــال اجتماعــه مــع . 2
األخــذ بعيــن االعتبــار أّيــة مســألة يطرحهــا أي 
يفــّوض  وقــد  المجلــس،  أعضــاء  مــن  عضــو 
لهــذا  المجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  الرئيــس 
ــن  ــد م ــؤولية التأك ــل مس ــه يتحم ــرض ولكن الغ

المناســب.  بالشــكل  المهمــة  تنفيــذ 

المشــاركة . 3 علــى  المجلــس  أعضــاء  تشــجيع 
بشــكل جماعــي وفّعــال فــي تصريــف شــؤون 
المجلــس، لضمــان قيــام المجلــس بمســؤولياته 

بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة.

إيجــاد قنــوات التواصــل الفعلــّي بالمســاهمين . 	
ــس. ــى المجل ــم إل ــال آرائه ــى إيص ــل عل والعم

غيــر . 5 المجلــس  ألعضــاء  المجــال  إفســاح 
التنفيذييــن، بصــورة خاصــة، بالمشــاركة الفّعالــة 
وتشــجيع العالقــات البّنــاءة بيــن أعضــاء المجلس 

التنفيذييــن. وغيــر  التنفيذييــن 

ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.. 6

يحــل نائــب الرئيــس مجلــس إدارة الشــركة محــل 
رئيــس مجلــس اإلدارة عنــد غيابــه

ــوح أدوار . 1 ــركة بوض ــي للش ــام األساس ــدد النظ ح
الوظائــف،  هــذه  تفســير  عنــد  اإلدارة.  مجلــس 
اتجــاه  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يتبــع  مــا  عــادة 
واضــح فــي الطريقــة التــي يمــارس بهــا المجلــس 
أو  التفويــض  وتفاصيــل  الرئيســية،  وظائفــه 

لــإدارة. األخــرى  الوظائــف 

عــام . 2 بشــكل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يقــوم 
ــاع  ــات اجتم ــد بمتطلب ــزام والتقّي ــال وااللت باالمتث

عنــه. المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس 

إلــى مجلــس . 3 التنفيذيــة تقريــرا  اإلدارة  قدمــت 
حالــة  عــن  ســنوي  ربــع  أســاس  علــى  اإلدارة 
.2020 عــام  خــالل  والغايــات  األهــداف  تحقيــق 

مهاراتهــم . 	 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  اســتخدم 
المتنوعــة والمتخصصــة إلدارة الشــركة؛ وذلــك 
دورا  لعبــت  التــي  والتوجيهــات  اآلراء  بتقديــم 
هامــا فــي القــرارات الحاســمة واألســس النهائيــة 

ــام. ــالل الع خ

ــة . 5 ــاركة فعال ــس اإلدارة مش ــاء مجل ــارك أعض ش
ــام 2020. ــي ع ــركة ف ــة للش ــات العام ــي الجمعي ف
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العامــة . 6 إلــى  إفصــاح  أو  بيــان  أي  اصــدار  وقبــل 
حــول الشــركة فإنــه يتعيــن علــى جميــع أعضــاء 
ــادة  ــة المعت ــالل الممارس ــن خ ــس اإلدارة م مجل
أن يتــم توضيــح األمــر مــع رئيــس مجلــس اإلدارة.

خــالل عــام 2020، التزمــت شــركة الخليــج للمخــازن . 7
بكشــف العالقــات الماليــة والتجاريــة فــي الوقت 
المناســب، واألطــراف المتقاضيــة، بمــا فــي ذلــك 
الجهــات القضائيــة، التــي قــد يكــون لهــا آثــار 

ــركة. ــهم الش ــى أس ــة عل مالي

عينــت الشــركة بعــد موافقــة المجلــس الرئيــس . 8
ومســؤول   )GCEO( للمجموعــة  التنفيــذي 
العمليــات التنفيذيــة ومديــر العالقــات العامــة 

الشــركة. باســم  رســميين  كمتحدثيــن 

إقــرارًا . 9 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  جميــع  وقــع 
ــا للكشــف عــن جميــع العالقــات الماليــة  مكتوًب
والتجاريــة المتعلقــة بهــم، والمنازعــات بمــا فــي 
ذلــك القضائيــة التــي قــد تؤثــر ســلًبا علــى تنفيــذ 

المهــام والوظائــف المســندة إليهــم.

تــم عقــد كافــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة  لقــد 
بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة ورئاســته، وقــد 
تــم إرفــاق جــدول األعمــال لالجتماعــات مــع الدعــوة 
لحضــور قبــل التاريــخ المحــدد النعقــاده بأســبوع 

ــل. ــى األق عل

لقــد عقــد مجلــس اإلدارة أســت )6( اجتماعــات خــالل 
العــام دون أن تنقضــي ثالثــة أشــهر بيــن االجتماعات، 

وقــد حضــر االجتماعــات أغلبيــة أعضــاء المجلس.

ثالثــة  المجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  يتغيــب  ولــم 
المجلــس. يقبلــه  عــذٍر  دون  متتاليــة  مــرات 

جدول اجتماعات مجلس اإلدارة

	1 يناير 2020

17 مارس 2020

28 أبريل 2020

21 يوليو 2020

20 أكتوبر 2020

08 ديسمبر 2020

لــم يتغيــب أي عضــو مــن مجلــس اإلدارة عــن ثالثــة 
اجتماعــات متتاليــة دون عــذر مقبــول مــن المجلــس.

ــوع . 6 ــة بتن ــم المتنوع ــم وخبراته ــتغالل مهاراته اس
اختصاصاتهــم ومؤّهالتهــم فــي إدارة الشــركة 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــة، والعم ــة ومنتج ــة فعال بطريق
مصلحــة الشــركة والشــركاء والمســاهمين وســائر 

ــح. ــاب المصال أصح

العامــة . 7 الجمعيــات  فــي  الفعالــة  المشــاركة 
بشــكل  أعضائهــا  مطالــب  وتحقيــق  للشــركة، 

وعــادل. متــوازن 

عــدم اإلدالء بأيــة تصريحــات أو بيانــات أو معلومــات . 8
دون إذن كتابــي مســبق مــن الرئيــس أو مــن يفوضه 
المتحــدث  تســمية  المجلــس  وعلــى  ذلــك،  فــي 

ــركة. ــم الش ــمي باس الرس

والتجاريــة، . 9 الماليــة  العالقــات  عــن  اإلفصــاح 
التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى  والدعــاوى القضائيــة 
إليهــم.  الموكلــة  والوظائــف  بالمهــام  القيــام 

ويجــوز ألعضــاء المجلــس طلــب رأي مستشــار خارجــي 
بأّيــة  يتعّلــق  فيمــا  الشــركة  نفقــة  علــى  مســتقل 

مســألة تخــّص الشــركة.

لمــا  ووفقــا  رئيســه،  مــن  بدعــوة  المجلــس  يجتمــع 
ينــص عليــه النظــام األساســي للشــركة، وعلــى الرئيــس 
أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب ذلــك 
اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل، وتوجــه الدعــوة لــكل 
عضــو مصحوبــة بجــدول األعمــال قبــل التاريــخ المحــدد 
النعقــاده بأســبوع علــى األقــل، ويجــوز ألي عضــو طلــب 

ــال. ــدول األعم ــى ج ــر إل ــد أو أكث ــة بن إضاف

األقــل- -علــى  اجتماعــات  ســتة  المجلــس  يعقــد 
خــالل الســنة، وال يجــوز أن تنقضــي ثالثــة أشــهر دون 
عقــد اجتمــاع، وال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــً 
إال بحضــور أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم 

الرئيــس أو نائــب الرئيــس.

وللعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء 
المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت، علــى أنــه 
ال يجــوز أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو، وإذا 
ــات  ــة اجتماع ــور ثالث ــن حض ــس ع ــو المجل ــب عض تغي
متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر 

يقبلــه المجلــس أعتبــر مســتقياًل.

ويجــوز المشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة 
المتعــارف  الحديثــة  التقنيــة  وســائل  مــن  مؤمنــة 
عليهــا، تمكــن المشــارك مــن االســتماع والمشــاركة 

الفعالــة فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات. 

المادة )		(
الدعوة لالجتماع

المادة )		(
اجتماعات
المجلس
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الشــأن،  هــذا  فــي  القانــون  أحــكام  يخالــف  ال  بمــا 
تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن 
الجانــب  يرجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد  والممثليــن، 
لــكل  محضــر  ويحــرر  االجتمــاع،  رئيــس  منــه  الــذي 
الحاضريــن  األعضــاء  أســماء  فيــه  يحــدد  اجتمــاع، 
والغائبيــن، ويبيــن مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس 
لــم يوافــق  الــذي  االجتمــاع وأميــن الســر، وللعضــو 
علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي 

االجتمــاع. محضــر 

ولدواعــي  الضــرورة  حالــة  فــي  للمجلــس،  ويجــوز 
بالتمريــر  قراراتــه  بعــض  إصــدار  االســتعجال، 
علــى  كتابــة  أعضائــه  جميــع  موافقــة  بشــرط 
االجتمــاع  فــي  تعــرض  أن  وعلــى  القــرارات،  تلــك 
اجتماعــه. محضــر  لتضمينهــا  للمجلــس،   التالــي 

ــس،  ــر المجل ــن س ــمية أمي ــرارا بتس ــس ق ــدر المجل يص
وتكــون األولويــة للحاصليــن علــى شــهادة جامعيــة 
ــا  ــرف به ــة معت ــن جامع ــبة م ــون أو المحاس ــي القان ف
أو مــا يعادلهــا، ولمــن تكــون لــه خبــرة ال تقــل عــن ثــالث 

ــة. ــركة مدرج ــؤون ش ــي ش ــي توّل ــنوات ف س

ــن  ــتعانة بم ــس االس ــة الرئي ــد موافق ــر بع ــن الس وألمي
ــه. ــام عمل ــي أداء مه ــركة ف ــن بالش ــن العاملي ــراه م ي

يقــوم أميــن الســر بمعاونــة الرئيــس وكافــة أعضــاء 
ويلتــزم  مهــام،  مــن  بــه  يقومــون  فيمــا  المجلــس 

ومنهــا: المجلــس  أعمــال  كافــة  بتســيير 

تحريــر محاضــر اجتماعــات المجلــس يحــدد بهــا . 1
أســماء األعضــاء الحاضريــن والغائبيــن، ويبيــن فيهــا 
مــا دار باالجتمــاع، ويثبــت بهــا اعتراضــات األعضــاء 

ــس. ــدره المجل ــرار أص ــى أي ق عل

ــذا . 2 ــد له ــجل المع ــي الس ــس ف ــرارات المجل ــد ق قي
ــا. ــخ إصداره ــب تاري ــرض حس الغ

قيــد االجتماعــات التــي يعقدهــا المجلــس فــي . 3
ــة  ــلة ومرتب ــرض مسلس ــذا الغ ــد له ــجل المع الس
وفقــا لتاريــخ انعقادهــا موضحــا فيهــا: األعضــاء 
اتخذهــا  التــي  والقــرارات  والغائبيــن،  الحاضريــن 
وجــدت. إن  واالعتراضــات  االجتمــاع،  فــي  المجلــس 

وقراراتــه، . 	 المجلــس  اجتماعــات  محاضــر  حفــظ 
المجلــس  وتقاريــره وكافــة ســجالت ومراســالت 

وإلكترونيــة. ورقيــة  ســجالت  فــي  ومكاتباتــه 

ــاركين-. 5 ــس، والمش ــاء المجل ــوة ألعض ــال الدع إرس
إن وجدوا-مرفقــا بهــا جــدول األعمــال قبــل التاريــخ 
المحــدد النعقــاد االجتمــاع بأســبوعين علــى األقــل، 
واســتالم طلبــات األعضــاء بإضافــة بنــد أو أكثــر إلــى 

جــدول األعمــال وإثبــات تاريــخ تقديمهــا.

ــس، . 6 ــاء المجل ــس وأعض ــن الرئي ــل بي ــيق الكام التنس
المجلــس  وبيــن  بينهــم،  فيمــا  األعضــاء  وبيــن 
والجهــات المعنيــة وأصحــاب المصالــح بمــا فيهــم 

والموظفيــن. واإلدارة  المســاهمين 

تمكيــن الرئيــس واألعضــاء مــن الوصــول الســريع . 7
ــك  ــركة، وكذل ــتندات الش ــق ومس ــع وثائ ــى جمي إل

المعلومــات والبيانــات الخاصــة بهــا.

أصــوات  بأغلبيــة  المجلــس  قــرارات  إصــدار  تــم 
الحاضريــن والممثليــن، وتــم تحريــر محضــر لــكل 
الحاضريــن  األعضــاء  أســماء  تحديــد  تــم  اجتمــاع، 
الســر  وأميــن  االجتمــاع  رئيــس  وقــام  والغائبيــن، 

المحضــر. علــى  بالتوقيــع 

لقــد عينــت الشــركة أميــن ســر لمجلــس إدارتهــا، 
تتوافــق وظيفتهــا مــع قانــون الحوكمــة، كمــا أن 
أميــن ســر مجلــس اإلدارة لديهــا خبــرة أكثــر مــن 
ــركة. ــؤون الش ــع ش ــل م ــي التعام ــنوات ف ــان س ثم

تتضمن مهام أمين السر ما يلي:

ــر محاضــر اجتماعــات المجلــس يحــدد بهــا . 1 تحري
ويبيــن  والغائبيــن،  الحاضريــن  األعضــاء  أســماء 
فيهــا مــا دار باالجتمــاع، ويثبــت بهــا اعتراضــات 

األعضــاء علــى أي قــرار أصــدره المجلــس؛

قيــد قــرارات المجلــس فــي الســجل المعــد لهــذا . 2
الغــرض حســب تاريــخ إصدارهــا؛

ــي . 3 ــس ف ــا المجل ــي يعقده ــات الت ــد االجتماع قي
الســجل المعــد لهــذا الغــرض مسلســلة ومرتبــة 
وفقــا لتاريــخ انعقادهــا موضحــا فيهــا: األعضــاء 
الحاضريــن والغائبيــن، والقــرارات التــي اتخذهــا 
ــدت؛ ــات إن وج ــاع، واالعتراض ــي االجتم ــس ف المجل

حفــظ محاضــر اجتماعــات المجلــس وقراراتــه، . 	
وتقاريــره وكافــة ســجالت ومراســالت المجلــس 

ــة؛ ــة وإلكتروني ــجالت ورقي ــي س ــه ف ومكاتبات

ــاركين . 5 ــس، والمش ــاء المجل ــوة ألعض ــال الدع إرس
- إن وجدوا-مرفقــا بهــا جــدول األعمــال قبــل 
التاريــخ المحــدد النعقــاد االجتمــاع بأســبوعين 
ــة  ــاء بإضاف ــات األعض ــتالم طلب ــل، واس ــى األق عل
بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــال وإثبــات تاريــخ 

تقديمهــا؛

وأعضــاء . 6 الرئيــس  بيــن  الكامــل  التنســيق 
بينهــم، وبيــن  المجلــس، وبيــن األعضــاء فيمــا 
المجلــس والجهــات المعنيــة وأصحــاب المصالــح 
والموظفيــن؛ واإلدارة  المســاهمين  فيهــم  بمــا 

تمكيــن الرئيــس واألعضــاء مــن الوصــول الســريع . 7
إلــى جميــع وثائــق ومســتندات الشــركة، وكذلــك 

المعلومــات والبيانــات الخاصــة بهــا؛

حفــظ إقــرارات أعضــاء المجلــس بعــدم الجمــع . 8
بيــن المناصــب المحظــور عليهــم الجمــع بينهــا 

وفقــا للقانــون وأحــكام هــذا النظــام.

المادة )		(
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المادة )		(
قرارات المجلس
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لقــد تــم تأســيس اللجــان التاليــة مــن قبــل مجلــس 
ــس  ــاء مجل ــاب اعض ــد انتخ ــك بع ــركة وذل إدارة الش

اإلدارة مباشــرة:

لجنة المكافآت. 1

لجنة التدقيق. 2

لجنة الترشيحات. 3

لجنة الترشيحات:
قــام المجلــس بتشــكيل لجنــة الترشــيحات بعضوية 
ثــالث أعضــاء مــن أعضــاء المجلــس وبرئاســة أحــد 

هــؤالء األعضــاء،  أعضــاء لجنــة الترشــيحات هــم ؛
الــرواق  	 شــركة   - الرميحــي  ســلطان  جاســم 

رئيــس   - التجاريــة 
شــركة  	  - الســليطي  خاطــر  يوســف  ســلطان 

عضــو  - التجاريــة  الســنام 
محمــد حســن العمــادي - مجموعــة إســماعيل  	

بــن علــي  - عضــو

الخبــرة  توافــر  اللجنــة  اختيــار  المراعــاة فــي  وتــم 
الالزمــة لممارســة اختصاصاتهــا التــي تتمثــل فــي 

اآلتــي:

بهــا . 	 تســتعين  عامــة  ومعاييــر  أســس  وضــع 
الجمعيــة العامــة فــي انتخــاب األصلــح مــن بيــن 

المجلــس. لعضويــة  المرشــحين 

المجلــس . 5 لعضويــة  مناســبا  تــراه  مــن  ترشــيح 
حــال خلــو أي مــن مقاعــده.

إدارة . 6 علــى  التعاقــب  خطــة  مشــروع  وضــع 
الشــركة لضمــان ســرعة تعييــن البديل المناســب 

لشــغل الوظائــف الشــاغرة بالشــركة.

القيــام بتقييــم ذاتــي ألداء المجلــس إضافــًة إلــى . 7
تلقــي طلبــات الترشــح لعضويــة المجلــس.

رفــع قائمــة المرشــحين لعضويــة المجلــس إلــى . 8
المجلــس متضمنــة توصياتهــا فــي هــذا الشــأن، 

علــى أن ُترســل نســخة منهــا إلــى الهيئــة.

رفــع تقريــر ســنوي إلــى المجلــس يتضمــن تحليــال . 9
القــوة  نقــاط  محــددا  المجلــس  ألداء  شــامال 

والضعــف واقتراحاتهــا فــي هــذا الشــأن.

حفــظ إقــرارات أعضــاء المجلــس بعــدم الجمــع . 8
بيــن المناصــب المحظــور عليهــم الجمــع بينهــا 

وفقــا للقانــون وأحــكام هــذا النظــام. 

ــه  ــاع ل ــي أول اجتم ــه وف ــور انتخاب ــس ف ــكل المجل يش
ــي: ــي كالتال ــل ه ــى األق ــان عل ــالث لج ث

أعضــاء  أحــد  برئاســة  الترشــيحات،  لجنــة  أوال: 
المجلــس وعضويــة اثنيــن علــى األقــل، ويراعــى في 
اختيــار أعضــاء اللجنــة توافــر الخبــرة الالزمــة لممارســة 
ــي: ــي اآلت ــى األقل-ف ــل -عل ــي تتمث ــا الت اختصاصاته

بهــا . 1 تســتعين  عامــة  ومعاييــر  أســس  وضــع 
الجمعيــة العامــة فــي انتخــاب األصلــح مــن بيــن 

المجلــس. لعضويــة  المرشــحين 

ــراه مناســبا لعضويــة المجلــس حــال . 2 ترشــيح مــن ت
خلــو أي مــن مقاعــده.

وضــع مشــروع خطــة التعاقــب علــى إدارة الشــركة . 3
لضمــان ســرعة تعييــن البديــل المناســب لشــغل 

ــركة. ــاغرة بالش ــف الش الوظائ

ــف . 	 ــن وظائ ــغل أي م ــبا لش ــراه مناس ــن ت ــيح م ترش
اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.. 5

ــى . 6 ــس إل ــة المجل ــحين لعضوي ــة المرش ــع قائم رف
المجلــس متضمنــة توصياتهــا فــي هــذا الشــأن، 

ــة. ــى الهيئ ــا إل ــخة منه ــل نس ــى أن ُترس عل

ــال . 7 ــن تحلي ــس يتضم ــى المجل ــنوي إل ــر س ــع تقري رف
القــوة  نقــاط  محــددا  المجلــس  ألداء  شــامال 

الشــأن. هــذا  فــي  واقتراحاتهــا  والضعــف 

المادة )		(
لجان المجلس
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أعضــاء  أحــد  برئاســة  المكافــآت،  لجنــة  ثانيــا: 
المجلــس وعضويــة اثنيــن علــى األقــل، ويراعــى فــي 
اختيــار أعضــاء اللجنــة توافــر الخبــرة الالزمــة لممارســة 
اختصاصاتهــا التــي تتمثــل -علــى األقل-فــي اآلتــي:

المكافــآت . 1 لمنــح  العامــة  السياســة  تحديــد 
فــي الشــركة ســنويا، بمــا فيهــا طريقــة تحديــد 
ــد  ــى أال تزي ــس، عل ــاء المجل ــس وأعض ــآت رئي مكاف
المكافــأة الســنوية للمجلــس علــى 5% مــن الربــح 
االحتياطــات  خصــم  بعــد  للشــركة  الصافــي 
ــة  ــاح النقدي ــع األرب ــة وتوزي ــتقطاعات القانوني واالس
ــح  ــس من ــد أس ــاهمين. تحدي ــى المس ــة عل والعيني
البــدالت والحوافــز بالشــركة ومنهــا إصــدار أســهم 

تحفيــز للعامليــن بهــا.

ثالثــا: لجنــة التدقيــق، برئاســة أحــد أعضــاء المجلــس 
المســتقلين وعضويــة اثنيــن علــى األقــل، ويراعــى فــي 
اختيــار أعضــاء اللجنــة أن يكــون أغلبيتهــم مســتقلين، 
حســابات  تدقيــق  منهــم  ألي  ســبق  قــد  يكــون  وأال 
الترشــح  علــى  الســابقتين  الســنتين  خــالل  الشــركة 
لعضويــة اللجنــة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، وأن 
ــات  ــة اختصاص ــة لممارس ــرة الالزم ــم الخب ــر فيه تتواف

اللجنــة التــي تتمثل-علــى األقل-فــي اآلتــي:

إعــداد مقتــرح بنظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة . 1
المجلــس،  علــى  وعرضــه  اللجنــة  تشــكيل  فــور 

والقيــام بمراجعــات دوريــة كلمــا تطلــب األمــر.

ــن . 2 ــن الخارجيي ــع المدققي ــد م ــس التعاق ــع أس وض
أداء  فــي  اســتقاللهم  وضمــان  وترشــيحهم، 

. عملهــم

ــركة، . 3 ــة بالش ــة الداخلي ــال الرقاب ــى أعم ــراف عل اإلش
والتنســيق  الحســابات،  مراقــب  أعمــال  ومتابعــة 
بينهمــا، والتأكــد مــن التزامهمــا بتطبيــق أفضــل 
النظــم العالميــة فــي التدقيــق وإعــداد التقاريــر 
والتدقيــق  المحاســبة  لمعاييــر  وفقــا  الماليــة 
ومتطلباتهــا،   )ISA(و  )IFRS/IAS( الدوليــة 
ــابات  ــب الحس ــر مراق ــتمال تقري ــن اش ــق م والتحق
حصــل  قــد  كان  إذا  عّمــا  صريحــة  إشــارة  علــى 
التــزام  ومــدى  الضرورّيــة،  المعلومــات  كّل  علــى 
إذا  ومــا   ،)IFRS/IAS( الدوليــة  بالمعاييــر  الشــركة 
كان التدقيــق قــد ُأجــري وفقــً لمعاييــر التدقيــق 

ال. أم   )ISA( الدوليــة 

الماليــة . 	 البيانــات  وصحــة  دقــة  علــى  اإلشــراف 
والربعّيــة  ســنوّية  والنصــف  الســنوّية  والتقاريــر 

 . جعتهــا ا مر و

لجنة المكافآت
مــن  أعضــاء  ثالثــة  مــن  المكافــآت  لجنــة  تتألــف 
األعضــاء.  هــؤالء  أحــد  يرأســها  المجلــس  أعضــاء 

؛ هــم  المكافــآت  لجنــة  أعضــاء 
أحمــد مبــارك العلــي المعاضيــد - ممثــل شــركة  	

البتيــل التجاريــة - رئيــس اللجنــة
الــرواق  	 شــركة   - الرميحــي  ســلطان  جاســم 

عضــو  - التجاريــة  
فيصل محمد عبد اهلل العمادي - عضو 	

بعــد تشــكيل اللجنــة تــم اإلقــرار علــى مراجعهــا 
ومســؤولياتها الرئيســية ونشــر هــذه المراجــع علــى 

ــركة. ــع الش موق

مهمــة لجنــة المكافــآت العامــة تتضمــن تحديــد 
السياســة العامــة لمنــح المكافــآت فــي الشــركة 
ــس  ــآت رئي ــد مكاف ــة تحدي ــا طريق ــا فيه ــنويا، بم س
وال  العليــا،  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  وأعضــاء 
مــن   %5 عــن  للمجلــس  الســنوية  المكافــأة  تزيــد 
الربــح الصافــي للشــركة بعــد خصــم االحتياطــات 
واالســتقطاعات القانونيــة وتوزيــع األربــاح النقديــة 
والعينيــة علــى المســاهمين للعــام المالــي الراهــن.

وتأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار فــي تحديــد المكافــآت 
مهــام أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا 
الشــركة،  أداء  إلــى  باإلضافــة  واجباتهــم  ونطــاق 
والمتعلقــة  الثابتــة  العناصــر  المكافــآت  وتتضمــن 
ــاألداء  ــة ب ــر المتعلق ــأن العناص ــه ب ــع التنوي ــاألداء، م ب
الطويــل. المــدى  علــى  الشــركة  أداء  فــي   تنظــر 

لجنة التدقيق
مســتقل  عضــو  برئاســة  اللجنــة  تأســيس  تــم 
وعضويــة ثالثــة أعضــاء أغلبيتهــم أعضاء مســتقلين،  

تتمثــل لجنــة التدقيــق بأعضائهــا كمــا يلــي؛

حمد سعد محمد ال سعد - رئيس اللجنة . 	
جاسم سلطان الرميحي - عضو   	
محمد حسن العمادي - عضو. 	

ــركة  ــابات الش ــق حس ــم تدقي ــبق ألي منه ــم يس ول
ــة  ــح لعضوي ــى الترش ــابقتين عل ــنتين الس ــالل الس خ
اللجنــة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، وأن تتوافــر 
اختصاصــات  لممارســة  الالزمــة  الخبــرة  فيهــم 

اللجنــة التــي تتمثــل - علــى األقــل - فيمــا يلــي:

إعــداد مقتــرح بنظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة . 1
فــور تشــكيل اللجنــة وعرضــه علــى المجلــس، 

ــر؛ ــب األم ــا تطل ــة كلم ــات دوري ــام بمراجع والقي

مدققيــن . 2 مــع  للتعاقــد  مفّوضــة  اللجنــة 
الشــركة؛ نفقــة  علــى  خارجييــن 

اجتمــع لجنــة التدقيــق عنــد الحاجــة وبشــكل . 3
وقامــت  األقــل  علــى  أشــهر  ثالثــة  كل  دوري 

الجتماعاتهــم؛ محاضــر  بتحريــر 

بيــن اقتراحــات . 	 نــزاع  أو  لــم يحصــل أي حــادث 
إلــى  بــدوره  نتــج  المجلــس  وقــرارات  اللجنــة 
رفــض المجلــس اقتراحــات اللجنــة فيمــا يخــص 

الخارجــي؛ المدقــق 

عنــد تأســيس اللجنــة تــم اإلقــرار علــى مراجعهــا . 5
العــام  دورهــا  وشــرح  الرئيســية  ومســؤولياتها 
ــق؛ ــة التدقي ــاق لجن ــالل ميث ــن خ ــؤولياتها م ومس
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تقاريــر . 6 ومراجعــة  دراســة  اللجنــة  تقــوم 
ومالحظــات مراقــب الحســابات علــى القوائــم 
بشــأنها  تــم  مــا  ومتابعــة  للشــركة  الماليــة 
المدققيــن  مــع  التعاقــد  أســس  وتضــع 
الخارجييــن وترشــيحهم، وضمــان اســتقاللهم 

عملهــم؛ أداء  فــي 

اإلشــراف علــى أعمــال الرقابــة الداخلية بالشــركة، . 9
ــيق  ــابات، والتنس ــب الحس ــال مراق ــة أعم ومتابع
بينهمــا، والتأكــد مــن التزامهمــا بتطبيــق أفضــل 
ــر  النظــم العالميــة فــي التدقيــق وإعــداد التقاري
والتدقيــق  المحاســبة  لمعاييــر  وفقــا  الماليــة 

الدوليــة )IFRS/IAS( و)ISA( ومتطلباتهــا؛

علــى . 7 الشــركة  تعرضــه  فيمــا  الدقــة  تحــري 
ــام  ــن أرق ــه م ــح عن ــا تفص ــة، وم ــة العام الجمعي
ــام  ــك األرق ــة تل ــة ومراجع ــر مالي ــات وتقاري وبيان

والتقاريــر؛ والبيانــات 

التنفيذيــة . 8 واإلدارة  المجلــس،  بيــن  التنســيق 
بالشــركة؛ الداخليــة  والرقابــة  العليــا، 

والداخلّيــة . 9 المالّيــة  الرقابــة  أنظمــة  مراجعــة 
المخاطــر؛ وإدارة 

الرقابــة . 10 بمســائل  الخاصــة  التحقيقــات  إجــراء 
المجلــس؛ مــن  بتكليــف  الماليــة 

التنســيق بيــن وحــدة التدقيــق الداخلي بالشــركة . 11
ــابات؛ ومراقب الحس

المالّيــة . 12 واإلجــراءات  السياســات  مراجعــة 
والمحاســبّية للشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة 

للمجلــس؛ بشــأنها 

مراجعــة تعامــالت الشــركة مــع األطــراف ذات . 13
العالقــة ومــدى خضوعهــا والتزامهــا بالضوابــط 

ــالت؛ ــك التعام ــة بتل الخاص

بالمخاطــر . 	1 الخاصــة  الدوريــة  التقاريــر  إعــداد 
للمجلس-فــي  ورفعهــا  بالشــركة  وإدارتهــا 
توصياتهــا،  يحدده-متضمنــة  الــذي  الوقــت 
ــاًء  ــددة بن ــر مح ــة بمخاط ــر الخاص ــداد التقاري وإع

رئيســه؛ أو  المجلــس  مــن  تكليــف  علــى 

بشــأن . 15 الشــركة  سياســات  ومراجعــة  وضــع 
ــار  ــي االعتب ــذا ف ــكل دوري، أخ ــر بش إدارة المخاط
أعمــال الشــركة، ومتغيــرات الســوق، والتوجهــات 

للشــركة؛ والتوســعية  االســتثمارية 

التنفيذيــة  واإلدارة  الحســابات،  مراقــب  مناقشــة 
العليــا بشــأن المخاطــر الخاصــة بالتدقيــق وعلــى 
والتقديــرات  القــرارات  مالءمــة  مــدى  رأســها 
المحاســبية، وعرضهــا علــى المجلــس لتضمينهــا 

الســنوي. بالتقريــر 

مراقــب . 5 ومالحظــات  تقاريــر  ومراجعــة  دراســة 
للشــركة  الماليــة  القوائــم  علــى  الحســابات 

بشــأنها. تــم  مــا  ومتابعــة 

علــى . 6 الشــركة  تعرضــه  فيمــا  الدقــة  تحــري 
الجمعيــة العامــة، ومــا تفصــح عنــه مــن أرقــام 
األرقــام  تلــك  ومراجعــة  ماليــة  وتقاريــر  وبيانــات 

والتقاريــر. والبيانــات 

ــا، . 7 ــة العلي ــس، واإلدارة التنفيذي ــن المجل ــيق بي التنس
ــركة. ــة بالش ــة الداخلي والرقاب

ــة وإدارة . 8 ــة والداخلّي ــة المالّي ــة الرقاب ــة أنظم مراجع
ــر. المخاط

الرقابــة . 9 بمســائل  الخاصــة  التحقيقــات  إجــراء 
المجلــس. مــن  بتكليــف  الماليــة 

10التنســيق بيــن وحــدة التدقيــق الداخلــي بالشــركة . 10
ومراقــب الحســابات.

المالّيــة . 11 واإلجــراءات  السياســات  مراجعــة 
والتوصيــة  الــرأي  وإبــداء  للشــركة  والمحاســبّية 

للمجلــس. بشــأنها 

ذات . 12 األطــراف  مــع  الشــركة  تعامــالت  مراجعــة 
العالقــة ومــدى خضوعهــا والتزامهــا بالضوابــط 

التعامــالت. بتلــك  الخاصــة 

بشــأن . 13 الشــركة  سياســات  ومراجعــة  وضــع 
االعتبــار  أخــذا فــي  المخاطــر بشــكل دوري،  إدارة 
أعمــال الشــركة، ومتغيــرات الســوق، والتوجهــات 

للشــركة. والتوســعية  االســتثمارية 

اإلشــراف علــى البرامــج التدريبيــة الخاصــة بــإدارة . 	1
المخاطــر التــي تعدهــا الشــركة، والترشــيح لهــا.

إعــداد التقاريــر الدوريــة الخاصــة بالمخاطــر وإدارتهــا . 15
بالشــركة ورفعهــا للمجلس-فــي الوقــت الــذي 
التقاريــر  وإعــداد  توصياتهــا،  يحدده-متضمنــة 
ــن  ــف م ــى تكلي ــاًء عل ــددة بن ــر مح ــة بمخاط الخاص

المجلــس أو رئيســه.

تنفيــذ تكليفــات المجلــس بشــأن الرقابــة الداخليــة . 16
للشــركة.

التنفيذيــة . 17 واإلدارة  الحســابات،  مراقــب  مناقشــة 
ــى  ــق وعل ــة بالتدقي ــر الخاص ــأن المخاط ــا بش العلي
والتقديــرات  القــرارات  مالءمــة  مــدى  رأســها 
المحاســبية، وعرضهــا علــى المجلــس لتضمينهــا 

الســنوي. بالتقريــر 
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رئيــس وأعضــاء كل  يصــدر المجلــس قــرارًا بتســمية 
لجنــة، ويحــدد فيــه اختصاصاتهــا وواجباتهــا وأحــكام 
وإجــراءات عملهــا، علــى أال يقــل عــدد اجتماعــات لجنــة 

ــنة. ــي الس ــات ف ــتة اجتماع ــن س ــق ع التدقي

ويحظــر تولــي رئاســة أكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان التــي 
يشــكلها المجلــس، وال يجــوز الجمــع بيــن رئاســة لجنــة 
لجنتــي  دمــج  ويجــوز  لجنــة،  أي  وعضويــة  التدقيــق 
الترشــيحات والمكافــآت فــي لجنــة واحــدة تســمى 

»لجنــة الترشــيحات والمكافــآت«.

وال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــا إال بحضــور رئيســها 
وأغلبيــة أعضاءهــا، ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع، يبيــن 

فيــه مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس اللجنــة.

وترفــع كل لجنــة تقريــرا ســنويا إلــى المجلــس بمــا 
قامــت بــه مــن أعمــال ومــا انتهــت إليــه مــن توصيــات.

ــان،  ــال اللج ــم أعم ــة وتقيي ــس بمراجع ــوم المجل ويق
ــال. ــن أعم ــه م ــت ب ــا قام ــة م ــر الحوكم ــن تقري وتضمي

بنظــام  التدقيــق  لجنــة  مقتــرح  المجلــس  يعتمــد 
ذلــك  يتضمــن  أن  علــى  للشــركة  الداخليــة  الرقابــة 
المقتــرح آليــة الرقابــة، وتحديــد مهــام واختصاصــات 
وإجــراءات  وأحــكام  الشــركة،  وأقســام  إدارات 
المســؤولية بشــأنها، وبرامــج توعيــة وتثقيــف العامليــن 
الداخليــة. الرقابــة  وأعمــال  الذاتيــة  الرقابــة  بأهميــة 

ــرة  ــي الفق ــه ف ــار إلي ــرح المش ــن المقت ــب أن يتضم ويج
الســابقة خطــة الشــركة فــي إدارة المخاطــر علــى 
أن تتضمن-كحــد أدنى-تحديــد المخاطــر الرئيســية 
مقدمتهــا  وفــي  الشــركة  لهــا  تتعــرض  قــد  التــي 
مخاطــر التقنيــة الحديثــة، ومــدى قــدرة الشــركة علــى 
تحمــل المخاطــر، وآليــات التعــرف عليهــا، وقياســها، 
ومتابعتهــا، وبرامــج التوعيــة بهــا، وســبل تفاديهــا أو 

ــا. ــن آثاره ــل م التقلي

بعــد انتخــاب المجلــس الحالــي فــي عــام 2018، قــام 
المجلــس فــي أول اجتمــاع لــه بإصــدار قــرارًا بتســمية 
لجــان  مــن  لجنــة  كل  وأعضــاء  المجلــس  رئيــس 
ــة  ــي لجن ــس ه ــان المجل ــة )3(، ولج ــس الثالث المجل
التدقيــق،  ولجنــة  المكافــآت  ولجنــة  الترشــيحات 
وقامــت كل لجنــة عنــد تأسيســها بإصــدار ميثاقهــا 
التــي تحــدد مســؤولياتها ومهامهــا باإلضافــة إلــى 

ــا. ــة لديه ــراءات المتبع اإلج

اجتماعــات  ســتة   )6( التدقيــق  لجنــة  وعقــدت 
ــة  ــس لجن ــأن رئي ــه ب ــد في ــم التأكي ــام 2020، ت ــي ع ف
التدقيــق ال يــرأس أي مــن لجــان المجلــس األخــرى، 
وحضــر اجتماعــات اللجــان رئيــس اللجنــة المعنــي 
محضــر  تحريــر  وتــم  المعنييــن،  أعضــاء  وأغلبيــة 
اللجــان  قامــت  كمــا  اللجــان،  اجتماعــات  لكافــة 
بتحضيــر تقريــر ســنوي عــن أعمالهــم خــالل العــام.

جدول اجتماعات لجنة التدقيق

12 يناير 2020

15 مارس 2020

26 إبريل 2020

19 يوليو 2020

18 أكتوبر 2020

06 ديسمبر 2020

لــم يتــرأس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أكثر 
ــر  ــد حض ــت. وق ــس الوق ــي نف ــدة ف ــة واح ــن لجن م
ــات  ــع اجتماع ــاء جمي ــة األعض ــة وغالبي ــس اللجن رئي
ــاع  ــكل اجتم ــاع ل ــر اجتم ــر محض ــم تحري ــة، وت اللجن
لجنــة  كل  قامــت  كمــا  اللجنــة.  اجتماعــات  مــن 

ــام. ــالل الع ــا خ ــن عمله ــنوي ع ــر س ــداد تقري بإع

نتيجــة للتغييــرات فــي قانــون هيئــة قطــر لألســواق 
المالــي  اإلفصــاح  بمتطلبــات  المتعلقــة  الماليــة 
ــأت إدارة  ــر. ارت ــة قط ــي بورص ــة ف ــركات المدرج للش
للمخــازن  الخليــج  الداخلــي فــي شــركة  التدقيــق 
بعــد الحصــول علــى موافقــة لجنــة التدقيــق لعــام 
COSO كأســاس إلدارة  اعتمــاد وتنفيــذ  2018 علــى 

الضوابــط الداخليــة للشــركة.

طــورت لجنــة COSO - لجنــة المنظمــات الراعيــة 
نموذًجــا   ،Tread-way Commission لـــ  التابعــة 

ــة. ــط الداخلي ــم الضواب لتقيي

بأنهــا  الداخليــة  الرقابــة   COSO نمــوذج  يعــرف 
»عمليــة تنفــذ مــن قبــل مجلــس إدارة الكيــان واإلدارة 
ضمــان  لتوفيــر  المصممــة  اآلخريــن،  والموظفيــن 

معقــول لتحقيــق األهــداف فــي الفئــات التاليــة:

فعالية وكفاءة العمليات؛. 1

موثوقية التقارير المالية؛. 2

االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.. 3

المادة )		(
عمل اللجان

المادة )		(
الرقابة الداخلية
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نطاق التوكيد
ــة  ــة وفعالي ــدى كفاي ــى م ــم عل ــذا التقيي ــر ه يقتص
الرقابــة الداخليــة فــي شــركة الخليــج للمخــازن علــى 
تلــك الضوابــط فــي إعــداد التقاريــر الماليــة لعــام 

 .2020

أساس الضمان
والفعاليــة  التصميــم  ضمــان  مــن  التحقــق  تــم 
ــة  ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي ــغيلية للرقاب التش

التاليــة: الخطــوات  باســتخدام 

تأسيس تصميم تدفق سير العمل  .	
فريــق  مــع  الداخلــي  التدقيــق  قســم  عمــل   
الشــؤون الماليــة وفريــق ضمــان الجــودة إلنشــاء 
لكيفيــة  للغايــة  مفصــل  العمــل  مخطــط 
نقــاط  إلــى  اإلشــارة  تمــت  العمليــات.  تشــغيل 
الرئيســية فــي تدفــق العمليــة فــي  التحكــم 
يتــم  العمليــات.  تشــغيل  مســتندات  كافــة 
االنتهــاء مــن تصميــم تدفــق العمــل علــى نحــو 

ودقيــق. مفصــل 

)RCM( مصفوفة المخاطر والتحكم  .	
مصفوفــات  بتوثيــق  الداخلــي  التدقيــق  قــام   
المخاطــر  تربــط  التــي  والمراقبــة  المخاطــر 
جميــع  فــي  الحاليــة  بالضوابــط  المحــددة 
تحكــم  عنصــر   221 مراجعــة  تمــت  المجــاالت. 
رئيســي عبــر 197 عمليــة و 166 خطــًرا. وقــد تــم 
النظــر فيهــا ألنهــا تؤثــر علــى التقاريــر الماليــة 
 .ICoFR RCM تقييــم  فــي  تضمينهــا  وتــم 
علــى  أيًضــا  اإلقليمــي  التنســيق  آليــة  تحتــوي 
ــة أو  ــط وقائي ــت الضواب ــا إذا كان ــرد م ــات تس بيان
اســتقصائية والتنفيــذ الــدوري للضوابــط. تتقيــم 
مصفوفــة المخاطــر والتحكــم أيًضــا فعاليــة 
والتــي   C.	.A.R معاييــر  باســتخدام  الضوابــط 
تعنــي C= االكتمــال، 	= الصالحيــة،A = الدقــة، 
مصفوفــة  آليــة  تعتبــر  المقيــد.  الوصــول   =R

وكافيــة. مناســبة  بالمخاطــر  التحكــم 

تصميم اختبار واختبار فعالية التشغيل  .	
فــي  التدقيــق  الداخليــة  المراجعــة  أكملــت   
أثنــاء  الشــركة  فــي  التحكــم  عناصــر  جميــع 
تشــغيلها باإلضافــة إلــى الفعاليــة التشــغيلية 
لعناصــر التحكــم الســارية. قيــم رئيــس التدقيــق 
الداخلــي الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 

فــي 31 ديســمبر 2020 والتــي كانــت فعالــة.

رصد وتقييم أوجه القصور  .	
قــام قســم التدقيــق الداخلــي بمراقبــة مكثفــة   
ــق  ــة التدقي ــب خط ــق بموج ــر تدقي ــدار تقاري إلص
الحاليــة 2019 - 2021 ممــا رفــع عــدد القضايــا التــي 
ــات ــع التوصي ــول جمي ــع قب ــى 26 م ــا إل ــم تتبعه ت

التحكم بمستوى الكيان  .	
تعــرف عناصــر التحكــم فــي مســتوى الكيــان   
بأنهــا عناصــر التحكــم التــي تعمــل فــي جميــع 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــا )س ــركة بأكمله ــاء الش أنح
اإلدارات أو مركــز التكلفــة / وحــدة اإلدارة(. وهــذا 
يشــمل »النبــرة فــي القمــة«، ثقافــة المنظمــة، 
كمــا  والمســاءلة.  الحكــم  واألخــالق،  القيــم 
تقييــم  االعتبــار  فــي  الضوابــط  هــذه  تأخــذ 
نتائــج  لرصــد  والضوابــط  وإدارتهــا،  المخاطــر 
العمليــات، ووظيفــة المراجعــة الداخليــة، وبرامــج 
عناصــر  تؤثــر  لذلــك،  ووفًقــا  الذاتــي.  التقييــم 
جميــع  فــي  الكيــان  مســتوى  فــي  التحكــم 
مجــاالت إطــار الرقابــة الداخليــة فــي المؤسســة: 
مــن بيئــة المراقبــة إلــى مراقبــة عناصــر التحكــم 
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☑ يجــب أن يشــتمل نظــام الرقابــة الداخلّيــة للشــركة 
فــي  مســتقلة  تكــون  أكثــر  أو  وحــدة  إنشــاء  علــى 
عملهــا وفّعالــة لتقييــم وإدارة المخاطــر، والتدقيــق 
الخاصــة  بالضوابــط  الشــركة  التــزام  ورقابــة  المالــي 
ــة،  ــرف ذي عالق ــع أي ط ــة م ــة خاص ــالت المالي بالتعام
أكثــر مــن ذوي  أو  أعمالهــا مدقــق داخلــي  ويتولــى 
الخبــرة والكفــاءة فــي أعمــال التدقيــق المالــي وتقييم 
األداء وإدارة المخاطــر، ويســمح لــه بدخــول كافة إدارات 
ــد  ــه وتحدي ــدر بتعيين ــا، ويص ــة أعماله ــركة ومتابع الش
ويكــون  المجلــس،  مــن  قــرارًا  ومكافأتــه  مهامــه 

مســؤواًل أمامــه.

ــت  ــي. قام ــالغ المال ــط اإلب ــة وضواب واإلدارة المالي
الخليــج  شــركة  فــي  الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
التحكــم  أنشــطة  جميــع  بمراجعــة  للمخــازن 

علــى مســتوى الكيــان عبــر الشــركة.

تقييــم المخاطــر وتحديــد نطــاق تغطيــة   .	
لتقييــم ا

يعتمــد تقييــم جوهريــة التدقيــق الداخلــي علــى   
ميزانيــة مجلــس اإلدارة لعــام 2020. الحــد األدنــى 
لألهميــة النســبية لالختبــار هــو 8.76 مليــون ريــال 

ــرادات. ــى اإلي ــاًء عل ــري بن قط

عملية إدارة المخاطر  .	
لــدى GWC ملــف تعريــف للمخاطــر تــم تطويــره   
عمليــة  مــن  الهــدف  عليــه.  الموافقــة  وتمــت 
إنشــاء والحفــاظ  الكيــان هــو  تقييــم مخاطــر 
وإدارة  وتحليــل  لتحديــد  فعالــة  عمليــة  علــى 
ماليــة  بيانــات  بإعــداد  الصلــة  ذات  المخاطــر 
ــم  ــة لتقيي ــادئ التوجيهي ــن المب ــة. تتضم موثوق

المخاطــر مــا يلــي:

تحديد األهداف ذات الصلة؛ و 	
تحديد وتحليل المخاطر؛ و 	
تحديد وتحليل التغير المهم؛ و 	
تقييم مخاطر االحتيال. 	

الداخلــي  التدقيــق  إدارة  المجلــس  أســس  لقــد 
برئاســة الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق، ويتــم اإلشــراف 
ــل  ــن قب ــق م ــذي للتدقي ــس التنفي ــال الرئي ــى أعم عل
لجنــة التدقيــق، ولجنــة التدقيــق هــي المســؤولة 
التنفيــذي  الرئيــس  عــن تحديــد وتقييــم مكافــأة 

للتدقيــق.

وقــد تــم تقســيم إدارة التدقيــق الداخلــي إلــى عــدة 
وحــدات مســتقلة وهــي كمــا يلــي:

I .وحدة الضوابط المالية؛

II .وحدة ضوابط االلتزام؛

III . وتكنولوجيــا العمليــات  ضوابــط  وحــدة 
؛ ت مــا لمعلو ا

I	 ..وحدة ضوابط إدارة المخاطر

ويتــم إدارة هــذه الوحــدات مــن قبــل مدققيــن ذات 
مهــارات معنيــة، وفــي كافــة الحــاالت، مدققــي 
الشــركة الداخلييــن يملكــون القــدرة علــى التواصــل 
مــع كافــة أقســام الشــركة دون أي عائــق أو حاجــز.

المادة )		(
وحدة الرقابة

الداخلية
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☑

☑

☑

☑

☑

☑ 

☑

☑

☑

ــرًا  يقــدم الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخلــي تقري
لجنــة  إلــى  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  إنجــازات  عــن 

التدقيــق بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر.

المعلومــات  علــى  أدنــى  كحــد  التقاريــر  واحتــوت 
التاليــة:

I . التحاليــل الماليــة والتقاريــر عــن دقــة البيانــات
الماليــة المنشــورة؛

II .تقييم للضوابط الداخلية؛

III . لضوابــط الحالــي  الوضــع  عــن  كشــوفات 
ومهامهــا  الشــركة  فــي  المخاطــر  إدارة 
تــم  نقــص  ألي  والحلــول  وأنشــطتها 

؛ حظتــه مال

I	 . الشــركة تطبيــق  عــن  موجــز  تقريــر 
تنظيميــة. والغيــر  التنظيميــة  للتوجيهــات 

ــات،  ــة المناقص ــال عملي ــد إكم ــة، وبع ــرة المعني للفت
 E&Y  اقترحــت لجنــة التدقيــق مكتــب المحاســبة
المجلــس  موافقــة  وبعــد  اإلدارة،  مجلــس  إلــى 
علــى االقتــراح، قــدم المجلــس األمــر إلــى الجمعيــة 

العامــة العتمادهــم علــى تعييــن المكتــب. 

قامــت الجمعيــة العامــة بتعييــن  إرنســت ويونــغ 
كمدقــق خارجــي للشــركة للعــام 2020.

موظفــي  مــن  أي  بتوظيــف  الشــركة  تقــم  لــم 
و2019.  2020 العــام  خــالل  الخارجــي  المدقــق 

لقــد تــم توقيــع البيانــات الماليــة للعــام 2020 مــن 
اإلدارة  مجلــس  ورئيــس  الخارجــي  المدقــق  قبــل 
ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، وتــم إدراجهــا فــي 
التقريــر الســنوي المــوزع علــى المســاهمين، كمــا 
يوجــد نســخة عــن التقريــر الســنوي فــي موقــع 

اإللكترونــي. الشــركة 

اختبــاًرا  أيًضــا  للمخــازن  الخليــج  شــركة  أجــرت 
ــة الداخليــة. كمــا  لفاعليــة تصميــم وتشــغيل الرقاب
يحتــوي التقييــم علــى أنــواع مختلفــة مــن تقييمــات 

المخاطــر ومــدى مالءمــة الضوابــط إلدارتهــا.

ــرًا  ــق، تقري ــة التدقي ــى لجن ــي إل ــق الداخل ــع المدق يرف
الداخليــة  الرقابــة  أعمــال  عــن  أشــهر  ثالثــة  كل 
ــة  ــة لجن ــى توصي ــاء عل ــدد المجلس-بن ــركة، ويح بالش
التقريــر  يتضمنهــا  أن  يجــب  التــي  التدقيق-البيانــات 

علــى أن تتضمــن - علــى األقــل - مــا يأتــي: 

ــة . 1 ــؤون المالّي ــى الش ــراف عل ــة واإلش ــراءات الرقاب إج
واالســتثمارات وإدارة المخاطــر.

مراجعــة تطــّور عوامــل المخاطــر فــي الشــركة . 2
ــا  ــول به ــة المعم ــة األنظم ــة وفاعلي ــدى مالءم وم
فــي الشــركة فــي مواجهــة التغييــرات الجذرّيــة أو 

ــوق. ــي الس ــة ف ــر المتوّقع غي

االلتــزام . 3 بشــأن  الشــركة  ألداء  شــامل  تقييــم 
بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخلّيــة، وأحــكام هــذا 

النظــام.

مــدى التــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي . 	
الســوق. فــي  واإلدراج  اإلفصــاح  تحكــم 

مــدى التــزام الشــركة بأنظمــة الرقابــة الداخلّيــة . 5
عنــد تحديــد المخاطــر وإدارتهــا.

المخاطــر التــي تعرضــت لهــا الشــركة وأنواعهــا . 6
وأســبابها ومــا تــم بشــأنها.

المقترحــات الخاصــة بتصويــب المخالفــات وإزالــة . 7
ــر. ــباب المخاط أس

عــروض  وفحــص  بمراجعــة  التدقيــق  لجنــة  تقــوم 
مراقبــي الحســابات المســجلين بجــدول المدققيــن 
الخارجييــن لــدى الهيئــة، وترفــع إلــى المجلــس توصيــة 
مســببة باختيــار عــرض أو أكثــر لتعييــن مقدمــه مدققــا 
خارجيــا للشــركة، وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة 
الجمعيــة  اجتمــاع  أعمــال  بجــدول  إدراجهــا  يتــم 

العامــة للشــركة.

وتعيــن الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات أو أكثــر 
مــدد  أو  لمــدة  للتجديــد  قابلــة  واحــدة  ســنة  لمــدة 
ــة،  ــنوات متصل ــس س ــى خم ــد أقص ــة بح ــرى مماثل أخ
ــن،  ــنتين متتاليتي ــرور س ــل م ــه قب ــادة تعيين ــوز إع وال يج
ــاء  ــه إفش ــابات وموظفي ــب الحس ــى مراق ــر عل ويحظ
أســرار الشــركة، وكذلــك الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه 
إليــه وأي عمــل آخــر بالشــركة،  والواجبــات الموكلــة 
ــخ  ــن تاري ــل م ــى األق ــنة عل ــل س ــركة قب ــل بالش والعم

ــا. ــه به ــاء عالقت إنه

ــأي  ــالغ المجلس-كتابة-ب ــابات إب ــب الحس ــى مراق عل
ــركة،  ــه الش ــرض ل ــع أن تتع ــه أو يتوق ــرض ل ــر تتع خط
ــا،  ــه به ــور علم ــات ف ــن مخالف ــفه م ــا يكتش ــكل م وب
ويرســل نســخة مــن ذلــك البــالغ إلــى الهيئــة، ولــه فــي 
ذلــك حــق دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد وفقــا 
ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن علــى أن يخطــر 

ــك.  ــة بذل الهيئ

ــرا واحــدا  ويقــدم مراقــب الحســابات-وإن تعدد-تقري
للجمعيــة العامــة ويتلــوه عليهــا، ويرســل نســخة منــه 
البيانــات  صحــة  عــن  مســؤوال  ويكــون  الهيئــة،  إلــى 
الــواردة فيــه، ولــكل عضــو بالجمعيــة العامــة حــق 
وأن  بالتقريــر  مســألة  أي  فــي  المراقــب  مناقشــة 

يســتوضحه عمــا ورد فيــه.

المادة )		(
تقارير الرقابة 

الداخلية

المادة )		(
الرقابة الخارجية

المادة )		(
مهام 

ومسؤوليات 
مراقب الحسابات
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يصــدر المدقــق الخارجــي عــادة تقريــر إداري علــى 
أســاس ســنوي يتضمــن ثغــرات فــي الرقابــة الداخلية 
)إن وجــدت(. لــم يتــم اإلبــالغ عــن أي ثغــرات أو فشــل 

فــي الرقابــة الداخليــة فــي عــام 2020

مالحظــات  كافــة  الخارجــي  المدقــق  وقــدم 
ــات  ــذه المالحظ ــة، وه ــات المالي ــي البيان ــاح ف اإلفص
التزامــه والشــركة بتطبيــق أفضــل  إقــرار  تتضمــن 
التقاريــر  وإعــداد  التدقيــق  فــي  العالميــة  النظــم 
الماليــة والتزامهمــا بمعاييــر المحاســبة والتدقيــق 
إضافــًة  ومتطلباتهــا،   )ISA(و  )IFRS/IAS( الدوليــة 
فــي  باالســتمرار  الشــركة  قــدرة  عــن  لمالحظاتــه 

العمليــة. أنشــطتها 

لقــد امتثلــت الشــركة لمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فــي 
ذلــك إفصاحــات التقاريــر المالّيــة، وعــدد األســهم 
ــس،  ــاء المجل ــس وأعض ــن رئي ــا كل م ــي يمتلكه الت
أو  المســاهمين  وكبــار  العليــا،  التنفيذيــة  واإلدارة 

المســيطرين. المســاهمين 

كمــا تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس 
العلميــة  وخبراتهــم  ولجانــه  المجلــس  وأعضــاء 
ــا إذا كان  ــة، وم ــيرهم الذاتي ــع س ــن واق ــة م والعملي
ــرى  ــركة أخ ــس إدارة ش ــي مجل ــوا ف ــم عض ــا منه أي
ــن  ــأي م ــوا ب ــا أو عض ــا له ــة العلي ــاإلدارة التنفيذي أو ب

ــا.  ــس إدارته ــان مجل لج

وقــام رئيــس المجلــس بتعييــن الرئيــس التنفيــذي 
كممثلــي  العامــة  العالقــات  ورئيــس  للمجموعــة 
باإلعــالم  المتعلقــة  الشــؤون  لتوضيــح  الشــركة 
الهيئــات  مــع  للمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 

األخــرى. 

ويجــب أن يتضمــن تقريــر مراقــب الحســابات كل مــا 
يرتبــط بأعمــال الرقابــة وتقييــم األداء بالشــركة خاصــة 

ــي: ــة باآلت المتعلق

ــة . 1 ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــة وفاعلي ــدى مالءم م
ــركة. ــا بالش ــول به المعم

ــة . 2 ــي مزاول ــتمرار ف ــى االس ــركة عل ــدرة الش ــدى ق م
ــكل  ــك بش ــم ذل ــا، ويت ــذ التزاماته ــطتها وتنفي أنش

ــس. ــه المجل ــا يبدي ــتقل عم مس

التــزام الشــركة بوضــع األنظمــة واللوائــح . 3 مــدى 
الداخليــة، ومــدى مالءمــة هــذه األنظمــة وتلــك 
ــا. ــا بتطبيقه ــدى التزامه ــركة، وم ــع الش ــح لوض اللوائ

األساســي . 	 بنظامهــا  الشــركة  التــزام  مــدى 
ــة  ــريعات الهيئ ــون وتش ــكام القان ــا ألح وخضوعه

النظــام. هــذا  أحــكام  فيهــا  بمــا  الصلــة  ذات 

مــدى التزامــه والشــركة بتطبيــق أفضــل النظــم . 5
العالميــة فــي التدقيــق وإعــداد التقاريــر الماليــة 
والتزامهمــا بمعاييــر المحاســبة والتدقيــق الدوليــة 

ومتطلباتهــا.  )ISA(و  )IFRS/IAS(

ــول . 6 ــن الوص ــه م ــي تمكين ــركة ف ــاون الش ــدى تع م
ــه. ــام أعمال ــة إلتم ــات الالزم ــى المعلوم إل

علــى الشــركة االلتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا 
ــا كل  ــي يمتلكه ــهم الت ــدد األس ــة، وع ــر المالّي التقاري
مــن رئيــس وأعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليا، 
المســيطرين،  المســاهمين  أو  المســاهمين  وكبــار 
وكذلــك اإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس 
العلميــة  وخبراتهــم  ولجانــه  المجلــس  وأعضــاء 
والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان 
ــرى أو  ــركة أخ ــس إدارة ش ــي مجل ــوا ف ــم عض ــا منه أي
بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــوا بــأي مــن لجــان 

مجلــس إدارتهــا.

وعلــى الشــركة تحديــد سياســتها بشــأن التعامــل مــع 
بشــكل  اإلفصــاح  وكيفيــة  إثباتــا،  أو  نفيــا  الشــائعات 
تشــريعات  مــع  يتعــارض  ال  وبمــا  ومكتــوب  واضــح 
التأكــد  المجلــس  علــى  ويجــب  الصلــة،  ذات  الهيئــة 
مــن دقــة وصحــة مــا تفصــح عنــه الشــركة والتزامهــا 

بكافــة قواعــد اإلفصــاح.

المادة )		(
اإلفصاح
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مــع  معامــالت   GWC نفــذت   ،  2020 عــام  خــالل 
 	3،187،18	/- مجموعهــا  بلــغ  عالقــة  ذات  أطــراف 
األطــراف  معامــالت  تقســيم  يتــم  قطــري.  ريــال 
ذات العالقــة إلــى مكونيــن أساســيين: )1( المكونــات 
هــو  كمــا  تجاريــة  غيــر  أخــرى  وعناصــر  التجاريــة، 

أدنــاه: موضــح 

7.317.685التعامالت  الغير التجارية

99	.35.869التعامالت التجارية

المكونــات التجاريــة هــي فــي الغالــب معامــالت 
متعلقــة بخدمــات الشــحن مــع شــركة أجيليتــي، 
جميــع  علــى  الموافقــة  تمــت  )شــبكة(.  الكويــت 
خــالل  مــن  التجاريــة  الغيــر  األطــراف  معامــالت 

الســابقة. الســنوات  خــالل  مناقصــات 

مــع  الشــركة  ضوابــط  أنظمــة  وضــع  تــم  لقــد 
التركيــز علــى تحديــد تفاصيــل كفيلــي الشــركات 

الشــركة. مــع  تتعاقــد  التــي 

لضمــان  بهــا  معمــول  تحكــم  إرشــادات  توجــد 
عــدم قيــام أي طــرف ذي صلــة ، عنــد النظــر فــي 
المعاملــة ، بحضــور اجتمــاع مجلــس اإلدارة أو لجنــة 
المناقصــات أثنــاء مناقشــة تلــك الصفقــة أو العالقة 
أو المعاملة.وســيتم عــرض كافــة التعامــالت ذات 
العالقــة علــى الجمعيــة العامــة. ســتضمن الشــركة 
أي  االســتبعاد  بمتطلبــات  الصــارم  االلتــزام  دائًمــا 
ــوم  ــا يق ــة« عندم ــو »ذات العالق ــور العض ــدم حض ع

المجلــس بمناقشــة هــذه المعامــالت.

إخــالل  حالــة  أي  تســجل  لــم   ،2020 العــام  وخــالل 
لتوجيهــات الشــركة فيمــا يتعلــق بسياســة التــداول 
بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــس اإلدارة  ــام مجل ــا ق ــا، كم ــة العلي واإلدارة التنفيذي
ــواق  ــر لألس ــة قط ــات هيئ ــكام وتوجيه ــق أح بتطبي
ــاألوراق  الماليــة فيمــا يخــص فتــرات وقــف التــداول ب

ــة.  المالي

أعضــاء  تلــزم  واضحــة  سياســة  الشــركة  حــددت 
وجميــع  العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس، 
وأوالدهــم  وأزواجهــم  المطلعيــن  األشــخاص 
التــي  التــداول  عمليــات  عــن  باإلفصــاح  القصــر 
يقومــون بهــا علــى أســهم الشــركة وســائر أوراقهــا 
المالّيــة األخــرى، قــام جميــع المطلعيــن بتقديــم 
معلومــات حــول عــدد األوراق الماليــة المتداولــة فــي 

االقتضــاء. عنــد  للمخــازن  الخليــج  شــركة 

الشــأن،  هــذا  فــي  القانــون  أحــكام  يخالــف  ال  بمــا 
يلتــزم المجلــس بمبــادئ هــذا النظــام، وباإلفصــاح عــن 
ــع أي  ــركة م ــا الش ــي تبرمه ــات الت ــالت والصفق التعام
»طــرف ذي عالقــة« ويكــون لألخيــر فيهــا مصلحــة قــد 

ــركة. ــة الش ــع مصلح ــارض م تتع

ــن  ــل م ــى األق ــبوع عل ــل أس ــس قب ــى المجل ــب عل ويج
التــي  العامــة  الجمعيــة  النعقــاد  المحــدد  التاريــخ 
تدعــى للنظــر فــي ميزانيــة الشــركة وتقريــر المجلــس 
ــا  ــفا تفصيلي ــاهمين كش ــرف المس ــت تص ــع تح أن يض
الفقــرة  إليهــا فــي  المشــار  بالتعامــالت والصفقــات 
الســابقة، كمــا يجــب عليــه اإلفصــاح عنهــا بالتقريــر 

الســنوي للشــركة. 

القيــام  للشــركة  يجــوز  ال  األحــوال،  جميــع  وفــي 
ــة«  ــرف ذي عالق ــع أي »ط ــرة م ــة كبي ــة صفق ــرام أي بإب
ــب  ــركة، ويج ــة للش ــة العام ــة الجمعي ــد موافق إال بع
ــة  ــة التالي ــة العام ــال الجمعّي ــدول أعم ــا ج أن يتضمنه

إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.

ال يجــوز ألي »طــرف ذي عالقــة« يكــون طرفــا أو لــه صلــة 
ــور  ــركة حض ــا الش ــة تبرمه ــة أو صفق ــة أو عالق بعملي
أو  العمليــة  تلــك  أثنــاء مناقشــته  المجلــس  اجتمــاع 
ــا  ــى م ــت عل ــه التصوي ــق ل ــة، وال يح ــة أو الصفق العالق

ــأنها. ــرارات بش ــن ق ــس م ــدره المجل يص

وفــي جميــع األحــوال، يجــب أن تصــب كافــة العالقــات 
مصلحــة  فــي  الغيــر  مــع  الشــركة  تقيمهــا  التــي 
ــات  ــع الصفق ــون جمي ــب أن تك ــك يج ــركة، وكذل الش
التــي تبرمهــا وفقــً ألســعار الســوق وعلــى أســاس 
تخالــف  شــروطً  تتضّمــن  أاّل  ويجــب  بحــت،  تجــارّي 

الشــركة. مصلحــة 

العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس،  أعضــاء  يلتــزم 
وجميــع األشــخاص المطلعيــن وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر باإلفصــاح عــن عمليــات التــداول التــي يقومــون 
بهــا علــى أســهم الشــركة وســائر أوراقهــا المالّيــة 
األخــرى، ويجــب أن يعتمــد المجلــس قواعــد وإجــراءات 
واضحــة تنظــم تــداول األشــخاص المطلعيــن علــى 

األوراق الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة.

المادة )		(
تضارب المصالح

المادة )		(
الشفافية وإعالء 
مصلحة الشركة

المادة )		(
اإلفصاح عن

عمليات التداول
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تتضمــن بنــود النظــام األساســي للشــركة اإلجــراءات 
المســاهمين  لممارســة  الالزمــة  والضمانــات 
حقوقهــم، حيــث تتضمــن المــواد 		 و52 و57 بنــود 
حــول حــق المســاهمين بالتصــرف فــي األســهم، 
أربــاح  مــن  المقــرر  النصيــب  علــى  الحصــول  وحــق 
األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامة واالشــتراك 
فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا، وحــق 
يضــر  ال  بمــا  وطلبهــا  المعلومــات  إلــى  الوصــول 

الشــركة. بمصالــح 

محدثــة  نســخة  علــى  شــهريا  الشــركة  تحصــل 
مــن ســجل المســاهمين مــن شــركة قطــر لإيــداع 
المركــزي والتــي تحتفــظ بهــا فــي ســجل مخصــص 

ــرض. ــذا الغ ــد له ومع

إلــى أي معلومــات  الوصــول  يمكــن للمســاهمين 
لــم يتــم إدراجهــا فــي موقــع الشــركة عنــد الطلــب 
عبــر التواصــل مــع أميــن ســر المجلــس والرئيــس 
عبــر  التواصــل  خــالل  مــن  للمجموعــة  التنفيــذي 

عنــوان البريــد اإللكترونــي التالــي:

info@gwclogistics.com   .1

ranjeev.menon@gwclogistics.com  .2

ويتــم الــرد علــى االستفســارات خــالل فتــرة خمســة 
)5( أيــام عمــل وفقــً للسياســة المحــددة لذلــك.

ــواد  ــدة م ــي ع ــاهمين ف ــوق المس ــن حق ــم تضمي ت
فــي النظــام األساســي مــن بينهــا المــادة 9	 و52 

ــر: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــي عل ــي ه و55 والت

ــا ال . 1 ــن م ــاهمين المالكي ــاهم أو المس ــق المس ح
يقــل عــن )10%( مــن رأس مــال الشــركة، وألســباب 
جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد، 
مــن   )%25( يمثلــون  الذيــن  المســاهمين  وحــق 
دعــوة  طلــب  األقــل  علــى  الشــركة  مــال  رأس 
ــا  ــاد وفق ــة لالنعق ــر العادي ــة غي ــة العام الجمعي
لإجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح فــي 

ــأن؛ ــذا الش ه

فــي . 2 معينــة  مســائل  إدراج  طلــب  فــي  الحــق 
جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة ومناقشــتها 
وقــررت  المجلــس  يدرجهــا  لــم  إن  باالجتمــاع 

ذلــك؛ الجمعيــة 

حــق حضــور اجتماعات الجمعيــة العامــة، وإتاحة . 3
فرصــة المشــاركة الفعالــة فيهــا واالشــتراك فــي 
المدرجــة  الموضوعــات  ومناقشــة  مداوالتهــا 
فــي جــدول األعمــال، وتيســير كل مــا مــن شــأنه 
الجمعيــة  انعقــاد  ومــكان  بموعــد  العلــم 
وبالمســائل المدرجــة بجــدول األعمــال وبالقواعد 

ــئلة؛ ــه األس ــات وتوجي ــم المناقش ــي تحك الت

حــق المســاهم فــي أن يــوكل عنــه بموجــب . 	
توكيــل خــاص وثابــت بالكتابــة؛ مســاهما آخــر 
ــاع  ــور اجتم ــي حض ــس ف ــاء المجل ــر أعض ــن غي م
ــهم  ــدد األس ــد ع ــى أال يزي ــة، عل ــة العام الجمعي
ــى )%5(  ــة عل ــذه الصف ــل به ــا الوكي ــي يحوزه الت

مــن أســهم رأس مــال الشــركة؛

الحقــوق  كافــة  ولهــم  متســاوون  المســاهمون 
المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــا ألحــكام القانــون 

واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.

للشــركة  األساســي  النظــام  يتضمــن  أن  ويجــب 
الالزمــة  والضمانــات  اإلجــراءات  الداخليــة  ولوائحهــا 
لممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم، وبوجــه 
خــاص حــق التصــرف فــي األســهم، وحــق الحصــول 
وحــق  األســهم،  أربــاح  مــن  المقــرر  النصيــب  علــى 
ــا  ــي مداوالته ــتراك ف ــة واالش ــة العام ــور الجمعي حض
إلــى  الوصــول  وحــق  قراراتهــا،  علــى  والتصويــت 
المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

لجهــة  بطلــب  شــهريا  التقــدم  الشــركة  علــى 
االيــداع للحصــول علــى نســخة محدثــة مــن ســجل 

لديهــا. بــه  واالحتفــاظ  المســاهمين 

للشــركة  األساســي  النظــام  يتضمــن  أن  يجــب 
ــى  ــاهم إل ــول المس ــراءات وص ــة إج ــا الداخلي ولوائحه
حقوقــه  ممارســة  مــن  تمكنــه  التــي  المعلومــات 
كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق ســائر المســاهمين أو يضــر 

الشــركة. بمصالــح 

المعلومــات  وتحديــث  بتدقيــق  الشــركة  وتلتــزم 
المعلومــات  كافــة  وبتوفيــر  منتظمــة،  بطريقــة 
المســاهمين وتمكنهــم مــن ممارســة  التــي تهــم 
ــي  ــتخدم ف ــل، وأن تس ــه األكم ــى الوج ــم عل حقوقه

الحديثــة. التقنيــة  وســائل  ذلــك 

يجــب أن يتضمــن النظــام األساســي للشــركة، تنظيــم 
الجمعيــة  باجتمــاع  المتعلقــة  المســاهمين  حقــوق 

ــا: ــي منه ــة والت العام

ال . 1 المالكيــن مــا  المســاهمين  أو  المســاهم  حــق 
يقــل عــن )10%( مــن رأس مــال الشــركة، وألســباب 
جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد، 
ــن رأس  ــون )25%( م ــن يمثل ــاهمين الذي ــق المس وح
ــة  ــوة الجمعي ــب دع ــل طل ــى األق ــركة عل ــال الش م
العامــة غيــر العاديــة لالنعقــاد وفقــا لإجــراءات 
ــأن. ــذا الش ــي ه ــح ف ــون واللوائ ــا القان ــي يحدده الت

الحــق فــي طلــب إدراج مســائل معينــة فــي جــدول . 2
أعمــال الجمعيــة العامــة ومناقشــتها باالجتمــاع إن 

لــم يدرجهــا المجلــس وقــررت الجمعيــة ذلــك.

حــق حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وإتاحــة . 3
ــي  ــتراك ف ــا واالش ــة فيه ــاركة الفعال ــة المش فرص
ــي  ــة ف ــات المدرج ــة الموضوع ــا ومناقش مداوالته
جــدول األعمــال، وتيســير كل مــا مــن شــأنه العلــم 
وبالمســائل  الجمعيــة  انعقــاد  ومــكان  بموعــد 
المدرجــة بجــدول األعمــال وبالقواعــد التــي تحكــم 

ــئلة. ــه األس ــات وتوجي المناقش

بموجــب . 	 عنــه  يــوكل  أن  فــي  المســاهم  حــق 
آخــر  مســاهما  بالكتابــة؛  وثابــت  خــاص  توكيــل 
مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي حضــور اجتمــاع 
يزيــد عــدد األســهم  أال  العامــة، علــى  الجمعيــة 
التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى )5%( مــن 

الشــركة. مــال  رأس  أســهم 

المادة )		(
المساواة بين 

المساهمين في 
الحقوق

المادة )		(
مراجعة سجل 

المساهمين

المادة )		(
حق المساهم 

في الحصول على 
المعلومات

المادة )		(
حقوق 

المساهمين 
المتعلقة 
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حــق المســاهمين القصــر والمحجــور عليهــم . 5
العامــة،  الجمعيــة  اجتمــاع  حضــور  فــي 
عنهــم  ينــوب  مــن  الحضــور  فــي  ويمثلهــم 

قانونــً؛

الجمعيــة . 6 التصويــت علــى قــرارات  الحــق فــي 
العلــم  شــأنه  مــن  مــا  كل  وتيســير  العامــة، 
عمليــة  تحكــم  التــي  واإلجــراءات  بالقواعــد 

؛ يــت لتصو ا

حــق المســاهم فــي االعتــراض علــى أي قــرار . 7
مــن  معينــة  فئــة  لمصلحــة  يصــدر  أنــه  يــرى 
نفعــً  يجلــب  أو  بهــا  يضــر  أو  المســاهمين 
دون  غيرهــم  أو  المجلــس  ألعضــاء  خاصــً 
اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر 
ــه  ــرض علي ــا اعت ــال م ــي إبط ــه ف ــاع، وحق االجتم
ــذا  ــي ه ــون ف ــكام القان ــا ألح ــرارات وفق ــن ق م

الشــأن.

ــد  ــن والمواعي ــب األماك ــار أنس ــركة باختي ــوم الش تق
بعقــد الجمعيــة العامــة الســنوية لهــذا الغــرض، 
وباســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة فــي التواصــل 
عــدد  أكبــر  لمشــاركة  تيســيرا  المســاهمين  مــع 
منهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة مشــاركة 

فعالــة.

ــاع  ــال اجتم ــدول أعم ــر ج ــركة بنش ــوم الش ــا تق كم
عــن  واإلعــالن  الصحــف  فــي  العامــة  الجمعيــة 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة فــي الصحــف فــي 

االجتماعــات. لموعــد  الســابقة  األيــام 

كمــا تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن نتائــج الجمعيــة 
ــر  ــة قط ــى بورص ــركة وإل ــع الش ــى موق ــة عل العام
لــألوراق  المركــزي  لإيــداع  قطــر  شــركة  وكذلــك 
الماليــة باإلضافــة إلــى إيــداع نســخة مــن محضــر 

االجتمــاع لــدى الهيئــة فــور اعتمــاده.

المتعلقــة  المســاهمين  حقــوق  حصــر  يتــم  ال 
ــن  ــازل ع ــمح بالتن ــا ال يس ــكل، كم ــأي ش ــت ب بالتصوي
هــذا الحــق أو إلغــاءه خــالل اجتماعــات الجمعيــة 
التقنيــة  الوســائل  الشــركة  وتســتخدم  العامــة، 

بالتصويــت. المســاهم  حريــة  لضمــان  الحديثــة 

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن تفاصيــل المرشــحين 
لعضويــة المجلــس، ممــا يتضمــن كافــة المعلومات 
الخاصــة بجميــع المرشــحين وخبراتهــم العلميــة 
والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة قبــل الموعــد 

المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بوقــت كاف.

المجلــس  أعضــاء  العامــة  الجمعيــة  وتنتخــب 
التصويــت  ألســلوب  ووفقــا  الســري  باالقتــراع 

. كمــي ا لتر ا

ــي . 5 ــم ف ــور عليه ــر والمحج ــاهمين القص ــق المس ح
حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، ويمثلهــم فــي 

.ً ــ ــم قانون ــوب عنه ــن ين ــور م الحض

حــق المســاهم فــي توجيــه األســئلة إلــى أعضــاء . 6
ــذي  ــدر ال ــا بالق ــة عليه ــم باإلجاب ــس والتزامه المجل
فــي  وحقــه  للضــرر،  الشــركة  مصلحــة  يعــّرض  ال 
االحتــكام إلــى الجمعيــة العامــة إذا رأى أن اإلجابــة 

علــى ســؤاله غيــر كافيــة.

الحــق فــي التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العامــة، . 7
وتيســير كل ما من شــأنه العلــم بالقواعد واإلجــراءات 

التــي تحكــم عمليــة التصويت. 

حــق المســاهم فــي االعتــراض علــى أي قــرار يــرى أنــه . 8
يصــدر لمصلحــة فئــة معينــة مــن المســاهمين أو 
ً ألعضــاء المجلــس أو  ً خاصــ يضــر بهــا أو يجلــب نفعــ
ــي  ــه ف ــركة وإثبات ــة الش ــار لمصلح ــم دون اعتب غيره
محضــر االجتمــاع، وحقــه فــي إبطــال ما اعتــرض عليه 
مــن قــرارات وفقــا ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن. 

النعقــاد  والمواعيــد  األماكــن  أنســب  اختيــار  يجــب 
وســائل  اســتخدام  وللشــركة  العامــة،  الجمعيــة 
المســاهمين  مــع  التواصــل  فــي  الحديثــة  التقنيــة 
اجتمــاع  أكبــر عــدد منهــم فــي  تيســيرا لمشــاركة 

فعالــة. مشــاركة  العامــة  الجمعيــة 

العلــم  مــن  المســاهمين  تمكيــن  الشــركة  وعلــى 
بالموضوعــات المدرجــة بجــدول األعمــال ومــا يســتجد 
منهــا مصحوبــة بمعلومــات كافيــة تمكنهــم مــن 
اتخــاذ قراراتهــم، وكذلــك تمكينهــم مــن االطــالع 
وعليهــا  العامــة،  الجمعيــة  اجتمــاع  محضــر  علــى 
ــا،  ــور انتهائه ــة ف ــة العام ــج الجمعي ــن نتائ ــاح ع اإلفص
وإيــداع نســخة مــن محضــر االجتمــاع لــدى الهيئــة فــور 

اعتمــاده.

التصويــت حــق المســاهم -يمارســه بنفســه أو عــن 
وال  عنــه  التنــازل  يجــوز  قانونــً-ال  يمثلــه  مــن  طريــق 

إلغــاؤه. يمكــن 

ويحظــر علــى الشــركة وضــع أي قيــد أو إجــراء قــد 
ــي  ــه ف ــاهم لحق ــتخدام المس ــة اس ــى إعاق ــؤدي إل ي
ــة  ــن ممارس ــاهم م ــن المس ــزم بتمكي ــت، وتلت التصوي
أن  لهــا  ويجــوز  إجراءاتــه،  وتيســير  التصويــت  حــق 

تســتخدم فــي ذلــك وســائل التقنيــة الحديثــة.

فيمــا  اإلفصــاح  بمتطلبــات  االلتــزام  الشــركة  علــى 
وعليهــا  المجلــس،  لعضويــة  بالمرشــحين  يتعلــق 
إطــالع المســاهمين علــى كافــة المعلومــات الخاصــة 
والعمليــة  العلميــة  وخبراتهــم  المرشــحين  بجميــع 
مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة قبــل الموعــد المحــدد 

كاف. بوقــت  العامــة  الجمعيــة  النعقــاد 

وتنتخــب الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس باالقتــراع 
الســري ووفقــا ألســلوب التصويــت التراكمــي.

المادة )		(
تيسير سبل 

المشاركة
الفعالة في 

 الجمعية
العامة

المادة )		(
حقوق 

المساهمين 
المتعلقة 
بالتصويت

المادة )		(
حقوق 

المساهمين 
المتعلقة 

بانتخاب أعضاء 
المجلس

6465

GWC | الــــتـقـريـــر الــــسنـوي GWC2020 | الــــتـقـريـــر الــــسنـوي 2020



أحكام الموادرقم المادة

م
االلتزا

م
م االلتزا

د
ع

ق
طب

ال ين

تطبيق المواد

☑

☑

☑

يحــدد النظــام األساســي توجيهــات حــول توزيــع 
النظــام  مــن   	0 للمــادة  وفقــً  أنــه  حيــث  األربــاح، 

األساســي، يتــم توزيــع األربــاح كمــا يلــي:

تحــدد الجمعيــة العامــة مكافــآت المديريــن بحيــث 
ــن  ــى 5% م ــس عل ــنوية للمجل ــأة الس ــد المكاف ال تزي
الربــح الصافــي للشــركة بعــد خصــم االحتياطــات 
واالســتقطاعات القانونيــة، ويتــم توزيــع األربــاح علــى 
الــرأس  يقــل عــن 5% مــن  بمعــدل ال  المســاهمين 

ــن.  ــي الراه ــام المال ــوع للع ــال المدف الم

ويتــم الموافقــة علــى توزيــع األســهم كل عــام مــن 
قبــل الجمعيــة العامة.

ــددة  ــة مح ــركة آلي ــي للش ــام األساس ــن النظ يتضم
لحمايــة حقــوق المســاهمين بصفــة عامــة واألقليــة 
بصفــة خاصــة حــال إبــرام الشــركة صفقــات كبيــرة 
قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال 

ــركة. الش

كمــا قامــت الشــركة باإلفصــاح عــن هيــكل رأس 
مــال الشــركة وكل اتفــاق تجريــه بشــأنه، واإلفصــاح 
عــن المالكيــن )5%( أو أكثــر مــن أســهم الشــركة 
ــا  ــم كم ــمبر 2020 ، وه ــن ديس ــالق 31 م ــي أغ ــا ف كم

ــي: يل
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دائًمــا  المصلحــة  أصحــاب  حقــوق  احتــرام  يتــم 
بالمحافظــة  الشــركة  تلتــزم  الشــركة.  قبــل  مــن 
ــات  ــاه المعلوم ــح تج ــاب المصال ــوق أصح ــى حق عل
المقدمــة علــى أن يرفــق بطلبــه مــا يثبــت صفتــه، 
كمــا وضعــت الشــركة آليــة مكتوبــة تحــدد إجــراءات 
قــرارات  مــن  المصالــح  أصحــاب  تظلــم  تقديــم 
وتصرفــات المســؤولين بالشــركة واإلدارة التنفيذيــة 
شــكواهم  وفحــص  لتلقــي  وأخــرى  بهــا،  العليــا 
يمــس  مــا  كل  بشــأن  وبالغاتهــم  ومقترحاتهــم 
مصالــح الشــركة وأموالهــا علــى أن تنــص تلــك اآلليــة 
علــى ســرية مضمــون الشــكوى أو الُمقتــَرح أو الَبــالغ، 
وحمايــة مقدمــه، وآجــال البــت فــي التظلمــات والــرد 

علــى الشــكاوى والمقترحــات.

عــن  اإلبــالغ  سياســة  بتطويــر  الشــركة  قامــت 
ــن أي  ــري ع ــف الس ــمح بالكش ــي تس ــات الت المخالف

أخالقيــة. غيــر  أفعــال  أو  شــكاوى 

يحــدد النظــام األساســي للشــركة -بمــا ال يخــل بقــدرة 
الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغيــر- نســبة 
الحــد األدنــى مــن األربــاح الصافيــة التــي يجــب توزيعهــا 
علــى المســاهمين، وعلــى المجلــس وضــع سياســة 
مصالــح  يحقــق  بمــا  األربــاح  تلــك  لتوزيــع  واضحــة 
الشــركة والمســاهمين، ويجــب اطــالع المســاهمين 
ــة،  ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــة ف ــذه السياس ــى ه عل

ــس. ــر المجل ــي تقري ــا ف ــارة إليه واإلش

التــي  األربــاح  علــى  الحصــول  فــي  األحقيــة  وتكــون 
أقــرت الجمعيــة العامــة توزيعهــا ســواء كانــت نقديــة 
المســجلين  األســهم  لمالكــي  مجانيــة  أســهما  أو 
ــة  ــي نهاي ــداع ف ــة اإلي ــدى جه ــاهمين ل ــجل المس بس

تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة

آليــة  للشــركة  النظــام األساســي  أن يتضمــن  يجــب 
ــة  ــة عام ــاهمين بصف ــوق المس ــة حق ــددة لحماي مح
ــرام الشــركة صفقــات  واألقليــة بصفــة خاصــة حــال إب
كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس 

ــركة. ــال الش م

وفــي جميــع األحــوال يجــب اإلفصــاح عــن هيــكل رأس 
مــال الشــركة وكل اتفــاق تجريــه بشــأنه، واإلفصــاح 
الشــركة  أســهم  مــن  أكثــر  أو   )%5( المالكيــن  عــن 

بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

تلتــزم الشــركة بالمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب 
المصالــح واحترامهــا، ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة 
فــي الشــركة طلــب المعلومــات ذات الصلــة بمصلحته 
وتلتــزم  صفتــه،  يثبــت  مــا  بطلبــه  يرفــق  أن  علــى 
الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت 
المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن أو 

يضــر بمصالحهــا.

تحــدد  مكتوبــة  آليــة  يضــع  أن  المجلــس  وعلــى 
إجــراءات تقديــم تظلــم أصحــاب المصالــح مــن قــرارات 
التنفيذيــة  واإلدارة  بالشــركة  المســؤولين  وتصرفــات 
شــكاواهم  وفحــص  لتلقــي  وأخــرى  بهــا،  العليــا 
يمــس  مــا  كل  بشــأن  وبالغاتهــم  ومقترحاتهــم 
ــة  ــك اآللي ــص تل ــى أن تن ــا عل ــركة وأمواله ــح الش مصال
علــى ســرية مضمــون الشــكوى أو الُمقتــَرح أو الَبــالغ، 
ــرد  ــات وال ــي التظلم ــت ف ــال الب ــه، وآج ــة مقدم وحماي

والمقترحــات. الشــكاوى  علــى 

المادة )		(
حقوق 

المساهمين 
المتعلقة بتوزيع 

األرباح

المادة )		(
حقوق 

المساهمين 
المتعلقة 
 بالصفقات

الكبرى

المادة )		(
حقوق أصحاب 

المصالح من غير 
المساهمين

أحكام الموادرقم المادة

م
االلتزا

م
م االلتزا

د
ع

ق
طب

ال ين

تطبيق المواد

☑

 
 

 
 

 

☑

ــنوية  ــطة الس ــم األنش ــد وتنظي ــوم GWC بتحدي تق
المؤسســة  مســؤولية  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي 
االجتماعيــة للشــركة ، والتــي يتــم تنظيمهــا مــن 

رئيســية: أركان  أربعــة  اســتهداف  خــالل 

تنمية المجتمع. 1

تعزيز التعليم ،. 2

رفــع الوعــي بالحيــاة الصحيــة والحفــاظ علــى . 3
البيئــة.

 %2.5 بنســبة  بالمســاهمة  الشــركة  التزمــت  وقــد 
المســؤولية  صنــدوق  فــي  الســنوية  أرباحهــا  مــن 
ــب  ــوب بموج ــو مطل ــا ه ــركات كم ــة للش االجتماعي
قانــون حكومــة قطــر. خــالل العــام، قامــت شــركة 
 6.237.779 مبلــغ  بدفــع   )GWC( للمخــازن  الخليــج 
ريــال قطــري تمثــل 2.5% مــن أربــاح الشــركة لعــام 

.  2019

التــي  األنشــطة  مــن  العديــد   GWC دعمــت  كمــا 
ممارســات  بأفضــل  الوعــي  زيــادة  إلــى  تهــدف 
األعمــال والحوكمــة والتبــادل الثقافــي خــالل الســنة 

2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 

ال يطبق

ال يطبق

تســعى الشــركة جاهــدة لاللتــزام بكافــة مبــادئ 
وجميــع  خاصــة  الحوكمــة  مبــادئ  وأحــكام 

عامــة. الهيئــة  وقوانيــن  تشــريعات 

ــع  ــة المجتم ــي تنمي ــا ف ــام بدوره ــركة القي ــى الش عل
والنهــوض بــه، والمحافظــة علــى البيئــة مــن خــالل 
المشــاركة الفعالــة والجــادة بمنظومــة المســؤولية 

للشــركات. االجتماعيــة 

ــادئ  ــق مب ــركة بتطبي ــزام الش ــدى الت ــة م ــب الهيئ تراق
األدنــى  الحــد  تعتبــر  والتــي  النظــام،  هــذا  وأحــكام 
لمبــادئ الحوكمــة حــال خضــوع الشــركة لنظــام أو 
قواعــد أو تعليمــات أو مبــادئ حوكمــة أخــرى وفقــا 

لتبعيتهــا.

مفســرة  أو  مكملــة  قواعــد  إصــدار  للهيئــة  ويجــوز 
ــزأ  ــزًء ال يتج ــر ج ــام، وتعتب ــذا النظ ــكام ه ــادئ وأح لمب

ــه. من

علــى الســوق تضميــن مــا يصــدره مــن قواعــد )قواعــد 
واألحــكام  المبــادئ  قطــر(  بورصــة  فــي  التعامــل 
الخاصــة بالتــداول، واإلفصــاح، والمعلومــات الخاصــة 
بهمــا المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، وعليــه 
المبــادئ  لتلــك  مخالفــات  بأيــة  الهيئــة  إخطــار 

واألحــكام.

موقعــه  علــى  النظــام  هــذا  بنشــر  الســوق  ويلتــزم 
اإللكترونــي.

فــي حالــة مخالفــة أي مــن المبــادئ واألحــكام الــواردة 
بعــض  أو  كل  اتخــاذ  للهيئــة  يجــوز  النظــام  بهــذا 
اإلجــراءات الــواردة فــي المــادة )35( مــن القانــون رقــم 

)8( لســنة 2012 بشــأن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

المادة )		(
حق المجتمع

المادة )		(
أحكام ختامية

المادة )		(

المادة )		(

 
 

☑

 
 

☑
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تقريــر التأكيــد المســتقل إلــى الســادة مســاهمي شــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق. حــول 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــريعات ذات الصل ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــزام بقان االلت

نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية  

مقدمة 
وفقــا للمــادة ٢4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق 
ــه مجلــس اإلدارة عــن مــدى  ــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد محــدود حــول التقييــم الــذي قــام ب الماليــة )»الهيئــة«( بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام ٢٠16، قمن
التــزام الشــركة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة 

فــي الســوق الرئيســية كمــا فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠. 

مســؤوليات مجلس اإلدارة واألشــخاص المكلفين بالحوكمة 
إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر الحوكمــة المرفــق والــذي يغطــي علــى األقــل متطلبــات المــادة 4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات 
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )»النظــام«( الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام 

 .٢٠16

يقــدم مجلــس اإلدارة فــي قســم حوكمــة الشــركة الــوارد بالتقريــر الســنوي »تقريــر االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات 
الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية« )»تقريــر حوكمــة الشــركة«(. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــمل مســؤوليات مجلــس اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والمحافظــة علــى الضوابــط الداخليــة الكافيــة لضمــان ســير األعمــال بشــكل 
منتظــم وفعــال، بمــا فــي ذلــك:  

االلتزام بسياسات الشركة؛ 	
حماية موجودات الشركة؛ 	
منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛ 	
دقة واكتمال السجات المحاسبية؛ 	
إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و 	
االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ونظــام حوكمــة الشــركات  	

والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام ٢٠16. 

مسؤوليتنا 
تتمثــل مســؤوليتنا فــي إصــدار نتيجــة تأكيــد محــدود حــول مــا إذا كان قــد لفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن »تقريــر حوكمــة الشــركة حــول االلتــزام 
بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات« الــوارد فــي قســم حوكمــة الشــركة مــن 
التقريــر الســنوي ال يعــرض بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، التــزام الشــركة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، 

بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات، اســتنادا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا. 

لقــد قمنــا بأعمالنــا وفًقــا للمعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد رقــم 3٠٠٠ )المعــدل( »ارتباطــات التأكيــد غيــر المتعلقــة بتدقيــق أو مراجعــة المعلومــات 
الماليــة التاريخيــة« الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )IAASB(. يتطلــب هــذا المعيــار أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا بهــدف 
الحصــول علــى تأكيــد محــدود حــول مــا إذا قــد لفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة متضمنــة نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية، ككل، لــم يتــم إعــداده 

مــن كافــة النواحــي الماديــة وفقــً لنظــام حوكمــة الشــركات. 

تقريــر التأكيــد المســتقل إلــى الســادة مســاهمي شــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق. حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات 
ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية - تتمــة 

تختلــف اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا فــي ارتبــاط تأكيــد محــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا وتكــون أقــل نطاقــً منهــا فــي حالــة ارتبــاط التأكيــد 
المعقــول. وبالتالــي، فــإن مســتوى التأكيــد الــذي يتــم الحصــول عليــه فــي ارتبــاط تأكيــد محــدود يكــون أقــل بكثيــر مــن التأكيــد الــذي قــد يمكــن 
ــد  ــاط تأكي ــو ارتب ــاط ه ــال كان االرتب ــي ح ــا ف ــي تنفيذه ــة ينبغ ــراءات إضافي ــأي إج ــم ب ــم نق ــول. ل ــد معق ــاط تأكي ــذ ارتب ــم تنفي ــو ت ــه ل ــول علي الحص

ــول.  معق

إن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا تتضمــن بشــكل أساســي الحصــول علــى استفســارات مــن اإلدارة لفهــم العمليــات المتبعــة لتحديــد 
متطلبــات قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات )»المتطلبــات«(، واإلجــراءات التــي 
ــا بفحــص  اتخذتهــا اإلدارة لالتــزام بهــذه المتطلبــات، والمنهجيــة التــي تتبعهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بهــذه المتطلبــات. عنــد الضــرورة، قمن

ــة التــي جمعتهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بالمتطلبــات.   األدل

إن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا ال تتضمــن تقييــم األوجــه النوعيــة لفاعليــة اإلجــراءات التــي طبقتهــا اإلدارة لالتــزام بمتطلبــات النظــام، 
ــواق  ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــداف قان ــق أه ــة لتحقي ــل بفاعلي ــا اإلدارة تعم ــي طبقته ــراءات الت ــت اإلج ــا إذا كان ــول م ــد ح ــدم أي تأكي ــا ال نق ــك فإنن ولذل

الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات. 

تقريــر التأكيــد المســتقل إلــى الســادة مســاهمي شــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق. حــول 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــريعات ذات الصل ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــزام بقان االلت

نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية - تتمــة

القيود الضمنية  
تخضــع المعلومــات غيــر الماليــة لقيــود ضمنيــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار خصائــص الموضــوع واألســاليب المســتخدمة 

لتحديــد هــذه المعلومــات. 

ــذه  ــق ه ــون بتطبي ــن يقوم ــن الذي ــى الموظفي ــة عل ــات القانوني ــة والمتطلب ــق الحوكم ــركات لتطبي ــا الش ــي تتبعه ــراءات الت ــن اإلج ــد م ــد العدي تعتم
ــم  ــن تقيي ــد ال يتضم ــاالت ق ــض الح ــي بع ــال، وف ــكل فع ــزام بش ــراء االلت ــذ إج ــة تنفي ــم لكيفي ــراء وتقييمه ــدف كل إج ــيرهم له ــراءات وتفس اإلج
اإلجــراءات االحتفــاظ بمســتندات تدقيــق كافيــة. تجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أن تصميــم إجــراءات االلتــزام قــد تتبــع أفضــل الممارســات التــي تختلــف مــن 

مؤسســة ألخــرى ومــن بلــد آلخــر، وبالتالــي فهــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن المقارنــة بهــا. 

اســتقالليتنا ومراقبة الجودة 
ــادرة  ــن الص ــبين المهنيي ــات المحاس ــون أخاقي ــً لقان ــرى وفق ــة األخ ــات األخاقي ــتقالية والمتطلب ــا باالس ــاط، التزمن ــال االرتب ــا بأعم ــياق قيامن ــي س ف
ــر األخاقيــات الدوليــة للمحاســبين المهنييــن )»IESBA Code«(، والتــي تأسســت علــى مبــادئ النزاهــة، والموضوعيــة، والكفــاءة  عــن مجلــس معايي
ــة  ــؤولياتنا األخاقي ــا مس ــد وفين ــر. ولق ــة قط ــي دول ــة ف ــة ذات الصل ــات األخاقي ــي، والمتطلب ــلوك المهن ــرية، والس ــة، والس ــة الواجب ــة، والعناي المهني

ــن.  ــبين المهنيي ــات المحاس ــون أخاقي ــات وقان ــذه المتطلب ــا له ــرى وفًق األخ

تقــوم شــركتنا بتطبيــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم )1(، وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة يشــمل السياســات واإلجــراءات 
الموثقــة الخاصــة بااللتــزام بالمتطلبــات األخاقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا. 

المعلومات األخرى
ــر مجلــس  إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى تقريــر حوكمــة الشــركة )ولكنهــا ال تشــمل تقري
اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات، الــوارد بقســم حوكمــة 

الشــركة مــن التقريــر الســنوي، وتقريرنــا حولــه(، والــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر التأكيــد المســتقل هــذا،. 

إن نتيجتنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى، وال نبــدي ولــن نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا. لقــد تــم تعييننــا 
مــن قبــل الشــركة لتقديــم تقريــر تأكيــد معقــول منفصــل حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن إطــار الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة، والــذي تــم 

تضمينــه فــي المعلومــات األخــرى

فيمــا يتعلــق بارتباطنــا بشــأن تقريــر مجلــس اإلدارة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك، األخذ 
فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تتعــارض جوهرًيــا مــع تقريــر مجلــس اإلدارة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال االرتبــاط، أو 

أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة. 

ــخ  ــل تاري ــا قب ــا به ــم تزويدن ــي ت ــرى الت ــات األخ ــي المعلوم ــا، ف ــا به ــي قمن ــق الت ــال التدقي ــى أعم ــاء عل ــادي، بن ــأ م ــود خط ــى وج ــا إل ــال توصلن ــي ح ف
تقريرنــا هــذا، فإننــا نبــدي نتيجــة بوجــود خطــأ مــادي فــي هــذه المعلومــات األخــرى، كمــا يتحتــم علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا. ليــس لدينــا مــا 

يســتوجب إدراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن. 

ــخاص  ــع األش ــل م ــا التواص ــا حينه ــإن علين ــه، ف ــادي حول ــأ م ــود خط ــى وج ــا إل ــال توصلن ــي ح ــل وف ــركة بالكام ــة الش ــر حوكم ــا لتقري ــد قراءتن عن
المكلفيــن بالحوكمــة حــول هــذا األمــر. 

النتيجة
اســتناًدا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا، لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات ال يعــرض بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، التــزام 

الشــركة بالقانــون أعــاه والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات.   

عن إرنسـت ويونـغ 

زيـــاد نــــادر  

سجل مراقبي الحسابات رقم ٢58
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تقرير التأكيد المستقل 
الكرام  إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.   

تقريــر حــول وصــف عمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة 
تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 

مقدمة 
وفقــا للمــادة ٢4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة )»الهيئــة«( بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام ٢٠16، قمنــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد معقــول حــول الوصــف الــذي أجــراه مجلــس اإلدارة لعمليــات وضوابط 
الرقابــة الداخليــة وتقييــم مــدى ماءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة لشــركة الخليــج للمخــازن 

ش.م.ع.ق. )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم جميعــا بـــ »المجموعــة«( كمــا فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠.  

مســؤوليات مجلس اإلدارة واألشــخاص المكلفين بالحوكمة 
إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة المرفــق حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة والــذي يغطــي علــى 
األقــل متطلبــات المــادة 4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام ٢٠16 )»النظــام«(. 

يعرض مجلس اإلدارة تقريره حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي يتضمن ما يلي:  

تقييم مجلس اإلدارة لمدى ماءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛  	
وصــف العمليــة والضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة فيمــا يتعلق بعمليــات اإليــرادات، والمبالــغ المحصلــة ومســتحقة التحصيل، والمشــتريات  	

ــات،  ــة المعلوم ــط تقني ــرية، وضواب ــوارد البش ــة، والم ــة، والخزان ــر الملموس ــودات غي ــة، وإدارة الموج ــودات الثابت ــزون، والموج ــداد، وإدارة المخ للس
والضوابــط علــى مســتوى المؤسســة، ودفتــر األســتاذ العــام، وإعــداد التقاريــر الماليــة؛  

أهداف الرقابة، وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛ 	
تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق األهداف المعلنة للرقابة؛ و 	
تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف، وكيفية عاجها، واإلجراءات الموضوعة لمنع أو تخطى تلك الثغرات.   	

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن وضــع الضوابــط الماليــة الداخليــة والحفــاظ عليهــا اســتنادا إلــى المعاييــر المقــررة فــي إطــار العمــل الصــادر عــن لجنــة 
المؤسســات الراعيــة للجنــة تريــدواي )»إطــار عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة«(. 

تشــمل هــذه المســؤوليات تصميــم وتنفيــذ وتشــغيل والمحافظــة علــى الضوابــط الماليــة الداخليــة الكافيــة التــي، فــي حــال عملهــا بفعاليــة، ســوف 
تضمــن ســير األعمــال بشــكل منتظــم وفعــال، بمــا فــي ذلــك:  

االلتزام بسياسات الشركة؛ 	
حماية موجودات الشركة؛ 	
منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛ 	
دقة واكتمال السجات المحاسبية؛ 	
إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و 	
االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك القانــون الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك  	

نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام ٢٠16. 

مسؤولياتنا
تتمثــل مســؤولياتنا فــي إبــداء تأكيــد معقــول حــول مــدى ماءمــة »وصــف مجلــس اإلدارة ومــدى ماءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل ضوابــط 
ــة الداخليــة علــى  ــط الرقاب ــر مجلــس اإلدارة بشــأن ضواب ــر الماليــة للعمليــات األساســية للشــركة« المعــروض فــي تقري ــة الداخليــة علــى التقاري الرقاب

التقاريــر الماليــة لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات الصلــة الــواردة فــي هــذا الوصــف، وذلــك اســتنادا إلــى إجــراءات التأكيــد التــي قمنــا بهــا.

لقــد قمنــا بأعمالنــا وفًقــا للمعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد رقــم 3٠٠٠ )المعــدل( »ارتباطــات التأكيــد غيــر المتعلقــة بتدقيــق أو مراجعــة المعلومــات 
الماليــة التاريخيــة« الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )IAASB(. يتطلــب هذا المعيــار أن نقــوم بتخطيط وتنفيــذ إجراءاتنــا للحصول 
علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كان وصــف مجلــس اإلدارة للعمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد تــم عرضــه بصــورة عادلــة 
وأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بصــورة فعالــة، مــن كافــة النواحــي الماديــة، لتحقيــق 

أهــداف الرقابــة ذات الصلــة الــواردة فــي هــذا الوصــف. 

تقرير التأكيد المستقل 
الكرام - تتمة   إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.   

تقريــر حــول وصــف عمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة 
تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة - تتمــة  

مسؤولياتنا - تتمة 
ــغيل  ــة تش ــذ وفعالي ــم وتنفي ــة وتصمي ــط الداخلي ــات والضواب ــف العملي ــول وص ــول ح ــد معق ــدار رأي تأكي ــى إص ــدف إل ــذي يه ــد ال ــاط التأكي إن ارتب
الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للمؤسســة يتطلــب القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة حــول نزاهــة عــرض وصــف العمليــات والضوابــط 
الداخليــة ومــدى ماءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل تلــك الضوابــط. تضمنــت إجراءاتنــا المتعلقــة بالضوابــط الداخليــة للتقاريــر الماليــة، فيمــا 

يتعلــق بجميــع العمليــات الهامــة، مــا يلــي:  

الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛ 	
تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف المادية؛ و 	
فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وفعالية تشغيلها بناًء على المخاطر المقدرة.  	

تعتبــر العمليــة هامــة إذا كان الخطــأ الواقــع بقصــد أو بغيــر قصــد فــي المعامــات أو المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة يتوقــع بصــورة معقولــة 
ــرادات،  ــي اإلي ــة ه ــات هام ــا كعملي ــم تحديده ــي ت ــات الت ــاط، العملي ــذا االرتب ــال ه ــرض أعم ــة. لغ ــات المالي ــتخدمي البيان ــرارات مس ــى ق ــر عل أن يؤث
والمبالــغ المحصلــة ومســتحقة التحصيــل، والمشــتريات للســداد، وإدارة المخــزون، والموجــودات الثابتــة، وإدارة الموجــودات غيــر الملموســة، والخزانــة، 

والمــوارد البشــرية، وضوابــط تقنيــة المعلومــات، والضوابــط علــى مســتوى المؤسســة، ودفتــر األســتاذ العــام، وإعــداد التقاريــر الماليــة. 

خال قيامنا بأعمال االرتباط، حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة الداخلية:  

تســتند اإلجــراءات المختــارة إلــى حكمنــا الشــخصي، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي مــدى ماءمــة التصميــم والتنفيــذ وفعاليــة 
التشــغيل ســواء نتيجــة الحتيــال أو خطــأ. تضمنــت إجراءاتنــا أيًضــا تقييــم المخاطــر التــي قــد تنتــج إذا كان وصــف مجلــس اإلدارة للعمليــات وضوابــط 
الرقابــة الداخليــة غيــر معــروض بصــورة عادلــة أو أن الضوابــط لــم يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بصــورة فعالــة لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات 

الصلــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة. 

يتضمــن ارتبــاط التأكيــد مــن هــذا النــوع أيضــً تقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى ماءمــة أهــداف الرقابــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة، ويشــمل كذلــك 
تنفيــذ أي إجــراءات أخــرى تعتبــر ضروريــة فــي مثــل هــذه الظــروف. 

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا مائما يمّكننا من إبداء نتيجتنا بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

بيئة الرقابة . 1
النزاهة والقيم األخاقية   	
االلتزام بالكفاءة  	
مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق  	
فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل  	
الهيكل التنظيمي  	
تحديد الصاحيات والمسؤوليات   	
سياسات وإجراءات الموارد البشرية  	

تقييم المخاطر . ٢
األهداف على مستوى الشركة 	
األهداف على مستوى العمليات 	
تحديد وتحليل المخاطر  	
إدارة التغيير 	

أنشطة المراقبة. 3
السياسات واإلجراءات 	
األمن )التطبيقات والشبكات( 	
إدارة تغيير التطبيق 	
استمرارية األعمال / النسخ االحتياطي 	
االستعانة بمصادر خارجية 	

المعلومات واالتصاالت  . 4
جودة المعلومات 	
فعالية االتصال 	

  
المراقبة. 5

المراقبة المستمرة 	
التقييمات المنفصلة 	
اإلباغ عن أوجه القصور 	
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تقرير التأكيد المستقل 
الكرام - تتمة   إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.   

تقريــر حــول وصــف عمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة 
تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة - تتمــة  

تعريــف الضوابط الداخليــة على التقارير المالية
ــر الماليــة وإعــداد  ــر تأكيــد معقــول حــول مــدى موثوقيــة التقاري ــر الماليــة للمؤسســة هــي عمليــة مصممــة لتوفي ــة الداخليــة علــى التقاري إن الرقاب
البيانــات الماليــة ألغــراض خارجيــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. إن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ألي مؤسســة تشــمل السياســات 

واإلجــراءات التــي:  

تتعلق بحفظ السجات التي تعكس بدقة ونزاهة، وبتفاصيل معقولة، المعامات وأعمال التصرف في موجودات المؤسسة؛ . 1
توفــر تأكيــد معقــول بــأن المعامــات يتــم تســجيلها حســب الضــرورة لضمــان إعــداد بيانــات ماليــة متوافقــة مــع المبــادئ المحاســبية المقبولــة . ٢

عموًمــا، وأن فواتيــر ونفقــات المؤسســة ال تتــم إال بترخيــص مــن إدارة المؤسســة؛ و 
توفــر تأكيــد معقــول حــول المنــع أو االكتشــاف الفــوري لحــاالت االختــاس أو االســتخدام أو التصــرف غيــر المصــرح بــه لموجــودات المؤسســة بمــا . 3

قــد يؤثــر بشــكل مــادي علــى البيانــات الماليــة ويتوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة.  

القيود الضمنية  
تخضــع معلومــات األداء غيــر المالــي لقيــود ضمنيــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة، مع األخــذ في االعتبــار خصائــص الموضوع واألســاليب المســتخدمة 

لتحديــد هــذه المعلومات. 

ــدث  ــد تح ــل اإلدارة، ق ــن قب ــة م ــاوز الرقاب ــؤ أو تج ــة التواط ــك احتمالي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــط الداخلي ــة للضواب ــود الضمني ــًرا للقي ونظ
أخطــاء ماديــة نتيجــة الحتيــال أو خطــأ دون اكتشــافها. ولذلــك فــإن الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد ال تمنــع أو تكشــف جميــع األخطــاء 

أو اإلغفــاالت فــي معالجــة المعامــات أو إعــداد التقاريــر بشــأنها، وبالتالــي ال يمكــن أن توفــر تأكيــًدا مطلًقــا باســتيفاء أهــداف الرقابــة. 

ــر أن  ــة لمخاط ــون معرض ــتقبلية تك ــرات المس ــة للفت ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــط الداخلي ــم للضواب ــأن أي تقيي ــات بش ــإن التوقع ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
تصبــح تلــك الضوابــط غيــر مناســبة فــي حــال تغيــرت الظــروف أو لــم يتــم االســتمرار علــى نفــس درجــة االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات كمــا فــي تاريــخ 

التقريــر. 

عــاوة علــى ذلــك، فــإن أنشــطة الضوابــط التــي تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتفعيلهــا خــال الفتــرة المشــمولة بتقريرنــا التأكيــدي لــن تعالــج بأثــر رجعــي 
أي نقــاط ضعــف أو أوجــه قصــور فــي الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة كانــت موجــودة قبــل تاريــخ تفعيــل هــذه الضوابــط. 

ــذه  ــق ه ــون بتطبي ــن يقوم ــن الذي ــى الموظفي ــة عل ــات القانوني ــة والمتطلب ــق الحوكم ــركات لتطبي ــا الش ــي تتبعه ــراءات الت ــن اإلج ــد م ــد العدي تعتم
ــم  ــن تقيي ــد ال يتضم ــاالت ق ــض الح ــي بع ــال، وف ــكل فع ــزام بش ــراء االلت ــذ إج ــة تنفي ــم لكيفي ــراء وتقييمه ــدف كل إج ــيرهم له ــراءات وتفس اإلج
اإلجــراءات االحتفــاظ بمســتندات تدقيــق كافيــة. تجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أن تصميــم إجــراءات االلتــزام قــد تتبــع أفضــل الممارســات التــي تختلــف مــن 

مؤسســة األخــرى ومــن بلــد آلخــر، وبالتالــي فهــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن المقارنــة بهــا.

اســتقالليتنا ومراقبة الجودة 
ــادرة  ــن الص ــبين المهنيي ــات المحاس ــون أخاقي ــً لقان ــرى وفق ــة األخ ــات األخاقي ــتقالية والمتطلب ــا باالس ــاط، التزمن ــال االرتب ــا بأعم ــياق قيامن ــي س ف
ــر األخاقيــات الدوليــة للمحاســبين المهنييــن )»IESBA Code«(، والتــي تأسســت علــى مبــادئ النزاهــة، والموضوعيــة، والكفــاءة  عــن مجلــس معايي
ــة  ــؤولياتنا األخاقي ــا مس ــد وفين ــر. ولق ــة قط ــي دول ــة ف ــة ذات الصل ــات األخاقي ــي، والمتطلب ــلوك المهن ــرية، والس ــة، والس ــة الواجب ــة، والعناي المهني

ــن.  ــبين المهنيي ــات المحاس ــون أخاقي ــات وقان ــذه المتطلب ــا له ــرى وفًق األخ

تقــوم شــركتنا بتطبيــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم )1(، وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة يشــمل السياســات واإلجــراءات 
الموثقــة الخاصــة بااللتــزام بالمتطلبــات األخاقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا. 

تقرير التأكيد المستقل 
الكرام - تتمة   إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.   

تقريــر حــول وصــف عمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة 
تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة - تتمــة  

المعلومات األخرى
ــس اإلدارة  ــر مجل ــن تقري ــا ال تتضم ــنوي، ولكنه ــر الس ــى التقري ــرى عل ــات األخ ــتمل المعلوم ــرى. تش ــات األخ ــن المعلوم ــؤول ع ــس اإلدارة مس إن مجل

ــه.  ــا حول ــر مراقــب الحســابات هــذا، وتقريرن ــخ تقري ــا عليــه قبــل تاري ــة، والــذي حصلن ــر المالي ــة الداخليــة علــى التقاري ــط الرقاب بشــأن ضواب

إن نتيجتنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى، وال نبــدي أي شــكل مــن 
ــزام  ــأن االلت ــس اإلدارة بش ــر مجل ــول تقري ــل ح ــدود منفص ــد مح ــر تأكي ــم تقري ــركة لتقدي ــل الش ــن قب ــا م ــم تعيينن ــد ت ــا. لق ــد حوله ــكال التأكي أش
بالقانــون الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة 
فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )»الهيئــة«( بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام ٢٠16، والــذي تــم تضمينــه فــي 

المعلومــات األخــرى.  

فيمــا يتعلــق بارتباطنــا بشــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى 
المعلومــات األخــرى أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك، األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تتعــارض جوهرًيــا مــع تقريــر مجلــس اإلدارة حــول 

ــة.  ــاء مادي ــدو كأخط ــا تب ــاط، أو أنه ــال االرتب ــال أعم ــا خ ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــة أو المعلوم ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي ــط الرقاب ضواب

ــخ  ــل تاري ــا قب ــا به ــم تزويدن ــي ت ــرى الت ــات األخ ــي المعلوم ــا، ف ــا به ــي قمن ــق الت ــال التدقي ــى أعم ــاء عل ــادي، بن ــأ م ــود خط ــى وج ــا إل ــال توصلن ــي ح ف
تقريرنــا هــذا، فإننــا نبــدي نتيجــة بوجــود خطــأ مــادي فــي هــذه المعلومــات األخــرى، كمــا يتحتــم علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا. ليــس لدينــا مــا 

يســتوجب إدراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن. 

ــن  ــخاص المكلفي ــع األش ــل م ــا التواص ــا حينه ــإن علين ــه، ف ــادي حول ــأ م ــود خط ــى وج ــا إل ــال توصلن ــي ح ــل وف ــنوي بالكام ــر الس ــا للتقري ــد قراءتن عن
ــر.  ــذا األم ــول ه ــة ح بالحوكم

النتائج  
بناًء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، في رأينا أن: 

تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة يعــرض بصــورة عادلــة نظــام الشــركة المصمــم كمــا فــي 31 ديســمبر أ( 
٢٠٢٠؛ و 

ــة قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بفعاليــة كافيــة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠، مــن كافــة النواحــي ب(  الضوابــط المتعلقــة بأهــداف الرقاب
 .)COSO( ــدواي ــة تري ــة للجن ــات الراعي ــة المؤسس ــل لجن ــار عم ــً إلط ــة، وفق المادي

عن إرنسـت ويونـغ 

زيـــاد نــــادر  

سجل مراقبي الحسابات رقم ٢58

التاريخ: 8 فبراير ٢٠٢1 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي 

ــة«(  ــا بـــ »المجموع ــم جميع ــار إليه ــة )يش ــركاتها التابع ــركة«( وش ــازن ش.م.ع.ق. )»الش ــج للمخ ــركة الخلي ــدة لش ــة الموح ــات المالي ــا البيان ــد دققن لق
والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، وبيــان الربــح أو الخســارة وااليــرادات الشــاملة األخــرى الموحــد، وبيــان التغيــرات 
ــات الماليــة الموحــدة  ــة الموحــد للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وإيضاحــات حــول البيان ــان التدفقــات النقدي فــي حقــوق الملكيــة الموحــد، وبي

تتضمــن ملخصــً للسياســات المحاســبية الهامــة. 

فــي رأينـــا أن البيانـــات الماليـــة الموحــدة المرفقــة تظهـــر بعدالــة، مــن كافة النواحــي الماديــة، المركز المالــي الموحــد للمجموعة كما في 31 ديســمبر 
 .)IFRSs( 2020 وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدولية للتقاريــر الماليــة

أساس الرأي

ــر فــي  ــر بيــان لمســؤولياتنا بموجــب تلــك المعايي ــرد الحقــً فــي هــذا التقري ــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs(. وي ــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعايي لقــد قمن
ــس  ــن مجل ــادر ع ــن الص ــبين المهنيي ــات المحاس ــون أخالقي ــً لقان ــدة. ووفق ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــابات ع ــب الحس ــؤولية مراق ــرة مس فق
ــة  ــا بتلبي ــد قمن ــة، وق ــن المجموع ــتقل ع ــان مس ــا كي ــة( )IEBSA Code( فإنن ــتقاللية الدولي ــر االس ــك معايي ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة الدولي ــر األخالقي المعايي
ــا  ــد وفين ــر، وق ــة قط ــي دول ــة ف ــات المهني ــً للمتطلب ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــا بتدقي ــة بقيامن ــرى ذات الصل ــة األخ ــؤولياتنا األخالقي مس
مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لمتطلبــات قانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة. فــي رأينــا أن 

أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة وتوفــر أساســً مالئمــً يمكننــا مــن إبــداء رأينــا. 

أمور التدقيق الهامة 

ــا المهنــي، هــي تلــك األمــور األكثــر أهميــة خــالل تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة. وقــد تــم  إن أمــور التدقيــق الهامــة، فــي تقديرن
تنــاول هــذه األمــور خــالل إجــراء أعمــال التدقيــق للبيانــات الماليــة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، كمــا وأننــا ال نقــدم رأيــا منفصــال بشــأن هــذه االمــور. 

وفيمــا يلــي بيــان لكيفيــة تنــاول كل أمــر مــن هــذه األمــور خــالل أعمــال التدقيــق. 

لقــد وفينــا بالمســؤوليات الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا هــذا، بمــا 
فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بأمــور التدقيــق الهامــة. وبنــاًء عليــه، تضمنــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ إجــراءات تهــدف إلــى االســتجابة لتقييمنــا 
لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. وتقــدم نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتخــذة لمعالجة 

األمــور الموضحــة أدنــاه، أساســً لرأينــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة. 

خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة 

انخفاض قيمة الشهرة

قيمــة  »انخفــاض   36 الدولــي  المحاســبة  معيــار  يقتضيــه  لمــا  وفًقــا 
الموجــودات«، تتــم مراجعــة انخفــاض قيمــة الشــهرة علــى أســاس 
ســنوي علــى األقــل، لتبيــان وجــود أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، كان لــدى المجموعــة شــهرة بقيمــة 115 مليون 
ريــال قطــري فــي بياناتهــا الماليــة الموحــدة، مشــمولة ضمــن ثالثــة 
ــتية  ــات اللوجيس ــد«(؛ الخدم ــد النق ــدات تولي ــد )»وح ــد النق ــدات لتولي وح
بمبلــغ 53 مليــون ريــال قطــري )2019: 53 مليــون ريــال قطــري( وخدمــات 
شــحن البضائــع بمبلــغ 45 مليــون ريــال قطــري )2019: 45 مليــون ريــال 
قطــري( وكونتــراك لوجيســتيكس فرايــت بمبلــغ 17 مليــون ريــال قطــري 

ــري(.  ــال قط ــون ري )2019: 17 ملي

عنــد إجــراء تقييــم انخفــاض الشــهرة، حــددت اإلدارة المبلــغ القابــل 
لالســترداد مــن الشــهرة مــن خــالل إرشــادات »القيمــة عنــد االســتخدام« 
الدخــل  طريقــة  اإلدارة  طبقــت   .36 الدولــي  المحاســبة  معيــار  فــي 
المبلــغ  لتحديــد  المخصومــة  النقديــة  للتدفقــات  توقعــات  وأعــدت 

القابــل لالســترداد مــن وحــدات توليــد النقــد. 

قمنــا بالتركيــز علــى هــذه المســألة نظــًرا للحجــم المــادي للرصيــد 
والســتخدام أحــكام وافتراضــات هامــة فــي تحديــد المبلــغ القابــل 
لالســترداد مــن وحــدات توليــد النقــد التــي ترتبــط بهــا الشــهرة،  وبالتالــي 

ــة.  ــق الهام ــور التدقي ــد أم ــألة أح ــذه المس ــر ه تعتب

للبيانــات   8 االيضــاح  فــي  بالشــهرة  المتعلقــة  المعلومــات  بيــان  تــم 
الموحــدة.  الماليــة 

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة 
مــا يلــي: 

استفســرنا وقمنــا بتقييــم عمليــة تقييــم انخفــاض القيمــة للمجموعــة 
وقمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة تعريــف اإلدارة لوحــدات توليــد النقــد 

بالمجموعــة. 
تقييــم  أجــرى  الــذي  اإلدارة  فريــق  وقــدرات  كفــاءة  بتقييــم  قمنــا 

الشــهرة.  قيمــة  انخفــاض 
نمــوذج  فــي  المســتخدمة  الهامــة  االفتراضــات  بتقييــم  قمنــا 
ــة  ــات النقدي ــات التدفق ــك توقع ــي ذل ــا ف ــهرة، بم ــة الش ــاض قيم انخف
التشــغيلية، ومعــدالت الخصــم، ومعــدالت النمــو، وقمنــا بمقارنتهــا 
ــادي،  ــو االقتص ــؤات النم ــاع وتنب ــة للقط ــات الخارجي ــر التوقع ــع تقاري م
ــدى  ــم م ــا بتقيي ــا قمن ــا. كم ــق عملن ــن فري ــراء ضم ــتعانة بخب ــع االس م
موثوقيــة التوقعــات حــول التدفقــات النقديــة مــن خــالل مراجعــة 
األداء الفعلــي الســابق ومقارنتهــا بالتوقعــات الســابقة وفحــص دقتهــا 

الحســابية.  
قمنــا بإجــرء تحليــل الحساســية علــى االفتراضــات الهامــة المســتخدمة 

مــن قبــل اإلدارة. 
ــول  ــة ح ــات ذات الصل ــال اإلفصاح ــة واكتم ــدى مالءم ــم م ــا بتقيي قمن

ــدة.  ــة الموح ــات المالي البيان

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. - تتمة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة - تتمة

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2020 

تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة، ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مراقــب 
الحسابـــات حـــولها. إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى. 

يتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي للمجموعــة متاحــً لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات هــذا. إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يتضمــن 
المعلومــات األخــرى، وال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا.

فيمــا يتعلــق بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى، واألخــذ فــي االعتبــار خــالل ذلــك مــا 
إذا كانــت هــذه المعلومــات ال تتماشــي بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــالل أعمــال التدقيــق، أو أنهــا 
تبــدو كأخطــاء ماديــة. فــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا، فــإن علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا. 

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة 

إن إدارة الشــركة األم مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، وهــي كذلــك 
مســؤولة عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ. 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي عملياتهــا وفقــً لمبــدأ االســتمرارية 
وكذلــك اإلفصــاح، عنــد الحاجــة، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي 

تصفيــة المجموعــة أو إنهــاء عملياتهــا، أو أنهــا ليــس لديهــا بديــل واقعــي غيــر ذلــك. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو 
خطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى، ولكنــه ال يعــد ضمانــً بــأن أعمــال 
التدقيــق التــي تــم القيــام بهــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs( ســوف تقــوم دائمــا بضبــط األخطــاء الماديــة عنــد وقوعهــا. قــد تنشــأ األخطــاء 
مــن االحتيــال أو الخطــأ، وتعتبــر األخطــاء ماديــة، بصــورة فرديــة أو إجماليــة، إذا كان مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

 وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs(، فإننــا نقــوم بممارســة تقديرنــا المهنــي ونحافــظ علــى التزامنــا المهنــي خــالل 
جميــع مراحــل التدقيــق. كمــا قمنــا أيضــا بمــا يلــي:

ــراءات  	 ــام بإج ــم والقي ــأ، وتصمي ــال أو خط ــن احتي ــة ع ــواًء الناتج ــدة، س ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة ف ــاء المادي ــر األخط ــم مخاط ــد وتقيي تحدي
ــان  ــدم تبي ــر ع ــد مخاط ــا. تع ــداء رأين ــً إلب ــر أساس ــة توف ــة ومالئم ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــك الحص ــر وكذل ــذه المخاط ــتجابة له ــق اس التدقي
األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث قــد يشــمل االحتيــال التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد 

ــة.  ــة الداخلي ــاوز الرقاب ــئ أو تج ــرض الخاط أو الع

فهــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق بغــرض إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة، وليــس لغــرض إبـــداء رأينــا حـــول فعاليـــة  	
ــة. ــة للمجموع ــة الداخلي ــط والرقاب ــة الضب أنظم

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة. 	

إصــدار نتيجــة حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، وكذلــك تحديــد  	
مــا إذا كان هنــاك أحــداث أو ظــروف ماديــة تلقــى بالشــك علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــً لمبــدأ االســتمرارية. فــي حــال اتضــح لنــا 
وجــود شــك مــادي، فــإن علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى االفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا 
كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة. وتعتمــد نتيجــة المراجعــة علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ التقريــر، إال أنــه قــد تــؤدي 

أحــداث أو ظــروف بعــد ذلــك التاريــخ إلــى عــدم اســتمرار المجموعــة وفقــً لمبــدأ االســتمرارية.

ــات الماليــة الموحــدة  	 ــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك االفصاحــات، وتحديــد مــا إذا كانــت البيان تقييــم العــرض العــام وبنيــة ومحتــوى البيان
ــة. ــورة عادل ــة بص ــداث الهام ــالت واألح ــر المعام تظه

ــة  	 ــات المالي ــداء رأي حــول البيان ــة للمجموعــة إلب ــة تدقيــق كافيــة بشــأن المعلومــات الماليــة للمؤسســات أو األنشــطة التجاري الحصــول علــى أدل
ــال  ــول أعم ــا ح ــن رأين ــط ع ــؤولون فق ــن مس ــى نح ــة، ونبق ــق للمجموع ــال التدقي ــذ أعم ــراف وتنفي ــه واإلش ــن التوجي ــؤولون ع ــا مس ــدة. إنن الموح

ــق.  التدقي
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. - تتمة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة - تتمة

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة - تتمة 

قمنــا بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، إلــى جانــب أمــور أخــرى، بنطــاق العمــل المحــدد وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي 
ذلــك أوجــه القصــور الماديــة فــي الرقابــة الداخليــة والتــي قمنــا بتحديدهــا خــالل أعمــال التدقيــق. 

كمــا نقــدم لألشــخاص المكلفيــن بالحوكمــة بيانــا يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بأخالقيــات المهنــة بشــأن االســتقاللية، وقمنــا بالتواصــل معهــم حــول أيــة 
عالقــات أو أمــور األخــرى قــد يعتقــد أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا، وكذلــك تقديــم اإلجــراءات المتخــدة لتجنــب المخاطــر واإلجــراءات الوقائيــة المطبقــة، 

عنــد الضــرورة. 

ومــن خــالل األمــور التــي تــم التواصــل حولهــا مــع مجلــس اإلدارة، نحــدد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة خــالل تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة، 
وبنــاًء علــى ذلــك فهــي أمــور التدقيــق الهامــة. ونقــوم بإيضــاح هــذه األمــور فــي تقريــر مراقــب الحســابات إال فــي حــال وجــود قانــون أو حكــم يمنــع 
االفصــاح العلنــي عــن هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت اســتثنائية للغايــة، أنــه ال يجــب االفصــاح العلنــي عــن أمــر فــي تقريرنــا ألنــه مــن المحتمــل أن 

تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك أهــداف المصلحــة العامــة مــن اإلفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ــات الماليــة الموحــدة  ــا أن الشــركة تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة، وقــد أجــري الجــرد للمخــزون وفقــً لألصــول المرعيــة، وأن البيان وفــي رأين
تراعــي أحــكام قانــون الشــركات التجــاري القطــري رقــم 11 لســنة 2015 والنظــام األساســي للشــركة. لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات وااليضاحــات 
ــام  ــاله أو النظ ــور أع ــون المذك ــكام القان ــات ألح ــنة مخالف ــالل الس ــع خ ــم تق ــا ل ــا واعتقادن ــب علمن ــا، وحس ــراض تدقيقن ــة ألغ ــا ضروري ــي رأيناه الت

األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي للمجموعــة أو أدائهــا المالــي. 

عن إرنست ويونغ
زيـــاد نـــادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 258
الدوحة في 26 يناير 2021 

بيان المركز المالي الموحد 
كما في ٣١ ديسمبر 2020 

20202019إيضاحات
ريال قطريريال قطري

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

42.502.٣95.4842.451.035.402عقارات وآالت ومعدات
5٣50.726.97١126.668.784أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
6255.6١0.442315.273.403موجودات حق االستخدام 

740.6٣4.85440.634.854استثمارات عقارية
8١١7.296.522123.852.556موجودات غير ملموسة وشهرة

١8.25١.00018.251.000ودائع قابلة لالسترداد 

٣.284.9١5.27٣3.075.715.999

الموجودات المتداولة
١١.944.08١11.068.193المخزون

948٣.5٣4.١74470.050.687ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 
10298.6٣0.١96301.780.843أرصدة لدى البنوك ونقد 

794.١08.45١782.899.723

4.079.02٣.7243.858.615.722إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

11586.0٣١.480586.031.480رأس المال
12552.506.80٣552.506.803احتياطي قانوني

769.724.748656.844.078أرباح مدورة
)401.116()6١4.6١6(احتياطي صرف العمالت األجنبية

١.907.648.4١51.794.981.245حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 
)2.926.021()2.926.02١(حصص غير مسيطرة

١.904.722.٣941.792.055.224إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

14١.298.949.8041.225.259.193تمويالت إسالمية 
62٣4.264.206269.144.386مطلوبات إيجار 

1548.225.42945.593.697مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
- 16١4.5١2.٣0١محتجزات دائنة لمقاولين 

١.595.95١.740  1.539.997.276
المطلوبات المتداولة

14290.٣97.859282.728.490تمويالت إسالمية 
16275.279.١22221.350.256ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

6١2.672.60922.484.476مطلوبات إيجار 

578.٣49.590 526.563.222

2.١74.٣0١.٣٣02.066.560.498إجمالي المطلوبات 

4.079.02٣.7243.858.615.722إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تــم إعتمــاد البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة األم فــي 26 ينايــر 2021 ووقعهــا بالنيابــة 
عنــه: 

      
فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عبداهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني    

نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة       

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢8 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020 

20202019
ريال قطريريال قطريإيضاحات

18١.2٣٣.706.72٣1.221.836.497اإليرادات
)797.919.697()825.540.965(20التكلفة المباشرة

408.١65.758423.916.800إجمالي الربح

19497.54218.191.771إيرادات أخرى
)109.197.848()١١2.١5٣.68١(20مصروفات عمومية وإدارية

296.509.6١9332.910.723ربح التشغيل

)83.399.564()58.858.0٣8(21تكاليف التمويل، بالصافي  

2٣7.65١.58١249.511.159الربح قبل الضريبة 

-)١.664.949(22مصروف ضريبة الدخل 

2٣5.986.6٣2249.511.159ربح السنة 

ايردات شاملة أخرى
ايردات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة: 

)401.116()2١٣.500(فروق أسعار صرف عمالت أجنبية من العمليات الخارجية 

2٣5.77٣.١٣2249.110.043إجمالي الربح وااليردات الشاملة األخرى
الربح العائد إلى:

2٣5.986.6٣2249.511.159حاملي أسهم الشركة األم 
--حصص غير مسيطرة

2٣5.986.6٣2249.511.159
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

2٣5.77٣.١٣2249.110.043حاملي أسهم الشركة األم 
--حصص غير مسيطرة

2٣5.77٣.١٣2249.110.043

العائد للسهم:
230.400.43العائد األساسي والمخفف للسهم 
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢8 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020 

20202019إيضاحات
ريال قطريريال قطري

أنشطة التشغيل
2٣7.65١.58١249.511.159الربح قبل الضريبة للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
4١٣6.250.428138.903.840استهالك عقارات وآالت ومعدات

)3.112.789(-7ربح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
6١8.١42.25424.721.133استهالك موجودات حق االستخدام 

86.556.0٣47.338.920إطفاء موجودات غير ملموسة
)8.400.000(94.١25.000مخصص )استرداد( الخسائر االئتمانية المتوقعة

)544.642(99.690خسارة )ربح( من بيع عقارات وآالت ومعدات
158.8١6.49٣10.119.175مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-)5.١60.76٣(6إعفاءات إيجارية متعلقة بجائحة كوفيد-19 

215٣.095.29١77.640.163مصروف أرباح تمويالت إسالمية 
219.١56.74١12.563.325فائد على مطلوبات اإليجار 

)6.803.924()٣.٣9٣.994(21أرباح على حسابات مصرفية إسالمية 

465.٣٣8.755501.936.360الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 
التغيرات في رأس المال العامل:

)66.945()875.888(المخزون
)47.378.266()2١.50١.0١7(ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

)22.972.959(55.972.068ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

498.9٣٣.9١8431.518.190التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-)57٣.١62(ضريبة الدخل المدفوعة

)1.511.608()6.١84.76١(15مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

492.١75.995430.006.582صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

أنشطة االستثمار  
)95.230.660()70.8١7.٣٣5(4شراء عقارات وآالت ومعدات 

64.049554.000متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
)79.362.970()٣٣2.544.١22(مدفوعات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ

6.779.٣7١7.259.464أرباح مستلمة على حسابات مصرفية إسالمية 
)1.703.595()2.074.278(صافي الحركة في حسابات ودائع مقيدة قصيرة األجل 

-)70.000.000(صافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي يتجاوز 90 يوًما 

)168.483.761()468.592.٣١5(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة االستثمارية
أنشطة التمويل 

1425٣.978.64946.074.541متحصالت من تمويالت اسالمية 
)222.012.833()١72.6١8.669(14مدفوعات لسداد تمويالت اسالمية

)5.825.404()8.464.467(مدفوعات لسداد أصل مبلغ مطلوبات إيجار 
)94.967.946()54.7٣2.5١4(أرباح مدفوعة على تمويالت إسالمية 

)111.345.981()١١7.206.296(13توزيعات أرباح مدفوعة 

)388.077.623()99.04٣.297(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)126.554.802()75.459.6١7(صافي )النقص( في النقد وما في حكمه 
)208.622(2٣4.692صافي فروق صرف العمالت األجنبية 

١8٣.08١.240309.844.664النقد وما في حكمه في 1 يناير 

10١07.856.٣١5183.081.240النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر 
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١ معلومات حول الشركة
ــنة 2015  ــم 11 لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــا ألح ــركة األم«( وفق ــركة« أو »الش ــازن ش.م.ع.ق. )»الش ــج للمخ ــركة الخلي ــت ش تأسس
ــخ 21  ــم 27386 بتاري ــاري رق ــجل التج ــب الس ــر بموج ــة قط ــي دول ــة ف ــارة والصناع ــدى وزارة التج ــجلة ل ــي مس ــة وه ــة عام ــاهمة قطري ــركة مس كش
ــى  ــازن ش.م.ق. إل ــج للمخ ــركة الخلي ــن ش ــركة م ــم الش ــر اس ــم تغيي ــارس 2004. ت ــذ 22 م ــر من ــة قط ــي بورص ــة ف ــركة مدرج ــهم الش ــارس 2004. أس م
شــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 امتثــاال بالمــادة رقــم 16 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 
11 لســنة 2015. مقــر المكتــب هــو دولــة قطــر حيــث تمــارس أنشــطة أعمالهــا. مكتــب الشــركة المســجل يقــع فــي الطريــق الدائــري الرابــع، مبنــى رقــم 

92، الدوحــة، دولــة قطــر.

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى عمليــات الشــركة وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ »المجموعــة« وبشــكل فــردي بـــ »شــركات 
ــة«(. المجموع

ــري  ــل الب ــتودعات والنق ــازن والمس ــتية )المخ ــات اللوجس ــر الخدم ــي توفي ــة ه ــنة الماضي ــذ الس ــر من ــم تتغي ــي ل ــة والت ــية للمجموع ــطة الرئيس األنش
ــوي(. ــري والج ــري والبح ــحن )الب ــات الش ــجالت( وخدم ــريع وإدارة الس ــد الس ــع البري ــي وتوزي ــل العالم ــة والنق ــن والحرك ــع للتخزي للبضائ

تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة على النحو التالي: 

طبيعة النشاطبلد التأسيساسم الشركة التابعة

 المساهمة
الفعلية 

للمجموعة
20202019

100٪١00٪الخدمات اللوجستية والنقلدولة قطرأجيليتي ذ.م.م.
100٪١00٪الخدمات اللوجستية والشحندولة قطرشركة الخليج للمخازن اللوجستية القابضة ذ.م.م.

100٪١00٪الخدمات البحريةدولة قطرالخليج للمخازن للشحن البحري ذ.م.م.
100٪١00٪وكيل مالحى دولة قطرأيون شيبنغ سرفيز ذ.م.م.  

أيون سي فرايت ذ.م.م. )سابقا: جي دبليو سي للشحن البحري 
ذ.م.م( 

100٪١00٪وسيط شحن بحريدولة قطر

دولة قطرليد للتكنولوجيا ذ.م.م.
خدمات تكنولوجيات 

100٪١00٪المعلومات
100٪١00٪وكيل مالحيدولة قطربرايم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.
100٪١00٪وكيل مالحيدولة قطربرايم كونتينر سرفيسز ذ.م.م.

100٪١00٪وكيل مالحيدولة قطركونتراك شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.
-١00٪وكيل مالحيدولة قطرجي دبليو سي شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.

مملكة البحرينشركة جي دبليو سي اللوجستية ش.ش.و.
تشغيل وإدارة المستودعات 

100٪١00٪العامة
100٪١00٪الخدمات اللوجستية والنقلهولنداكونتراك جلوبال لوجيستكس بي في

100٪١00٪التخزين والنقلاإلمارات العربية المتحدةمجموعة جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ذ.م.م.
  

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٢8 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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تفاصيل الشركات التابعة غير التشغيلية للمجموعة كما يلي: 

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالشركة التابعة
المساهمة الفعلية 

للمجموعة
20202019

100٪١00٪خدمات تكنولوجيةالهندليد للتكنولوجيا الهند الخاصة المحدودة
 جي دبليو سي المملكة العربية السعودية - فروع

في الرياض والدمام وجدة
المملكة العربية 

100٪١00٪إعداد وتطوير وإدارة المخازنالسعودية
100٪١00٪التخزين والنقلجمهورية نيجرياشركة الخليج للمخازن المحدودة 

100٪١00٪المتاجرة في ونقل الكيماوياتدولة قطرشركة الخليج للمخازن للكيماويات ذ.م.م.
100٪١00٪المتاجرة في المواد الغذائيةدولة قطرشركة الخليج للمخازن للخدمات الغذائية ذ.م.م.

100٪١00٪خدمات البريد السريعدولة قطرشركة الخليج للمخازن إكسبريس يو.بى.اس. ذ.م.م. 
االستثمار في األسهم والسندات وصناديق دولة قطرجي دبليو سي انفيستمينت ذ.م.م. 

-١00٪االستثمار لصالح صاحب السجل 
جي دبليو سي اللوجستية فرع م.ح.ق - فرع المنطقة 

دولة قطرالحرة في قطر 
 الخدمات اللوجستية وخدمات

-١00٪البريد السريع 

دولة قطرمجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م.
 المتاجرة في المواد الغذائية
51٪5١٪والمواد االستهالكية األخرى

51٪5١٪عقود اإلنشاءات العامة )مقاوالت عامة(دولة قطرالخليج للمخازن بومي للمشاريع ذ.م.م. 

2 أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة

١.2 أسس اإلعداد 

ــر الماليــة  ــر الدوليــة للتقاري ــا للمعايي ــات الماليــة الموحــدة لشــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق. وجميــع الشــركات التابعــة لهــا وفًق تــم إعــداد البيان
ــنة 2015. ــم 11  لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــات قان ــة )IASB( ومتطلب ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع )»IFRS«(  الص

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفًقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء االســتثمارات العقاريــة حيــث يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. تعــرض 
البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري، وهــي عملــة عــرض أعمــال المجموعــة. 

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا يتطلــب مــن 
اإلدارة ممارســة حكمهــا فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة.

تقدم البيانات المالية الموحدة معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة. 

2.2 أساس التوحيد

تشــتمل هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة لشــركة لشــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق. وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم جميعــً 
ــع  ــا م ــن عالقته ــا م ــوق فيه ــا حق ــرة أو له ــدات متغي ــة عائ ــون للمجموع ــا تك ــيطرة عندم ــق الس ــمبر 2020. تتحق ــي 31 ديس ــا ف ــة«( كم بـــ »المجموع
المؤسســة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العائــدات مــن خــالل ســلطتها علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا. وبصفــة خاصــة 

تســيطر المجموعــة علــى مؤسســة مســتثمر فيهــا إذا وفقــط إذا كان لــدى المجموعــة:

سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها )حقوق تعطيها القدرة حاليً على توجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها(،  	
عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها، و  	
قدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  	

ــع  ــة جمي ــدرس المجموع ــة، ت ــوق مماثل ــا أو حق ــتثمر فيه ــة المس ــة بالمؤسس ــت الخاص ــوق التصوي ــة حق ــن أغلبي ــل م ــة أق ــون للمجموع ــا يك عندم
ــمل: ــا، وتش ــتثمر فيه ــة المس ــى المؤسس ــلطة عل ــا س ــت له ــا إذا كان ــر م ــة لتقدي ــروف ذات الصل ــق والظ الحقائ

               
الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها.  	
حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى. 	
حقوق التصويت بالمجموعة وحقوق تصويت محتملة. 	
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2 أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  

2.2 أساس التوحيد - تتمة

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا أم ال إذا كانــت الحقائــق والظــروف تــدل علــى وجــود تغيــرات 
فــي عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة. يبــدأ توحيــد بيانــات شــركة تابعــة عندمــا تحقــق المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، 
وتنتهــي عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. تــدرج موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة المســتحوذ 
عليهــا أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة مــن التاريــخ الــذي تحقــق فيــه المجموعــة الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه 

المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

ــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن االيــرادات الشــاملة األخــرى إلــى حاملــي أســهم الشــركة األم للمجموعــة وإلــى الحصــص غيــر المســيطرة،  تنســب األرب
ــة  ــركات التابع ــة للش ــات المالي ــى البيان ــالت عل ــراء تعدي ــم إج ــرورة، يت ــد الض ــيطرة. عن ــر المس ــص غي ــد الحص ــي رصي ــز ف ــذا عج ــن ه ــج ع ــو نت ــى ل حت
لجعــل سياســاتها المحاســبية متوافقــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة 

ــات الماليــة.  ــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة عنــد توحيــد البيان ــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقدي واإلي

أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، تقــوم بإلغــاء تحقيــق موجــودات )وتشــمل الشــهرة( ومطلوبــات الشــركة التابعــة والحصــص 
ــه  ــظ ب ــتثمار محتف ــم إدراج أي اس ــارة. يت ــح أو الخس ــي الرب ــئة ف ــارة ناش ــح أو خس ــع إدراج أي رب ــرى، م ــة األخ ــوق الملكي ــات حق ــيطرة ومكون ــر المس غي

بالقيمــة العادلــة.

 ٣.2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

)أ( تجميع األعمال والشهرة 

يتــم إحتســاب األعمــال المجمعــة بإســتخدام طريقــة اإلســتحواذ. يتــم قيــاس تكلفــة أي عمليــة اســتحواذ بإجمالــي المبلــغ المحــول بالقيمــة 
العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ وقيمــة أي حصــة غيــر مســيطرة فــي األعمــال التــي يتــم االســتحواذ عليهــا. فــي كل مجموعــة أعمــال مجمعــة، تختــار 
ــة أو بالحصــة النســبية مــن صافــي الموجــودات التــي  ــر المســيطرة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا بالقيمــة العادل المجموعــة أن تقيــس الحصــة غي

ــة. ــف اإلداري ــي المصاري ــدرج ف ــف وت ــب كمصاري ــدة تحس ــتحواذ المتكب ــف االس ــا. تكالي ــتثمر فيه ــال المس ــا لألعم ــن تعيينه يمك

عندمــا تســتحوذ المجموعــة علــى أي أعمــال تقــوم بتصنيــف الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المســتلمة وفقــً للشــروط التعاقديــة واألحوال 
االقتصاديــة والظــروف الخاصــة فــي تاريــخ االســتحواذ. وهــذا يشــمل فصــل المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود األساســية للشــركة المســتحوذ عليها.

ــل  ــل المحتم ــاس المقاب ــادة قي ــم إع ــتحواذ. ال يت ــخ االس ــي تاري ــة ف ــة العادل ــا بالقيم ــم إدراجه ــا يت ــي تحويله ــك ف ــب المال ــة يرغ ــغ محتمل  أي مبال
ــزام  ــل أو الت ــف كأص ــل المصن ــل المحتم ــاس المقاب ــم قي ــة. يت ــوق الملكي ــن حق ــة ضم ــوية الالحق ــاب التس ــم احتس ــة ويت ــوق ملكي ــف كحق المصن
يمثــل أداة ماليــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 - األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة، مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان 
الربــح أو الخســارة وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. المقابــل الــذي ال يقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 يتــم قياســه بالقيمــة 

العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر، مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة. 

الشــهرة يتــم قياســها مبدئيــً بالتكلفــة )وهــي الزيــادة فــي إجمالــي المبالــغ المحولــة والمبلــغ المــدرج للحصــة غيــر المســيطرة وأي حصــة ســابقة 
محتفــظ بهــا علــى صافــي الموجــودات المحــددة المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات المتكبــدة(. إذا كانــت القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات 
المســتحوذ عليهــا تزيــد علــى مجمــوع المبلــغ المحــول، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت قــد قامــت بتحديــد جميــع الموجــودات بصــورة 
صحيحــة وجميــع المطلوبــات المتكبــدة وقــد قامــت بمراجعــة اإلجــراءات المســتخدمة لقيــاس المبالــغ المدرجــة فــي تاريــخ االســتحواذ. إذا كانــت 
نتيجــة إعــادة التقييــم أن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا ال تــزال تتجــاوز إجمالــي المبلــغ المحــول، عندهــا يتــم إدراج الناتــج 

فــي الربــح أو الخســارة.

بعــد التحقيــق المبدئــي يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة بعــد خصــم أي خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة. لغــرض فحــص اإلنخفــاض فــي القيمــة، 
يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة ضمــن أعمــال مجمعــة، منــذ تاريــخ االســتحواذ، علــى جميــع وحــدات توليــد النقــد أو مجموعــات وحــدات توليــد النقــد، 

والتــي يتوقــع أن تســتفيد مــن تجميــع األنشــطة، بغــض النظــر عــن تحويــل موجــودات أو مطلوبــات أخــرى مــن المجموعــة إلــى تلــك الوحــدات. 

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزء مــن وحــدة توليــد النقــد ويتــم إســتبعاد جــزء مــن العمليــة داخــل تلــك الوحــدة، تضــم الشــهرة المتعلقــة بالعمليــة 
المســتبعدة إلــى القيمــة الدفتريــة للعمليــة وذلــك عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة مــن إســتبعاد العمليــة. يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه 

الحالــة علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة توليــد النقــد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020  

٣.2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - تتمة   

)ب( العقارات واآلالت والمعدات

تــدرج بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات بتكلفــة الشــراء، وتقــاس الحقــً بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم وأي خســائر متراكمــة لالنخفــاض 
فــي القيمــة. يتــم تحقيــق بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات بتكلفــة الشــراء ويتــم قياســها بعــد ذلــك بالتكلفــة ناقًصــا االســتهالك المتراكــم وأي 
خســائر انخفــاض قيمــة متراكمــة. تتضمــن التكلفــة المصروفــات العائــدة مباشــرًة إلــى االســتحواذ علــى األصــل. تتــم رســملة البرامــج التي تم شــراؤها 
والتــي تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن وظائــف المعــدات ذات الصلــة كجــزء مــن تلــك المعــدات. إذا كان ألجــزاء كبيــرة مــن أي بنــد مــن بنــود العقــارات واآلالت 
والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، فســيتم احتســابها كبنــد منفصــل )مكونــات رئيســية( للعقــارات واآلالت والمعــدات. تتــم رســملة المصروفــات 

الالحقــة فقــط إذا كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالنفقــات إلــى المجموعــة. 

يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات ناقًصــا قيمتهــا المتبقيــة المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت 
علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، ويتــم تســجيلها فــي الربــح أو الخســارة.  

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعام الحالي والسنة المقارنة:

سنة25  - ٣0مباني 
سنوات٣ - 5المعدات المكتبية

سنوات4األثاث والتركيبات
سنة5 - 25 معدات المخزن

سنة5 - ١5السيارات
سنوات4األدوات والمعدات 

تتم مراجعة طرق االستهالك والقيم المتبقية والعمر اإلنتاجي في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مالئمً.

يتــم اســتبعاد بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات عنــد اســتبعاداها أو عنــد عــدم توقــع فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامها. يتــم تحديــد 
األربــاح والخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات مــن خــالل مقارنــة العائــدات الناتجــة مــن االســتبعاد مــع قيمتهــا الدفتريــة، 

ويتــم تســجيل الصافــي فــي الربــح أو الخســارة..

)ج( األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

تتضمــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ المشــاريع قيــد اإلنشــاء للمجموعــة، ويتــم إدراجهــا بالتكلفــة مطروًحــا منهــا انخفــاض القيمــة، إن وجــد. ال 
يتــم احتســاب اســتهالك علــى األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ. بمجــرد اكتمــال بنــاء الموجــودات المندرجــة تحــت األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ، 
ــا  ــتهالك عليه ــاب اس ــم احتس ــتخدامها، ويت ــن اس ــرض م ــب الغ ــة، حس ــتثمارات عقاري ــدات أو اس ــارات وآالت ومع ــى عق ــا إل ــا إم ــادة تصنيفه ــم إع يت

عندمــا تصبــح جاهــزة لالســتخدام.  

)د( عقود اإليجار

تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن شــروط ايجــار، بمعنــى إذا كان العقــد يمنــح الحــق فــي الســيطرة علــى األصــل 
المحــدد لفتــرة مــن الوقــت فــي مقابــل المبالــغ المدفوعــة فيــه. 

المجموعة كمستأجر

تطبــق المجموعــة نهًجــا وحيــًدا لتحقيــق وقيــاس جميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار للموجــودات منخفضــة 
القيمــة. تقــوم المجموعــة بتحقيــق التزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار وموجــودات حــق االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام الموجودات 

األساسية.

١( موجودات حق االستخدام
ــخ توافــر األصــل األساســي لالســتخدام(. يتــم قيــاس  ــدء عقــد اإليجــار )أي، تاري ــخ ب تقــوم المجموعــة بتحقيــق موجــودات حــق االســتخدام فــي تاري
موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة، مطروًحــا منهــا أي خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة واالســتهالك، وتعديلهــا ألي عمليــة إعــادة تقييــم 
ــات اإليجــار المدرجــة، والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة،  اللتزامــات اإليجــار. تشــتمل تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام علــى مقــدار مطلوب
ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، مطروًحــا منهــا أي حوافــز مســتلمة. يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام علــى أســاس 

القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار أو العمــر اإلنتاجــي المقــدر للموجــودات، أيهمــا أقــرب، كالتالــي: 

2 - 25 سنة أراضي ومباني  

إذا كانــت ملكيــة الموجــودات المســتأجرة تنقــل إلــى المجموعــة فــي نهايــة فتــرة التأجيــر أو إذا كانــت التكلفــة تعكــس ممارســة خيــار الشــراء، يتــم 
احتســاب االســتهالك باســتخدام العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل. تخضــع موجــودات حــق االســتخدام أيًضــا النخفــاض القيمــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

3.2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  

)د( عقود اإليجار - تتمة

المجموعة كمستأجر - تتمة

2( مطلوبات اإليجار

فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار، تقــوم المجموعــة بــإدراج مطلوبــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن إجراؤهــا علــى 
مــدى عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة )بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة مضمنــة( مطروًحــا منهــا حوافــز اإليجــار المدينــة 
ــق  ــم تحقي ــة. يت ــة المتبقي ــات القيم ــب ضمان ــا بموج ــع دفعه ــغ المتوق ــدل، والمبال ــر أو مع ــى مؤش ــد عل ــي تعتم ــرة الت ــار المتغي ــات اإليج ومدفوع
مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصــروف )مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج مخــزون( فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا 

الحــدث أو الشــرط الــذي يطلــب القيــام بالمدفوعــات.

ــعر  ــار إذا كان س ــد اإليج ــة عق ــخ بداي ــي تاري ــي ف ــراض اإلضاف ــدل االقت ــة مع ــتخدم المجموع ــار، تس ــات اإليج ــة لمدفوع ــة الحالي ــاب القيم ــد احتس عن
الفائــدة المــدرج فــي عقــد اإليجــار ال يمكــن تحديــده بســهولة. بعــد تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار، يتــم زيــادة مبلــغ مطلوبــات اإليجــار لتعكــس تراكــم 
الفائــدة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار التــي تــم القيــام بهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات اإليجــار إذا كان هنــاك 
تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي المدفوعــات المســتقبلية الناتجــة عــن تغييــر 

فــي مؤشــر أو معــدل يســتخدم لتحديــد مدفوعــات اإليجــار( أو تغييــر فــي تقييــم خيــار شــراء شــراء األصــل األساســي.  

٣( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

تطبــق المجموعــة إعفــاء تحقيــق عقــود اإليجــار قصيــرة االجــل علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل الخاصــة بــاآلالت والمعــدات )أي عقــود اإليجــار التــي 
تبلــغ مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي علــى خيــار شــراء(. كمــا تقــوم أيضــً بتطبيــق اإلعفــاء علــى تحقيــق عقــود إيجــار الموجــودات 
منخفضــة القيمــة علــى إيجــارات المعــدات المكتبيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة )أي أقــل مــن 5.000 دوالر(. يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار علــى عقــود 

اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

المجموعة كمؤجر

ــم  ــغيلي. يت ــر تش ــود تأجي ــل كعق ــة األص ــة بملكي ــع الخاص ــر والمناف ــع المخاط ــة جمي ــا المجموع ــل فيه ــي ال تنق ــار الت ــود اإليج ــف عق ــم تصني يت
احتســاب إيــرادات اإليجــار الناشــئة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ويتــم تضمينهــا فــي اإليــرادات فــي بيــان الربــح أو الخســارة 
ــة  ــة الدفتري ــى القيم ــغيلي إل ــار التش ــد اإليج ــب عق ــاوض وترتي ــي التف ــدة ف ــة المتكب ــرة األولي ــف المباش ــاف التكالي ــغيلية. تض ــا التش ــبب طبيعته بس
لألصــل المؤجــر ويتــم تحقيقهــا علــى مــدى فتــرة اإليجــار علــى نفــس األســاس كإيــرادات اإليجــار. يتــم تحقيــق اإليجــارات الطارئــة كإيــرادات فــي الفتــرة 

التــي يتــم فيهــا اكتســابها.

)هـ( االستثمارات العقارية

ــل  ــة، ويمث ــة العادل ــا بالقيم ــه الحًق ــم قياس ــالت ويت ــف للمعام ــك أي تكالي ــي ذل ــا ف ــتحواذ بم ــة االس ــا بتكلف ــاري مبدئًي ــتثمار العق ــق االس ــم تحقي يت
القيمــة الســوقية المفتوحــة التــي يتــم تحديدهــا ســنويا مــن قبــل مقيمــون خارجيــون. يتــم تســجيل أي تغييــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح 

ــارة. أو الخس

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.

يتــم إلغــاء التحقيــق لبنــد االســتثمارات العقاريــة عنــد البيــع أو عنــد عــدم توقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه. يتــم تحديــد األربــاح أو 
الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد بنــود االســتثمار العقــاري مــن خــالل مقارنــة العائــدات الناتجــة مــن االســتبعادات مــع القيــم الدفتريــة الخاصــة بــكل 
منهــا، ويتــم تحقيقهــا بالصافــي فــي بيــان الربــح أو الخســارة. تمثــل االســتثمارات العقاريــة المبانــي التــي يتــم اســتخدامها بشــكل كبيــر مــن قبــل 

أطــراف أخــرى والتــي تحتفــظ بهــا المجموعــة لتحصيــل اإليجــارات.

ــر فــي االســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن اســتثمارات عقاريــة  تتــم التحويــالت إلــى )أو مــن( االســتثمارات العقاريــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيي
إلــى عقــارات يشــغلها مالكوهــا، فــإن التكلفــة المحســوبة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام. إذا أصبحــت 
العقــارات التــي يشــغلها مالكوهــا اســتثمارًا عقاريــً، فــإن المجموعــة تحســب هــذه العقــارات وفًقــا للسياســة المنصــوص عليهــا فــي بنــد العقــارات 

واآلالت والمعــدات حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.

)و( الموجودات غير الملموسة 

ــة  ــر الملموس ــودات غي ــجل الموج ــي، تس ــق المبدئ ــد التحقي ــة. بع ــً بالتكلف ــاس مبدئي ــة تق ــورة منفصل ــتراة بص ــة المش ــر الملموس ــودات غي الموج
ــة.  ــاض متراكم ــائر انخف ــة خس ــم وأي ــاء متراكـ ــص أي إطف ــة ناق بالتكلف

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما أن تكون محددة أو غير محددة.

الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصاديــة ويعــاد النظــر فيهــا لتحديــد االنخفــاض 
فــي أي وقــت يظهــر فيــه دليــل علــى احتمــال انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة. تتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء 
للموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي المحــدد فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى األقــل. التعديــالت فــي األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة أو 
ــار لتعديــل فتــرة اإلطفــاء أو  ــة المســتقبلية التــي تتضمنهــا الموجــودات يتــم أخذهــا فــي االعتب الطريقــة المتوقعــة الســتهالك المنافــع االقتصادي

ــبية.  ــرات المحاس ــي التقدي ــرات ف ــل كتغي ــال، وتعام ــى الح ــب مقتض ــة، حس الطريق
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

٣.2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - تتمة

)و( الموجودات غير الملموسة - تتمة

ــم  ــل ويت ــة لألص ــة الدفتري ــع والقيم ــدات البي ــي عائ ــن صاف ــرق بي ــادي بالف ــر الم ــل غي ــق األص ــاء تحقي ــن الغ ــة ع ــائر الناتج ــاح أو الخس ــاس األرب ــم قي يت
ــل.  ــق األص ــاء تحقي ــم إلغ ــا يت ــد عندم ــارة الموح ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــا ف إدراجه

ال يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة غيــر محــددة العمــر اإلنتاجــي ويتــم إجــراء فحــص انخفــاض القيمــة لهــا ســنويً، إمــا بشــكل فــردي أو علــى 
مســتوى وحــدات توليــد النقــد. يتــم إجــراء مراجعــة ســنوية للنظــر فــي اســتمرارية الموجــودات بــدون عمــر إنتاجــي محــدد، وإذا لــم تقــرر االســتمرارية 

يتــم تغييــر حالــة العمــر اإلنتاجــي لهــا مــن غيــر محــدد إلــى محــدد فــي الفتــرات المســتقبلية.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة كالتالي: 

4-10 سنوات العقود مع العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة   
10 سنوات االسم والعالمة التجارية     
3 سنوات برمجيات الكمبيوتر      

الشهرة
يتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. 

الموجودات غير الملموسة األخرى 
الموجــودات غيــر الملموســة األخــرى والتــي تشــتمل علــى “العقــود مــع العمــالء وعالقــات العمــالء األخــرى ذات الصلــة و”العالمــة التجاريــة” لشــركة 
ــائر  ــة خس ــم وأي ــاء المتراك ــا اإلطف ــا منه ــة مخصوم ــها بالتكلف ــم قياس ــدد، يت ــي مح ــر إنتاج ــا عم ــة وله ــا المجموع ــت عليه ــي حصل ــي والت أجيليت

ــة.  ــاض القيم ــة النخف متراكم

برمجيات الكمبيوتر 
ــر والتــي يمكــن تحديدهــا بصــورة منفصلــة بســهولة والتــي مــن المتوقــع  ــر التــي ال تشــكل جــزء أساســي مــن أجهــزه الكمبيوت برمجيــات الكمبيوت
ــم  ــاء المتراك ــا االطف ــا منه ــة مخصوم ــها بالتكلف ــم قياس ــا يت ــي تكلفته ــنة تتخط ــن س ــر م ــدار أكث ــى م ــتقبلية عل ــة مس ــع اقتصادي ــد مناف أن تول

ــة.  ــاض القيم ــائر انخف وخس

)ز( تكاليف االقتراض

تكاليــف االقتــراض العائــدة مباشــرة لشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل يســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة طويلــة ليصبــح جاهــزا لالســتخدام المقصــود منــه أو 
للبيــع تتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة الموجــودات ذات الصلــة بهــا. يتــم تحميــل جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى عنــد تكبدهــا. تشــتمل تكاليــف 

االقتــراض علــى الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق باقتــراض األمــوال. 

)ح( المخزون 

يــدرج المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. تمثــل التكاليــف جميــع المصاريــف المتكبــدة علــى كل منتــج إلعــادة البيــع 
حتــى وصولــه إلــى موقعــه وشــكله الحالــي. يتــم تقييــم المخــزون بتكلفــة الشــراء علــى أســاس المتوســط المرجــح. 

يحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصً أية تكاليف إضافية يتوقع تكبدها حتى إتمام الصنع والبيع.

)ط( األدوات المالية

الموجودات المالية 
التحقيق والقياس المبدئي 

ــح  ــا تصب ــا عندم ــرى مبدئي ــة األخ ــات المالي ــة والمطلوب ــودات المالي ــع الموج ــات جمي ــم إثب ــوئها. يت ــد نش ــا عن ــة مبدئي ــة المدين ــم التجاري ــدرج الذم ت
ــألداة. ــة ل ــكام التعاقدي ــي األح ــا ف ــة طرف المجموع

يتــم قيــاس موجــود مالــي، مــا لــم يكــن ذمــم تجاريــة مدينــة بــدون مكــون تمويلــي كبيــر أو مطلــوب مالــي، مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليــه، 
ــح أو الخســارة، تكاليــف المعامــالت العائــدة مباشــرة إلــى االســتحواذ عليهــا. يتــم قيــاس ذمــم  ــة مــن خــالل الرب ــر مــدرج بالقيمــة العادل لعنصــر غي

تجاريــة مدينــة بــدون مكــون تمويلــي هــام مبدئيــا بســعر المعاملــة.
 

  

يضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

٣.2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - تتمة

)ط( األدوات المالية - تتمة

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية 
عند التحقيق المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية: 

       )1( بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و 	
الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة تــؤدي فــي تواريــخ محــددة إلــى حــدوث تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائدة  	

علــى المبلــغ األصلــي القائم. 

       )2( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى - إذا اســتوفت الشــروط التاليــة وكانــت غيــر مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة: 

كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و 	
ــغ  	 ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ األصل ــات المبل ــط مدفوع ــل فق ــة تمث ــات نقدي ــدوث تدفق ــى ح ــددة إل ــخ مح ــي تواري ــؤدي ف ــة ت ــروطها التعاقدي ش

ــم.  ــي القائ األصل

ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــأة أو بالقيم ــة المطف ــة بالتكلف ــر المصنف ــة غي ــودات المالي ــع الموج ــارة - جمي ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل )3( بالقيم
ــاله.  ــح أع ــو موض ــا ه ــرى كم ــاملة األخ ــرادات الش اإلي

عنــد التحقيــق المبدئــي، قــد تقــوم المجموعــة بتصنيــف ال رجعــة فيــه لموجــود مالــي إمــا يســتوفي متطلبــات قياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، إذا كان القيــام بذلــك يزيــل أو يقلــل مــن عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ بخــالف ذلــك. 

ــة،  ــودات المالي ــا إلدارة الموج ــوذج أعماله ــة نم ــر المجموع ــم تغي ــا ل ــي م ــق المبدئ ــاس التحقي ــى أس ــا عل ــة الحق ــودات المالي ــف الموج ــم تصني ال يت
وفــي هــذه الحالــة يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات الماليــة المتأثــرة فــي اليــوم األول مــن أول فتــرة ماليــة مشــمولة بتقريــر بعــد التغييــر فــي نمــوذج 

األعمــال.

عنــد التحقيــق المبدئــي صنفــت المجموعــة الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى والودائــع القابلــة لالســترداد واألرصــدة لــدى البنــوك 
بالتكلفــة المطفــأة. ال تحتفــظ المجموعــة بــأي موجــودات ماليــة أخــرى.

  

 الموجودات المالية - تقييم نموذج األعمال
ــل  ــكل أفض ــس بش ــذا يعك ــة ألن ه ــتوى محفظ ــى مس ــي عل ــود مال ــه بموج ــظ في ــذي يحتف ــال ال ــوذج األعم ــدف نم ــم ه ــة بتقيي ــوم المجموع تق

ــن: ــار تتضم ــي االعتب ــذ ف ــي تؤخ ــات الت ــإدارة. المعلوم ــات ل ــم المعلوم ــال وتقدي ــا األعم ــدار به ــي ت ــة الت الطريق
السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك السياســات فــي الممارســة العمليــة. وهــي تشــمل مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز  	

علــى جنــي تدفقــات نقديــة تعاقديــة أو تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن خــالل بيــع موجــودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛  	
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ 	
كيفيــة مكافــأة المــدراء - علــى ســبيل المثــال ســواًء كانــت المكافــأة تســتند إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات التــي تتــم إدارتهــا أو التدفقــات  	

النقديــة التعاقديــة التــي يتــم تحصيلهــا؛ و
وتيــرة وحجــم وتوقيــت مبيعــات الموجــودات الماليــة فــي الفتــرات الســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات والتوقعــات حــول نشــاط المبيعــات فــي  	

ــتقبل. المس

إن عمليــات نقــل الموجــودات الماليــة ألطــراف ثالثــة فــي معامــالت غيــر مؤهلــة إللغــاء التحقيــق ال تعتبــر مبيعــات لهــذا الغــرض، وذلــك بمــا يتفــق مــع 
تحقيــق المجموعــة للموجــودات. 

ألغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف “أصــل الديــن” بأنــه القيمــة العادلــة للموجــود المالــي عنــد التحقيــق المبدئــي. يتــم تعريــف “الفائــدة” بأنهــا المقابل 
عــن القيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــالل فتــرة معينــة مــن الزمــن وغيرهــا مــن المخاطــر األساســية 

لإقــراض والتكاليــف )مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة(، وكذلــك هامــش الربــح. 
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)ط( األدوات المالية - تتمة

الموجودات المالية - تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عليه - تتمة
ــروط  ــة بالش ــذ المجموع ــه، تأخ ــدة علي ــن والفائ ــل الدي ــن أص ــات ع ــوى مدفوع ــت س ــة ليس ــة التعاقدي ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م ــد تقيي عن
التعاقديــة لــألداة. ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان الموجــود المالــي يحتــوي علــى شــرط تعاقــدي يمكــن أن يغيــر توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة بحيــث ال يمكنــه الوفــاء بهــذا الشــرط. عنــد إجــراء هــذا التقييــم، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار مــا يلــي:

األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛ 	
الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدي، بما في ذلك خصائص األسعار المتغيرة؛ 	
المدفوعات المقدمة وخصائص التمديد؛ و 	
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال، خصائص حق عدم الرجوع(. 	

تتوافــق خصائــص المدفوعــات المقدمــة مــع المدفوعــات فقــط مــن معيــار أصــل الديــن والفائــدة إذا كان المبلــغ المدفــوع مقدمــا يمثــل إلــى حــد 
كبيــر المبالــغ غيــر المســددة مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم، والتــي قــد تشــمل تعويــض إضافــي معقــول عــن اإلنهــاء المبكــر 
ــة التــي  ــة، فــإن الخاصي للعقــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، بالنســبة لموجــود مالــي تــم الحصــول عليــه بخصــم أو عــالوة علــى قيمتــه االســمية التعاقدي
تســمح أو تتطلــب الدفــع مقدمــا بمبلــغ يمثــل بشــكل كبيــر المبلــغ اإلســمي التعاقــدي المســتحق )ولكــن غيــر مدفــوع( للفائــدة التعاقديــة )والتــي 
قــد تشــمل أيضــا تعويــض معقــول إضافــي عــن اإلنهــاء المبكــر( تتــم معاملتهــا وفقــا لهــذا المعيــار إذا كانــت القيمــة العادلــة لخاصيــة المدفوعــات 

المقدمــة غيــر هامــة عنــد التحقيــق المبدئــي.  

الموجودات المالية - القياس الالحق واألرباح والخسائر
الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة - يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. يتــم  	

ــاض  ــة وانخف ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــائر أس ــاح وخس ــد وأرب ــرادات الفوائ ــق إي ــم تحقي ــة. يت ــاض القيم ــائر انخف ــأة بخس ــة المطف ــل التكلف تقلي
القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. تــدرج أي أربــاح أو خســائر مــن االســتبعاد فــي الربــح أو الخســارة.

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة - يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة. يتــم تحقيــق صافــي  	
األربــاح والخســائر، بمــا فــي ذلــك الفائــدة أو إيــرادات توزيعــات األربــاح، فــي الربــح أو الخســارة. ال تحتفــظ المجموعــة بــأي مــن تلــك الموجــودات. 

أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االيــرادات الشــاملة األخــرى - تقــاس هــذه الموجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة. تــدرج إيــرادات الفائــدة  	
ــق  ــم تحقي ــارة. يت ــح أو الخس ــي الرب ــة ف ــاض القيم ــة وانخف ــالت األجنبي ــل العم ــائر تحوي ــاح وخس ــدرج أرب ــة، وت ــدة الفعلي ــة الفائ ــبة بطريق المحتس
ــي  ــة ف ــارة المتراكم ــاح والخس ــف األرب ــادة تصني ــم إع ــق، تت ــاء التحقي ــد إلغ ــرى. عن ــاملة األخ ــرادات الش ــي االي ــرى ف ــائر األخ ــاح والخس ــي األرب صاف

ــودات. ــك الموج ــن تل ــأي م ــة ب ــظ المجموع ــارة. ال تحتف ــح أو الخس ــى الرب ــرى إل ــاملة األخ ــرادات الش االي

االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االيــرادات الشــاملة األخــرى - يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة.  	
يتــم تحقيــق توزيعــات األربــاح كإيــرادات فــي الربــح أو الخســارة مــا لــم تمثــل توزيعــات األربــاح بشــكل واضــح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار. 
يتــم تحقيــق صافــي األربــاح والخســائر األخــرى فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى وال يتــم اســتبعادها أبــدا مــن الربــح أو الخســارة. ال تحتفــظ المجموعــة 

بــأي مــن تلــك الموجــودات. 

إلغاء التحقيق 
يلغــى تحقيــق الموجــودات الماليــة )أو جــزء مــن موجــودات ماليــة أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة( )أي يتــم حذفهــا مــن بيــان المركــز 

المالــي الموحــد للمجموعــة( فــي الحــاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو 	
قيــام المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم تدفقــات نقديــة مــن الموجــودات أو قــد تعهــدت بدفــع المبلــغ المســتلم كاملــة ودون تأخيــر كبيــر  	

إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيبــات للتمريــر و )أ( إمــا أن تكــون قــد قامــت فعليــً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات أو )ب( لــم تقــم فعليــً 
بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات أو باالحتفــاظ بهــا ولكنهــا حولــت الســيطرة علــى الموجــودات.

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم تدفقــات نقديــة مــن موجــودات أو عندمــا تدخــل فــي ترتيبــات تمريــر، تتأكــد المجموعــة مــا إذا 
احتفظــت بمخاطــر ومنافــع الملكيــة وإلــى اي مــدى. عندمــا ال تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم تدفقــات نقديــة مــن أي موجــودات 
ولــم تحــول أو تحتفــظ فعليــً بجميــع مخاطــر أو منافــع الموجــودات ولــم تحــول الســيطرة علــى الموجــودات، يتــم إدراج الموجــودات بقــدر اســتمرار 
ارتبــاط المجموعــة بالموجــودات. فــي تلــك الحالــة تــدرج المجموعــة أيضــً مطلوبــات مقابلــة. يتــم قيــاس الموجــودات المحولــة والمطلوبــات المقابلــة 

علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي احتفظــت بهــا المجموعــة. 

يتــم قيــاس االرتبــاط المســتمر الــذي يأخــذ شــكل ضمــان بالقيمــة الدفتريــة األصليــة للموجــودات أو القيمــة القصــوى للمبلــغ الــذي يمكــن أن يطلــب 
مــن المجموعــة ســدادها، أيهمــا أقــل.
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انخفاض القيمة
الموجودات المالية غير المشتقة 

تسجل المجموعة مخصصات خسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 

يتــم دائمــا قيــاس مخصصــات الخســائر عــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى بمبلــغ مســاوي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 
مــدى العمــر. 

تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:

يكــون مــن غيــر المرجــح أن يســدد عميــل التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل دون لجــوء المجموعــة إلجــراءات مثــل تحصيــل ضمــان )إن كانــت  	
تحتفــظ بــأي ضمــان(؛ أو

يكون الموجود المالي متأخًرا عن موعد سداده بأكثر من 360 يوما. 	

تعتبــر المجموعــة أن األرصــدة لــدى البنــوك ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا يكــون تصنيــف مخاطــر االئتمــان الخــاص بهــا مســاويً للتعريــف 
المفهــوم عالميــً “تصنيــف االســتثمار”. تعتبــر المجموعــة أن هــذا التصنيــف يكافــئ Baa3 أو أعلــى حســب وكالــة “موديــز” للتصنيفــات االئتمانيــة.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى العمــر هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث عــدم االنتظــام المحتملــة خــالل العمــر 
المتوقــع لــألداة الماليــة. 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهرا هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث عــدم االنتظــام المحتملــة خــالل 12 
شــهرا مــن تاريــخ التقريــر )أو فتــرة أقصــر إذا كان العمــر المتوقــع لــألداة أقــل مــن 12 شــهرا(.

الحــد األقصــى للمــدة التــي تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي أقصــى مــدة تعاقديــة تتعــرض المجموعــة خاللهــا 
لمخاطــر االئتمــان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
ــز  ــاالت العج ــع ح ــة لجمي ــة الحالي ــان بالقيم ــائر االئتم ــاس خس ــم قي ــان. يت ــائر االئتم ــة لخس ــرات المرجح ــي التقدي ــة ه ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس

ــتالمها(.  ــة اس ــع المجموع ــي تتوق ــة الت ــات النقدي ــد والتدفق ــا للعق ــان وفق ــتحقة للكي ــة المس ــات النقدي ــن التدفق ــرق بي ــدي )أي الف النق

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
فــي تاريــخ كل تقريــر تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت القيمــة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة قــد انخفضــت. 
يعتبــر موجــود مالــي أنــه “منخفــض القيمــة االئتمانيــة” عندمــا يقــع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن 

الموجــود المالــي. 

يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها: 

مواجهة العميل أو الُمصِدر لضائقة مالية كبيرة، 	
إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو تأخر السداد ألكثر من 360 يومً، 	
إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها، 	
يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى، أو 	
اختفاء سوق نشطة لورقة مالية بسبب صعوبات مالية. 	

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

الشطب
ــه أو  ــة باســترداد موجــود مالــي بأكمل ــة اإلجماليــة لموجــود مالــي عندمــا ال يكــون لــدى المجموعــة توقعــات معقول يتــم شــطب القيمــة الدفتري
جــزء منــه. تجــري المجموعــة تقييمــا منفصــال فيمــا يتعلــق بتوقيــت الشــطب والمبلــغ المشــطوب علــى أســاس احتمــال وجــود توقعــات معقولــة 
باالســترداد. ال تتوقــع المجموعــة أن تســترد جــزءًا كبيــرًا مــن المبلــغ المشــطوب. وبرغــم ذلــك، قــد تظــل الموجــودات الماليــة التــي شــطبت خاضعــة 

ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االلتــزام باإلجــراءات التــي تتبعهــا المجموعــة الســترداد المبالــغ المســتحقة.
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المطلوبات المالية

التحقيق المبدئي والقياس

ــة القــروض والســلف والذمــم الدائنــة بعــد خصــم التكاليــف المباشــرة للمعاملــة.  ــة، وفــي حال ــا بالقيمــة العادل ــة مبدئًي ــات الماليـ تصنــف المطلوب
ــهيالت  ــن وتس ــة لمقاولي ــزات دائن ــار ومحتج ــات ايج ــرى والتزام ــة أخ ــم دائن ــة وذم ــة دائن ــم تجاري ــى ذم ــة عل ــة للمجموع ــات المالي ــتمل المطلوب تش

ــوك.  ــن البن ــوف م ــى المكش ــحب عل ــابات الس ــن حس ــالمية تتضم إس

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين: 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 	
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )القروض والسلف(  	

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )القروض والسلف( 

تعــد هــذه أكثــر الفئــات مالءمــة للمجموعــة. بعــد التحقــق المبدئــي، تقــاس القــروض والســلف التــي تحمــل فوائــد بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام 
ــات وكذلــك مــن خــالل  ــح أو الخســارة عندمــا يتــم اســتبعاد المطلوب ــان الرب ــاح والخســائر فــي بي طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تحقيــق األرب
عمليــة إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي. تحتســب التكلفــة المطفــأة بــأن يؤخــذ فــي االعتبــار أي خصــوم أو رســوم عنــد الشــراء والرســوم أو التكاليــف 
التــي تعتبــر جــزء مــن ســعر الفائــدة الفعلــي. يتــم إدراج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي كتكاليــف تمويــل فــي بيــان الربــح أو الخســارة. تنطبــق هــذه 

الفئــة بشــكل عــام علــى القــروض والســلف التــي تحمــل فوائــد. 

ال تحتفظ المجموعة بأي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

إلغاء التحقيق 
يلغــى تحقيــق المطلوبــات الماليــة فــي حالــة دفــع أو إلغــاء أو انتهــاء ســريان االلتــزام. عندمــا تســتبدل مطلوبــات ماليــة حاليـــة بمطلوبــات أخـــرى مــن 
نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة أو عندمــا يتــم تعديــل مــادي فــي شــروط مطلوبــات حاليــة، يعامــل هــذا االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لتحقيــق 

المطلوبــات الحاليــة وتحقيــق للمطلوبــات الجديــدة. يتــم تحقيــق الفــرق بيــن القيــم الدفتريــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة.

مقاصة األدوات المالية
يتــم إجــراء مقاصــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد فــي حــال وجــود حــق قانونــي 
واجــب النفــاذ لتســوية المبالــغ المحققــة وحــال توفــرت الرغبــة فــي التســوية علــى أســاس الصافــي لتحقيــق الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي 

نفــس الوقــت.

)ي( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

تقــوم المجموعــة بالتقييــم فــي تاريــخ كل تقريــر للتأكــد مــن وجــود أي مؤشــر الحتمــال انخفــاض أي موجــودات )العقــارات واآلالت والمعــدات 
ــنوي  ــص س ــراء فح ــً إج ــذا، أو إذا كان ضروري ــر كه ــد أي مؤش ــزون(. إذا وج ــالف المخ ــة، بخ ــتثمارات العقاري ــذ واالس ــد التنفي ــمالية قي ــال الرأس واألعم
لتحديــد انخفــاض أيــة موجــودات، تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــر للمبلــغ الممكــن اســترداده مــن الموجــودات. المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي 
موجــودات هــو القيمــة العادلــة ألي موجــودات أو وحــدات توليــد النقــد ناقصــً التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتهــا حــال االســتخدام، أيهمــا أعلــى، ويتــم 
تحديــده لــكل موجــود بمفــرده، إال إذا كان الموجــود ال يــدر تدفقــات نقديــة بصــورة مســتقلة عــن موجـــودات أخــرى أو مجموعــة موجــودات أخــرى.  

عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألي موجــود عــن المبلــغ الممكــن اســترداده، يعتبــر الموجــود منخفــض القيمــة ويتــم تخفيضــه إلــى القيمــة الممكــن 
اســتردادها منــه. لقيــاس القيمــة حــال االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام نســبة 

خصــم تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر الخاصــة بالموجــود المعيــن. 

ــائر  ــص خس ــود أو نق ــدم وج ــى ع ــر عل ــاك مؤش ــا إذا كان هن ــد م ــر لتحدي ــخ كل تقري ــي تاري ــم ف ــم التقيي ــهرة، يت ــتثناء الش ــودات باس ــبة للموج بالنس
انخفــاض القيمــة التــي تــم تحقيقهــا ســابقً. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد للموجــودات. 
ــة  ــد قيم ــتخدمة لتحدي ــات المس ــي االفتراض ــر ف ــاك تغي ــط إذا كان هن ــابقً فق ــا س ــم تحقيقه ــة ت ــاض القيم ــي انخف ــائر ف ــة خس ــس أي ــم عك يت
الموجــودات القابلــة لالســترداد حيــث تــم تحقيــق آخــر انخفــاض فــي القيمــة. يكــون هــذا العكــس محــدد بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة 
للموجــودات قيمتهــا القابلــة لالســترداد وال تتجــاوز قيمتهــا الدفتريــة التــي تــم تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك، ولــم يتــم تحقيــق أيــة خســائر 
النخفــاض القيمــة فــي الســنوات الســابقة. يتــم تحقيــق هــذا العكــس فــي بيــان الربــح أو الخســارة مــا لــم يتــم إدراج الموجــودات بقيمتهــا المعــاد 

ــم.  ــادة التقيي ــي إع ــادة ف ــس كزي ــل العك ــة يعام ــذه الحال ــي ه ــا، وف تقييمه

يتم فحص الشهرة سنويً لتحديد االنخفاض وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد انخفضت.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

٣.2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - تتمة

)ي( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  - تتمة

ــة(  ــرادات نقدي ــدات إي ــة وح ــة )أو مجموع ــرادات نقدي ــدة إي ــن كل وح ــترداده م ــن اس ــغ الممك ــم المبل ــهرة بتقيي ــة الش ــاض قيم ــد انخف ــم تحدي يت
تتعلــق بالشــهرة. عندمــا يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة أقــل مــن القيمــة الدفتريــة، يتــم إدراج خســارة انخفــاض فــي القيمــة. خســائر 

انخفــاض القيمــة المتعلقــة بالشــهرة ال يمكــن عكســها فــي الفتــرات المســتقبلية. 

)ك( النقد وما في حكمه  

ــرات  ــل ذات فت ــرة األج ــع قصي ــدوق وودائ ــي الصن ــوك وف ــدى البن ــد ل ــى النق ــد عل ــي الموح ــز المال ــان المرك ــي بي ــه ف ــي حكم ــا ف ــد وم ــتمل النق يش
ــة.  ــي القيم ــر ف ــة للتغي ــر ضئيل ــع لمخاط ــدد وتخض ــدي مح ــغ نق ــى مبل ــهولة إل ــا بس ــن تحويله ــي يمك ــل والت ــهر أو أق ــة أش ــتحقاق لثالث اس

ــم  ــد خص ــاله، بع ــف أع ــب التعري ــل حس ــرة األج ــع قصي ــد وودائ ــى نق ــه عل ــي حكم ــا ف ــد وم ــتمل النق ــد، يش ــة الموح ــات النقدي ــان التدفق ــرض بي لغ
ــوك.  ــن البن ــوف م ــى المكش ــحوبات عل المس

)ل( المخصصات

يتــم تكويــن مخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي )قانونــي أو حكمــي( ناشــئ مــن أحــداث ســابقة، وعندمــا يحتمــل وجــود حاجــة 
لتدفــق خارجــي مــن المــوارد التــي تتضمــن منافــع اقتصاديــة لســداد تكاليــف هــذا االلتــزام بمبالــغ يمكــن تحديدهــا بصــورة موثوقــة. عندمــا تتوقــع 
ــط  ــن فق ــل، ولك ــل منفص ــداد كأص ــات الس ــم إثب ــن، يت ــد تأمي ــب عق ــال بموج ــبيل المث ــى س ــات، عل ــع المخصص ــض أو جمي ــترداد بع ــة اس المجموع

عندمــا يكــون الســداد شــبه مؤكــد. تعــرض المصاريــف المتعلقــة بــأي مخصــص فــي بيــان الربــح أو الخســارة بعــد خصــم أي تعويــض. 

إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود أمــًرا مادًيــا، يتــم خصــم المخصصــات باســتخدام معــدل مــا قبــل الضريبــة الحالــي والــذي يعكــس، عنــد الحاجــة، 
المخاطــر الخاصــة بااللتــزام. عنــد اســتخدام الخصــم، يتــم تســجيل الزيــادة فــي المخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة تمويــل. 

)م( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

وفقــً لقانــون العمــل القطــري رقــم 14 لســنة 2004 أو القانــون الســاري بــأي دولــة أخــرى تعمــل بهــا المجموعــة، تقــوم المجموعــة باحتســاب مخصــص 
لمكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا. تحتســب المكافــأة المســتحقة علــى أســاس آخــر راتــب ومــدة الخدمــة لــكل موظــف شــريطة إكمــال حــد أدنــى 

مــن مــدة الخدمــة. التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت يتــم تحقيقهــا علــى مــدى فتــرة الخدمــة. 

بالنســبة للموظفيــن القطرييــن، تقــوم المجموعــة بدفــع اشــتراكات لهيئــة قطــر للتقاعــد والمعاشــات كنســبة مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن وفقــا 
لمتطلبــات القوانيــن المحليــة ذات الصلــة بالتقاعــد والمعاشــات. حصــة المجموعــة مــن االشــتراكات فــي هــذه البرامــج يتــم تحميلهــا علــى الربــح أو 

الخســارة فــي الســنة المتعلقــة بهــا.

)ن( تحقيق اإليرادات 

ــد الســريع،  تعمــل المجموعــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات اللوجســتية )التخزيــن والنقــل البــري للبضائــع لغــرض التخزيــن، والنقــل الدولــي، والبري
وإدارة الســجالت( وخدمــات الشــحن )البــري أو البحــري أو الجــوي(. تــدرج إيــرادات العقــود المبرمــة مــع العمــالء عنــد تحويــل الســيطرة علــى البضائــع أو 
الخدمــات إلــى العميــل بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه نظيــر تلــك البضاعــة أو الخدمــة. قــررت المجموعــة بشــكل 
عــام أنهــا تعمــل كطــرف أصيــل فــي جميــع ترتيبــات إيراداتهــا التعاقديــة، حيــث تحتفــظ عــادة بالســيطرة علــى البضائــع أو الخدمــات قبــل تحويلهــا 

إلــى العميــل. 

تقــاس اإليــرادات علــى أســاس المبالــغ المحــددة فــي العقــد مــع العميــل. تــدرج المجموعــة اإليــرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى بضاعــة أو خدمــة 
إلــى عميــل. قــد يســتوفى التــزام األداء إمــا علــى مــدار الوقــت أو فــي نقطــة زمنيــة محــددة. 

اإليرادات من الخدمات اللوجستية
تشــتمل الخدمــات اللوجســتية التــي تقدمهــا المجموعــة بشــكل أساســي علــى إدارة المخــزون والتخزيــن والوفــاء بالطلبــات وإدارة الســجالت والنقــل. 

يتــم تحقيــق اإليــرادات علــى مــدار الوقــت حيــث يقــوم العمــالء باســتالم واســتهالك المنافــع التــي تقدمهــا المجموعــة بشــكل فــوري عنــد أدائهــا. 

اإليرادات من خدمات الشحن
تمثــل خدمــات الشــحن شــراء ســعة نقــل مــن مقدمــي خدمــات نقــل جــوي وبحــري وبــري مســتقلين وإعــادة بيــع تلــك الســعة إلــى العمــالء. يتــم 
تحقيــق اإليــرادات مــن هــذه الخدمــات فــي الفتــرة التــي تقــدم فيهــا تلــك الخدمــات، بالرجــوع إلــى طريقــة مناســبة تصــور نقــل الســيطرة علــى تلــك 

البضائــع أو الخدمــات للعميــل. 

إيرادات اإليجار
يتم تحقيق إيرادات اإليجار الناشئة من اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

إيراد الفائدة
يتم تحقيق إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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)س( الضريبة على الدخل 

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع أو المســتحقة القبــض عــن الدخــل الخاضــع للضريبــة أو الخســارة الخاضعــة للضريبــة 
للســنة، والمحتســبة باســتخدام معــدالت الضريبــة المعمــول بهــا أو الســارية بشــكل أساســي فــي تاريــخ التقريــر، وأي تعديــل علــى الضريبة المســتحقة 

الدفــع فيمــا يتعلــق بالســنوات الضريبيــة الســابقة. 

يتــم احتســاب الضرائــب علــى أســاس القوانيــن أو اللوائــح الضريبيــة المعمــول بهــا فــي البلــدان التــي تعمــل بهــا المجموعــة. ال تخضــع الشــركة األم 
فــي دولــة قطــر لقانــون الضرائــب، فيمــا تخضــع شــركاتها التابعــة العاملــة داخــل وخــارج دولــة قطــر للضريبــة. 

يــدرج مصــروف ضريبــة الدخــل فــي بيــان الدخــل الشــامل، باســتثناء فيمــا يتعلــق بالبنــود المســجلة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة؛ ففــي هــذه الحالــة 
يتــم إدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة. 

)ع( تحويل العمالت األجنبية

تقيــد المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
ــح أو  ــان الرب ــي بي ــل ف ــات التحوي ــن عملي ــة م ــات الناتج ــع الفروق ــدرج جمي ــر. ت ــخ التقري ــي تاري ــائد ف ــرف الس ــعر الص ــة بس ــالت األجنبي ــة بالعم المقوم

الخســارة الموحــد. 

شركات المجموعة
عنــد توحيــد البيانــات الماليــة، تــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات الخارجيــة إلــى الريــال القطــري بســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر، 
ويتــم تحويــل بيانــات الدخــل الشــامل الخاصــة بهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. فروقــات الصــرف الناتجــة عنــد التحويــل مــن أجــل 
التوحيــد تــدرج مباشــرة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. عنــد اســتبعاد عمليــة خارجيــة، يتــم تحويــل بنــد اإليــرادات الشــاملة األخــرى المتعلــق بتلــك 

العمليــة الخارجيــة إلــى بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد.

)ف( العائدات على السهم

تعــرض المجموعــة العائــد األساســي والمخفــف للســهم بالنســبة ألســهمها العاديــة. يحتســب العائــد األساســي للســهم بقســمة الربــح أو الخســارة 
المنســوبة لحاملــي األســهم العاديــة للشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الفتــرة. يتــم تحديــد العائــد المخفــف 
لألســهم بتســوية الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى حاملــي األســهم العاديــة والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة بآثــار األســهم العاديــة 

المخففــة المحتملــة والتــي تشــتمل علــى كمبيــاالت قابلــة للتحويــل وخيــارات أســهم ممنوحــة للموظفيــن، إن وجــدت.

)ص( التقارير القطاعية

القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات المجموعــة التــي تقــوم بمزاولــة أنشــطة أعمــال يمكــن للمجموعــة أن تجنــي منهــا إيــرادات وتتكبــد مصروفات، 
ــورة  ــغيلها بص ــج تش ــة نتائ ــم مراجع ــي تت ــة والت ــرى للمجموع ــات األخ ــن المكون ــع أي م ــالت م ــة بالمعام ــات المتعلق ــرادات والمصروف ــة اإلي متضمن
منتظمــة مــن قبــل إدارة المجموعــة )بصفتهــا متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســية( بغــرض اتخــاذ قــرارات حــول المــوارد المخصصــة لــكل قطــاع 

وتقييــم أدائــه والــذي تتوفــر لــه معلومــات ماليــة منفصلــة. 

)ق(  تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداول. يكون الموجود متداول عندما:
                                 

يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل االعتيادية،  	
يكون محتفظ به أساسً لغرض المتاجرة، 	
يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير، أو  	
يكــون نقــد أو مــا فــي حكــم النقــد، مــا لــم يحظــر مقايضتــه أو اســتخدامه لتســوية مطلــوب خــالل مــدة أقلهــا اثنــي عشــر شــهرًا بعــد فتــرة  	

ــر. التقري

تصنف الموجودات األخرى كغير متداولة. 

ويتم تصنيف المطلوب كمتداول عندما:

يتوقع أن يتم تسويته خالل دورة التشغيل العادية، 	
يكون محتفظ به أساسً لغرض المتاجرة، 	
يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير، أو 	
ال يوجد حق غير مشروط يؤجل تسوية المطلوب لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير. 	

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كغير متداولة. 
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4.2 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
اعتبــاًرا مــن 1 يونيــو 2020، طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16: إعفــاءات اإليجــار ذات الصلــة بجائحــة كوفيــد-19. تــم اإلفصــاح عــن 

طبيعــة وتأثيــر هــذه التغييــرات أدنــاه. 

ــم  ــة. ل ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــر عل ــا تأثي ــس له ــن لي ــام 2020، لك ــي ع ــرة ف ــيرات ألول م ــالت والتفس ــن التعدي ــد م ــق العدي ــم تطبي يت
ــد.  ــول بع ــارية المفع ــح س ــم تصب ــن ل ــا ولك ــم إصداره ــالت ت ــيرات أو تعدي ــر أو تفس ــرًا أي معايي ــة مبك ــق المجموع تطب

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية ١6: اإلعفاءات اإليجارية المتعلقة بجائحة كوفيد ١9 
تــم تعديــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 لتوفيــر طريقــة عمليــة للمســتأجرين الذيــن يقومــون باحتســاب إعفــاءات إيجاريــة ناشــئة مباشــرة عــن 

جائحــة كوفيــد 19 وتســتوفي المعاييــر التاليــة: 

التغيير في مدفوعات اإليجار ينشأ عنه مبالغ معدلة لعقود اإليجار تكون مماثلة إلى حد كبير، أو أقل من، مبالغ مدفوعات اإليجار  أ( 
التي سبقت التغيير مباشرة؛   

ب(  تؤثر إعفاءات اإليجار فقط على المدفوعات المستحقة أصاًل في أو قبل 30 يونيو 2021؛ و 
ج(  ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام اإليجار األخرى.

ــى  ــاج إل ــن يحت ــتأجر ل ــي أن المس ــا يعن ــة، مم ــة العملي ــتخدام الطريق ــر باس ــذه المعايي ــتوفي ه ــي تس ــارات الت ــى اإليج ــاءات عل ــاب اإلعف ــوز احتس يج
تقييــم مــا إذا كانــت اإليجــارات المعفــاة تســتوفي تعريــف تعديــل اإليجــار. يطبــق المســتأجرون المتطلبــات األخــرى الــواردة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر 

ــاءات.  ــاب اإلعف ــة 16 الحتس المالي

اختــارت المجموعــة اســتخدام الطريقــة العمليــة فــي جميــع إعفاءاتهــا اإليجاريــة التــي تســتوفي المعاييــر. تــم تطبيــق الطريقــة العمليــة بأثــر رجعــي، 
وبالتالــي تــم تطبيقهــا علــى جميــع اإليجــار المعفــاة التــي تســتوفي المعاييــر. 

ــر التغييــر فــي مطلوبــات اإليجــار فــي الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي حــدث فيهــا الظــرف أو الحالــة التــي أدت إلــى اإلعفــاء مــن  يتــم تســجيل أث
اإليجــار. 

تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق الطريقة العملية في االيضاح 6.

5.2 المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد  
ــة  ــات المالي ــدار البيان ــخ إص ــى تاري ــد حت ــول بع ــارية المفع ــح س ــن تصب ــا ولك ــم إصداره ــي ت ــة الت ــدة والمعدل ــيرات الجدي ــر والتفس ــي المعايي ــا يل فيم

ــول.  ــارية المفع ــح س ــا تصب ــة، عندم ــت ضروري ــة، إن كان ــدة والمعدل ــيرات الجدي ــر والتفس ــذه المعايي ــق ه ــة تطبي ــوي المجموع ــة. تن للمجموع

المعايير والتفسيرات
تاريخ 

السريان
1 يناير 2022تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 3: الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 

1 يناير 2022تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16: العقارات واآلالت والمعدات - المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
1 يناير 2022تعديالت معيار المحاسبة الدولي 37: العقود المحملة بااللتزامات - تكاليف إتمام العقد 

1 يناير 2022المعيار الدولي للتقارير المالية 1: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة - شركة تابعة تعتمد المعايير الدولية ألول مرة 
1 يناير 2022المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية - الرسوم في اختبار الـ »10٪« إللغاء تحقيق المطلوبات المالية 

1 يناير 2022معيار المحاسبة الدولي 41: الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة 
1 يناير 2023المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين 

1 يناير 2023تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 

لم تطبق المجموعة مبكرًا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولم يسري مفعولها بعد. 
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3  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة أن تقــوم اإلدارة باســتخدام أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات 
والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات المســجلة واإلفصاحــات ذات الصلــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات الطارئــة. قــد ينتــج عن عــدم اليقين بشــأن هذه 
االفتراضــات والتقديــرات نتائــج تتطلــب إجــراء تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات المتأثــرة فــي الفتــرات المســتقبلية. 

األحكام

ــي  ــة ف ــغ المدرج ــى المبال ــام عل ــر ه ــا تأثي ــي كان له ــة، والت ــكام التالي ــذت اإلدارة األح ــة، اتخ ــبية للمجموع ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــالل عملي خ
ــدة:  ــة الموح ــات المالي البيان

الحكم الهام في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد

تحــدد المجموعــة مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا المــدة غيــر القابلــة لإلغــاء لعقــد اإليجــار، إلــى جانــب أي فتــرات مشــمولة بخيــار تمديــد عقــد اإليجــار 
إذا كان مــن المعقــول مديونيتــه، أو أي فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان مــن المؤكــد أن ال يتــم ممارســتها. لــدى المجموعــة الخيــار، 
ــن  ــا إذا كان م ــم م ــي تقيي ــم ف ــة الحك ــق المجموع ــة وتطب ــروط إضافي ــودات بش ــتئجار الموج ــي اس ــا، ف ــة به ــار الخاص ــود اإليج ــض عق ــب بع بموج
ــزا  ــق حاف ــي تخل ــة الت ــل ذات الصل ــع العوام ــار جمي ــن االعتب ــذ بعي ــه يأخ ــي، أن ــذا يعن ــد. وه ــار التجدي ــة خي ــم ممارس ــول أن يت ــكل معق ــد بش المؤك
ــر فــي  ــر أو تغيي ــة عقــد اإليجــار، تعيــد المجموعــة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث كبي ــخ بداي ــد. بعــد تاري ــا لممارســة التجدي اقتصادي
الظــروف التــي تقــع تحــت ســيطرتها ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار التجديــد )علــى ســبيل المثــال، تغييــر فــي اســتراتيجية 

العمــل(. 

تصنيف عقود اإليجار - المجموعة كمؤجر

أبرمــت المجموعــة عقــودًا لتأجيــر عقــارات تجاريــة ضمــن محفظــة اســتثمارتها العقاريــة. وبنــاًء علــى تقييــم شــروط وأحــكام تلــك الترتيبــات التعاقدية، 
مثــل مــدة اإليجــار التــي ال تشــكل جــزًءا هامــً مــن العمــر االقتصــادي للعقــار التجــاري، والقيمــة الحاليــة للحــد األدنــى مــن مدفوعــات اإليجــار ال تقتــرب 
مــن القيمــة العادلــة الكاملــة للعقــار التجــاري، فقــد حــددت المجموعــة أنهــا تحتفــظ بشــكل مــادي بجميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة 

تلــك العقــارات، وبالتالــي تحتســب تلــك العقــود كإيجــارات تشــغيلية.. 

مبدأ االستمرارية 

أجــرت إدارة المجموعــة تقييمــً لمقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة واقتنعــت بــأن المجموعــة لديهــا المــوارد الالزمــة 
لمواصلــة أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور قــد تلقــي بالشــك المــادي علــى مقــدرة 
المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة. ولذلــك، يســتمر إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. تــم بيــان تأثيــر جائحــة 

كوفيــد-19 فــي اإليضــاح 29 للبيانــات الماليــة الموحــدة.  

تصنيف التحويالت بين العقارات واآلالت والمعدات إلى استثمارات عقارية 

يتطلــب األمــر القيــام بحكــم لتحديــد مــا إذا كان عقــار محــدد مؤهــل كاســتثمار عقــاري أم ال. اســتنادا إلــى التقييــم الــذي أجرتــه اإلدارة، تــم تصنيــف 
بعــض عقــارات المجموعــة التــي تشــتمل علــى مبانــي كاســتثمارات عقاريــة علــى أســاس أن المبانــي غيــر مشــغولة بشــكل كبيــر بواســطة المجموعــة 
أو لتشــغيلها كمــا أنهــا ليســت للبيــع فــي إطــار النشــاط االعتيــادي ولكنــه يتــم االحتفــاظ بهــا بصفــة أساســية لجنــي إيــرادات إيجاريــة. تطلــب هــذا 
التصنيــف اســتخدام الحكــم الشــخصي نظــرا ألن المبانــي ذات الصلــة لهــا أغــراض مزدوجــة حيــث يتــم اســتخدام جــزء مــن المبنــى ألنشــطة خاصــة 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى اعتبــار العقــار ضمــن العقــارات واآلالت والمعــدات، واســتخدام جــزء مــن العقــار كاســتثمار عقــاري. قــررت اإلدارة أن العقــارات 

ذات االســتخدام المتعــدد يجــوز فصلهــا، وبالتالــي يتــم احتســابها بشــكل منفصــل. 

التقديرات واالفتراضات 

فيمــا يلــي وصــف لالفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية لعــدم اليقيــن حــول التقديــرات فــي تاريــخ التقريــر، والتــي تنطــوي 
ــتندت  ــة. اس ــة التالي ــنة المالي ــالل الس ــات خ ــودات والمطلوب ــة للموج ــم الدفتري ــى القي ــري عل ــل جوه ــي تعدي ــبب ف ــن التس ــة م ــر مادي ــى مخاط عل
المجموعــة فــي افتراضاتهــا وتقديراتهــا إلــى المعاييــر المتاحــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة. ومــع ذلــك، قــد تتغيــر الظــروف واالفتراضــات 
الحاليــة حــول التطــورات المســتقبلية بســبب تغيــرات الســوق أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة المجموعــة. وتنعكــس هــذه التغييــرات علــى االفتراضــات 

عنــد حدوثهــا.

عقود اإليجار - تقدير سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي

ال يمكــن للمجموعــة أن تحــدد بســهولة ســعر الفائــدة المتضمــن فــي عقــد اإليجــار، وبالتالــي فهــي تســتخدم ســعر الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي 
)IBR( لقيــاس التزامــات اإليجــار. إن ســعر الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي هــو ســعر الفائــدة الــذي يتعيــن علــى المجموعــة دفعــه القتــراض، لمــدة 
ــة.  ــة مماثل ــة اقتصادي ــي بيئ ــتخدام ف ــق االس ــل ح ــة ألص ــة مماثل ــل ذي قيم ــى أص ــول عل ــة للحص ــوال الالزم ــل، األم ــان مماث ــود ضم ــع وج ــة م مماثل
ولذلــك يعكــس ســعر الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي »المبلــغ الــذي يتعيــن علــى المجموعــة دفعــه«، وهــو مــا يتطلــب تقديــًرا فــي غيــاب األســعار 
الملحوظــة )مثــل الشــركات التابعــة التــي ال تدخــل فــي معامــالت تمويــل( أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد اإليجــار )علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا ال تكــون عقــود اإليجــار بالعملــة الوظيفيــة للشــركة التابعــة(. تقــوم المجموعــة بتقديــر ســعر الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي 
باســتخدام مدخــالت يمكــن مالحظتهــا )مثــل أســعار الفائــدة الســائدة بالســوق( عندمــا تكــون متاحــة ومطلوبــة إلجــراء بعــض التقديــرات الخاصــة 

بالكيانــات. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

٣  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - تتمة

التقييم العادل لالستثمارات العقارية 

تــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمار العقــاري بإجــراء تقييــم مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجييــن ومســتقلين لديهــم مؤهــالت مهنيــة مناســبة 
ومعتــرف بهــا وخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــار الــذي يتــم تقييمــه. يقــدم المقّيمــون المســتقلون تقديــرًا للقيمــة العادلــة لمحفظــة 

ــنوي.  ــاس س ــى أس ــة عل ــة بالمجموع ــة الخاص ــتثمارات العقاري االس

انخفاض قيمة الشهرة

إن تحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا يتطلــب تقديــر القيمــة حــال االســتخدام لوحــدات توليــد النقــد التــي يتــم تخصيــص الشــهرة 
لهــا. يتطلــب احتســاب القيمــة حــال االســتخدام مــن المديريــن القيــام بتقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة توليــد النقــد 
ــارة  ــأ خس ــد تنش ــع، ق ــن المتوق ــل م ــة أق ــتقبلية الفعلي ــة المس ــات النقدي ــون التدفق ــا تك ــة. عندم ــة الحالي ــاب القيم ــب لحس ــم مناس ــدل خص ومع
ــن اإلدارة  ــترداد م ــة لالس ــهرة القابل ــة الش ــد قيم ــب تحدي ــنوًيا. يتطل ــهرة س ــة الش ــاض قيم ــص انخف ــراء فح ــم إج ــة. يت ــاض القيم ــن انخف ــة م مادي

اســتخدام أحــكام وتقديــرات وافتراضــات هامــة، وهــو مــا تــم اإلفصــاح عنــه باإليضــاح رقــم 8. 

انخفاض قيمة المخزون 

عندمــا يصبــح المخــزون متقادمــً أو غيــر صالــح الســتخدام، يتــم إجــراء تقديــر لصافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق. يتــم هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي 
للبضاعــة الفرديــة الهامــة. أمــا البضاعــة الفرديــة غيــر الهامــة ولكنهــا قديمــة أو غيــر صالحــة لالســتخدام فيتــم التقديــر بصــورة جماعيــة ويحتســب 
لهــا مخصــص وفقــً لنــوع البضاعــة ودرجــة التقــادم وعــدم الصالحيــة اســتناًدا إلــى أســعار البيــع التاريخيــة. إن تحديــد مخصــص للمخــزون بطــيء 

الحركــة والمتقــادم يتطلــب اســتخدام قــدر كبيــر مــن التقديــرات. 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )بخالف المخزون والشهرة(

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للمجموعــة بخــالف الشــهرة )العقــارات واآلالت والمعــدات واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ( 
فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض قيمتهــا. يتطلــب تحديــد مــا يمكــن اعتبــاره علــى أنــه قــد انخفضــت قيمتــه 
ــد  ــة أح ــاض قيم ــى انخف ــير إل ــة يش ــر الداخلي ــن التقاري ــل م ــد أي دلي ــم اإلدارة بتحدي ــم تق ــر، ل ــخ التقري ــي تاري ــا ف ــرات. كم ــكام وتقدي ــتخدام أح اس

الموجــودات أو أحــد فئــات الموجــودات.  

انخفاض قيمة الذمم المدينة

تســتخدم المجموعــة مصفوفــة المخصصــات لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــن الذمــم المدينــة التجاريــة )غيــر الحكوميــة( وموجــودات 
ــة.  ــارة متماثل ــاط خس ــا أنم ــة له ــات مختلف ــي قطاع ــالء ف ــداد للعم ــن الس ــف ع ــام التخل ــدد أي ــى ع ــص إل ــبة المخص ــد نس ــتند تحدي ــود. ويس العق
تســتند مصفوفــة المخصصــات مبدئيــً إلــى معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة لــدى المجموعــة. وتقــوم المجموعــة الحقــً بمعايــرة المصفوفــة 
لتعديــل الخســائر االئتمانيــة التاريخيــة مــع المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع أن تتدهــور الظــروف االقتصاديــة )مثــل 
ــدالت  ــل مع ــم تعدي ــع، يت ــاع التصني ــداد بقط ــام الس ــدم انتظ ــاالت ع ــادة ح ــى زي ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة مم ــنة التالي ــالل الس ــي( خ ــي اإلجمال ــج المحل النات
عــدم االنتظــام التاريخيــة. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم تحديــث معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة التــي يتــم مالحظتهــا ويتــم تحليــل التغيــرات فــي 
ــائر  ــة. إن الخس ــة المتوقع ــوال االقتصادي ــروف واألح ــي الظ ــرات ف ــاس للتغي ــة حس ــة المتوقع ــائر االئتماني ــم الخس ــتقبلية. إن حج ــرات المس التقدي

االئتمانيــة التاريخيــة للمجموعــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة أيًضــا قــد ال توضــح عــدم االنتظــام الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل. 

تقييم نموذج األعمال

يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى نتائــج مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط )SPPI( وفحــص نمــوذج األعمــال )راجــع السياســة 
المحاســبية »األدوات الماليــة« فــي اإليضــاح 2(. تحــدد المجموعــة نمــوذج األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات مــن الموجــودات 
ــم أداء  ــة تقيي ــك كيفي ــي ذل ــا ف ــة بم ــة ذات الصل ــع األدل ــس جمي ــا يعك ــم حكم ــذا التقيي ــن ه ــن. يتضم ــال معي ــدف أعم ــق ه ــا لتحقي ــة مًع المالي
الموجــودات وقيــاس أدائهــا، والمخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء الموجــودات وكيفيــة إدارتهــا وكيفيــة مكافــأة مديــري الموجــودات. تراقــب المجموعــة 
الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة التــي يتــم اســتبعادها قبــل اســتحقاقها لتبيــان ســبب اســتبعادها ومــا إذا كانــت األســباب تتفــق 
مــع هــدف األعمــال الــذي مــن أجلــه تــم االحتفــاظ بالموجــودات. المراقبــة هــي جــزء مــن تقييــم المجموعــة المســتمر لمــا إذا كان نمــوذج األعمــال 
الــذي يتــم مــن أجلــه االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المتبقيــة ال يــزال مناســبا، وإذا مــا كان غيــر مناســب يتــم تقييــم مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي 

نمــوذج األعمــال، ومــن ثــم تغييــر محتمــل فــي تصنيــف تلــك الموجــودات. لــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى مثــل هــذه التغييــرات خــالل الســنة. 

استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

يتــم اســتهالك بنــود العقــارات واآلالت والمعــدات علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل بنــد علــى حــده. يســتند تحديــد األعمــار اإلنتاجيــة علــى 
االســتخدام المتوقــع لألصــل والبلــى والتقــادم الفعلــي والتقــادم الفنــي والتجــاري وتلــك التــي تؤثــر علــى مصــروف اســتهالك الســنوي المــدرج فــي 
ــروف  ــل مص ــم تعدي ــد يت ــودات. ق ــذه الموج ــة له ــار اإلنتاجي ــة واألعم ــم المتبقي ــى القي ــنوية عل ــة س ــري اإلدارة مراجع ــدة. تج ــة الموح ــات المالي البيان

االســتهالك المســتقبلي بصــورة هامــة عندمــا تــرى اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.  
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

5 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ تمثــل تكلفــة الموجــودات قيــد اإلنشــاء غيــر الجاهــزة لالســتخدام كمــا في تاريــخ التقريــر. تشــتمل األعمال الرأٍســمالية 
قيــد التنفيــذ بصفــة أساســية علــى إنشــاءات فيما يتعلــق بمشــروع راس بوفنطــاس ومشــروع الوكير. 

202020١9
ريال قطريريال قطري

١26.668.78457.453.637في 1 يناير
٣4١.0١5.١0١79.938.224إضافات

)10.723.077()١١6.956.9١4(محول إلى العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح 4(

٣50.726.97١126.668.784في 31 ديسمبر 

ــح  ــط المرج ــري، )2019: 575.254(. المتوس ــال قط ــغ 6.231.010 ري ــمبر 2020 بمبل ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــالل الس ــملة خ ــراض المرس ــف االقت ــت تكالي كان
للمعــدل المســتخدم لتحديــد مبلــغ تكاليــف االقتــراض المؤهــل للرســملة هــو 3.9٪ ســنوًيا )2019: 4.5٪ ســنوًيا(، وهــو معــدل الفائــدة الفعلــي لالقتــراض 

المحــدد. 

6 اإليجارات 
)أ( المجموعة كمستأجر

لــدى المجموعــة عقــود إيجــار لألراضــي والمبانــي التــي تســتخدمها فــي عملياتهــا. تتــراوح مــدة إيجــارات األراضــي عمومــً بيــن 22 و 30 عامــً، بينمــا تتــراوح 
مــدة إيجــارات المبانــي عمومــً بيــن عاميــن إلــى 5 أعــوام.

فيما يلي بيان القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لدى المجموعة والحركة عليها خالل السنة: 

االجماليالمبنىاألرضموجودات حق االستخدام
ريال قطريريال قطريريال قطري

 339.175.722  23.022.507 316.153.215في 1 يناير 2019
818.814818.814-إضافات

)24.721.133()10.404.461()14.316.672(مصروف االستهالك

301.836.54313.436.860315.273.403في 31 ديسمبر 2019
)68.538.883(-)68.538.883(أثر تعديل عقود اإليجار )إيضاح 1(

27.998.225-27.998.225إضافات 
)18.142.254()6.934.885()11.207.369(مصروف استهالك 

)980.049(-)980.049(رسملة استهالك )إيضاح 3(

249.١08.4676.50١.975255.6١0.442كما في ٣١ ديسمبر 2020
 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

6 اإليجارات - تتمة 
)أ( المجموعة كمستأجر - تتمة 

20202019التزامات اإليجار
ريال قطريريال قطري

29١.628.862296.635.452كما في ١ يناير
27.998.225818.814اضافات

-)68.5٣8.88٣(أثر تعديل عقود اإليجار )إيضاح 1(
-)5.١60.76٣(اعفاءات إيجارية متعلقة بجائحة كوفيد-19 )ايضاح 2(

9.١56.74١12.563.325مصروف الفوائد
-١.259.920رسملة استهالك )إيضاح 3(

)18.388.729()9.407.287(المدفوعات

246.9٣6.8١5291.628.862كما في ٣١ ديسمبر

١2.672.60922.484.476الجزء المتداول

2٣4.264.206269.144.386الجزء غير المتداول

إيضاح 1:
ــنوات  ــار للس ــغ اإليج ــل مبال ــى تعدي ــر عل ــركة والمؤج ــت الش ــان. اتفق ــة راس لف ــي بمنطق ــار ألراض ــات إيج ــت اتفاقي ــن س ــي م ــارات األراض ــون إيج تتك
ــر 2020، ولــم يتــم تغييــر الشــروط األخــرى. فــي تاريــخ ســريان التعديــل، قامــت الشــركة بإعــادة قيــاس التــزام اإليجــار علــى  ــاًرا مــن 1 يناي المتبقيــة اعتب
أســاس المــدة المتبقيــة مــن عقــد اإليجــار والتخفيــض علــى اإليجــار ومعــدل االقتــراض اإلضافــي للمجموعــة. فــي 1 ينايــر 2020، ســجلت الشــركة الفــرق 
ــة  ــري( بقيم ــال قط ــل )210.598.556 ري ــل التعدي ــرة قب ــار مباش ــزام اإليج ــري( والت ــال قط ــدل )142.059.673 ري ــار المع ــزام اإليج ــة اللت ــة الدفتري ــن القيم بي

ــال قطــري كتعديــل علــى موجــودات حــق االســتخدام.  68.538.883 ري

إيضاح 2:
نتيجــة لتفشــي جائحــة كوفيــد 19، تلقــت المجموعــة إعفــاءات إيجاريــة مــن مؤجريــن تتعلــق باألراضــي الواقعــة بمنطقــة راس لفــان ومدينــة مســيعيد 
الصناعيــة لمــدة ســتة أشــهر حتــى ســبتمبر 2020. ال توجــد تغييــرات أخــرى علــى شــروط وأحــكام اتفاقيــات اإليجــار. قــررت المجموعــة تطبيــق الطريقــة 
ــن  ــن المؤجري ــد 19 م ــة كوفي ــق بجائح ــار المتعل ــاء اإليج ــا إذا كان إعف ــم م ــدم تقيي ــارت ع ــة 16 واخت ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي ــة بموج العملي
يعتبــر تعديــال علــى عقــد اإليجــار. وعليــه، تــم تســجيل مدفوعــات اإليجــار المعفــاة بمبلــغ 5.160.763 ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 

كمصــروف إيجــار متغيــر بالســالب فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد. 

إيضاح 3: 
التنفيــذ لمجمــع  الرأســمالية قيــد  تتكــون المبالــغ مــن مصــروف فوائــد مرســملة واســتهالك موجــودات حــق اســتخدام متعلقــة باألعمــال 

المســتأجرة.  األراضــي  علــى  المشــيد  والمكاتــب  المســتودعات 

إيضاح 4: 
ســجلت المجموعــة مصروفــات إيجــار لعقــود تأجيــر قصيــرة األجــل بمبلــغ 2.362.317 ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: 676.829 

ريــال قطــري(. 
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6 اإليجارات - تتمة 

)ب( المجموعة كمؤجر
أبرمــت المجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلية علــى عقاراتهــا االســتثمارية. المــدة المتبقيــة مــن عقــود هــذه اإليجــارات تتــراوح بيــن عــام واحــد إلــى أربعــة 

أعــوام. 

الحد األدنى لإيجارات المدينة في المستقبل بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإلغاء كما في 31 ديسمبر كالتالي: 
 

20202019
ريال قطريريال قطري

١0.020.2767.087.776أقل من سنة واحدة 
٣.060.0006.887.776أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 
١٣.080.27613.975.552 

 
7 االستثمارات العقارية

)أ( تسوية القيمة الدفترية

تشــتمل االســتثمارات العقاريــة للمجموعــة علــى مبانــي تجاريــة منشــأة علــى قطــع أراضــي تــم الحصــول عليهــا بموجــب عقــد إيجــار  تشــغيلي مــن 
دولــة قطــر. 

20202019
ريال قطريريال قطري

40.6٣4.85437.522.065في 1 يناير 
3.112.789-أرباح القيمة العادلة )إيضاح 19( 

40.6٣4.85440.634.854في 31 ديسمبر 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

7 االستثمارات العقارية - تتمة

)ب( قياس القيم العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة )DCF( وطريقة المقارنة بالسوق. 

بموجــب طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام االفتراضــات المتعلقــة بمنافــع والتزامــات الملكيــة علــى 
ــد  ــن فوائ ــة م ــات النقدي ــن التدفق ــلة م ــراض سلس ــة افت ــذه الطريق ــن ه ــة. تتضم ــة النهائي ــارج أو القيم ــة التخ ــك قيم ــي ذل ــا ف ــل، بم ــر األص ــدى عم م
الممتلــكات العقاريــة. وبالنســبة لتلــك السلســلة مــن التدفقــات النقديــة المفترضــة، يتــم تطبيــق معــدل خصــم مناســب مشــتق مــن أســعار الســوق 
لتحديــد القيمــة الحاليــة لتدفقــات اإليــرادات المرتبطــة باألصــل وبموجــب طريقــة الســوق المقــارن، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للعقــار اســتنادا إلــى 
المعامــالت المماثلــة. تســتند طريقــة المقارنــة بالســوق إلــى مبــدأ االســتبدال والــذي ال يقــوم المشــتري المحتمــل بموجبــه بدفــع مبلــغ للعقــار أكثــر 
مــن تكلفــة شــراء عقــار بديــل مماثــل. تفتــرض اإلدارة أن اتفاقيــات اإليجــار التشــغيلي ذات الصلــة بشــراء األرض مــن دولــة قطــر والتــي تــم إنشــاء تلــك 
العقــارات عليهــا ولهــا تواريــخ انتهــاء ســيتم تجديدهــا بصــورة ال متناهيــة. وبالتالــي فهــي ال تتوقــع انخفــاض القيمــة العادلــة لهــذه العقــارات مــع 
اقتــراب هــذه االتفاقيــات مــن تواريــخ انتهائهــا. وحــدة المقارنــة المســتخدمة مــن جانــب المقيــم هــي القيمــة المســتهلكة للمتــر المربــع بالنســبة 

للمبانــي، وســعر الســوق للقــدم المربــع بالنســبة لألراضــي. 

تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم العقارات.
 

تــم إجــراء التقييــم العــادل لالســتثمارات العقاريــة باســتخدام طريقــة المقارنــة بالســوق مــن قبــل مثمــن مســتقل معتمــد ولديــه مؤهــالت مهنيــة 
معتــرف بهــا وذات صلــة وخبــرة حديثــة فــي تقييــم عقــارات مماثلــة بمواقــع مشــابهة. 

 
القيمــة العادلــة التــي تــم التوصــل اليهــا باســتخدام كلتــا الطريقتيــن كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 فــي نطــاق مماثــل. قــررت اإلدارة اســتخدام طريقــة 

 .)DCF( التدفقــات النقديــة المخصومــة

تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية في المستوى 3 على أساس مدخالت لتقنية التقييم المستخدمة.

تم تحقيق المبالغ التالية ذات الصلة باالستثمارات العقارية في بيان الربح أو الخسارة: 

20202019
ريال قطريريال قطري

١0.082.0528.377.776إيرادات اإليجار )إيضاح 18(

٣77.520262.580مصروفات التشغيل المباشرة التي ال تدر إيرادات إيجار
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8 الموجودات غير الملموسة والشهرة 

الشهرة )1(

العقود مع العمالء 
وعالقات العمالء 

ذوي الصلة )2(
االسم والعالمة 

اإلجماليبرمجيات الكمبيوتر التجارية )2(
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة
115.662.53212.841.69052.780.5003.826.370185.111.092في 1 يناير 2019 

115.662.53212.841.69052.780.5003.826.370185.111.092في 1 يناير 2020 / 31 ديسمبر 2020

اإلطفاء / انخفاض القيمة المتراكم
8.972.29442.224.4002.722.92253.919.616-في 1 يناير 2019

1.104.2795.278.052956.5897.338.920-اإلطفاء للسنة 

47.502.4523.679.51161.258.536 10.076.573-في 1 يناير 2020
1.131.1275.278.048146.8596.556.034-اإلطفاء للسنة 

11.207.70052.780.5003.826.37067.814.570-في 31 ديسمبر 2020 

صافي القيم الدفترية
١١7.296.522--١١5.662.5٣2١.6٣٣.990في ٣١ ديسمبر 2020

115.662.5322.765.1175.278.048146.859123.852.556في 31 ديسمبر 2019

)١( الشهرة
تــم تحقيــق الشــهرة عنــد االســتحواذ علــى أجيليتــي ذ.م.م. فــي نوفمبــر 2010، والكيــان اآلخــر الــذي تــم االســتحواذ عليــه مــن خــالل »كونتــراك جلوبــال 

لوجســتيكس بــي. فــي.« فــي أبريــل 2018.
يتــم تخصيــص الشــهرة التــي يتــم فحــص انخفــاض قيمتهــا إلــى الوحــدات المولــدة للنقــد أدنــاه، وتمثــل العــالوة المدفوعــة عنــد االســتحواذ عليهــا 

)أي المبلــغ المدفــوع الفائــض عــن إجمالــي القيــم العادلــة الفرديــة لصافــي موجوداتهــا المســتحوذ عليهــا(.
القيمة الدفترية للشهرة

20202019
ريال قطريريال قطري

5٣.090.٣5053.090.350الخدمات اللوجستية
45.225.١١٣45.225.113خدمات الشحن 

١7.٣47.06917.347.069كونتراك لوجيستكس فرايت 
 

١١5.662.5٣2115.662.532اإلجمالي

ــة األعلــى ناقــص  يتــم تحديــد انخفــاض القيمــة للشــهرة بتقييــم المبلــغ القابــل لالســترداد لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد )بقيمهــا العادل
تكلفــة االســتبعادات و«قيمتهــا حــال االســتخدام«( التــي تتعلــق بهــا الشــهرة. عندمــا يكــون المبلــغ القابــل لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد أقــل مــن 

قيمتهــا الدفتريــة يتــم تحقيــق خســارة انخفــاض فــي القيمــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

8 الموجودات غير الملموسة والشهرة - تتمة
)١( الشهرة - تتمة

يتــم تحديــد احتســاب القيمــة القابلــة حــال االســتخدام باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة مــن الموازنــات الماليــة المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة 
والتــي تغطــي فتــرة خمــس ســنوات. يتــم بيــان االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي عمليــات احتســاب القيمــة حــال االســتخدام فــي الجــدول 

أدنــاه: 

لوجيستكس
العمليات 
عمليات الشحناللوجستية

202020192020201920202019

11.51٪١١.60٪2.5٪2.٣7٪2.45٪0.88٪معدل زيادة النمو المركب )1(
3٪٣٪3٪2٪3٪2٪معدل طويل األجل )2(

8٪7.50٪11.4٪١0.٣0٪8.5٪8.40٪معدل الخصم )3(

)1(   حددت اإلدارة حجم معدل نمو سنوي مركب لكل وحدة من وحدات توليد النقد على مدار التوقع لمدى خمس سنوات ليكون 
  االفتراض الرئيسي. حجم المبيعات في كل فترة هو المحرك الرئيسي لإيرادات والتكاليف. يستند حجم معدل النمو السنوي المركب 

  على األداء السابق وتوقعات اإلدارة من النمو بالسوق. 
)2(   معدل النمو النهائي ال يتخطى متوسط معدل النمو طويل األجل بالنسبة لألعمال التي تتداول فيها وحدات توليد النقد. تتفق معدالت 

  النمو طويلة األجل المستخدمة مع التوقعات الواردة في تقارير القطاع.
)3(   تمثل معدالت الخصم التقييم الحالي للسوق للمخاطر المحددة لكل وحدة من وحدات توليد النقد. يستند احتساب معدل الخصم 
  على ظروف محددة خاصة بالمجموعة وقطاعات التشغيل الخاصة بها. إن زيادة معدل الخصم إلى 13.6٪ في الخدمات اللوجستية و 

  14.25٪ في خدمات الشحن و 12.1٪ في كونتراك لوجيستكس فرايت سوف يؤدي إلى انخفاض القيمة. 
  استنادا إلى فحص انخفاض القيمة المذكور أعاله، توصلت اإلدارة إلى عدم وجود انخفاض في قيمة الشهرة )2019: لم يتم تحديد 

  انخفاض في القيمة(.
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8 الموجودات غير الملموسة والشهرة - تتمة

)2( العقود مع العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة واالسم والعالمة التجارية 
تمثــل موجــودات غيــر ملموســة مكتســبة خــالل االســتحواذ علــى أجيليتــي ذ.م.م. فــي نوفمبــر 2010 والكيــان اآلخــر الــذي تــم االســتحواذ عليــه مــن 
خــالل »كونتــراك جلوبــال لوجســتيكس بــي. فــي.« فــي أبريــل 2019. فــي وقــت القيــام باالســتحواذين حــددت اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة لهــذه الموجــودات 

غيــر الملموســة عنــد 10 ســنوات.  

ــي  ــاض ف ــد انخف ــم تحدي ــم يت ــودات )2019: ل ــذه الموج ــة ه ــي قيم ــاض ف ــاك انخف ــن هن ــم يك ــمبر 2020، ل ــي 31 ديس ــا ف ــه كم ــى أن ــت اإلدارة إل توصل
ــة(.  القيم

9 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
20202019

ريال قطريريال قطري

٣02.٣05.652301.308.466ذمم تجارية مدينة
86.8٣2.69792.668.236موجودات عقود 

)43.219.615()28.025.276(يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

٣6١.١١٣.07٣350.757.087ذمم تجارية مدينة، بالصافي
١5.64١.7١٣17.810.462مدفوعات للموردين

69.487.9١676.565.688مصاريف مدفوعة مقدما 
٣7.29١.47224.917.450ذمم مدينة أخرى

48٣.5٣4.١74470.050.687

التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة كما يلي: 

20202019
ريال قطريريال قطري

4٣.2١9.6١551.619.615في 1 يناير وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
-)١9.٣١9.٣٣9(مبالغ مشطوبة مقابل المخصص 

)8.400.000(4.١25.000مخصص )استرداد( الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة )إيضاح 20(  

28.025.27643.219.615في 31 ديسمبر 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

١0 األرصدة لدى البنوك والنقد  
20202019

ريال قطريريال قطري

١.245.6591.638.208نقد بالصندوق
١06.6١0.656126.443.032نقد لدى البنوك - حساب جاري )1( 

١70.000.000155.000.000نقد لدى البنوك - حسابات ودائع قصيرة األجل )2( 
20.77٣.88١18.699.603نقد لدى البنوك - حسابات مقيدة )3(

298.6٣0.١96301.780.843األرصدة لدى البنوك والنقد  
)100.000.000()١70.000.000(يخصم: ودائع ألجل ذات أجل استحقاق يتجاوز 90 يومً )4(

)18.699.603()20.77٣.88١(نقد لدى البنوك - حسابات مقيدة )3(

١07.856.٣١5183.081.240النقد وما في حكمه 

إيضاحات:
)1(  ال تحتسب فوائد عن الحسابات الجارية. 

)2(  الودائع قصيرة األجل تحمل آجال استحقاق مختلفة اعتمادا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة، وتحمل فوائد بالمعدالت 
  السائدة بالسوق.  

)3(  تتكون الحسابات المقيدة من مبالغ محتفظ بها لدى بنوك لتمويل توزيعات األرباح المعلنة ولم يتم تحصيلها بعد من قبل مساهمي 
  الشركة. 

١١ رأس المال
20202019

ريال قطريريال قطري
المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

586.031.480586.0٣١.480586.031.480 سهما عاديا بقيمة 1 ريال قطري للسهم 

١2 االحتياطي القانوني

وفًقــا لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015، يجــب تحويــل مبلــغ يعــادل 10٪ مــن صافــي الربــح الســنوي لــكل شــركة تــم تأسيســها 
فــي دولــة قطــر إلــى حســاب االحتياطــي القانونــي إلــى أن يصــل رصيــد هــذا االحتياطــي 50٪ مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة. عــالوة علــى ذلــك، يتــم 
تحويــل عــالوة إصــدار األســهم الجديــدة إلــى االحتياطــي القانونــي. يكــون رصيــد االحتياطــي القانونــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي الظــروف المحــددة 

فــي القانــون أعــاله.  

١٣ توزيعات األرباح

خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة المقــرر انعقــاده بتاريــخ 26 ينايــر 2021، ســوق يتــم اقتــراح توزيــع أربــاح نقديــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 بمبلــغ 0.10 
ريــال قطــري للســهم وبإجمالــي مبلــغ 58.603.148 ريــال قطــري. ال تعكــس هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة توزيعــات األربــاح المســتحقة، والتــي ســيتم 

احتســابها فــي حقــوق الملكيــة كمخصــص أربــاح مــدورة فــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. 

خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 14 ينايــر 2020، اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــة بمبلــغ 117.206.296 ريــال قطــري )0.20 ريــال قطــري 
للســهم الواحــد( فيمــا يتعلــق بالســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، والتــي قــد وافــق عليهــا مســاهمو الشــركة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــق بالس ــا يتعل ــة فيم ــاح المعلن ــت األرب ــي 2020. كان ــاح ف ــات األرب ــع توزيع ــم دف ــر 2020. ت ــخ 3 فبراي ــد بتاري ــركة المنعق ــنوي للش الس

ديســمبر 2018 بمبلــغ 111.345.981 ريــال قطــري )1.9 ريــال قطــري للســهم الواحــد( وقــد تــم توزيعهــا علــى المســاهمين خــالل عــام 2019. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020   

١4 تمويالت إسالمية 

كانت الحركة في التمويالت اإلسالمية على النحو التالي: 
20202019

ريال قطريريال قطري

١.507.987.68٣1.683.925.975في 1 يناير
25٣.978.64946.074.541إضافات

)222.012.833()١72.6١8.669(سداد

١.589.٣47.66٣1.507.987.683في 31 ديسمبر

تعرض التمويالت اإلسالمية في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:
 

20202019
ريال قطريريال قطري

290.٣97.859282.728.490جزء متداول
١.298.949.8041.225.259.193جزء غير متداول

١.589.٣47.66٣1.507.987.683

سنوات 
20202019االستحقاق

ريال قطريريال قطري

202260٣.277.998697.789.052-2027تمويل مشروع القرية اللوجستية في قطر )1(
20276٣8.745.000714.693.922تمويل مشروع بوصلبة )2(

-20٣2١9٣.٣04.686تمويل مشروع الوكير )3(
202687.٣4١.0١272.254.709-2028تمويل مشروع رأس لفان )4(

202866.678.96723.250.000تمويل مشروع رأس بوفنطاس )5( 
١.589.٣47.66٣1.507.987.683

ــال  ــدات وأعم ــارات وآالت ومع ــد عق ــت بن ــملة تح ــة المرس ــودات الملموس ــن الموج ــا م ــي وغيره ــل المبان ــة مقاب ــالمية مضمون ــالت اإلس ــذه التموي ه
رأســمالية قيــد التنفيــذ.  

إيضاحات:
)1(  أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ 1.2 مليار ريال قطري مع أربعة بنوك محلية لتمويل إنشاء وتطوير مجمع مستودعات 

  بالقرية اللوجستية في قطر. يحتسب الربح بمعدل 3.5٪ و 3.75٪ و 4٪ سنويا، وتسدد التسهيالت على 22-38 قسط ربع سنوي. 

)2(   أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ 752 مليون ريال قطري مع بنكين محليين لتمويل إنشاء وتطوير مشروع بوصلبة. 
  يحتسب الربح بمعدل 3.75٪ و 4٪ سنويا، وتسدد التسهيالت على 22-25 قسط ربع سنوي. 

)3(   أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ 449 مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع الوكير. 
  كما في 31 ديسمبر 2020، استخدمت الشركة مبلغ 193 مليون ريال قطري من التسهيالت. يحتسب الربح بمعدل 3.25٪ سنوًيا، وتسدد 

  التسهيالت على 40 قسًطا ربع سنوي اعتباًرا من مارس 2022. 

)4(   أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ 54 مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع توسعة 
  المستودعات براس لفان. يحتسب الربح بمعدل 4٪ سنوًيا، وتسدد التسهيالت على 27 قسطً ربع سنوي اعتباًرا من مايو 2019. 

  في عام 2019، حصلت الشركة على تمويل جديد بمبلغ 62 مليون ريال قطري من أحد البنوك المحلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع 
  إنشاء البنية التحتية والمكاتب االدارية لمستودعات راس لفان. كما في 31 ديسمبر 2020، استخدمت الشركة مبلغ 45 مليون ريال قطري 

  من التمويل. يحتسب الربح بمعدل 4٪ سنوًيا، وتسدد التسهيالت على 28 قسطً ربع سنوي اعتباًرا من مارس 2022. 
 

)5(   أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ 83 مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع 
  المستودعات في راس بوفنطاس. كما في 31 ديسمبر 2020، استخدمت الشركة 66 مليون ريال قطري من التمويل. يحتسب الربح بمعدل 

  4٪ سنوًيا، وتسدد التسهيالت على 28 قسطً ربع سنوي اعتباًرا من مارس 2022. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

١5 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

كانت الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كالتالي: 
20202019

ريال قطريريال قطري

45.59٣.69736.986.130في 1 يناير
8.8١6.49٣10.119.175المكون خالل السنة )إيضاح 20( 

)1.511.608()6.١84.76١(المدفوع خالل السنة 

48.225.42945.593.697في 31 ديسمبر
المخصص المكون للسنة مدرج ضمن تكاليف الموظفين في الربح أو الخسارة )إيضاح 20(.

صنفــت اإلدارة االلتــزام ضمــن المطلوبــات غيــر المتداولــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد نظــرا ألنهــا ال تتوقــع أن يكــون هنــاك مدفوعــات كبيــرة 
اللتزامهــا الخــاص بمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن خــالل 12 شــهرا مــن تاريــخ التقريــر. ال يتــم خصــم المخصــص إلــى القيمــة الحاليــة نظــرا ألن 

تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود ال يتوقــع أن يكــون كبيــرا.

١6 ذمم تجارية دائنة وأخرى 
20202019

ريال قطريريال قطري

٣9.498.١2438.179.769ذمم تجارية دائنة
١29.١9٣.١95101.097.828مصروفات مستحقة

75.٣42.99065.966.553ذمم دائنة أخرى
٣9.857.4489.868.327محتجزات دائنة لمقاولي مشاريع

5.899.6666.237.779مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
289.79١.42٣221.350.256

-)١4.5١2.٣0١(يخصم: محتجزات دائنة غير متداولة مستحقة لمقاولي مشاريع 
275.279.١22221.350.256

قامــت المجموعــة بتكويــن مخصــص بمبلــغ 5.899.666 ريــال قطــري )2019: 6.237.779 ريــال قطــري( كمســاهمة فــي صنــدوق تطويــر األنشــطة 
ــنة 2008.  ــم 13 لس ــري رق ــون القط ــا للقان ــر وفق ــة قط ــة بدول ــة والرياضي االجتماعي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

١7  افصاحات األطراف ذات العالقة  
تمثــل األطــراف ذات العالقــة المســاهمون وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة والشــركات التابعــة للمجموعــة، والكيانــات الخاضعــة 
للســيطرة المشــتركة أو التــي تخضــع بشــكل جوهــري لســيطرة هــذه األطــراف. يتــم اعتمــاد سياســات التســعير وشــروط هــذه المعامــالت مــن جانــب 

ــة.  إدارة المجموع

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كما يلي: 

31 ديسمبر ٣١2019 ديسمبر 2020
شراء الخدماتااليراداتشراء الخدماتااليراداتطبيعة العالقة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

7.٣١7.685٣0.8٣8.6668.726.46327.251.017شركة زميلةشبكة أجيليتي 
7.373.826-5.0٣0.8٣٣-شركة زميلةأخرى 

تعــرض األرصــدة لــدى األطــراف ذات العالقــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد تحــت الذمــم التجاريــة والمدينــة والذمــم التجاريــة الدائنــة 
كالتالــي:

31 ديسمبر ٣١2019 ديسمبر 2020
دائنةمدينةدائنةمدينةطبيعة العالقة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

224.4٣64.79١.١١51.269.5076.047.953شركة زميلةشبكة أجيليتي 
312.196-١75.974-شركة زميلةأخرى 

مكافآت كبار موظفي اإلدارة 
المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة خالل السنة كالتالي: 

20202019
ريال قطريريال قطري

مكافآت قصيرة األجل
2.255.9457.163.468كبار موظفي اإلدارة

6.900.0006.305.000أعضاء مجلس اإلدارة

150.000150.000مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 
 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

١8  اإليرادات
20202019

ريال قطريريال قطري

١.22٣.624.67١1.213.458.721إيرادات من العقود مع العمالء
١0.082.0528.377.776إيرادات إيجار العقارات االستثمارية 

١.2٣٣.706.72٣1.221.836.497اإليرادات

تســتمد المجموعــة إيراداتهــا مــن العقــود مــع العمــالء لنقــل بضائــع وخدمــات علــى مــدى فتــرة زمنيــة أو فــي نقطــة زمنيــة محــددة تحــت قطاعــات 
اإليــرادات الرئيســية أدنــاه. يتماشــى ذلــك مــع معلومــات اإليــرادات المفصــح عنهــا فــي كل قطــاع مشــمول بالتقريــر )انظــر اإليضــاح 25(. 

تفاصيل اإليرادات من العقود مع العمالء
ــرادات مــن العقــود مــع العمــالء فــي الجــدول التالــي، حســب األســواق الجغرافيــة األساســية والمنتجــات الرئيســية وخطــوط  تعــرص تفاصيــل اإلذي

ــرادات.  الخدمــة وتوقيــت تحقيــق اإلي
20202019

ريال قطريريال قطري

اإليرادات من العقود مع العمالء
77١.048.٣80774.833.027عمليات لوجستية

4٣١.496.670437.001.314شحن
2١.079.62١1.624.380أخرى 

١.22٣.624.67١1.213.458.721

20202019
ريال قطريريال قطري

األسواق الجغرافية األساسية 
١.١٣7.56٣.١0٣1.128.567.819عمليات محلية 
86.06١.56884.890.902عمليات خارجية

١.22٣.624.67١1.213.458.721
  

20202019
ريال قطريريال قطري

المنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة 
6٣7.648.599636.899.193خدمات إدارة المخازن

40١.050.77٣404.359.782خدمات الشحن
59.077.22٣62.453.782أنظمة إدارة السجالت

40.22٣.٣8536.374.703خدمات النقل
٣4.099.١7٣39.105.349خدمات النقل الدولي

٣0.445.89732.641.532خدمات الشحن السريع
2١.079.62١1.624.380أخرى 

١.22٣.624.67١1.213.458.721

20202019
ريال قطريريال قطري

توقيت تحقيق اإليرادات
792.١28.00١776.457.407منتجات وخدمات محولة على مدى الوقت

4٣١.496.670437.001.314منتجات محولة في نقطة زمنية محددة

١.22٣.624.67١1.213.458.721
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

١8 اإليرادات - تتمة

يوضح الجدول أدناه التسوية بين اإليرادات من العقود مع العمالء والمبالغ المفصح عنها في معلومات القطاع: 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020
العمليات 
إيرادات أخرىالشحناللوجستية

العمليات 
إيرادات أخرىالشحناللوجستية

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
اإليرادات 

77١.048.٣804٣١.496.6702١.079.62١774.833.027437.001.3141.624.380عمالء خارجيين 
١٣6.٣75.٣2٣٣2.٣79.928٣.4١4.45754.234.85722.904.1354.616.035داخل القطاع 

907.42٣.70٣46٣.876.59824.494.078829.067.884459.905.4496.240.415
)4.616.035()22.904.135()54.234.857()٣.4١4.457()٣2.٣79.928()١٣6.٣75.٣2٣(التعديالت والحذف 

77١.048.٣804٣١.496.6702١.079.62١774.833.027437.001.3141.624.380
  

١9 إيرادات أخرى

20202019
ريال قطريريال قطري

13.161.281-إيرادات غير تشغيلية*
3.112.789-أرباح القيمة العادلة من استثمار عقاري )إيضاح 7(

544.642-ربح استبعاد عقارات وآالت ومعدات 
497.5421.373.059إيرادات متنوعة 

497.54218.191.771
* اإليرادات غير التشغيلية تمثل المبلغ المستلم المتعلق بقطاع األعمال اللوجيستية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

20 المصروفات حسب طبيعتها 
20202019

ريال قطريريال قطري

285.074.280295.408.519رسوم شحن )2(
255.22٣.675255.464.876تكاليف الموظفين )1(

١٣6.250.428138.903.840استهالك عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 4(
١١4.746.97749.199.070تكاليف لوجستية )2(

40.١7١.٣6740.652.440إصالحات وصيانة 
١8.١42.25424.721.133انخفاض قيمة موجودات حق استخدام )إيضاح 6(

١٣.765.0799.182.098تكلفة تأمين
١٣.45٣.52634.154.982ماء وكهرباء 
١١.١40.24616.699.456تكلفة وقود

6.900.0006.305.000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
6.556.0٣47.338.920إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

5.064.84٣7.246.653أتعاب قانونية ومهنية
)8.400.000(4.١25.000مخصص )رد مخصص( الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 9(

٣.١64.١922.872.467اتصاالت وبريد
2.١60.08١3.527.331مصروفات تعاقد من الباطن

2.٣62.٣١7676.829مصروف إيجار 
6١5.882668.527مصروفات دعاية وإعالن

-)5.١60.76٣(إعفاءات إيجارية متعلقة بجائحة كوفيد-19 )إيضاح 6(
2٣.9٣9.22822.495.404مصروفات متنوعة

9٣7.694.646907.117.545
  

)1( تتضمن تكاليف الموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 8.816.493 ريال قطري )2019: 10.119.175 ريال قطري(. 

)2( تتضمن التكاليف اللوجستية ومصاريف الشحن تكلفة المخزون بمبلغ 4.970.046 ريال قطري )2019: 4.433.577 ريال قطري(.

تعرض المصروفات حسب طبيعتها في بيان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي:

20202019
ريال قطريريال قطري

825.540.965797.919.697تكاليف مباشرة
١١2.١5٣.68١109.197.848مصروفات عمومية وإدارية

9٣7.694.646907.117.545

2١ تكاليف تمويل، بالصافي

20202019
ريال قطريريال قطري

)6.803.924()٣.٣9٣.994(ربح من حسابات تمويل اسالمي 
5٣.095.29١77.640.163مصروف ربح على تمويالت اسالمية 

9.١56.74١12.563.325مصروف الفائدة على التزامات اإليجار )إيضاح 6(

58.858.0٣883.399.564
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

22 مصروف ضريبة الدخل  

ــاح الســنوية المتوقعــة.  ــة الــذي يمكــن تطبيقــه علــى إجمالــي األرب ــرة باســتخدام معــدل الضريب ــة الدخــل للفت تحســب المجموعــة مصــروف ضريب
ــح أو الخســارة الموحــد هــي كالتالــي:  ــات الرئيســية لمصــروف ضريبــة الدخــل فــي بيــان الرب المكون

2020
ريال قطري

١.09١.787مصروف ضريبة الدخل الحالية 
57٣.١62تعديالت تتعلق بضريبة الدخل الحالية للسنة السابقة )إيضاح 1(

١.664.949مصروف ضريبة الدخل المدرج في بيان الربح أو الخسارة 

١0٪معدل الضريبة 

إيضاح )1(:
فــي ديســمبر 2019، تــم اصــدار الئحــة تنفيذيــة جديــدة للضريبــة فــي دولــة قطــر لتحــل محــل الالئحــة التنفيذيــة الســابقة. اإلعفــاء الضريبــي المنصــوص 
ــات المدرجــة لــن  ــاح فــي الكيان عليــه بالمــادة 4 )الفقــرة 13( مــن قانــون الضرائــب الجديــد فيمــا يتعلــق بحصــة المســتثمرين غيــر القطرييــن مــن األرب
يشــمل الشــركات التابعــة / الزميلــة للكيانــات المدرجــة. وبنــاًء عليــه، إذا كانــت إحــدى الكيانــات المدرجــة تمتلــك أســهًما فــي كيــان غيــر مــدرج، فــإن 
حصــة األربــاح فــي الكيــان غيــر المــدرج العائــدة إلــى الكيــان المــدرج ســتخضع للضريبــة بمقــدار حصــة الربــح العائــدة إلــى المســاهمين غيــر القطرييــن 
ــال  ــغ 573.162 ري ــي بمبل ــر ضريب ــق أث ــم تحقي ــمبر 2019، وت ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــة الضريبي ــة المراجع ــت المجموع ــدرج. أكمل ــان الم ــي الكي ف

قطــري فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد. 
 

2٣ العائد على السهم
تــم التوصــل إلــى حســاب العائــد األساســي للســهم )EPS( بقســمة الربــح العائــد إلــى المســاهمين بالشــركة األم للســنة علــى المتوســط المرجــح 

لعــدد األســهم العاديــة القائمــة فــي نهايــة الســنة. 

20202019
ريال قطريريال قطري

2٣5.986.6٣2249.511.159الربح العائد إلى حاملي أسهم الشركة 

586.031.480 586.0٣١.480المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة 

0.400.43العائد األساسي والمخفف للسهم

العائد المخفف للسهم 
حيث أن الشركة األم ليس لديها أسهم مخففة محتملة قائمة، فإن العائد المخفف للسهم يساوي العائد األساسي للسهم.  

24 االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
20202019

ريال قطريريال قطري

االلتزامات  
 257.4١8.47668.833.677التزامات رأسمالية 

)ب( المطلوبات الطارئة  
١59.420.566166.280.586ضمانات بنكية وضمانات مؤسسية واعتمادات مستندية 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

25 المعلومات القطاعية 
لــدى المجموعــة األقســام االســتراتيجية األربعــة التاليــة، وهــي تمثــل القطاعــات التــي يصــدر عنهــا التقريــر. توفــر هــذه األقســام خدمــات مختلفــة 

وتديرهــا المجموعــة بشــكل منفصــل ألغــراض اتخــاذ القــرارات بشــأن تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء.
 

يلخص الجدول أدناه عمليات كل قطاع من القطاعات الصادر عنها التقرير. 

العمليات القطاعات الصادر عنها التقرير

التخزين والمناولة والتعبئة والنقل العمليات اللوجستية 

خدمات الشحن البري والجوي والبحري الشحن

إيرادات إيجارات اإليجارات

إيرادات ودائع ثابتة وإيرادات أخرى أخرى

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل عملية كل ثالثة أشهر على األقل.

هناك مستويات متفاوتة من التكامل بين قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية. 

يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للمجموعة: 

٣١ ديسمبر 2020
العمليات 
اإلجماليأخرىاإليجاراتالشحناللوجستية
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

77١.048.٣804٣١.496.670١0.082.0522١.079.62١١.2٣٣.706.72٣إيرادات خارجية
٣.4١4.457١72.١69.708-١٣6.٣75.٣2٣٣2.٣79.928إيرادات بين القطاعات

907.42٣.70٣46٣.876.598١0.082.05224.494.078١.405.876.4٣١إيرادات القطاع

١78.720.66825.870.٣279.704.5٣22٣.٣56.0542٣7.65١.58١ربح القطاع قبل الضريبة للسنة
٣.٣9٣.994٣.٣9٣.994---ربح من حسابات تمويل إسالمي 

)5٣.095.29١(---)5٣.095.29١(مصروف الربح على تمويالت إسالمية 
)9.١56.74١(--)27٣.6١4()8.88٣.١27(مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار

)١42.806.462(--)9.247.7٣٣()١٣٣.558.729(استهالك وإطفاء
)١8.١42.254(--)2.504.42١()١5.6٣7.8٣٣(استهالك موجودات حق استخدام 

)4.١25.000(--)١.650.000()2.475.000(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
5.١60.76٣---5.١60.76٣إعفاء ايجاري يتعلق بكوفيد-19 

31 ديسمبر 2019
العمليات 
اإلجماليأخرىاإليجاراتالشحناللوجستية
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

774.833.027437.001.3148.377.7761.624.3801.221.836.497إيرادات خارجية
4.616.03581.755.027-54.234.85722.904.135إيرادات بين القطاعات

829.067.884459.905.4498.377.7766.240.4151.303.591.524إيرادات القطاع

190.923.90625.476.3628.115.19624.995.695249.511.159ربح القطاع قبل الضريبة للسنة
6.803.9246.803.924---ربح من حسابات تمويل إسالمي 

)77.640.163(---)77.640.163(مصروف الربح على تمويالت إسالمية 
)12.563.325(--)1.955.764()10.607.561(مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار

)146.242.760(--)12.912.002()133.330.758(استهالك وإطفاء
)24.721.133(--)4.372.745()20.348.388(استهالك موجودات حق استخدام 

8.400.000--5.040.0003.360.000رد خسائر انخفاض القيمة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
في ٣١ ديسمبر 2020

25 المعلومات القطاعية - تتمة 

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:  

31 ديسمبر ٣١2019 ديسمبر 2020

الموجودات والمطلوبات
موجودات 

القطاع
 مطلوبات

القطاع
 موجودات

القطاع
 مطلوبات

القطاع
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٣.6٣7.884.١08١.982.١24.8263.444.938.7731.883.683.981العمليات اللوجستية
2٣6.٣86.554١04.675.١6١196.481.47391.445.959الشحن

-40.634.854-40.6٣4.854اإليجارات
١64.١١8.20887.50١.٣4٣176.560.62291.430.558أخرى

4.079.02٣.7242.١74.٣0١.٣٣03.858.615.7222.066.560.498
    

26 إدارة المخاطر المالية

األهداف والسياسات
تتكــون المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة مــن تمويــالت إســالمية التزامــات ايجــار ومحتجــزات دائنــة لمقاوليــن وذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم 
دائنــة أخــرى. الغــرض األساســي مــن هــذه المطلوبــات الماليــة يتمثــل فــي إدارة متطلبــات رأس المــال العامــل للمجموعــة. لــدى المجموعــة موجــودات 
ماليــة مختلفــة تتضمــن موجــودات العقــود، والذمــم التجاريــة المدينــة، والودائــع القابلــة لالســترداد، والنقــد لــدى البنــوك، والذمــم المدينــة األخــرى، 

وهــي تنشــأ مباشــرة مــن عمليــات المجموعــة. 

المخاطــر الرئيســية الناشــئة عــن األدوات الماليــة للمجموعــة تتمثــل فــي مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر الســيولة، ومخاطــر الســوق. يقــدم هــذا االيضــاح 
معلومــات حــول تعــرض المجموعــة لــكل مــن المخاطــر المذكــورة أعــاله وكذلــك أهــداف المجموعــة وسياســاتها وعملياتهــا لقيــاس وإدارة تلــك 
المخاطــر. تــم إدراج المزيــد مــن اإلفصاحــات الكّميــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. إن مجلــس اإلدارة مســؤول عمومــً عــن إنشــاء ومراقبــة إطــار 
عمــل إدارة مخاطــر المجموعــة. يتــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر فــي المجموعــة لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة ومراقبــة 

المخاطــر. 

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر حــدوث خســارة ماليــة للمجموعــة نتيجــة لفشــل العميــل أو الطــرف المقابــل فــي أداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه 

ــة.  التعاقدي

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل. 

إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير يكافئ القيمة الدفترية لموجوداتها المالية، وهي كالتالي: 

20202019
ريال قطريريال قطري

٣02.٣05.652301.308.466ذمم تجارية مدينة
297.٣84.5٣7300.142.635نقد لدى البنوك 

86.8٣2.69792.668.236موجودات عقود
٣7.29١.47224.917.450ذمم مدينة أخرى 

١8.25١.00018.251.000ودائع قابلة لالسترداد

742.065.٣58737.287.787

 الذمم التجارية المدينة 
ــم إدارة  ــة. تت ــة للمجموع ــة المدين ــم التجاري ــن الذم ــالء 34٪ )2019: 26٪( م ــس عم ــر خم ــل أكب ــل، ويمث ــي عمي ــو ألف ــا لنح ــة خدماته ــدم المجموع تق
مخاطــر التركيــز الهامــة مــن خــالل المراقبــة الحثيثــة والمتابعــة الدوريــة. لــدى المجموعــة سياســة صارمــة للفحــص االئتمانــي قبــل تقديــم الخدمــات 
آجلــة الدفــع. تقــوم اإلدارة بتقييــم الجــدارة االئتمانيــة لــكل عميــل قبــل ابــرام العقــود. تقــوم اإلدارة أيًضــا بمراجعــة دوريــة لقابليــة تحصيــل الذمــم 
ــا  ــتردادها باعتباره ــتبعد اس ــغ يس ــطب أي مبال ــا وش ــا ممكًن ــد تحصيله ــم يع ــغ ل ــن أي مبال ــات ع ــذ مخصص ــة ألخ ــا سياس ــة، ولديه ــة المدين التجاري
ديــون معدومــة. وعليــه، تعتقــد اإلدارة أنــه ال يوجــد خطــر ائتمانــي هــام مــن ذممهــا التجاريــة المدينــة كمــا هــو معــروض فــي بيــان المركــز المالــي 

الموحــد.  
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ــه االئتمانيــة قبــل تقديــم  وضعــت لجنــة إدارة المخاطــر سياســة ائتمانيــة يتــم بموجبهــا تحليــل كل عميــل جديــد بشــكل منفصــل لتحديــد جدارت
ــة  ــة مراجع ــا المجموع ــوم به ــي تق ــة الت ــال المراجع ــمل أعم ــة. تش ــب المجموع ــن جان ــم م ــليم إليه ــع والتس ــية للدف ــكام القياس ــروط واألح الش
التصنيفــات الخارجيــة حــال توفرهــا، والبيانــات الماليــة، ومعلومــات وكاالت االئتمــان، ومعلومــات القطــاع، وفــي بعــض األحيــان مراجعــة تاريــخ العميــل 
مــع البنــوك الســابقة. يتــم تعييــن حــدود البيــع لــكل عميــل وتتــم مراجعتهــا كل ثالثــة أشــهر، وأيــة مبيعــات تتجــاوز تلــك الحــدود ســوف تتطلــب 

موافقــة مــن لجنــة إدارة المخاطــر. 

تحــد المجموعــة مــن تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان مــن الذمــم التجاريــة المدينــة مــن خــالل تحديــد فتــرة قصــوى للســداد ال تتجــاوز شــهر واحــد للعمالء 
األفــراد وثالثة أشــهر للشــركات.  

يتعامــل أكثــر مــن 64٪ مــن عمــالء المجموعــة مــع المجموعــة منــذ عــام 2017 أو قبــل ذلــك، ولــم يتــم شــطب أي مــن أرصــدة هــؤالء العمــالء أو خفــض 
قيمتهــا االئتمانيــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر. عنــد مراقبــة المخاطــر االئتمانيــة للعميــل، يتــم تجميــع العمــالء وفًقــا لخصائصهــم االئتمانيــة، بمــا فــي 
ذلــك مــا إذا كانــوا فــرًدا أو كياًنــا قانونًيــا، ومــا إذا كانــوا كياًنــا حكومًيــا أو غيــر حكومــي، وبحســب موقعهــم الجغرافــي وقطــاع أعمالهــم وتاريخهم 

التجــاري مــع المجموعــة ومــا إذا كانــوا قــد مــّروا بصعوبــات ماليــة مــن قبــل.  

يســتحق مــا يعــادل 93٪ )2019: 96٪( مــن الذمــم التجاريــة المدينــة مــن عمــالء محلييــن. فــي 31 ديســمبر 2020، كانــت القيمــة الدفتريــة ألهــم 20 عميــل 
لــدى المجموعــة بمبلــغ ريــال 144.474.925 قطــري )2019: 160.320.112 ريــال قطــري(. 

في 31 ديسمبر، كان التعرض لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة حسب نوع الطرف المقابل كالتالي: 

20202019
ريال قطريريال قطري

١١2.554.66695.376.921كيانات حكومية 
١86.٣40.894205.931.545كيانات غير حكومية 

298.895.560301.308.466

86.8٣2.69792.668.236موجودات العقود 
  

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى غير مصنفة، باستثناء العمالء الحكوميين. 

تم توضيح الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة في االيضاح رقم 9.

تطبــق المجموعــة النهــج المبســط للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، وبموجبــه يتــم اســتخدام مخصــص 
خســارة متوقعــة لكامــل أعمــار الذمــم التجاريــة المدينــة وموجــودات العقــود. 

لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تــم جمــع الذمــم التجاريــة المدينــة وموجــودات العقــود بنــاًء علــى خصائــص المخاطــر االئتمانيــة المشــتركة 
ــرة والــذي لهــا نفــس خصائــص مخاطــر الذمــم التجاريــة  ــر المفوت ــر غي ــام تأخــر الســداد. تتعلــق موجــودات العقــود باألعمــال قيــد التطوي وعــدد أي
ــول  ــكل معق ــارب بش ــة تق ــة المدين ــم التجاري ــة للذم ــارة المتوقع ــدالت الخس ــة أن مع ــررت المجموع ــك ق ــود. ولذل ــن العق ــواع م ــك األن ــة لتل المدين

معــدالت الخســارة لموجــودات العقــود. 

ــى  ــتناًدا إل ــي« اس ــق الصاف ــدل التدف ــة »مع ــتخدام طريق ــة باس ــر الحكومي ــة غي ــم المدين ــل للذم ــكل منفص ــارة بش ــدالت الخس ــاب مع ــم احتس يت
ــة.   ــي النهاي ــطبها ف ــم ش ــى أن يت ــة إل ــم المدين ــع الذم ــز دف ــور مرك ــة تده احتمالي

تســتند معــدالت الخســارة إلــى الخبــرة الفعليــة للخســارة االئتمانيــة علــى مــدى الثــالث ســنوات ونصــف الماضيــة. تضــرب هــذه المعــدالت فــي عوامــل 
استشــرافية لتعكــس الفــروق بيــن الظــروف االقتصاديــة خــالل الفتــرة التــي تــم خاللهــا جمــع البيانــات التاريخيــة والظــروف الحاليــة ونظــرة المجموعــة 

للظــروف االقتصاديــة علــى مــدى العمــر المتوقــع للذمــم المدينــة.

تعتمد العوامل المستقبلية على عوامل االقتصاد الكلي الفعلية والمتوقعة )الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أساسي(. 

المتأخرات هي تلك المبالغ التي انقضى التاريخ التعاقدي أو الطبيعي لسدادها. 

ــة المدينــة وموجــودات العقــود( باألخــذ فــي  ــة المتوقعــة علــى العمــالء الحكومييــن )الذمــم التجاري تقــوم المجموعــة بقيــاس الخســائر االئتماني
ــي.  ــي الحكوم ــف االئتمان ــار التصني االعتب

تعتقــد اإلدارة أن المبالــغ غيــر المنخفضــة القيمــة المتأخــرة الســداد ال تــزال قابلــة للتحصيــل بالكامــل، بنــاًء علــى ســلوك الدفــع التاريخــي والتحليــل 
الشــامل لقاعــدة ائتمــان العمــالء.
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الذمم التجارية المدينة - تتمة 
وعلــى هــذا األســاس، تــم تحديــد مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر للذمــم التجاريــة المدينــة وموجــودات العقــود كمــا 

يلــي: 

٣١ ديسمبر 2020
معدل متوسط 
الخسارة المرجح

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص 
الخسارة

ريال قطريريال قطري
عمالء غير حكوميين 

٣.96١26.796.0765.026.7٣2٪متأخرة السداد لمدة أقل من 90 يومً 
١4.5229.92١.4774.٣4٣.4١8٪متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 90-180 يوما

٣4.077.854.5١02.676.270٪متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 181-270 يوما
5٣.562١.704١١.624٪متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 271-360 يوما

5٣.5625.١57.2١9١٣.47٣.8١4٪متأخرة السداد لمدة تتجاوز 360 يوما

0.0٣١١2.554.666٣١.820٪العمالء الحكوميين*

2.8٣86.8٣2.6972.46١.598٪موجودات العقود

٣89.١٣8.٣4928.025.276في 31 ديسمبر 

31 ديسمبر 2019
معدل متوسط 
الخسارة المرجح

إجمالي القيمة 
مخصص الخسارةالدفترية 

ريال قطريريال قطري
العمالء غير الحكوميين 

1.53123.406.6361.883.859٪متأخرة السداد لمدة أقل من 90 يومً 
6.2131.354.4111.947.983٪متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 90-180 يوما

16.136.657.1241.073.920٪متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 180-270 يوما
26.013.850.0871.001.552٪متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 271-360 يوما

89.1840.663.28736.263.119٪متأخرة السداد لمدة تتجاوز 360 يوما

0.0795.376.92164.181٪العمالء الحكوميين* 

1.0692.668.236985.001٪موجودات العقود

393.976.70243.219.615في 31 ديسمبر 

* كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، ســجلت المجموعــة مخصصــات للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لعمالئهــا الحكومييــن بمبلــغ 31.820 ريــال قطــري )2019: 
64.181 ريــال قطــري(. 

ــل  ــك، ال تحم ــى ذل ــة إل ــتردادها باإلضاف ــة الس ــة معقول ــاك احتمالي ــون هن ــا ال يك ــود عندم ــودات العق ــة وموج ــة المدين ــم التجاري ــطب الذم ــم ش يت
ــد.  ــة أي فوائ ــة المدين ــم التجاري الذم

ال تطلب المجموعة ضمانات على الذمم التجارية المدينة. 
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النقد لدى البنوك
تحتفظ المجموعة بالنقد لدى بنوك مصنفة من قبل وكاالت تصنيف ائتماني مستقلة كالتالي: 

20202019التصنيفات االئتمانية )وكالة موديز(
ريال قطريريال قطري

A1١١4.٣٣٣.8١5113.572.851
A2١77.2٣6.768186.361.021
A35.8١٣.954208.763

297.٣84.5٣7300.142.635في 31 ديسمبر 

ولذلــك تحتفــظ المجموعــة بالودائــع البنكيــة لــدى بنــوك موثوقــة وذات ســمعة طيبــة وتصنيــف ائتمانــي مرتفــع. وبالتالــي، تعتقــد اإلدارة أن مخاطــر 
االئتمــان فيمــا يتعلــق بهــذه األرصــدة غيــر ماديــة. 

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر أن تواجــه المجموعــة صعوبــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة التــي يتــم تســويتها عــن طريــق نقــدًا أو بواســطة 
ــاء  ــكان للوف ــدر اإلم ــة ق ــيولة كافي ــا س ــون لديه ــان أن يك ــي ضم ــل اإلدارة ف ــن قب ــة م ــيولة المتبع ــة إدارة الس ــل طريق ــرى. تتمث ــة أخ ــودات مالي موج

بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، فــي الظــروف االعتياديــة والضاغطــة، دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو االضــرار بســمعة الشــركة. 
 

يلخــص الجــدول أدنــاه مواعيــد االســتحقاقات التعاقديــة غيــر المخصومــة للمطلوبــات الماليــة للمجموعــة فــي تاريــخ التقريــر.  تتضمــن المطلوبــات 
الماليــة للمجموعــة مدفوعــات الفائــدة التعاقديــة.

٣١ ديسمبر 2020
التدفقات النقدية التعاقدية

١-5 سنوات١-١2 شهرًا اإلجمالي القيمة الدفتريةالمطلوبات المالية غير المشتقة 
أكثر من 5 

سنوات
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--)١54.698.562()١54.698.562(١54.698.562ذمم تجارية دائنة وأخرى )1(
)290.408.247()62.77١.١58()20.982.550()٣74.١6١.955(246.9٣6.8١5التزامات ايجار 

)28٣.٣60.١00()١.١58.477.554()٣55.7١6.7٣7()١.797.554.٣9١(١.589.٣47.66٣تمويالت إسالمية )2( 

١.990.98٣.040)2.٣26.4١4.908()5٣١.٣97.849()١.22١.248.7١2()57٣.768.٣47(

31 ديسمبر 2019
التدفقات النقدية التعاقدية

أكثر من 5 سنوات1-5 سنوات1-12 شهرًا اإلجمالي القيمة الدفتريةالمطلوبات المالية غير المشتقة 
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--)114.014.649()114.014.649(114.014.649ذمم تجارية دائنة وأخرى )1(
)366.874.927()78.744.633()19.838.314()465.457.874(291.628.862التزامات ايجار

)66.309.215()1.297.494.459()346.462.210()1.710.265.884(1.507.987.683تمويالت إسالمية )2( 

1.913.631.194)2.289.738.407()480.315.173()1.376.239.092()433.184.142(
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26  إدارة المخاطر المالية - تتمة

مخاطر السيولة - تتمة 
)1( باستثناء المصروفات المستحقة والمخصصات 

)2( مدفوعــات الفائــدة علــى قــروض التــي تحمــل فائــدة متغيــرة فــي الجــدول أعــاله تعكــس أســعار الفائــدة اآلجلــة فــي الســوق فــي تاريــخ التقريــر، 
وقــد تتغيــر هــذه المبالــغ مــع تغيــر أســعار الفائــدة فــي الســوق. 

ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المدرجة في تحليل تواريخ االستحقاق في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل مادي. 

مخاطر السوق
ــرادات  ــى إي ــر عل ــي تؤث ــدة، والت ــعار الفائ ــة وأس ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــل أس ــوق، مث ــعار الس ــي أس ــرات ف ــر التغي ــل مخاط ــوق تمث ــر الس مخاط
المجموعــة أو قيمــة مــا تمتلكــه مــن أدوات ماليــة. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق وفــق معاييــر 

ــد.  ــم العائ ــع تعظي ــة م مقبول

مخاطر العمالت األجنبية 
تنشــأ مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة عندمــا تكــون المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو الموجــودات أو المطلوبــات مقّومــة بعمــالت بخــالف العملــة 
ــري،  ــال القط ــي بالري ــكل أساس ــل بش ــث تتعام ــة حي ــالت األجنبي ــرف العم ــن ص ــة م ــر جوهري ــة لمخاط ــرض المجموع ــة. ال تتع ــة للمجموع الوظيفي
وهــي عملــة عــرض البيانــات الماليــة للمجموعــة. كمــا وأن بعــض المعامــالت بالــدوالر األمريكــي والدينــار البحرينــي والدرهــم اإلماراتــي ال تنطــوي علــى 
ــورو  ــة بالي ــدة الصافي ــر األرص ــك، ال تعتب ــى ذل ــة إل ــري. باإلضاف ــال القط ــة بالري ــالت مرتبط ــذه العم ــرف ه ــعار ص ــث أن أس ــة، حي ــالت األجنبي ــر عم مخاط

منطويــة علــى مخاطــر عمــالت هامــة. تعتقــد اإلدارة أن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت غيــر جوهــري. 

مخاطر معدالت الربح 
ــح  ــدالت الرب ــي مع ــرات ف ــة للتغي ــة نتيج ــألداة المالي ــتقبلية ل ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــات القيم ــن تقلب ــح م ــدالت الرب ــر مع ــأ مخاط تنش
بالســوق. تنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح للمجموعــة بشــكل أساســي مــن تســهيالت التمويــل اإلســالمي والودائــع البنكيــة التــي تحمــل معــدالت ربــح 

متغيــرة، ممــا يعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت الربــح للتدفقــات النقديــة. 

فــي 31 ديســمبر 2020، إذا كانــت معــدالت الربــح علــى الموجــودات والودائــع البنكيــة وتســهيالت التمويــل اإلســالمي المقومــة بالريــال القطــري أعلــى / 
أقــل بمبلــغ 1٪ )2019: 1٪(، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، لــكان الربــح بعــد الضريبــة للســنة أقــل / أعلــى بمبلــغ 14.675.715 ريــال قطــري )2019: 15.744.300 
ريــال قطــري(، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع / انخفــاض مصروفــات الربــح علــى تســهيالت التمويــل اإلســالمي التــي معــدالت ربــح متغيــرة. 

ولذلــك، تراقــب اإلدارة تقلبــات معــدالت الربــح بشــكل دائــم وتقــوم بالــالزم حســب الضــرورة.  

إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف األساســي مــن إدارة رأس مــال المجموعــة فــي ضمــان احتفاظهــا بقاعــدة رأســمالية قويــة لدعــم أعمالهــا والحفــاظ علــى تطورهــا 

المســتقبلي. تقــوم اإلدارة بمراقبــة هيــكل رأس المــال وإجــراء التعديــالت عليــه فــي ضــوء الظــروف االقتصاديــة. 

تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأســمالها باســتخدام نســبة المديونيــة، وهــي صافــي الديــن مقســومً علــى إجمالــي رأس المــال. يحتســب الديــن علــى أنــه 
إجمالــي القــروض )متضمنــة القــروض المتداولــة وغيــر المتداولــة والســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك كمــا هــو موضــح فــي بيــان المركــز المالــي( 
ناقصــا النقــد ومــا فــي حكمــه )باســتثناء الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك(. إجمالــي رأس المــال يحتســب باعتبــاره »حقــوق الملكيــة« كمــا هــو 

معــروض فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد باإلضافــة إلــى صافــي الديــن.

20202019
ريال قطريريال قطري

١.589.٣47.66٣1.507.987.683تمويالت إسالمية )إيضاح 14(
١07.856.٣١5183.081.240يخصم: النقد وما في حكمه )إيضاح 10(

١.48١.49١.٣481.324.906.443صافي الدين

١.904.722.٣941.792.055.224إجمالي حقوق الملكية 

٣.٣86.2١٣.7423.116.961.667إجمالي رأس المال

42.51٪4٣.75٪نسبة المديونية

ــات  ــة أي متطلب ــدى المجموع ــس ل ــابقة. لي ــنة الس ــي الس ــي ف ــا ه ــة كم ــبة المديوني ــك نس ــال وكذل ــة إدارة رأس الم ــى سياس ــة عل ــت المجموع أبق
ــً.  ــة خارجي ــمالية مفروض رأس

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
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27 القيمة العادلة لألدوات المالية
تشتمل األدوات المالية على موجودات مالية ومطلوبات مالية. 

تستخدم المجموعة التدرج الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:المستوى 1

:المستوى 2 
        تقنيــات أخــرى والتــي تكــون جميــع بياناتهــا التــي لهــا تأثيــر هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة، واضحــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة.
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة. :المستوى 3

تتكــون الموجــودات الماليــة مــن موجــودات عقــود، وذمــم تجاريــة مدينــة، وودائــع قابلــة لالســترداد، ونقــد لــدى البنــوك، وذمــم مدينــة أخــرى. وتتكون 
المطلوبــات الماليــة مــن تمويــالت إســالمية، والتزامــات إيجــار، ومحتجــزات دائنــة لمقاوليــن، وذمــم تجاريــة دائنــة، وذمــم دائنــة أخرى. 

لم تعرض المجموعة افصاحات حول القيم العادلة، حيث أن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرًيا عن قيمتها الدفترية. 

28   أثر تفشي جائحة كوفيد - ١9

فــي مــارس 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رســمًيا وبــاء كوفيــد-19 باعتبــاره جائحــة عالميــة، وقــد تســببت هــذه األزمــة الصحيــة فــي حــدوث 
اضطــراب اجتماعــي واقتصــادي علــى مســتوى العالــم، حيــث تــم فــرض حظــر الســفر علــى مالييــن األشــخاص فــي الكثيــر مــن دول العالــم وتــم 
فــرض إجــراءات الحجــر والعــزل الصحــي علــى الكثيريــن حــول العالــم. وال يــزال مــن الصعــب التنبــؤ فــي الوقــت الحالــي بشــكل مؤكــد ودقيــق حــول 
بنطــاق انتشــار الجائحــة والمــدى الزمنــي لتأثيرهــا، ويبقــى ذلــك فقــط معتمــدًا علــى التطــورات المســتقبلية بشــأن معــدل انتشــارها ومــدى فعاليــة 

اإلجــراءات المتخــذة الحتوائهــا، بمــا فــي ذلــك توفيــر وتوزيــع اللقاحــات.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتركــز العمليــات اللوجســتية للمجموعــة داخــل اقتصــادات قائمــة نســبًيا علــى االيــرادات مــن النفــط والغــاز. لقــد كان لتفشــي 
جائحــة كوفيــد-19 تأثيــر جوهــري علــى معــدالت الطلــب علــى النفــط والمنتجــات البتروليــة، وقــد شــهدت أســواق الســلع المزيــد مــن التقلبــات علــى 

خلفيــة التطــورات األخيــرة فــي األســواق العالميــة. 

أخــذت المجموعــة فــي االعتبــار تأثيــر الجائحــة ومــا تبعهــا مــن تقلبــات بأســعار النفــط علــى أعمالهــا وأنشــطتها التجاريــة خــالل إعــداد هــذه البيانــات 
الماليــة الموحــدة واإليضاحــات ذات الصلــة. 

خــالل شــهر مــارس 2020، أعلنــت المجموعــة عــن منــح بعــض االمتيــازات قصيــرة األجــل لعمالئهــا الحالييــن فــي ضــوء الظــروف االقتصاديــة الحاليــة، 
ــج  ــة بنتائ ــة مقارن ــورة مادي ــرادات بص ــي اإلي ــض إجمال ــم ينخف ــك، ل ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــرادات المجموع ــى إي ــلبيً عل ــرًا س ــراءات تأثي ــك اإلج ــد كان لتل وق

الســنة الماضيــة. 

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، تلقــت المجموعــة إعفــاءات إيجاريــة مــن مؤجريــن األراضــي. وكما هو مبيــن باإليضــاح 6، اختــارت المجموعة 
اســتخدام الطريقــة العمليــة الــواردة فــي تعديــالت المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 علــى جميــع إعفــاءات اإليجــار التــي تســتوفي المعاييــر. أدى 
اســتخدام الطريقــة العمليــة إلــى تخفيــض إجمالــي مطلوبــات اإليجــار بمبلــغ 5.160.763 ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. وقــد تــم 

تســجيل أثــر هــذا التخفيــض فــي الربــح أو الخســارة الموحــد فــي الفتــرة التــي حــدث فيهــا الظــرف أو الحالــة التــي أدت إلــى اإلعفــاء مــن اإليجــار.  

باألخــذ فــي االعتبــار صافــي الموجــودات المتداولــة للمجموعــة البالــغ 215.758.861 ريــال قطــري ومركزهــا النقــدي اإلجمالــي البالــغ 298.630.196 ريــال 
قطــري، فــإن اإلدارة علــى يقيــن بــأن المجموعــة لديهــا ســيولة كافيــة للوفــاء بمطلوباتهــا المتداولــة ومتطلبــات رأس المــال العامــل. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل المجموعــة فــي أنشــطة تقديــم خدمــات أساســية، وتتركــز عملياتهــا اللوجســتية الهامــة داخــل دولــة قطــر مــع عمــالء 
بموجــب ترتيبــات تعاقديــة طويلــة األجــل. 

وبنــاًء عليــه، خلصــت اإلدارة إلــى أنــه ال توجــد أي شــكوك ماديــة قــد تلقــي بظاللهــا حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا علــى أســاس 
مبــدأ االســتمرارية. 

تــم االخــذ فــي االعتبــار تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى إمكانيــة تحصيــل الذمــم المدينــة مــن العمــالء. وفــي حيــن أن المنهجيــات المطبقــة الحتســاب 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة األساســية قــد ظلــت كمــا هــي دون تغييــر عمــا كان مطبقــً خــالل الســنة الماليــة الســابقة، إال أنــه تــم تحديــث 
االفتراضــات المســتخدمة لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 مــن قبــل المجموعــة لكــي تعكــس حالــة عــدم اليقيــن 
االقتصــادي التــي أثارتهــا الجائحــة وتقلبــات أســعار النفــط. قامــت المجموعــة بتعديــل عوامــل وســيناريوهات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية واألوزان 
المرجحــة الهامــة الخاصــة بتلــك الســيناريوهات االقتصاديــة لتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي ضــوء الشــكوك االقتصاديــة. وبالنظــر إلــى 
ــتمرت  ــال اس ــي ح ــتخدمة ف ــبية المس ــات المحاس ــم االفتراض ــادة تقيي ــيتم إع ــرات، س ــكام والتقدي ــية األح ــة حساس ــن ودرج ــدم اليقي ــتوى ع مس

الظــروف الســلبية قائمــة. 

أخذت المجموعة في االعتبار التأثير المحتمل على موجوداتها غير المالية المعروضة نتيجة للتقلبات االقتصادية الحالية. 

ــادي  ــن االقتص ــدم اليقي ــة ع ــر حال ــا تؤث ــاح 8. وبينم ــن باإليض ــو المبي ــى النح ــهرة عل ــة الش ــاض قيم ــى انخف ــنوية عل ــة س ــة مراجع ــري المجموع تج
المســتمرة جــراء تفشــي جائحــة كوفيــد-19 عالميــً وتلقــي بظاللهــا علــى التوقعــات بشــأن التدفقــات النقديــة والتقديــرات واالفتراضات المســتخدمة 
عنــد فحــص انخفــاض قيمــة الشــهرة، فــإن نتائــج فحــص انخفــاض القيمــة الســنوي قــد خلصــت إلــى أن الشــهرة المتعلقــة بوحــدات توليــد النقــد 

تظــل قابلــة لالســترداد ولــم يتــم تســجيل أي خســارة النخفــاض القيمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت اإلدارة بتقييــم مــا إذا كان هنالــك أي مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة أي موجــودات غيــر ماليــة أخــرى كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020 والحظــت أنــه ال توجــد أي مؤشــرات.  

وفي ظل تطور األزمة واستمرار غياب القدرة على التنبؤ بظروف السوق، فإن المبالغ المسجلة تظل غير يقينية وحساسة لتقلبات السوق. 


