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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

باألصالــة عــن نفســي ونيابــًة عــن أعضــاء 
للتنميــة،  المتحــدة  الشــركة  إدارة  مجلــس 
التقريــر  هــذا  لكــم  أقــدم  أن  يســرني 
البيانــات  متضمنــًا  للعــام 2021  الســنوي 
المالية المدققـــة للسنـــة المنتهيـــة في 31 

.2021 ديسمبـــر 

تطــورات  شــهد  بأنــه   2021 عــام  تميــز 
جزيرتــّي  فــي  الرائــدة  لمشــاريعنا  بــارزة 
اللؤلــؤة وجيــوان مــن حيــث إنجــاز المشــاريع 
التطويريــة قيــد اإلنشــاء والنمــو المتزايــد 
لحركــة البيــع والتأجيــر الســكني والتجــاري، 
مشــاريعنا  امتــالك  علــى  دالالت  وهــي 
منهــا  تجعــل  التــي  المقومــات  جميــع 
مشــاريع متكاملــة ومســتدامة تحمــل فائــدة 
اســتثمارية مجزيــة علــى المدييــن القريــب 

والبعيــد. 

كذلــك ســاهم قــرار الشــركة فــي زيــادة 
لتبريــد  القطريــة  الشــركة  فــي  ملكيتهــا 
المناطــق )قطــر كــوول( لتصبــح %91.06، 
فــي زيــادة المحفظــة االســتثمارية للشــركة 
وعائــدًا  مســتقبلية  منفعــة  فيــه  بمــا 

للمســاهمين. إيجابيــًا  اســتثماريًا 

تحقيــق   2021 عــام  شــهد  فقــد  وعليــه، 
صافيــًا  ربحــًا  للتنميــة  المتحــدة  الشــركة 
بلــغ 356 مليــون ريــال قطــري وإجمالــي 
ــال قطــري، فــي  ــار ري ــرادات بلغــت 2 ملي إي
حيــن بلــغ صافــي الربــح العائــد إلــى حاملــي 
ريــال  مليــون   326 األم  الشــركة  أســهم 
قطــري، مــع عائــد أساســي للســهم بلــغ 
ــس  ــى مجل ــد أوص ــري وق ــال قط 0.092 ري
أربــاح نقديــة بنســبة %5.5  اإلدارة بتوزيــع 

مــن القيمــة اإلســمية للســهم.

كمــا تأتــي توزيعات األربــاح المقترحــة للعام 
2021 بمــا يتناســب مــع حجــم المشــاريع 
العقاريــة التــي تقــوم الشــركة بتطويرهــا 
ــة التــي ســيتم  فضــاًل عــن التدفقــات النقدي
إنفاقهــا علــى هــذه المشــاريع خــالل العــام 
2022 بنــاًء علــى خطــة األعمــال الخماســية 

للشــركة.

ــب  ــادة الطل ــى عــام واعــد مــع زي ــع إل نتطل
مفهــوم  علــى  القائمــة  مشــاريعنا  علــى 
المجتمعــات المتكاملــة، والتــي تقــدم أكثــر 
مــن وحــدات ســكنية مميــزة فحســب، وإنمــا 
أيضــًا مجموعــة مــن مراكــز التســوق ومنافــذ 
الضيافــة وتجــارب الترفيــه باإلضافــة إلــى 
ــل  ــي تكّم ــة الت ــق العام ــات والمراف الخدم
أصولنــا وتخلــق مجتمعــات ســكنية متكاملة 
ــتثمرين  ــن المس ــدًا م ــددًا متزاي ــتقطب ع تس
الشــركة  نمــو  وتقــود  والــزوار  والســكان 

ــام. ــًا بعــد ع ــة عام المتحــدة للتنمي

فــي  أعمالهــا  الشــركة  وســتواصل  هــذا 
تطويــر خدماتهــا والحفــاظ علــى شــراكاتها 
تنويــع  فــي  أوســع  بشــكل  والمســاهمة 
مــع  يتماشــى  بمــا  قطــر  دولــة  اقتصــاد 
متطلبــات رؤيــة قطــر الوطنيــة. وال يفوتنــي 
فــي هــذا المقــام باألصالــة عــن نفســي 
ونيابــًة عــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة والعامليــن في الشــركة، 
ــب  ــرة صاح ــل لحض ــكر الجزي ــدم بالش أن أتق
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، 
علــى  اهلل  حفظــه  المفــدى  البــالد  أميــر 

دعمــه المســتمر. 

مســاهمينا  إلــى  أيضــًا  بالشــكر  وأتوجــه 
ــل  ــم المتواص ــم ودعمه ــى ثقته ــرام عل الك
لتحقيــق  للتنميــة  المتحــدة  للشــركة 
اإلداري  الفريــق  أشــكر  كمــا  أهدافهــا. 
للشــركة الــذي قــاد الشــركة بمنهجيــة تركــز 
علــى النجــاح والنمــو االســتراتيجي. وكذلــك 
أشــكر جميــع الموظفيــن لمــا بذلــوه مــن 
جهــود فــي ســبيل تحقيــق هــذا النجــاح.

تركي بن محمد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

خــالل عــام 2021، رّكــزت الشــركة المتحــدة 
للتنميــة علــى تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن 
المشــاريع الســكنية والتجاريــة فــي جزيرتــّي 
اللؤلــؤة وجيــوان لتعزيــز محفظتهــا العقاريــة 
والعوائــد االســتثمارية، إلــى جانــب خلــق 
تجــارب ســكنية متميــزة وفريــدة تتمحــور 

ــة. ــاة المجتمعي حــول الحي

فــي  الشــركة  اّتبعــت  فقــد  وبالتالــي، 
الســنوات الماضيــة مســارًا تصاعديــًا مــن بنــاء 
قدراتهــا التجاريــة وتحقيــق التميــز التشــغيلي 
المشــاريع  وتســليم  بتنفيــذ  االلتــزام  إلــى 
الســكان  تجــاه  بالتزاماتهــا  والوفــاء 

والمســاهمين. والمســتثمرين 

فــي هــذا الســياق، نجحنــا هــذا العــام فــي 
ــا، مــع  ــر المخطــط له ــذ مراحــل التطوي تنفي
ــؤة  ــرة اللؤل ــارزة فــي جزي تســليم مشــاريع ب
صــاالت  المتحــدة،  أبــراج  شــملت  والتــي 
المارينــا  ورشــة  التجاريــة،  اللؤلــؤة  عــرض 
لصالــح شــركة رونوتيــكا، وجياردينــو مــول 
إلــى جانــب 60 فيــال مــن مجمــوع 80 فيــال 

ضمــن مجمــع حدائــق جياردينــو.

وســاهم تســليم هــذه المشــاريع في تســريع 
ــذي وصــل  اإلشــغال الســكني والتجــاري ال
خــالل عــام 2021 إلــى أعلــى مســتوياته 
علــى اإلطــالق، وبالتالــي أّدى إلــى تحقيــق 

أرقــام مبيعــات وتأجيــر مرضيــة.

للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  نجحــت  كمــا 
فــي إحــراز زيــادة بنســبة 34% فــي صافــي 
العائــد  فــي   %44 بنســبة  وزيــادة  الربــح 
ــق  ــى تدف ــاظ عل ــة الحف ــهم نتيج ــى الس عل
ــات  ــطة المبيع ــن أنش ــرر م ــرادات المتك اإلي
فــي  مشــاريعنا  تســتمر  حيــث  والتأجيــر، 
جــذب اهتمــام المســتثمرين بفضــل جودتهــا 
وابتكارهــا إلــى جانــب المصداقيــة التــي 

تتحلــى بهــا الشــركة.

وتعــززت جهودنــا كذلــك بالحصــول علــى 
إلدارة   2021 عــام  فــي  آيــزو  اعتمــاد 
ــر،  ــى المعايي اســتمرارية األعمــال وفــق أعل
ــركة  ــزام الش ــى الت ــة عل ــة دالل ــو بمثاب وه
التشــغيلي  بالتميــز  للتنميــة  المتحــدة 
غيــر  األزمــات  مواجهــة  فــي  والمرونــة 
بــأن  إضافيــًا  ضمانــًا  ويعتبــر  المســبوقة، 
يمكنهــم  والشــركاء  والعمــالء  الســكان 
ــة  ــدة للتنمي ــركة المتح ــى الش ــاد عل االعتم
أوقــات  فــي  حتــى  الســريع  للتجــاوب 

األزمــات.

أمــا فيمــا يختــص بســير أعمــال تطويــر جزيــرة 
مــع  بــارزًا  تقدمــًا  حققنــا  فلقــد  جيــوان، 
الجزيــرة وغالبيــة  اســتصالح  االنتهــاء مــن 
نتقــدم  بينمــا  جيــوان،  جســر  بنــاء  أعمــال 
كريســتال  مبانــي  تطويــر  فــي  بثبــات 
ريزيدنــس والفلــل الخاصــة باإلضافــة إلــى 

لــه. التابعــة  والمرافــق  كورنثيــا  فنــدق 

هــذا وتحافــظ الشــركة المتحــدة للتنميــة 
علــى التزامهــا الراســخ بتوفيــر تجربــة ســكنية 
ــس  ــزام ينعك ــو الت ــزة؛ وه ــة متمي ومجتمعي
مــن خــالل أنشــطتنا المتنوعــة خــالل عــام 
2021 إلثــراء مجموعــة المرافــق والخدمــات 
إطــالق  عــن  فضــاًل  للســكان  الجديــدة 
مشــروع تحديــث البنيــة التحتيــة وتنفيــذ عــدة 
ــز ســالمة  ــة ومشــاريع لتعزي مشــاريع تجميلي
ــرة  المــرور والمشــاة فــي كافــة أرجــاء جزي

ــؤة. اللؤل

بترّقــب  المســتقبل  إلــى  نتطلــع  إذ  وإننــا 
مــن  العديــد  رصيدنــا  وفــي  وتفــاؤل، 
والواعــدة  والمبتكــرة  الفريــدة  المشــاريع 
التــي ســتمّكن الشــركة المتحــدة للتنميــة 
والتطــّور،  النمــو  رحلــة  مواصلــة  مــن 
واالســتفادة مــن أكثــر مــن عقديــن مــن 
التمّيــز فــي تقديــم المشــاريع المســتدامة 
ــتثمرين  ــّكان والمس ــن الس ــكل م ــة ل المجزي
والشــركات والمســاهمين علــى حــٍد ســواء.

إبراهيم جاسم العثمان
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

المساهمون الكرام،

لــذا ســيتمحور عــام 2022 حــول التمّيــز فــي 
ــة  ــدة للتنمي ــركة المتح ــاريع الش ــليم مش تس
المخطــط لهــا والتــي تضــم الفلــل المتبقيــة 
مدرســة  جياردينــو،  حدائــق  ضمــن مجمــع 
اللؤلــؤة  مستشــفى  الدوليــة،  المتحــدة 
الدولــي، نــادي كورنثيــا لليخــوت، مجمعــات 
فلورســتا جــاردن، وفلورســتا جاليريــا فــي 
جزيــرة اللؤلــؤة باإلضافــة إلــى اســتكمال 

ــوان. ــرة جي ــر جزي ــل تطوي مراح

مــن  جميــع  أشــكر  أن  أوّد  الختــام،  فــي 
النجــاح.  ســاهم معنــا فــي تحقيــق هــذا 
المســاهمين، والشــركاء،  بالشــكر  ونخــّص 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن الذيــن 
لــم تكــن هــذه اإلنجــازات لتتحقــق مــن دون 

دعمهــم.
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الـشـركــــة
الـمـتـحــــدة لـلـتنـــمـيـــــــة

التأسيس: ١999
الملكية: شركة مساهمة عامة قطرية

القطاع: التنمية العمرانية واالستثمارات
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الـشـركــــة
الـمـتـحــــدة لـلـتنـــمـيـــــــة

إحــدى  للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  تعتبــر 
الشــركات المســاهمة العامــة الرائــدة فــي 
دولــة قطــر، تتمثــل رســالتها فــي االســتثمار 
ــاهمة  ــل للمس ــة األج ــاريع طويل ــي المش ف
الفائــدة  وتحقيــق  الدولــة  تنميــة  فــي 

للمســاهمين. المســتهدفة 

تأسســت الشــركة فــي عــام 1999، وتــم 
يونيــو  فــي  قطــر  بورصــة  فــي  إدراجهــا 
ــه  ــرح ب ــركة المص ــمال الش ــغ رأس 2003. يبل
ريــال قطــري، وســجلت قيمــة  3.5 مليــار 
ــري،  ــال قط ــار ري ــة 20 ملي ــا اإلجمالي أصوله

فــي 31 ديســمبر 2021.

تــؤدي الشــركة المتحــدة للتنميــة منــذ اليوم 
األول لتأسيســها، دورًا فاعاًل في المساهمة 
فــي مســيرة التنميــة التــي تشــهدها دولــة 
شــق  مــن  الشــركة  تمكنــت  وقــد  قطــر، 
أهــم  مــن  لتصبــح  غــدت  حتــى  طريقهــا 
القطريــة،  العامــة  المســاهمة  الشــركات 
ــن  ــة م ــيس مجموع ــي تأس ــت ف ــا نجح كم

والمجديــة. المتنوعــة  االســتثمارات 

تمتلــك الشــركة المتحــدة للتنمية وشــركاتها 
والخبــرات  المعرفــة  مــن  ثــروة  التابعــة 
الواســعة التــي اكتســبتها مــن خــالل عملهــا 
إدارة  العقــاري،  التطويــر  مشــاريع  فــي 
الممتلــكات، المشــاريع المرتبطــة باألنشــطة 
البحريــة والضيافــة ومشــاريع البنــى التحتيــة 

ــة. ــق العام والمراف

للســنوات  لألعمــال  خطتهــا  إطــار  فــي 
الشــركة  تســتفيد  القادمــة،  الخمســة 
الرائــدة  مكانتهــا  مــن  للتنميــة  المتحــدة 
ــي  ــق أداء مال فــي الســوق مــن أجــل تحقي
مســتدام، والمحافظــة علــى الربحيــة مــن 
خــالل التركيــز علــى األنشــطة األساســية، 
واالســتثمار فــي تطويــر المشــاريع العقاريــة 

المجديــة.

يعــّد مشــروع جزيــرة اللؤلــؤة مــن أهــم وأبــرز 
ــا  ــركة بتطويره ــوم الش ــي تق ــاريع الت المش
ــى أرض  ــاؤها عل ــم إنش ــث ت ــويقها. حي وتس
مســتصلحة لتكــون معلمــًا فريــدًا مــن نوعــه 
ــة. ويعــد هــذا  ــة العمراني فــي قطــاع التنمي

التطويــر  مشــاريع  أكبــر  مــن  المشــروع 
فــي  االســتخدامات  المتعــدد  العقــاري 

منطقــة الخليــج.

كمــا تعمــل الشــركة المتحــدة للتنميــة علــى 
ــوان والتــي تقــع  ــرة جي ــر مشــروع جزي تطوي
ــد  ــون المقص ــؤة، لتك ــرة اللؤل ــاذاة جزي بمح
الســكني والترفيهــي والتجــاري األحــدث 
ــى  ــع هــذا المشــروع بالقــدرة عل ــث يتمت حي
التحــول إلــى وجهــة رائعــة، قــادرة علــى 
ــى النمــو المســتقبلي للشــركة  الحفــاظ عل

ــة. ــدة للتنمي المتح

الـشـركــــة
الـمـتـحــــدة لـلـتنـــمـيـــــــة
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 برج الشركة
المتحدة للتنمية

يقــع بــرج الشــركة المتحــدة للتنميــة وهــو المقــّر الرئيســي للشــركة المتحــدة للتنميــة، عنــد 
ــراج فــي الجزيــرة بحيــث يصــل طولــه  ــه أحــد أطــول األب ــز بأن مدخــل جزيــرة اللؤلــؤة، ويتمّي
ــرًا. يتكــّون البــرج مــن 42 طابقــًا، ويضــّم مرافــق مــن الدرجــة األولــى تجعلــه  إلــى 201 مت

العنــوان المفّضــل للعديــد مــن الشــركات.

معلومات عامة:

مساحات مكتبية راقية   •

معتمد كموقع عمل تابع  • 
لمركز قطر للمال

مرافق وخدمات متميزة  •

إطالالت بانورامية  •

8 طوابق من مواقف السيارات  •

مطعم فاخر في قبة البرج:  • 
إيكشا 360

أحد أهم النوادي الرياضية  • 
للسيدات: ذا فنيو

صالة عرض للسيارات الفخمة: بنتلي  •

القرب من المناطق السكنية  • 
والتجارية في جزيرة اللؤلؤة
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يــــــرة جـز
الـلـؤلــــــؤة

يــــــرة جـز
الـلـؤلــــــؤة
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األحياء الرئيسية:

أكبــر مشــاريع  أحــد  اللؤلــؤة  جزيــرة  ُتعــّد 
الشــرق  منطقــة  فــي  العقــاري  التطويــر 
األوســط وتقــع علــى مســاحة 4 مالييــن 
متــر مربــع مــن األراضــي المســتصلحة وتمتــد 
علــى الســاحل بطــول 32 كيلومتــر، كمــا 
مقيمــًا. و52,000  مســكنًا   25,000 تضــّم 

والمســتدامة،  المتكاملــة  الجزيــرة  هــذه 
مشــروع  “أفضــل  جائــزة  علــى  الحائــزة 
ــن  ــام 2021 ضم ــتخدامات” لع ــدد االس متع
المرموقــة،  العربيــة  العقــارات  جوائــز 
المناطــق  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تضــّم 
ــل  ــًا، تشــمل الشــقق والفل ــزة معماري المتمي
ومنــازل التــاون هــاوس وشــقق البنتهــاوس 
ــة، فضــاًل عــن  ــة المتنوع والمرافــق الترفيهي
إلــى  عالميــة،  علــى جائــزة  مرســى حائــز 

الهادئــة. الجميلــة  الشــواطئ  جانــب 

ــع  ــاء ذات طاب ــرة إلــى 10 أحي تنقســم الجزي
ســكنية  شــققًا  وتضــّم  فريــد،  معمــاري 
تتنــوع بيــن نظــام االســتوديو والشــقق ذات 
ــوم،  ــة غــرف ن ــى ثالث ــوم واحــدة إل غرفــة ن
باإلضافــة إلــى الفلــل والمبانــي المنخفضــة 
االرتفــاع، فضــاًل عــن الســاحات المناســبة 
للمشــي، ومجموعــة واســعة مــن الحدائــق 

ــة. ــة الخاّلب الطبيعي

يوجــد حاليــًا أكثــر مــن 360 محــاًل للبيــع 
يشــمل  اللؤلــؤة،  جزيــرة  فــي  بالتجزئــة 
لألزيــاء  الشــهيرة  التجاريــة  العالمــات 
مــن  وغيرهــا  والمطاعــم  والمقاهــي 
المنتجــات، التــي تشــغل أكثــر مــن 150,000 
متــر مربــع مــن مســاحات التجزئــة المؤجــرة.

يــــــرة جـز
الـلـؤلــــــؤة

يــــــرة جـز
الـلـؤلــــــؤة
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أبراج كارتييه
البوابة إلى جزيرة اللؤلؤة

ــًا للعديــد مــن شــركات األعمــال والمؤسســات،  ــراج كارتييــه موقعــًا مثالي ــر منطقــة أب تعتب
خاصــًة البرجــان الواقعــان علــى الطريــق الرئيســي اللــذان يوّفــران مناظــر بانوراميــة خالبــة 

علــى البحــر.

معلومات عامة:

7 أبراج )36-42 طابق(  •

أطول األبراج على الجزيرة  •

برج الشركة المتحدة للتنمية مع   •
مساحات مكتبية للتأجير، مطاعم 
و8 طوابق من مواقف السيارات

أبراج باي )أبراج 3، 4، 5، 6(  •

هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس   •
)البرج السابع(
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بورتو أرابيا
نمط عيش الريفييرا

تعــّد منطقــة بورتــو أرابيــا وجهــة عصريــة بتصميــم معمــاري بحــر متوســطي، تعكــس روح 
الريفييــرا الفرنســية مــن خــالل احتوائهــا على محــالت تجاريــة فــي الهــواء الطلــق والمطلة 
ــا  ــر. كم ــة قط ــي دول ــر ف ــر األكب ــذي يعتب ــة وال ــزة عالمي ــى جائ ــز عل ــى الحائ ــى المرس عل
تضــم الواجهــة البحريــة ممشــى “ال كروازيــت”، بطــول 3.5 كيلومتــر، بحيــث تصطــف فــي 

مواجهــة المــاء المحــالت التجاريــة والمطاعــم المتنوعــة والفاخــرة. 

معلومات عامة:

31 برجًا سكنيًا  •

7,257 وحدة سكنية تشمل   •
منازل التاون هاوس 

•  93,000متر مربع من مساحات 
التجزئة 

200 محالت تجارية ومطاعم   •
نشطة

3,500 مواقف مخصصة   •
للمحالت التجارية

3.5 كيلومتر ممشى بحري  • 
)ال كروازيت(

904 مرسى للقوارب واليخوت  •

نادي كورنثيا لليخوت  •
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مدينا سنترال
مركز المدينة النابض بالحياة

تعتبــر منطقــة مدينــا ســنترال قلــب جزيــرة اللؤلــؤة النابــض بالحيــاة ومركــزًا للخدمــات. تقــع 
مدينــا ســنترال بيــن المنطقــة الســكنية والتجاريــة لبورتــو أرابيــا والواجهــة البحريــة الهادئــة 
ــراز  ــى الط ــاع عل ــة االرتف ــاٍن منخفض ــز بمب ــة، وتتمي ــا بحري ــي فيف ــي ف ــع العائل ذات الطاب
ــه  ــك منافــذ للترفي ــة ومطاعــم وكذل ــرة ومحــالت تجاري اإلســباني ومســاحات خضــراء وفي

والخدمــات.

معلومات عامة:

538 وحدة سكنية   •

70,600 متر مربع من مساحات التجزئة   •

90 محالت تجارية ومطاعم نشطة  •

3,600 مواقف مخصصة للمحالت   •
التجارية

مركز للخدمات الحكومية والمرور  •

بوابة “خدماتي” للسكان لتخليص   •
المعامالت الحكومية وغير الحكومية 

بنوك  •

مركز ترفيهي داخلي  •

مجّمع سينما  •

مستشفى اللؤلؤة الدولي  •
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قناة كارتييه
لقاء سحر البندقية باألناقة العربية

بألوانهــا المفعمــة بــروح البندقيــة، تــم تصميــم منطقــة قنــاة كارتييــه بعنايــة حــول قنــوات 
ــك  ــر. كذل ــاطئ البح ــن ش ــة م ــى مقرب ــة عل ــع المنطق ــا تق ــاة كم ــاحات للمش ــة وس مائي

ــة. ــه ســحرًا خاصــًا وخصوصي ــاة كارتيي تضفــي المحــالت والمطاعــم فــي قن

معلومات عامة:

1,164 وحدة سكنية تشمل  • 
منازل التاون هاوس 

قنوات مائية ونمط حياة  • 
مدينة البندقية

31,000 متر مربع من  • 
مساحات التجزئة 

70 محالت تجارية  • 
ومطاعم نشطة

1,120 مواقف مخصصة   •
للمحالت التجارية
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فيفا بحرية
العيش الراقي قبالة الشاطئ 

تــم تصميــم منطقــة فيفــا بحريــة لتعكــس مبانيهــا فنــون العمــارة المغربيــة وتتميــز بكونهــا 
وجهــة عائليــة هادئــة علــى شــاطئ البحــر، كمــا تضــم اســتوديوهات وشــقًقا، إلــى جانــب 
وحــدات البنتهــاوس الراقيــة ومنــازل التــاون هــاوس المنخفضــة االرتفــاع. كمــا تتمتــع 
ــة لممارســة الرياضــات  ــا مثالي ــا يجعله ــة بوجــود الشــاطئ الخــاص مم ــا بحري منطقــة فيف

ــة. البحري

معلومات عامة:

29 برجًا سكنيًا  •

5,645 وحدة سكنية  •

شقق سكنية على شاطئ البحر  •

منازل التاون هاوس بتصميم   •
العمارة المغربية، بإطاللة 

مباشرة على البحر
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جياردينو فيالج
تجمع سكني متفرد في مدينة متكاملة

تقــع منطقــة جياردينــو فيــالج فــي جــزء هــادئ قريــب مــن مراكــز التجزئــة النابضــة بالحيــاة 
ــًا لألشــخاص الراغبيــن باإلقامــة  ــًا مثالي ــا، مــا يجعلهــا مكان ــو أرابي ــا ســنترال وبورت فــي مدين
ــر  ــط مناظ ــة وس ــة بعناي ــذه المنطق ــم ه ــم تصمي ــة. ت ــم بالخصوصي ــد ينع ــكان فري ــي م ف
ــمولية  ــر ش ــة األكث ــالج المنطق ــو في ــون جياردين ــراء، لتك ــاحات الخض ــة بالمس ــة غني طبيعي

ــرة. ــًا فــي الجزي وتنوع

معلومات عامة:

أراٍض سكنية متعددة االستخدامات   •
تتراوح مساحاتها بين 470 وحتى 

2,400 مترًا مربعًا

فلل مكتملة اإلنشاء  •

مباني منخفضة االرتفاع  • 
)طابق أرضي + 3، طابق أرضي + 5، 

طابق أرضي + 6(

مجّمع حدائق جياردينو )80 فيال(  •

جياردينو مول  •

مدرسة المتحدة الدولية  •

مركز الدفاع المدني  •
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فلورستا جاردنز
مجتمع سكني راٍق بتصميم مستوحى من فن العمارة الباريسي

ــع منطقــة فلورســتا جاردنــز بطابــع معمــاري باريســي وتقــّدم مجموعــة متنوعــة مــن  تتمّت
خيــارات الســكن التــي تتمّتــع بإطــالالت علــى الواجهــة البحريــة والمســاحات العامــة، مــع 

االســتفادة مــن خدمــات تجاريــة ومرافــق عديــدة.

معلومات عامة:

10 أبراج سكنية متوسطة االرتفاع  •

مجّمعات فلورستا جاردن 1، 2، 3   •
)115 فيال(

فلورستا جاليريا مول  •

منطقة مخصصة لألطفال  •
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مجمع حدائق جياردينو

جياردينو مول

فلورستا جاليريا

مجّمعات فلورستا جاردن 

مدرسة المتحدة الدولية

مستشفى اللؤلؤة الدولي

نادي كورنثيا لليخوت

3٢

التقرير السنوي 2021

يع  أحدث المشار
ية التطوير

يع  أحدث المشار
ية التطوير



أحدث المشاريع التطويرية 

 مجّمع حدائق جياردينو

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

حدائــق جياردينــو هــو مجمــع فلــل حصــري فــي جزيــرة اللؤلــؤة مؤلــف مــن 80 فيــال مــن 4 إلــى 6 غــرف نــوم، باإلضافة إلـى نـاٍد 
للســـكان يتضمـــن صالـــة رياضيـــة وقاعـــة متعـــددة األغراض ومســـبح خارجـــي وغـــرف للصالة فضاًل عـــن مالعب البادل تنـــس والسكواش 
وملعــــب كــــرة الســــلة المصغــــر. ويتمتــــع المجمــع كذلـــك بقربـه مـن مدرســـة المتحـدة الدوليـــة وجياردينـو مـول ممـــا يجعــل منطقــة 

جياردينــــو فيــــالج التــــي يقــع فيهــا المجمــــع، األكثر شــمولية فــــي جزيــرة اللؤلؤة.
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أحدث المشاريع التطويرية 

جياردينو مول

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢١

يقــع جياردينــو مــول فــي منطقــة جياردينــو فيــالج وســتديره مجموعــة اللولــو حيــث ســيضم مزيجــًا مــن منافــذ التســوق والطعــام باإلضافــة 
إلــى لولــو هايبرماركــت، ممــا سيســاهم فــي تعزيــز شــمولية هــذه المنطقــة وخيــارات التســوق المتاحــة فــي جزيــرة اللؤلــؤة. وســيتألف 

المــول مــن ثالثــة طوابــق بمســاحة إجماليــة 13,000 متــر مربــع.



أحدث المشاريع التطويرية 

فلورستا جاليريا

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

ــة  ــث ســيلبي االحتياجــات اليومي ــز حي ــة مــن المنطقــة الســكنية فــي فلورســتا جاردن ــى مقرب ــا التجــاري عل يقــع مجمــع فلورســتا جاليري
للســكان مــن خــالل تنــوع منافــذ البيــع فيــه مــن البقالــة والخدمــات المختلفــة علــى امتــداد ثالثــة طوابــق ومســاحة إجماليــة 3,700 متــر 

مربــع.
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مجّمعات فلورستا جاردن

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

ــع بإطــالالت علــى  ــارات الســكن التــي تتمّت ــز بطابــع معمــاري باريســي وتقــّدم مجموعــة متنوعــة مــن خي ــز منطقــة فلورســتا جاردن تتمي
الواجهــة البحريــة والمســاحات العامــة، مــع االســتفادة مــن مركــز ومرافــق تجاريــة.

ــال  ــاع، و115 في ــطة االرتف ــكنية متوس ــراج س ــن 10 أب ــم ضم ــز 5,000 مقي ــتا جاردن ــتضّم فلورس ــائية، س ــال اإلنش ــن األعم ــاء م ــد االنته عن
ســكنية داخــل مجمعــات فلورســتا جــاردن 1، 2، 3 التــي تقــوم الشــركة المتحــدة للتنميــة بتطويرهــا، حيــث ســيتألف كل مجّمــع ســكني 
مــن فلــٍل مســتقلٍة وأخــرى شــبه متصلــة، مــع العديــد مــن المرافــق التــي تشــمل نــاٍد ترفيهــي ومســابح ومســاحات خضــراء وغيرهــا مــن 
وســائل الراحــة. كمــا ســيتمّتع ســّكان المجّمعــات الســكنية بســهولة الوصــول إلــى المنافــذ التجاريــة فــي فلورســتا جاليريــا ممــا ســيلبي 

ــة. احتياجاتهــم اليومي

أحدث المشاريع التطويرية 



مدرسة المتحدة الدولية

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

مدرســة المتحــدة الدوليــة تترجــم تطلعــات جزيــرة اللؤلــؤة بــأن تكــون مدينــة متكاملــة، مــن خــالل تأســيس صــرح تعليمــي وتربــوي ضخــم 
يرســم آفــاق واعــدة لألجيــال الناشــئة. لــذا وقــع االختيــار علــى ’أوربيتــال التعليميــة‘ الرائــدة لتشــغيل المدرســة وهــي حائــزة علــى جوائــز 

عالميــة فــي التفــوق واالبتــكار فــي مجــال التعليــم الدولــي. 

وســتتبع المدرســة المكونــة مــن ثالثــة طوابــق، المنهــج البريطانــي وستســتوعب 2,500 طالبــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 2 و18 عامــًا حيــث 
ســتغطي تدريجيــًا جميــع المراحــل الدراســية.

ســتمتّد مدرســة المتحــدة الدوليــة علــى مســاحة 44,000 متــرًا مربعــًا وستشــمل المســاحة المبنيــة علــى مكتبــة ممّيــزة وكافيتريــا ومســرحًا 
وبــرك ســباحة ومالعــب رياضيــة داخليــة وخارجيــة ومالعــب للطــالب إلــى جانــب مختبــرات للعلــوم بتجهيــزات تقنيــة عاليــة ومرافــق لتعليــم 

الفنــون، فضــاًل عــن العديــد مــن مواقــف للســيارات.

أحدث المشاريع التطويرية 
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مستشفى اللؤلؤة الدولي

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

يمثــل مستشــفى اللؤلــؤة الدولــي إنجــازًا جديــدًا علــى مســتوى الخدمــات والمرافــق المتميــزة التــي تقدمهــا الشــركة المتحــدة للتنميــة 
لتلبيــة احتياجــات مجتمعهــا. ســيقع المستشــفى فــي منطقــة مدينــا ســنترال علــى مســاحة 12,000 متــر مربــع وســيكون تحــت إدارة شــركة 

روزقــار هيلثكيــر القابضــة، الرائــدة فــي مجالهــا.

وســيوفر مستشــفى اللؤلــؤة الدولــي جميــع التخصصــات الطبيــة باإلضافــة إلــى أحــدث المعــدات والمرافــق إلــى جانــب مجموعــة شــاملة 
مــن الخدمــات الطبيــة بإشــراف طاقــم طبــي متخصــص يحمــل خبــرة واســعة فــي تقديــم أفضــل رعايــة للمرضــى.

أحدث المشاريع التطويرية 



نادي كورنثيا لليخوت

تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

تقــوم الشــركة المتحــدة للتنميــة بتطويــر مشــروع نــادي كورنثيــا لليخــوت بــإدارة وتشــغيل مجموعــة كورنثيــا. ســيقع النــادي فــي بورتــو 
أرابيــا بجزيــرة اللؤلــؤة وســيمتد علــى مســاحة 1,450 متــر مربــع ويتميــز بتصميــم عصــري وإطــالالت خالبــة ومرافــق عديــدة تشــمل المطاعــم 
الفاخــرة والجلســات الخارجيــة المكّيفــة إلــى جانــب الســيجار الونــج وقاعــات االجتماعــات وغيرهــا مــن الخدمــات، ممــا يتيــح تجربة اســتثنائية 

مــن الرفاهيــة. 

بتصميمــه المميــز ومرافقــه الفخمــة، ســيكون نــادي كورنثيــا لليخــوت مــالذًا فريــدًا للنخبــة والوجهــة األمثــل للتالقــي واالســتمتاع بأجمــل 
ــرة  ــة الجزي ــيعزز مكان ــددة وس ــؤة المتع ــرة اللؤل ــق جزي ــة لمراف ــة نوعي ــادي إضاف ــذا الن ــّكل ه ــي سيش ــا. وبالتال ــى المارين ــالالت عل اإلط

كوجهــة ترفيهيــة توفــر تجربــة اســتثنائية وتطــرح مفاهيــم مبتكــرة تخــدم الســياحة والضيافــة.

أحدث المشاريع التطويرية 
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جزيرة جيوان

معلومات عامة:

ميزات ذكية ومستدامة  •

مزيج غني من المرافق والمناطق   •
السكنية والتجارية والترفيهية

أطول ممشى تجاري مكّيف  •

ممشى مكّيف على الواجهة البحرية  •

مجموع الوحدات السكنية: 657   •

إجمالي عدد السكان: 3,500  •

تقــع جزيــرة جيــوان علــى أرض مســتصلحة بمحــاذاة جزيــرة اللؤلــؤة وهــي أحــدث مشــروع للشــركة المتحــدة للتنميــة، تمتــّد علــى مســاحة 
400,000 متــر مربــع. وســتضّم الجزيــرة 657 وحــدة ســكنية، بمــا فــي ذلــك 586 شــقة، و18 فيــال مســتقلة بــإدارة فنــدق كورنثيــا، و21 فيــال 
تتمّتــع بشــاطئ خــاص، و26 فيــال تقــع علــى حافــة الميــاه مــزّودة بأرصفــة عائمــة، و6 قصــور واقعــة علــى جــزر مســتقلة، باإلضافــة إلــى 

11,000 متــر مربــع مــن محــالت البيــع بالتجزئــة و15 مبنــى متعــدد االســتخدامات. 

ويأتــي اســم الجزيــرة مســتلهمًا مــن لؤلــؤة الجيــوان، وهــي لؤلــؤة معروفــة باســتدارتها الكاملــة وكبــر حجمهــا وجمــال لونهــا األبيــض 
المشــبع بالحمــرة، وهــي كســائر أنــواع اللؤلــؤ الفاخــر، كنــز مــن تــراث قطــر البحــري.

وســتحتوي الجزيــرة أيضــًا علــى فنــدق “كورنثيــا جزيــرة جيــوان قطــر” مــع ملعــب غولــف ونــاٍد شــاطئي متصليــن بــه باإلضافــة إلــى ممشــى 
ــف، فضــاًل عــن المنتزهــات والمناطــق الخضــراء. كمــا ســتوّفر  ــة كالهمــا مكّي الكريســتال الخارجــي وممشــى آخــر علــى الواجهــة البحري

الجزيــرة مرافــق ترفيهيــة ونــاٍد للســكان ومســجد.

والجديــر بالذكــر أنــه تــّم اعتمــاد تصاميــم جزيــرة جيــوان بتوافــق مــع معاييــر االســتدامة البيئيــة لتقليــل اســتخدام المركبــات عبــر تحســين 
وتوفيــر قابليــة الســير مــن خــالل تطويــر طــرق مخصصــة للمشــاة والدراجــات. كمــا تــّم اعتمــاد تصاميــم تضمــن تخفيــض درجــة الحــرارة مــن 

خــالل دمــج األســقف الخضــراء والتظليــل واألســطح العاكســة ألشــعة الشــمس. 
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تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

يتميز جسر جيوان بأنه أول جسر قوسي معّلق بكابالت في دولة قطر، وهو يمّثل المدخل الرئيسي لجزيرة جيوان.

يتكــّون الجســر البالــغ طولــه 250 متــرًا مــن 36 كابــل فــوالذي علــى كل مــن البرجيــن الحامليــن، ويعتبــر تحفــة معماريــة وهندســية مزّينــة 
بالزخــارف واإلضــاءة المميــزة.

جسر جيوان



تاريخ االنتهاء: ٢٠٢٢

تقــع مبانــي كريســتال ريزيدنــس المنخفضــة االرتفــاع، فــي قلــب جزيــرة جيــوان ضمــن منطقــة تجاريــة وســكنية حيويــة، وتتمتــع بإطاللــة 
بحريــة مــن جهــة أو إطاللــة علــى ممشــى الكريســتال مــن جهــة أخــرى. وعنــد اكتمالهــا، ســتقوم بتوفيــر586 وحــدة ســكنية تتألــف مــن 
ــه العامــة، فضــاًل عــن  ــة والمطاعــم ومنافــذ الترفي ــى 101 مــن المحــالت التجاري ــوم، باإلضافــة إل ــع غــرف ن ــى أرب ــوم واحــدة إل غرفــة ن

مرافــق شــاملة للســكان، والعديــد مــن مواقــف الســيارات تحــت األرض.

كريستال ريزيدنس
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تاريخ االنتهاء: ٢٠٢3

يحتضــن قلــب جزيــرة جيــوان، “ممشــى الكريســتال” الخارجــي المكّيــف الــذي يعــّد العصــب التجــاري للجزيــرة، حيــث يقــع وســط 15 مبنــى 
ســكني ويتيــح خيــارات عديــدة للتســوق واالســترخاء علــى امتــداد 11,000 متــر مربــع تضــم 101 وحــدة تجاريــة مــن المحــالت والمطاعــم 

والعديــد مــن مواقــف الســيارات لتســهيل وصــول الــزوار.

ممشى الكريستال



تاريخ االنتهاء: ٢٠٢3 - ٢٠٢4

ــم الكالســيكي الحديــث حيــث  ــة والتصمي ــن الفخامــة العصري ــه تحفــة هندســية تجمــع بي ــوان قطــر بكون ــرة جي ــا جزي ــز فنــدق كورنثي يتمي
ــة علــى مســتوى الدوحــة. ــارًا للضيافــة الراقي ــرة جيــوان ومعي ــدًا فــي جزي سيشــكل معلمــًا فري

ــاء خارجــي بســعة 1,000  ــر مربــع حيــث ســيضم 110 غرفــة، وقاعــة للمناســبات مــع فن وســيتم إنشــاء الفنــدق علــى مســاحة 13,000 مت
شــخص، ومطاعــم عديــدة باإلضافــة إلــى ســبا فاخــر. 

كمــا ســيضم الفنــدق أيضــًا، نــاٍد شــاطئي متصــل بــه، ســيوفر لــرواده تجربــة الرفاهيــة المطلقــة مــع العديــد مــن المســابح والشــاليهات التــي 
تتمتــع بإطــالالت خالبــة باإلضافــة إلــى مطاعــم متميــزة وســيجار الونــج.

وســيتميز نــادي جيــوان للغولــف التابــع للفنــدق، بتصميــــم رائــــع علــــى مســــاحة 6 هكتــــارات حيــث إنــه مصمّم وفــق أعلى المعايير، مـــما 
يقدم لعشــــاق رياضــــة الغولــــف متعة فريدة.

كذلك سيقوم فندق كورنثيا بإدارة 18 فيال مستقلة فاخرة تقع على الشاطئ في جزيرة جيوان. 

 فندق كورنثيا
جزيرة جيوان قطر
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تهــدف شــركة تنميــة الضيافــة، وهــي شــركة 
مملوكــة بالكامــل من الشــركة المتحــدة للتنمية، 
إلــى امتــالك وتشــغيل وتطويــر أعمــال الضيافــة 
الخاصــة بهــا علــى مســتوى عالمــي، وذلــك مــن 
التجاريــة  العالمــات  مــن  العديــد  جلــب  خــالل 
العالميــة إلــى جزيــرة اللؤلــؤة. كمــا ســاهمت 
ــرة إلــى واحــدة مــن  الشــركة فــي تحويــل الجزي

ــة. ــي المنطق ــزًا ف ــة تمي ــات الضياف ــر وجه أكث

وشــّكلت شــركة تنميــة الضيافــة، خالل الســنوات 
العالمــات  مــن  عــدد  مــع  تحالفــات  الماضيــة، 
التجاريــة الرائــدة مثــل “شــيرفان ميتيــس الدوحــة” 
و “ميجــو” و”بــرج الحمــام”، وتمّكنــت مــن إنشــاء 
عالمــات تجاريــة خاصــة بهــا كمطعــم “أرابســك”، 

و”إســال” و”شــوكالت جــار”.

علــى  كبيــرًا  تقدمــًا   2021 عــام  حقــق  لقــد 
ــط  ــى خط ــز عل ــة، ارتك ــال التجاري ــتوى األعم مس

التاليــة: المجــاالت  فــي  اســتراتيجية 

ميتيــس . ١ شــيرفان  جديــد.  مطعــم  افتتــاح 
الدوحــة يقــدم لضيوفــه رحلــة فريــدة مــن 
مــن  الحريــر  طريــق  مــن  مســتوحاة  نوعهــا 
خــالل إبداعــات الشــيف أكــرم بــن عــالل الحائــز 
مصــدر  كان  حيــث  ميشــالن،  نجمــة  علــى 
أذربيجــان  فــي  قديمــة  مقاطعــة  إلهامــه، 
“شــيرفان” اســتحدث منهــا إســم المطعــم. لــذا 
فمطعــم شــيرفان هــو رحلــة لمشــاركة تجربــة 

فريــدة مــن األطعمــة والنكهــات.

ــاع . ٢ ــاض قط ــام. خ ــرج الحم ــم ب ــد مطع تجدي
المطاعــم مرحلــة تحــّول كبيــرة في الســنوات 
جديــدة  انتشــار ممارســات  نتيجــة  الماضيــة 
حّلــت مــكان الممارســات التقليديــة لتنــاول 
الهــواء  فــي  أو  المطاعــم  فــي  الطعــام 
ــون راحــة  ــح العمــالء يفضل ــث أصب ــق حي الطل
توصيــل الطلبــات إلــى ســياراتهم أو تنــاول 
الطعــام داخــل الســيارة. لــذا، كان علــى فريــق 
بــرج الحمــام اتخــاذ قــرارات تجاريــة ســريعة 
مواصلــة  مــع  التغيــرات  هــذه  لمواكبــة 

ــى لمســة  ــة للحفــاظ عل ــر عالي العمــل بمعايي
مــن األناقــة وأصالــة األطبــاق. فــي هــذا 
تجديــد كاملــة  إطــالق عمليــة  تــم  اإلطــار، 
للمطعــم اللبنانــي األبــرز فــي قطــر التــي 

ســوف تكتمــل فــي أوائــل ينايــر 2022.

ــى . 3 ــد عل ــدة تعتم ــويق جدي ــة تس ــذ خط تنفي
بجزيــرة  الخاصــة  البيانــات  مــن  االســتفادة 
ــة الخاصــة  ــؤة وعــرض العالمــات التجاري اللؤل
مبتكــر  بشــكل  الضيافــة  تنميــة  بشــركة 
ــي  ــويق االلكترون ــر التس ــزوار عب ــكان وال للس
فــي  اســتراتيجية  مواقــع  فــي  واالعــالن 

كافــة أنحــاء الجزيــرة.

إضافة عالمات تجارية جديدة. 4

برجر ولوبستر األسطوري، أ. 

الشــهيرة  دلوايــو  وحلويــات  ب.  مخبــوزات 
والفريــدة،

المذاق اإليطالي من بيك، ج. 

بالشــريحة”  البيتــزا  “ملــك   - د.  ســبونتيني 
ميالنــو، فــي 

ــة،  ــة طعــام فاخــرة ومفعمــة بالحيوي ه.  تجرب
مطعــم تونــو، بتوقيــع الشــيف أكيــرا بــاك 

الحاصــل علــى نجمــة ميشــالن.

عملــت الشــركة طــوال عــام 2021 علــى إرســاء 
تســتند  والتــي  الفندقيــة”،  “الضيافــة  ثقافــة 
ــون  ــن يحدث ــم الذي ــن ه ــدأ أن “الموظفي ــى مب إل
ــى  ــز عل ــم التركي ــق، ت ــذا المنطل ــن ه ــرق”. م الف
ــة  ــق مهم ــن، لتحقي ــتمر للموظفي ــب المس التدري
الشــركة األساســية وهــي “ كســب والء الزبائــن”. 

ــة  ــة الضياف ــركة تنمي ــود ش ــج جه ــدت نتائ وتجّس
ــز  ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــول عل ــالل الحص ــن خ م
المرموقــة فــي عــام 2021، وكان أهّمهــا الفــوز 
بـــ شــهادة التمّيــز مــن موقــع “تريــب أدفايــزر” 
يعــّد  والــذي  الشــركة،  مطاعــم  معظــم  عــن 

ــم المطاعــم والخدمــات  ــدًا فــي تقيي موقعــًا رائ
عــن  موجــزة  لمحــة  يلــي  وفيمــا  الســياحية. 
ــة  ــة الضياف ــركة تنمي ــا ش ــي حصدته ــز الت الجوائ

عــن جميــع مطاعمهــا خــالل عــام 2021:

برج الحمام:

شهادة التمّيز من “تريب أدفايزر”• 

ــة األولــى فــي تصنيــف موقــع “تريــب •  المرتب
فــي  اللبنانيــة  المطاعــم  ألفضــل  أدفايــزر” 

الدوحــة

ميجو:

شهادة التمّيز من “تريب أدفايزر”.• 

ــب •  ــف موقــع “تري ــة الرابعــة فــي تصني المرتب
فــي  اليابانيــة  المطاعــم  ألفضــل  أدفايــزر” 

الدوحــة

إسال:

ــة األولــى فــي تصنيــف موقــع “تريــب •  المرتب
أدفايــزر” ألفضــل المطاعــم المكســيكية فــي 

الدوحــة

شوكالت جار:

شهادة التمّيز من “تريب أدفايزر”.• 

أرابسك:

شهادة التمّيز من “تريب أدفايزر”.• 

شــركة  تركيــز  ســينصب   ،2022 عــام  وخــالل 
المفاهيــم  اســتقطاب  علــى  الضيافــة  تنميــة 
الجديــدة فــي مجــال المطاعــم بعــد دراســة حثيثة 
لمعاييــر عديــدة، بمــا فــي ذلــك الديناميكيــات 

والتنافســية. الديموغرافيــة 

أبرز الشركات التابعة
شركة تنمية الضيافة

الملكية: الشركة المتحدة للتنمية )١٠٠%(
التأسيس: ٢٠٠7
القطاع: الضيافة



49



5٠

التقرير السنوي ٢٠٢١

رونوتيكا الشرق األوسط

األوســط  الشــرق  رونوتيــكا  شــركة  تفتخــر 
المتحــدة  الشــركة  مــن  بالكامــل  والمملوكــة 
وتشــغيل  إدارة  خدمــات  بتقديــم  للتنميــة 
منطقــة  فــي  المســتوى  الرفيعــة  المراســي 
 ،2007 عــام  إنشــائها  منــذ  األوســط.  الشــرق 
اليخــوت  مــن  العديــد  الشــركة  اســتضافت 
الخدمــات  مــن  مجموعــة  وقّدمــت  الفخمــة، 
ــزة لعمالئهــا. وعلــى مــر الســنين،  ــة المتمّي البحري
أصبحــت الشــركة واحــدة مــن الشــركات الرائــدة 

الفاخــرة. اليخــوت  خدمــات  مجــال  فــي 

ــرة  ــا، الواقــع فــي جزي ــو أرابي وُيعــّد مرســى بورت
ــي  ــودة ف ــي الموج ــر المراس ــن أكب ــؤة، م اللؤل
منطقــة الشــرق األوســط، مــع قــدرة اســتيعابية 
ــة.  ــام مختلف ــًا بأحج ــدود 904 قارب ــى ح ــل إل تص
وُيعتبــر مرســى بورتــو أرابيــا المركــز الرئيســي 
األوســط،  الشــرق  رونوتيــكا  شــركة  لخدمــات 
متوفــرة  مراســي  ســتة  علــى  يحتــوي  كونــه 
ــوارب.  ــن الق ــة م ــام مختلف ــات وأحج ــة فئ لخدم
ــكا الشــرق األوســط  هــذا وتعمــل شــركة رونوتي
التــي تقدمهــا  إلــى توســيع الئحــة الخدمــات 
لمــاّلك اليخــوت الفاخــرة التــي يزيــد طولهــا عــن 
60 متــرًا، وذلــك ضمــن جهودهــا لزيــادة عــدد 
يجعــل  مــا  مراســيها، وهــو  مــن  المســتفيدين 
جزيــرة اللؤلــؤة الوجهــة المفّضلــة لليخــوت فــي 

ــر. ــة قط دول

وتميــز عــام 2021 بتزايــد الطلــب علــى المراســي 
إدارة  نفــذت  حيــث  أرابيــا،  بورتــو  مارينــا  فــي 
مخططــًا  األوســط  الشــرق  رونوتيــكا  شــركة 
لمرســى  االســتيعابية  القــدرة  لتعزيــز  يهــدف 
جديــدة  مراســي  اســتحداث  عبــر  ارابيــا  بورتــو 
ــن  ــدد ممك ــر ع ــة أكب ــك لخدم ــا وذل ــي المارين ف
ــة  ــر، وللمحافظ ــي قط ــوارب ف ــاب الق ــن أصح م
ــة  ــة مفضل ــؤة كوجه ــرة اللؤل ــع جزي ــى موق عل

والقــوارب. اليخــوت  ألصحــاب 

علــى خدمــة  المتزايــد  الطلــب  أعقــاب  وفــي 
المراســي الكبيــرة فئــة الســوبر اليخــت، أطلقــت 
مــن  عــدد  وإضافــة  لتوســعة  خطــة  الشــركة 
ــر.  ــة حجــم 40 مت ــرة لغاي مراســي اليخــوت الكبي
وتصــب الجهــود لضمــان جاهزيــة تلــك المراســي 
خــالل فتــرة كأس العالــم 2022 حيــث يتوقــع 
ــرة  ــالل فت ــرة خ ــوت الكبي ــن اليخ ــدد م ــدوم ع ق
ــر  ــتقطاب أكب ــى اس ــة إل ــي الخط ــدث، وترم الح
ــؤة. ــرة اللؤل ــى جزي ــرة إل عــدد مــن اليخــوت الزائ

مراســي  وتطويــر  تشــغيل  إلــى  وباإلضافــة 
جزيــرة اللؤلــؤة، أعلنــت شــركة رونوتيــكا فــي 
ــزة المرســاة  ــى جائ ــا عل ــام 2021 عــن حصوله ع
مينــاء  قبــل جمعيــة  مــن  المرموقــة  الذهبيــة 
اليخــوت الدوليــة بعــد أن اســتكملت مارينــا بورتــو 
أرابيــا عمليــة فحــص دقيقــة تمــت فيهــا مقارنــة 
وســائل الراحــة ومســتوى الخدمــة مــع المعاييــر 

الدوليــة.

ــام  ــهد ع ــي، ش ــر المعلومات ــار التطوي ــي إط وف
2021 إطــالق تطبيــق الجــوال الخــاص بشــركة 
رونوتيــكا وهــو متوفــر عبــر المنصــة العالميــة 
ــق لمســتخدميه  ــح التطبي ــا” حيــث يتي “مــاي مارين
االطــالع وتنظيــم عقــود ايجــار المراســي الخــاص 
ــة وغيرهــا  ــة حجــز رحــالت بحري بهــم كمــا إمكاني
ــق علــى  مــن الخدمــات الرئيســية. ويتوفــر التطبي
أندرويــد  ومنصــة   )Apple Store( أبــل  منصــة 

.)Play Store(

وفــي شــهر نوفمبــر 2021، اســتضافت مارينــا 
للقــوارب  الدولــي  أرابيــا معــرض قطــر  بورتــو 
بمثابــة  االســتضافة  وتأتــي  الثامنــة،  بنســخته 
الشــركة  قبــل  مــن  المبذولــة  للجهــود  تكريــم 
وجميــع األطــراف المشــاركين فــي هــذا الحــدث، 
وعليــه مــن المتوقــع أن تســتمر تجربة االســتضافة 

ــة. ــخ القادم ــي النس ف

كمــا شــهد عــام 2021 افتتــاح ورشــة الدعــم 
الفنــي الخــاص بشــركة رونوتيــكا وذلــك فــي 
منطقــة جياردينــو فيــالج فــي جزيــرة اللؤلــؤة. 

وفــي عــام 2022، ســتنصب الجهــود مــن طــرف 
االســتيعابية  القــدرة  لتعزيــز  رونوتيــكا  شــركة 
إمكانيــة  دارســة  عبــر  ارابيــا  بورتــو  لمارينــا 
اســتحداث مراســي جديــدة فــي المارينــا لخدمــة 
أكبــر عــدد ممكــن مــن أصحــاب اليخــوت، ودعمــًا 
لمكانــة جزيــرة اللؤلــؤة كوجهــة مفضلــة لجميــع 
أصحــاب اليخــوت والقــوارب فــي دولــة قطــر 

ــم. ــاء العال ــة أنح وكاف

الملكية: الشركة المتحدة للتنمية )١٠٠%(
التأسيس: ٢٠٠7

القطاع: الخدمات البحرية
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مدينا إينوفا

تأسســت شــركة مدينــا إينوفــا لتكــون بمثابــة 
احتياجــات  يلّبــي  الــذي  األساســي  المركــز 
جزيــرة  فــي  والمقيميــن  العقــارات  أصحــاب 
ــلوب  ــة وأس ــر تجرب ــان توفي ــدف ضم ــؤة، به اللؤل
حيــاة بمســتوى عالــي الجــودة فــي مجــال إدارة 
المجتمعــات، وإدارة المرافــق وتقديــم الخدمــات.

وتقــوم شــركة مدينــا إنوفــا بــإدارة المناطــق 
المشــتركة إلــى جانــب صيانــة البنيــة التحتيــة 
الحاليــة وتعزيــز تجربــة المجتمــع بشــكل عــام فــي 
جزيــرة اللؤلــؤة. وفــي عــام 2021، تــّم إنجــاز عــدد 
مــن المشــاريع الرئيســية مــن ناحيــة الخدمــات 

والســالمة والبيئــة والمرافــق الترفيهيــة. 

وفيما يلي قائمة ببعض اإلنجازات الرئيسية:

ــز •  ــارك( وتعزي ــد ب ــنترال )جران ــق س ــد حدائ تجدي
ــكان. ــة الس ــي لمتع ــة المش إمكاني

البــادل •  رياضــة  لممارســة  ملعبــان  افتتــاح 
ــا  ــع تكنولوجي ــر م ــى المعايي ــق أعل ــس وف تن

الخارجــي. التكييــف 

“نقــاط اســتخدام” جديــدة فــي قنــاة كارتييــه • 
لضمــان راحــة العمــال.

مواقــف ســيارات جديــدة ومظللــة فــي قنــاة • 
كارتييــه للســكان.

تقاطــع مــروري جديــد فــي قنــاة كارتييــه • 
لمزيــد مــن األمــان.

أول موقــف عــام مســتدام باللــون األخضــر • 
بجــوار صــاالت عــرض اللؤلــؤة، ممــا يقلــل مــن 

ــزز االســتدامة. ــة ويع ــرارة الخارجي الح

ــة •  ــالل إضاف ــن خ ــة م ــالمة المروري ــز الس تعزي
العديــد مــن معابــر المشــاة حــول فيفــا بحريــة 
 Pulsa إشــارات  وتركيــب  كارتييــه  وقنــاة 

ــور. ــي العب ــم ف للتحك

بحريــة •  فيفــا  ممشــى  إضــاءة  تجميــل 
ــات اإلضــاءة المســتدامة  ــد مــن تركيب والعدي

. طئ ا للشــو

علــى •  للمحافظــة  بحريــة”  “ســالل  تركيــب 
البحريــة  الكائنــات  الميــاه وحمايــة  نظافــة 
فــي جزيــرة اللؤلــؤة، وهــي األولــى مــن 

نوعهــا فــي دولــة قطــر. 

جزيــرة •  حــول  الشــواطئ  وإصــالح  ترميــم 
اللؤلــؤة.

ــات •  ــة للمركب ــواحن كهربائي ــة ش ــب أربع تركي
واســتخدام  االســتدامة  مبــادئ  لتعزيــز 
الســتراتيجية  دعمــًا  الكهربائيــة  المركبــات 

المنــاخ. وتغيــر  للبيئــة  الوطنيــة  قطــر 

المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع “تعزيــز إمكانيــة • 
الوصــول إلــى ممــرات المشــاة” فــي جميــع 

أنحــاء جزيــرة اللؤلــؤة.

خالــد •  الشــيخ  معالــي  مــن  تقديــر  شــهادة 
بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة للمشــاركة 
فــي تطويــر اســتراتيجية قطــر الوطنيــة للبيئــة 

والتغيــر المناخــي.

كمــا حصلــت مدينــا إينوفــا علــى جائــزة الســالمة 
الدوليــة 2021 بامتيــاز مــن قبــل مجلــس الســالمة 
البريطانــي تقديــرًا اللتزامهــا بالحفــاظ علــى صحــة 

وســالمة أعضــاء مجتمعهــا.

علــى  الحفــاظ  أيضــًا  إينوفــا  مدينــا  وواصلــت 
مســتوى عــاٍل مــن الخدمــات العامــة فــي جزيــرة 
ــزو  ــؤة، بالحصــول علــى خمــس شــهادات أي اللؤل
 14001 ISO9001 )إدارة الجــودة( و ISO شــملت
الصحــة  )إدارة   45001  ISOو البيئيــة(  )اإلدارة 
والســالمة المهنيــة( وISO 27001 )إدارة أمــن 
عمليــات  )إدارة   18788  ISOو المعلومــات( 

األمــن الخاصــة(. 

مجتمــع  اعتمــاد  تــم  ذلــك،  علــى  عــالوة 
المعهــد  قبــل  مــن  وخدماتــه  اللؤلــؤة  جزيــرة 
 ISO البريطانــي للمعاييــر للحصــول علــى شــهادة
22301:2019 )األمــان والمرونــة(، ممــا يجعــل 
جزيــرة اللؤلــؤة، أول مجتمــع ســكني بدولــة قطر، 
ــة  ــم أنظم ــزو لتطبيقه ــاد آي ــى اعتم ــون عل يحصل
واســتراتيجيات شــاملة إلدارة اســتمرارية األعمــال 
وفــق ألعلــى المعاييــر التــي تتميــز بالمرونــة 
فــي التحديــث والتحكــم ونشــر الخطــط الفعالــة، 
حــاالت  متطلبــات  احتســاب  إلــى  باإلضافــة 
الطــوارئ والقــدرات واحتياجــات العمــل، ممــا 
ــة  ــع مواصل ــة م ــوادث بفعالي ــإدارة الح ــمح ب يس

تشــغيل الوظائــف األساســية. 

شــركة مدينــا إينوفــا مســتمرة فــي تعزيــز مكانــة 
جزيــرة اللؤلــؤة كوجهــة آمنــة وجاذبــة للســّكان 
ــزّوار علــى حــٍد ســواء مــن خــالل العديــد مــن  وال
ــي ترتقــي  ــة الت ــة والتجميلي المشــاريع المجتمعي
بمظهــر الجزيــرة. وســتواصل الشــركة التركيز على 
المشــاريع التــي تخلــق فارقــًا إيجابيــًا لــدى أعضــاء 
أفضــل  مــن  واحــدة  تضمــن  والتــي  المجتمــع 

ــم. ــى مســتوى العال ــة عل التجــارب المجتمعي

الملكية: الشركة المتحدة للتنمية )١٠٠%(
التأسيس: ٢٠١٠

القطاع: تقديم الخدمات وإدارة المجتمعات
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شركة ماّلك اللؤلؤة 

ــدة  ــركة المتح ــل الش ــن قب ــوك( م ــؤة )تيب ــاّلك اللؤل ــركة م ــيس ش ــّم تأس ت
للتنميــة وذلــك إلدارة اتحــادات المــاّلك فيمــا يتعلــق بعقــارات التمّلــك الحــّر 

ــؤة. ــرة اللؤل ــة المشــتركة فــي جزي والمســاحات ذات الملكي

تتولــى شــركة مــاّلك اللؤلــؤة مســؤولية اإلدارة والحفــاظ على المســاحات 
المشــتركة، وممتلــكات اتحــادات المــاّلك التــي ال تعــود ملكيتهــا إلــى 
طــرف محــدد، إلــى جانــب ممارســة صالحيــات وأعمــال اتحــاد المــاّلك 

ــه. ــق علي ــكل المتف بالش

وتشــمل هــذه الواجبــات أداء مختلــف الوظائــف اإلداريــة، وإدارة المرافــق 
والمشــتريات، والشــؤون الماليــة والتأميــن، كّل حســب الحاجــة، بمــا يضمــن 
ــن  ــدة م ــة معتم ــًا لميزاني ــاّلك، وفق ــاد الم ــة التح ــة والمجدي اإلدارة الفّعال

قبــل المــاّلك، وخاضعــة للتدقيــق مــن قبــل مدقــق خارجــي مســتقل.

ــدة للمــاّلك لتســديد  فــي عــام 2021، أضافــت الشــركة طريقــة دفــع جدي
ــل  ــو يعم ــؤة”، وه ــرة اللؤل ــع جزي ــق “مجتم ــن تطبي ــم ضم ــوم خدماته رس
كأداة اتصــال أساســية بيــن إدارة شــركة المــالك والمــاّلك المعنييــن فــي 

ــؤة.  ــرة اللؤل جزي

كذلــك عــززت شــركة مــاّلك اللؤلــؤة منهجيــة دفــع رســوم الخدمــة الخاصــة 
ــع ســنوية  ــر رب ــؤة أيضــًا فــي إصــدار تقاري ــدأت شــركة مــاّلك اللؤل ــا. وب به
ــرة  إلعــالم المــاّلك باألنشــطة المســتمرة التحــادات المــاّلك ومجتمــع جزي
اللؤلــؤة، انطالقــًا مــن التزامهــا فــي تقديــم خدمــة عمــالء عاليــة الجــودة.

الملكية: الشركة المتحدة للتنمية )١٠٠%(
التأسيس: ٢٠١١

القطاع: إدارة الملكيات المشتركة
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أبرز الشركات الزميلة

ــد  قطــر كــوول هــي شــركة متخصصــة فــي تبري
المناطــق، وهــي تقــّدم خدماتهــا عــن طريــق 
اللؤلــؤة،  جزيــرة  فــي  المركزيــة  محطاتهــا 
ومنطقــة الخليــج الغربــي، والعديــد مــن محطــات 

المتــرو.

تمتلــك قطــر كــوول أربــع محطــات تبريــد، واحــدة 
منهــا تخــدم جزيــرة اللؤلــؤة، بينمــا تخــدم الثــالث 
الباقيــة منطقــة الخليــج الغربــي. وقــد بــدأت 
قطــر كــوول بإنشــاء محطتهــا الخامســة فــي 

ــوان.  ــرة جي ــة جزي ــؤة لخدم ــرة اللؤل جزي

الموجــودة  الثــالث  التبريــد  محطــات  تغّطــي 
فــي منطقــة الخليــج الغربــي 60 برجــًا، بســعة 
تبريــد إجماليــة تصــل إلــى 92,500 طــن. ولقــد 

ُأنشــئت أحــدث محطــات تبريــد المناطــق فــي 
منطقــة الخليــج الغربــي، وفقــًا لمعاييــر نظــام 
ــم البيئــي  ــادة فــي مجــال الطاقــة والتصمي القي
)LEED( المعيــار الفضــي، مــا يجعلهــا أول محطــة 
تبريــد معتمــدة مــن LEED فــي دولــة قطــر. أمــا 
محطــة التبريــد الرابعــة، الواقعــة فــي جزيــرة 
اللؤلــؤة، فتبلــغ ســعتها التبريديــة 130,000 طــن 
تبريــد. وعنــد اكتمالهــا ســتكون الســعة التبريديــة 

للمحطــة الخامســة 18,000 طــن تبريــد. 

ــد  ــة لتبري كمــا افتتحــت الشــركة محطــة متكامل
فــي  اللؤلــؤة  جزيــرة  )IDCP( ضمــن  المناطــق 
لتبريــد  محطــة  أكبــر  لتكــون   ،2010 نوفمبــر 
المناطــق مــن نوعهــا فــي العالــم، كمــا أنهــا 
ــا صديقــة للبيئــة فــي الجزيــرة. تعمــل بتكنولوجي

قطــر كــوول هــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي 
ــر،  ــة قط ــي دول ــق ف ــد المناط ــول تبري ــر حل توفي
حيــث حصــدت منــذ إنشــائها قبــل 19 عامــًا عــددًا 
كبيــرًا مــن الجوائــز والتقديــرات الدوليــة لتوفيرهــا 

حلــواًل للطاقــة المســتدامة.

ومــع الزخــم الكبيــر الــذي تكتســبه صناعــة التبريــد 
فــي المنطقــة، تعــد قطــر كــوول بتحقيــق نمــو 

واعــد، مــع مشــاريع جديــدة قيــد التحضيــر.

الشركة القطرية لتبريد المناطق )قطر كوول(

الملكية: الشركة المتحدة للتنمية )%9١.٠6(
التأسيس: ٢٠٠3

القطاع: تبريد المناطق



أبرز الشركات الزميلة

تأسســت الشــركة المتحــدة للخرســانة الجاهــزة 
ــدة  ــركة المتح ــن الش ــن كل م ــالف بي ــة ائت نتيج
للتنميــة وشــركة بيســيكس البلجيكيــة، إضافــة 

مســتثمرين قطرييــن آخريــن.

تلبيــة  مــن  عامــًا  عشــر  خمســة  مــدى  علــى 
احتياجــات أعمــال المقــاوالت فــي قطــر، مــا 
ــدة  زالــت الشــركة المتحــدة للخرســانة هــي الرائ
فــي مجــال إنتــاج وتوريــد الخرســانة الجاهــزة فــي 
ــك، واكتســبت  ــى ذل ــت قدرتهــا عل ــة، وأثبت الدول
ثقــة عمالئهــا مــن خــالل تقديــم الدعــم المتواصل 
للمواصفــات  المطابقــة  المنتجــات  وأفضــل 

الوطنيــة والعالميــة.

الجاهــزة  للخرســانة  المتحــدة  الشــركة  تلبــي 
حاجــات عمالئهــا مــن الخرســانة الجاهــزة مــن 
جزيــرة  فــي  بهــا  الخاصــة  اإلنتــاج  محطــات 
اللؤلــؤة، والمنطقتيــن الصناعيتيــن فــي مســيعيد 
ــع  ــي، كمــا تتطل والمزروعــة ومطــار حمــد الدول
نطــاق  لتوســيع  للخرســانة  المتحــدة  الشــركة 
ــات العمــالء مــن الخرســانة  ــة طلب عملياتهــا لتلبي

الجاهــزة فــي دولــة قطــر، حيــث تقــدم الشــركة 
أحــدث التقنيــات للضــخ علــى ارتفاعــات عاليــة 
ذوي  المختصيــن  مــن  فريــق  بشــكل  يكملهــا 
الخبــرات العاليــة، وتعتبــر الســعة التخزينيــة للمواد 
الخرســانة  إنتــاج  فــي  المســتخدمة  األوليــة 
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــاج لم ــتمرارية اإلنت ــزة إلس الجاه
ثالثــة أشــهر والطاقــة اإلنتاجيــة الكبيــرة للشــركة 
مدعومــًة بأســطول متكامــل مــن المعــدات، مــن 
نقــاط قــوة الشــركة والداعمــة لتكــون الشــركة 
المتحــدة للخرســانة الجاهــزة خيــار العمــالء األول.

ــدة  ــركة المتح ــت الش ــنوات، أثبت ــدار الس ــى م عل
علــى  وقدرتهــا  جاهزيتهــا  الجاهــزة  للخرســانة 
تلبيــة كافــة احتياجــات العمــالء مــن خــالل توفيــر 
ــد خرســانة ذات جــودة  ــول مبتكــرة فــي توري حل
عاليــة علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة 
واألزمــة العالميــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 
والربحيــة،  اإلنتاجيــة  األخــرى  والتحديــات 
مدفوعــة بشــغفها لحــل تحديــات البنــاء المعقدة. 
للخرســانة  المتحــدة  الشــركة  كذلــك حافظــت 
الجاهــزة علــى تميــز عملياتهــا وســاهمت فــي 

ــن  ــد م ــانية للعدي ــواد الخرس ــات الم ــة متطلب تلبي
ــة قطــر خــالل عــام  ــرى فــي دول المشــاريع الكب
ــي،  ــراج الخرج ــروع أب ــك مش ــي ذل ــا ف 2021، بم
شــقق فورســيزونز الفندقيــة فــي جزيــرة اللؤلــؤة، 
مشــروع أبــراج لوســيل بــالزا، مشــروع معالجــة 
جيــوان،  جزيــرة  الدولــي،  حمــد  مطــار  رصيــف 
المشــاريع األخــرى فــي جزيــرة  والعديــد مــن 

ــة.  ــي الدول ــؤة وف اللؤل

وتلتــزم الشــركة المتحــدة للخرســانة الجاهــزة، 
ــرص  ــري، وتح ــع القط ــا والمجتم ــة عمالئه بخدم
ــا  ــة، كم ــة نظيف ــى بيئ ــاظ عل ــى الحف ــك عل كذل
تنتهــج خطــة عمــل اســتراتيجية طموحــة ومحددة 
عمليــات  دعــم  خــالل  مــن  أعمالهــا  لتوســيع 
مشــاريع البنــاء الجديــدة التــي يجــري العمــل بهــا 
فــي مختلــف أنحــاء دولــة قطــر. لذلــك تقــف 
الشــركة علــى أهبــة االســتعداد لزيــادة حجــم 
لتلبيــة  الحاجــة،  تســتدعيه  حســبما  أســطولها 
ــى خدماتهــا، مــع االســتمرار  ــد عل ــب المتزاي الطل
ــز فــي العمــل. ــر التمّي فــي الحفــاظ علــى معايي

الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة
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الشــركة  أرســت  عامــًا،   20 مــن  ألكثــر 
فــي  الذهبــي  المعيــار  للتنميــة  المتحــدة 
مشــاريعها  تعــّد  حيــث  العقــارات  مجــال 
األكثــر طلبــًا علــى مســتوى دولــة قطــر، 
ــزت  ــة أنج ــنة موّفق ــت 2021 س ــه كان وعلي
ــة مشــاريع  خاللهــا الشــركة المتحــدة للتنمي
متميــزة فــي جزيــرة اللؤلــؤة مــع تحقيــق 
جزيــرة  تطويــر  فــي  ملحوظــًا  تقدمــًا 
جيــوان، وتوفيــر خدمــات ومرافــق حيويــة 
جديــدة للســكان. وبالتالــي، ستشــّكل هــذه 
لعــام  قويــة  انطــالق  نقطــة  اإلنجــازات 

المحــوري.  2022

فــي عــام 2021، بلــغ اإلشــغال الســكني 
فــي جزيــرة اللؤلــؤة أعلــى مســتوى لــه 
علــى اإلطــالق مــع 52 ألــف ســاكن، كمــا 
اســتقبلت الجزيــرة 34 مليــون زائــر. وبالتالي، 
فقــد ســاهم هــذا االســتقرار فــي معــدالت 
متكــررة  إيــرادات  تحقيــق  فــي  اإلشــغال 
ناتجــة عــن تأجيــر الوحــدات الســكنية وتجــارة 
الوحــدات  بيــع  إلــى  باإلضافــة  التجزئــة، 
الســكنية وقطــع األراضــي في عــام 2021.

كمــا شــهدت حركــة تأجيــر المحــالت التجارية 
فــي جزيــرة اللؤلــؤة زيــادة بنســبة 58% فــي 
ــي  ــرة ف ــدة المؤج ــة الجدي ــاحات التجزئ مس
عــام 2021 مقارنــًة بعــام 2020، وافتتــاح 
53 عالمــة تجاريــة جديــدة، بزيــادة قدرهــا 
جزيــرة  فــي  أمــا   .2020 عــام  عــن   %90
ــة  ــوان، طرحــت الشــركة المتحــدة للتنمي جي
ــت  ــة وقام ــاحات التجاري ــر المس ــة تأجي عملي
 19 ستشــغلها  مربــع  متــر   3,000 بتأجيــر 

ــة. ــة متنوع ــة تجاري عالم

كذلــك قامــت الشــركة بتوقيــع 316 عقــدًا 
فــي  الســكنية  الوحــدات  لتأجيــر  جديــدًا 
جزيــرة اللؤلــؤة بمــا فــي ذلــك 37 فيــال 
ضمــن مجّمــع حدائــق جياردينــو الجديــد. كمــا 
تــم توقيــع عقــد إيجــار مــع اللجنــة العليــا 
ســكنية  وحــدة  لـــ318  واإلرث  للمشــاريع 
العالــم  لبطولــة كأس  اســتخدامها  ســيتم 

لكــرة القــدم 2022.

للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  نجحــت  بينمــا 
ــع 148  ــن بي ــة م ــد مجزي ــق عوائ ــي تحقي ف

عقــار ســكني فــي جزيــرة اللؤلــؤة بمــا فــي 
ــراج المتحــدة إلــى  ذلــك 110 شــقة فــي أب
جانــب بيــع 14 أرض فيــال فــي جزيــرة جيــوان 
و36 شــقة فــي مبانــي كريســتال ريزيدنــس.

حققــت  التطويــري،  الجانــب  علــى  أمــا 
ــة تقدمــًا ملحوظــًا  الشــركة المتحــدة للتنمي
عــام  خــالل  جيــوان  جزيــرة  تطويــر  فــي 
المشــروع،  مــن  إنجــاز %52  بنســبة   2021
البحريــة  األعمــال  كافــة  اســتكمال  مــع 
ــوان.  ــر جي ــائية لجس ــال اإلنش ــع األعم وجمي
كمــا تــم إتمــام 61% مــن عمليــة إنشــاء 
مبانــي كريســتال ريزيدنــس، بالتزامــن مــع 
إنجــاز األعمــال التمكينيــة المتعلقــة بفنــدق 
ــادي الشــاطئي  ــوان والن ــرة جي ــا جزي كورنثي
الفلــل  لــه والبــدء بعمليــة تشــييد  التابــع 

الخاصــة.

وبالنســبة للمشــاريع القائمــة فــي جزيــرة 
اللؤلــؤة، قامــت الشــركة المتحــدة للتنميــة 
ــع أنحــاء  ــر فــي جمي بتســريع أعمــال التطوي
الجزيــرة، وبالتالــي تــم االنتهــاء مــن أبــراج 

أبرز اإلنجازات 



المتحــدة بالكامــل وتســليمها إلــى المــاّلك 
والمســتأجرين.

ــة  ــدة للتنمي ــركة المتح ــت الش ــك حقق كذل
بــارزًا فــي  خــالل العــام الماضــي تقدمــًا 
ــو، وهــو أول  ــق جياردين ــع حدائ ــر مجّم تطوي
مــع  اللؤلــؤة،  جزيــرة  فــي  فلــل  مجّمــع 
اســتكمال 60 فيــال مــن أصــل 80 فيــال، إلــى 
جانــب مجّمعــات فلورســتا جــاردن الثالثــة 
التــي تضــم 115 فيــال والــذي يجــري العمــل 

ــاء. ــال البن ــن أعم ــاء م ــى االنته عل

أمــا فيمــا يخــّص المشــاريع التجاريــة، تــم 
االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية لصــاالت 
التجاريــة وجياردينــو مــول  اللؤلــؤة  عــرض 
وتســليمها إلــى المســتأجرين. كمــا وصــل 
ومدرســة  جاليريــا  فلورســتا  مشــروعّي 
المتحــدة الدوايــة إلــى المرحلــة النهائيــة 
تمهيــدًا لتســليمهما إلــى الجهــة المشــّغلة، 
للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  بــدأت  بينمــا 
كورنثيــا  بنــادي  الخاصــة  البنــاء  أعمــال 

لليخــوت.

ــك فــي عــام 2021، قامــت الشــركة  وكذل
المتحــدة للتنميــة بتوقيــع عقــد شــراكة مــع 
القابضــة إلنشــاء  روزقــار هيلثكيــر  شــركة 
الدولــي”  اللؤلــؤة  “مستشــفى  وإدارة 
علــى  يمتــد  والــذي  ســنترال  مدينــا  فــي 
ــع  ــر جمي ــع ويوف ــر مرب ــاحة 12,000 مت مس
ــى أحــدث  ــة باإلضافــة إل التخصصــات الطبي
المعــدات والمرافــق إلــى جانــب مجموعــة 
بإشــراف  الطبيــة  الخدمــات  مــن  شــاملة 
طاقــم طبــي متخصــص يحمــل خبرة واســعة 
ــن  ــى. وم ــة للمرض ــل رعاي ــم أفض ــي تقدي ف
المقــرر افتتــاح هــذا الصــرح الطبــي المتميــز 
فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2022 حيــث 
الشــركة  هــدف  تحقيــق  فــي  سيســاهم 
اللؤلــؤة،  للتنميــة بجعــل جزيــرة  المتحــدة 

وجهــًة شــاملة ومتكاملــة.

وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أن العــام 2021 
اإلنجــازات  مــن  عــددًا  تحقيــق  شــهد  قــد 
والتحســينات المجتمعيــة، التــي أّدت إلــى 
للتنميــة علــى  المتحــدة  الشــركة  حصــول 
خمــس شــهادات ISO تعكــس المســتوى 

العالــي للخدمــات العامــة التــي تقدمهــا 
فــي جزيــرة اللؤلــؤة ممــا يشــكل حافــزًا 
وخدمــات  لتجربــة  المســتمر  للتحســين 
الشــركة  والــزّوار. كمــا حصــدت  العمــالء 
ــزة  ــة 2021 و11 جائ ــزة الســالمة الدولي جائ
ضمــن جوائــز العقــارات العربية لعــام 2021، 
ــز مشــاريع الشــركة علــى مســتوى  ــرز تمّي تب
ــر  ــى معايي ــركة بأعل ــزام الش ــة والت المنطق

الجــودة والســالمة.
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المسؤولية االجتماعية 
للشركات

باعتبارهــا إحــدى الشــركات الرائــدة المســاهمة فــي عمليــة التنميــة 
ــة للشــركة  ــة قطــر، تتســق الممارســات التجاري ــي تشــهدها دول الت
ــة  ــة االجتماعي ــداف التنمي ــع أه ــق م ــكل وثي ــة بش ــدة للتنمي المتح

ــة قطــر الوطنيــة 2030.  ــواردة فــي رؤي ــة ال واالقتصادي

لذلــك، فإنهــا تقــوم بتطبيــق أعلــى معاييــر المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات فــي جميــع قطاعــات أعمالهــا. وتغطــي هــذه المعاييــر 
الرفاهيــة  وتحقيــق  لديهــا  الموظفيــن  حقــوق  بتأديــة  االلتــزام 
االجتماعيــة لهــم، وحمايــة البيئــة مــن اآلثــار الناجمــة عــن مشــاريعها، 
ــي  ــاهمة ف ــة، والمس ــات االجتماعي ــم الخدم ــى تقدي ــة إل باإلضاف
مشــاريع األعمــال التطوعيــة، بجانــب مســؤوليتها تجــاه اإلفصــاح 

ــركات. ــة الش ــر حوكم ــق معايي ــفافية وتطبي والش

تلتــزم الشــركة المتحــدة للتنميــة بــكل جانب مــن جوانب المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات وفقًا للمفهــوم التالي:

انتهاج خيارات تدعم أعمالنا على المدى الطويل.• 

االلتــزام بالطــرق الســليمة التــي تحتــرم حقــوق اإلنســان وحمايــة • 
البيئــة.

التعبيــر عــن مكانــة وشــخصية الشــركة المتحــدة للتنميــة باألقوال • 
واألفعال.

المسؤولية تجاه الموظفين:

تؤمــن الشــركة المتحــدة للتنميــة بأهميــة اســتقطاب أفضــل الكوادر 
البشــرية، والمحافظــة علــى اســتمراريتها فــي الشــركة. لذلــك، توفــر 
ــة  ــر بيئ ــه، فضــاًل عــن توفي ــاس للعمــل في ــوق الن ــًا يت الشــركة مكان
وثقافــة عمــل عادلــة، وقــوى عاملــة تعكــس التنــوع الــذي يتســم 
بــه المجتمــع القطــري بشــكل عــام. تســعى الشــركة المتحــدة 
ــا،  ــع موظفيه ــر لجمي ــب والتطوي ــرص التدري ــر ف ــى توفي ــة إل للتنمي

ــق األفضــل. ــوا بالطاقــات والقــدرات لتحقي لضمــان أن يتحّل

المسؤولية تجاه البيئة:

ــح  ــة، ويتض ــة البيئ ــة وصيان ــة بحماي ــدة للتنمي ــركة المتح ــزم الش تلت
ذلــك مــن خــالل االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه بإدمــاج برامــج 
التنميــة المســتدامة فــي القــرارات والممارســات التجاريــة التــي 
تقــوم بهــا الشــركة. وترتكــز جهــود الشــركة علــى المســائل التــي 
النفايــات،  تدويــر  وإعــادة  إدارة  فــي  الواعيــة  باألســاليب  تهتــم 
وجميــع النشــاطات الصديقــة للبيئــة والجوانــب المتعلقــة بالتعبئــة 

والتغليــف، واالســتخدام األمثــل للطاقــة فــي جميــع مشــاريعها 
ــل:  ــة مث ــة للبيئ ــات الصديق ــتخدام التقني ــى اس ــالوة عل ــة، ع القائم
تبريــد المناطــق، والنظــام اآللــي للتخلــص مــن النفايــات، والتدريــب 
المســتمر للموظفيــن وتنظيــم الفعاليــات التــي تهــدف إلــى تســليط 
التوعيــة  وحمــالت  البيئيــة،  والقضايــا  المبــادرات  علــى  الضــوء 
المســتمرة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن اآلثــار الســلبية علــى البيئــة 
واالســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة مــن خــالل االبتــكار ومراقبــة 

األداء.

المسؤولية تجاه المجتمع:

تســاهم الشــركة المتحــدة للتنميــة فــي تعزيــز الرفاهيــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لشــعب دولــة قطــر ألنهــا تــدرك معنــى ومــدى الترابط 
العميــق بيــن الشــركات الســليمة والمجتمعــات المعافــاة. وقــد 
ــي  ــادرات الت ــل المب ــرة لتموي ــة كبي اســتثمرت الشــركة مــوارد مالي
ــة  ــة والتعليمي ــة واالجتماعي ــب االقتصادي ــز الجوان ــأنها تعزي ــن ش م
ــة  ــج لنوعي ــردود والنتائ ــين الم ــي، وتحس ــتقرار البيئ ــة واالس والصحي

الحيــاة فــي دولــة قطــر.

المسؤولية تجاه حوكمة الشركات:

منــذ تأسيســها، تســعى الشــركة المتحــدة للتنمية للمحافظة بشــكل 
دائــم علــى ســجل ناصــع يمتثــل لجميــع القوانيــن واللوائــح المعمول 
بهــا فــي الدولــة. وتحــرص الشــركة علــى القيــام بمراجعــة مســتمرة 
لنظــام الرقابــة اإلداريــة لديهــا، وذلــك تطبيقــًا لمبــدأ اإلفصــاح 

والشــفافية والمســاءلة ولتعزيــز أداء الشــركة بشــكل عــام.

الخالصة:

تتعهــد الشــركة المتحــدة للتنميــة بتحمــل مســؤولياتها االجتماعيــة 
مــن خــالل إظهــار إيمــان الشــركة بأهميــة المواطنــة الصالحــة، 
البيئيــة  السياســات  وانتهــاج  الفعالــة،  المجتمعيــة  والمشــاركة 
ــين  ــى تحس ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــادئ الحوكم ــق مب ــليمة، وتطبي الس
ــع أرجــاء الشــركة، وإرســاء ثقافــة  الشــفافية والمســاءلة فــي جمي

المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بطريقــة فاعلــة.
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الرأي

لقــد دققنــا البيانــات المالية الموحدة للشــركة المتحــدة للتنمية 
ش.م.ع.ق. )"الشــركة"( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم معــا بـــ 
"المجموعــة"( والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحد 
كما في 31 ديسمبر 2021 والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة 
والدخــل الشــامل اآلخــر، و التدفقــات النقديــة، والتغيــرات فــي 
حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة في ذلــك التاريــخ واإليضاحات 
التي تشــتمل على السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومات 

التفســيرية األخرى.

برأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة 
عادلــة، مــن كافــة الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالــي الموحد 
للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2021 وأدائها المالي الموحد 
وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة في ذلــك التاريخ 

وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي

ــر الدوليــة للتدقيــق.  ــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعايي لقــد قمن
قمنــا بمزيــد مــن التوضيــح لمســؤوليتنا وفقــا لتلــك المعايير في 
الجــزء الخــاص بمســؤوليات المدقــق عــن تدقيق البيانــات المالية 
الموحــدة فــي هــذا التقرير. إننا مســتقلون عــن المجموعة وفقا 
لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عن 
مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاســبين )"قواعد السلوك 
األخالقــي"( والمتطلبــات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق 
التــي نقــوم بها علــى البيانات المالية الموحــدة للمجموعة في 
دولــة قطــر. وقــد قمنا باســتيفاء مســؤولياتنا األخالقيــة األخرى 
وفقــا لتلــك المتطلبــات ولقواعــد الســلوك األخالقــي. إننــا نــرى 
أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتكويــن 

أســاس ســليم للــرأي الــذي توصلنــا إليه.

أمور التدقيق األساسية

إن أمــور التدقيــق األساســية وفقــا لحكمنــا المهنــي هــي تلــك 
األمــور التــي كان لهــا األهميــة القصــوى فــي أعمــال التدقيــق 
التــي قمنــا بهــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة. لقــد 
تمــت معالجــة هــذه األمور في ســياق تدقيقنــا للبيانــات المالية 
الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا عنهــا، كمــا إننــا ال نقــدم رأيا 

منفصــال عــن هــذه األمور.

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى السادة المساهمين في الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
إلى السادة المساهمين في الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.

أمور التدقيق األساسية )تابع( 

 تقييم االستثمارات العقارية

 راجع إيضاحات ٢ و4 و١٠ حول البيانات المالية الموحدة

وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية

ركزنا على هذا األمر لألسباب التالية:

أن القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات العقاريــة كمــا فــي تاريــخ • 
التقريــر تمثل نســبة 50 % من إجمالــي موجودات المجموعة؛ 
وبالتالــي فهــي تمثــل جــزء جوهري من بيــان المركــز المالي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )نســبة 49% في ســنة 2020(.

يتضمــن تقييــم االســتثمارات العقاريــة اســتخدام أحــكام • 
وتقديــرات هامــة.

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمر، من 
بيــن أمــور أخــرى، مــا يلي:

تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية المقيم الخارجي. • 
 

فحص تقارير التقييم وتقييم ما إذا كان ألي من المواضيع • 
المدرجــة فيهــا تأثيــر محتمــل علــى المبالــغ المســجلة و / أو 

اإلفصاح فــي البيانات الماليــة الموحدة.

ــع •  ــم بتتب ــي التقيي ــواردة ف ــار ال ــات العق ــة معلوم مطابق
عينــة مــن المدخــالت علــى ســجالت العقــار ذي الصلــة 

ــة. ــه المجموع ــظ ب ــذي تحتف ال

إشراك مقيمينا المهني للمساعدة في المواضيع التالية:• 

-  تقييــم مــدى توافــق أســس التقييــم ومــدى مالءمــة 
المنهــج المســتخدم اســتنادا إلــى ممارســات التقييــم 

ــا.  ــة عموم المقبول

-  تقييــم مالءمــة معــدالت الخصــم المســتخدمة والتــي 
تضمنــت مقارنــة معــدل الخصــم مــع متوســطات 
ــل  ــي تعم ــة الت ــواق ذات الصل ــبة لألس ــاع بالنس القط
فيهــا المجموعــة والتدفقــات النقديــة المســتخدمة 

فــي التقييــم.

تقييــم كفايــة اإلفصاحــات بالقوائــم الماليــة متضمنــة • 
اإلفصاحــات عــن االفتراضــات و األحــكام الهامــة



معلومات أخرى

مجلــس اإلدارة هو المســؤول عــن المعلومات األخرى. تشــتمل 
ــر  ــواردة فــي التقري ــى المعلومــات ال المعلومــات األخــرى عل
ــة الموحــدة  ــات المالي الســنوي ولكنهــا ال تشــتمل علــى البيان
ــا عليهــا. قبــل تاريــخ تقريــر  وتقريــر مدقــق الحســابات الصــادر عن
ــر مجلــس اإلدارة والــذي  ــا علــى تقري مدقــق الحســابات، حصلن
يمثــل جــزء مــن التقريــر الســنوي، أمــا باقــي محتويــات التقريــر 
الســنوي فانــه من المتوقع أن تكــون متاحة لنا بعد ذلك التاريخ.

ــة الموحــدة المعلومــات  ــات المالي ــا حــول البيان ال يغطــي رأين
األخــرى ونحــن لــم و لــن نصــدر أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد 

عليهــا.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مســؤوليتنا 
هــي دراســة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله عندمــا تصبح 
متاحــة، وعنــد القيــام بذلــك، ســنأخذ فــي اعتبارنــا مــا إذا كانــت 
المعلومــات األخــرى غير متوافقة بشــكل جوهري مــع البيانات 
الماليــة الموحــدة أو إذا كان مــن الواضــح أن المعلومــات التــي 

حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق يشــوبها أخطــاء جوهرية. 

إذا توصلنــا، اســتنادا إلــى عملنــا الــذي قمنــا بأدائــه بنــاء علــى 
المعلومــات األخــرى المســتلمة قبــل تاريــخ تقريــر التدقيــق هــذا، 
إلــى أن هنــاك أخطــاء جوهريــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى، 
فإنــه ينبغــي علينــا اإلبــالغ عــن تلــك الحقيقة. ليــس لدينا مــا نبلغ 

عنــه فــي هــذا الصــدد.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة 
الموحــدة وعرضها بشــكل عــادل وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير 
الماليــة، وكذلــك أنظمــة الرقابــة التي يحدد مجلــس اإلدارة أنها 
ضروريــة للتمكــن مــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة الخاليــة 
مــن أيــة أخطــاء جوهريــة ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مجلــس اإلدارة 
ــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــا  مســؤول عــن تقيي
لمبدأ االســتمرارية، واإلفصاح، حســب مقتضى الحال، عن األمور 
المتعلقة بمبدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس المحاســبة وفقا 
لمبــدأ االســتمرارية مــا لــم يخطــط مجلــس اإلدارة إمــا لتصفيــة 
المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديــه بديــل واقعــي 

خالفــا للقيــام بذلــك.
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ــة  ــات المالي ــق البيان مســؤولية مدقــق الحســابات عــن تدقي
ــدة الموح

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت 
ــة،  ــة مــن أخطــاء جوهري ــة الموحــدة ككل خالي ــات المالي البيان
ــر مدقــق  ــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقري ســواء كان
الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن "التأكيــد المعقــول" هــو 
تأكيــد علــى مســتوى عــال، ولكنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق 
التــي تتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائما عن 
أخطــاء جوهريــة عندمــا تكون موجودة. يمكن أن تنشــأ األخطاء 
عــن غــش أو خطــأ، وتعتبــر هامــة إذا كان يمكــن، بشــكل فــردي 
أو جماعــي، أن يتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر علــى القــرارات 
ــذه  ــاس ه ــى أس ــتخدمون عل ــا المس ــي يتخذه ــة الت االقتصادي

البيانــات الماليــة الموحــدة.

ــق،  ــة للتدقي ــر الدولي ــق وفقــا للمعايي ــة التدقي كجــزء مــن عملي
ــة  ــكوك المهني ــى الش ــي عل ــا ونبق ــا مهني ــارس حكم ــا نم فإنن

فــي جميــع أعمــال التدقيــق. كمــا إننــا نقــوم بـــ:

ــات •  ــي البيان ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــم مخاط ــد وتقيي تحدي
ــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ،  ــة الموحــدة، ســواء كان المالي
تصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك 
ــبة  ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــر، والحص المخاط
ــا. إن خطــر عــدم اكتشــاف أيــة أخطــاء  لتكويــن أســاس لرأين
جوهريــة ناتجــة عــن غــش هــو أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن 
خطــأ، نظــرا ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تدليــس وتزويــر، أو 
حــذف متعمــد أو محــاوالت تشــويه، أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة • 
بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب 
الظــروف، ولكــن ليــس لغرض إبــداء رأي حول فعاليــة الرقابة 

الداخليــة للمجموعــة.

المتبعــة •  تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية 
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات ذات الصلــة 

التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة.

ــدأ •  ــتخدام اإلدارة لمب ــة اس ــدى مالءم ــى م ــة عل ــداء نتيج إب
االســتمرارية المحاســبي، واســتنادا إلــى أدلــة التدقيــق التــي 
يتــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كانــت هنــاك شــكوكا جوهريــة 
ذات صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكا كبيــرة 
حــول مقــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالها وفقــا لمبدأ 
ــة،  ــكوكا جوهري ــاك ش ــى أن هن ــا إل ــتمرارية. إذا توصلن االس
فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات 
إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة 
ــر  الموحــدة، أو إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غي
كافــي، بتعديــل رأينــا. إن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تعتمــد 
علــى أدلــة التدقيــق التي تم الحصــول عليها حتــى تاريخ تقرير 
مدقــق الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف 
المســتقبلية قــد تتســبب فــي أن تقــوم المجموعــة بالتوقف 

عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية.

تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا • 
ــت  ــا إذا كان ــات، وفيم ــك اإلفصاح ــي ذل ــا ف ــا، بم ومحتواه
البيانــات الماليــة الموحدة تمثــل المعامــالت واألحداث ذات 

العالقــة بالطريقــة التــي تحقــق العــرض العــادل.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق • 
بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشــطة التجارية داخل 
المجموعــة إلبــداء الرأي حــول البيانات الماليــة الموحدة. إننا 
مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإجــراء أعمــال التدقيــق 
للمجموعــة. وســنظل نحــن المســؤولون الوحيــدون عــن رأينــا 

ــول التدقيق. ح

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
إلى السادة المساهمين في الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق.



نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، ضمــن أمــور أخــرى، 
بالنطــاق المخطــط له وتوقيــت التدقيق ونتائــج التدقيق الهامة، 
بمــا فــي ذلــك أي وجــه مــن أوجه القصــور المهمة فــي الرقابة 

الداخليــة التــي نحددهــا أثنــاء قيامنــا بالتدقيق.

نقــوم أيضــا بتزويــد مجلــس اإلدارة ببيــان بالتزامنــا بالمتطلبــات 
األخالقيــة ذات الصلــة بشــأن االســتقاللية، ونبلغهــم عــن جميــع 
العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول 
أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا و عندمــا تقتضي الحاجــة، اإلجراءات 

المتخــذة للقضــاء علــى التهديــدات أو الضمانــات المطبقــة.

مــن بيــن األمــور التــي تــم تقديمهــا لمجلــس اإلدارة، نحــدد تلــك 
المســائل التــي كانــت لهــا األهميــة القصــوى فــي تدقيــق 
البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة وبالتالــي فهــي أمور 
التدقيــق األساســية. نحــن نصــف هــذه األمــور فــي تقريــر مدقق 
الحســابات مــا لــم يحــل قانــون أو الئحــة دون الكشــف العلنــي 
عــن مســألة أو عندمــا، فــي حــاالت نــادرة جــدا، نقــرر عــدم إيــراد 
مســألة مــا فــي تقريرنــا نظــرا لآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عن 
القيــام بذلــك والتــي قــد يتوقــع بشــكل معقــول أن ترجــح علــى 

المصلحــة العامــة فــي حالــة ورودهــا فــي التقريــر.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفًقــا لمــا يتطلبــه قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 
لعــام 2015، فإننــا نفيــد أيًضــا بمــا يلــي:

ــي  ــات الت ــات واإليضاح ــع المعلوم ــى جمي ــا عل ــد حصلن i(  لق
ــق.  ــراض التدقي ــة ألغ ــا ضروري ــا أنه اعتبرن

ii(  تحتفظ الشــركة بســجالت محاســبية منتظمة وتتفق بياناتها 
الماليــة الموحدة مع تلك الســجالت.

iii(  لقــد قمنــا بقــراءة تقريــر مجلــس االداراة الــذي ســوف يتــم 
ادراجــة ضمــن التقريــر الســنوي والمعلومــات الماليــة التي 

يتضمنهــا تتفــق مــع ســجالت الشــركة.

iv(  باإلضافــة إلــى ذلــك تم القيــام بجــرد مخزون الشــركة وفقا 
للمبادئ المتعــارف عليها.

v(  لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أيــة مخالفــات لقانــون الشــركات 
ــود النظــام  ــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 أو لبن التجاري
األساســي للصندوق والتعديالت عليه خالل الســنة يمكن أن 
يكــون لهــا أثــر جوهــري علــى بيــان المركــز المالــي أو أدائــه 
المالــي كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

2 فبراير 2022
الدوحة

دولة قطر

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي 

سجل مراقبي الحسابات رقم )251(
بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: 

مدقق خارجي، رخصة رقم 120153
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التقرير السنوي ٢٠٢١

بيان الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر الموحد

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

 ٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

1,175,692 ٢,٠38,4٢7 37اإليرادات
)555,624((١,397,٢١6)تكلفة اإليرادات

620,068 64١,٢١١ إجمالي الربح

 1,128 984إيرادات توزيعات أرباح
68٢,84٢68,433 إيرادات تشغيلية أخرى

)10,890( (١,964)14 خسارة القيمة العادلة لالستثمارات المالية
)63,579( (8,446)17 مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

)305,173((3٠7,978)7 مصاريف إدارية وعمومية
)9,045( (١4,659)مصاريف مبيعات وتسويق

39١,99٠300,942الربح التشغيلي

10١5,47١43,563ربح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 39,212 7١,58٠إيرادات التمويل
)115,494( (١١8,8٢4)تكاليف التمويل

)76,282((47,٢44)صافي تكاليف التمويل

13١,١٢١5,865حصة من صافي نتائج شركات زميلة
36١,338274,088الربح قبل الضريبة

)9,164((5,7٢4)30ضريبة الدخل
355,6١4264,924صافي ربح السنة 

صافي ربح السنة عائد إلى :
3٢5,8٠8226,055حاملي أسهم الشركة األم

٢9,8٠638,869حصص غير مسيطرة
355,6١4264,924

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.



 ٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

العائد األساسي للسهم لحاملي أسهم الشركة األم:
8٠.٠9٢0.064العائد األساسي و المخفف للسهم )ريال قطري(

--الدخل الشامل ااَلخر
355,6١4264,924إجمالي الدخل الشامل للسنة 

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
3٢5,8٠8226,055حاملي أسهم الشركة األم

٢9,8٠638,869حصص غير مسيطرة
355,6١4264,924

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

9٢,867,58٠2,870,783عقار وآالت ومعدات
10١٠,٠٠5,5759,717,613استثمارات عقارية 

11١١,6987,207حق استخدام األصل
12٢,498709موجودات غير ملموسة

1337,95443,233استثمارات في شركات زميلة
1449,8٢351,787استثمارات مالية 

1783١,٢57853,393ذمم مدينة و أرصدة مدينة أخرى
16١١9,789128,476تكاليف مؤجلة

١3,9٢6,١7413,673,201إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
902,826 953,٠٠١ 15مخزون

1,524,954 ١,769,583 أعمال قيد التنفيذ 
17١,543,37٢1,480,689ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

13,263 ١3,8٠9 16تكاليف مؤجلة
1,881,251 ١,795,865 18النقد وأرصدة البنوك

6,٠75,63٠5,802,983إجمالي الموجودات المتداولة
٢٠,٠٠١,8٠419,476,184إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

3,540,862 3,54٠,86٢ 19رأس المال 
1,752,393 ١,77٠,43١ 20احتياطي قانوني
1,212,049 ١,٢١٢,٠49 21احتياطيات أخرى

4,475,4944,449,679أرباح مدورة
١٠,998,83610,954,983الحقوق الملكية العائدة لحاملي أسهم الشركة األم

75,568366,796حصص غير مسيطرة
١١,٠74,4٠411,321,779إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد
كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢١



٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

3,237,894 3,٠١٢,١39 24قروض ذات فوائد 
97,675 ١١4,٢4٠ 25ذمم دائنة و أرصدة دائنه أخرى
106,731 ١8١,575 26مبالغ محتجزة مستحقه الدفع

638,166 6٠7,46٢ 27إيرادات مؤجلة
47,977 49,7٠8 28مكافآت نهاية خدمة الموظفين

6,034 9,٢73 29التزام التأجير
3,974,3974,134,477إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
24١,5٢١,٠84624,180قروض ذات فوائد

253,٢57,3563,221,907ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
115,205 ١١٢,943 26مبالغ محتجزة مستحقه الدفع

57,225 58,73١ 27إيرادات مؤجلة
1,411 ٢,889 29التزام التأجير

4,953,٠٠34,019,928إجمالي المطلوبات المتداولة
8,9٢7,4٠٠8,154,405إجمالي المطلوبات

٢٠,٠٠١,8٠419,476,184إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمــت الموافقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 2 فبرايــر 2022 ووقعهــا نيابــة عــن المجلــس 
كل من: 

إبراهيم جاسم العثمان
الرئيس التنفيذي

تركي بن محمد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم

إجماليأرباح مدورةاحتياطيات أخرىاحتياطي قانونيرأس المال
حصص غير

مسيطرة
 إجمالي حقوق

الملكية
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

3,540,8621,729,7871,212,0494,431,13210,913,830325,71911,239,549الرصيد في 1 يناير 2020
226,055226,05538,869264,924---صافي ربح السنة

-------الدخل الشامل اآلخر للسنة
---)22,606(-22,606-تحويل إلى احتياطي قانوني )إيضاح 20(

)177,043(-)177,043()177,043(---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(
المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

)5,651(-)5,651()5,651(---)إيضاح 23( 

-2,208)2,208()2,208(---حركات في الحصص غير المسيطرة
3,54٠,86٢١,75٢,393١,٢١٢,٠494,449,679١٠,954,983366,796١١,3٢١,779الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

3٢5,8٠83٢5,8٠8٢9,8٠6355,6١4---صافي ربح السنة
-------الدخل الشامل اآلخر للسنة

7,88١7,88١-----حصة أطراف ذات عالقة من الضرائب
---(١8,٠38)-١8,٠38-تحويل إلى احتياطي قانوني )إيضاح 20(

(١9١,١9٢)(١4,١49)(١77,٠43)(١77,٠43)---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(
(4١٢,٠٢3)(3١5,٢56)(96,767)(96,767)---شراء حصص غير مسيطرة دون تغيير في السيطرة )إيضاح 32(
المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

(8,١45)-(8,١45)(8,١45)---)إيضاح 23( 

49٠49٠-----حركات في الحصص غير المسيطرة
3,54٠,86٢١,77٠,43١١,٢١٢,٠494,475,494١٠,998,83675,568١١,٠74,4٠4الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 



العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم

إجماليأرباح مدورةاحتياطيات أخرىاحتياطي قانونيرأس المال
حصص غير

مسيطرة
 إجمالي حقوق

الملكية
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

3,540,8621,729,7871,212,0494,431,13210,913,830325,71911,239,549الرصيد في 1 يناير 2020
226,055226,05538,869264,924---صافي ربح السنة

-------الدخل الشامل اآلخر للسنة
---)22,606(-22,606-تحويل إلى احتياطي قانوني )إيضاح 20(

)177,043(-)177,043()177,043(---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(
المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

)5,651(-)5,651()5,651(---)إيضاح 23( 

-2,208)2,208()2,208(---حركات في الحصص غير المسيطرة
3,54٠,86٢١,75٢,393١,٢١٢,٠494,449,679١٠,954,983366,796١١,3٢١,779الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠

3٢5,8٠83٢5,8٠8٢9,8٠6355,6١4---صافي ربح السنة
-------الدخل الشامل اآلخر للسنة

7,88١7,88١-----حصة أطراف ذات عالقة من الضرائب
---(١8,٠38)-١8,٠38-تحويل إلى احتياطي قانوني )إيضاح 20(

(١9١,١9٢)(١4,١49)(١77,٠43)(١77,٠43)---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(
(4١٢,٠٢3)(3١5,٢56)(96,767)(96,767)---شراء حصص غير مسيطرة دون تغيير في السيطرة )إيضاح 32(
المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

(8,١45)-(8,١45)(8,١45)---)إيضاح 23( 

49٠49٠-----حركات في الحصص غير المسيطرة
3,54٠,86٢١,77٠,43١١,٢١٢,٠494,475,494١٠,998,83675,568١١,٠74,4٠4الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

األنشطة التشغيلية
36١,338274,088ربح السنة ٌقبل الضريبة

التعديالت:
)5,865((١,١٢١)13حصة من صافي نتائج شركات زميلة

9١٠٢,743104,891استهالك
11,219 ١١,46١خسارة من استبعاد عقار وآالت ومعدات

214 12٢٢6إطفاء موجودات غير ملموسة
3,514 11٢,7٢٢إطفاء حق استخدام األصل

76,282 47,٢44صافي تكاليف التمويل
)1,128((984)إيرادات توزيعات أرباح

63,579 178,446مخصص انخفاض ذمم مدينة 
10,890 14١,964خسارة القيمة العادلة لالستثمارات المالية

)43,563((١5,47١)10ربح القيمة العادلة لالستثمارات عقارية
8,511 286,٢١3مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5٢4,78١502,632الربح التشغيلي فبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل :
72,300 5١5المخزون

)865,656((٢44,6٢9)أعمال قيد التنفيذ
143,237(44,449)ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

634,866 44,345ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
73,817 7٢,58٢مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

)31,691((٢١,٠57)إيرادات وتكاليف مؤجلة، بالصافي
33٢,٠88529,505النقد الناتج من أنشطة التشغيل

)107,843((١٠7,359)تكاليف تمويل مدفوعة
)5,798((4,48٢)28مكافاة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة

)2,444((8,39٢)ضريبة دخل مدفوعة 
٢١١,855413,420صافي النقد من األنشطة التشغيلية

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

بيان التدفقات النقديه الموحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.



٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

األنشطة االستثمارية:
)13,326((١١6,١38)9إضافات عقار وآالت و معدات

1,191 5,١37متحصالت من بيع عقار وآالت ومعدات
)474((٢,٠١5)12إضافات موجودات غير ملموسة

44,887 75,٠79إيراد فوائد مستلمة
)188,226((3٢3,١8١)10إضافات استثمارات عقارية

)3,871((3,٠5١)29سداد إلتزامات اإليجار
)385,965((76,3٢8)الحركة على ودائع ألجل التي تستحق بعد أكثر ثالثة أشهر

-(4١٢,٠٢3)32شراء حصص غير مسيطرة
7,38412,328متحصالت توزيعات أرباح من شركات زميلة و أخرى مستثمر فيها

)533,456((845,١36)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:
692,820 ١,١94,573متحصالت قروض ذات فوائد

)198,821((53١,8١4)سداد قروض ذات فوائد
)177,043((١9١,١9٢)22توزيعات أرباح مدفوعة

47١,567316,956صافي النقد من األنشطة التمويلية

196,920(١6١,7١4)صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما في حكمه
18497,8١7300,897النقد وما في حكمه في بداية السنة

18336,١٠3497,817النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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١.  المعلومات عن الشركة والنشاط 
الرئيسي

للتنميــة ش.م.ع.ق )"الشــركة"(  تأسســت الشــركة المتحــدة 
)"الشــركة األم"( كشــركة مســاهمة قطريــة بموجب المرســوم 
األميــري رقــم )2( الصــادر فــي 2 فبراير 1999 والتــي يتم تداول 
ــر  ــة قط ــي دول ــجل ف ــركة المس ــب الش ــد مكت ــهمها. يوج أس
وعنوانه الدوحة ص.ب 7256. تشــمل البيانات المالية الموحدة 
للشــركة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 
البيانات المالية للشــركة وشــركاتها التابعة )ويشــار إليهم جميعَا 
بـــ "المجموعــة" ومنفصلــة بـ "شــركات المجموعة"( ومســاهمة 
المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة. تــم اإلفصــاح عــن البيانــات 

حــول هيــكل المجموعــة فــي إيضــاح 4,1.

النشــاط الرئيســي للمجموعــة هــو المســاهمة واالســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة والمرافــق، التنميــة الحضارية، المشــاريع المرتبطة 
ــه،  ــة، الضيافــة والترفي ــئ والخدمــات ذات الصل ــة، الموان بالبيئ
إدارة األعمــال التجاريــة و توفيــر حلــول تكنولوجيــا المعلومــات.

بموجــب المرســوم األميــري رقــم 17 لســنة 2004 تــم منــح 
الشــركة الحــق لتطويــر جزيــرة اصطناعيــة فــي الميــاه القطريــة 
ــًا فــي  ــر العقــارات. تعمــل الشــركة حالي ــع و/أو تأجي ــك لبي وذل
تطويــر هــذه المنطقــة المعروفــة باســم مشــروع اللؤلــؤة قطر. 
يشــمل مشــروع اللؤلــؤة قطــر اســتصالح أراضي تغطي مســاحة 
قدرهــا 985 هكتــار )4.2 مليــون متــر مربــع( وتحويلهــا إلــى 
جزيــرة اصطناعيــة وتطويــر الجزيــرة إلــى مجموعــة مــن المناطق 
تتضمــن فلــل علــى الواجهــة البحريــة ومســاكن وشــقق فاخــرة، 
مجمــع تســوق وفنــادق خمــس نجــوم وأحــواض لرســو القــوارب 
إضافــة إلــى مدارســة ومستشــفى مع البنيــة التحتيــة والمرافق 

االجتماعيــة الالزمــة.

تم إصدار البيانات المالية الموحـــدة للمجموعة للســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2021 بنــاًء على موافقة مـــجلس اإلدارة في 

2 فبراير 2022.

٢. أسس األعداد

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعة وفقــًا للمعايير 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معايير المحاســبة 

الدولية.

ــة  ــدأ التكلف ــًا لمب ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع ت
التاريخيــة بإســتثناء األراضي المدرجة كعقــارات وآالت ومعدات 
واالستثمارات العقارية واالستثمارات المالية، التي يتم قياسها 

بالقيمــة العادلــة حســب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. 

ــال القطــري وهــي  تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بالري
العملــة الوظيفيــة للمجموعــة. تم تقريب جميــع البيانات المالية 
المعروضــة بالريــال القطــري إلــى أقــرب ألــف ريــال قطــري مــا 

لــم تتــم اإلشــارة إلــى خــالف ذلــك.

األحكام

أثنــاء عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة قامــت 
اإلدارة بوضــع األحــكام التاليــة، بمعــزل عــن تلــك التــي تتضمــن 
ــغ المدرجــة  ــى المبال ــر هــام جــدًا عل ــي لهــا تأثي ــرات، والت تقدي

فــي البيانــات الماليــة الموحــدة:

تحقيق اإليرادات من الوحدات العقارية

ــة  ــس تفصيلي ــى مقايي ــد اإلدارة عل ــكام، تعتم ــاد األح ــد إتخ عن
فــي تحقيــق اإليــرادات مــن بيــع الوحــدات العقاريــة علــى النحو 
المبيــن فــي المعيار الدولــي للتقارير المالية رقــم 15 "اإليرادات 
مــن العقــود مــع العمــالء"، وعلــى وجــه الخصــوص، مــا إذا 
كانــت المجموعــة قــد قامــت بتحويــل الســيطرة علــى العقارات 

المكتملــة إلــى المشــتري.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة



تصنيف االستثمارات العقارية أو المخزون

تصنــف العقــارات إمــا اســتثمارات عقاريــة أو مخــزون بنــاًء علــى 
المقاييــس التاليــة:

ــر •  ــي الغي ــة، األراضــي و المبان  تتضمــن االســتثمارات العقاري
مشــغولة و الغيــر محتفــظ بها مــن قبل المجموعــة لعملياتها 
وليســت للبيــع ضمن نطــاق األعمال االعتيــادي ولكن الغرض 
األساســي منهــا هــو تحقيــق عائــدات اإليجــار و تحقيــق عائــد 

رأسمالي. 
 يشــمل المخزون، األراضي و العقارات الســكنية المحتقظ بها • 

للبيــع ضمــن نطــاق األعمــال االعتيــادي وخصوصــَا العقــارات 
الســكنية التــي تقــوم المجموعــة بتطويرهــا بصــدد بيعها إما 

قبــل أو عنــد االنتهــاء مــن البناء. 

تحويــل الوحــدات العقاريــة مــن المخــزون إلــى االســتثمارات 
العقارية 

تقــوم المجموعــة ببيــع األصــول العقاريــة فــي ســياق أعمالهــا 
ــم  ــار، يت ــتخدام العق ــي الس ــر الفعل ــة تغيي ــي حال ــة. وف العادي
ــة  ــتثمارات عقاري ــى اس ــارات إل ــة للعق ــة الدفتري ــل القيم تحوي
وأي فروقــات بيــن القيمــة العادلــة للوحــدة العقاريــة وقيمتهــا 
الدفتريــة يتــم إدراجهــا فــي بيــان الربــح أوالخســارة والدخــل 

ــل. ــخ التحوي الشــامل اآلخــر فــي تاري

األعمــار اإلنتاجيــة للعقــار واآلالت والمعــدات و الموجودات 
ــة غير الملموس

تقــوم إدارة المجموعــة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة للعقــارات 
واآلالت والمعدات و الموجودات غير الملموسة لغرض احتساب 
االســتهالك. ذلــك بعــد األخــذ فــي االعتبــار االســتخدام المتوقع 
للموجودات أو التلف والتآكل الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجعة 
األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة وطريقــة االســتهالك بصــورة دوريــة 
للتأكــد مــن أن طريقــة وفترة االســتهالك تتماشــى مــع المنافع 

االقتصاديــة المتوقعــة مــن تلــك الموجودات.

انخفاض قيمه األصول غير المالية

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة للمجموعــة 
)المســتثمرون فــي حقــوق الملكيــة والعقــارات والمعــدات 
ولكــن ليــس المخزون واالســتثمارات العقارية( فــي تاريخ التقرير 
ــد  ــاك أي مؤشــرات النخفــاض القيمــة. ان تحدي مــا إذا كان هن
مــا يمكــن اعتبــاره منخفــض القيمــة و يتطلــب أحــكام جوهريــة.

االستمرارية 

قامــت االدارة باجــراء تقييــم لمقــدرة المجموعــة علــى مواصلة 
ــأن  ــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة ب ــى أســاس مب أعمالهــا عل
لــدى المجموعــة المــوارد التــي تمكنهــا مــن مواصلــه اعملهــا 
ــاح لدىهــا  فــي المســتقبل القريــب. قــد حققــت المجموعــة ارب
صافــي موجــودات )حقــوق الملكية(ايجابــي, راس مــال عامــل 

وتدفقــات نقديــة قائمــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر.

كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح 39 "تأثيــر كوفيــد-19"، ازدادت 
بيئــة المخاطــر العامــة التــي تعمل فيهــا المجموعة خــالل العام 
إلــى حد كبير بســبب اســتمرار مســتوى عــدم اليقين العام بشــأن 
التأثيــر المســتقبلي لـــكوفيد-19 فــي جميــع أنحــاء العالم. ومع 
ذلــك، تــرى إدارة المجموعــة إلــى أنــه ال توجــد شــكوك جوهرية 
ــر علــى قدرتهــا علــى االســتمرار. ولذلــك يســتمر إعــداد  قــد تؤث

البيانــات الماليــة علــى مبدأ االســتمرارية.

التزامات اإليجار

تقــوم اإلدارة بتقييــم مــا إذا كانــت العقــود المبرمــة مــن قبــل 
المجموعــة لتأجيــر أصــول متنوعــة تحتــوي علــى إيجــار. قــد 
يتطلــب تحديــد اإليجــار، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــت المجموعــة 
قــد تعاقــدت بشــكل جوهــري مــع جميــع المنافــع االقتصاديــة 
لتلــك الموجــودات، ممــا قــد يتطلــب أحكامــًا جوهرية. قــد يمثل 
تحديــد شــروط اإليجــار أيًضــا تحديــات عندمــا يكــون للعقــد مــدة 
غيــر محــددة أو يخضــع للتجديــد التلقائــي أو توجد خيــارات تجديد 
غيــر واضحــة و مــا إذا كان ســيتم ممارســتها فــي تاريــخ االختيــار. 
يؤثــر تمديــد مــدة عقــد اإليجــار بشــكل كبيــر علــى قيمــة التــزام 
اإليجــار و حق اســتخدام األصل المرتبط بــه، وللوصول إلى نتيجة 
يتطلــب فــي بعض األحيــان القيام بأحــكام جوهرية. عالوة على 
ذلــك، بمجــرد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تحتــاج اإلدارة إلــى تقدير 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المســتحقة الدفــع علــى مــدى 
فتــرة اإليجــار وخصمهــا باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي 
الــذي ســيتعين علــى المســتأجر دفعــه لالقتــراض علــى مــدى 
ــول  ــة للحص ــوال المطلوب ــل لألم ــان مماث ــة وبضم ــرة مماثل فت
علــى أصــل بقيمــة مماثلــة لحــق اســتخدام األصــل فــي أجــواء 
اقتصاديــة مماثلــة. يتطلــب ذلــك أيًضــا حكًمــا هاًمــا ويؤثــر علــى 
ــة لتلــك  ــات اإليجــار التمويلــي والقيمــة العادل كل مــن مطلوب

الموجــودات.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢. أسس األعداد )تتمة(

األحكام )تتمة(

مخصصات ومطلوبات أخرى

يتــم االعتــراف بالمخصصــات والمطلوبــات األخــرى فــي الفتــرة 
ــل  ــن المحتم ــه م ــه اإلدارة أن ــرى في ــذي ت ــد ال ــى الح ــط إل فق
أن يكــون هنــاك تدفــق خارجــي مســتقبلي لألمــوال ناتــج عــن 
ــغ التدفقــات  ــر مبل ــات أو أحــداث ســابقة ويمكــن تقدي العملي
ــراف  ــت االعت ــب توقي ــوق. يتطل ــكل موث ــة بش ــة الخارج النقدي
وتحديــد مقــدار االلتــزام تطبيــق الحكم على الحقائــق والظروف 
الحاليــة، والتــي يمكــن أن تكون عرضة للتغييــر. بما أن التدفقات 
النقديــة الخارجــة الفعليــة يمكــن أن تحدث في ســنوات الحقة، 
فــإن المبالــغ الدفتريــة للمخصصــات والمطلوبات تتــم مراجعتها 
ــرة. إن  ــروف المتغي ــق والظ ــاة الحقائ ــا لمراع ــام وتعديله بانتظ
التغييــر فــي تقديــر المخصــص أو االلتــزام المعتــرف بــه قــد ينتــج 
عنــه إضافــة أو تخفيــض علــى الربــح أو الخســارة فــي بيــان الربــح 
أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد فــي الفتــرة التــي 

حــدث فيهــا التغييــر.

التقديرات واالفتراضات

إن االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل وغيرهــا مــن 
المصــادر الرئيســية للتقديــرات الغيــر مؤكــدة فــي تاريــخ التقريــر 
والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة تســتدعي إدخــال تعديــالت هامــة 
علــى القيمــة الدفتريــة لألصــول والمطلوبــات خــالل الســنة 

الماليــة التاليــة هــي كمــا يلــي:

القيمــة العادلــة للعقارات )األراضــي المصنفة كعقارات و أالت 
و معدات و إســتثمارات عقاريه(.

 يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لألراضــي و لالســتثمارات العقاريــة 
بواسطة خبراء تقييم وذلك بإستخدام تقنيات التقييم المتعارف 
عليهــا. تشــمل هــذه التقنيــات كاَل مــن طريقــة العائــد وطريقــة 
تخفيــض التدفــق النقــدي. في بعــض الحاالت يتــم تحديد القيمة 
العادلــة لالســتثمارات العقاريــة بنــاءَا على المعامــالت العقارية 
التــي حدثــت مؤخــرَا و التــي تكــون فــي نفــس الموقــع ولهــا 

خصائــص مماثلــة ألصــول المجموعة.

مخصص المخزون المتقادم والبطيء الحركة

يتــم االحتفــاظ بالمخــزون بالقيمــة األقــل بيــن التكلفــة وصافي 
القيمة القابلة للتحقيق. وعندما يصبح المخزون قديم أو متقادم، 
يجــري تقديــر القيمة الصافية القابلة للتحقيق. وبالنســبة للمبالغ 
الجوهريــة بصفــة فرديــة، يجــري التقديــر علــى أســاس فــردي. 
والمبالــغ التــي ال تكــون جوهريــة بصفــة فرديــة ولكنهــا قديمة 
أو متقادمــة تقييــم بشــكل جماعــي، ويتــم احتســاب مخصــص 
وفقــا لنــوع المخــزون و درجــة التقــادم و اســتنادا إلــى القيمــة 

التاريخية القابلة للتحقيق.  

انخفاض قيمة الذمم المدينة

تســتخدم المجموعــة نمــوذج انخفاض القيمة للخســائر االئتمانية 
المتوقعــة لتحديــد انخفاض قيمة الذمم المدينــة يتطلب نموذج 
انخفــاض القيمــة الجديــد معلومــات مســتقبلية، والتــي تقــوم 
ــة  ــل االقتصادي ــتقبلية للعوام ــرات المس ــات للتغي ــى افتراض عل
المختلفــة وكيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى بعضهــا البعــض. 
كمــا يتطلــب مــن اإلدارة وضــع احتمــال التعثــر لفئــات مختلفــة 
مــن الذمــم المدينــة. تشــكل احتماليــة التعثــر مدخــال رئيســيا في 
قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتتطلــب أحــكام هاكــة. 
ــة،  ــة معين ــرة زمني ــر علــى مــدى فت ــر الحتمــال التعث فهــو تقدي
ويتضمــن حســابه بيانات تاريخية وافتراضــات وتوقعات للظروف 

المستقبلية.



3.  التغييرات في السياسات المحاسبية 
واإلفصاحات

3,١.  المعاييــر الدوليــة للتقارير المالية و التفســيرات الجديدة 
والمعدلــة التي اعتمدتهــا المجموعة

تبيــن الالئحــة ادنــاه التغيــرات الجديــدة علــى المعاييــر الدوليــة 
ــل المجموعــة  ــة التــي يتطلــب تطبيقهــا مــن قب ــر المالي للتقاري
فــي تقاريرهــا الماليــة ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2021 أو بعــد ذلــك:

•  اإليجارالمتنــازل عنــه بســبب كوفيــد -19 )تعديــالت علــى 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16(.

•  إصــالح معيار ســعر الفائدة المرحلة 2 )تعديــالت على المعيار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، ومعيــار المحاســبة الدولــي 39، 
والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 7، و المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 4، و المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16(.

ان تبنــي التعديــالت و التحســينات للمعاييــر لــم يكــن لهــا تأثيــر 
جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجموعــة.

3.٢.  المعايير المصدرة ولكن لم يسري مفعولها 

هنالــك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة ســارية المفعــول للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ بعد 1 ينايــر 2021 ويســمح بتطبيقها مبكرا. 
برغــم مــن ذلــك لــم تطبــق المجموعــة المعاييــر الجديــدة أو 
المعدلــة مبكــرا فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

معايير يسري مفعولها من بداية ١ يناير ٢٠٢٢

•  اإليجارالمتنــازل عنه بســبب كوفيــد – 19 بعد 30 يونيو 2021 
)تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16(.

ــى  ــالت عل ــد )تعدي ــذ العق ــة تنفي ــة - تكلف ــود المرهق •  العق
معيــار المحاســبة الدولــي 37(.

•  التحســينات الســنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 2018-
.2020

•  عقــار وآالت و معــدات: العائــدات قبــل االســتخدام المقصود 
)تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم16(.

•  الرجــوع إلــى إطــار المفاهيــم )تعديالت على المعيــار الدولي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 3(.

معايير يسري مفعولها من بداية ١ يناير ٢٠٢3

ــة  ــر متداول ــة أو غي ــا متداول ــى أنه ــات عل ــف المطلوب •  تصني
)تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي1(.

ــر الماليــة رقــم 17 - عقــود التأميــن  ــار الدولــي للتقاري •  المعي
والتعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 

- عقــود التأميــن.

•  اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية )تعديــالت علــى معيــار 
المحاســبة الدولــي 1 وبيــان الممارســة للمعاييــر الدوليــة 

ــة 2(. ــر المالي للتقاري

•  تعريف التقديرات المحاســبية )تعديالت على معيار المحاسبة 
الدولي 8(.

•  الضرائــب المؤجلــة المتعلقــة باألصــول وااللتزامــات الناشــئة 
عــن معاملة واحــدة )تعديالت على معيار المحاســبة الدولي 

.)12

معاييــر متاحــة للتطبيــق االختيــاري / تاريــخ تفعيلهــا مؤجــل 
إلــى أجــل غيــر مســمى

ــن المســتثمر وشــركته  ــع أو المســاهمة فــي األصــول بي •  بي
الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي 

للتقاريــر الماليــة 10 ومعيــار المحاســبة الدولــي 28(.

8١



8٢

التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. السياسات المحاسبية الهامة

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية الــواردة أدنــاه بانتظــام علــى 
جميــع الفتــرات المعروضــة في هــذه البيانات الماليــة الموحدة 

كمــا تــم تطبيقهــا بانتظــام مــن جانــب شــركات المجموعة. 

4.١.  أساس توحيد البيانات المالية

تشــتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشــركة 
األم وجميــع الشــركات التابعــة لهــا كمــا فــي 31 ديســمبر مــن 
كل ســنة. تتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة 
أو لهــا حقــوق لعائــدات متغيــره مــن عالقتهــا مــع المؤسســة 
ــدات  ــر علــى تلــك العائ المســتثمر فيهــا ولديهــا المقــدرة للتأثي
خــالل ســلطتها علــى المؤسســة المســتثمر فيها. وبصفــة خاصة 
تســيطر المجموعــة علــى مؤسســة مســتثمر فيها فقــط إذا كان 

لــدى المجموعــة:

•  ســيطرة علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا )الحقــوق القائمــة 
التــي تعطيهــا القــدرة الحاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة 

بالمؤسســة المســتثمر فيهــا(
•  التعــرض أو الحقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن عالقتهــا مــع 

المؤسســة المســتثمر فيهــا ؛ و
•  إمكانيــة إســتخدام ســلطتها على المؤسســة المســتثمر فيها 

للتأثيــر علــى عائداتهــا.

بصــورة عامــة، هناك افتــراض بأن أغلبية حقــوق التصويت تؤدي 
إلــى الســيطرة. لدعــم هذا االفتراض و عنـــدما يكــون للمجموعة 
أقــل مــن أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسســة المســتثمر 
فيهــا أو حقــوق مماثلــة، تــدرس المجموعــة جميــع الحقائــق أو 
ــى  ــت لهــا ســلطة عل ــر مــا إذا كان ــة لتقدي الظــروف ذات الصل

المؤسســة المســتثمر فيها، وتشــمل:

•  لتقييــم الترتيبــات التعاقديــة مــع الشــركاء اآلخريــن ممن لهم 
حقــوق تصويــت فــي المؤسســة المســتثمر فيهــا.

حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.  •
حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة.  •

ــى  ــيطر عل ــت تس ــا إذا كان ــم م ــادة تقيي ــة بإع ــوم المجموع تق
المؤسســة المســتثمر فيهــا أم ال. إذا كانــت الحقائــق والظروف 
تــدل علــى وجــود تغيــرات فــي مكــون واحــد أو أكثــر مــن 
ــات شــركة تابعــة  ــد بيان ــدأ توحي ــة. يب ــات الســيطرة الثالث مكون

عندمــا تحصــل المجموعــة علــى ســيطرة علــى الشــركة التابعــة 
وينتهي عندما تفقد المجموعة الســيطرة على الشــركة التابعة. 
تــدرج موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصاريــف الشــركة 
التابعــة المكتســبة أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي البيانــات 
ــة  ــه المجموع ــل في ــذي تحص ــخ ال ــن التاري ــدة م ــة الموح المالي
ــه المجموعــة  ــذي تتوقــف في ــخ ال ــى التاري ــى الســيطرة حت عل

عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

تنسب األرباح أوالخسائر وكل بند من اإليرادات الشاملة األخرى 
إلــى حاملــي أســهم الشــركة األم للمجموعــة وإلــى الحصــص 
غيــر المســيطرة، حتــى لــو نتــج عــن هــذا عجــز فــي رصيــد الحصص 
غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة يتم إدخــال تعديالت فــي البيانات 
الماليــة للشــركات التابعــة لجعــل سياســاتها المحاســبية تتطابق 
مــع تلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة. جميــع الموجودات 
ــن  ــف بي ــرادات والمصاري ــة واإلي ــات وحقــوق الملكي والمطلوب
شــركات المجموعــة والتدفقــات النقدية المتعلقــة بالمعامالت 

بيــن أعضــاء المجموعــة يتــم اســتبعادها بالكامــل عنــد التوحيد.

ــح أو الخســارة  ــر المســيطرة الجــزء مــن الرب ــل الحصــص الغي تمث
وصافــي الموجــودات غيــر المملوكــة مــن قبــل المجموعــة 
وتظهــر كبنــد منفصل في بيان الربح أو الخســارة الموحد وضمن 
حقــوق المســاهمين فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، بصورة 

منفصلــة مــن حقــوق حاملــي أســهم الشــركة األم.

يحتســب التغيــر في الملكية بشــركه تابعة، دون فقد الســيطرة، 
كمعاملــة حقوق ملكيه.

عنــد فقــدان الســيطرة، تقــوم المجموعــة بإلغــاء اإلعتــراف 
بموجــودات )بمــا يشــمل الشــهرة( ومطلوبــات الشــركة التابعة، 
وأيــة حصص غير مســيطرة والمكونات األخــرى لحقوق الملكية 
المتعلقــة بالشــركة التابعــة. يتم االعتراف بأي ربح أو خســارة تم 
االعتــراف بــه عنــد فقــدان الســيطرة في بيــان الربح أو الخســارة. 
لــو احتفظــت المجموعــة بأيــة حصــة فــي شــركة تابعــة ســابقا، 
عندهــا يتــم قيــاس الحصــة بالقيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي 
فقــدت فيــه الســيطرة. فــي أعقــاب ذلــك تتــم المحاســبة عنهــا 
كشــركة مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة أو علــى أنهــا 
اســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وذلــك 

اعتمــادا علــى مســتوى النفــوذ الــذي يتــم االحتفــاظ بــه.



يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للشــركة األم وباســتخدام سياســات محاســبية ثابتــة. تشــتمل 
البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة للشــركة المتحــدة للتنميــة ش.م.ع.ق. والشــركات التابعــة المدرجــة فــي الجــدول 

التالــي:

نسبة الملكية %

٢٠٢١٢٠٢٠بلد التأسيساسم الشركة
9١.٠651قطرالشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ.

١٠٠100قطررونوتيكا ميدل إيست قطر ذ.م.م
١٠٠100قطرشركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م

١٠٠100قطرشركة تنمية الضيافة ذ.م.م
١٠٠100قطرالشركه المتحدة للموضة واألزياء ذ.م.م

١٠٠100قطرشركة مدينة سنترال ذ.م.م
١٠٠100قطر شركة أبراج المتحدة ذ.م.م

١٠٠100قطرالشركة المتحدة إلدارة المرافق ذ.م.م
١٠٠100قطر شركة سكوب لوسائل االعالن و االتصاالت ذ.م.م

١٠٠100قطرشركة براجما تيك ذ.م.م
١٠٠100قطرجليتر ذ.م.م

١٠٠100قطرشركة أنشور بلس ذ.م.م
١٠٠100قطرشركة مديناأنوفا ذ.م.م.

١٠٠100قطرشركة مالك اللؤلؤة ذ.م.م
١٠٠100جزيرة كايمانالشركة المتحدة لتنمية االستثمار.

١٠٠100قطرالشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا ذ.م.م
١٠٠100قطرشركه المنتجعات و المرافق الترفيهية ذ.م.م

5١51قطريونيتد اديوكيشن ذ.م.م
-١٠٠قطربرومان ذ.م.م

تملــك المجموعــة الجــزء األكبــر مــن الشــركة القطريــة لتبريــد المناطــق ش.م.ق.خ )"قطــر كــوول"( وتعمــل فــي مجــال تشــييد وتملــك 
وتشــغيل أنظمــة تبريــد المناطــق. وتقــوم بــإدراج انستوليشــن انتجريتــي 2006 ذ.م.م )100%( و شــركة كــول تــك قطــر ذ.م.م )%100( 

فــي بيناتهــا الماليــة الموحــدة.
خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، أكملــت المجموعة شــراء األســهم المخصصة لها من اســهم الشــركة الوطنيــة للتبريد 

المركــزي )شــركة إماراتيــة( فــي الشــركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ.، وبالتالي زادت مســاهمتها مــن 51% إلى %91.06.
وفقــا لذلــك, يعــود رصيــد الحصــص غيــر مســيطرة المفصــح عنهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 
مبلــغ 75.5 مليــون ريــال قطــري عائــدة إلــى 8.94% مــن حقــوق ملكيــة قطــر كــوول والتــي ال تمتلكهــا المجموعــة )31 ديســمبر 
2020: 366.8 مليــون ريــال قطــري، عائــدة إلــى 49%(. بلغــت األربــاح المخصصــة للحصــة غيــر المســيطرة للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2021 بمبلــغ 29.8 مليــون ريــال قطــري )2020: 38.8 مليــون ريــال قطــري(.

فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركة التابعة قبل أي قيود استبعاد بين الشركات :

31 ديسمبر3١ ديسمبر
٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٠١,4٢٢85,961ربح السنة 
٢,٢88,7862,230,583إجمالي الموجودات
١,43١,٠841,447,238إجمالي المطلوبات

857,7٠٢783,345إجمالي حقوق الملكية
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التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4,١.  أساس توحيد البيانات المالية )تتمة(

تقــوم رونوتيــكا ميــدل إيســت قطــر ذ.م.م بتطويــر وتشــغيل 
المرســى وبيــع المعــدات البحريــة. خالل ســنة 2008 تمــت زيادة 
رأســمال رونوتيــكا ميــدل إيســت قطر من 30 مليــون ريال قطري 
إلــى 100 مليــون ريــال قطــري. تم دفــع الزيادة فــي رأس المال 
بالكامــل مــن جانــب المجموعــة والتــي زادت مســاهمتها مــن 
60% إلــى 88%. خــالل ســنة 2009 اشــترت المجموعــة الحصــص 
الغيــر مســيطرة فــي روناتيــكا ميــدل إيســت وبالتالــي زادت 

مســاهمتها مــن 88% إلــى %100.

نشــاط شــركة اللؤلــؤة قطــر ذ.م.م يتعلــق فــي مجــال التطويــر 
العقــاري.

تقوم شــركة تنميــة الضيافة ذ.م.م باالســتثمار و إدارة المطاعم 
وبيــع و شــراء البضائــع االســتهالكية ســريعة البيــع فــي قطــاع 
الضيافــة. وتقــوم شــركة تنميــة الضيافــة بــإدراج شــركة تنميــة 
اللبنانيــة ذ.م.م )100%( وفليفــر اوف ميكســيكو  المطاعــم 
ــتر  ــل ماس ــن ذ.م.م )95.68%( ووفاي ــج س ذ.م.م )100%( ورايزن
رســتورانت ذ.م.م )100%( ومطبــخ ايســال المكســيكي ذ.م.م 
أرابيســك ذ.م.م )100%( وســيركل كافيــه  )100%( ومطعــم 
ذ.م.م )100%( شــوكليت جــار ذ.م.م )100%( بريــد انــد كرامبــس 
ذ.م.م )100%( شــيرفان متيــس رســتورانت دوحــة )100%( فــي 

بياناتهــا الماليــة الموحــدة. 

ــق  ــاء ذ.م.م يتعل كان نشــاط الشــركة المتحــدة للموضــة واألزي
بأعمــال بيــع منتجــات صناعــة الموضــة. الشــركة كانــت مفوضة 
باقتنــاء وتشــغيل امتيــازات العالمــات التجاريــة العالميــة عاليــة 
ــات الشــركة  ــم توقيــف عملي الجــودة فــي الشــرق األوســط. ت

خــالل عــام 2017.

 تقــوم شــركة مدينــة ســنترال ذ.م.م بمزاولــة أعمــال االســتثمار 
العقــاري.

نشــاط شــركة أبــراج المتحــدة ذ.م.م يتعلــق بمجــال التطويــر 
العقــاري. تــم خــالل عــام 2016 تعديــل اســم الشــركة مــن أبراج 

كارتيــر إلــى أبــراج المتحــدة.

كان نشــاط الشــركة المتحــدة إلدارة المرافــق ذ.م.م يتعلــق 
بمزاولــة أنشــطة إدارة المرافــق. خــالل عــام 2017 تــم توقيــف 

ــات الشــركة. عملي

نشــاط شركة سكوب لوســائل اإلعالم واالتصاالت ذ.م.م يتعلق 
بمزاولة أنشطة اإلعالنات.

نشــاط شــركة براجما تيك ذ.م.م يتعلق بحلول تقنية المعلومات، 
خــالل عــام 2012 تــم أخد قرار بإغالق فرع الشــركة بلبنان.

ــر ذ.م.م يتعلــق فــي أنشــطة التنظيــف. تــم  نشــاط شــركة جليت
ــات الشــركة خــالل عــام 2016. توقيــف عملي

نشــاط شــركة أنشــور بلــس ذ.م.م يتعلــق فــي وكاالت التأميــن 
والخدمــات الفنيــة ودراســة المخاطر المتعلقة بأنشــطة التأمين. 

تــم توقيــف عمليــات الشــركة خــالل عــام 2016.

تقــوم شــركة مدينــا انوفــا ذ.م.م بمزاولــة أنشــطة التســجيل 
العقاري والخدمات العامة للمجمع الرئيسي في اللؤلؤة قطر.

تقــوم شــركة مــالك اللؤلــؤة ذ.م.م بمزاولــة أنشــطة إدارة 
الممتلــكات العقاريــة.

ــطة  ــة األنش ــتثمار بمزاول ــة االس ــدة لتنمي ــركة المتح ــوم ش تق
المتعلقــة بالتطويــر واالســتثمار العقــاري.

تقوم شــركة المتحدة لحلول التكنولوجيا ذ.م.م بمزاولة انشطة 
حلول تكنولوجيا المعلومات.

ــق  ــة ذ.م.م يتعل ــق الترفيهي ــات والمراف ــركة المنتجع ــاط ش نش
ــات. ــر المنتجع ــغيل وتطوي ــطة تش ــة أنش مزاول

نشــاط يونيتــد اديوكيشــن ذ.م.م يتعلــق بمزاولــة نشــاط إدارة و 
تشــغيل المــدارس

ــات  ــة أنشــطة إدارة العملي تقــوم شــركة برومــان ذ.م.م بمزاول
وخدمــات الدعــم.



4.٢.  األعمال المجمعة والشهرة

تحتســب األعمــال المجمعــة بإســتخدام طريقــة االســتحواذ. يتــم 
قيــاس تكلفــة أي أعمــال مســتحوذة بإجمالــي المبلــغ المحــول 
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ وقيمــة أي حصــة غيــر 
مســيطرة في المؤسســة المســتحوذ عليها. بالنســبة لكل عملية 
تجميــع أعمــال تختــار المجموعــة أن تقيس الحصة غير المســيطرة 
فــي المؤسســة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة 
النســبية مــن صافــي موجــودات المؤسســة المســتحوذ عليهــا. 
تحتســب تكاليــف االســتحواذ كمصاريــف متكبــدة وتــدرج فــي 

ــف اإلدارية. المصاري

ــم  ــوم بتقيي ــال تق ــة أعم ــى أي ــة عل ــتحوذ المجموع ــا تس عندم
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســتلمة لتحديــد التصنيــف 
التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة  المالئــم وفقــًا للشــروط 
ــخ االســتحواذ. هــذا يشــمل  والظــروف الخاصــة كمــا فــي تاري
فصــل المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود األساســية مــن قبــل 
ــع األعمــال فــي مراحــل، فــإن حصــة  ــم تجمي المســتحوذ. إذا ت
ــخ  ــة فــي تاري ــة الســابقة يعــاد قياســها بالقيمــة العادل الملكي
االســتحواذ ويتــم تحقيــق أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي الربــح 

ــارة. أو الخس

إن أي مبالــغ محتملــة يرغــب المســتحوذ أن يحولهــا ســوف 
تحقــق بالقيمــة العادلــة فــي تاريخ االســتحواذ. المبلــغ المحتمل 
المصنــف كموجــودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في 
إطــار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة: 
التحقيــق والقيــاس، يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع تحقيــق 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة إمــا فــي الربــح أو الخســارة أو 
ــاس  ــم قي ــم يت ــرادات الشــاملة األخــرى. إذا ل ــر فــي اإلي كتغيي
ــة وتحتســب  ــة المصنفــة فــي حقــوق الملكي ــغ المحتمل المبال

التســوية الالحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة.

يتم قياس الشــهرة مبدئيًا بالتكلفة وهي زيادة إجمالي المبالغ 
المحولــة والمبلــغ المــدرج للحصــة غيــر المســيطرة علــى صافــي 
الموجــودات المحددة. واإللتزامات المفترضة. إذا كانت القيمة 
العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذة تزيــد علــى مجمــوع 
المبلــغ المحــول، تقــوم الشــركة بإعــادة التقييــم، للتأكــد مــن ما 
إذا كانــت قــد قامــت بتحديــد جميــع األصــول المســتحوذ عليهــا 
وجميــع المطلوبــات المتوقعــة ومراجعــة اإلجــراءات المتَبعــة 
فــي قيــاس المبالــغ المعتــرف بهــا بتاريــخ اإلســتحواذ. وإذا تمت 
عمليــة إعــادة التقييــم وال يــزال ينتج فائــض في القيمــة العادلة 
لصافــي األصــول المســتحوذ عليهــا علــى المبلــغ المحــول ويتــم 

إدراج الفــرق فــي الربــح أو الخســارة.

بعــد التحقــق المبدئــي يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقــص أي 
خســائر انخفــاض قيمــة متراكــم. لغــرض فحــص االنخفــاض يتــم 
ــع الشــهرة المســتحوذ عليهــا ضمــن أعمــال مجمعــة، مــن  توزي
ــى كل الوحــدات المنتجــة للنقــد الخاصــة  ــخ االســتحوذ، عل تاري
بالمجموعــة، 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 الوحــدات المنتجــة للنقــد ويتــم 
إســتبعاد جــزء مــن العمليــة داخــل تلــك الوحــدة، تــدرج الشــهرة 
المتعلقــة بالعمليــة المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــة 
وعند تحديد الربح أو الخســارة عند اإلســتبعاد. يتم قياس الشــهرة 
المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية 

المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن الوحــدة المنتجــة للنقد.

4.3.  االستثمارات في الشركات الزميلة

الشــركات الزميلــة هــي تلــك الكيانــات التــي يكــون للمجموعــة 
فيهــا تأثيــر هــام. التأثيــر الهــام هــو المشــاركة فــي وضــع 
السياســات الماليــة والتشــغيلية ولكــن ليســت الســيطرة علــى 

هــذه السياســات.

ــركات  ــي الش ــة ف ــتثمارات المجموع ــن اس ــبة ع ــم المحاس  تت
الزميلــة بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة. وفقــًا لطريقة حقوق 
الملكيــة تــدرج االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بالتكلفــة. 
ــي  ــر ف ــق التغي ــتثمار لتحقي ــة لإلس ــة الدفتري ــل القيم ــم تعدي يت
صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريخ االســتحواذ. تدرج 
الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الزميلــة ضمــن قيمه اإلســتثمار وال 

تخضــع ألي انخفــاض فــي القيمــة بصــورة فرديــة. 

بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد يعكــس حصــه المجموعــة فــي 
نتائــج عمليــات الشــركات الزميلــة. تــدرج أيــة تعديــالت فــي 
الدخــل الشــامل األخــر لهــذه الشــركات المســتثمر فيهــا كجــزء 
ــك،  ــى ذل ــة، باإلضافــة إل مــن الدخــل الشــامل األخــر للمجموع
ــركة  ــة للش ــوق الملكي ــي حق ــر ف ــاك تغيي ــون هن ــا يك فعندم
الزميلــة، تقــوم المجموعــة بتحقيــق حصتهــا فــي التغيــرات فــي 
ــاح و  ــم اســتبعاد االرب ــة. يت ــرات فــي حقــوق الملكي ــان التغي بي
الخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن المجموعــة 
ــة بمقــدار حصــة المجموعــة مــن الشــركات  و الشــركات الزميل
الزميلــة. يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات الزميلــة لنفــس 
الفتــرة الماليــة للمجموعــة. وعندمــا تقتضــي الحاجــة، يتــم عمــل 
التعديــالت الالزمــة لجعــل السياســات المحاســبية مطابقــة 

لسياســات المجموعــة. 
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4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.3.  االستثمارات في الشركات الزميلة )تتمة(

عندمــا تكــون حصــة المجموعــة مــن الخســارة أكبــر مــن حصــة 
ملكيتهــا فــي الشــركة الزميلــة، يتــم تخفيــض حصــة المجموعــة 
باالضافــة إلــى متضمنة أية اســتثمارات طويلــة االجل إلى صفر. 
ــو كان للمجموعــه  ــم تحقيــق خســائر أخــرى، فيمــا عــدا ل وال يت
التزامــات تجاه الشــركة الزميلة أو قامــت بدفع مبالغ نيابة عنها.

فــي حالــة فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركات الزميلــة، تقــوم 
المجموعــة بقيــاس و اإلعتــراف بأيــه عائــدات إســتثمارية بالقيــم 
العادلــة. أي فروقــات مــا بيــن القيمــة الدفترية للشــركة الزميلة 
ــر و القيمــة العادلــة لالســتثمارات المحتفــظ  عنــد خســارة التأثي
بهــا و تحصيــالت اســتبعادات أصــول يتــم إدراجهــا مــن بيــان الربح 

أو الخســارة.

4,4.  التعامــالت المســتبعدة عنــد توحيــد البيانــات 
الماليــة

ــركات  ــن ش ــالت بي ــدة والمعام ــل لألرص ــتبعاد الكام ــم االس يت
ــة  ــة ناتج ــر محقق ــات غي ــرادات أو مصروف ــة إي ــة وأي المجموع
ــذه  ــداد ه ــد إع ــة عن ــركات المجموع ــن ش ــالت بي ــن المعام م
البيانــات الماليــة الموحدة. يتم اســتبعاد اإليــرادات غير المحققة 
الناتجــة مــن التعامــالت مــع الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة 
ــاهمة  ــد مس ــى ح ــتثمار إل ــل االس ــي مقاب ــة ف ــوق الملكي حق
المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر فيها. يتم اســتبعاد الخســائر 
ــر المحققــة ولكــن  ــرادات غي ــر المحققــة بنفــس طريقــة اإلي غي
فقــط إلــى الحــد الــذي ال يوجــد فيــه دليــل علــى وجــود خســائر 

انخفــاض فــي القيمــة.

4.5.  التقارير القطاعية 

يتــم إعــداد التقاريــر حول القطاعــات بطريقة تتماشــى مع إعداد 
التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى صنــاع القــرار وهــم األشــخاص 
المسؤولين عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية 

ويتــم تعريفهم كأعضــاء مجلس اإلدارة.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



4.6. تحقيق اإليرادات

الطبيعــة، وتوقيت االلتزامات واالداء وشــروط الدفع نوع الخدمات
اإلعتراف باإليراداتالهامة 

ــم إيراد السعة األولية  ــترداد يت ــة لالس ــر قابل ــدة غي ــرة واح ــوم لم ــذه رس ه
ــا  ــة وفًق ــدء الخدم ــخ ب ــي تاري ــالء ف ــى عم ــا عل تحميله
التفاقيــة الخدمــة. يتــم تحصيلهــا بالكامــل مــن العميــل 

ــدء الخدمــة. ــخ ب ــا فــي تاري مقدًم

يتــم االعتــراف بايــرادات الســعة األوليــة 
والتكاليــف المرتبطــة بهــا على مــدى فترة 

العقــد مــع العمــالء.

بيع محطات نقل 
الطاقة

يتــم تركيــب "محطــات نقــل الطاقــة" ضمــن ممتلــكات 
العميــل الســتالم خدمــات التبريد. هذه الرســوم التي يتم 
تحميلهــا لمــرة واحدة علــى العمالء في تاريــخ االكتمال 
الجوهــري لمحطــات نقل الطاقة ويتــم تحصيلها الكامل 

مــن العميل مســبًقا".

يتــم االعتراف باإليــرادات من بيع "محطات 
ــا  ــة به ــف المرتبط ــة" والتكالي ــل الطاق نق

علــى مــدى فتــرة العقــد مــع العمــالء.

اإليرادات من بيع 
العقارات المكتملة 
)األراضي والمنازل 

والشقق والفلل( 

وهــذه اإليــرادات تتعلــق ببيــع العقــارات مثــل األراضــي 
ــل. وتفــي الشــركة بالتزامهــا  ــازل والشــقق والفل والمن
بــاألداء عندمــا تقــدم الشــركة علــى شــهادة ملكيــة إلى 

المشــتري.

يتــم التعــرف علــى اإليــرادات عنــد نقــل 
إلــى  المكتملــة  للعقــارات  الســيطرة 

المشــتري.

تنشــا هــذه اإليــرادات لتغطيــة تكاليــف أنشــطه صيانــة رسوم الخدمة
العقارات. 

 ويعترف برســوم الخدمة على مدى الفترة 
االمتعلقة.

يعترف بالدخل عند تقديم الخدمة.تنشأ هذه اإليرادات من تقديم خدمات إدارية للعقارات.إيرادات الرسوم

تنشــأ تلــك اإليرادات من إيجار محــالت التجزئة والوحدات إيرادات اإليجار
السكنية والعقارات التجارية. 

يتــم االعتــراف باإليــرادات علــى أســاس 
شــهري علــى مــدى فتــره العقــد.

اإليرادات من بيع 
السلع 

تنشــأ نتيجــة تقديــم خدمــات االغذيــة والمشــروبات فــي 
المطاعم.  

يعتــرف باإليــرادات عنــد نقل الســيطرة على 
البضاعــة إلى المشــتري.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.7. العقارات واآلالت والمعدات

التحقق والقياس

تقــاس بنــود العقــار واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروحــَا 
ــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة  منه

ــة. ــة العادل ــاس بالقيم ــي تق ــة. األراض المتراكم

تتضمــن التكلفــة المصروفــات المتعلقــة بصفــة مباشــرة باقتناء 
الموجــود. تتضمــن تكلفــة الموجــودات المكونــة داخليــا تكلفة 
المــواد والعمالــة المباشــرة وأية تكاليف تنســب بصفة مباشــرة 
ــة فــي الغــرض المتوقــع  ــة عامل لجعــل الموجــودات فــي حال
منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزالــة وإعــادة الموضــع الكائنــة عليــه 
وتكاليف االقتراض المرســملة. تتم رســملة البرمجيات المشــتراة 
ــة  ــدات ذات العالق ــن المع ــزأ م ــة ال تتج ــكل وظيف ــي تش والت
بهــا كجــزء مــن تلــك المعــدات. عندمــا يكــون ألجــزاء مــن مكون 
ــم  ــة يت ــة مختلف ــار إنتاجي ــدات أعم ــار واآلالت والمع ــع للعق تاب
احتسابها كمكونات مستقلة )مكونات رئيسية( للعقار واآلالت 

والمعدات.

يتــم االعتــراف بــأي فائــض إعــادة تقييــم ضمــن الدخــل الشــامل 
ــوق  ــن حق ــم ضم ــادة التقيي ــي إع ــي احتياط ــه ف ــر وعرض اآلخ
الملكيــة، باســتثناء المبلــغ الــذي يعكــس بــه النقــص مــن إعــادة 
تقييــم نفــس الموجــودات المعتــرف به ســابقًا في بيــان الدخل، 
ففــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالزيــادة فــي بيــان الربــح أو 
الخســارة. يتــم تحقيــق العجز مــن إعادة التقييم فــي بيان الدخل، 
باســتثناء أي عجــز يّعــوض بصــورة مباشــرة زيــادة ســابقة لنفــس 
الموجــودات حيــث تتــم مقاصتــه مباشــرة مقابــل الفائــض فــي 

احتياطــي إعــادة التقييــم. 

يتــم إلغــاء االعتــراف عــن أحــد بنــود العقــار واآلالت والمعــدات 
عنــد اســتبعاده أو عندمــا يكون من المتوقع عــدم الحصول على 
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. يتــم 
تحديد مكاســب أو خسائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات 
بمقارنــة المتحصــالت مــن االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة 
ــا بالصافــي  ــراف به ــم االعت ــارات واآلالت والمعــدات ويت للعق
فــي اإليــرادات األخــرى فــي بيــان الدخل الربــح أو الخســارة. عند 

بيــع الموجــودات المعــاد تقييــم يتــم تحويــل المبالــغ المدرجــة 
فــي فائــض إعــادة التقييــم إلــى األربــاح المــدورة.

تجــرى التقييمــات بشــكل دوري بمــا يكفــي للتأكــد مــن أن 
القيمــة العادلــة للموجــودات المعــاد تقييمها ال تختلف بشــكل 

كبيــر عــن قيمتهــا الدفتريــة.

إعادة تصنيف إلى االستثمارات العقارية

عنــد تغييــر اســتخدام عقــارات مــن عقــارات يشــغلها المالــك 
إلــى عقــارات اســتثمارية تتــم إعــادة قيــاس تلــك العقــارات 
بالقيمــة العادلــة ويعــاد تصنيفهــا على أنهــا عقارات اســتثمارية. 
العقارات التي يتم تشــييدها لالســتخدام المســتقبلي كعقارات 
اســتثمارية تتــم المحاســبة عنهــا بالقيمــة العادلة. يتــم االعتراف 
بــأي مكســب ينشــأ مــن إعــادة القيــاس فــي الربــح أو الخســارة 
إلــى الحــد الــذي يؤدي فيه المكســب إلــى رد خســارة انخفاض 
ســابقة فــي القيمــة عن عقــار معين، مع االعتراف بأي مكســب 
باقــي في الدخل الشــامل اآلخــر وإظهاره فــي احتياطي إعادة 
التقييــم فــي حقــوق الملكيــة. يتــم االعتــراف بأيــة خســارة فــي 
الدخــل الشــامل اآلخــر وإظهــاره فــي احتياطــي إعــادة التقييــم 
فــي حقــوق الملكيــة إلــى الحــد الــذي يتعلــق بمبلــغ تــم إدراجه 
فــي الســابق فــي احتياطــي إعــادة تقييــم متعلــق بعقــار محدد 
مــع إدراج أيــة خســارة باقية مباشــرة في بيــان الربح أوالخســارة.

التكاليف الالحقة

يتــم االعتراف بتكلفة اســتبدال أحد مكونــات اآلالت والمعدات 
فــي القيمــة الدفتريــة لتلــك المكونــات لــو كان مــن المحتمــل 
ــد  ــك البن ــة فــي ذل ــة مســتقبلية مضمن تدفــق منافــع اقتصادي
للمجموعــة ومــن الممكــن قيــاس تكلفتــه بصــورة مؤكــده. يتم 
ــد الحاجــة  ــة للجــزء المســتبدل. عن إلغــاء تحقــق القيمــة الدفتري
ــارات واآلالت و  ــود العق ــد بن ــي أح ــري ف ــد جوه ــتبدال بن الس
المعدات،فــإن المجموعــة تقــوم باإلعتــراف بهــذا البنــد كأصــل 
منفــرد و بعمــر إنتاجــي مســتقل ويتــم إهالكهــا بنــاًء علــى ذلك. 
و كذلــك أي فحــص أساســي تقــوم بــه المجموعــة متعلــق 
ــا  ــرف فيه ــة يعت ــإن التكلف ــدات، ف ــارات واآلالت و المع بالعق
بالقيمــة الدفتريــة كأداة بديلــة إذا كانت َاليــة اإلعتراف مقبولة. 
إن جميــع تكاليــف التصليــح والصيانــة األخــرى يتــم اإلعتــراف بها 

ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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االستهالك

يحتســب االســتهالك على المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة 
ــة  ــه الباقي ــغ آخــر يســتبدل بالتكلفــة ناقصــا قيمت األصــل أو مبل
المقــدرة. يتــم االعتراف باالســتهالك فــي بيان الربح أو الخســارة 
الموحــد بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة 
المقــدرة لــكل بنــد من بنــود العقــارات واآلالت والمعدات حيث 
ــة النمــط المتوقــع لالســتهالك  أن ذلــك يعكــس بصــورة مقارب
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الموجــودات. 

ال يحتســب اســتهالك علــى األراضــي.

ــة  ــرات المقارن ــة وفت ــنة الحالي ــدرة للس ــة المق ــار اإلنتاجي األعم
كمــا يلــي:

20-50 سنةالمباني والمصنع والمرافق
3-7 سنواتتحسينات على المباني

3 -7 سنواتأثاث وتركيبات ومعدات وأدوات
5-8 سنواتمركبات وقوارب

تتــم مراجعة طرق االســتهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية 
فــي نهاية كل ســنة مالية ويتــم تعديلها، إذا كان ذلك مالئما.

4.8. الموجودات غير الملموسة

تقوم المجموعة بتســجيل االموجودات الغير ملموســة الناشــئة 
مــن العالمــة التجاريــة للشــركة وترتيبــات وضــع إســتراتيجية 
العالمــة التجاريــة عندمــا يكــون لديها الحق في اســتيفاء رســوم 
نظيــر اســتخدام إســتراتيجية العالمــة التجاريــة و تكاليــف التطوير 
المتعلقــة بالمعرفــة الفنيــة وبرمجيــات الكمبيوتــر. تقــاس هــذه 
الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة عنــد التحقــق المبدئــي. 
الحقــَا يقــاس الموجــود غيــر الملمــوس بالتكلفة ناقصــا اإلطفاء 
المتراكــم. يتــم رســملة التكاليــف الالحقــة فقــط إذا كانــت تزيــد 
الفوائــد االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي أصــل محــدد 
ومرتبطــة بــه. جميــع التكاليــف الالحقــة األخــرى باإلضافــة 
إلــى التكاليــف المتعلقــة بإنتــاج شــهره وعالمــه تجاريــة داخليــَا 
ــد  ــح أو الخســارة الموحــد حــال عن ــان الرب ــم تســجيلها فــي بي يت

تكبدها. 

يتــم إدراج برمجيــات الكمبيوتر التي ال تعتبــر جزءًا مكماًل ألجهزة 
ــر ملمــوس وإطفاؤهــا علــى  ــر علــى أنهــا موجــود غي الكمبيوت
مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر بخمــس ســنوات وفقــَا لمــا هــو 
محــدد مــن قبــل إدارة المجموعــة. يتــم إطفــاء تكلفــة العالمــة 
ــة علــى  ــر إســتراتيجية العالمــة التجاري ــة للشــركة وتطوي التجاري
ــا عشــر ســنة  مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر بثمانــي إلــى اثن
وفقــَا لمــا هــو محــدد مــن قبــل إدارة المجموعــة. يتــم إطفــاء 
تكاليــف التطويــر المتعلقــة بالمعرفــة الفنية على مــدى عمرها 
االنتاجــي المقــدر بخمــس ســنوات وفقــَا لمــا هــو محــدد مــن 
قبــل إدارة المجموعــة. يتــم مراجعــه طريقــه االطفــاء و العمــر 
االنتاجــي و القيمــة الباقيــة المقــدرة فــي تاريــخ التقريــر ويتــم 

التعديــل عنــد الحاجــة.

4.9. األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تتضمــن تكاليــف األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ قيمــة العقــد 
المتعلقة بأعمال التطوير الالزمة للوصول بموجودات المشروع 
إلــى المــكان والحالــة الالزمــة لهــا لتصبــح جاهــزة لإلســتخدام 
ــال  ــف األعم ــل تكالي ــم تحوي ــل اإلدارة. يت ــن قب ــتهدفة م المس
الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى بنــود موجــودات ملموســة وغيــر 
ملموســة غير متداولة عندما تصل هذه الموجودات إلى حالتها 
التشــغيلية لالستخدام المستهدفة. تتم مراجعة القيمة الدفترية 
لألعمــال قيــد التنفيــذ لتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي 
قيمتهــا عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات ظرفيــة يحتمــل معهــا أن 
تصبــح القيمــة الدفتريــة غيــر قابلــة لإلســترداد. فــي حالــة وجــود 
مثــل هــذا المؤشــر وعندمــا تصبــح القيمــة الدفتريــة أعلــى مــن 
القيمــة القابلة لإلســترداد يتم تخفيض الموجــودات إلى قيمتها 

ــترداد. القابلة لإلس

4.١٠. االستثمارات العقارية 

يشــمل اســتثمار العقــارات المكتملــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء 
وتحــت إعــادة التطويــر الــذي يحتفــظ بــه إما بغــرض إيــراد اإليجار 
أو بغــرض الزيــادة الرأســمالية أو لــكال الغرضين معــَا ولكنه ليس 
للبيع في إطار النشــاط االعتيادي أو لالســتخدام في اإلنتاج أو 
توفيــر البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إدارية. يقاس االســتثمار 
ــة مــع  العقــاري أواًل بقيمــة التكلفــة و الحقــًا بالقيمــة العادل
ــي  ــارة ف ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــا ف ــر فيه ــأي تغي ــراف ب االعت

ســنة حدوثهــا.

تتضمــن التكلفــة التكاليــف المتكبــدة ذات عالقــة مباشــرة 
بإقتنــاء االســتثمار فــي العقــار. تتضمــن تكلفــه العقــار المطــور 
داخليــا تكلفــه المــواد و العمالــة المباشــرة وأيــه تكاليــف أخرى 
ذات عالقــة مباشــره باقتنــاء العقــار ويجعلــه جاهــزَا لالســتخدام 
المطلوب. أية أرباح أو خسائر ناتجه من استبعاد إستثمار عقاري 
)يحتســب كفــرق بيــن صافــي المحصــل مــن االســتبعاد و القيمة 
الدفتريــة لذلــك االســتثمار( ويتــم االعتــراف به في بيــان الربح أو 
الخســارة. عنــد بيــع اســتثمار عقــاري كان مصنــف ســابقَا كعقــار 
وآالت ومعــدات فــإن أيــة مبالــغ ذات عالقــة ضمــن احتياطــي 

إعــادة التقييــم ســوف يتــم تحويلهــا إلــى األربــاح المــدورة.

ــار  ــة العقــار لمعي يتــم معاملــة أي مصروفــات نتجــت عــن صيان
أو مســتوى مقبــول كمصروفــات إصــالح وصيانــة وتــدرج خــالل 

الفتــرة التــي تكبــدت فيهــا.

عندمــا يتغير اســتخدام العقار بحيث تتم إعــادة تصنيفه كعقارات 
أو آالت أو معــدات أو مخــزون تصبــح القيمــة العادلــة فــي تاريخ 
إعــادة التصنيــف هــي التكلفــة لذلــك العقــار فــي الفتــرات 

المحاســبية الالحقــة.

يتــم تحويــل إلــى اســتثمارات عقاريــة فقــط عندمــا، يكــون هناك 
تغييــر فــي اســتخدام العقــار وذلك عــن طريق إنهاء شــغل العقار 

مــن قبــل المالــك وبدء عقــد تأجير تشــغيلي. 
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4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.١١. تكاليف االقتراض 

تقوم المجموعة برســملة تكاليف االقتراض المتعلقة بإنشــاء أو 
اقتنــاء أو تشــييد أو إنتــاج موجــود مؤهــل كجزء مــن تكلفة ذلك 
الموجــود. لغــرض تحديــد الفائــدة المتاحة للرســملة، يتم تخفيض 
ــتثمارات  ــراد اس ــأي إي ــراض ب ــك االقت ــة بذل ــف المتعلق التكالي
عــن اســتثمار مؤقــت لتلــك القــروض. تتوقــف عمليــات رســملة 
تكاليــف القــروض عندمــا تصبــح الموجــودات جاهزة لالســتخدام 
ــح  ــان الرب ــد األخــرى فــي بي المســتهدف. تســجل كافــة الفوائ

أوالخسارة.

4.١٢. األدوات المالية

االعتراف والقياس المبدئي

ــة وأوراق الديــن  ــة المدين ــا بالذمــم التجاري ــراف مبدئي ــم االعت يت
عنــد إصدارهــا. ُيعتــرف بجميع الموجــودات الماليــة والمطلوبات 
الماليــة األخــرى فــي البداية عندمــا تصبح المجموعــة طرفا في 

األحــكام التعاقديــة لألداة.

ُتقــاس الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة 
ــي يمكــن أن  ــف المعامــالت الت ــى تكالي ــة باإلضافــة إل العادل
تنســب مباشــرة إلــى اســتحواذها أو إصدارهــا، بالنســبة للعنصــر 

ــح أو الخســارة. ــة مــن خــالل الرب ــر المــدرج بالقيمــة العادل غي

التصنيف والقياس الالحق

الموجودات المالية 

ــا  ــى أنه ــة عل ــول المالي ــف األص ــي ُتصن ــراف المبدئ ــد االعت عن
مقاســة بالتكلفــة المطفــأة، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل 
الشــامل اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

ال ُيعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة عقــب االعتــراف المبدئــي 
بهــا مــا لم تغيــر المجموعــة نمــوذج أعمالهــا إلدارة الموجودات 
ــع الموجــودات  ــف جمي ــم ُتصن ــة يت ــة، ففــي هــذه الحال المالي
الماليــة المتأثــرة فــي اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر األول التي 

تعقــب التغييــر فــي نمــوذج األعمــال.

ُيقــاس الموجــود المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى 

الشــروط التاليــة وكان غيــر مصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــح أو الخســارة: الرب

•  ُيحتفــظ بــه فــي نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ 
التعاقديــة، و النقديــة  التدفقــات  بالموجــودات لجمــع 

•  تــؤدي شــروطه التعاقديــة في تواريــخ محددة إلــى تدفقات 
نقديــة تعتبــر فقط مدفوعــات للمبلغ األصلــي والفائدة على 

المبلــغ األصلــي القائم.

عنــد اإلعتــراف المبدئــي باالســتثمار فــي حقــوق الملكيــة الغيــر 
محتفــظ بهــا للمتاجــرة يجــوز للمجموعــة اختيــار بشــكل غيــر قابل 
للنقــض لعرض التغيــرات الالحقة في القيمة العادلة لالســتثمار 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر, يتــم إنتقــاء الخيــار المناســب علــى 

أســاس كل اســتثمار علــى حدة.

يتــم قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة كمقياس 
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل 
اآلخــر كمــا هــو مبيــن أعــاله بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
ــن  ــراف المبدئــي يحــق للمجموعــة تعيي ــد اإلعت أو الخســارة. عن
أصــل مالــي بشــكل غيــر قابــل للنقــض والــذي يلبــي المتطلبــات 
القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة خــالل الدخــل 
الشــامل اآلخــر كمــا فــي القيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
الخســارة إذ أدى ذلــك إلــى اســتبعاد أو التقليــل بشــكل كبير من 

اإلختــالف المحاســبي الــذي ينشــأ بطريقــة أخــرى. 

الموجودات المالية - تقييم نموذج األعمال 

الــذي  تقــوم المجموعــة بتقييــم هــدف نمــوذج األعمــال 
يحتفــظ فيــه األصــل المالــي علــى مســتوى محفظــة ألن هــذا 
يعكــس بشــكل أفضــل الطريقــة التــي تدار بهــا األعمــال وتقديم 
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــي تؤخ ــات الت ــإلدارة. المعلوم ــات ل المعلوم

تتضمــن:

•  السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك 
السياسات في الممارسة العملية. وهي تشمل ما إذا كانت 
استراتيجية اإلدارة تركز على جني إيرادات الفوائد التعاقدية، 
والحفــاظ علــى هيــكل ســعر فائــدة محــدد، ومطابقــة مــدة 
الموجــودات الماليــة مــع مــدة أيــة مطلوبــات ذات صلــة أو 
ــن  ــة م ــات نقدي ــق تدفق ــة أو تحقي ــة متوقع ــات نقدي تدفق

خــالل بيــع موجــودات.
•  كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلدارة المجموعة.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



•  المخاطــر التــي تؤثر على أداء نمــوذج األعمال )والموجودات 
الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمال( وكيفيــة إدارة 

تلــك المخاطر،
•  كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال - علــى ســبيل المثال ســواًء 
ــودات  ــة للموج ــة العادل ــى القيم ــتند عل ــض يس كان التعوي
التــي تتــم إدارتهــا أو التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي يتم 

جمعهــا، و
•  وتيــرة وحجم وتوقيــت مبيعات األصول الماليــة في الفترات 
الســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات والتوقعــات حول نشــاط 

المبيعــات في المســتقبل.

إن عمليــات نقــل األصــول الماليــة ألطــراف ثالثة فــي معامالت 
ــر مبيعــات لهــذا الغــرض،  ــراف ال تعتب ــة إللغــاء االعت ــر مؤهل غي
وذلــك بمــا يتفق مع اعتــراف المجموعة المســتمر بالموجودات.

إن األصــول الماليــة المتاحــة للمتاجــرة أو يتــم ادارتهــا والتي يتم 
قيــاس أداتهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة وتقــاس بالقيمــة 

العادلــة خــالل الربــح أو الخســارة.

الموجــودات الماليــة - تقييم ما إذا كانــت التدفقات النقدية 
التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه 

ألغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف "أصــل الديــن" بأنــه القيمــة 
العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف المبدئــي. يتــم تعريــف 
"الفائــدة" بأنهــا مقابــل عــن القيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر 
االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خالل فتــرة معينة 
مــن الزمــن وغيرها مــن المخاطر األساســية لإلقــراض والتكاليف 
)مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة(، وكذلــك هامــش 
الربــح. عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
ليســت ســوى مدفوعــات عــن أصــل الديــن والفائــدة عليــه، تأخذ 
المجموعــة بالشــروط التعاقديــة لــألداة. ويشــمل ذلــك تقييم ما 
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:

•  األحــداث الطارئــة التــي مــن شــأنها تغييــر مبلــغ أو توقيــت 
التدفقــات النقديــة؛

•  الشــروط التــي قــد تعــدل ســعر الفائــدة التعاقديــة، بمــا فــي 
ذلــك مميــزات األســعار المتغيــرة؛

•  المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و

•  الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية 
مــن موجــودات محــددة )علــى ســبيل المثــال مميــزات عــدم 

حــق الرجــوع علــى المقترض(.

تتوافــق ميــزة المدفوعــات مقدمــا مع المدفوعــات فقط ألصل 
الديــن ومعيــار الفائــدة إذا كان المبلــغ المدفــوع مقدمــا يمثــل 
إلــى حــد كبيــر المبالــغ غيــر المســددة مــن أصــل الديــن والفائدة 
علــى المبلــغ األصلي القائــم، والتي قد تشــمل تعويض إضافي 
معقــول عــن اإلنهــاء المبكر للعقــد. باإلضافة إلى ذلك، بالنســبة 
لموجــود مالــي تــم الحصــول عليــه بخصــم أو عالوة علــى قيمته 
االســمية التعاقديــة، فــإن الميــزة التــي تســمح أو تتطلــب الدفع 
مقدمــا بمبلــغ يمثــل بشــكل كبيــر المبلــغ اإلســمي التعاقــدي 
المســتحق )غيــر المدفــوع( والفائــدة التعاقدية )التي قد تشــمل 
أيضــا تعويــض إضافي معقول عن اإلنهــاء المبكر( تتم معاملتها 
وفقــا لهــذا المعيــار إذا كانت القيمة العادلــة لميزة المدفوعات 

مقدمــا غيــر ذات أهميــة عند االعتــراف المبدئي.

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
ــم  ــة. يت ــة العادل ــا بالقيم ــودات الحق ــذه الموج ــاس ه ــم قي يت
اإلعتــراف بصافــي األربــاح والخســائر، بمــا فــي ذلــك الفوائــد أو 

ــراد االربــاح الموزعــة، فــي الربــح أو الخســارة. إي

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقــة الفائــدة الفعليــة. يتــم تقليــل التكلفــة المطفــأة بخســائر 
انخفــاض القيمــة. يتم االعتــراف بإيرادات الفوائد وارباح وخســائر 
ــاح أو  ــي األرب ــة ف ــاض القيم ــة وانخف ــالت األجنبي ــرف العم ص
الخســائر. يتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة مــن إلغــاء اإلعتراف 

باإلســتثمار فــي الربح أو الخســارة.

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل 
الآلخر:

ــم  ــة. يت يتــم قيــاس هــذه ا الموجــودات الحقــا بالقيمــة العادل
إثبــات توزيعــات األربــاح كدخــل فــي الربــح أو الخســارة مــا لــم 
تمثــل توزيعــات األربــاح بشــكل واضــح اســترداد جــزء مــن تكلفــة 
ــرى  ــائر األخ ــاح والخس ــي األرب ــراف بصاف ــم اإلعت ــتثمار. يت االس
فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخر. وال يتــم إعادة تصنيفهــا مطلقًا 

إلــى الربــح أو الخســارة.

9١



9٢

التقرير السنوي ٢٠٢١

4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.١٢. األدوات المالية )تتمة(

المطلوبــات الماليــة - التصنيــف والقيــاس الالحــق واألربــاح 
والخســائر

ُتصنف المطلوبات المالية على أنها مقاســة بالتكلفة المطفأة 
أو القيمــة العادلــة مــن خالل الربــح أو الخســارة. ُتصنف مطلوب 
مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة إذا تم تصنيفه 
علــى أنــه محتفــظ بــه للمتاجــرة، أو مشــتق أو تــم تصنيفه كذلك 
ــة بالقيمــة  ــات المالي ــراف المبدئــي. ُتقــاس المطلوب ــد االعت عن
ــم  ــة ويت ــة العادل ــارة بالقيم ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م العادل
االعتــراف بصافــي األربــاح والخســائر، بما في ذلــك أي مصروف 
فائــدة، فــي الربــح أو الخســارة. يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة 
األخــرى الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة 
الفعليــة. يتــم االعتــراف بمصاريــف الفوائــد وأرباح وخســائر ســعر 
ــا  ــم أيض ــارة. يت ــح أو الخس ــي الرب ــة ف ــالت األجنبي ــرف العم ص
االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة مــن إلغــاء االعتــراف فــي الربــح 

أو الخســارة.

إلغاء االعتراف

األصول المالية

ُتلغــي المجموعــة االعتــراف بموجــود مالي عند انتهــاء الحقوق 
التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة من الموجــود أو عنــد تنازلها 
عــن الحقــوق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن 
ــر  ــة مخاط ــل كاف ــا نق ــم فيه ــة يت ــالل معامل ــن خ ــود م الموج
وعوائــد ملكيــة الموجــودات الماليــة، أو أنهــا ال تقــوم بالتنــازل 
عــن وال االحتفــاظ بجميــع مخاطــر وفوائــد الملكيــة كمــا أنهــا 

ال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي.

ــل  ــا بتحوي ــة أيضــا فــي معامــالت تقــوم فيه تدخــل المجموع
الموجــودات لمعتــرف بهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، 
ــز  ــر و الحواف ــم المخاط ــع أو معظ ــا بجمي ــظ فيه ــا تحتف ولكنه
للموجــود المحولــة فــي هــذه الحــاالت ال يلغــى االعتــراف عــن 

ــة. الموجــودات المحول

المطلوبات المالية

ــد التفــرغ  ــراف عــن مطلــوب مالــي عن تلغــي المجموعــة االعت
مــن التزاماتهــا التعاقديــة أو عنــد إلغائهــا أو انتهــاء مدتهــا. كمــا 

ــم  ــة عندمــا يت ــات المالي ــراف بالمطلوب ُتلغــي المجموعــة االعت
تعديــل شــروطها وإذا كانــت التدفقــات النقديــة للمطلــوب 
المعــدل مختلفــة اختالفا كبيرًا، وفي هــذه الحالة يتم االعتراف 
بمطلــوب مالــي جديــد علــى أســاس الشــروط المعدلــة بالقيمة 
العادلــة. عنــد إلغــاء االعتــراف بمطلــوب مالــي، يتــم االعتــراف 
بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المطفــأة والمبلــغ المدفــوع )بمــا 
فــي ذلــك أي موجــودات غيــر نقديــة محولــة أو مطلوبــات 

متكبــدة( فــي الربــح أو الخســارة.

4.١3. المقاصة

ال تتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وال 
يتــم عــرض صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحد إال 
عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حــق قانونــي ملزم فــي مقاصة 
المبالــغ، وتنــوي إمــا تســويتها علــى أســاس الصافــي أو تحقيق 

الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقت.

4.١4. انخفاض القيمة

األصول المالية غير المشتقة 

تعتــرف المجموعــة بمخصصــات الخســائر عــن الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة مــن أصولهــا الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة. 
ــٍغ مســاٍو للخســائر  تقيــس المجموعــة مخصصــات الخســائر بمبل
االئتمانية المتوقعة مدى الحياة، باستثناء األرصدة لدى البنوك 
والتــي لــم تزيــد مخاطرهــا االئتمانيــة )أي مخاطــر التخلــف عــن 
الســداد التــي تحــدث على مدى العمــر المتوقع لــألداة المالية( 
زيــادة كبيــرة منــذ االعتــراف األولــي والتــي يتــم قياســها علــى 

أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا. 

يتــم دائمــا قياس مخصصات الخســائر عن الذمــم التجارية المدينة 
بمبلٍغ مســاٍو للخســائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة.

عنــد تحديــد مــا إذا كانت المخاطــر االئتمانية لألصــول المالية قد 
زادت زيــادة كبيــرة منــذ االعتــراف المبدئــي وعند تقدير الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار معلومات 
معقولــة ومدعومــة ذات صلــة ومتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال 
لــزوم لــه. وهي تشــمل المعلومات الكميــة والنوعيــة والتحليل 
القائــم علــى خبــرة المجموعــة التاريخيــة وتقييــم االئتمــان، بمــا 

فــي ذلــك المعلومات االستشــراقية.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



وكوســيلة عملية تقوم المجموعة بإحتســاب الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة بإســتخدام مصفوفــة 
مخصصــات. تســتخدم المجموعــة خبرتهــا التاريخيــة فــي خســارة 
ــر خســائر االئتمــان  ــن لتقدي ــن التجاريي االئتمــان بالنســبة للمديني
المتوقعة وتستخدم مصفوفة المخصصات معدالت فائدة ثابتة 
إعتمــادًا علــى عــدد األيــام المســتحقة للذمــم المدينــة التجاريــة. 
وتعتبــر المجموعــة أن أصــول مالــي دخــل فــي حالــة عجــز عــن 
الســداد عندمــا يكون مــن غير المرجــح أن يدفع العميــل التزاماته 
ــة  ــوء المجموع ــل، دون لج ــة بالكام ــى المجموع ــة إل االئتماني
إلجــراءات مثــل تحقيــق الضمــان )لــو كان يتــم االحتفــاظ بــأي 

ضمان(.

 الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة هــي الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتج عــن جميع األحــداث االفتراضية 
المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية. الخسائر االئتمانية 
المتوقعــة لمــدة 12 شــهرا هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة التي تنتــج عن األحداث االفتراضية التي من الممكن 
حدوثهــا خــالل 12 شــهرا مــن تاريــخ التقريــر )أو فتــرة أقصــر إذا 

كان العمــر المتوقــع لــألداة أقــل مــن 12 شــهرا(.

ــر  ــد تقدي ــار عن ــي االعتب ــذ ف ــي تؤخ ــدة الت ــى للم ــد األقص الح
الخســائر االئتمانيــة المتوقعة هي أقصى مــدة تعاقدية تتعرض 

المجموعــة خاللهــا لمخاطــر االئتمــان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي التقديــرات المرجحة لخســائر 
االئتمــان. ُتقــاس خســائر االئتمــان بالقيمة الحاليــة لجميع حاالت 
العجــز النقــدي )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة 
للكيــان وفقــا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 
ــة المتوقعــة بمعــدل  ــم خصــم الخســائر االئتماني اســتالمها(. يت

الفائــدة الفعــال لألصــل المالي.

األصول المالية منخفضة القيمة االئتمانية

تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا انخفضــت 
القيمــة االئتمانيــة لألصول المالية المســجلة بالتكلفة المطفأة. 
يعتبــر أصــل مالــي أنــه "منخفــض القيمــة االئتمانيــة" عندمــا يقع 
حــدث أو أكثــر لــه تأثير ضــار على التدفقــات النقدية المســتقبلية 

المقــدرة مــن الموجــود المالي.

يتضمــن الدليــل علــى انخفــاض القيمــة االئتمانيــة الصــل مالــي 
البيانــات التاليــة التــي يمكــن مالحظتهــا:

•  مواجهة المقترض أو المصدر لصعوبة مالية كبيرة،
•  إخــالل بعقــد، مثــل التخلــف عــن الســداد أو التأخر عن الســداد 

أكثــر مــن 365 يومــًا، أو
•  يكــون مــن المحتمــل دخــول المقتــرض فــي حالــة إفــالس أو 

حالــة إعــادة تنظيــم مالــي أخــرى.

عرض االنخفاض 

يتــم خصــم مخصــص انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة التجارية من 
القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للذمــم المدينــة التجاريــة ويتم عرض 
خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم المدينة بشكل منفصل 

فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحد والدخل الشــامل اآلخر.

اإللغاء

يتــم إلغــاء القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة ألصــل مالــي عندمــا 
ــة باســترداد أصــل  ــدى المجموعــة توقعــات معقول ال يكــون ل
مالــي بأكملــه أو 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. برغــم 
ذلــك، قــد تظــل األصــول الماليــة التي شــطبت خاضعة ألنشــطة 
اإلنفــاذ مــن أجــل االلتــزام باإلجــراءات التــي تتبعهــا المجموعــة 

الســترداد المبالــغ المســتحقة.

األصول غير المالية 

في تاريخ كل تقرير ُتراجع المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها 
غيــر الماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفاض 
قيمتهــا. فــي حالــة وجــود مثــل ذلــك المؤشــر عندهــا يتــم تقدير 

المبلــغ القابــل لالســترداد لذلك األصل.

ألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة يتــم تجميــع الموجــودات معــا 
فــي مجموعــات موجــودات أصغــر تنتــج تدفقــات نقديــة داخلــة 
ــى نحــو  ــك بصــورة مســتقلة عل مــن االســتخدام المســتمر وذل
كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة للموجــودات األخــرى أو 
الوحــدات المنتجــة للنقــد. القيمــة القابلــة لالســترداد لموجــود 
أو لوحــدة منتجــة للنقــد هــي قيمتهــا قيــد االســتخدام وقيمتهــا 
العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبــر. تســتند القيمــة 
قيــد االســتخدام إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة 
مخصومــة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم لمــا 
قبــل الضريبــة الذي يعكــس التقييمات الســوقية الحالية للقيمة 
الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لذلــك الموجــود أو الوحدة 

المنتجــة للنقــد.

ُيعتــرف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي الحالــة التــي تزيــد 
فيهــا القيمــة الدفتريــة للموجــود أو للوحــدة المنتجــة للنقــد عن 
قيمتــه القابلة لالســترداد. ُيعترف بخســائر االنخفاض في القيمة 
فــي الربــح أو الخســارة. يتم تخصيصهــا لتخفيض المبالــغ الدفترية 
للموجــودات األخــرى فــي الوحــدة المنتجــة للنقــد وذلــك علــى 

أســاس التناسب.

ُتــرد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال 
تزيــد فيــه القيمــة الدفتريــة للموجــود عــن القيمة الدفتريــة التي 
كان مــن الممكــن تحديدهــا، بالصافــي مــن اإلهــالك، لــو لم يتم 

االعتــراف بخســارة انخفــاض فــي القيمة.
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4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.١5. المخزون و أعمال قيد التنفيذ

ــة  ــة القابل ــي القيم ــة أو صاف ــزون بالتكلف ــواد المخ ــاس م تق
ــة  ــى طريق ــزون عل ــة المخ ــتند تكلف ــل. تس ــا أق ــق، أيهم للتحق
المتوســط المرجــح وهــي تتضمــن المصروفــات المتكبــدة فــي 
ــل  ــدة ألج ــرى المتكب ــف األخ ــزون والتكالي ــاء المخ ــبيل اقتن س
الحصــول علــى تلــك المــواد ووصولهــا إلــى موقعهــا وحالتهــا 
الحالييــن. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي الســعر المقــدر 
للبيــع فــي إطــار النشــاط االعتيــادي ناقصــًا التكاليــف المقــدرة 

ــع. إلكمــال العمــل ومصروفــات البي

ــع فــي  ــم تطويرهــا وإنشــاؤها للبي ــي يت ــارات الت ــف العق تصن
ســياق األعمــال العــادي علــى أنهــا أعمــال قيــد التنفيــذ حتــى 
اكتمــال البنــاء أو التطويــر. تتكــون تكلفــة األعمــال قيــد التنفيــذ 
مــن قيمــة العقــد، والتكاليــف المنســوبة مباشــرة لتطوير أصول 
المشــروع وإيصالهــا إلــى الحالــة والظــروف الالزمــة لهــا لتكــون 

قــادرة علــى العمــل بالطريقــة التــي حددتهــا اإلدارة.

4.١6. النقد وما في حكمه

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن نقد وأرصــدة بنكيــة وودائع 
أصليــة قصيــرة األجــل ذات فترات اســتحقاق لثالثة أشــهر أو أقل 
مــن تاريــخ األقتنــاء و الــذي هــو رهنــّا لخطــر غيــر جوهــري للتغيــر 
فــي القيمــة العادلــه والذي يســتخدم مــن قبــل المجموعة في 

إدارة التزاماتهــا قصيــرة األجل. 

4.١7. رأس المال

ــف  ــة تكالي ــه، أي ــة كحقــوق ملكي ــم تصنيــف االســهم العادي يت
إضافية متعلقة باصدار األســهم العادية يتم تحقيقها كانخفاض 

مــن حقــوق الملكية.

4.١8. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصــص مكافــأة نهايــة خدمــة 
ــر للموظــف  ــب األخي ــى الرات ــأة عل ــن. تعتمــد المكاف الموظفي
ومــدة خدمتــه فــي الشــركة بشــرط إكمــال حــد أدنــى مــن فترة 
الخدمــة، ويحتســب المخصــص وفقــًا لقانــون العمــل القطــري 
ــتحق  ــه. تس ــاء خدمت ــف أو إنه ــتقالة الموظ ــد اس ــتحق عن ويس
التكاليــف المتوقعــة لهذه المنافع خــالل فترة خدمة الموظف.

4.١9. المخصصات 

ــزام )قانونــي أو  ــة وجــود إلت ــم تكويــن مخصصــات فــي حال يت
حكمــي( علــى المجموعــة ناشــئ مــن أحــداث ســابقة، وعندمــا 
يكــون مــن المحتمل ســداد تكاليف هــذا االلتــزام بمبالغ محددة 

تمامًا.

تقــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة للمصروفــات المتوقــع 
طلبهــا لتســوية التزام فــي نهاية فترة التقرير باســتخدام المعدل 
الــذي يعكــس التقييمات الحالية بالســوق للقيمــة الزمنية للنقد 

والمخاطــر المحــددة لهــذا االلتزام.

تتــم مراجعــة المخصصــات بصــورة دوريــة فــي تاريخ بيــان المركز 
المالــي وتعــدل لتعكــس أفضــل التقديــرات الحاليــة. يتــم رد 
المخصــص إذا لــم يكــن من المحتمــل أن يتم المطالبــة بتدفقات 

نقديــة تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام.

عقود مثقلة بااللتزامات

االلتزامــات الحاليــة الناشــئة عــن عقــود مثقلــة بااللتزامــات يتــم 
تحقيقها وقياســها كمخصصات. يعتبر العقد مثقل بالتزام عندما 
ــي  ــه التكلفــة الت ــدى المجموعــة عقــد تكــون بموجب يكــون ل
ال يمكــن تفاديهــا لتلبيــة االلتــزام لهــذا العقــد تتجــاوز المنافــع 

االقتصاديــة المتوقــع تحصيلهــا منــه.

4.٢٠. المطلوبات المحتملة

ال تــدرج المطلوبــات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة ولكــن يتم 
اإلفصــاح عنهــا في حــال كان إحتمالية التدفــق الخارجي لموارد 
ذات منافــع إقتصاديــة بعيــدة. ال تــدرج األصــول المحتملــة فــي 
البيانــات الماليــة ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي حــال كان مــن 

المرجــح وجــود تدفقــات نقديــة ذات منافــع إقتصاديــة.

4.٢١. تحويل العمالت األجنبية

تحــدد كل شــركة فــي المجموعــة عملتهــا المســتخدمة و البنود 
المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لــكل شــركة ويتــم قيــاس البنود 
المضمنــة باســتخدام تلك العملة المســتخدمة. تقيــد المعامالت 
التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة المستخدمة السائدة 
ــات  ــل الموجــودات والمطلوب ــم تحوي ــة. يت ــخ المعامل فــي تاري
النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة 
فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. تحــول جميــع فــروق الصــرف 
إلــى الربــح أو الخســارة، باســتثناء الفروق من القــروض بالعمالت 

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



األجنبيــة التــي توفــر تحوطــًا الســتثمار فــي جهــة أجنبيــة، حيــث 
تؤخــذ هــذه الفــروق إلــى حقــوق الملكيــة حتــى يتــم اســتبعاد 
صافــي االســتثمار، وعنــد ذلــك يتــم تحقيقهــا فــي بيــان الدخــل. 
يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة المقيمــة 
ســابقًا بالعمــالت األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة 

فــي تواريــخ المعامــالت األصليــة.

يتــم تحويــل البنود غير النقدية التي يتم قياســها بالقيمة العادلة 
ــخ  ــة بإســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تاري ــة أجنبي بعمل
تحديــد القيمــة العادلــة. إن أي شــهرة ناتجــة عــن إقتنــاء عمليــة 
أجنبيــة وأيــة تســويات قيمــة عادله للقيــم الدفتريــة للموجودات 
والمطلوبات الناتجة عن عمليه إقتناء يتم معالجتها كموجودات 

ومطلوبــات بالقيمــة األجنبيــة فــي تاريــخ اإلقفال. 

4.٢٢. تصنيف المتداول وغير المتداول

ــز  ــان المرك ــي بي ــات ف ــول والمطلوب ــة األص ــرض المجموع تع
ــداول. ــر مت ــداول / غي ــف مت ــى تصني ــاء عل ــي بن المال

يكون األصل متداول عندما:
•  يتوقــع أن تتحقــق أو يقصــد أن يتــم بيعها أو اســتهالكها في 

دورة التشــغيل العادلــة.
•  محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة؛ أو

•  يتوقــع أن تتحقــق خــالل إثنــي عشــر شــهر بعــد فتــرة التقريــر، 
أو نقــد أو مــا فــي حكمــه. مــا لــم يحظــر أن يتــم تبادلهــا أو 
إســتخدامها لتســوية مطلوبــات لمــدة أقلهــا إثنــا عشــر شــهر 

بعــد فتــرة التقريــر.

جميع األصول األخرى تصنف غير متداولة.
يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:

•  يتوقع أن تتم سدادها في دورة التشغيل العادية.
•  محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة.

ــخ  ــا عشــر شــهر بعــد تاري •  تكــون مســتحقة الســداد خــالل إثن
التقريــر، أو

•  ال يوجــد حــق غيــر مشــروط تؤخــر تســوية المطلوبــات لمــدة 
ــر. ــخ التقري ال تقــل عــن أثنتــي عشــر شــهر بعــد تاري

جميع المطلوبات األخرى تصنف كمطلوبات غير متداولة.

4.٢3. العمليات التشغيلية المتوقفة

ــال  ــات أعم ــد مكون ــي أح ــة ه ــغيلية المتوقف ــات التش العملي
المجموعــة التــي تمثــل منطقــة جغرافيــة منفصلــة للعمليــات 
التشــغيلية والتي تم اســتبعادها أو محتفظ بها للبيع. يتم تحديد 
مــا إذا كان العمليــة علــى أنهــا متوقفــة عنــد اإلســتبعاد أو عنــد 
وفــاء العمليــة بمعاييــر تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع.

تــم اعتبــار أصــول ومطلوبــات العمليــات المتوقفــة علــى أنهــا 
مجموعــة قابلــة لالســتبعاد محتفــظ بهــا للبيع. يتم إدراج خســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة الناتجــة عــن التصنيــف المبدئــي علــى 
أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع والربــح أو الخســارة الالحقــة عــن إعــادة 

القيــاس فــي بيــان الربــح أو الخســارة.

يعاد قياس هذه المجموعة الخاضعة لالستبعاد وفقًا للسياسات 
المحاســبية للمجموعــة مباشــرة قبل تصنيفها علــى أنها محتفظ 
ــه يتــم قيــاس مجموعــة االســتبعاد عمومــًا  ــذا فإن ــع. ل بهــا للبي
بقيمتهــا الدفتريــة وقيمتهــا العادلــة ناقصــًا تكلفــة البيــع، أيهما 
أقــل. عندمــا يتــم تصنيف عملية تشــغيلية على أنهــا متوقفة يتم 
إعــادة عــرض أرقــام المقارنــة بيــان الربــح أو الخســارة و الدخــل 
الشــامل االخــر وكأن العمليــة التشــغيلية قــد توقفــت مــن بداية 

الســنة المقارنة.

4.٢4.  توزيعــات األربــاح النقديــة والتوزيعــات غيــر 
النقديــة لحاملــي أســهم الشــركة األم

تقــوم الشــركة بتحقيــق مطلوبــات للقيــام بتوزيعــات نقديــة أو 
غيــر نقدية لحاملي أســهم الشــركة األم عندما تكــون التوزيعات 
مصرح بها ولم تعد ضمن إدارة الشــركة. وفقًا لقانون الشــركات 
التجاريــة القطــري رقم 11 لســنه 2015، يتــم التصريح بالتوزيعات 
عندمــا يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المســاهمين، ويتــم تحقيــق مبلغ 
مقابــل لهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكية. تقــاس التوزيعــات غير 
النقديــة بالقيمــة العادلة للموجودات التي ســوف يتــم توزيعها 
مــع إدراج إعــادة قيــاس القيمــة العادلــة المدرجــة مباشــرة فــي 
ــة،  ــر نقدي ــودات غي ــع موج ــام بتوزي ــد القي ــة. عن ــوق الملكي حق
يتــم إدراج أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات والقيمــة 

الدفتريــة لألصــول الموزعــة فــي بيــان الربح أو الخســارة.
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4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.٢5. عقود اإليجارات

عنــد إبــرام العقــد تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد 
يمثــل إيجــارا أو يحتــوي علــى إيجــار. يعتبــر العقــد علــى أنــه يمثل 
إيجــارا أو يحتــوي علــى إيجــار إذا كان ينقــل الحــق في الســيطرة 

علــى اســتخدام األصــل المعيــن لمــدة زمنيــة بمقابــل.

المجموعة كمستأجر 

ــوم  ــار تق ــون إيج ــى مك ــوي عل ــد يحت ــل عق ــدء أو تعدي ــد ب عن
ــون  ــى كل مك ــد عل ــي العق ــل ف ــص المقاب ــة بتخصي المجموع
إيجــار علــى أســاس أســعاره الفردية النســبية. مع ذلك وبالنســبة 
إليجــارات العقــارات اختــارت المجموعــة عــدم الفصــل بيــن 
المكونــات غيــر اإليجــار والمحاســبة عــن العقــد والمكونــات غيــر 

اإليجــار كمكــون إيجــار واحــد.

تعتــرف المجموعــة بأصــل حــق االســتخدام والتــزام اإليجــار فــي 
تاريــخ بــدء اإليجــار. يقــاس أصــل حــق االســتخدام مبدئيــا بالتكلفة 
والتــي تتكــون مــن المبلــغ األولــي اللتــزام اإليجــار معــدال بأيــة 
مدفوعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، مضافــا إليهــا 
أي تكاليــف مبدئيــة مباشــرة متكبــدة وتقديــر لتكاليــف تفكيــك 
وإزالــة األصــل المعنــي أو إلعــادة األصــل األســاس أو الموقــع 
الكائــن عليــه إلــى حالتــه األصليــة بعــد خصــم أي حوافــز إيجــار 

مســتلمة.

فيمــا بعــد يهلــك أصــل حــق االســتخدام بطريقــة القســط الثابــت 
مــن تاريــخ البــدء وحتــى نهايــة فتــرة اإليجــار. أن العمــر اإلنتاجــي 
المقــدر لحــق اســتخدام يتم تحديــده بنفس الطريقة المســتخدمة 
لــآلالت والعقــارات والمعــدات. إضافــة إلــى ذلــك يتــم تخفيــض 
أصــل حــق االســتخدام علــى نحــو دوري بخســائر االنخفــاض فــي 
ــاس  ــات إعــادة القي ــه ببعــض عملي القيمــة، إن وجــدت، وتعديل

المحــددة اللتــزام اإليجــار.

مبدئيــا يتــم قيــاس التــزام اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات 
ــدء مخصومــة باســتخدام  ــخ الب ــر المســددة فــي تاري ــار غي اإليج

معــدل الفائــدة الضمنــي فــي األصــل، أو لــو كان مــن غيــر 
الممكــن تحديــد ذلــك المعــدل، بمعــدل اإلقــراض اإلضافــي 
لــدى المجموعــة. عمومــًا تســتخدم المجموعــة معــدل اإلقــراض 

ــه معــدل الخصــم. ــى أن اإلضافــي لديهــا عل

تحــدد المجموعــة معــدل اإلقــراض اإلضافــي لديهــا بالحصــول 
علــى أســعار الفائدة من مصادر التمويــل الخارجية وتقوم بإجراء 
تعديــالت معينــة تعكس شــروط العقــد ونوع األصــول المؤجرة.

تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:
•  المدفوعات الثابتة، متضمنة المدفوعات المادية الثابتة؛

ــر أو  ــى مؤش ــد عل ــي تعتم ــرة الت ــار المتغي ــات اإليج •  مدفوع
ــا باســتخدام المؤشــر أو المعــدل كمــا  معــدل، تقــاس مبدئي

ــدء؛ ــخ الب فــي تاري
•  المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ و

•  ســعر الممارســة بموجب خيار شــراء تكون المجموعة متأكدة 
علــى نحــو معقــول مــن أنهــا ســتقوم بممارســته ومدفوعات 
اإليجــار فــي فتــرة تجديــد اختياريــة لــو كانــت المجموعــة 
متأكــدة علــى نحــو معقــول مــن أنها ســتقوم بممارســة خيار 
التمديــد والغرامــات عــن اإلنهــاء المبكــر إليجــار مــا لــم تكــن 
المجموعــة متأكــدة علــى نحــو معقــول مــن أنهــا لــن تقــوم 

باإلنهــاء المبكــر.

يقــاس التــزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل 
الفائــدة الفعلــي. مــن ثــم يعــاد قياســه عندمــا يحــدث تغييــر في 
ــي  ــر ف ــن التغي ــأ م ــي تنش ــتقبلية الت ــار المس ــات اإليج مدفوع
المؤشــر أو المعــدل، لــو كان هنــاك تغيير في تقديــر المجموعة 
للمبلــغ الــذي ســيصبح مســتحق الدفــع بموجــب ضمانــة القيمــة 
الباقيــة، لــو قامــت المجموعــة بتغييــر تقييمهــا لمــا إذا كانــت 
ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء أو لــو كان هنــاك 

دفعــة إيجــار ماديــة ثابتــة معدلــة. 

عنــد إعــادة قيــاس التزام إيجــار بهــذه الطريقة يتم إجــراء التعديل 
ذي الصلــة بذلــك على القيمة الدفترية ألصل حق االســتخدام أو 
تســجيله فــي الربــح أو الخســارة لــو تم تخفيــض القيمــة الدفترية 

ألصــل حق االســتخدام إلــى الصفر.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات القيمة المنخفضة

ــتخدام  ــق االس ــول ح ــراف بأص ــدم االعت ــة ع ــارت المجموع اخت
ــارات ذات  ــل واإليج ــرة األج ــارات قصي ــار لإليج ــات اإليج والتزام
القيمــة المنخفضــة متضمنــة معــدات تقنيــة المعلومــات. 
تعتــرف المجموعــة بمدفوعــات اإليجار المصاحبــة لهذه األصول 
كمصــروف بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

المجموعة كمؤجر

عقــد اإليجــار هــو اتفــاق ينقــل بموجبــه المؤجــر إلــى المســتأجر، 
مقابــل دفعــة أو سلســلة مــن المدفوعــات، الحق في اســتخدام 

األصــل لفتــرة زمنيــة متفــق عليها.

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي يحتفظ فيهــا المؤجر بجــزء كبير 
مــن مخاطــر ومزايــا الملكيــة علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي. 
ــان  ــن األصــل فــي بي ــم تضمي بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي، يت
المركــز المالــي كعقــار وآالت ومعــدات. يتم االعتــراف بإيرادات 
اإليجــار علــى مــدى فتــرة اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت. 
وهــذا يعنــي االعتراف بالدخل المؤجل عندمــا ال تكون معدالت 

اليــوم التعاقــدي ثابتــة خــالل المــدة األوليــة لعقــد اإليجــار.

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي يتــم فيهــا تحويــل جــزء كبير من 
مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى المســتأجر كعقــود إيجــار تمويلــي. 
يتــم االعتــراف بهــا مبدئًيــا علــى أنهــا "ذمــم إيجــار تمويلــي 
مدينــة" فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة الحالية للحــد األدنى 
مــن مدفوعــات اإليجــار )صافــي االســتثمار فــي عقــد اإليجــار( 
ــى  ــار. عل ــرة اإليج ــالل فت ــتأجر خ ــن المس ــض م ــتحقة القب المس
مــدى فتــرة عقــد اإليجــار، يتــم تخصيــص كل دفعــة إيجــار قــام 
ــر  ــر التمويلــي" و "دخــل التأجي ــن "ذمــم التأجي بهــا المســتأجر بي
التمويلــي" فــي الربــح أو الخســارة وذلــك لتحقيــق معــدل ثابــت 
علــى رصيــد اإليجــار التمويلــي المســتحق. ليــس لــدى الشــركة 

ذمــم إيجــار تمويلــي مدينــة.

4.٢6. قياس القيمة العادلة 

ــع  ــتالمه لبي ــيتم اس ــذي س ــغ ال ــي المبل ــة ' ه ــة العادل ' القيم
أحــد األصــول أو دفعــه لتحويــل إلتــزام فــي معاملــه عاديــة بيــن 
المشــاركين في الســوق في تاريخ القياس بشــكل أساســي أو، 
فــي حــال غيــاب الســوق األكثــر فائــدة التــي يمكــن للمجموعــة 
ــة  ــة العادل ــس القيم ــخ. وتعك ــك التاري ــي ذل ــا ف ــول إليه الوص

لاللتــزام المخاطــر غيــر المتعلقــة بــاألداء. 

يتطلب عدد من السياســات المحاســبية واإلفصاحات للمجموعة 
قيــاس القيــم العادلــة لألصــول وااللتزامات المالية وغيــر المالية 
علــى حــد الســواء. وعنــد توفــر أحــد األدوات تقــوم المجموعــة 
بقيــاس قيمتهــا العادلــة باســتخدام الســعر المعــروض فــي 
ســوق نشــطه لتلــك األداة. وتعتبــر الســوق "نشــطه" إذا كانــت 
المعامــالت المتعلقــة باألصــل أو االلتــزام تتــم بمــا يكفــي مــن 
التواتــر والحجــم لتوفيــر معلومــات كافيــة للتســعير على أســاس 

. مستمر

ــان  ــطه، ف ــوق نش ــي س ــس ف ــعر مقتب ــاك س ــن هن ــم يك إذا ل
المجموعــة تســتخدم تقنيــات التقييــم التــي تزيــد إلــى اقصــي 
ــل مــن  ــة وتقل حــد اســتخدام المدخــالت الملحوظــة ذات الصل
اســتخدام المدخــالت الغيــر قابلــة للمالحظــة. وتتضمــن تقنيــه 
التقييــم المختــارة جميــع العوامل التي ســيأخذ بها المشــاركون 

فــي الســوق فــي االعتبــار عنــد تســعيراي المعاملــة. 

ــا  ــة ولديه ــة العادل ــاس بالقيم ــات تق ــل أو إلتزام إذا كان لألص
ســعر عرض وســعر طلــب، فــان المجموعة تقيس األصــول وذات 
ــلبية  ــرة س ــات ذات نظ ــرض وااللتزام ــعر الع ــة بس ــرة إيجابي نظ

بســعر الطلــب.

ــراف  ــة باالعت ــة األداة المالي ــى القيمــة العادل ــل عل أفضــل دلي
األولــي هــو عــاده ســعر المعاملــة, أي القيمة العادلــة للمقابل 
المدفوع أو المســتلم. وإذا قــررت المجموعة أن القيمة العادلة 
لالعتــراف األولــي تختلــف عــن ســعر المعاملــة وان القيمــة 
العادلــة ال تثبــت بالســعر المعــروض فــي ســوق نشــطه األصــل 
ــر  ــالت غي ــم ألي مداخ ــلوب تقيي ــى أس ــتند إل ــزام وال تس أو إلت
مالحظــة أو أحــكام تكــون غيــر جوهريــة فيمــا يتعلــق بالقيــاس، 
ثــم يتــم قيــاس األداة الماليــة فــي البدايــة فــي القيمــة العادلة 
ــراف  ــد االعت ــة عن ــة العادل ــن القيم ــرق بي ــل الف ــة لتأجي المعدل
المبدئــي وســعر المعاملــة. وبالتالــي، يتــم االعتراف بهــذا الفرق 
فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس يتناســب مــع مــدى عمــر 
األداة ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز الوقــت الــذي يكــون فيــه 
التقييــم مدعمــا بالكامــل ببيانــات الســوق القابلــة للمالحظة أو 

يتــم إســتبعاد المعاملــة.

97



98

التقرير السنوي ٢٠٢١

4. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4.٢7. ضريبة الدخل

ــة.  ــة والمؤجل ــة الحالي ــة الدخــل الضريب ــف مصــروف ضريب ويتأل
يتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة باســتثناء مــا يتعلــق 
بدمــج األعمــال, أو البنــود المعتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق 

ــة أو الدخــل الشــامل اآلخــر. الملكي

الضريبة الحالية

ــتحقة  ــة المس ــة المتوقع ــن الضريب ــة م ــة الحالي ــون الضريب تتك
الدفــع علــى الربــح الخاضــع للضريبــة للســنة، بعــد تعديلهــا ألي 
تصحيحــات علــى الضريبــة المســتحقة الدفع للســنوات الســابقة. 
يتــم احتســابها علــى أســاس قوانيــن الضرائــب التــي تــم ســنها 
)قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 24 لعــام 2018 و القــرار الــوزاري 
رقــم 39 لســنة 2019( أو التــي تــم ســنها بشــكل جوهــري فــي 
تاريــخ التقريــر في دولة قطر. تقوم اإلدارة بشــكل دوري بتقييم 
المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت 

التــي تخضــع فيهــا اللوائــح الضريبيــة المعمــول بهــا للتفســير.

إذا كانــت اللوائــح الضريبية المعمول بها خاضعة للتفســير وكان 
هنــاك عــدم يقين بشــأن المعاملة التــي اختارتها الشــركة والتي 
ــدد  ــا تح ــب، فإنه ــة الضرائ ــا مصلح ــل أن تقبله ــر المحتم ــن غي م
مخصًصــا عنــد االقتضــاء علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا 
إلى الســلطات الضريبية. يتم إعادة تقييم المخصصات المتعلقة 
بالمراكــز الضريبيــة غيــر المؤكدة متى تغيرت الظــروف أو كانت 
هناك معلومات جديدة تؤثر على األحكام والتقديرات السابقة.

الضريبة المؤجلة

يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلق بالفــروق المؤقتة 
الناشــئة بيــن القيــم الدفتريــة فــي البيانــات الماليــة لكيــان 
المجموعــة والمبالــغ الخاصة بها المســتخدمة لألغراض الضريبية

ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة لما يلي:
•  الفــروق المؤقتــة فــي االعتــراف األولــي بالموجــودات أو 
المطلوبــات فــي معاملــة ال تمثــل اندمــاج أعمــال وال تؤثــر 

ــة ؛ ــاح الخاضعــة للضريب ــى المحاســبة أو األرب عل
•  الفــروق المؤقتــة المتعلقــة باالســتثمارات فــي الشــركات 
ــادرة  ــة ق ــه المجموع ــون في ــذي تك ــد ال ــى الح ــة، إل التابع
علــى التحكــم فــي توقيــت عكــس الفــروق المؤقتــة ومــن 

ــن تنعكــس فــي المســتقبل المنظــور. و ــا ل المحتمــل أنه
•  الفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة الناتجــة عــن االعتــراف 

ــهرة. ــي بالش األول

يتــم االعتــراف بموجــودات الضرائــب المؤجلــة للخســائر الضريبية 
غير المستخدمة واالعتمادات الضريبية غير المستخدمة والفروق 
المؤقتــة القابلــة للخصــم إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر 
األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبة والتي يمكن اســتخدامها 
بالمقابــل. تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة فــي تاريخ كل 
تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل 
معــه تحقيــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة ؛ يتــم عكــس هــذه 
التخفيضــات عندمــا يتحســن احتمال األرباح المســتقبلية الخاضعة 
للضريبــة. يتــم إعــادة تقييــم موجــودات الضريبــة المؤجلــة غيــر 
ــراف بهــا إلــى  ــم االعت ــر ويت ــخ كل تقري ــرف بهــا فــي تاري المعت
الحــد الــذي يصبــح من المحتمــل أن األرباح المســتقبلية ســتكون 

متاحــة والتــي يمكــن اســتخدامها بالمقابــل.

تقــاس أصــول الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضرائــب التــي مــن 
المتوقــع أن تطبــق فــي الســنة عنــد تحقــق األصــل أو تســوية 
االلتزام باســتخدام معدالت الضرائب بناًء على القوانين الضريبية 
التــي تــم ســنها )قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 24 لعــام 2018 و 
القــرار الــوزاري رقــم 39 لســنة 2019( أو بشــكل كبيــر تــم ســنه 

بحلــول تاريــخ التقريــر فــي دولــة قطــر.

تتــم تســوية موجــودات ومطلوبــات الضرائــب المؤجلــة عندمــا 
ــا لمقاصــة موجــودات  ــاك حــق واجــب النفــاذ قانوًن يكــون هن
ــة وعندمــا  ــة الحالي ــل االلتزامــات الضريبي ــة مقاب ــة الحالي الضريب
تتعلــق أصــول والتزامــات ضريبــة الدخل المؤجلــة بضرائب الدخل 
التــي تفرضهــا نفــس ســلطة الضرائــب علــى المجموعــة حيــث 

توجــد نيــة لتســوية األرصــدة علــى أســاس صافــي.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



5. إدارة المخاطر المالية

تشــتمل المطلوبــات الماليــة الرئيســة للمجموعــة علــى القروض 
ومبالــغ محتجــزة مســتحقه الدفع, التزام اإليجــار, التزامات ضريبة 
ــة األخــرى. أن  ــة و الذمــم الدائن ــة التجاري الدخــل, الذمــم الدائن
ــل  ــة هــو تموي ــات المالي الغــرض الرئيســي مــن هــذه المطلوب
ــدى  ــا. ل ــم عملياته ــات لدع ــر ضمان ــة و توفي ــات المجموع عملي
المجموعــة ذمــم مدينــة تجاريــة وذمــم مدينــة أخــرى و النقــد و 
اســتثمارات ماليــة و الودائــع قصيــرة األجــل التــي تصــل مباشــرة 

مــن عملياتهــا.

إطار إدارة المخاطر

وضعــت المجموعة السياســات المتعلقة بــإدارة المخاطر لتحديد 
ــل المخاطــر التــي تواجههــا، وترســم الحــدود والضوابــط  وتحلي
ــع  ــدود. تراج ــد بالح ــر والتقي ــد المخاط ــر، لرص ــبة للمخاط المناس
سياســات ونظــم أداره المخاطــر بانتظــام لتعكــس التغيــرات 
فــي حالــة الســوق وأنشــطه المجموعــة. تهــدف المجموعة من 
خــالل التدريــب و معاييــر اإلدارة وإجراءاتهــا إلــى الحفــاظ علــى 
بيئــة منضبطــة وبنــاءه يــدرك فيهــا جميــع الموظفيــن أدوارهــم 

والتزاماتهــم. 

تشــرف لجنــه التدقيــق للمجموعــة علــى الكيفيــة التــي تراقــب 
بهــا اإلدارة لالمتثال لسياســات وإجــراءات أداره المخاطر وتقوم 
بمراجعــة مــدى دقــة إطــار أداره المخاطــر فيما يتعلــق بالمخاطر 
التــي واجهتهــا المجموعــة. وتســاعد لجنــه التدقيــق للمجموعــة 
فــي دورهــا الرقابــي عــن طريــق التدقيــق الداخلــي. يقــوم 
التدقيــق الداخلي بمراجعــة منتظمة أو لعوامل خاصة الضوابط 
واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، ويتــم إبــالغ نتائجها إلى 

لجنــه التدقيــق.

تتعــرض المجموعــة لمخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة ومخاطر 
الســوق مــن اســتخدامها لــألدوات الماليــة. تــم إدراج إفصاحــات 
كميــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. تقع علــى مجلس 
ــار  ــى إط ــراف عل ــع واإلش ــن وض ــة ع ــؤولية الكلي اإلدارة المس

العمــل إلدارة مخاطــر المجموعــة.

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة التــي تقــع 
علــى المجموعــة نتيجــة لعجــز عميــل أو طــرف مقابــل فــي 
األداة الماليــة عــن الوفــاء بمطلوباتــه التعاقديــة وتنشــأ هــذه 
المخاطــر بصفــة أساســية مــن الذمــم المدينــة للمجموعــة مــن 

عمــالء وأوراق ماليــة اســتثمارية.

ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرى

يتأثــر بشــكل أســاس  تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان 
بالخصائــص الفرديــة لــكل عميــل. إن التركيبــة الســكانية لقاعــدة 
عمــالء المجموعــة، تتضمــن المخاطــر اإلفتراضيــة لنشــاط العمل 
والبلــد حيــث يعمــل العمــالء، يكــون لهــا تأثيــر أقــل علــى مخاطر 
االئتمــان. غالبيــة إيــرادات المجموعــة تنســب إلــى عمــالء مــن 
دول الخليــج العربــي. ليــس هنــاك تركيــز علــى مخاطــر االئتمــان 

منســوب إلــى عميــل منفــرد.

يتــم بيــع العقــارات وفقــًا لالحتفاظ بشــروط اإلمتــالك بحيث أنه 
وفــي حالــة عــدم الدفــع قــد يكــون لــدى المجموعــة مطالبــة 
ــا  ــة فيم ــات إضافي ــى ضمان ــة إل ــاج المجموع ــة. ال تحت مضمون

يتعلــق بالذمــم المدينــة و الذمــم المدينــة األخــرى.

ــًا  ــة ناقص ــورة األصلي ــغ الفات ــة بمبل ــم المدين ــجيل الذم ــم تس يت
مخصــص أليــة مبالــغ ال يمكــن تحصيلهــا. يتم إجراء تقديــر للديون 
المشــكوك فــي تحصيلهــا عندما يكون من غيــر المحتمل تحصيل 
المبلــغ بالكامــل. يتــم شــطب الديــون المشــكوك فيهــا عندمــا 

يكــون مــن غيــر المحتمــل اســتردادها.

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التي تنشــأ مــن عجــز المجموعة 
عــن الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها. منهــج المجموعــة فــي 
إدارة الســيولة هــو التأكــد، مــا أمكــن ذلــك، بأنــه تتوفــر وعلــى 
الــدوام ســيولة كافيــة للوفــاء بالمطلوبــات عنــد حلــول موعــد 
اســتحقاقها فــي ظــل كل من الظــروف العاديــة والصعبة بدون 
تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو إحــداث ضــرر بســمعة المجموعــة. 

تقــوم المجموعــة باســتخدام طريقــة التكاليف التي تســتند إلى 
النشــاط لوضــع التكلفــة المتعلقــة بمنتجاتهــا وخدماتهــا وهــو 
مــا يســاعد علــى رصــد متطلبــات التدفــق النقــدي واالســتخدام 
األمثــل لعائــدات النقــد لديهــا فــي االســتثمار. تقــوم المجموعة 
بصــورة نموذجيــة بالتأكــد مــن أن لديهــا نقــدًا كافيًا عنــد الطلب 
للوفــاء بمصروفــات التشــغيل المتوقعــة ويتضمــن ذلــك خدمــة 
االلتزامــات الماليــة ولكنه مع اســتبعاد التأثير المحتمل للظروف 
القاســية جــدًا التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا بشــكل معقــول مثــل 

ــوارث الطبيعية. الك

مخاطر السوق

ــرات فــي  ــة فــي التغي مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتمثل
أســعار الســوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت 
الفائــدة وأســعار األســهم التــي تؤثــر علــى إيــرادات المجموعــة 

أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن أدوات ماليــة.
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5. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر العملة

تتعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر العمــالت فــي المبيعــات 
والمشــتريات والقــروض التــي تتــم بعملــة غير العملــة المعمول 
ــم  ــة تت ــالت المجموع ــم تعام ــة. معظ ــركات المجموع ــا بش به
بالعملــة التــي تســتخدمها شــركات المجموعــة أو بعملــة ذات 

ســعر صــرف ثابــت مــع العملــة الوظيفيــة.

مخاطر أسعار األسهم

تقــوم المجموعــة بمراقبــه أســهم حقــوق الملكيــة اســتنادًا 
إلــى مؤشــرات الســوق. تقــوم المجموعــة بــإدارة االســتثمارات 
الهامــة علــى نحــو فــردي. إن جميــع قــرارات البيــع والشــراء تتم 
بموافقــة مجلــس اإلدارة. يتــم مراقبــة أداء األســهم بصــورة 

متواصلــة وإدارتهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة.

مخاطر أسعار الفائدة

تتمثــل مخاطــر أســعار الفائــدة فــي أن تتقلــب القيمــة العادلــة 
أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات 
فــي أســعار الفائــدة بالســوق. يتعلق تعــرض المجموعــة لمخاطر 
تغيــرات أســعار الفائــدة في الســوق أساســًا بقروض وتســهيالت 
المجموعــة التي تحمــل فوائد. تتبنى المجموعة سياســة التأكد 

مــن أن مخاطــر أســعار الفائــدة تتــم مراجعتهــا بشــكل منتظم.

إدارة رأس المال

سياســة مجلــس اإلدارة هــي االحتفــاظ بقاعدة رأســمالية قوية 
ــن والســوق واســتمرار  للمحافظــة علــى ثقــة المســتثمر والدائ
التطور المستقبلي للنشاط التجاري. يسعى مجلس اإلدارة إلى 
المحافظــة علــى التــوازن بيــن العائــدات األعلــى التي قــد تصبح 
ممكنــة مــع أعلى مســتويات من االقتــراض والمزايا والضمانات 

التــي يمكــن تحملهــا مــن جانب مركز رأســمالي ســليم.

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأسمالها كما يلي:

•  حمايــه قــدره المجموعــة علــى االســتمرار فــي مواصلــة 
نشــاطها بحيث يمكن أن تســتمر في توفير عائد للمســاهمين 

ــا ألصحــاب المصالــح  ومنافــع أو مزاي

•  توفيــر عائــد مناســب للمســاهمين من خالل تســعير المنتجات 
و الخدمــات التــي تتناســب مــع مســتوى المخاطــر، و

•  لضمــان االلتــزام بشــروط اإلتفاقيــات الماليــة المرتبطــة 
بالقــروض و الســلف و تحمــل فوائــد.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



6. إيرادات تشغيلية أخرى

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢4,١4920,788إيراد أتعاب
58,69347,645إيرادات متنوعه

8٢,84٢68,433

7. مصاريف إدارية و عمومية

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١6٠,٠4٠172,184أجور ومصاريف ذات الصلة
3٢,93837,385استهالك وإطفاء

١,٢79971إيجار
٢5,4١٢22,685أتعاب مهنية

١5,7491,085مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
7٢,56٠70,863مصاريف إدارية وعمومية أخرى

3٠7,978305,173

8. العائد األساسي و المخفف للسهم الواحد

يحتســب العائــد األساســي للســهم الواحــد بقســمة صافــي ربــح الســنة العائــد لحاملــي أســهم الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح 
لعــدد األســهم العاديــة خــالل الســنة. ال يوجــد أي أداة قــد تســبب تخفيــض علــى احتســاب العائــد علــى الســهم.

٢٠٢١2020

3٢5,8٠8226,055ربح السنة العائد لحاملي أسهم الشركة األم )ألف ريال قطري(
3,54٠,86٢3,540,862المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )ألف سهم(

٠.٠9٢0.064العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريال قطري(

١٠١



١٠٢

التقرير السنوي ٢٠٢١

9. عقار وآالت ومعدات

قواربالمبانياألراضي
 المصانع

والمرافق

 أثاث وتركيبات
 ومعدات وأدوات
سياراتوتحسينات مباني

 أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي
٢٠٢١

اإلجمالي
٢٠٢٠

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

التكلفة أو التقييم:

1,024,461256,9527,3332,166,430352,0228,7051903,8١6,٠933,831,305في 1 يناير
13,4727342519,08710982,972١١6,١3813,326-إضافات

--)13,334(-12,418916---إعادة تصنيف
)28,538((١9,635)-)787()2,342(---)16,506(استبعادات

1,007,955270,4247,4062,179,273369,6838,02769,8283,9١٢,5963,816,093كما في 31 ديسمبر 

استهالك متراكم

945,3١٠856,547-80,4446,327567,550283,7157,274-كما في 1 يناير
١٠٢,743104,891-13,21317969,95018,844557-استهالك السنة

)16,128((3,٠37)-)772()2,265(----استبعادات
١,٠45,٠١6945,310-93,6576,506637,500300,2947,059-كما في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية:

١,٠٠7,955١76,7679٠٠١,54١,77369,38996869,8٢8٢,867,58٠كما في3١ ديسمبر٢٠٢١ 

2,870,783-1,024,461176,5081,0061,598,88068,3071,431190كما في 31 ديسمبر2020

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



9. عقار وآالت ومعدات

قواربالمبانياألراضي
 المصانع

والمرافق

 أثاث وتركيبات
 ومعدات وأدوات
سياراتوتحسينات مباني

 أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي
٢٠٢١

اإلجمالي
٢٠٢٠

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

التكلفة أو التقييم:

1,024,461256,9527,3332,166,430352,0228,7051903,8١6,٠933,831,305في 1 يناير
13,4727342519,08710982,972١١6,١3813,326-إضافات

--)13,334(-12,418916---إعادة تصنيف
)28,538((١9,635)-)787()2,342(---)16,506(استبعادات

1,007,955270,4247,4062,179,273369,6838,02769,8283,9١٢,5963,816,093كما في 31 ديسمبر 

استهالك متراكم

945,3١٠856,547-80,4446,327567,550283,7157,274-كما في 1 يناير
١٠٢,743104,891-13,21317969,95018,844557-استهالك السنة

)16,128((3,٠37)-)772()2,265(----استبعادات
١,٠45,٠١6945,310-93,6576,506637,500300,2947,059-كما في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية:

١,٠٠7,955١76,7679٠٠١,54١,77369,38996869,8٢8٢,867,58٠كما في3١ ديسمبر٢٠٢١ 

2,870,783-1,024,461176,5081,0061,598,88068,3071,431190كما في 31 ديسمبر2020
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١٠4

التقرير السنوي ٢٠٢١

9. عقار وآالت ومعدات )تتمة(

•  تم تشييد مصانع تبريد المناطق والمرافق ذات الصلة على أرض مملوكة للمجموعة و أراض مؤجرة.

تم تقييم األراضي من قبل مثمن مستقل.  •

•  تشــتمل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ التكاليــف المتكبــدة فيمــا يتعلــق بمصانــع التبريــد للشــركة القطريــة لتبريــد المناطــق 
ش.م.ق.خ 

لقد تم اإلفصاح عن االستهالك في بيان الربح أو الخسارة كالتالي:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

7٢,65571,135تكلفة اإليرادات
3٠,٠8833,756مصاريف إدارية وعمومية

١٠٢,743104,891

١٠. استثمارات عقارية
٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

9,7١7,6١39,520,972الرصيد في 1 يناير
3٢3,١8١188,226إضافات خالل السنة

)35,148((5٠,69٠)صافي التحويالت
١5,47١43,563ربح القيمة العادلة

١٠,٠٠5,5759,717,613الرصيد في 31 ديسمبر

تؤجــر المجموعــة إســتثماراتها العقاريــة, وقامــت بتصنيــف تلــك العقــود علــى أنهــا إيجــار تشــغيلي ألنهــا ال تحــول جميــع المخاطــر 
والحوافــز العرضيــة لملكيــة األصــل. اعترفــت المجموعــة بإيــرادات تأجيــر بقيمــة 230 مليــون ريــال قطــري )2020: 226 مليــون ريــال 

قطــري( مــن االســتثمارات العقاريــة خــالل العــام. 

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



تحليل اإلستحقاق لإليجارات المستحقة على أساس ذمم مدينة لإليجار غير مخفضة بعد تاريخ التقرير كما يلي:

٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١97,688166,526أقل من سنة 

١١7,5١3110,694بين سنة وسنتين

7١,45571,193بين سنتين وثالث سنوات

43,57١40,437بين ثالث سنوات وأربع سنوات

٢7,١4426,890بين أربع سنوات وخمس سنوات

65,١4731,266اكثر من خمس سنوات

5٢٢,5١8447,006الرصيد في 31 ديسمبر

تحــدد القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة علــى أســاس التقييــم الــذي يقــوم بــه طــرف ثالــث و هــم شــركات التقييــم و الذيــن 
هــم أعضــاء فــي جمعيــات للمثمنيــن ولديهــم المؤهــالت الكافيــة والخبــرة فــي تقييــم عقــارات إســتثمارية. إن القيمة العادلــة لهذه 
العقــارات قــد تــم تحديــده بصــورة أساســية باســتخدام طريقــة المقارنــة بالســوق )المســتوى 2 مــن تــدرج القيمــة العادلــة( و طريقــة 
التدفقــات النقديــة المخفضــة )المســتوى 3 مــن تــدرج القيمــة العادلــة( وفقــًا لمعايير ريكــس للتقيــم )RICS( وتطبيق أســس المعايير 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة للقيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات التقييــم المعتمــدة.

يعتبــر نمــوذج التدفــق النقــدي المخفــض القيمــة الحاليــة لصافــي التدفقــات النقديــة المنتجــة مــن العقــارات تتضمــن معــدل نمــو 
اإليجــار المتوقــع، فتــرات الفــراغ، معــدل األشــغال وفتــرات اإليجــار المجانــي, تخفــض التدفقــات النقديــة بإســتخدام معــدل الخصــم 
للمخاطــر المعــدل مــن بيــن الوقائــع األخــرى ,إن تقديــر معــدل الخصــم يتضمــن جــودة المبنــى والموقــع، الجــودة االئتمانيــة للعميــل 

وشــروط اإليجــار.

متوســط نســبة النمــو الســوقي المتوقــع لإليجــار حســب التقييمات يتــراوح مــن1% إلــى 1,6% )2020: 1% إلى 1,6%(, تتراوح النســبة 
ــراوح نســبة الخصــم المعــدل للمخاطــر %7.02 )2020:  ــى 92.5%( وتت ــى 92.5% )2020: 15% إل المتوقعــة لإلشــغال مــن 15% إل

7.54%( وتتــراوح نســبة التضخــم المتوقــع مــن 2% إلــى 2,5% )2020: 2,5% ألــى %3(.

ترتفع القيمة العادلة المقدرة إذا كان النو السوقي لإليجار المتوقع ونسبة اإلشغال أعلى وكان معدل الخصم للمخاطر أقل.
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١٠6

التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

١١. حق استخدام األصل

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

-7,٢٠7الرصيد في 1 يناير
5,616-عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

7,٢١35,105اإلضافات
)3,514((٢,7٢٢)استهالك السنة 

١١,6987,207كما في 31 ديسمبر 

١٢. موجودات غير ملموسة

 عالمات
شهرةتجارية

 برمجيات
أخرىتشغيلية

اإلجمالي
٢٠٢٠

اإلجمالي
٢٠١9

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

التكلفة:
14,2558,8678,8242,81434,76٠34,286الرصيد كما في 1 يناير

٢,٠١5474-2,015--إضافات
14,2558,86710,8392,81436,77534,760الرصيد كما في 31 ديسمبر

اإلطفاء واالنخفاض:
14,1548,8678,3502,68034,٠5١33,837الرصيد كما في 1 يناير

٢٢6214-226--انخفاض و إطفاء السنة
14,1548,8678,5762,68034,٢7734,051الرصيد كما في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية:
٢,٢63١34٢,498-١٠١كما في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

474134709-101كما في 31 ديسمبر 2020



١3. استثمارات في شركات زميلة

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

43,٢3348,568الرصيد في 1 يناير
١,١٢١5,865حصة الشركة من أرباح السنة 

)11,200((6,4٠٠)توزيعات أرباح مستلمة
37,95443,233الرصيد في 31 ديسمبر

تمثــل االســتثمارات فــي شــركات زميلــة امتــالك المجموعــة لنســبة 32% مــن الشــركة المتحــدة للخرســانة الجاهــزة ذ.م.م. تأسســت 
الشــركة فــي دولــة قطــر و تــزاول نشــاط إنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة ومــواد البنــاء األخــرى.

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

الحصة من نتائج الشركات الزميلة في بيان المركز المالي:
8,45610,683الموجودات غير المتداولة

5١,6٢١59,731الموجودات المتداولة
)1,842((١,786)المطلوبات غير المتداولة

)25,339((٢٠,337)المطلوبات المتداولة
37,95443,233صافي الموجودات

الحصة من نتائج الشركات الزميلة في بيان الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل ااَلخر:

7١,4١676,977اإليرادات
١,١٢١5,865 ربح السنة
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١٠8

التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

١4. استثمارات مالية

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

5١,78762,677الرصيد كما في 1 يناير
)10,890((١,964) خسارة القيمة العادلة خالل السنة

49,8٢351,787الرصيد في 31 ديسمبر المعترف به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3٢,39629,678أسهم مدرجة داخل قطر
١7,4٢722,109أسهم مدرجة خارج قطر

49,8٢351,787

١5. مخزون

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

9١6,54٢871,252أراضي وعقارات محتفظ بها للمتاجرة
٢٠,59716,559محطات تحويل طاقة 

١5,٠5414,467مواد و قطع غيار
8٠8548أغذية ومرطبات ومواد استهالكية

953,٠٠١902,826

١6. التكاليف المؤجلة
يمثــل هــذا المبلــغ التكاليــف المتكبــدة فيمــا يتعلــق بإيــرادات التوصيــل وإيــرادات الســعة لمــرة واحــدة والــذي يتــم تحقيقهمــا علــى 
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــود مع العمــالء والتــي تتوافق مع اعتــراف اإليــرادات من هــذه المصادر )إيضــاح 4,6(.



١٠9

١7. ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

غير متداولة
8٠9,36٢791,531ذمم مدينه 

٢٠,65960,265تأمينات - طويله األجل 
١,٢361,564موجودات ضريبية مؤجلة )إيضاح 30(

33-أرصدة مدينة أخرى
83١,٢57853,393

متداولة
764,٠7٢617,045ذمم مدينة، بالصافي 

١64,٢7٢239,484مبالغ مدفوعة مقدمًا لمقاولين
١,٠589,142مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 31(

٢٠,35623,997دفعات مدفوعة مسبقًا ومستحقات
593,6١4591,021أرصدة مدينه أخرى

١,543,37٢1,480,689

ان ذمم المدينة معروضة بصافي انخفاض القيمة, الحركة خالل السنة في الجدول التالي:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١33,948126,451الرصيد في 1 يناير
8,44663,579مخصص انخفاض القيمة خالل العام

)56,082((١3,7٠٠)شطب خالل العام
١٢8,694133,948الرصيد كما في 31 ديسمبر

إيضاح رقم 35 عن مخاطر االئتمان يوضح كيفي تقوم المجموعة بإدارة و قياس الجودة االئتمانية للذمم المدينة.



١١٠

التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

١8. النقد وأرصدة لدى البنوك

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

397,728 336,١٠3 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
1,483,523 ١,459,76٢ ودائع ألجل 

1,881,251 ١,795,865 إجمالي النقد وما في حكمه
)1,383,434((١,459,76٢)ناقصَا: ودائع ألجل تستحق بعد 90 يومًا

497,817 336,١٠3 النقد وما في حكمه 

١9. رأس المال المصدر

ــر، 3,540,862,500  ــداد التقري ــخ إع ــي تاري ــال ف ــل رأس الم يمث
ســهم عــادي مصــرح بــه ومّصــدر ومدفــوع بالكامــل بقيمــة ريــال 
قطــري واحــد لكل ســهم. وفقــًا لتعليمــات هيئة قطر لألســواق 
الماليــة، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي 26 فبرايــر 
2019 علــى تقســيم 10 أســهم مقابــل ســهم واحــد، حيــث تــم 
بموجبهــا اســتبدال 10 أســهم جديــدة بقيمــة ريــال قطــري واحــد 
لــكل ســهم قديــم بقيمــة 10 ريــال قطــري. وقــد تم تفعيــل ذلك 
في 3 يوليو 2019 مما تســبب في زيادة عدد األســهم المصرح 

بهــا والمّصدرة مــن 354,086,248 إلــى 3,540,862,500.

٢٠. إحتياطي قانوني

ــم 11  ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــًا ألح وفق
لســنه 2015 يتــم تحويــل نســبة 10% مــن صافــي أربــاح الشــركة 
ــا  ــالت عندم ــاف التحوي ــوز إيق ــي، يج ــي القانون ــى االحتياط إل
يبلــغ االحتياطــي القانونــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع. إن 
االحتياطــي القانونــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي 
ــنة 2015.  ــم 11 لس ــة رق ــركات التجاري ــون الش ــا قان ــص عليه ن
خــالل عــام 2006 قامــت الشــركة برســملة مبلــغ 57.3 مليــون 
ريــال قطــري مــن االحتياطــي القانونــي إلصــدار أســهم مجانيــة 

لســنة 2005. 

٢١. احتياطات أخرى

يمثــل احتياطــي إعــادة تقييم و يســتخدم لالعتــراف بالزيادة في 
ــة للعقــارات والــالالت والمعــدات التــي كانــت  القيمــة العادل
خاضعــة للتقييــم العــادل. وال ُيعتــرف بانخفــاض القيمــة العادلــة 
فــي االحتياطــي إال بقــدر مــا يتعلــق بزيادة فــي القيمــة العادلة 

لنفــس األصــل المعتــرف بــه ســابقا فــي حقــوق الملكيــة.

٢٢. توزيعات مقترحه

إقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــه بنســبة 5.5% مــن رأس 
المــال بإجمالــي مبلــغ 195 مليــون ريــال قطــري لســنة 2021 
وتكــون خاضعــه لموافقــه المســاهمين في االجتماع الســنوي 

للجمعيــة العامــة. 

فــي 3 مــارس 2021، عقدت الجمعية العامة الســنوية للشــركة 
ــة 5% مــن رأس  ــاح نقدي ــع ارب لعــام 2020 ووافقــت علــى توزي

المــال بإجمالــي مبلــغ177 مليــون ريــال قطــري. 



٢3. صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية و الرياضية

إســتنادا إلــى القانــون رقــم 13لســنة 2008، علــى كافــة الشــركات القطريــة المســاهمة المدرجــة فــي البورصــة دفــع نســبة %2.5 
مــن صافــي الربــح لدعــم صنــدوق دعــم األنشــطة اإلجتماعيــة و الرياضيــة وبنــاَء علــى هــذا القانــون و التوضيحــات الالحقــة للقانــون 
الصــادرة فــي 2010، قامــت المجموعــة بتخصيــص مبلــغ 8,1 مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )2020 

: 5.7 مليــون ريــال قطــري(.

٢4. قروض ذات فوائد

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

4,563,73١3,889,012قروض ذات فوائد
)26,938((3٠,5٠8)تكاليف غير مطفاة مرتبطة بالتمويل

4,533,٢٢33,862,074

عرضت:
3,٠١٢,١393,237,894مطلوبات غير متداولة

١,5٢١,٠84624,180مطلوبات متداولة
4,533,٢٢33,862,074

وفيما يلي تفاصيل قروض ذات فوائد للمجموعة :

تحمل القروض معدل فائدة متغير من بنك قطر المركزي و/أو معدل ليبور باإلضافة لهامش. 

•  فــي ينايــر 2015، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت بقيمــة 165.3 مليــون دوالر أمريكــي مــن بنــك محلــي ويســدد القــرض 
علــى أقســاط نصــف ســنوية تبــدأ فــي مــارس 2015 حتــى مــارس 2024, تــم ســداد 123 مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي تاريــخ 
التقريــر. القــرض مضمــون مقابــل المصنــع والمعــدات ومصنــع التبريــد مــن جانــب اخــر أن اإليــرادات مــن مصنــع التبريــد وعائــدات 

التأميــن قــد احيلــت لصالــح المقــرض.

•  فــي ينايــر 2015، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت بقيمــة 86 مليــون دوالر مــن بنــك محلــي تــم ســحب 72.5 مليــون دوالر 
أمريكــي مــن أصــل المبلــغ, ويســدد القــرض علــى أقســاط نصــف ســنوية تبــدأ فــي ســبتمبر 2017 حتــى 31 مــارس 2026. تــم 
ســداد 33.1 مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي تاريــخ التقريــر, القــرض مضمــون مقابــل المصنــع والمعــدات ومصنــع التبريــد، مــن 

جانــب اخــر أن اإليــرادات مــن مصنــع التبريــد وعائــدات التأميــن قــد احيلــت لصالــح المقــرض.

•  فــي مــارس 2021، حصلــت المجموعــة علــى تســهيل قــرض بمبلــغ 195 مليــون ريــال قطــري لبنــاء مصنــع, تــم ســحب 44 مليــون 
ريــال قطــري مــن اصــل المبلــغ كمــا فــي تاريــخ التقريــر. يتــم ســداد القــرض علــى أقســاط ربــع ســنوية تبــدأ فــي يونيــو 2023 

حتــى مايــو 2036. القــرض مضمــون مقابــل العقــار قيــد التطويــر.

•  فــي مــارس 2020، جــددت المجموعــة تســهيالت بقيمــة 728 مليــون ريــال قطــري مــن بنــك محلــي ويســدد القــرض بالكامــل 
فــي مــارس 2023.

١١١



١١٢

التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢4. قروض ذات فوائد )تتمة(

ــهيالت  ــى تس ــة عل ــت المجموع ــبتمبر 2014، حصل ــي س •  ف
بقيمــة 630 مليــون ريــال قطــري مــن بنــك محلــي ويســدد 
القــرض علــى أقســاط ربــع ســنوية تبــدأ فــي أكتوبــر 2014 
حتــى ابريــل 2022. تــم ســداد 594 مليــون ريــال قطري كما 

فــي تاريــخ التقريــر.

•  فــي يوليــو 2013، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت 
لمشــروع بقيمــة 1,546 مليون ريال قطــري من بنك محلي, 
ويســدد القــرض علــى أقســاط ربــع ســنوية تبــدأ مــن ســبتمبر 
ــال  ــون ري ــداد 1,362 ملي ــم س ــل 2023. ت ــى ابري 2013 حت
ــر. القــرض مضمــون مقابــل  ــخ التقري قطــري كمــا فــي تاري

العقــارات الســكنية والتجزئــة.

•  فــي يونيــو 2014، أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة "مشــاركة" 
بقيمــة 770 مليــون ريــال قطــري مــع بنك محلي. تم ســحب 
715 مليــون مــن أصــل المبلغ. ويســدد القرض على أقســاط 
ربــع ســنوية تبــدأ مــن ديســمبر 2018 حتــى ســبتمبر 2026. 
تــم ســداد 234 مليــون ريــال قطــري كمــا فــي تاريــخ التقريــر 

القــرض مضمــون مقابــل عقــار تجــاري.

•  فــي ديســمبر 2016، حصلــت المجموعــة علــى تمويــل 
مشــروع بقيمــة 730 مليــون ريال قطري من بنك، تم ســحب 
628 مليــون ريــال قطــري مــن أصــل المبلــغ كمــا فــي تاريــخ 
التقريــر وســوف يتــم ســداد المبلــغ بــدءًا مــن يونيــو2021 
حتــى ديســمبر 2032. تــم ســداد 146 مليــون ريــال قطــري 
كمــا فــي تاريــخ التقريــر, القــرض مضمــون مقابــل عقــارات 

ســكنية.

•  فــي أغســطس 2020، جــددت المجموعــة تســهيالت بنكية 
عامــة متجــددة بقيمــة 765 مليــون ريــال قطــري مــن أحــد 
ــة ويســدد القــرض بحلــول أغســطس 2023. البنــوك المحلي

•  فــي يوليــو 2019، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت 
ــار ريــال  قــرض مشــترك مــن بنــوك محليــة بقيمــة 1,25 ملي
قطــري لتطويــر عقــارات متعــددة االســتخدامات, تم ســحب 
264 مليــون ريــال قطــري مــن اصــل المبلــغ كمــا فــي تاريــخ 
التقريــر وســيتم ســداد القــرض علــى أقســاط ربع ســنوية تبدأ 
مــن مــارس 2022 حتــى ديســمبر 2028. القــرض مضمــون 

مقابــل عقــارات متعــددة اإلســتخدامات قيــد التطويــر.

•  في مارس 2020، أبرمت المجموعة اتفاقية "ايجارة" بقيمة 
353 مليــون ريــال قطــري أساســا لتطويــر عقــارات ســكنية, 
تــم ســحب 250 مليــون ريــال قطــري مــن اصــل المبلــغ كمــا 
فــي تاريــخ التقريــر وســيتم ســداد القــرض علــى أقســاط ربــع 
ســنوية تبــدأ مــن يونيــو 2023 حتــى مــارس 2030. القــرض 

مضمــون مقابــل عقــارات ســكنية قيــد التطويــر.

ــة"  ــة "مرابح ــة اتفاقي ــت المجموع ــل 2020، أبرم ــي ابري •  ف
ــال قطــري أساســا لتطويــر عقــارات  بقيمــة 175 مليــون ري
ســكنية, تــم ســحب 120 مليــون ريــال قطــري اصــل المبلــغ 
كمــا فــي تاريــخ التقريــر وســيتم ســداد القــرض على أقســاط 
ــو 2029.  ــى ماي ــو 2023 حت ــن ماي ــدأ م ــنوية تب ــف س نص

ــر. ــد التطوي ــل عقــارات ســكنية قي القــرض مضمــون مقاب

ــة"  ــة "مرابح ــة اتفاقي ــت المجموع ــل 2020، أبرم ــي ابري •  ف
بقيمــة 200 مليــون ريال قطري أساســا لتطويــر عقار تجاري, 
تــم ســحب 145 مليــون ريــال قطــري اصــل المبلــغ كمــا في 
ــى أقســاط نصــف  ــر وســيتم ســداد القــرض عل ــخ التقري تاري
ســنوية تبــدأ مــن نوفمبــر 2022 حتــى مايــو 2029. القــرض 

مضمــون مقابــل عقــارات قيــد التطويــر.

•  فــي فبراير 2021، حصلت المجموعة على تســهيالت بنكية 
بقيمــة 690 مليــون ريــال قطــري مــن أحــد البنــوك المحليــة. 

تســدد بالكامــل بحلــول مــارس 2022.

•  فــي ينايــر 2021، أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة "مرابحــة" 
بقيمــة 105 مليــون ريــال قطــري مــن بنــك محلــي لتطويــر 
عقــار تجــاري تــم ســحب 74 مليــون ريــال قطــري منهــا كمــا 
في تاريخ التقرير. وســيتم ســداد القرض على أقســاط نصف 
ســنوية تبــدأ مــن مايــو 2023 إلــى مايــو 2029 ومضمونــة 

مقابــل العقــار قيــد التطويــر.



وفيما يلي تفاصيل عن سداد المبالغ األساسية لقروض المجموعة :

٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,5٢8,59٢630,744عند الطلب أو خالل سنة واحدة

٢,69٢,98٠2,883,256ما بين السنتين والخمس سنوات

34٢,١59375,012أكثر من خمس سنوات

4,563,73١3,889,012

قامــت المجموعــة برســملة تكاليــف االقتــراض المرتبطــة مباشــرة بألعمــال قيــد التنفيــذ خــالل الســنة بمبلــغ 27.4 مليون ريــال قطري 
)2020: 29 مليــون ريــال قطري(.

وتمثل التدفقات النقدية من صافي القروض في البيان الموحد للتدفقات النقدية على النحو التالي:

في ١ يناير
ألف ريال قطري

التدفق النقدي
ألف ريال قطري

 اطفاء تكاليف
اصدار

ألف ريال قطري
في 3١ ديسمبر

ألف ريال قطري

٢٠٢١3,86٢,٠7466٢,7598,39٠4,533,٢٢3

20203,360,235493,9997,8403,862,074

١١3



١١4

التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢5. ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى

٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

غير متداولة:

١١4,٢4٠97,675صندوق احتياطي خدمات المجمع الرئيسي

متداولة:

٢٢٢,6٠7256,636ذمم دائنة 

567,8٠8636,546تكاليف عقود مستحقة

١,7٢8,8١91,762,908مبالغ مستلمة من العمالء مقدمًا

٢٠٠,96١139,102مصروفات مستحقة أخرى

5,3١٠8,318ضريبة دخل مستحقة 

53١,85١418,397ذمم دائنة أخرى

3,٢57,3563,221,907

٢6. مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
يمثــل هــذا الرصيــد المبالــغ المحتجــزة مــن الدفعــات للمقاوليــن بحســب العقــود، وســوف يتــم ســداد هــذه المبالــغ عندمــا يوفــي 

المقاولــون بالتزاماتهــم التعاقديــة. 

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١١٢,943115,205مبالغ مستحقة خالل سنة
١8١,575106,731مبالغ مستحقة بعد اكثر من سنة

٢94,5١8221,936



٢7. إيرادات مؤجلة

تمثــل بشــكل أساســي اإليــرادات المؤجلــة المتعلقــة بإيــرادات التوصيــل وإيــرادات الســعة لمــرة واحــدة والتــي ســيتم تحقيقهــا فــي 
بيــان الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــود مــع العمــالء. ســيتم االعتــراف بالتكاليــف المباشــرة 

ذات صلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة فــي نفــس الفترة)إيضــاح 16(. 

٢8. مكافأة نهاية خدمة الموظفين

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

47,97745,264الرصيد كما في 1 يناير
6,٢١38,511المخصص خالل السنة

)5,798((4,48٢)مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
49,7٠847,977الرصيد كما في 31 ديسمبر

٢9. التزامات اإليجار

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

17,4455,731 يناير عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
7,٢١35,105اإلضافات

)3,871((3,٠5١)مدفوعات اإليجار خالل السنة
555480مصروف فوائد على التزام اإليجار 

١٢,١6٢7,445الرصيد كما في 31 ديسمبر

عرضت:
9,٢736,034مطلوبات غير متداولة

٢,8891,411مطلوبات متداولة
١٢,١6٢7,445
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التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

3٠. ضريبة الدخل

مصاريف ضريبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة الموحد كما يلي:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

742,444تغيير في التقدير متعلق بالسنة السابقة
5,3٢٢8,284ضريبة الدخل للفترة الحالية 

)1,564(3٢8ضريبة الدخل المؤجلة 
5,7٢49,164

تختلــف الضريبــة علــى أربــاح شــركات المجموعــة عــن المبلــغ النظــري الــذي سينشــأ باســتخدام معــدالت الضريبــة المناســبة علــى 
النحــو التالــي:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

36١,338274,088الربح قبل الضريبة

)247,971((3٠9,588)ربح معفى من الضريبة

5١,75٠26,117ربح خاضع للضريبة 

10%١٠%معدل ضريبة الدخل المطبق 

5,١752,612 احتساب الضريبة على أساس معدل ضريبة

742,444تغيير في التقدير متعلق بالسنة السابقة
األثر الضريبي على الخسائر الضريبية غير المعترف بها سابًقا في الشركات 

)76((5٠)التابعة

5٢55,670األثر الضريبي للمصروفات غير القابلة للخصم لألغراض الضريبية

)4,260(-األثر الضريبي على الموجودات الضريبة المؤجلة متعلقة بالسنة السابقة
األثر الضريبي من تغيير المعدل الضريبي للسنة الحالية على الموجودات 

2,774-الضريبة المؤجلة

5,7٢49,164مصروفات ضريبة الدخل



يمثل أصل الضريبة المؤجلة فروق ضريبية مؤقتة على األصول التالية في تاريخ التقرير:

٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

45٢591عقار وآالت ومعدات

١١١33مكافآت نهاية خدمة الموظفين

673940مطلوبات ضرائب مؤجلة أخرى

١,٢361,564

3١. معامالت مع أطراف ذات عالقة

يبيــن إيضــاح رقــم 4 المعلومــات عــن هيكلــة المجموعــة متضمنــًا الشــركات التابعــة و الشــركات الزميلــة. خــالل الســنة تمــت بعــض 
المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى نفــس الشــروط واألســس التجاريــة المطبقــة مــع أطــراف أخــرى غيــر ذات عالقــة. يتــم 

اعتمــاد سياســات األســعار وبنــود هــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة المجموعــة.

األرصدة مع األطراف ذات العالقة وطبيعة المعامالت الجوهرية والمبالغ المعنية كما يلي:

٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

االمبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة

١,٠583,497المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م

5,645-الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع

١,٠589,142

معامالت مع أطراف ذات عالقة

١8,١9٠6,049اإليرادات

١,7١٠2,217إيرادات اإليجار

١١7
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التقرير السنوي ٢٠٢١

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

3١. معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

تفاصيل المكافآت والمزايا للمسؤولين الرئيسيين باإلدارة كما يلي:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

45,٠5343,277رواتب و منافع للموظفين قصيرة األجل
٢,44٢2,691منافع أخرى طويلة األجل

47,49545,968

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021 هي 15.7 مليون ريال قطري )2020: 1.1 مليون ريال قطري(.

3٢. استحواذ على حصص غير مسيطرة
فــي أغســطس 2021، أكملــت المجموعــة شــراء األســهم المخصصــة لهــا مــن اســهم الشــركة الوطنيــة للتبريــد المركــزي )شــركة 
إماراتيــة( فــي الشــركة القطريــة لتبريــد المناطــق ش.م.ق.خ.، ممــا أدى إلــى زيــادة حصــة المجموعــة فــي قطــر كــوول مــن %51 
إلــى 91.06% دون أي تغييــر فــي ســيطرة المجموعــة فــي الشــركة القطريــة لتبريــد المناطــق ش.م.ق.خ )"قطر كوول"(. تــم التعامل 
مــع ذلــك علــى أنــه معاملــة بيــن مســاهمي شــركة "قطــر كــوول" بصفتهــم مالكيــن، وبنــاًء عليــه تــم عــرض مقابــل الشــراء وتكاليــف 
المعاملــة ذات الصلــة كتعديــل علــى القيمــة الدفتريــة للحصــص المســيطرة والغيــر المســيطرة ضمــن بيــان التغيــرات فــي حقــوق 

الملكيــة.

ألف ريال قطري

)412,023(مقابل الشراء )بما في ذلك تكاليف المعاملة(
315,256حصص غير مسيطرة مكتسبة

96,767صافي المقابل العائد لمساهمي المجموعة

33. التزامات محتملة

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

6,٠6٢5,698ضمانات بنكية و سندات



ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات هامة من الضمانات أعاله والتي أصدرت خالل نشاط أعمالها االعتيادي.

توجــد دعــوى قضائيــة مســتمرة بيــن الشــركة ومطــور. ســجل المطــور دعــوى ضــد الشــركة وردت الشــركة بدعــوى مضــادة ضــد 
المطــور, حيــث يســعى كل طــرف للحصــول علــى تعويــض عــن اســترداد التكاليــف المتكبــدة واألضــرار التــي لحقــت بــه. حكمــت 
المحكمــة بالقضيــة لصالــح المطــور، لكــن الشــركة اســتأنفت الحكــم. لــم يتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة فــي هــذا المشــروع 
مــن قبــل الشــركة ولكــن بنــاًء علــى تقييــم محامــي الشــركة، ال يتوقــع أن تنشــأ أي التزامــات جوهريــة إضافيــة عــن هــذه القضيــة.

ــى الرغــم  ــن بالتعويضــات واألضــرار مــن بعضهمــا البعــض. عل ــب الطرفي ــث طال ــن الشــركة والمطــور حي ــة بي ــاك دعــوى قضائي هن
مــن صــدور حكــم المحكمــة فــي القضيــة لصالــح المطــور بعــد خصــم المبالــغ المســتحقة لصالــح الشــركة، إال أن الشــركة تســعى 
لالســتئناف ضــد الحكــم. بنــاًء علــى تقييــم محامــي الشــركة، تتوقــع الشــركة أن تتــم مراجعــة الحكــم مــن قبــل المحكمــة، ال يتوقــع 

أن تنشــأ التزامــات جوهريــة عــن هــذه القضيــة.

34. التزامات رأسمالية

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,5١8,٠٠62,577,412التزامات تعاقدية للمقاولين والموردين

35. األدوات المالية وإدارة المخاطر

السياسات المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية واردة في اإليضاح رقم 4.
تتكــون األدوات الماليــة مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك، ودائــع ألجــل، والذمم المدينــة واألرصــدة المدينة األخرى والمســتحقات 

مــن أطــراف ذات عالقــة, قــروض ذات فوائــد, مســتحقات محتجــزة و التزامــات اإليجــار و الذمــم الدائنــة واألرصدة الدائنــة األخرى.

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تكبــد المجموعــة لخســائر فــي حــال عجــز فــرد أو طــراف مقابــل فــي اداة ماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه 
ــة لــكل طــرف. أن أقصــى مــا يمكــن أن  ــر بشــكل أساســي بالخصائــص الفردي ــة. أن تعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان يتأث التعاقدي

تتعــرض لــه الشــركة مــن مخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر هــو القيمــة الدفتريــة لــالداة الماليــة و التــي هــي كمــا يلــي:

١١9



١٢٠

التقرير السنوي ٢٠٢١

35. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

٢٠٢١2020
 غير منخفض 

 القيمة
االئتمانية

 منخفض 
 القيمة

اإلجمالي االئتمانية

 غير منخفض 
 القيمة

االئتمانية

 منخفض 
 القيمة

اإلجمالي االئتمانية
 ألف ريال 

قطري
 ألف ريال 

قطري
 ألف ريال 

قطري
 ألف ريال 

قطري
 ألف ريال 

قطري
 ألف ريال 

قطري

١,573,434١٢8,694١,7٠٢,١٢81,408,576133,9481,542,524ذمم مدينة 
591,021-593,6١4591,021-593,6١4أرصدة مدينة أخرى

مستحقات من أطراف ذات 
عالقة

١,٠58-١,٠589,142-9,142

1,881,251-١,795,8651,881,251-١,795,865النقد وأرصدة البنوك
3,963,97١١٢8,6944,٠9٢,6653,889,990133,9484,023,938

فيما يلي جدول يوضح أعمار ومخصص انخفاض القيمة:

٢٠٢١2020
 القيمة الدفترية 

اإلجمالية
 مخصص انخفاض

القيمة
 القيمة الدفترية

اإلجمالية
 مخصص انخفاض

القيمة
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

١,39٠,39٠3841,078,665146غير مستحقة
75,5٢١4,٠٢٢104,6093,021تأخر في السداد 1-90 يومًا

3٢,794١٠,88841,43413,826تأخر في السداد 91-180 يومًا
49,734١3,٢4446,1467,918تأخر في السداد 181-365 يومًا

١53,689١٠٠,١56271,670109,037تأخر في السداد 365 يوما أو اكثر
١,7٠٢,١٢8١٢8,6941,542,524133,948

وتمثــل الذمــم المدينــة مــن مبيعــات العقــارات الذمــم المدينــة المتصلــة ببيــع وحــدات األراضــي و العقــارات التــي يحتفــظ بموجبهــا 
بحــق ملكيــة العقــارات األساســية كضمــان, تنظــر اإلدارة فــي قيمــة العقــارات عنــد تقييــم مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة هــي مســتحقات مــن األطــراف المقابلــة التــي تخضع لســيطرة مســاهمي الشــركة. 
ونتيجــة لذلــك، مــن المتوقــع أن تكــون الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بشــأن هــذه المســتحقات ضئيال.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



ومــن المتوقــع اســترداد الذمــم المدينــة األخــرى بالكامــل، وبالتالــي فــإن اإلدارة ال تتوقــع خســارة فــي التحصيــل. ونتيجــة لذلــك، 
مــن المتوقــع أن تكــون الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بشــأن المســتحقات األخــرى ضئيــال. 

وتحد الشركة من تعرضها للمخاطر االئتمانية من ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرى عن طريق:

• تقييم الجدارة االئتمانية لكل طرف من األطراف المقابلة قبل إبرام العقود ؛

• تحديد فترات السداد القصوى لكل عميل، والتي يتم مراجعتها بانتظام ؛ و

• القيام دوريا بمراجعة تحصيل الذمم المدينة التجارية لتحديد أي مبالغ انخفاض للقيمة. 

ــة  ــة مــن عمــالء أفــراد. أن الخســائر االئتماني ــة التجاري ــة المتوقعــة للذمــم المدين وتســتخدم الشــركة أداة لقيــاس الخســائر االئتماني
المتوقعــة هــي تقديــرات مرجحــة للقيمــة الحاليــة للخســارة االئتمانيــة التــي تــم قياســها بالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن الدفــق النقدي 
مســتحق للمجموعــة بموجــب العقــد و التدفــق النقــدي الموقــع اســتالمه بموجــب ترجيحــات عــدة للعوامــل االقتصاديــة الحاليــة و 

المســتقبلية.

أن النقــد و األرصــدة لــدى البنــوك ليســت منخفضــة القيمــة االئتمانيــة و بالتالــي فانــه مــن المتوقــع أن تكــون خســارة االئتمــان غيــر 
جوهريــة فــي تاريــخ التقريــر أرصــدة نقــد الشــركة موجــودة مــع بنــوك ذات مكانــة جيــدة ويتــم تصنيفهــا بشــكل مســتقل مــن قبــل 

وكاالت التصنيــف االئتمانــي علــى النحــو التالــي:

٢٠٢١2020

ألف ريال قطريألف ريال قطري

التصنيف االئتماني

2١84,٠9389,128أ

3١,56١,4691,649,847أ

349,٢9٢123,654أأ

١,٠١١18,622أخرى

١,795,8651,881,251

مخاطر السيولة

فيمــا يلــي تواريــخ االســتحقاق التعاقديــة للمطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة و أثــر مقاصــة االتفاقيــات, فــي تاريــخ التقريــر، كانــت 
المبالــغ الدفتريــة مســاوية تقريبــا للتدفقــات النقديــة التعاقديــة لــكل منهــا :

١٢١
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كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

35. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

٢-5 سنواتأقل من سنًة
 أكثر من

المجموع5سنوات

3١ ديسمبر ٢٠٢١:

١,5٢8,59٢٢,69٢,98٠34٢,١594,563,73١قروض ذات فوائد

١,٠4٢,١٠١-9٢7,86١١١4,٢4٠ذمم دائنه و أرصدة دائنه أخرى

٢94,5١8-١١٢,943١8١,575مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

١٢,١6٢-٢,8899,٢73إلتزامات اإليجار

5,3١٠--5,3١٠مطلوبات ضريبة الدخل

٢,577,595٢,998,٠6834٢,١595,9١7,8٢٢

3١ ديسمبر ٢٠٢٠:

630,7442,883,256375,0123,889,012قروض ذات فوائد

950,420-852,74597,675ذمم دائنه و أرصدة دائنه أخرى

221,936-115,205106,731مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

1,4113785,6567,445إلتزامات اإليجار

8,318--8,318مطلوبات ضريبة دخل

1,608,4233,088,040380,6685,077,131



مخاطر السوق 
مخاطر أسعار الفائدة

في تاريخ التقرير أن محفظة معدل الفائدة و القيمة الدفترية للمجموعة بالنسبة لألدوات المالية التي تحمل فائدة كما يلي:

٢٠٢١2020
ألف ريال قطريألف ريال قطري

األدوات ذات أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة
١,459,76٢1,483,523ودائع ألجل

)3,889,012((4,563,73١)قروض ألجل

تحليل حساسية سعر الفائدة

إذا كانــت أســعار الفائــدة أعلى/أقــل بمقــدار 100 نقطــة أســاس وتم االحتفــاظ بجميع المتغيــرات األخرى ثابتة، فإن أربــاح المجموعة 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 ســتنخفض/ تزيد بمقدار 22.5 مليــون ريال قطري )2020: 14 مليــون ريال قطري(. 

مخاطر العمالت 

مخاطــر العمــالت هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن تقلــب قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيرات في أســعار صــرف العمــالت األجنبية. 
ــى حــدوده إذ أن معظــم  ــة فــي أدن ــذا فــإن تعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبي ــال القطــري, ل ــع ألجــل بالري ــع الودائ جمي

الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بعمــالت مربوطــة بالريــال القطــري.

مخاطر سعر السهم

مخاطــر ســعر الســهم هــي المخاطــر الناتجــة عن تقلــب القيمة العادلــة للتدفقــات النقدية المســتقبلية لــألداة المالية نتيجــة للتغيرات 
فــي أســعار الســوق )بخــالف تلــك الناشــئة عــن مخاطــر معــدل الفائــدة أو العمالت( حيث يتســبب فــي تلــك التغييرات عوامــل محددة 

خاصــة بــاألداة الماليــة أو بمصدرهــا أو عوامــل تؤثر علــى جميع األدوات الماليــة المماثلة المدرجة بالســوق.

تحليل الحساسية لسعر السهم

ومــن شــأن زيادة/انخفــاض أســعار األســهم بنســبة 10% مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى أن يــؤدي إلــى انخفاض/زيــادة قدرهــا 
5 مليــون ريــال قطــري فــي أربــاح المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 5.2 مليــون ريــال قطــري(.
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36.  القيــم العادلــة للموجــودات و لــأدوات 
الماليــة 

تتكــون األصــول الماليــة مــن اســتثمارات ماليــة ونقــد وأرصــدة 
لــدى البنــوك وأصــول ماليــه بالقيمــة العادلــة من خــالل الربح أو 
الخســارة وذمــم مدينــة. تتكــون المطلوبــات الماليــة من قروض 

ألجــل وذمــم دائنــة ومصروفات مســتحقة.

القيمــة العادلــة هــي الســعر المســتلم لبيع أصــل أو دفعه لنقل 
التــزام فــي معاملــة عاديــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي 
تاريــخ القيــاس, ولذلــك يمكــن أن تنشــأ اختالفــات بيــن القيمــة 
الدفتريــة فــي إطــار طريقــة التكلفــة التاريخية وتقديــرات القيمة 

العادلة.

 تدرج القيمة العادلة 

تســتخدم الشــركة التسلســل الهرمــي التالــي لتحديــد والكشــف 
عــن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة حســب تقنيــة التقييــم:

المســتوى ١: األسعار المدرجة)غير المعدلة( في األسواق 	 
النشــطة لألصول أو التزامات مماثلة؛

المســتوى ٢: التقنيــات األخــرى التــي يمكــن مالحظتهــا 	 
لجميــع العوامــل التــي لهــا تأثيــر كبير علــى القيمــة العادلة 

المســجلة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛ و

المســتوى 3: التقنيــات التي تســتخدم المدخالت التي لها 	 
تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند 

إلــى معلومــات الســوق التــي يمكــن مالحظتها؛

وتــرى اإلدارة أن المبالــغ الدفتريــة لألصــول الماليــة والتزامــات 
الماليــة المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة تقريبيــة 
لقيمهــا العادلــة. وتصنــف االســتثمارات الماليــة بأكملها )إيضاح 
14( على أنها من المستوى 1 ولكن العقار واآلالت والمعدات 
)إيضاح 9( صنفت كمســتوى 3. واالســتثمارات العقارية )إيضاح 

10( صنفت كمســتوى 2و3.

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



37. المعلومات القطاعية

لــدى المجموعــة أربعــة قطاعــات تصــدر عنهــا تقاريــر حســبما وارد أدنــاه وهــي وحــدات العمــل اإلســتراتيجية لــدى المجموعــة, توفــر 
وحــدات العمــل اإلســتراتيجية مختلــف المنتجــات والخدمــات وتــدار بصــورة منفصلــة نســبة لحاجتهــا إلســتراتيجيات منفصلــه، بالنســبة 
ــا  ــي وصف ــورد الملخــص التال ــى نحــو منتظــم، ي ــة عل ــر اإلدارة الداخلي ــكل وحــدة عمــل إســتراتيجية تقــوم اإلدارة بمراجعــة تقاري ل

للعمليــات التشــغيلية لــكل واحــد مــن قطاعــات المجموعــة المفصــح عنهــا:

طبيعة النشاطالقطاعات 

التطوير العقاري و أعمال االنشاءات.التنمية الحضارية

االستثمار في وتطوير الفنادق ومرافق ترفيه وبيع السلع الترفيهية.خدمات الضيافة والترفيه

إدارة و تشيد أنظمة تبريد المناطق و نشاطات المارينا.البنية التحتية و المرافق

تقديم حلول تقنية المعلومات و خدمات أخرى.العمليات التشغيلية األخرى

السياسات المحاسبية للمعلومات القطاعية هي ذاتها المبنية في إيضاح 4.

تــم إدراج البيانــات الخاصــة بنتائــج كل قطــاع يصــدر عنــه تقريــر أدنــاه. يقــاس األداء اســتنادا إلــى ربــح القطــاع المــدرج فــي التقاريــر 
الداخليــة التــي تتــم مراجعتهــا مــن جانــب اإلدارة. يتم اســتخدام ربح القطاع لقيــاس األداء إذ تعتقــد اإلدارة بأن مثل هــذه المعلومات 
هــي األكثــر مالئمــة لتقييــم نتائــج قطاعــات معينــة بالنســبة للكيانــات األخــرى التــي تعمــل فــي هــذه المجاالت. يتــم تحديد األســعار 

فيمــا بيــن القطاعــات علــى أســاس التعامــل التجاري.

القطاعات الجغرافية

ــرة  ــم تأسيســها فــي جزي ــي ت ــه االســتثمار )الت ــة قطــر باســتثناء الشــركة المتحــدة لتنمي ــوع المجموعــة أنشــطتها خــارج دول ــم تن ل
كايمــان( وحيــث أنــه ال يوجــد عمليــات ذات قيمــه جوهريــه لتلــك الشــركة خــارج قطــر، وبالتالــي جميــع موجــودات المجموعــة هــي 
داخــل دولــة قطــر، بنــاء علــى ذلــك ليســت هنــاك قطاعــات جغرافيــة متميــزة للمجموعــة للســنه المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.
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37. المعلومات القطاعية )تتمة(
القطاعات الجغرافية )تتمة(

 التنمية
الحضارية

 خدمات
 الضيافة
والترفيه

 البنية التحتية
أخرىوالمرافق

 استبعادات
 بين

اإلجماليالقطاعات
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري

٢٠٢١
١,37١,654(3٢,٠١4)---١,4٠3,668إيرادات عقارية
٢٠7,٠78--٢٠7,٠78--إيرادات السعة

إيرادات التبريد وبيع محوالت 
٢٢9,336(4,757)-٢34,٠93--الطاقة

34,69١--34,69١--إيرادات المارينا
إيرادات بيع مأكوالت 

٢١,74٠---٢١,74٠-ومشروبات

١73,9٢8(٢6,84٢)٢٠٠,77٠---إيرادات أخرى
٢,٠38,4٢7(63,6١3)١,4٠3,668٢١,74٠475,86٢٢٠٠,77٠إجمالي اإليرادات 

7١,58٠-6١,8١9١٢7,758١,99١إيرادات تمويلية 
(١١8,8٢4)8,8١١-(١6,١55)(١6١)(١١١,3١9)تكاليف تمويلية

(١٠٢,743)-(43١)(6١,553)(٢,١93)(38,566)إهالك

١,١٢١----١,١٢١حصة من أرباح شركات زميلة

١٠4,6674١,7556,387355,6١4(١٠,١33)٢١٢,938ربح / )خسارة( السنة

٢٠,٠٠١,8٠4(٢٠9,7٢8)١7,586,5١6٢٢,999٢,359,594٢4٢,4٢3موجودات القطاع
8,9٢7,4٠٠(١66,١57)7,4١4,3٠١١٢,٢93١,436,775٢3٠,١88مطلوبات القطاع

كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(



 التنمية
الحضارية

 خدمات
 الضيافة
والترفيه

 البنية التحتية
أخرىوالمرافق

 استبعادات
 بين

اإلجماليالقطاعات
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري
 ألف ريال

قطري

٢٠٢٠
625,904)45,186(---671,090إيرادات عقارية
203,282--203,282--إيرادات السعة

إيرادات التبريد وبيع محوالت 
127,451)20,327(-147,778--الطاقة

31,181--31,181--إيرادات المارينا
إيرادات بيع مأكوالت 

21,912---21,912-ومشروبات

165,962-165,962---إيرادات أخرى
1,175,692)65,513(671,09021,912382,241165,962إجمالي اإليرادات 

39,212-29,35267,6282,226إيرادات تمويلية 
)115,494(9,086-)21,980()112()102,488(تكاليف تمويلية

)104,891(-)508()60,867()2,413()41,103(إهالك

5,865----5,865حصة من أرباح شركات زميلة

88,42458,04040,826264,924)11,487(89,121ربح / )خسارة( السنة

19,476,184)222,047(17,158,14019,5972,274,786245,708موجودات القطاع
8,154,405)176,019(6,660,99813,2361,440,722215,468مطلوبات القطاع
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كما في و للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

38. أرقام المقارنة
ــرورة  ــت الض ــا إقتض ــة عندم ــام المقارن ــف أرق ــادة تصني ــم إع ت
لتتناســب مــع تصنيــف العــام الحالــي، لــم يكــن إلعــادة التصنيف 
ــة فــي  ــة المعلن ــح وحقــوق الملكي ــى صافــي الرب ــر عل أي تأثي

ســنة المقارنــة.  

39. تأثير كوفيد-١9
أدى تفشــي جائحــة كورونا فيــروس )"كوفيد 19"( في مناطق 
مختلفــة مــن العالــم إلــى اضطرابــات فــي األعمــال و األنشــطة 
االقتصاديــة باإلضافــة إلــى عــدم اليقيــن فــي البيئــة االقتصادية 
العالميــة. أعلنــت الســلطات المالية والنقديــة، المحلية والدولية 
علــى الســواء، عــن تدابيــر دعــم مختلفــة فــي جميع أنحــاء العالم 

لمواجهــة اآلثار الســلبية المحتملة.

اتخــذت المجموعــة تدابيــر مناســبة لضمــان اســتمرارية األعمــال 
خــالل فتــرة الوباء. عالوة علــى ذلك، قامــت اإلدارة بتقييم اآلثار 
المحاســبية لهــذه التطورات علــى البيانات الماليــة حيثما ينطبق 
ذلــك، بمــا فــي ذلك على ســبيل المثــال ال الحصر انخفــاض قيمة 
الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بموجــب معيــار المحاســبة 
الدولي 36 "انخفاض قيمة األصول"، خســائر االئتمان المتوقعة 
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 " األدوات المالية"، 
ــار  ــب معي ــزون بموج ــا للمخ ــن تحقيقه ــة الممك ــي القيم صاف

المحاســبة الدولــي 2 "المخــزون"، القيمــة العادلة.

للعقــارات االســتثمارية بموجــب "معيــار المحاســبة الدولــي 40" 
ــي 37  ــار المحاســبة الدول ــة بموجــب معي ــات الطارئ والمطلوب
"المخصصــات والمطلوبــات المحتملة واألصــول المحتملة". لقد 
ــع الخطــوات الالزمــة لضمــان  حرصــت اإلدارة علــى اتخــاذ جمي
اســتمرار أعمالهــا بشــكل ســلس وكاف مــن أجــل الحفــاظ علــى 

أداء األعمــال علــى الرغــم مــن تباطــؤ النشــاط االقتصــادي.

ــري  ــر جوه ــد تأثي ــه ال يوج ــرى اإلدارة أن ــم، ت ــى التقيي ــاًء عل بن
لـــكوفيد -19علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات 
ــر  كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. ســتواصل اإلدارة مراقبــة التأثي
ــه أي  المحتمــل واتخــاذ الخطــوات الالزمــة للتخفيــف مــن حدت

آثــار ســلبية.
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إن مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن موكلــون باإلشــراف علــى الشــركة المتحــدة 
ــة  ــزام والموضوعي ــات المهمــة االلت ــام بهــذه الواجب ــب القي ــة وإدارتهــا، ويتطل للتنمي

ــركة. ــي الش ــة ف ــب القيادي ــاغلي المناص ــل ش ــن قب ــاءلة م ــوع للمس والخض

إن هدفنــا يتمثــل فــي ضمــان تطبيــق أعلى مبــادئ الحوكمــة والســلوكيات األخالقية 
ــع  ــيًا م ــات تماش ــل الممارس ــق أفض ــوم بتطبي ــا نق ــا أنن ــا، كم ــركة بأكمله ــي الش ف

أســواق األوراق الماليــة المدرجــة بهــا الشــركة المتحــدة للتنميــة.

ــركة  ــة بالش ــة المطبق ــات الحوكم ــادئ وسياس ــأن مب ــرام ب ــاهمينا الك ــد لمس ونؤك
هــي أســاس كل قــرار يتــم اتخــاذه، وأي إجــراء يتــم تنفيــذه علــى مســتوى الشــركة 

ــة.  المتحــدة للتنمي

تركي بن محمد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن الشركة

تعتبــر الشــركة إحــدى شــركات المســاهمة الرائــدة فــي دولــة قطــر، وتتمثــل رســالتها فــي 
تحديــد المشــاريع طويلــة األجــل للمســاهمة فــي نمــو الدولــة مــن جهــة، وتحقيــق الفائــدة 
ــم  ــة للمســاهمين مــن جهــة أخــرى. تأسســت الشــركة فــي عــام 1999، وت والقيمــة العالي
إدراجهــا فــي بورصــة قطــر فــي يونيــو 2003. وســعت منــذ اليــوم األول مــن تأسيســها، ألن 

تصبــح أحــد رمــوز النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها دولــة قطــر والمنطقــة. 

تشــمل نشــاطات الشــركة المتحــدة للتنميــة عــددًا مــن القطاعــات االســتثمارية الحيويــة، مــن 
ضمنهــا مشــاريع البنيــة التحتية، والعقــارات، والصناعــات المرتبطة بالطاقــة والهيدروكربونات، 
ــة، والمرافــق  ــة العمراني ــة، ومشــاريع التنمي ــة والصناعــات البحري والمشــاريع المرتبطــة بالبيئ

العامــة، والضيافــة، وقطــاع التجزئــة واألزيــاء، وتقنيــة المعلومــات. 

تــؤدي الشــركة منــذ اليــوم األول لتأسيســها دورًا فعــااًل فــي مســيرة التنميــة التــي تشــهدها 
دولــة قطــر، وقــد تمكنــت الشــركة مــن شــق طريقهــا حتــى غــدت مــن أهــم شــركات 
المســاهمة القطريــة، كمــا نجحــت فــي تأســيس مجموعــة مــن االســتثمارات وشــركات 
مملوكــة لهــا بالكامــل وكذلــك شــراكات مــع الغيــر أثبتــت وجودها علــى مســتوى المنطقة. 

ويعتبــر مؤسســو الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن أكثــر المســتثمرين نجاحــًا فــي دولــة 
ــة مــن أســهم الشــركة، بينمــا  ــة مــن 84 بالمائ ــون قراب ــك المســاهمون القطري قطــر. ويمل

تتــوزع النســبة المتبقيــة مــن األســهم علــى مســاهمين مــن مختلــف دول العالــم.
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الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الشركة

تملك الشركة المتحدة للتنمية نسبة مساهمة في الشركات التالية:

 جنســيةإسم الشركة
نسبة رأس مال الشركةالشركة

المساهمة

32%خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةالمتحدة للخرسانة الجاهزة ش.ذ.م.م

51%*خمسمائة وستون مليون ريال قطريقطريةشركة الشرق األوسط للجرف ش.م.ح.ق

87.5%ثالثمائة مليون ريال قطريقطريةالشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ح.ق

100%مائة مليون ريال قطريقطريةشركة رونوتيكا الشرق األوسط ش.ذ.م.م

100%ثمانون مليون ريالقطريةالشركة المتحدة للموضة واألزياء ش.ذ.م.م

100%خمسة وعشرون مليون ريال قطريقطريةشركة اللؤلؤة-قطر ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة مدينة سنترال ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة أبراج المتحدة ش.ذ.م.م

100%خمسون مليون ريال قطريةشركة تنمية الضيافة ش.ذ.م.م

100%خمسة ماليين ريال قطريقطريةالشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.ذ.م.م

100%خمسة ماليين ريال قطريةشركة سكوب ش.ذ.م.م

100%خمسون ألف دوالر أمريكيجزر كيمانالشركة المتحدة لتنمية االستثمار ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة مدينا إينوفا ش.ذ.م.م

100%عشرة ماليين ريال قطريقطريةشركة إنشور بلس ش.ذ.م.م 

100%مليون ريال قطريقطريةشركة جليتر ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة مالك اللؤلؤة ش.ذ.م.م

100%مليونا ريال قطريقطريةالشركة المتحدة لحلول المرافق ش.ذ.م.م

100%مليون ريال قطريقطريةشركة المنتجعات والمرافق الترفيهية ش.ذ.م.م

100%خمسة ماليين ريال قطريقطريةشركة براغماتك ش.ذ.م.م 

100%خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية 1

100%خمسون ألف دوالر أميركيجزر كيمانشركة محالت التجزئة في بورتو عربية 2

51%مليون ريال قطري قطريةيونايتد اديوكاشن ش.ذ.م.م

*تــم تعديــل النظــام األساســي بتاريــخ 2018/09/05 حيــث تملــك الشــركة فئــة ســهم )ب( التــي تخولهــا حــق الحصــول علــى 5% مــن األربــاح و0% مــن 
الخســائر. 
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قيم الشركة المتحدة للتنمية وفلسفة 
حوكمة الشركات

يؤمــن مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة بــأن 
ممارســات الحوكمــة الجيــدة تســهم فــي خلــق المزيــد 
ــؤدي  ــاهمين وت ــى المس ــود عل ــي تع ــة الت ــن القيم م
مســتقباًل،  زيادتهــا  وإلــى  عليهــا  المحافظــة  إلــى 
فالمبــادئ الســليمة للحوكمــة هــي األســس التــي 
تبنــى عليهــا ثقــة المســتثمرين، وهــي مهمــة لالرتقــاء 
بســمعة الشــركة وتكريــس اهتمامهــا بالتميــز والنزاهــة.

وفــي إطــار الحــرص علــى إرســاء نمــوذج متميــز لاللتــزام 
األحــكام  اإلدارة  مجلــس  راعــى  فقــد  واالمتثــال، 
والمبــادئ التــي وردت فــي كل مــن قانــون الشــركات 
بعــض  رقــم )11( لســنة 2015 وبتعديــالت  التجاريــة 
أحــكام القانــون المذكــور بموجــب قانــون رقــم )8( 
ــات  لســنة 2021، ونظــام الحوكمــة للشــركات والكيان
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، والقوانيــن واللوائــح 
ــد  ــار عن ــي االعتب ــك ف ــع ذل ــة، ووض ــرى ذات الصل األخ
علــى  بهــا  المعمــول  واللوائــح  التعليمــات  وضــع 
مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة ككل، لغــرس 
أعمــال  كافــة  فــي  وتطبيقهــا  الحوكمــة  ثقافــة 
ــع  الشــركة والشــركات التابعــة، وفــي ممارســات جمي

الموظفيــن.

لنموهــا،  للتنميــة  المتحــدة  الشــركة  ومــع مواصلــة 
فــإن مــن الضــروري إثبــات التزامهــا كشــركة، واتباعهــا 
لقواعــد المواطنــة المؤسســية التي أكســبتها ســمعتها 
ــهم  ــاب األس ــام أصح ــر، أم ــا قط ــي موطنه ــة ف القوي
تمــارس  الــذي  والمجتمــع  والموظفيــن  والعمــالء 

ــواء.  ــد س ــى ح ــه عل ــن خالل ــا م أعماله

ــدة  ــة ألن تكــون قائ وتســعى الشــركة المتحــدة للتنمي
وســلوكيات  المؤسســية  الحوكمــة  مجــال  فــي 
األعمــال وأخالقياتهــا، وذلــك مــن خــالل تطبيــق أفضــل 
القــرارات  مســؤولية  وتحمــل  الشــفافية  ممارســات 
أمــام مســاهميها. ويشــمل ذلــك التقيــد بأعلــى معاييــر 
بنيــة  مراجعــة  خــالل  مــن  المؤسســية،  الحوكمــة 
مســتمر  بشــكل  المطبقــة  والممارســات  الحوكمــة 
علــى  للتطــورات  ومواكبتهــا  فاعليتهــا  مــن  للتأكــد 

والدولــي.  المحلــي  الصعیدیــن 
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دور مجلس اإلدارة

القیــادة  توفیــر  ھــو  اإلدارة  لمجلــس  األساســي  الــدور  إن 
ــي  ــة الت ــات والحكم ــن الثب ــار م ــي إط ــركة ف ــیة للش المؤسس
تقویــم  مــن  لتتمكــن  وذلــك  والفعالیــة،  التحكــم  تضمــن 
ــل  ــدور بالتفصی ــرف ھــذا ال المخاطــر والســیطرة علیھــا. وقــد ُع
وأحــكام  الشــركة،  فــي  األساســیة  األنظمــة  خــالل  مــن 
النظــام األساســي ذات الصلــة، باإلضافــة إلــى أحــكام قانــون 
ــالت بعــض  ــة رقــم )11( لســنة 2015 وبتعدي الشــركات التجاری
أحــكام القانــون المذكــور بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 
ــات  ــك أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات والكیان 2021، وكذل
ــة  ــن ھیئ ــادر ع ــیة الص ــوق الرئیس ــي الس ــة ف ــة المدرج القانونی
قطــر لألســواق المالیــة، وبخاصــة حكــم المادتیــن )8( و)9( فقــد 

تــم إدراجھمــا كمیثــاق للمجلــس. 

ویتمتــع مجلــس اإلدارة بمطلــق الصالحیــات إلدارة الشــركة 
األساســي  الھــدف  لتحقیــق  والســعي  للتنميــة،  المتحــدة 
والمتمثــل فــي تحقیــق المزیــد مــن القیمــة للمســاھمین، مــع 
األخــذ فــي اإلعتبــار اســتمراریة أعمــال الشــركة بمــا یــؤدي إلــى 
ــار الشــركة المتحــدة للتنميــة(  تحقیــق أھــداف الشــركة. وبإعتب
ــه  ــت ذات ــي الوق ــي ف ــة(، وھ ــة قطری ــاھمة عام ــركة مس ش
شــركة عاملــة فــي دولــة قطــر، فــإن لمجلــس إدارتھــا دورًا 

ــًا. مزدوج

بمســؤولیات  اإلدارة  مجلــس  یضطلــع  اإلطــار،  ھــذا  وفــي 
بینھــا:  مــن  أساســیة،  وواجبــات 

رؤیــة  وبلــورة  تحدیــد  تشــمل  واالســتراتیجیة:  الرؤیــة   	
ــال  ــكل األعم ــا ل ــر أساس ــي تعتب ــا، والت ــركة وأھدافھ الش

واإلدارة. المجلــس  یتخذھــا  التــي  والقــرارات 

ــات  ــد واجب ــن وتحدی ــمل تعیی ــى اإلدارة: یش ــراف عل اإلش  	
وتحدیــد  أدائــه  وتقییــم  التنفیــذي  الرئیــس  وســلطات 
وكبــار  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  وترشــیح  مكافآتــه، 

للتنميــة. المتحــدة  الشــركة  فــي  المســؤولین 

ــر  ــاد التقاری ــة واعتم ــمل مراجع ــتثمار: تش ــة واالس 	  المالی
الشــركة  لـــ  المالــي  الموقــف  ومراقبــة  والحســابات 

للتنميــة. المتحــدة 

واعتمــاد  إعــداد  تشــمل  بالنظــم:  والتقیــد  الحوكمــة   	
قواعــد حوكمــة الشــركات فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة 

وتحدیــد إرشــادات الحوكمــة فــي الشــركة.

التواصــل مــع أصحــاب المصالــح: یشــمل اإلشــراف علــى   	
التواصــل. وأســالیب  بالمســاھمین  الخاصــة  التقاریــر 

كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن اإلفصــاح عــن المعلومــات 
للمســاھمین بشــكل دقیــق وفــي الوقــت المناســب. ویمكــن 
لجمیــع المســاھمین الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بالشــركة 
وبأعضــاء مجلــس اإلدارة ومؤھالتھــم. وتقــوم الشــركة بتحدیث 
موقعھــا علــى اإلنترنــت بجمیــع األخبــار الخاصــة بالشــركة مــن 
حیــن آلخــر، باإلضافــة إلــى ذكــر ھــذه المعلومــات فــي التقریــر 

الســنوي المقــدم للجمعیــة العامــة. 

وبنــاًء علیــه، یتــم اإلفصــاح ألســواق األوراق المالیــة فــي دولــة 
قطــر.
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تشكیل مجلس اإلدارة

أ- أعضاء مجلس اإلدارة 
يتألف مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسماءهم:

سعادة السيد / تركي محمد خالد الخاطر 
رئيس مجلس اإلدارة: 

عضــو غيــر مســتقل، ممثــاًل عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 
المدنــي  الصنــدوق   – االجتماعيــة  والتأمينــات 

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد 
مــن جامعــة بورتالنــد الحكوميــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 
كمــا انــه يتمتــع بخلفيــة متنوعــة وخبــرة كبيــرة فــي األعمــال 
ــن  ــي ب ــّيد / ترك ــعادة الس ــغل س ــذا ويش ــة ه ــة والمالي التجاري
محمــد الخاطــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة 
للتنميــة منــذ عــام 2013، باإلضافــة إلــى مهامــه كرئيــس للهيئة 
العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، وعضــو مجلــس إدارة 
ــا  ــركة Ooredoo. كم ــس إدارة ش ــو مجل ــان، وعض ــرف الري مص
شــغل ســابقًا منصــب المديــر اإلداري لمؤسســة حمــد الطبيــة، 

ووكيــل وزارة الصحــة العامــة فــي دولــة قطــر.

ــد  ــي آل عب ــد الغن ــد اهلل عب ــن عب ــد الرحم ــيد/ عب الس
ــي  الغن

عضو مستقل
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف 
المتحــدة  بالواليــات  بوســطن  جامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي 
األمريكيــة. يشــغل الســيد/ عبــد الرحمــن عبــد اهلل عبــد الغنــي آل 
عبــد الغنــي عــددًا مــن المناصــب المرموقــة فــي عــدة شــركات 
ومنهــا مجموعــة عبــد اهلل عبــد الغنــي ناصــر وأوالده، والشــركة 
القطريــة البلجيكيــة لأللومنيــوم، والشــركة العامــة لصناعــة 
التغليــف، وشــركة "ثــورن لإلضــاءة”، باإلضافــة إلــى منصــب 
والتجــارة،  للمقــاوالت  المختــار  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

ــالمي.  ــر اإلس ــرف قط ــس إدارة مص ــة مجل وعضوي

السيد / عبد العزيز محمد حمد المانع 
عضو غير مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة 
ــغل  ــة. يش ــا األمريكي ــة كاليفورني ــكرمنتو بوالي ــة س ــن جامع م
الســيد عبــد العزيــز حمــد المانــع حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــب  ــًا منصــب نائ ــا يشــغل حالي ــع القابضــة، كم ــة المان لمجموع
رئيــس مجلــس إدارة بنــك دخــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن، عضــو مجلــس إدارة 

ــتثمر األول.  ــركة المس ش

السيد / علي حسين إبراهيم الفردان
عضــو غيــر مســتقل: ممثــاًل عــن مجموعــة الفــردان، عضــو 

مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم 
ــى  ــيد عل ــغل الس ــتيت. يش ــد س ــة بورتالن ــن جامع ــية م السياس
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب  حاليــًا  الفــردان  حســين 
مجموعــة الفــردان، شــريك مدرســة الشــويفات الدوليــة، شــريك 
شــركة دانــة قطــر وشــركة دانــة التعليميــة، الرئيــس التنفيــذي 
لمجوهــرات الفــردان والمؤســس، عضــو مجلــس إدارة فــي 
شــركة قطــر للتأميــن ممثــاًل عــن شــركة الفــردان لإلســتثمار 

ــوول.  ــر ك ــركة قط ــي ش ــس إدارة ف ــو مجل وعض
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التقرير السنوي ٢٠٢١

السيد /عبد الرحمن سعد زيد الشثري
عضو مستقل

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة بكالوريــوس كليــة التربيــة 
ــاء مــن جامعــة قطــر يشــغل الســيد  ــوم األحي تخصــص فــي عل
اإلتحــاد  رئيــس  منصــب  حاليــًا  الشــثرى  ســعد  عبدالرحمــن 
رئيــس  الرياضــى،  نــادى مســيمير  رئيــس  للجمبــاز،  األســيوى 
مجلــس إدارة بــالك أرو للخدمــات واألنظمــه األمنيــة، رئيــس 
فــي  إدارة  مجلــس  وعضــو  فيليــج  ســبورتس  إدارة  مجلــس 

شــركة وقــود. 

السيد / ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المري
عضــو غيــر مســتقل: ممثــال عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 

العســكري الصنــدوق   – االجتماعيــة  والتأمينــات 
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية 

العلــوم  الماجســتير فــي  الجنســية، يحمــل شــهادة  قطــري 
ــة  ــون )المملك ــاوث آمبت ــة س ــن جامع ــبية م ــة والمحاس المالي
ــغل  ــر. يش ــة قط ــن جامع ــبة م ــوس المحاس ــدة(، بكالوري المتح
هيئــة  رئيــس  منصــب  حاليــًا  المــري  اهلل  جــار  ناصــر  الســيد/ 
الشــؤون الماليــة بــوزارة الدفــاع، عضــو مجلــس إدارة فــي كل 
مــن مصــرف الريــان وشــركة فودافــون كمــا شــغل منصــب 
مجموعــة  قطــر/  مرافــق  بشــركة  المالــي  القطــاع  رئيــس 
ــج  ــال وتروي ــة األعم ــر إدارة تنمي ــب مدي ــة ومنص ــار القطري الدي
ــة  ــر الشــؤون المالي ــارة، مدي ــوزارة اإلقتصــاد والتج اإلســتثمار ب
واإلداريــة باللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، مراجــع قانونــي 

بديــوان المحاســبة ومدقــق داخلــي ببنــك قطــر الوطنــي.

سعادة الشيخ فيصل فهد جاسم محمد آل ثاني 
عضو مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية 

تمويــل  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل  الجنســية،  قطــري 
المتحــدة وشــهادة  بالمملكــة  ليــدز  المشــاريع مــن جامعــة 
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــرول م ــة البت ــي هندس ــوس ف البكالوري
البنــك  إدارة  مجلــس  عضــو  حاليــًا  ويشــغل  هــذا  األمريكيــة 
العالميــة  الوطنيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  التجــاري، 
القابضــة، وعضــو مجلــس إدارة شــركة أعمــال كمــا شــغل 
الشــيخ فيصــل عــددًا مــن المناصــب أهمهــا نائــب رئيــس شــركة 
مرســك وعضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر للبتروكيماويــات.

سعادة السيد/ مبارك علي مبارك النعيمي
عضــو غيــر مســتقل، ممثــاًل عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد 

المدنــي  الصنــدوق   – االجتماعيــة  والتأمينــات 
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

إدارة  فــي  بكالوريــوس  شــهادة  يحمــل  الجنســية،  قطــري 
األعمــال مــن جامعــة قطــر وشــهادة الماجســتير مــن جامعــة 
وزارة  وكيــل  منصــب  حاليــًا  ويشــغل  البريطانيــة،  باليمــوث 
مســاعد فــي مجلــس الــوزراء هــذا وقــد شــغل منصــب مســاعد 
مديــر مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء وقــد شــغل أيضــًا عــدة 
ــة والتحــق بعــدة مناصــب فــي  ــة األولمبي مناصــب فــي اللجن

الخارجيــة.  وزارة 
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السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو
عضو تنفيذي غير مستقل 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية

قطــري الجنســية، يحمــل شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال 
مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت وشــهادة البكالوريــوس 
فــي هندســة البتــرول مــن جامعــة كاليفورنيــا علمــًا بــأن الســيد/ 
إبراهيــم جاســم العثمــان يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــيد  ــع الس ــام 2015، يتمت ــذ الع ــة من ــدة للتنمي ــركة المتح بالش
ــرة واســعة فــي مجــال صناعــة النفــط  ــم العثمــان بخب / إبراهي
مــن خــالل عملــه مــع عــدد مــن الشــركات الوطنيــة والعالميــة 
الرائــدة فــي مجــال خدمــات النفــط والطاقــة جديــر بالذكــر بأنــه 
كان مــن ضمــن أكثــر 50 شــخصية إقليميــة تأثيــرًا فــي التصنيــف 
الســنوي لمجلــة "اويــل انــد غــاز ميــدل ايســت" للعاميــن 2013 

و2015.

وبنــاًء علــى المــادة رقــم )7( حظــر الجمــع بيــن المناصــب فقــد 
التــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتوقيــع علــى إقــرارت أعضــاء 
المجلــس بعــدم الجمــع بيــن المناصــب المحظــور عليهــم الجمــع 
بينهــا وفقــًا للقانــون وأحــكام هــذا النظــام، وتــم حفظهــا مــع 

أميــن الســر. 

مناصب بمجلس إدارات شركات أخرىعضو مجلس اإلدارة 

سعادة/ تركي محمد خالد الخاطر
اوريدو 

مصرف الريان 
مصرف قطر اإلسالمي السيد / عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني ال عبدالغني 

ال يشغلسعادة السيد / مبارك علي النعيمي

الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمينالسيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع

السيد / ناصر جاراهلل سعيد جاراهلل المرى
فودافون 

مصرف الريان 
شركة قطر للتأمين السيد / على حسين إبراهيم الفردان

البنك التجاري سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني

شركة وقود السيد/ عبدالرحمن سعد زيد الشثرى

ال يشغل السيد / ابراهيم جاسم العثمان 

١39



١4٠

التقرير السنوي ٢٠٢١

ب- ميثاق مجلس اإلدارة

یقــوم بأعمــال األمانــة العامــة للمجلــس أمیــن ســر یختــاره 
مھــام  وتتضمــن  ومكافآتــه  اختصاصاتــه  ویحــدد  المجلــس 
أمیــن ســر مجلــس اإلدارة تلــك الــواردة فــي ميثــاق الحوكمــة 
بالشــركة، ونظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة 
المدرجــة فــي الســوق الرئیســیة الصادرعــن ھیئــة قطر لألســواق 

ــة. المالی

اجتماعات مجلس اإلدارة 

ُتعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بصــورة منتظمــة، بحیــث ال 
یقــل عددھــا عــن )6( اجتماعــات خــالل الســنة المالیــة للشــركة، 
وذلــك تماشــیًا مــع حكــم المــادة )43( مــن النظــام األساســي 
للشــركة، والمــادة )104( مــن قانــون الشــركات التجاریــة رقــم 
)11( لســنة 2015 وبتعديــالت بعــض أحــكام القانــون المذكــور 

بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس اإلدارة عقــد خــالل عــام 2021 
ــات.  )8( اجتماع

 واســتنادًا إلــى ميثــاق الحوكمــة فــي الشــركة، یتــم فــي نھایــة 
كل ســنة تقییــم ذاتــي ألداء مجلــس اإلدارة علــى المســتویین 
-الفــردي والجماعــي- مــن خــالل اســتبیان یعــد خصیصــًا لھــذا 
الغــرض، حیــث یتــم تقییــم أداء المجلــس ككیــان، وتقییــم أداء 
أعضائــه كأفــراد، وكذلــك تقییــم أداء لجانــه، وذلــك للتحقــق من 
ــا  ــوص علیھ ــم المنص ــس بواجباتھ ــاء المجل ــس وأعض ــام رئی إلم
ــاق الحوكمــة والنظــام األساســي للشــركة، وقانــون  فــي ميث
ــالت بعــض  ــة رقــم )11( لســنة 2015 وبتعدي الشــركات التجاری
أحــكام القانــون المذكور بموجــب قانون رقم )8( لســنة 2021، 
ونظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة المدرجــة فــي 
الســوق الرئیســیة الصادرعــن ھیئــة قطــر لألســواق المالیــة، 
وكذلــك إلطالعھــم علــى المســتجدات والتطــورات فــي مجــال 
الحوكمــة. ووفقــًا لبعــض المتطلبــات الخاصــة أو مــا تســفر عنــه 
ــة خاصــة  ــة أو تدریبی ــم وضــع برامــج تطویری ــم، یت ــة التقیی عملی
لــكل عضــو بالمجلــس وفــي حالــة حــدث عجــز واضــح مــن قبــل 
أحــد األعضــاء مــن حیــث األداء ولــم یتــم معالجتــه فــي وقــت 
مناســب، یحــق لمجلــس اإلدارة اتخــاذ اإلجــراءات التــي یقرھــا 
القانــون وميثــاق الحوكمــة فــي الشــركة، واســتنادًا لمــا تقــدم، 
ــل  ــع علــى دلی ــه اطل ــع علــى إقــرار بأن یقــوم كل عضــو بالتوقی
ونظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة المدرجــة فــي 
الســوق الرئیســیة الصادرعــن ھیئــة قطــر لألســواق المالیــة، 
وفھــم فحواھمــا وأنــه یلتــزم بتطبیقھمــا كعضــو بمجلــس إدارة 

الشــركة المتحــدة للتنميــة. 

ــورة  ــم بص ــم یت ــإن التقیی ــا ف ــة العلی ــإلدارة التنفیذی ــبة ل وبالنس
ــتھدف  ــات األداء المس ــام بطاق ــى نظ ــاًء عل ــك بن ــنویة وذل س
علــى مســتوى الشــركة، ومــن ثــم علــى مســتوى القطاعــات 
الرئیســیة بالشــركة حيــث يتــم تقييــم أداء اإلدارات التنفيذيــة 
ــة  ــر دقيق ــددة ومعايي ــات مح ــًا آللي ــن وفق ــدراء التنفيذيي والم
ــم هــذا  مــن أجــل الوصــول إلــى مؤشــرات األداء الرئيســية ويت
ــركة  ــذي للش ــس التنفي ــر للرئي ــراف المباش ــت اإلش ــم تح التقيي
ويتــم عــرض مقتــرح مكافــآت المــدراء التنفيذييــن إلــى مجلــس 
اإلدارة للموافقــه عليــه أو تعديلــه. وتبيــن لســنة 2021 تحســن 
األداء فــي تحقيــق مؤشــرات األداء )KPI( مــن قبــل المــدراء 
التنفيذييــن أمــا بالنســبة لمكافــآت المــدراء التنفيذييــن الشــاملة 
للرواتــب والعــالوات والبــدالت فيتــم التصريــح عنهــا ســنويًا فــي 

ــة وباألحــرى فــي اإليضــاح رقــم 29. ــات المالي البيان

وتلتــزم الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلفصــاح 
واإلدارج فــي الســوق، كمــا تقــوم بإبــالغ الھیئة عــن أي نزاع أو 
خصومــة التــي تؤثــر علــى أنشــطة الشــركة وأســھمھا وتكــون 
الشــركة طرفــًا فیھــا بمــا فیھــا الدعــاوى القضائیــة والتحكیــم، 
وكذلــك تقــوم باإلفصــاح عــن أیــة التعامــالت والصفقــات التــي 

تبرمھــا الشــركة مــع أي طــرف ذي عالقــة إن وجــدت. 

تكوین مجلس اإلدارة

ــن  ــادة )34( م ــم الم ــًا لحك ــم وفق ــس اإلدارة یت ــكیل مجل  تش
ــس اإلدارة مــن  ــف مجل ــث یتأل النظــام األساســي للشــركة حی
تســعة أعضــاء غیــر تنفیذیــن، یتــم تعییــن ثالثــة منھــم مــن هيئــة 
ــم  ــرون فیت ــتة اآلخ ــا الس ــات، أم ــات والمعاش ــد والتأمي التقاع
انتخابھــم مــن خــالل تصویــت تراكمــي ســري أثنــاء انعقــاد 
اجتمــاع الجمعیــة العامــة، وتبلــغ مــدة العضویــة فــي مجلــس 
اإلدارة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، وفــي ســیاق المحافظــة 
ــم )11(  ــة رق ــركات التجاری ــون الش ــة وقان ــوق األقلی ــى حق عل
المذكــور  القانــون  أحــكام  بعــض  وبتعديــالت  لســنة 2015 
بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021تعطــي المســاھمین 
ــق  ــال الح ــن رأس الم ــن )5 %( م ــل ع ــا ال یق ــون م ــن یملك الذی

ــة.  ــة العام ــاع الجمعی ــد اجتم ــوة لعق ــي الدع ف

كمــا تنتھــج الشــركة مبــدأ الفصــل بیــن منصــب رئاســة المجلــس 
وأي منصــب تنفیــذي بالشــركة، حیــث یشــغل ســعادة الســيد/ 
اإلدارة،  مجلــس  رئیــس  منصــب  الخاطــر  محمــد  بــن  تركــي 
بینمــا یشــغل الســيد/ إبراهيــم جاســم العثمــان منصــب الرئیــس 

ــة.  ــدة للتنمي ــركة المتح ــذي للش التنفی
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تضارب المصالح

 تتبنــى الشــركة سیاســة تضمــن ســریة وســالمة التقاریــر حــول 
أي حــدث أو فعــل غیــر قانونــي یتعلــق بســلوكیات الموظفیــن 
تــم توضیحھــا علــى وجــه  لــألداء، وقــد  والمعاییــر العامــة 
مفصــل فــي مدونــة األخــالق وقواعــد الســلوك المھنــي، 
الشــركة  منتســبي  مــن  المتوقعــة  الســلوكیات  وتتضمــن 
وبخاصــة مــا یتعلــق منھــا باإللتــزام بالقوانیــن واألنظمــة، وعــدم 
الدخــول فــي ممارســات أو أوضــاع یترتــب أو قــد یترتــب علیھــا 
تضــارب المصالــح وبخاصــة فــي المعامــالت التجاریــة وإدارة 
األعمــال واألنشــطة واســتخدام أصــول الشــركة وســجالتھا 
ومعلوماتھــا، والعالقــة مــع أصحــاب المصالــح خــارج الشــركة، 
وقبــول أو طلــب الھدایــا أو الرشــاوى أو القــروض أو المكافآت 
ــز أو العمــوالت. وإدراكًا مــن الشــركة وعزمھــا علــى  أو الجوائ
ــح باإلضافــة إلــى غیرھــا  مكافحــة كافــة صــور تضــارب المصال

مــن األمــور. 

كمــا أن الشــركة ملتزمة بأحكام المــواد )108( و)109( و)110( 
و)111( مــن قانــون الشــركات التجاریــة رقــم )11( لســنة 2015 
ــون  ــون المذكــور بموجــب قان ــالت بعــض أحــكام القان وبتعدي

رقــم )8( لســنة 2021 والتــي تنــص علــى أن:

 ال یجــوز لرئیــس مجلــس اإلدارة أو عضــو المجلس أن یشــترك - 1
ــر  ــركة، أو أن یتج ــة الش ــأنه منافس ــن ش ــل م ــي أي عم ف
لحســابه أو لحســاب الغیــر فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي 
ــض  ــه بالتعوی ــركة أن تطالب ــركة وإال كان للش ــه الش تزاول
أو أن تعتبــر العملیــات التــي باشــرھا قــد أجریــت لحســابھا.

 ال یجــوز لرئیــس مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه أو أحــد - 2
المدیریــن أن یقــوم بعمــل مشــابه لنشــاط الشــركة، أو 
ــي  ــرة ف ــر مباش ــرة أو غی ــة مباش ــه أي مصلح ــون ل أن تك
لحســاب  تتــم  التــي  واإلرتباطــات  والمشــاریع  العقــود 

الشــركة. 

ــًا مــن أي نــوع كان - 3  ال یجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا نقدی
ــرض  ــن أي ق ــا أو أن تضم ــس إدارتھ ــاء مجل ــن أعض ألي م
یعقــده أحدھــم مــع الغیــر، واســتثناًء مــن ذلك یجــوز للبنوك 
ــًا مــن أعضــاء  وغیرھــا مــن شــركات االئتمــان أن تقــرض أی
مجالــس إدارتھــا أو تفتــح لــه اعتمــادًا أو تضمــن لــه القروض 
التــي یعقدھــا مــع الغیــر وذلــك باألوضــاع والشــروط التــي 
یحددھــا مصــرف قطــر المركــزي، ویعتبــر باطــاًل كل تصــرف 
یتــم علــى خــالف أحــكام ھــذه المــادة، دون إخــالل بحــق 
الشــركة فــي مطالبــة المخالــف بالتعویــض عنــد االقتضــاء.

أو - 4 الشــركة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئیــس  علــى   یحظــر 
العاملیــن فیھــا أن یســتغل أي منھــم مــا وقــف علیــه 
ــه فــي تحقیــق  ــه أو وظیفت مــن معلومــات بحكــم عضویت
مصلحــة لــه أو لزوجــه أو ألوالده أو ألحــد مــن أقاربــه حتى 
الدرجــة الرابعــة ســواء بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 
نتیجــة التعامــل فــي األوراق المالیــة للشــركة، كمــا ال یجوز 
أن یكــون ألي منھــم مصلحــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 
مــع أي جھــة تقــوم بعملیــات ُیــراد بھــا إحــداث تأثیــر فــي 
ــى  ــركة، ویبق ــا الش ــي أصدرتھ ــة الت ــعار األوراق المالی أس
انتھــاء  بعــد  ســنوات  ثــالث  لمــدة  ســاريًا  الحظــر  ھــذا 
عضویــة الشــخص فــي مجلــس اإلدارة أو انتھــاء عملــه 

ــركة. ــي الش ف
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التقرير السنوي ٢٠٢١

واجبات مجلس اإلدارة 

ــادة الشــركة بطریقــة  ــس اإلدارة ھــو قی ــدور الرئیســي لمجل ال
ــي  ــة والحریصــة الت ــة ضمــن إطــار مــن التوجیھــات الفاعل ریادی
ــك  ــار یمل ــذا اإلط ــي ھ ــا، وف ــر وإدارتھ ــم المخاط ــمح بتقیی تس
مجلــس اإلدارة الســلطات والصالحیــات الكاملة إلدارة الشــركة 
واســتمرار العمــل علــى تحقیــق الھــدف األساســي المتمثل في 

حفــظ حقــوق المســاھمین، باإلضافــة إلــى المھــام التالیــة:

تحدیــد اختصاصــات الرئیــس التنفیــذي وواجباتــه وصالحیاته - 1
وتقییــم أدائــه ومكافآته.

تقییــم وســحب الصالحیــات الممنوحــة ألعضــاء مجلــس - 2
طریقــة  وتحدیــد  وتحدیدھــا  المجلــس  ولجــان  اإلدارة 

ممارســتھا.

مراقبــة أداء اإلدارة التنفیذیــة العلیــا، ومراجعــة خطــط - 3
اإلدارة فیمــا یتعلــق بعملیــة اإلحــالل الوظیفــي والترتیبات 

ــا. ــة العلی ــآت اإلدارة التنفیذی ــة بمكاف المتعلق

التحقــق مــن مــدى مالءمــة الھیــاكل التنظیمیــة واإلداریــة - 4
علــى  التركیــز  مــع  ومجموعتھــا  للشــركة  والمحاســبیة 

ــة. ــة الداخلی ــام المراقب نظ

تقدیــم التوصیــة للموافقــة علــى تعییــن أو إعــادة تعییــن - 5
أو عــزل مراقــب الحســابات الــذي یعینــه المســاھمون بنــاًء 
علــى موافقتھــم خــالل اجتمــاع الجمعیــة العامة الســنوي 

للشــركة، وذلــك تبعــًا لتوصیــات لجنــة التدقیــق.

یتوقــع مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اإللتــزام الجــاد تجــاه - 6
مجلــس اإلدارة والشــركة، كمــا یتوقــع منھــم أیضــًا تنمیــة 
وتوســیع معرفتھــم الحالیــة بطبیعــة عملیــات الشــركة 
وأعمالھــا الرئیســیة وتوفیــر الوقــت الــالزم للمســاھمة 

ــان. ــس واللج ــال المجل ــي أعم ف

التنفیذیــة - 7 واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تدریــب  یتــم 
لإلمكانیــات.  وفقــًا  العلیــا 

دور وواجبات رئیس مجلس اإلدارة

المھمــة األساســیة لرئیــس مجلــس اإلدارة قیــادة المجلــس، 
وضمــان قیامــه بمھامــه فــي ضــوء القوانیــن والتشــریعات ذات 

الصلــة، باإلضافــة إلــى المھــام التالیــة:

ــر، - 1 ــل الشــركة أمــام القضــاء، وفــي عالقتھــا مــع الغی تمثی
وجھــات  علــى  المجلــس  وإطــالع  معھــم،  والتواصــل 

نظرھــم.

رئاســة المجلــس واللجــان المختــارة واجتماعــات الجمعیــات - 2
العامــة، وتیســیرھا بھــدف ضمــان أن المناقشــات تتــم 
فــي  األعضــاء  جمیــع  تشــجیع  یضمــن  منفتــح  بشــكل 
المجلــس علــى المشــاركة الفعالــة فــي المناقشــات بمــا 

ــركة. ــة الش ــي مصلح ــب ف ــدم ویص یخ

ــن - 3 ــان وأمی ــاء اللج ــذي ورؤس ــس التنفی ــع الرئی ــیق م التنس
ــات  ــي إلجتماع ــدول الزمن ــد الج ــس اإلدارة لتحدی ــر مجل س
ــة. ــات الھام ــن اإلجتماع ــا م ــه، وغیرھ ــس اإلدارة ولجان مجل

 التنســیق مــع الرئیــس التنفیــذي لضمــان قیــام اإلدارة - 4
حتــى  اإلدارة،  لمجلــس  المطلوبــة  المعلومــات  بتوفیــر 
یتمكــن المجلــس مــن اتخــاذ القــرار المناســب ومتابعــة 

تنفیــذه.

توجیــه أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلرشــاد المســتمر لھــم مــن - 5
ــل  ــادیة. ویتحم ــة واإلرش ــج التعریفی ــط للبرام ــالل التخطی خ
رئیــس مجلــس اإلدارة مســؤولیة تقدیــم البرامــج اإلرشــادیة 
والتــي  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  باســتمرار  والتوجیھیــة 
ــس،  ــي المجل ــاء ف ــم كأعض ــى أداء مھامھ ــاعدھم عل تس
وذلــك لضمــان معرفتھــم وفھمھــم المســتمر لمســتجدات 

األمــور فــي الشــركة. 

مراجعــة مــدى مالءمــة توقیــت وصــول الوثائــق المســاندة - 6
ــس  ــات لمجل ــق المعلوم ــان تدف ــات اإلدارة، وضم لمقترح

اإلدارة. 

ــة مجلــس اإلدارة واألعضــاء، وإناطــة - 7 ــز فاعلی إرشــاد وتعزی
مھــام معینــة بھــم.

مراجعــة النتائــج الشــھریة ألعمــال الشــركة بالتنســیق مــع - 8
الرئیــس التنفیــذي. 

مــع - 9 بعالقــات طیبــة ومثمــرة  الشــركة  ارتبــاط  ضمــان 
ــالم  ــائل اإلع ــع وس ــمیة، وم ــر الرس ــمیة وغی ــات الرس الجھ

المختلفــة.

إصــدار جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع أخــذ - 10
ــم  ــار. وإجــراء تقیی ــن االعتب مقترحــات أعضــاء المجلــس بعی
ــه، مــع جــواز  ــه وأعضائ ســنوي ألداء المجلــس، وأداء لجان

ــم. اإلســتعانة بجھــة استشــاریة إلجــراء التقیی

ویجــوز للرئیــس تفویــض بعــض ھــذه الصالحیــات إلــى عضــو آخــر 
بمجلــس اإلدارة، أو للرئیــس التنفیــذي أو أمیــن ســر المجلــس. 

تقرير الحوكمة 2021



مؤھالت أمین سر مجلس اإلدارة 

ــن الســیدة/ آالء  ــم تعیی ــس اإلدارة فقــد ت ــى قــرار مجل ــاًء عل بن
ســلمان النعيمــي أمینــًا لســر مجلــس اإلدارة الحاصلــة علــى 
درجــة البكالوریــوس فــي األدب االنجليــزي مــن جامعــة قطــر 
فــي عــام 2005، ودرجــة الماجســتیر فــي دراســات الترجمــة 
مــن جامعــة حمــد بــن خليفــه بقطــر فــي العــام 2015 باإلضافة 
إلــى درجــة الماجســتير فــي القانــون والحوكمــة مــن جامعــة 
سســكس البريطانيــة فــي عــام 2020 هــذا تتمتــع الســيدة 
/ آالء النعيمــي بخبــرة متميــزه إذ عملــت فــي كل مــن فــي 
ــت  ــم انتقل ــه فــي العــام 2006 ومــن ث ــة القطري وزارة الداخلي
للعمــل كمديــر لحوكمــة شــركات مجموعــة اوريــدو فــي العــام 
2015 وانضمــت مؤخــرًا للعمــل فــي الشــركة المتحــدة للتنميــة 
كمديــر إدارة الحوكمــة وشــؤون الشــركات فــي العــام 2021. 

وتتضمــن مهــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي الشــركة وفقــًا 
لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة )17( مــن نظــام الحوكمة 

وهــي كمــا يلــي: 

تحريــر وحفــظ محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان  	
الحاضريــن  المجلــس  أعضــاء  وتدويــن  عنــه  المنبثقــة 
فــي  المجلــس  إتخذهــا  التــي  والقــرارات  والغائبيــن 
الكتــب  وحفــظ  وجــدت،  إن  واإلعتراضــات  اإلجتمــاع 

المجلــس؛ وإلــى  مــن  المحالــة  والتقاريــر 

ــد قــرارات المجلــس فــي الســجل المعــد لهــذا الغــرض  	 قي
ــخ إصدارهــا. حســب تاري

حفــظ محاضــر إجتماعــات المجلــس وقراراتــه وتقاريــره  	
وكافــة ســجالت ومراســالت المجلــس ومكاتباتــه فــي 

ســجالت ورقيــة وإلكترونيــة.

إرســال الدعــوة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمشــاركين فــي  	
ــل  ــال قب ــدول األعم ــا ج ــًا به ــدوا( مرفق ــاع )إن وج اإلجتم
التاريــخ المحــدد إلنعقــاد اإلجتمــاع بإســبوعين علــى األقــل، 
وكذلــك إســتالم طلبــات األعضــاء بإضافــة بنــد أوأكثــر 

ــات.  ــك الطلب ــم تل ــخ تقدي ــات تاري ــال وإثب ــدول األعم لج

التنســيق بيــن الرئيــس وأعضــاء المجلــس وبيــن مختلــف  	
المجلــس  بيــن  التنســيق  عــن  فضــاًل  المجلــس،  أعضــاء 
وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك المســاهمون 

والموظفــون؛ واإلدارة 

تســهيل وصــول  	 علــى  اإلدارة  رئيــس مجلــس  مســاعدة 
المجلــس؛ أعضــاء  إلــى  الصلــة  المعلومــات ذات  كافــة 

المتعلقــة  	 القضايــا  فــي  للمجلــس  االستشــارة  توفيــر 
الحــال. بطبيعــة  القانونيــة  والقضايــا  بالحوكمــة 

حفــظ اقــرارات وإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة )إقــرار  	
ــارب  ــرية، تض ــد بالس ــرار وتعه ــب، إق ــر المناص ــد بحظ وتعه
المصالح،اإلفصــاح عــن المعامــالت الماليــة وتقيــم أعضــاء 

المجلــس خــالل العــام(. 

أنشطة مجلس اإلدارة في عام ٢٠٢١

حقــق مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة فــي عــام 2021 
ــى  ــرف عل ــة، وأش ــي الحوكم ــة ف ــداف الهام ــن األه ــددًا م ع

تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات بنجــاح، بمــا فــي ذلــك:

الموافقة على تقریر أداء الشركة لعام 2020. 	

ــة الموحــدة لعــام 2020،  	 ــات المالی الموافقــة علــى البیان
ورفــع توصیــة للجمعیــة العامــة بھــذا الشــأن. 

الموافقــة علــى رفــع توصیــة للجمعیــة العامــة بتعییــن  	
مكتــب )كــي بــي ام جــي( مراقبــًا لحســابات الشــركة 

.2021 للعــام 

 الموافقــة علــى تقریــر الحوكمــة لعــام 2020، ورفــع  	
توصیــة بھــذا الشــأن للجمعیــة العامــة. 

 الموافقــة علــى توزیــع أربــاح بنســبة ... % مــن القیمــة  	
مجلــس  وأعضــاء  رئیــس  ومكافــآت  للســھم،  االســمیة 
الشــأن.  بھــذا  العامــة  للجمعیــة  اإلدارة، ورفــع توصیــة 

الموافقــة علــى خطــة أعمــال الشــركة والموازنــة وخطــة  	
التمویــل لعــام 2020.

ــة للشــركة المتحــدة  	  الموافقــة علــى االســتراتیجیة المالی
للتنميــة.

اعتمــاد عــدد مــن القــرارات الفنیــة المتعلقــة بالفــرص  	
االســتثماریة.

ــة،  	 ــنوات القادم ــركة للس ــتراتیجیة االش ــذ اس ــة تنفی  متابع
ــا. ــة لتنفیذھ ــة الالزم ــص الموازن وتخصی

 تحدید ھامش المخاطر المسموح به للشركة. 	

الموافقــة علــى توصیــة لجنــة الحوكمــة والترشــيحات  	
ــة  ــل الحوافــز الســنویة والحوافــز طویل والمكافــآت بتعدی

ــركة. ــاح الش ــأداء وأرب ــا ب ــد، وربطھ األم

الموافقــة علــى تعدیــل المخصصــات واإلمتیــازات ألعضــاء  	
مجلــس اإلدارة.
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دور اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

ــة  ــى تھیئ ــالث لجــان رئیســیة، تعمــل عل ــس اإلدارة ث ــع مجل تتب
المجــال لتكــون عملیــة صنــع القــرار أكثــر فاعلیــة، وھــذه اللجــان 
األساســیة ھــي اللجنــة التنفیذیــة، ولجنــة التدقیــق، ولجنــة 

ــآت.  ــیحات والمكاف ــة والترش الحوكم

المجلــس  أعضــاء  مــن  أعضــاء  ثالثــة  مــن  لجنــة  تتألــف كل 
علــى األقــل یعینھــم المجلــس، آخــذًا فــي اإلعتبــار خبــرات 
ــي  ــاركین ف ــس المش ــاء المجل ــن أعض ــو م ــالت كل عض ومؤھ
اللجــان. ویحــق للمجلــس اســتبدال أعضــاء اللجــان فــي أي 
وقــت. ولــكل لجنــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة میثــاق مكتــوب 
ُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، یوضــح مســؤولیاتھا وواجباتھــا 
وصالحیاتھــا. وقــد روعيــه فــي كل میثــاق أن یتماشــى مــع 
ــي  ــام األساس ــة والنظ ــل الحوكم ــي دلی ــة ف ــات المبین الواجب
ــة رقــم )11( لســنة 2015  ــون الشــركات التجاری للشــركة، وقان
ــون  ــون المذكــور بموجــب قان ــالت بعــض أحــكام القان وبتعدي
ــات  رقــم )8( لســنة 2021، ونظــام حوكمــة الشــركات والكیان
ــة  ــن ھیئ ــادر ع ــیة الص ــوق الرئیس ــي الس ــة ف ــة المدرج القانونی
ــكیل  ــح تش ــدول یوض ــي ج ــا یل ــة. وفیم ــواق المالی ــر لألس قط

ــس:  ــة للمجل ــان التابع اللج

منصب العضو في اسم عضو مجلس اإلدارةاللجنة
اللجنة 

اللجنة التنفيذية 

رئيس اللجنة سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر
نائب الرئيسالسيد/ عبدالرحمن عبداهلل آل عبدالغني

عضوالسيد/ عبدالعزيز محمد المانع
عضوالسيد/ علي حسين الفردان
عضوالسيد/ ناصر جاراهلل المري

عضوسعادة السيد/ مبارك علي النعيمي

لجنة التدقيق
رئيس اللجنة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني

عضوسعادة السيد/ مبارك علي النعيمي
عضوالسيد/ عبدالرحمن سعد الشثري 

لجنة الحوكمة والترشيحات 
والمكافآت

رئيس اللجنةالسيد/ عبدالرحمن سعد الشثري 
عضوالسيد/ علي حسين الفردان
عضوالسيد/ ناصر جاراهلل المري

تقرير الحوكمة 2021



أ- اللجنة التنفیذیة 

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن ســتة أعضــاء وتهــدف اللجنــة 
إلــى ضمــان إتمــام عمليــة اتخــاذ القــرار علــى المســتويات 
العليــا لتحقيــق أهــداف الشــركة بطريقــة مرنــة وفــي الوقــت 
المناســب، وفقــًا للصالحيــات الممنوحــة أو المفوضــة مــن قبــل 

ــة.  ــى اللجن ــس اإلدارة إل مجل

ــى  ــاج إل ــي تحت ــائل الت ــة المس ــة بدراس ــة مكلف ــا أن اللجن كم
اإلدارة  لمجلــس  رفعهــا  قبــل  ومعمقــة  تفصيليــة  مراجعــة 
إلتخــاذ قــرار نهائــي بشــأنها. باإلضافــة إلــى أنهــا تعكــف علــى 
مراقبــة تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة واألســلوب المتبــع إلعتمــاد 

اإلســتثمارات الماليــة واإلســتراتيجية. 

قــد أنجــزت اللجنــة عــددًا مــن األعمــال المهمــة فــي عــام 
2021، حيــث أن اللجنــة قــد عقــدت فــي العــام 2021 عــدد 
)5( اجتماعــات تــم مــن خاللهــا مراجعــة )علــى ســبيل الذكــر ال 

ــة: ــور التالي ــر( األم الحص

الموازنة التقديرية للعام 2021.- 1

ضوابــط اشــتراطات التطويــر لمشــاريع مختلفــة بجزيــرة - 2
اللؤلــؤة.

طلبات المطورين بجزيرة اللؤلؤة.- 3

ضوابــط وارشــادات افتتــاح محــالت التجزئــة الخدميــة فــي - 4
األبــراج الســكنية.

أسعار بيع مساحات التوسعة الشاطئية والزراعية. - 5

الرسوم اإلدراية إلعادة البيع ونقل الملكية. - 6

الحدود والصالحيات الممنوحة لإلدارة.- 7

ب- لجنة التدقیق

ــاعد  ــتقلين وتس ــم مس ــاء أغلبه ــالث أعض ــن ث ــة م ــون اللجن تك
اإلشــرافية  بمهامــه  القيــام  فــي  اإلدارة  مجلــس  اللجنــة 
ــدم  ــركة وتق ــة للش ــات المالي ــالمة البيان ــان س ــة لضم والرقابي
المشــورة لمجلــس اإلدارة حــول كفــاءة وفعاليــة نظــم التحكــم 
الداخلــي والترتيبــات التــي يجــب اتخاذهــا إلدارة المخاطــر كمــا 
أن اللجنــة مكلفــة أيضــًا بضمــان اســتقاللية وموضوعية وظائف 
التدقيــق الداخلــي والخارجــي وكذلــك تقــوم اللجنــة بمراجعــة 
ــر المدققيــن كمــا  عمليــات التدقيــق الداخلــي الســنوي وتقاري
ــق  ــن التدقي ــئة ع ــائل الناش ــول المس ــر ح ــداد التقاري ــوم بإع تق
والمتعلقــة بالشــركة والشــركات التابعــة لهــا، بمــا فــي ذلــك 
المعلومــات  التعــاون وتوفيــر  اإلدارة، ومســتوى  ردة فعــل 
ــل  ــق مقاب ــدة التدقي ــر مــدى فائ ــق، وتقري ــة التدقي خــالل عملي
تكلفتــه، وتعمــل اللجنــة أيضــا علــى وضــع قنــوات اتصــال بيــن 

اإلدارة التنفيذيــة والمدققيــن الداخلييــن والخارجييــن.

عــالوة علــى مــا تقــدم، فــإن اللجنــة تولــي اهتمامهــا للتحقيــق 
فــي أي مخالفــات بالشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا.

ــام  ــي ع ــة ف ــال المهم ــن األعم ــددًا م ــة ع ــزت اللجن ــد أنج وق
 ،2021

ومراجعــة - 1 الربعيــة  الماليــة  البيانــات  علــى  الموافقــة 
البيانــات الماليــة الســنوية ورفــع توصيــه بشــأنها لمجلــس 

اإلدارة. 

الســنوي - 2 ربــع  الداخلــي  التدقيــق  تقريــر  اســتعراض 
دوريــة. بصــورة  والســنوي 

الموافقة على خطة التدقيق الداخلي لعام 2021.- 3

الموافقــة علــى تعييــن مراقــب لحســابات الشــركة لعــام - 4
ــة لمجلــس اإلدارة بهــذا الشــأن.  2021 ورفــع توصي

الموافقــة علــى مؤشــر أداء إدارة التدقيــق الداخلــي لعــام - 5
.2021

الموافقــة علــى نتائــج مؤشــر أداء إدارة التدقيــق الداخلــي - 6
للعــام 2021.

الموافقــة علــى موازنــه إدارة التدقيــق الداخلــي لعــام - 7
.2021

مراجعة وضع نظم الرقابة الداخلية وعمليات اإلبالغ.- 8

اســتعراض نتائــج المراجعــات المقدمــة مــن إدارة التدقيــق - 9
الداخلــي.

علمًا بأن اللجنة عقدت عدد )7( اجتماعات في عام 2021.
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ج-  لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

ثــالث أعضــاء وتعمــل علــى مســاعدة  اللجنــة مــن  تتكــون 
مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ مهامــه ومســؤولياته فيمــا يتعلــق 
ومجالــس  المتحــدة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  وتعييــن  بترشــيح 
إدارات الشــركات التابعــة لهــا وتحديــد مكافــأة رئيــس المجلــس 
وأعضــاء المجلــس وكذلــك مكافــأة اإلدارة التنفيذيــة العليــا 

والموظفيــن وتســاهم أيضــًا اللجنــة بتقييــم أداء المجلــس.

ــام  ــي ع ــة ف ــال المهم ــن األعم ــددًا م ــة ع ــزت اللجن ــد أنج وق
2021، حيــث أن اللجنــة قــد عقــدت فــي العــام 2021 عــدد 
)8( اجتماعــات تــم مــن خاللهــا مراجعــة )علــى ســبيل الذكــر ال 

ــة: ــور التالي ــر( األم الحص

مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021.- 1

تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021. - 2

مراجعــة مقتــرح مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة - 3
الماليــة المنتهية لعــام 2021.

مراجعــة إســتراتيجية المكافــآت والبــدالت لرئيــس وأعضــاء - 4
مجلــس اإلدارة.

مناقشة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.- 5

الموافقة على تعديل سياسة الموارد البشرية.- 6

اإلدارة - 7 أعضــاء مجلــس  الموافقــة علــى سياســة مزايــا 
المتحــدة  الشــركة  فــي  التنفيذيــة  اإلدارة  وموظفــي 

الشــأن. بهــذا  اإلدارة  لمجلــس  توصيــة  ورفــع  للتنميــة 

ــركة - 8 ــي الش ــنوية لموظف ــأة الس ــى المكاف ــة عل الموافق
ــة. ــركات التابع ــة والش ــدة للتنمي المتح

لكافــة - 9 الحيــاة  علــى  تأميــن  سياســة  علــى  الموافقــة 
ــة  ــركات التابع ــة والش ــدة للتنمي ــركة المتح ــن الش موظفي

لهــا خــالل فتــرة عملهــم بالشــركة. 

برواتــب - 10 الســنوية  الزيــادة  تفعيــل  علــى  الموافقــة 
. ظفيــن لمو ا

إدارة الحوكمة
تأسســت إدارة الحوكمــة فــي الشــركة فــي عــام 2021، ویقــع 
علــى عاتق اإلدارة مســؤولیة مســاعدة مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفیذیــة فــي ضمــان فعالیــة وتطبیــق ممارســات وسیاســات 

حوكمــة الشــركة.

وقــد أنجــزت إدارة الحوكمــة عــددًا مــن األعمــال المھمــة فــي 
عــام 2021، منھــا: 

متابعة تطبیق الحوكمة في الشركة. 	

مجلــس  	 نطــاق  علــى  الحوكميــة  اإلجــراءات  مراجعــة 
اإلدارة.

ــات  	 ــة للجه ــة والدوري ــات المالي ــى اإلفصاح ــراف عل  اإلش
ــة. ــه بالدول الرقابي

التواصــل مــع المســاهمين وتوفيــر جميــع المعلومــات  	
والبيانــات المطلوبــة مــن قبلهــم.

ــم  	 ــم الســنوي وفــي تقیی  مســاعدة المجلــس فــي التقیی
ــات وســلوكیات العمــل. ــزام بأخالقی اإللت

تقديم الدعم للمجلس فيما يتعلق بالحوكمة. 	

أھداف التدقیق الداخلي وأنشطته 
ــدات وخدمــات استشــاریة  ــي تأكی ــق الداخل تقــدم إدارة التدقی
ــركة  ــة للش ــة قیم ــدف إضاف ــتقل، بھ ــي ومس ــكل موضوع بش
وتحســین عملیاتھــا. ویســاعد ھــذا النشــاط الــذي تقــوم بــه 
إدارة التدقیــق الداخلــي فــي تحقیــق أھــداف الشــركة مــن 
خــالل اتبــاع أســلوب منھجــي منظــم لتقییــم وتحســین فاعلیــة 
إدارة المخاطــر والرقابــة والحوكمــة كمــا أن إدارة التدقیــق 
الداخلــي تتقیــد بدلیــل قائــم علــى المعاییــر الدولیــة للممارســة 
المھنیــة للتدقیــق الداخلــي، لتقدیــم إرشــادات عملیــة إلدارة 
نشــاط التدقیــق الداخلــي والتخطیــط والتنفیــذ وإعــداد التقاریــر، 
ــن  ــد م ــة المزی ــي إضاف ــھم ف ــكل یس ــا بش ــم صیاغتھ ــي یت الت
القیمــة وتحســین عملیــات الشــركة ویتــم تنفیــذ ھــذه المھــام 
ــن  ــة م ــات واضح ــد تعلیم ــق وتوج ــة التدقی ــراف لجن ــت إش تح
ــى  ــة إل ــق واإلدارة التنفیذی ــة التدقی ــس اإلدارة ولجن ــل مجل قب
ــة  ــع أنظم ــق م ــم بالتواف ــام بأعمالھ ــل للقی ــدات العم كل وح
المراجعــة المالیــة الخارجیــة والداخلیــة والــرد علــى أي قضیــة 
أو موضــوع یطرحــه المدققــون. وقــد أنجــزت إدارة التدقیــق 

عــددًا مــن األعمــال المھمــة فــي عــام 2021، مــن أھمھــا:
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إعداد خطة التدقیق الداخلي المبنیة على المخاطر.  	

مراجعــة وتقییــم العملیــات، وإدارة المخاطر، وإطــار الرقابة  	
الداخلیــة مــن خــالل تنفیذ خطــة التدقیــق الداخلي.

ــر  	 ــى المعایی ــم عل ــي القائ ــق الداخل ــل التدقی ــد بدلی  التقی
ــم  ــي، لتقدی ــق الداخل ــة للتدقی ــة المھنی ــة للممارس الدولی
الداخلــي  التدقیــق  نشــاط  إلدارة  عملیــة  إرشــادات 

التقاریــر. وإعــداد  والتنفیــذ  والتخطیــط 

التدقیــق  	 إلدارة  الســنویة  ربــع  التقاریــر  وتقديــم  اعــداد 
للشــركة. الداخلــي 

ضمــان  	 بمراجعــات  الخاصــة  التوصیــات  تنفیــذ  متابعــة 
الشــركة. فــي  الداخلــي  التدقیــق  إدارات  فــي  الجــودة 

ــل إدارة  	 ــات الصــادرة ســابقًا مــن قب ــذ التوصي متابعــة تنفي
ــق. التدقي

ــرأي حــول  	 ــداء ال مراجعــة بعــض السیاســات المقترحــة إلب
ــط الداخلــي فیھــا.  كفــاءة إجــراءات الضب

الســنوية  	 الخطــط  فــي  المدرجــة  المراجعــات  تنفيــذ 
الداخلــي. للتدقيــق 

تنفيــذ مراجعــات مــن خــارج خطــة التدقيــق بنــاًء علــى  	
التنفيذيــة. اإلدارة  أو  التدقيــق  لجنــة  طلــب 

تنفيــذ مهــام بنــاًء علــى طلــب لجنــة التدقيــق واإلدارة  	
التنفيذيــة.

إدارة نظام البالغات ومراجعة الشكاوى المقدمة. 	

اطــار  	 تتنــاول  تدريبيــة  ودورات  عمــل  بورشــات  القيــام 
تداركــه. وطــرق  الفســاد  مكافحــة 

المخاطــر  	 إدارة  ســجل  لبلــورة  اإلدارات  مــع  التنســيق 
باإلحتيــال. المرتبطــة 

ولضمــان الشــفافیة والمصداقیــة، یتــم التحقیــق فــي أي أمــور 
فریــق  أو  الخارجــي  أو  الداخلــي  المدقــق  انتبــاه  تســتدعي 
المحاســبة بشــكل منفصــل بنــاًء علــى طبیعــة ھــذه األمــور 

ووفقــًا لإلجــراءات المعتمــدة لھــذا الشــأن.

تجدراإلشــارة إلــى أن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة 
هــي قســٌم قائــم مســتقل بذاتــه يتألــف مــن فريــق عمــل مــن 
خلفيــات مهنيــة وفنيــة مختلفــة، تــم تدريبهــم بشــكل مناســب 
وواٍف للعمــل بإســتقاللية وموضوعيــة، وهــو مضطلــع بجميــع 
مهــام التدقيــق الداخلــي للشــركة، ولــه حريــة الوصــول في أي 
وقــت إلــى جميــع إدارات وأنشــطة الشــركة والوثائــق العائــدة 

لهــا كــي يقــوم بمهــام التدقيــق علــى أكمــل وجــه.

اإلشراف والرقابة على الشركة
 إن اإلشــراف والرقابــة علــى مســتوى الشــركة یجمــع خطوطــًا 
فــي  المالیــة  والمراقبــة  اإلســتراتیجي  للتشــغیل  منفصلــة 
ــم  ــة. ویت ــركات التابع ــن الش ــدة م ــكل واح ــاملة ل ــة ش مراجع
ذلــك وفقــًا لــدورة منتظمــة مــن زیــا رات واجتماعــات تعقدھــا 
للشــركة  التنفیذیــة  اإلدارة  مــع  للشــركة  التنفیذیــة  اإلدارة 
ــة.  ــر األداء الداخلی ــدد لتقاری ــدول مح ــك ج ــم ذل ــة، ویدع التابع
ویعتبــر هــذا التفتیــش المفصــل عــن أداء كل شــركة عامــاًل 
خــالل  مــن  للمســاھمین  تقــدم  التــي  للمعلومــات  أساســًا 
التقاریــر الفصلیــة الســنویة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن االشــركة 
تراجــع وتعلــق علــى قــرارات وأعمــال مجالــس اإلدارات ولجــان 
التدقیــق فــي كل شــركة تابعــة. فإجــراءات المراقبة واإلشــراف 
ــركة  ــن ش ــف م ــة تختل ــركات التابع ــن الش ــركة م ــي كل ش ف
ــس اإلدارة  ــات لمجل ــض الصالحی ألخــرى، بشــكل یعكــس تفوی
ــع  ــر أن جمی ــكل شــركة مــن الشــركات، غی ــة ل واإلدارة التنفیذی
الشــركات مطالبــة باإللتــزام بإصــدار التقاریــر علــى مســتوى 

ــركة. الش

المخالفات
ــات  ــد أي مخالف ــم رص ــم يت ــر، ل ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــى تاري حت
ــركة  ــى أن الش ــارة إل ــدر اإلش ــركة. وتج ــل الش ــن قب ــت م إرتكب
تقــوم بــإدارة المخاطــر مــن خــالل التنســيق والتعــاون المســتمر 
بيــن إداراتهــا المختصــة بالشــؤون الماليــة والقانونيــة والتدقيــق 
ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  مــن  مباشــر  وبإشــراف  الداخلــي، 
الحوكمــة  ولجنــة  التدقيــق  لجنــة  وخصوصــًا  المتخصصــة، 
قطــر  هيئــة  لتعليمــات  وفقــًا  والمكافــآت  والترشــيحات 
ــن  ــركة بتعيي ــت الش ــا قام ــة. كم ــة والحوكم ــواق المالي لألس
Price waterhouse coopers الذيــن يقومــون بتطبيــق نظــام 
إدارة المخاطــر والضوابــط الداخليــة حاليــًا. بنــاًء علــى السياســات 

ذات الصلــة بهمــا.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلیة
وضعــت الشــركة نظامــًا للرقابــة وإدارة المخاطــر ووضــع خطــط 

لمعالجتھــا. وقــد صمــم ھــذا النظــام للقیــام باآلتــي:

تحدید وتقییم ومراقبة المخاطر في الشركة. 	

إبــالغ مجلــس اإلدارة بالتغییــرات الفعلیــة التــي تطــرأ علــى  	
المخاطــر التــي قــد تواجھھــا الشــركة.

ویتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولیة وضــع نظــام إدارة المخاطــر 
ــك النظــام فــي الشــركة. وتقــع  ــق ذل ــة تطبی ومراجعــة فعالی
وإدارة  ومراقبــة  وتقییــم  تحدیــد  مســؤولیة  اإلدارة  علــى 
المخاطــر بشــكل منتظــم فــي الشــركة بأكملھــا. ویشــمل ذلــك 
النظــام اإلجــراءات الداخلیــة المطبقــة فــي الشــركة. كمــا أن 
لــدى الشــركة ضوابــط محكمــة ونظــم متأصلــة تحكــم دخولھــا 

ــة.  فــي صفقــات وعالقــات مــع أطــراف ذات صل

إدارة  سیاســة  تطبــق  الشــركة  فــإن  الســیاق،  ھــذا  وفــي 
ــة  ــذه السیاس ــیة لھ ــب الرئیس ــركة والجوان ــي الش ــر ف المخاط
ــق،  ــة التدقی ــن لجن ــم م ــركة، وبدع ــس إدارة الش ــي أن مجل ھ
وإدارة التدقیــق الداخلــي، یســتعرض وبشــكل ربعــي كافــة 
ــا  ــا الشــركة والشــركات التابعــة لھ ــد تواجه ــي ق المخاطــر الت
ــي قــد تواجھــا أي مــن  ــد المخاطــر الت ــؤول مســئولیة تحدی وت
ھــذه الشــركات إلــى إدارتھــا التنفیذیــة وإلــى موظفیھــا، فیمــا 
يضطلــع القائميــن علــى المخاطــر بالشــركة بمراجعــة وتجمیــع 

ــا.  ــبل عالجھ ــا وس ــم تحدیدھ ــي ت ــر الت ــات المخاط تقییم

لمســاعدتها  استشــاري  بتعييــن  اإلدارة  قامــت  وقــد  هــذا   
بالشــركة ككل  المرتبطــة  المخاطــر  إدارة  فــي تطويــر أطــر 
وتــم الموافقــة عليهــا فــي العــام 2020 كمــا تــم تطويــر 
واعتمــاد لوائــح بالمخاطــر المتصلــة بــكل قســم وطــرق تــدارك 
بشــكل  اللوائــح  هــذه  تحديــث  ويتــم  هــذا  المخاطــر  هــذه 
ــإلدارة  ــورة ل ــة الخط ــر العالي ــن إدارة المخاط ــر ع دوري والتقري
ــق بمراجعــة  ــا ومجلــس اإلدارة، كمــا يقــوم قســم التدقي العلي
ــج  ــن نتائ ــغ ع ــنوية والتبلي ــق الس ــة التدقي ــا لخط ــات تبع العملي
المراجعــات إلــى لجنــة التدقيــق التــي بدورهــا تقــوم برفــع 
تقريــر دوري عــن نشــاطاتها للمجلــس، باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم 
متابعــة التوصيــات الصــادرة ســابقًا مــن قبــل اللجنــة أو المجلــس 
للتأكــد مــن تنفيذهــا والتــي مــن شــأنها أن تحســن نظــم الرقابــة 

ــابقًا. ــا س ــم تحديده ــي ت ــر الت ــف المخاط وتخف

واإلجــراءات  المخاطــر  بتجمیــع  المختصــة  اإلدارة  وتقــوم   
المخطــط إلتباعھــا لتخفیــف آثــار المخاطــر، ورفعھــا بشــكل 
ــل  ــى تحلی ــل اإلدارة عل ــس اإلدارة(. وتعم ــي )دوري لمجل فصل
فعالیــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة والتقیــد بأنظمــة الضبــط 

الداخلیــة، باإلضافــة إلــى فعالیــة تنفیذھــا.

تقیــد الشــركة بنظــام التدقیــق الداخلي 
والخارجي

الداخلــي  التدقیــق  بنظــام  التقیــد  علــى  الشــركة  تعمــل 
حســابات،  مراقــب  بتعییــن  الشــركة  وقامــت  والخارجــي، 
فھنــاك قــرارات وتعلیمــات واضحــة مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة 
ــد  ــرورة تقی ــى ض ــد عل ــا تؤك ــة العلی ــق واإلدارة التنفیذی التدقی
ــي  ــق الداخل ــام التدقی ــركة بنظ ــات وإدارات الش ــة قطاع كاف
ــن  ــا م ــم رصدھ ــي یت ــاالت الت ــة الح ــة كاف ــي ومعالج والخارج

قبــل المدققیــن.

وفیمــا یتعلــق بالتقاریــر الفنیــة والمحاســبیة، فھنــاك بعــض 
المالحظــات التــي تــرد فــي تقاریــر المدقــق الداخلــي والمدقق 

ــكل منھــا.  ــم معالجتھــا بالطریقــة المناســبة ل الخارجــي ویت

تضمــن  والتــي  لالبــالغ  سیاســة  الشــركة  لــدى  أن  كمــا 
للموظفیــن الحمایــة والســریة فــي حــال إبالغھــم عــن أیــة 
ــق هــذه  ــم االشــراف علــى حســن تطبي ــات مشــبوھة،. يت عملی
ــق الداخلــي.  ــق و إدارة التدقي ــة التدقي ــل لجن السياســة مــن قب

الرقابة الخارجية
ــك  ــا فــي ذل ــن، بم ــن الخارجيي ــن المدققي ــرار تعيي ــاذ ق ــم إتخ يت
تحديــد أتعــاب المدقــق الخارجــي، خــالل إجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة الــذي يمكــن لكافــة المســاهمين المشــاركة فيــه. 
تقريــره  لتقديــم  اإلجتمــاع  هــذا  الخارجــي  المدقــق  ويحضــر 

واإلجابــة عــن إستفســارات المســاهمين.

وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة للشــركة خــالل إجتمــاع الجمعيــة 
 ”K.P.M.G" العامــة األخيــر بتاريــخ 2021/03/03 تعييــن الســادة
مدققــًا خارجيــًا لمراجعــة بيانــات الشــركة وتقديــم خدمــات 
التدقيــق للشــركة عــن الســنة الماليــة 2021، والهــدف مــن 
اإلدارة  لمجلــس  التأكيــد  هــو  الخارجــي  المدقــق  تعييــن 
والمســاهمين علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفقــًا 
لكافــة القوانيــن والتشــريعات المتصلــة والمعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة، باإلضافــة إلــى الحــرص علــى أن هــذه 
المالــي للشــركة وتعكــس  المركــز  الماليــة تمثــل  البيانــات 
ــق  ــم أن دور المدق ــع العل ــاطاتها. م ــف نش ــي مختل ــا ف أداءه
ــق للشــركة  ــم خدمــات التدقي ــى تقدي الخارجــي قــد اقتصــر عل
ــم أي  ــى الشــركة التعاقــد معــه لتقدي ــع عل ــث يمتن فقــط، حي

ــرى. ــات أخ خدم

وبالتوافــق مــع مبــادئ التدقيــق، يقــوم المدقــق الخارجــي 
ــس  ــركة ومجل ــن الش ــتقاللية ع ــة وإس ــكل موضوعي ــل ب بالعم
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إدارتهــا، وبعيــدًا عــن أي تضــارب للمصالــح. وهــو يحضــر بشــكل 
دائــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة لتقديــم تقريــره واإلجابــة عــن 
إستفســارات المســاهمين. ومايجــدر اإلشــارة إليــه أن المادة 24 
ــة المدرجــة  ــات القانوني مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيان
فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق المالية 
قــد ألــزم المدقــق الخارجــي بتــالوة التقريــر الخــاص بالحوكمــة 
ــة  ــد هيئ ــة وم ــة العام ــج الجمعي ــي نتائ ــاهمين ف ــى المس عل
قطــر لألســواق الماليــة بكافــة التقاريــر ومــا يتكشــف لــه مــن 

مخالفــات.

اإلفصاح 
تتخــذ الشــركة مــن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح الكامــل مرتكــزًا 
لهــا عنــد اإلتصــال مــع المســاهمين أو الجهــات الرقابيــة أو 
ــات  ــي إجتماع ــح، أو ف ــاب المصال ــن أصح ــرى م ــات أخ أي جه

ــة.  ــة العمومي الجمعي

قطــر  وهيئــة  قطــر  لبورصــة  باإلفصــاح  الشــركة  وتقــوم 
ــام  ــي نظ ــا ف ــار إليه ــائل المش ــأن المس ــة بش ــواق المالي لألس
الحوكمــة واإلفصــاح أيضــًا عــن كل المســائل التــي تفرضهــا 
السياســات المختلفــة والمذكــورة ضمــن هــذا التقريــر، هــذا 
فضــاًل عــن إفصــاح الشــركة لنتائجهــا الماليــة ربــع الســنوية 
فــي  المحــددة  الفتــرة  خــالل  والختاميــة  الســنوية  ونصــف 
الئحــة بورصــة قطــر، كمــا تقــوم باإلفصــاح عــن أســماء أعضــاء 
اللجــان وتشــكيلتها والســيرة الذاتيــة لــكل عضــو وعــدد األســهم 
التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى موقــع الشــركة 
اإللكترونــي، وضمــن تقريــر الحوكمــة الســنوي، باإلضافــة إلــى 
ــركة  ــهم الش ــعر س ــى أداء س ــر عل ــي تؤث ــورات الت ــة التط كاف
المــدرج فــي البورصــة. كمــا أن الشــركة لطالمــا التزمت بإرســال 
ــذي  ــة بشــكل دوري وال ــات المالي نمــوذج اإلفصــاح عــن البيان
يوضــح عــدد اســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة ونســبة التغييــر فــي 
ــداول  ــدد األســهم، هــذا وقــد اعتمــدت الشــركة سياســة الت ع
تعبئتــه مــن قبــل  تتــم  الــذي  الداخلــي ونمــوذج اإلفصــاح 
ــرات الحظــر بالشــركة.  ــن وفقــًا لفت أعضــاء المجلــس والمطلعي
كمــا ترتبــط الشــركة بقنــوات إتصــال مباشــرة بمســاهميها حيــث 
ــى المعلومــات فــي الحــدود  ــة اإلطــالع عل ــح لهــم إمكاني تتي
ــركة  ــي بالش ــم المال ــد القس ــًا. ويعتم ــا قانون ــوص عليه المنص
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، ويصــرح المدقــق 
الخارجــي بشــكل صريــح فــي تقريــره علــى أنــه حصــل علــى كّل 
المعلومــات الضرورّيــة، ويذكــر فــي تقريــره بأنــه يتقّيــد بمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة وبــأن التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن الشــركة 

ــة.  ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــع المعايي ــة م متوافق

يتــم إرســال التقاريــر الماليــة المدققــة إلــى جميــع المســاهمين 

ــة العامــة وهــي  بشــكل ســنوي مرفقــة مــع الدعــوة للجمعي
ــك  ــي وكذل ــركة اإللكترون ــع الش ــى موق ــوم عل ــة للعم متاح

موقــع بورصــة قطــر.

تعامــالت األشــخاص المطلعيــن علــى 
معلومــات الشــركة 

لقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة وثيقة سياســة األشــخاص المطلعين 
علــى معلومــات وتعــد تلــك السياســات مــن أهــم السياســات 
والكيانــات  الشــركات  حوكمــة  نظــام  مــن  فرضهــا  التــي 
ــة  ــن هيئ ــادر ع ــية الص ــوق الرئيس ــي الس ــة ف ــة المدرج القانوني
ــى  ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــع أعض ــة. ووّق ــواق المالي ــر لألس قط
المصالــح،  تضــارب  وعــدم  الســرية  علــى  بالمحافظــة  تعهــد 
دخولهــم  تحكــم  التــي  باإلجــراءات  باإللتــزام  منهــم  إقــرارًا 
ــراف ذوي  ــة األط ــدد سياس ــركة، وتح ــع الش ــات م ــي صفق ف
العالقــة اإلجــراءات الالزمــة، وتفــرض علــى األعضــاء اإلفصــاح 
ــاع عــن  ــح، واإلمتن عــن الصفقــات التــي تحتمــل تضــارب المصال
ــوع  ــد عــرض مســائل مــن هــذا الن ــت أو عــن الحضــور عن التصوي
علــى مجلــس اإلدارة للتصويــت عليهــا. فضــاًل عــن ذلــك، تفــرض 
تلــك السياســات علــى كل عضــو بمجلــس اإلدارة الوفــاء تجــاه 
الشــركة ومســاهميها، وتغليــب مصالــح الشــركة ومســاهميها 
علــى مصالحهــم الشــخصية والعمــل دائمــًا بحســن نيــة لمصلحــة 

ــة.  ــاهمين كاف ــركة والمس الش

ونشــير هنــا أيضــًا إلــى المــادة )50( مــن النظــام األساســي 
التــي تنــص علــى أن يضــع مجلــس اإلدارة ســنويًا تحــت تصــرف 
المســاهمين وإلطالعهــم الخــاص قبــل إنعقــاد الجمعيــة العامة 
التــي تدعــى للنظــر فــي ميزانيــة الشــركة وتقرير مجلــس اإلدارة 
بإســبوع علــى األقــل كشــفًا تفصيليــًا يتضمــن العمليــات التــي 
يكــون فيهــا ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديريــن مصلحــة 
تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة. ويتــم اإلفصــاح ســنويًا عــن عــدد 
األســهم التــي يملكهــا أعضــاء المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة 

كمــا هــو واردًا فــي أعلــى هــذا التقريــر. 

ــا  ــى موظفيه ــركة عل ــت الش ــد فرض ــك فق ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــى الســرية  ــى إقــرار وتعهــد بالمحافظــة عل ــع عل كافــًة التوقي
الشــركة  بحقــوق  تتعلــق  معلومــات  أي  إفشــاء  وعــدم 
وصفقاتهــا، واإللتــزام بسياســات الشــركة ومواثيــق قواعــد 

لديهــا. المعتمــدة  المهنــي  األخــالق والســلوك 

المطلعيــن  األشــخاص  سياســة  بوثيقــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
علــى معلومــات الشــركة والتــي إعتمدهــا المجلــس بتاريــخ 
ــك الوثيقــة مــن هــم األشــخاص  2018/02/07 فقــد عرفــت تل
ــم اإلفصــاح  ــم يت ــي ل ــى معلومــات الشــركة الت ــن عل المطلعي
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المطلعيــن  عنهــا ووضعــت قيــود صارمــة علــى األشــخاص 
تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى منــع التــداول مــن قبــل بعــض 
األشــخاص، كمــا فرضــت تلــك الوثيقــة تقديــم إفصــاح مكتــوب 
ــي  ــن ف ــخاص المطلعي ــالت األش ــن تعام ــهر( يبي ــة أش )كل ثالث
آليــة صارمــة لمراقبــة  أســهم الشــركة كمــا وضعــت أيضــًا 

حســابات األشــخاص المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة. 

ذو  باألطــراف  المرتبطــة  الصفقــات 
العالقــة

يتــم رصــد الصفقــات المتعلقــة باألطــراف ذو العالقــة فــي 
التقريــر المالــي واإلشــارة إليهــا بشــكل منفصــل فــي البيانــات 

ــى المســاهمين.  ــا عل ــم عرضه ــي يت ــة الســنوية الت المالي

إتاحة المعلومات
علــى  اإلطــالع  حــق  المســاھمین  لجمیــع  الشــركة  تضمــن 
خــالل  مــن  الصلــة  ذات  واإلفصاحــات  المعلومــات  كافــة 
نشــرھا علــى الموقــع اإللكترونــي والتقاریــر الســنویة التــي 
ــى تمكینھــم  تكــون متاحــة لكافــة المســاھمین، باإلضافــة إل
ــق بأعضــاء  ــي تتعل ــى كافــة المعلومــات الت مــن الحصــول عل
أســھم  مــن  یمتلكــون  ومــا  ومؤھالتھــم،  اإلدارة  مجلــس 
ــس إدارات  ــي مجال ــم ف ــتھم أو عضویتھ ــركة، ورئاس ــي الش ف
ــك المعلومــات المتعلقــة بالمســؤولین  شــركات أخــرى، وكذل
التنفیذییــن بالشــركة كمــا أنــه مــن المتــاح لكافــة أصحــاب 
المصالــح الحصــول علــى كافــة المعلومــات ذات الصلــة. جديــر 
بالذكــر أن الشــركة المتحــدة للتنميــة تحــرص علــى عــرض جمبــع 
المعلومــات والبيانــات الماليــة الجوهريــه بموقــع الشــركة 
االلكترونــي بمــا فــي ذلــك تعامالتهــا مــع مقدمــي الخدمــات 

الماليــة لعالقــات المســتثمرين.

ــواد )50( و)55(  ــكام الم ــي أح ــًا ف ــارة ضمنی ــت اإلش ــد تم وق
و)65( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى حقــوق صغــار 

المســاھمین فــي الشــركة بقولھــا:

 لمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعیــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى  	
ذلــك، وعلیــه دعوتھــا كلمــا طلــب ذلــك مراقــب الحســابات 
أو عــدد مــن المســاھمین یمثلــون مــا ال یقــل عــن )5 %( مــن 

رأس المــال. 

تنعقــد الجمعیــة العامــة فــي اجتمــاع غیــر عــادي بنــاًء  	
بنــاء علــى طلــب  أو  علــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة 

كتابــي موجــه إلــى المجلــس مــن عــدد مــن المســاھمین 
ــھم. ــع األس ــن رب ــل ع ــا ال یق ــون م یمثل

ــة العامــة الصــادرة طبقــًا لنظــام الشــركة  	 قــرارات الجمعی
منھــم  الغائبیــن  حتــى  المســاھمین  لجمیــع  ملزمــة 
ناقصیھــا. أو  األھلیــة  وعدیمــي  الــرأي  فــي  والمخالفیــن 

نزاعات وخصومة الشركة
النزاعــات والخصومــات هــي أمــر طبيعــي  إن أمــر حــدوث 
الســيما أن الشــركة تمــارس أعمالهــا التجاريــة خــالل عــدد مــن 
النشــاطات وأهمهــا نشــاط التطويــر العقــاري وبطبيعــة الحــال 
هنالــك عــدد مــن القضايــا المختلفــة مــن وضــد المقاوليــن 
وكذلــك مطــوري الباطــن وهنــاك عــدد مقــدر قــد فصــل فيــه 
ــي  ــق الخارج ــل المدق ــن قب ــق م ــم التدقي ــركة، وت ــح الش لصال
علــى قضايــا الشــركة وبمنتهــى الشــفافية وتنــاول التقريــر 

ــا. ــك القضاي ــاًل لتل ــًا مفص ــركة بيان ــنوي للش ــي الس المال

موقع الشركة على شبكة اإلنترنت
ــه  ــار إلي ــت، والمش ــبكة اإلنترن ــى ش ــركة عل ــع الش ــر موق يوف
الشــركة والفــرص  أدنــاه، معلومــات وافيــة عــن نشــاطات 
االســتثمارية، ويتضمــن قســمًا خاصــًا بعالقــات المســتثمرين 
ــنوية  ــر الس ــى التقاري ــوي عل ــة يحت ــة واإلنجليزي ــن العربي باللغتي
والتقاريــر الماليــة ربــع الســنوية للســنة الحاليــة وللســنوات 
الموقــع، وعناويــن  مــن  تحميلهــا مباشــرة  يمكــن  الســابقة 
ــة،  ــر الحوكم ــاهمين، وتقري ــات المس ــؤول عالق ــال بمس اإلتص
عنــه،  المنبثقــة  اللجــان  ومواثيــق  اإلدارة،  مجلــس  وميثــاق 
باإلضافــة إلــى أخبــار الشــركة التــي يتــم تحديثهــا مباشــرة بعــد 
اإلفصــاح عنهــا أصــواًل. يتضمــن الموقــع أيضــًا معلومــات وافيــة 
عــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ونســبة المســاهمة فيهــا 
ــة. ــات الهام ــن المعلوم ــا م ــا وغيره ــال به ــات اإلتص ومعلوم

http://www.udcqatar.com

السیاسة المتبعة في توزیع األرباح
ولقــرار  اإلدارة،  مجلــس  لتوصیــة  وفقــًا  األربــاح  توزیــع  یتــم 
ــة العامــة للشــركة فــي اجتماعھــا العــادي الســنوي،  الجمعی
وذلــك فــي ضــوء أحــكام المــادة )61( مــن النظــام األساســي 

ــركة. للش
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سجل المساھمین
األساســي  النظــام  مــن   )14( المــادة  حكــم  مراعــاة  مــع 
للشــركة، والمــادة )159( مــن قانــون الشــركات التجاریــة رقــم 
)11( لســنة 2015 وبتعديــالت بعــض أحــكام القانــون المذكــور 
بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021، والمــادة )30( مــن 
نظــام حوكمــة الشــركات والكیانــات القانونیــة المدرجــة فــي 
ــة،  ــواق المالی ــر لألس ــة قط ــن ھیئ ــادر ع ــیة الص ــوق الرئیس الس
وبنــاًء علــى توجیھــات بورصــة قطــر، تحتفــظ الشــركة بســجالت 
ــث تقــوم  ــة لمســاھمي الشــركة، حی صحیحــة ودقیقــة وحدیث
ــداع المركــزي  ــب ســجل المســاھمین شــھریًا لإلی الشــركة بطل

ــة.  ــألوراق المالی ل

ویمكــن ألي مســاھم أو أیــة أطــراف ذات صلــة اإلطــالع علــى 
ــى كافــة المعلومــات ذات  ســجل المســاھمین، والحصــول عل

الصلــة. 

ــار المســاھمین  وفیمــا یلــي جدولیــن، األول یوضــح حصــص كب
فــي الشــركة، والثانــي یوضــح حصــص أعضــاء مجلــس اإلدارة:

 
الجدول األول: حصص كبار المساھمین في الشركة.

النسبة المئويةعدد األسهمالدولةاإلسم

22.70%803,638,340قطرصندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد

11.04%390,913,889قطرصندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد

9.25%327,672,667قطرابراهيم حسن ابراهيم األصمخ

3.96%140,328,780قطرصندوق 9 وادي السيل

3.34%118,243,120اإلماراتشركة المستثمر األول

3.20%113,171,620قطرالمانع كابيتال القابضة

3.03%107,383,500قطرصندوق 8 وادي السيل

2.86%101,151,000اإلماراتخالد جمعه الماجد عبداهلل

2.09%7 3,942,718قطرالشركة الطبية العالمية

1.33%47,068,360قطرمجموعه الفردان القابضة
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الجدول الثاني: حصص أعضاء مجلس اإلدارة

اسم المستفید الدولة عدد األسھم اسم عضو مجلس اإلدارة 

صندوق المعاشات قطر803,638,340سعادة السيد/ تركي بن محمد الخاطر 
الهيئة العامة للتقاعد

نفسهقطر2,173,630السيد/ عبدالرحمن عبداهلل آل عبدالغني

نفسهقطر1,575,000السيد/ عبدالعزيز محمد المانع

مجموعه الفردان قطر47,068,360السيد/ علي حسين الفردان
القابضة

صندوق المعاشات قطر390,913,889السيد/ ناصر جاراهلل المري
العسكري هيئة التقاعد

نفسهقطر1,000,000السيد/ عبدالرحمن سعد الشثري

صندوق المعاشات قطر803,638,340سعادة السيد/ مبارك علي النعيمي
الهيئة العامة للتقاعد

نفسهقطر15,489,103سعادة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني

نفسهقطر1,320,700السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو

للمســاھمین  المنصفــة  المعاملــة 
التصویــت وحقــوق 

وفقــًا لحكــم المــادة )26( مــن النظــام األساســي للشــركة، 
التــي تنــص علــى أن "كل ســھم یخــول صاحبــه الحــق فــي 
ــة  ــز ســواًء بالنســبة لملكی ــال تمیی ــره ب ــة لحصــة غی حصــة معادل
موجــودات الشــركة أو فــي األربــاح التــي تقســم علــى الوجــه 

ــن فیمــا بعــد”.  المبی

یتم توزیع األرباح على المساھمین
وفقــًا ألحــكام المــادة )60( مــن النظــام األساســي للشــركة، 
العامــة  الجمعیــة  حضــور  فــي  الحــق  مســاھم  لــكل  فــإن 

النیابــة.  ً باألصالــة أو  للمســاھمین 

موظفي الشركة
إن سیاســات المــوارد البشــریة المعتمــدة والمطبقــة بالشــركة 
معــدة بمــا یتماشــى مــع أحــكام قانــون العمــل رقــم )14( 
الوزاریــة ذات الصلــة، وبمــا یخــدم  لســنة 2004، والقــرارات 
ذاتــه  الوقــت  فــي  وتراعــي  الشــركة وموظفیھــا،  مصالــح 
أســاس  علــى  التمییــز  العدالــة والمســاواة، وعــدم  مبــادئ 

الجنــس أو العــرق أو الدیــن.

انجازات الشركة
اإلنجــازات  مــن  عــددًا   2021 عــام  خــالل  الشــركة  حققــت 

أبرزھــا: ومــن  الھامــة، 
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جزيرة اللؤلؤة

أبراج المتحدة: تم تسليم البرجين بالكامل- 1
ــن - 2 ــال م ــاء 60 في ــن بن ــاء م ــو: االنته ــق جاردين ــع حدائ مجم

ــال ــي 80 في إجمال
3 - 3 علــى  قائمــة  اإلنشــائية  األعمــال   : جاردنــز  فلورســتا 

ت مجمعــا
فلــل بــارك فــي جاردينــو فيــالج: االنتهــاء مــن مرحلــة - 4

لتصميــم  ا
نادي كورنثيا لليخوت : بدء األعمال اإلنشائية- 5
صالت اللؤلؤة التجارية: تم تسليم المشروع - 6
ورشــة العمــل الخاصــة بالمارينــا: تــم تســليم المشــروع - 7

األوســط الشــرق  رونوتيــكا  لشــركة 
جارينو مول: في صدد تسليم المشروع للمستأجر- 8
ــروع - 9 ــليم المش ــدد تس ــي ص ــة: ف ــدة الدولي ــة المتح مدرس

ــغل ــى المش إل
ــر - 10 ــي: إنجــاز خطــة العمــل وتقري ــؤة الدول مستشــفى اللؤل

ــار المشــغل الطبــي الجــدوى واختي

جزيرة جيوان

ــن  ــاء م ــم االنته ــث ت ــة 52% حي ــاز اإلجمالي ــبة اإلنج ــدت نس تع
األعمــال البحريــة بمــا فــي ذلــك جســر جيــوان وفنــدق كورنثيــا 

ــل الخاصــة. ومجموعــة مــن الفل

أبرز اإلنجازات

لتبريــد - 1 القطريــة  الشــركة  فــي  الملكيــة  نســبة  زيــادة 
كــوول( )قطــر  المناطــق 

اطالق Pearl TV بحلة جديدة وتطبيقات محدثة2- 
اطالق تطبيق مجتمع جزيرة اللؤلؤة 3- 
إدراج خدمــات جديــدة عبــر بوابــة خدماتــي لســكان جزيــرة 4- 

اللؤلــؤة
ترقية شبكة الواي فاي المجاني 5- 
تركيب الفتات إعالنية رقمية جديدة6- 
افتتاح 46 عالمة تجارية جديدة7- 

المسؤولیة االجتماعیة
ــائل  ــى المس ــب عل ــركات تنص ــة للش ــؤولیة االجتماعی إن المس
األخالقیــة واإلجتماعیــة والبیئیــة، مــن ھــذا المنطلــق، فــإن 
ــث  ــن حی ــة م ــة والقانونی ــر األخالقی ــة بالمعایی ــركة ملتزم الش
التنمیــة  تحقیــق  فــي  والمســاھمة  لنشــاطاتھا  ممارســتھا 
اإلقتصادیــة والعمــل علــى تحســین نوعیــة الظــروف المعیشــیة 
إلــى  إضافــة  وعائالتھــم  الشــركة  فــي  العاملــة  للقــوى 
لمطالــب  المحلــي والمجتمــع ككل، واإلســتجابة  المجتمــع 
أصحــاب المصالــح والبیئــة التــي تعمــل فیھــا. وتؤمــن الشــركة 
ــى مجــرد  ــة للشــركات ال تقتصــر عل ــأن المســؤولیة اإلجتماعی ب
عمــل خیــري، بــل تشــمل اإلســتثمار فــي المجتمــع. كمــا تشــمل 
تحــرص  ولذلــك  فیھــا.  العاملیــن  وجمیــع  المؤسســة  إدارة 
الشــركة كل الحــرص علــى اإلســتثمار فــي المجتمــع المحلــي 

ــا.  ــل فیھ ــي تعم ــات الت ــي المجتمع ــك ف ــر وكذل ــي قط ف

علمــا أن الشــركة ملتزمــة بتقديــم دعمــًا ماليــًا ســنويًا لصنــدوق 
ــون  ــًا للقان ــة )دعــم( وفق ــة والرياضي دعــم األنشــطة اإلجتماعي
13 لســنة 2008. إن المبلــغ المخصــص لصنــدوق دعــم األنشــطة 
ريــال  للعــام 2021 هــو 8.1 مليــون  اإلجتماعيــة والرياضيــة 

قطــري. 

ــر الشــركة الســنوي لعــام  ــك فــي تقری ــل ذل وســتجدون تفاصی
2021 للمســؤولیة االجتماعیــة.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

الداخليــة  الرقابــة  عــن  اإلدارة  تقريــر 
الماليــة التقاريــر  علــى 

إن مجلــس إدارة شــركة الشــركة المتحــدة للتنميــة )ش.م.ع.ق.( 
ــة  ــاظ بأنظم ــاء واإلحتف ــن إنش ــؤولة ع ــي المس ــركاتها ه وش
الرقابــة الداخليــة الفّعالــة المتبعــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة. 
إن رقابتنــا الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة مصصمــة لتوفيــر 
تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق بموثوقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد 
ــة  ــر الدولي ــًا للمعايي ــركة وفق ــدة للش ــة الموح ــات المالي البيان
للتقاريــر الماليــة. تتضمــن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر المالية 

ضوابــط الكشــف واإلجــراءات المصممــة لمنــع األخطــاء

ــة  ــام الرقاب ــق نظ ــم وتطبي ــة تصمي ــم فعالي ــا بتقيي ــد قمن لق
ــة كمــا فــي 31 د يســمبر2020  ــر المالي ــى التقاري ــة عل الداخلي
وفقــًا للمعاييــر الموضحــة "الرقابــة الداخليــة - اإلطــار المتكامل 
لعــام 2013" الــذي أصدرتــه لجنــة المنظمــات الراعيــة لوكالــة 

)COSO( ــداوي تري

والتشــغيلية  التجاريــة  األعمــال  جميــع  بتغطيــة  قمنــا  لقــد 
الهامــة فــي تقييمهــا للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. 

أصــدر مدقــق حســابات الشــركة، كــي بــي ام جــي - فــرع قطــر، 
شــركة محاســبة مســتقلة، تقريــر تأكيــد معقــول بشــأن تقييمنــا 

للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة.

أ- مخاطر في التقارير المالية

تتمثــل المخاطــر الرئيســية فــي إعــداد التقاريــر الماليــة فــي 
أن البيانــات الماليــة ال تقــدم عرضــًا حقيقيــًا وعــاداًل بســبب 
ــدم  ــأ أو ع ــال( أو خط ــن )إحتي ــئة ع ــت ناش ــواء كان ــاء س األخط
البيانــات الماليــة فــي الوقــت المناســب. ينشــأ عــدم  نشــر 
وجــود عــرض تقديمــي عــادل عندمــا يحتــوي واحــد أو أكثــر 
ــة علــى أخطــاء )أو  ــم المالي مــن كشــوف أو إفصاحــات القوائ
إغفــاالت( جوهريــة. تعتبــر األخطــاء جوهريــة إذا كان بإمكانهــا، 
التأثيــر بشــكل فــردي أوجماعــي علــى القــرارات التــي يتخذهــا 

ــة. ــات المالي ــى البيان ــاًء عل ــتخدمون بن المس

لتقييــد مخاطــر التقاريــر الماليــة، أنشــأت المجموعــة الرقابــة 
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة بهــدف تقديــم تأكيــد معقــول 
وقامــت  الجوهريــة،  األخطــاء  ضــد  كامــاًل  ليــس  ولكــن 
ــة للشــركة  ــة الداخلي ــة الرقاب المجموعــة بإجــراء تقييمــًا لفعالي
ــى اإلطــار المحــدد فــي اإلطــار  ــاًء عل ــة بن ــر المالي ــى التقاري عل
المتكامــل لعــام 2013 الــذي أصدرتــه لجنــة المنظمــات الراعيــة 

 COSO توصــي   The COSO Framework تريــداوي  لوكالــة 
بوضــع أهــداف محــددة لتســهيل تصميــم وتقييــم كفايــة نظــام 

ــم. التحك

يتضمــن إطــار العمــل COSO ســبعة عشــر مبــدأ أساســيًا وخمســة 
عناصــر كمــا يلــي:

بيئة الرقابة	 

ابداء االلتزام بالنزاهة والقيم االخالقية.- 1

يبــدي مجلــس اإلدارة اســتقالليته عــن اإلدارة ويمــارس 2- 
الرقابــة علــى تطويــر وأداء الرقابــة الداخليــة.

تنشــئ اإلدارة، بإشــراف مجلــس اإلدارة، الهيكل والســلطة 3- 
والمســؤوليات المناســبة لتحقيــق األهداف.

األكفــاء 4-  األفــراد  بجــذب  االلتــزام  المؤسســة  تبــدي 
األهــداف. مــع  يتماشــى  بمــا  بهــم  واالحتفــاظ  وتنميتهــم 

تحمــل المؤسســة األفــراد مســؤولية الرقابــة الداخليــة 5- 
ضمــن نطــاق عملهــم فــي الســعي لتحقيــق األهــداف.

تقييم المخاطر	 

تحــدد المؤسســة األهــداف بوضــوح كاٍف لتمكينهــا مــن 6- 
ــم المخاطــر المتعلقــة باألهــداف. ــد وتقيي تحدي

ــق أهدافهــا 7-  ــي تهــدد تحقي تحــدد المؤسســة المخاطــر الت
ــر. ــة إدارة المخاط ــد كيفي ــاس لتحدي ــر كأس ــل المخاط وتحل

تأخــذ المؤسســة بعيــن االعتبــار خطــر االحتيــال عنــد تقييــم 8- 
المخاطــر التــي تواجــه تحقيــق األهــداف.

ــر 9-  ــرات التــي يمكــن أن تؤث ــم التغيي تحــدد المؤسســة وتقي
ــة. ــة الداخلي ــر علــى نظــام الرقاب بشــكل كبي

أنشطة الرقابة	 

ــاهم  ــي تس ــة الت ــطة الرقاب ــور أنش ــة وتط ــار المؤسس 10-  تخت
فــي التخفيــف مــن المخاطــر لتحقيــق األهــداف إلــى 

مقبولــة. مســتويات 

تختــار المؤسســة أنشــطة الرقابــة العامــة علــى تكنولوجيــا   -11
المعلومــات وتطورهــا لتحقيــق األهــداف.
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تنشــر المؤسســة أنظمــة الرقابــة مــن خــالل السياســات   -12
واإلجــراءات التــي تحــدد مــا هــو متوقــع فــي المؤسســة.

المعلومات واإلتصاالت	 

عاليــة  صلــة  ذات  معلومــات  علــى  المؤسســة  تحصــل   -13
الرقابــة  عمــل  لدعــم  وتســتخدمها  تنشــئها  أو  الجــودة 

الداخليــة.

ذلــك  بمــا فــي  المعلومــات داخليــًا،  المؤسســة  تنقــل   -14
أهــداف ومســؤوليات الرقابــة الداخليــة الالزمــة لدعــم 

عمــل الرقابــة الداخليــة.

تتواصــل المؤسســة مــع األطــراف الخارجيــة فيمــا يتعلــق   -15
ــة. ــة الداخلي ــر علــى عمــل الرقاب بالمســائل التــي تؤث

أنشطة المتابعة	 

ــار المؤسســة وتطــور وتنفــذ عمليــات تقييــم مســتمرة  تخت  -16
و/أو منفصلــة للتأكــد ممــا إذا كانــت مكونــات الرقابــة 

ــل. ــودة وتعم ــة موج الداخلي

تقيــم المؤسســة أوجــه القصــور فــي الرقابــة الداخليــة   -17
واإلبــالغ عنهــا فــي الوقــت المناســب إلــى األطــراف 
المســؤولة عــن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة، بمــا فــي 
ذلــك اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة، حســب االقتضــاء.

نتيجــة إلنشــاء الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة، إعتمــدت 
اإلدارة أهــداف البيانــات الماليــة التاليــة:

الوجــود / الحــدوث - الموجــودات والمطلوبــات موجــودة  	
والمعامــالت قــد حدثــت بالفعــل.

اإلكتمــال - تــم تســجيل جميــع المعامــالت، وتــم إدراج  	
أرصــدة الحســابات فــي البيانــات الماليــة.

التقييــم / القيــاس - يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبات  	
والمعامــالت فــي التقارير الماليــة بالمبالغ المناســبة.

ــوق  	 ــجيل الحق ــم تس ــة - يت ــات والملكي ــوق وااللتزام الحق
وااللتزامــات بشــكل مناســب كموجــودات ومطلوبــات.

ــاح  	 ــة واإلفص ــر المالي ــف التقاري ــاح - تصني ــرض واإلفص الع
ــب. ــكل مناس ــا بش ــا وعرضه عنه

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــة الداخلي ــك، فــإن أي نظــام للرقاب ومــع ذل
الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة )ICOFR(، بغــض النظــر 
عــن مــدى حســن إدارتــه وتشــغيله، يمكــن أن يوفر فقــط تأكيدًا 
ــة.  ــق أهــداف نظــام الرقاب معقــواًل ولكــن ليــس كامــاًل لتحقي
وعلــى هــذا النحــو، قــد ال تمنــع ضوابــط الكشــف واإلجــراءات 
ــة  ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي أو األنظمــة الخاصــة بالرقاب
)ICOFR( جميــع األخطــاء واإلحتيــال. عــالوة علــى ذلــك، يجــب 
أن يعكــس تصميــم نظــام التحكــم حقيقــة وجــود قيــود علــى 

المــوارد، ويجــب اعتبــار فوائــد الضوابــط بالنســبة لتكاليفهــا.

ب- تنظيم نظام الرقابة الداخلية

المهــام المشــاركة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر 
الماليــة

يتــم تنفيــذ الضوابــط داخــل نظــام الرقابــة الداخلية علــى التقارير 
الماليــة )ICOFR( مــن قبــل جميــع وظائــف األعمــال ووظائــف 
البنيــة التحتيــة مــع المشــاركة فــي مراجعــة موثوقيــة الدفاتــر 
والســجالت التــي تقــوم عليهــا البيانــات الماليــة. بنــاًء علــى 
ذلــك، يشــمل تفعيــل نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر 
الماليــة )ICOFR( علــى موظفيــن فــي وظائــف مختلفــة فــي 

جميــع أنحــاء المنظمــة.
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التقرير السنوي ٢٠٢١

ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير المالية

 ICOFR ــة ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي يتكــون نظــام الرقاب
مــن عــدد كبيــر مــن الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة التــي 
ــة.  ــة الخاطئ ــات المالي ــر البيان ــن مخاط ــل م ــى التقلي ــدف إل ته
كمــا يتــم دمــج هــذه الضوابــط فــي عمليــة التشــغيل وتشــمل 

ــي: ــك الت تل

اإلشــراف  	 مثــل  بطبيعتهــا  دائمــة  أو  مســتمرة  تكــون 
ــن  ــة أو الفصــل بي داخــل السياســات واإلجــراءات المكتوب

الواجبــات،

ــل تلــك التــي يتــم تنفيذهــا  	 تعمــل علــى أســاس دوري مث
ــة الســنوية، ــات المالي ــة إعــداد البيان كجــزء مــن عملي

تكون وقائية أو كافة لألخطاء في طبيعتها، 	

يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى البيانــات المالية  	
نفســها. تتضمــن عناصــر التحكــم التــي لهــا تأثيــر غيــر مباشــر 
ــتوى  ــى مس ــم عل ــر التحك ــة وعناص ــات المالي ــى البيان عل
المعلومــات  لتكنولوجيــا  العامــة  والضوابــط  الكيانــات 
مثــل الوصــول إلــى النظــام وضوابــط النشــر، فــي حيــن أن 
عنصــر التحكــم ذي التأثيــر المباشــر يمكــن أن يكــون، علــى 
ســبيل المثــال، تســوية تدعــم عنصــرًا فــي بيــان المركــز 
ــة و  ــزة للعناصــر اآللي المالــي بصــورة مباشــرة، تكــون ممي
/ أو اليدويــة. عناصــر التحكــم اآلليــة هــي وظائــف تحكــم 
مضمنــة فــي عمليــات النظــام مثــل الفصــل الــذي يفرضــه 
تطبيــق عناصــر التحكــم فــي المهــام وفحــص إكتمــال 
ودقــة المدخــالت. الضوابــط الداخليــة اليدويــة هــي تلــك 
التــي يديرهــا فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد مثــل ترخيــص 

ــالت. المعام

ت-  قيــاس فعاليــة تطبيــق والتصميــم للرقابة 
الداخلية

قامــت المجموعــة بإجــراء تقييمــًا رســميًا لمــدى كفايــة تصميــم 
وفعاليــة تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 
ICOFR. يتضمــن هــذا التقييــم تقييمــًا لتصميــم وتطبيــق فعاليــة 
تشــغيل بيئــة التحكــم باإلضافــة إلــى الضوابــط الفرديــة التــي 
 ICOFR ــة ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي تشــكل نظــام الرقاب

مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار:

خطــر وجــود أخطــاء البنــود المدرجــة فــي البيــان المالــي،  	
ــة  ــل األهمي ــل مث ــض العوام ــار بع ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ م
ــك األخطــاء. ــة لت ــات المالي ــان البيان ــة بي ــة وقابلي الجوهري

ــذ  	 ــع األخ ــل، م ــددة للفش ــط المح ــية الضواب ــدى حساس م
والتعقيــد  األتمتــة  درجــة  مثــل  عوامــل  اإلعتبــار  فــي 
ومخاطــر تجــاوز اإلدارة وكفــاءة الموظفيــن ومســتوى 

المطلــوب. الحكــم 

يضمــن التقييــم تقييمــًا لتصميــم وتطبيــق فعاليــة الضوابــط 
ــة  ــك الموجــودات المالي ــات بمــا فــي ذل ــف العملي فــي مختل
الزميلــة  والشــركات  الماليــة  األوراق  فــي  واالســتثمارات 
واألصــول  الثابتــة  واألصــول  والخزينــة  التابعــة  والشــركات 
واالقتــراض  الصكــوك  وتمويــل  العمــالء  وودائــع  األخــرى 
والمطلوبــات األخــرى وحقــوق الملكيــة وتكاليــف الموظفيــن 
ــف  وخســائر االئتمــان المتوقعــة )ECL( واالســتهالك والمصاري
يضمــن  الماليــة.  والتقاريــر  العــام  األســتاذ  ودفتــر  األخــرى 
التقييــم أيضــا تقييمــًا لتصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل عناصــر 
ــة المعلومــات العامــة  التحكــم فــي مســتوى الشــركة، وتقني
ــم  ــم تصمي ــة اإلفصــاح نتيجــة لتقيي ــق، ومراقب ــط التطبي وضواب
وتطبيــق فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 
ICOFR، لــم تحــدد اإلدارة أي نقــاط ضعــف ماديــة وخلصــت 
 ICOFR إلــى أن نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة
تــم تصميمهــا وتطبيقهــا وتشــغيلها بشــكل مناســب كمــا فــي 

31 ديســمبر 2021.

تقرير التأكيد المستقل لالمتثال لقوانين ومتطلبات هيئة 
قطر لأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة.

تقرير الحوكمة 2021
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تبرير عدم االلتزامتطبيقات الحوكمة
مادة )3(: 

وجوب التزام 
الشركة 
بمبادئ 

الَحْوَكَمة

التــزام الشــركة  التأكــد مــن  3-1: علــى المجلــس 
النظــام.  المنصــوص عليهــا فــي هــذا  بالمبــادئ 



3-2: علــى المجلــس أن يراجــع ويحــّدث تطبيقــات 
بصــورة  يراجعهــا  وأن  يعتمدهــا  التــي  الَحْوَكَمــة 

منتظمــة.



3-3 : علــى المجلــس أن يراجــع ويطــور باســتمرار، 
قواعــد الســلوك المهنــّي التــي تجســد قيــم الشــركة، 
ــي  ــرى والت ــة األخ ــراءات الداخلّي ــات واإلج والسياس
وموظفــي  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يجــب 
ومستشــاري الشــركة االلتــزام بهــا )يجــوز أن تتضّمــن 
قواعــد الســلوك المهنــّي المشــار إليــه أعــاله هــذه، 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ميثــاق مجلــس اإلدارة، 
مواثيــق لجنــة التدقيــق، أنظمــة الشــركة، سياســة 
تعامــالت األطــراف ذات العالقــة وقواعــد تــداول 
األشــخاص الباطنييــن(، وعلــى المجلــس أن يراجــع 
مبــادئ الســلوك المهنــّي بصــورة دورّيــة للتأكــد 
مــن أّنهــا تعكــس أفضــل الممارســات وتلّبــي حاجــات 

ــركة. الش



المادة )4(: 

ميثاق المجلس

علــى المجلــس أن يعتمــد ميثاقــًا لمجلســه ويســمى 
الميثــاق  يحــّدد  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  ميثــاق 
ــات  ــؤولّياته وواجب ــس ومس ــام المجل ــل مه بالتفصي
أعضائــه التــي يجــب أن يتقّيــدوا بهــا تقّيــدًا تامــًا، 
ــكام  ــا ألح ــور وفق ــاق المذك ــاغ الميث ــب أن ُيص ويج
هــذا النظــام وطبقــا للنمــوذج االسترشــادي المرفــق 
بهــذا النظــام، وأن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد مراجعــة 
ــة  ــا الهيئ ــن أن تجريه ــي يمك ــالت الت ــاق التعدي الميث
مــن وقــت آلخــر. كمــا يجــب نشــر ميثــاق مجلــس 
اإلدارة علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي وجعلــه 

متوافــرا للجمهــور.



المادة )5(:

مهّمة المجلس 
ومسؤولّيته

ــال،  5-1: يتولــى المجلــس إدارة الشــركة بشــكل فّع
ــة عــن اإلشــراف  ويكــون مســؤواًل مســؤولّية جماعّي

علــى إدارة الشــركة بالطريقــة المناســبة. 



ــؤولّياته  ــس ومس ــام المجل ــى مه ــة إل 5-2: باإلضاف
المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق مجلــس إدارة الشــركة، 

يتولــى المجلــس المهــام التاليــة:
االســتراتيجية  األهــداف  علــى  الموافقــة   :1-2-5
للشــركة، تعييــن المــدراء، تحديــد مكافآتهــم وكيفيــة 
وضــع  وضمــان  اإلدارة،  أداء  مراجعــة  اســتبدالهم، 
 succession( ــركة ــى إدارة الش ــب عل ــط التعاق خط

.)planning



5-2-2 : التأكــد مــن تقّيد الشــركة بالقوانيــن واللوائح 
ذات الصلــة، وبالعقــد التأسيســي للشــركة وبنظامهــا 
األساســي، كمــا يتحمــل المجلــس مســؤولية حمايــة 
الشــركة مــن األعمــال والممارســات غيــر القانونيــة أو 

التعســفية أو غيــر المناســبة.



ــه  ــن صالحيات ــض م ــض بع ــس تفوي ــّق للمجل 5-3: يح
إلــى لجــان خاصــة فــي الشــركة، وتشــكيل تلــك 
محــددة،  عملّيــات  إجــراء  بهــدف  خاصــة  اللجــان 
ــة  ــة وواضح ــات خطي ــا لتعليم ــا وفق ــارس عمله وتم
تتعلــق بطبيعــة المهمــة، وفــي جميــع األحــوال، 
يبقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو 
الســلطات التــي فّوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.



المادة )6(: 

واجبات أعضاء 
مجلس اإلدارة 

االستئمانية

المســاهمين،  كافــة  اإلدارة  مجلــس  يمثــل   :1-6
الشــركة  إدارة  الالزمــة فــي  العنايــة  بــذل  وعليــه 
ــّددة  ــي مح ــا ه ــّية، كم ــلطة المؤسس ــد بالس والتقّي
فــي القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا هــذا 

النظــام وميثــاق المجلــس.



العمــل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يجــب   :2-6
دائمــًا علــى أســاس معلومــات واضحــة وبحســن نّيــة، 
بالعنايــة واالهتمــام الالزميــن، ولمصلحــة الشــركة 

والمســاهمين كافــة.



العمــل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يجــب   :3-6
الشــركة. تجــاه  بمســؤولياتهم  لاللتــزام  بفاعليــة 
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المادة )7(: 

فصل منصبّي 
رئيس مجلس 

اإلدارة 
والرئيس 
التنفيذي

7-1: ال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة ومنصــب الرئيــس التنفيــذي أو أي منصــب 

تنفيــذي آخــر فــي الشــركة.

 




7-2: فــي جميــع األحــوال، يجــب أاّل يكــون لشــخص 
التخــاذ  مطلقــة  ســلطة  الشــركة،  فــي  واحــد 

القــرارات.



المادة )8(:

واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

عــن  مســؤواًل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  يكــون   :1-8
حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة بطريقــة مناســبة 
وفّعالــة، بمــا فــي ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس 
ــة والصحيحــة فــي  اإلدارة علــى المعلومــات الكامل

المناســب. الوقــت 



8-2: ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــوًا 
فــي أّي لجنــة مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليــه 

فــي هــذا النظــام.



ــس  ــس مجل ــؤولّيات رئي ــات ومس ــن واجب 8-3: تتضّم
اإلدارة، فضــاًل عــن تلــك التــي ينــّص عليهــا ميثــاق 

ــي: ــا يل ــر، م ــر ال الحص ــبيل الذك ــى س ــس، عل المجل

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

المناســب؛



ــى جــدول أعمــال كّل اجتمــاع مــن  2. الموافقــة عل
اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــا أي عض ــألة يطرحه أّي مس
اإلدارة، ويجــوز أن يفــّوض الرئيــس هــذه المهّمــة 
إلــى أي عضــو فــي المجلــس، غيــر أّن الرئيــس يبقــى 
مســؤوال عــن قيــام العضــو المفــوض بهــذه المهّمــة؛



3. تشــجيع جميــع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة 
شــؤون  تصريــف  فــي  وفّعــال  جماعــي  بشــكل 
ــس بمســؤولياته بمــا  ــام المجل ــس، لضمــان قي المجل

يحقــق فيــه مصلحــة الشــركة؛



الفعلــّي مــع  التواصــل  4. ضمــان وجــود قنــوات 
المســاهمين وإيصــال آرائهــم إلــى مجلــس اإلدارة؛



5. إفســاح المجــال ألعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن، 
وتشــجيع  الفّعالــة  بالمشــاركة  خاصــة،  بصــورة 
ــن  ــس التنفيذيي ــن أعضــاء المجل ــاءة بي العالقــات البّن

وغيــر التنفيذييــن؛



6. ضمان إجراء تقييم سنوّي ألداء المجلس.

المادة )9(: 

تشكيل مجلس 
اإلدارة

9-1: ُيحــّدد تشــكيل المجلــس فــي نظــام الشــركة 
أعضــاء  المجلــس  يتضّمــن  أن  ويجــب  األساســي، 
تنفيذييــن وأعضــاء غيــر تنفيذييــن وأعضــاء مســتقلين، 
وذلــك بهــدف ضمــان عــدم تحكــم شــخص واحــد 
أو مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص فــي قــرارات 

المجلــس.



9-2: يجــب أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة 
تكــون  أن  ويجــب  أعضــاء مســتقّلين  األقــّل  علــى 

أكثرّيــة األعضــاء أعضــاء غيــر تنفيذييــن.



ــال،  ــس اإلدارة مؤه ــو مجل ــون عض ــب أن يك 9-3: يج
ــة  ــور اإلداري ــة باألم ــن المعرف ــدر كاف م ــع بق ويتمت
والخبــرة المناســبة لتأديــة مهامــه بصــورة فّعالــة لمــا 
ــص  ــه تخصي ــن علي ــا يتعّي ــركة، كم ــة الش ــه مصلح في
نزاهــة  بــكل  بعملــه  للقيــام  الكافــي  الوقــت 
ــا  ــركة وأهدافه ــة الش ــق مصلح ــا يحق ــفافية بم وش

وغاياتهــا.



9-4: يجــب علــى المترشــح لمنصــب عضــو مجلــس 
ــد نســبة تملكــه مــن رأس  اإلدارة المســتقل أن ال تزي
مــال الشــركة عــن عــدد االســهم المطلوبــة لضمــان 

ــركة. ــس إدارة الش ــي مجل ــه ف عضويت
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المادة )١٠(: 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين

10-1 تتضّمــن واجبــات أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 
ــي ــا يل ــر، م ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــن عل التنفيذيي

10-1-1 المشــاركة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة، 
وإعطــاء رأي مســتقّل حــول المســائل االســتراتيجية، 
التعيينــات  المــوارد،  المســاءلة،  األداء،  السياســة، 

ــل؛ ــر العم ــّية ومعايي األساس



10-1-2 ضمــان إعطــاء األولوّيــة لمصالــح الشــركة 
تضــارب  أّي  حصــول  حــال  فــي  والمســاهمين 

لــح؛ للمصا



فــي  التدقيــق  لجنــة  فــي  المشــاركة   3-1-10
لشــركة؛ ا



ــا  ــق غاياته ــي تحقي ــركة ف ــة أداء الش 10-1-4 مراقب
وأهدافهــا المتفــق عليهــا، مراجعــة التقاريــر الخاصــة 
بأدائهــا بمــا فيهــا التقاريــر الســنوّية ونصــف الســنوّية 

ــة؛ والربعّي



ــة  ــد اإلجرائي ــر القواع ــى تطوي ــراف عل 10-1-5 اإلش
الخاصــة بحوكمــة الشــركة، لإلشــراف علــى تطبيقهــا 

بشــكل يتوافــق مــع تلــك القواعــد؛



ــم  ــم واختصاصاته ــم وخبراته ــة مهاراته 10-1-6 إتاح
لجانــه  أو  اإلدارة  لمجلــس  ومؤّهالتهــم  المتنّوعــة 
المختلفــة مــن خــالل حضورهــم المنتظــم الجتماعــات 
الجمعّيــات  الفّعالــة فــي  المجلــس، ومشــاركتهم 
بشــكل  المســاهمين  ألراء  وفهمهــم  العمومّيــة، 

متــوازن وعــادل؛



10-2 يجــوز ألكثرّيــة أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن 
طلــب رأي مستشــار خارجــي مســتقّل علــى نفقــة 
ــة مســألة تخــص الشــركة. الشــركة، فيمــا يتعلــق بأّي



المادة )١١(: 

اجتماعات 
 المجلس

ــكل  ــات بش ــس اجتماع ــد المجل ــب أن يعق 11-1: يج
ــام بمهــام المجلــس بصــورة  منتظــم بمــا يؤّمــن القي
ــات  ــس ســّت اجتماع ــة، ويجــب أن يعقــد المجل فّعال
فــي الســنة الواحــدة علــى األقــّل، ومــا ال يقــل عــن 

ــة أشــهر. اجتمــاع واحــد كل ثالث



11-2: يجتمــع المجلــس بنــاء علــى دعــوة رئيســه 
أو بنــاء علــى طلــب يقّدمــه عضــوان مــن أعضائــه، 
ويجــب إرســال الدعــوة الجتمــاع المجلــس لــكّل عضــو 
مــن أعضــاء المجلــس قبــل أســبوع علــى األقــّل مــن 
ــخ االجتمــاع مــع جــدول أعمــال االجتمــاع، علمــًا  تاري
أنــه يحــّق لــكّل عضــو فــي مجلــس اإلدارة إضافــة أّي 

ــد علــى جــدول األعمــال. بن



المادة )١٢(: 

أمين سّر 
المجلس

12-1 يعّيــن المجلــس أميــن ســّر المجلــس يتولــى 
تدويــن محاضــر اجتماعاتــه وقراراتــه فــي ســجل خاص 
ــن  ــاء الحاضري ــان األعض ــلة وبي ــورة مسلس ــم بص مرق
ــع  ــى حفــظ جمي وأي تحفظــات يبدونهــا، كمــا يتول
ودفاتــره  وســجالته  المجلــس  اجتماعــات  محاضــر 
ــب  ــه، ويج ــس وإلي ــن المجل ــع م ــي ُترف ــر الت والتقاري
علــى أميــن ســّر المجلــس وتحــت إشــراف الرئيــس 
ــاع  ــل االجتم ــع أوراق عم ــال وتوزي ــن إيص ــن حس تأمي
والوثائــق والمعلومــات وجــدول األعمــال، والتنســيق 
فيمــا بيــن أعضــاء المجلــس وبيــن المجلــس وأصحــاب 
المصالــح اآلخريــن بالشــركة بمــا فيهــم المســاهمين 

والموظفيــن. واإلدارة 



12-2 علــى أميــن ســّر المجلــس أن يتأّكــد مــن أّن 
ــل  ــكل كام ــول بش ــم الوص ــس يمكنه ــاء المجل أعض
المجلــس  اجتماعــات  محاضــر  كّل  إلــى  وســريع 
المتعلقــة  والســجالت  والوثائــق  والمعلومــات 

بالشــركة.



12-3 يجــب أن يتمّكــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
مــن االســتفادة مــن خدمــات أميــن ســّر المجلــس 

ــورته. ومش



12-4 ال يجــوز تعييــن أميــن ســّر المجلــس أو فصلــه إاّل 
بموجــب قــرار صادر عــن مجلــس اإلدارة.



12-5 يفّضــل أن يكــون أميــن ســّر المجلــس عضــوًا 
أو  بهــا  معتــرف  محترفيــن  محاســبين  هيئــة  فــي 
معتمــدة  شــركات  ســّر  أمنــاء  هيئــة  فــي  عضــوًا 
يحمــل  أو  محامّيــًا  أو  بهــا  معتــرف   )Chartered(
ــا،  ــا يعادله ــا، أو م ــرف به ــة معت ــن جامع ــهادة م ش
وأن تكــون لــه خبــرة ثــالث ســنوات علــى األقــّل فــي 
ــي شــؤون شــركة عامــة مدرجــة أســهمها فــي  توّل

الســوق.
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المادة )١3(: 

تضارب 
المصالح

وتعامالت 
األشخاص 
الباطنيين

13-1 علــى الشــركة أن تعتمــد وتعلــن عــن قواعدهــا 
الشــركة  بإبــرام  التــي تتعلــق  العامــة  وإجراءاتهــا 
ذي  أطــراف  أو  طــرف  مــع  تجاريــة  صفقــة  ألّيــة 
ــة  ــركة العام ــة الش ــرف بسياس ــا يع ــو م ــة )وه عالق
فيمــا يتعلــق باألطــراف ذات العالقــة(، وفــي جميــع 
األحــوال، ال يجــوز للشــركة إبــرام أّيــة صفقــة تجاريــة 
التامــة  المراعــاة  مــع  إال  عالقــة  ذي  طــرف  مــع 
لسياســة الشــركة المتعلقــة باألطــراف ذات العالقة، 
ــادئ الشــفافّية  ــك السياســة مب ــن تل ويجــب أن تضّم
واإلنصــاف واإلفصــاح، وأن تتطلــب الموافقــة علــى 
أّيــة صفقــة مــع طــرف ذي عالقــة مــن قبــل الجمعية 

ــركة. ــة للش العام



ــارب  ــق بتض ــألة تتعل ــة مس ــرح أي ــال ط ــي ح 13-2 ف
مصالــح أو أّي صفقــة تجاريــة بيــن الشــركة وأحــد 
أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أّي طــرف ذي عالقــة لــه 
المجلــس،  اجتمــاع  اإلدارة، خــالل  بأعضــاء مجلــس 
ــاب العضــو  ــه يجــب مناقشــة الموضــوع فــي غي فإن
ــه مطلقــًا المشــاركة فــي  ــّي الــذي ال يحــّق ل المعن
ــّم  ــأي حــال يجــب أن تت التصويــت علــى الصفقــة، وب
أســاس  وعلــى  الســوق  ألســعار  وفقــًا  الصفقــة، 
تجــارّي بحــت، ويجــب أال تتضّمــن شــروطًا تخالــف 

مصلحــة الشــركة.



13-3 فــي جميــع األحــوال، يجــب اإلفصــاح عــن هذه 
الصفقــات فــي التقريــر الســنوّي للشــركة، ويجــب أن 
ُيشــار إليهــا بالتحديــد فــي الجمعّيــة العامــة التــي 

تلــي هــذه الصفقــات التجاريــة.

 لــم تكــن هنالــك صفقــات بعينهــا
لكــي يتــم االفصــاح عنها وســيتم 

اإلفصــاح متــى تحقــق ذلــك. 

ــس  ــاء المجل ــداول أعض ــن ت ــاح ع ــب اإلفص 13-4 يج
فــي أســهم الشــركة وبأوراقهــا المالّيــة األخــرى، 
ويجــب أن تعتمــد الشــركة قواعــد وإجــراءات واضحــة 
تنظــم تــداول أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن 

ــركة. ــهم الش ــي أس ف

 يتــم اإلفصــاح دوريــًا كل ثالثــة
ــق نمــوذج  ــك عــن طري أشــهر بذل
الماليــة  البيانــات  افصــاح 
للشــركة لهيئــة قطــر لألســواق 
عــدد  عــن  وســنويًا  الماليــة 
األســهم التــي يملكهــا أعضــاء 
المجلــس ضمــن تقريــر الحوكمــة. 
ونشــير هنــا إلــى أن الشــركة لــم 
إرشــادية  قواعــد  علــى  تحصــل 
ــداول  مــن بورصــة قطــر تحكــم ت
وهــي  ألســهمها،  الموظفيــن 
لتطبيــق  تــام  اســتعداد  علــى 
إقرارهــا،  فــور  القواعــد  هــذه 
ــاء  ــداوالت أعض ــق بت ــا يتعل وفيم
المجلــس فــإن بورصــة قطــر تضــع 
قوانيــن واضحــة تحكــم تــداوالت 
الحظــر  فتــرات  خــالل  األعضــاء 

تمامــآ. الشــركة  وتتقيــد 
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مهّمات 
المجلس 
وواجباته 

األخرى

14-1 يجــب أن توفــر الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــق والســجالت  ــات والوثائ كافــة المعلومــات والبيان
القيــام  مــن  يمكنهــم  بمــا  بالشــركة،  الخاصــة 
المتعلقــة  الجوانــب  بكافــة  واإللمــام  بأعمالهــم 
التنفيذيــة  اإلدارة  علــى  ويجــب  الشــركة،  بعمــل 
للشــركة تزويــد المجلــس ولجانــه بجميــع الوثائــق 

المطلوبــة. والمعلومــات 



14-2 علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــان حضــور 
التدقيــق،  المكافــآت،  التعيينــات،  لجــان  أعضــاء 
وممّثليــن عــن المدققيــن الخارجييــن اجتمــاع الجمعّية 

العموميــة.



14-3 علــى المجلــس أن يضــع برنامــج تدريبــي ألعضاء 
تمّتــع  لضمــان  حديثــًا،  المنضميــن  اإلدارة  مجلــس 
أعضــاء المجلــس عنــد انتخابهــم بفهــم مناســب لســير 
عمــل الشــركة، وعملّياتهــا، وإدراكهــم لمســؤولّياتهم 

تمــام اإلدراك.



14-4 علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلدراك الجيــد 
أنفســهم فــي  يثقفــوا  لدورهــم وواجباتهــم، وأن 
وفــي  والصناعيــة  والتجاريــة  المالّيــة  المســائل 
عمليــات الشــركة وعملهــا، ولهــذه الغايــة، يجــب 
تدريبّيــة  دورات  إتبــاع  أو  اعتمــاد  المجلــس  علــى 
مناســبة ورســمّية تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات أعضــاء 

ومعرفتهــم. اإلدارة  مجلــس 



أعضــاؤه  يبقــي  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى   5-14
علــى الــدوام مطلعيــن علــى التطــورات فــي مجــال 
الحوكمــة وأفضــل الممارســات فــي هــذا الخصــوص، 
ــق  ــة التدقي ــى لجن ــك إل ويجــوز للمجلــس تفويــض ذل
أو لجنــة الحوكمــة أو أي جهــة أخــرى يراهــا مناســبة.



14-6 يجــب أن يتضّمــن نظــام الشــركة األساســّي 
إجــراءات واضحــة إلقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 

ــة تغّيبهــم عــن اجتماعــات المجلــس. حال

 تــم دمــج اختصاصــات كل مــن
والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 
والحوكمــة فــي لجنــة واحــدة 
تحــت مســمى لجنــة الحوكمــة 

والمكافــآت. والترشــيحات 

المادة )١5(:

لجان مجلس 
اإلدارة

بتقييــم مزايــا إنشــاء لجــان  يقــوم مجلــس اإلدارة 
ــف  ــى ســير الوظائ ــه لإلشــراف عل مخصصــة تابعــة ل
التــي  اللجــان  شــأن  فــي  البــت  وعنــد  المهمــة، 
ــس اإلدارة اللجــان  ــار، يأخــذ مجل ســيقع عليهــا االختي

المذكــورة فــي هــذا النظــام بعيــن االعتبــار.



المادة )١6(:

تعيين أعضاء 
مجلس 

اإلدارة-لجنة 
الترشيحات

ــن أعضــاء مجلــس  ــّم ترشــيح وتعيي 16- 1 يجــب أن يت
اإلدارة وفقــًا إلجــراءات رســمّية وصارمــة وشــفافة.

 تــم دمــج اختصاصــات كل مــن
والترشــيحات  الحوكمــة  لجنــة 
ــدة  ــة واح ــي لجن ــآت ف والمكاف
تحــت مســمى لجنــة الحوكمــة 

والمكافــآت. والترشــيحات 

بإنشــاء  اإلدارة  مجلــس  يقــوم  أن  ينبغــي   2-16
ــاء  ــن أعض ــتقّل م ــو مس ــها عض ــيحات يرأس ــة ترش لجن
المجلــس، وتتألــف مــن أعضــاء مســتقلين مــن أعضــاء 
ــن أعضــاء المجلــس وإعــادة  المجلــس يقترحــون تعيي
العامــة  الجمعيــة  بواســطة  لالنتخــاب  ترشــيحهم 
)إلزالــة االلتبــاس، ال يعنــي الترشــيح بواســطة اللجنــة 
حرمــان أي مســاهم فــي الشــركة مــن حقــه فــي أن 

ــح(. ــح أو يترش يرش
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تعيين أعضاء 
مجلس 

اإلدارة-لجنة 
الترشيحات

)تتمة(

16-3 يجــب أن تأخــذ الترشــيحات بعيــن االعتبــار، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، قــدرة المرشــحين علــى إعطــاء 
ــي  ــاء ف ــم كأعض ــام بواجباته ــي للقي ــت الكاف الوق
معرفتهــم،  مهاراتهــم،  إلــى  باإلضافــة  المجلــس، 
خبرتهــم، مؤّهالتهــم المهنّيــة والتقنّيــة واألكاديمّيــة 
“المبــادئ  علــى  ترتكــز  أن  ويمكــن  وشــخصّيتهم، 
اإلرشــادية المناســبة لترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة” 
ــة  ــا الهيئ ــد تعّدله ــي ق ــام والت ــذا النظ ــة به المرفق

ــر. مــن وقــت آلخ



ــد تشــكيلها،  ــة الترشــيحات عن ــن علــى لجن 16-4 يتعّي
اعتمــاد ونشــر إطــار عملهــا بشــكل يبّيــن ســلطتها 

ودورهــا.



ــراء  ــة الترشــيحات إج ــن دور لجن 16-5 يجــب أن يتضّم
ــس. ــّي ســنوّي ألداء المجل ــم ذات تقيي



16-6 علــى المصــارف وغيرهــا مــن الشــركات مراعاة 
ــاب  ــيح أو انتخ ــق بترش ــات تتعل ــروط أو متطلب أي ش
أو تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة صــادرة مــن مصــرف 

قطــر المركــزي أو أيــة ســلطة أخــرى.



المادة )١7(: 

مكافأة 
أعضاء مجلس 

اإلدارة-لجنة 
المكافآت

17-1 علــى مجلــس اإلدارة إنشــاء لجنــة مكافــآت 
تتأّلــف مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل غيــر تنفيذييــن 

ــتقلين. ــن المس ــم م ــون غالبيته تك

 تــم دمــج اختصاصــات كل مــن
والترشــيحات  الحوكمــة  لجنــة 
ــدة  ــة واح ــي لجن ــآت ف والمكاف
تحــت مســمى لجنــة الحوكمــة 

والمكافــآت. والترشــيحات 

ــد تشــكيلها،  ــة المكافــآت عن ــى لجن ــن عل 17-2 يتعّي
دورهــا  يبّيــن  بشــكل  عملهــا  إطــار  ونشــر  اعتمــاد 

األساســّية. ومســؤولّياتها 



المكافــآت  لجنــة  دور  يتضّمــن  أن  يجــب   3-17
األساســي تحديــد سياســة المكافــآت فــي الشــركة، 
ــس  ــا الرئي ــي يتقاضاه ــأة الت ــك المكاف ــي ذل ــا ف بم
العليــا. التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  أعضــاء  وكّل 



ومبــادئ  سياســة  عــن  اإلفصــاح  يجــب   4-17
التقريــر  فــي  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  المكافــآت 

للشــركة. الســنوي 



17-5 يجــب أن تأخــذ لجنــة المكافــآت بعيــن االعتبــار 
مســؤولّيات ونطــاق مهــام أعضــاء المجلــس وأعضــاء 
الشــركة،  أداء  وكذلــك  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة 
ــمًا  ــًا وقس ــمًا ثابت ــآت قس ــن المكاف ــوز أن تتضّم ويج
القســم  أّن  إلــى  بــاألداء، وتجــدر اإلشــارة  مرتبطــا 
ــى أداء الشــركة  ــاألداء يجــب أن يرتكــز عل ــط ب المرتب

ــل. ــدى الطوي ــى الم عل
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لجنة التدقيق

تدقيــق  لجنــة  إنشــاء  اإلدارة  مجلــس  علــى   1-18
تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل، ويجــب أن 
يكــون غالبيتهــم أعضــاء مســتقلين، ويجــب أن تتضمــن 
لجنــة التدقيــق عضــوًا واحــدًا علــى األقــل يتمتــع 
بخبــرة ماليــة فــي مجــال التدقيــق، وفــي حالــة كان 
عــدد أعضــاء المجلــس المســتقلين المتوفريــن غيــر 
كاف لتشــكيل عضويــة لجنــة التدقيــق، يجــوز للشــركة 
األعضــاء  غيــر  مــن  اللجنــة  فــي  أعضــاء  تعيــن  أن 
ــة مســتقاًل. ــس اللجن ــى أن يكــون رئي المســتقلين عل



18-2 فــي جميــع األحــوال، ال يجــوز ألّي شــخص 
لــدى  الســابق  فــي  يعمــل  كان  أو  حالّيــًا  يعمــل 
الســنتين  خــالل  للشــركة  الخارجييــن  المدققيــن 
الماضيتيــن أن يكــون عضــوًا فــي لجنــة التدقيــق.



ــة التدقيــق أن تستشــير علــى نفقــة  18-3 يجــوز للجن
ــر أو مستشــار مســتقّل. الشــركة أّي خبي



18-4 علــى لجنــة التدقيــق أن تجتمــع عنــد االقتضــاء 
وبصــورة منتظمــة مــّرة علــى األقــّل كّل ثالثــة أشــهر، 

كمــا عليهــا تدويــن محاضــر اجتماعاتهــا.



ــات  ــن توصي ــة حصــول أّي تعــارض بي 18-5 فــي حال
لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة، بمــا فــي 
ذلــك، عندمــا يرفــض المجلــس إتبــاع توصيــات اللجنــة 
علــى  يتعّيــن  الخارجــّي  بالمدقــق  يتعّلــق  فيمــا 
المجلــس أن يضّمــن تقريــر الَحْوَكَمــة بيانــًا يفّصــل 
بوضــوح هــذه التوصيــات والســبب أو األســباب وراء 

ــا. ــد به ــدم التقّي ــس اإلدارة ع ــرار مجل ق



18-6 يتعّيــن علــى لجنــة التدقيــق عنــد تشــكيلها، 
دورهــا  يبّيــن  بشــكل  عملهــا  إطــار  ونشــر  اعتمــاد 
ــة  ــاق للجن ومســؤولّياتها األساســّية علــى شــكل ميث
بصــورة  المســؤولّيات  هــذه  وتتضّمــن  التدقيــق، 

خاصــة مــا يلــي.



أ. اعتمــاد سياســة للتعاقــد مــع المدققيــن الخارجييــن، 
علــى أن ترفــع إلــى مجلــس اإلدارة جميــع المســائل 
التــي تتطلــب بــرأي اللجنــة اتخــاذ تدابيــر معينــة، 
الخطــوات  أو  التدابيــر  حــول  توصيــات  وإعطــاء 

الواجــب اتخاذهــا؛



ب. اإلشــراف علــى ومتابعــة اســتقالل المدققيــن 
الخارجييــن وموضوعّيتهــم، مناقشــتهم حــول طبيعــة 
التدقيــق وفعالّيتــه ونطاقــه وفقــًا لمعاييــر التدقيــق 
الدولّيــة والمعاييــر الدولّيــة إلعــداد التقاريــر المالّيــة؛



ج. اإلشــراف علــى دقــة وصحــة البيانــات المالّيــة 
والربعّيــة،  ســنوّية  والنصــف  الســنوّية  والتقاريــر 
ومراجعــة تلــك البيانــات والتقاريــر، وفــي هــذا الصــدد 

التركيــز بصــورة خاصــة علــى: 



والتطبيقــات/ السياســات  فــي  تغييــرات  أّي   .1
بالمحاســبة؛ المتعّلقــة  الممارســات 



2. النواحــي الخاضعــة ألحــكام تقديريــة بواســطة 
اإلدارة التنفيذيــة العليــا؛



3. التعديالت األساسّية الناتجة عن التدقيق؛

4. اســتمرار الشــركة فــي الوجــود ومواصلــة النشــاط 
ح؛ بنجا
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لجنة التدقيق

)تتمة(

5. التقّيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة؛

6. التقّيد بقواعد اإلدراج في السوق؛

7. التقّيــد بقواعــد اإلفصــاح والمتطّلبــات األخــرى 
المتعّلقــة بإعــداد التقاريــر المالّيــة:



أ. التنســيق مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
العليــا والمديــر المالــي فــي الشــركة أو الشــخص 
بالمدققيــن  واالجتمــاع  مهامــه،  يتولــى  الــذي 
الخارجييــن مــّرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــّل؛



ب. دراســة أيــة مســائل مهّمــة وغيــر عادّيــة تتضّمنهــا 
أو ســوف تتضّمنهــا التقاريــر المالّيــة والحســابات، 
المديــر  يثيرهــا  مســائل  أيــة  فــي  بدقــة  والبحــث 
المالــي فــي الشــركة أو الشــخص الــذي يتولــى 
أو  الشــركة  فــي  االمتثــال  مســئول  أو  مهامــه 

الخارجّيــون؛ المدققــون 



ج. مراجعــة أنظمــة الرقابــة المالّيــة والداخلّيــة وإدارة 
المخاطر؛



اإلدارة،  مــع  الداخلــي  الرقابــة  نظــام  مناقشــة  د. 
وضمــان أداء اإلدارة واجباتهــا نحــو تطويــر نظــام 

رقابــة داخلــّي فّعــال؛



التحقيقــات األساســّية فــي  نتائــج  النظــر فــي  و. 
مســائل الرقابــة الداخلّيــة الموكلــة إليهــا مــن مجلــس 
ــة وبموافقــة  ــادرة مــن اللجن اإلدارة أو المنفــذة بمب

ــس؛ المجل



الداخلييــن  المدققيــن  بيــن  التنســيق  ضمــان  ز. 
الضرورّيــة  المــوارد  توّفــر  الخارجــي،  والمدقــق 
الداخلّيــة  الرقابــة  هيئــة  فعالّيــة  مــن  والتحقــق 

عليهــا؛ واإلشــراف 



المالّيــة  واإلجــراءات  السياســات  مراجعــة  ح. 
للشــركة؛ والمحاســبّية 



الخارجــي  المدقــق  تعييــن  خطــاب  مراجعــة  ط. 
وخّطــة عملــه، وأيــة استفســارات مهّمــة يطلبهــا 
مــن اإلدارة العليــا فــي الشــركة تتعلــق بســجالت 
المحاســبة والحســابات المالّيــة أو أنظمــة الرقابــة 

التنفيذّيــة؛ اإلدارة  ردود  وكذلــك 



علــى  اإلدارة  لمجلــس  الســريع  الــرّد  تأميــن  ك. 
رســائل  تتضمّنهــا  التــي  والمســائل  االستفســارات 

تقاريرهــم؛ أو  الخارجييــن  المدققيــن 



العاملــون  خاللهــا  مــن  يتمّكــن  قواعــد  وضــع  ل. 
بالشــركة أن يبلغــوا بســرّية شــكوكهم حــول أيــة 
ــة  ــر المالي ــة فــي التقاري ــر الريب مســائل ُيحتمــل أن تثي
أو الرقابــة الداخلّيــة أو حــول أيــة مســائل أخــرى، 
وضمــان وجــود الترتيبــات المناســبة التــي تســمح 
بإجــراء تحقيــق مســتقّل وعــادل حــول هــذه المســائل، 
مــع ضمــان منــح العامــل الســرّية والحمايــة مــن أيــة 
رد فعــل ســلبي أو ضــرر، واقتــراح تلــك القواعــد علــى 

مجلــس اإلدارة العتمادهــا؛



ــلوك  ــد الس ــركة بقواع ــد الش ــى تقّي ــراف عل ن. اإلش
ــّي؛ المهن



ــذه  ــة به ــل المتعّلق ــد العم ــن أّن قواع ــد م س. التأك
مجلــس  بهــا  فّوضهــا  كمــا  والصالحّيــات  المهــام 

المناســبة؛ بالطريقــة  ُتطبــق  اإلدارة 



ع. رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة حــول المســائل 
ــادة؛ ــذه الم ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص



مجلــس  يحّددهــا  أخــرى  مســائل  أيــة  دراســة  ف. 
اإلدارة.
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التقّيد 
باألنظمة 
والرقابة 
الداخلّية 

والمدقق 
الداخلي

19-1 علــى الشــركة أن تعتمــد نظــام رقابــة داخلّيــة، 
لتقييــم  األصــول،  حســب  المجلــس  عليــه  يوافــق 
األســاليب واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر 
ــركة،  ــده الش ــذي تعتم ــة ال ــام الَحْوَكَم ــق نظ وتطبي
ويجــب  الصلــة،  ذات  واللوائــح  بالقوانيــن  والتقّيــد 
أن يضــع نظــام الرقابــة الداخلّيــة معاييــر واضحــة 
للمســؤولّية والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا.



19-2 يجــب أن تتضّمــن عملّيــات الرقابــة الداخلّيــة 
وإدارة  لتقييــم  ومســتقلة  فّعالــة  وحــدات  إنشــاء 
المالــي  للتدقيــق  وحــدات  عــن  فضــاًل  المخاطــر 
التدقيــق  إلــى  باإلضافــة  الداخلــي،  والتشــغيلي 
الرقابــة  نظــام  يضمــن  أن  يجــب  كمــا  الخارجــي، 
الداخلّيــة أن كّل تعامــالت األطــراف ذات العالقــة 

تتــّم وفقــا للضوابــط الخاصــة بهــا.



19-3 يجــب أن تكــون للشــركة وحــدة تدقيــق داخلّي 
تتمّتــع بــدور ومهــام محــددة تحديــدًا واضحــًا، وبصورة 

خاصــة يتعّيــن علــى وحــدة التدقيــق الداخلي أن:



1. تدقــق فــي نظــام الرقابــة الداخلّيــة وتشــرف علــى 
؛  تطبيقه



ومســتقّل  كفــؤ  عمــل  فريــق  قبــل  مــن  تــدار   .2
مناســبًا؛  تدريبــًا  ومــدّرب  تشــغيلّيًا، 



بصــورة  إمــا  تقاريرهــا  اإلدارة  لمجلــس  ترفــع   .3
ــق  ــة التدقي ــالل لجن ــن خ ــرة، م ــر مباش ــرة أو غي مباش

أمامــه؛  مســؤولة  وتكــون  للمجلــس،  التابعــة 



ــطة  ــى كل أنش ــول إل ــة الوص ــا إمكانّي ــون له 4. يك
الشــركة؛ 



القيــام  عــدم  ذلــك  بمــا فــي  تكــون مســتقّلة   .5
بالعمــل اليومــي العــادي للشــركة، ويجــب تعزيــز 
ــد مكافــآت أعضــاء  ــال مــن خــالل تحدي اســتقاللها مث

الوحــدة مــن قبــل المجلــس مباشــرة.



19-4 تتكــون وحــدة التدقيــق الداخلــي مــن مدقــق 
داخلــي علــى األقــل يعّينــه مجلــس اإلدارة، ويكــون 

المدقــق الداخلــي مســؤواًل أمــام المجلــس.



19-5 يتعّيــن علــى المدقــق الداخلــي أن يعــد ويرفــع 
ــق  ــر تدقي ــس اإلدارة تقري ــق ومجل ــة التدقي ــى لجن إل
داخلــّي، يتضّمــن مراجعــة وتقييمــًا لنظــام الرقابــة 
التقريــر  نطــاق  ويحــّدد  الشــركة،  فــي  الداخليــة 
باالتفــاق بيــن المجلــس )بنــاء علــى توصيــة لجنــة 
يتضّمــن  أن  علــى  الداخلــي،  والمدقــق  التدقيــق( 

ــي:  ــا يل ــة م ــورة خاص ــر بص التقري



- إجــراءات الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون المالّيــة 
واالســتثمارات وإدارة المخاطر؛



الشــركة  فــي  المخاطــر  عوامــل  تطــّور  مقارنــة   -
واألنظمــة الموجــودة، لمواجهــة التغييــرات الجذرّيــة، 

ــوق؛ ــي الس ــة ف ــر المتوقع أو غي



ــق  ــي تطبي ــا ف ــس واإلدارة العلي ــم أداء المجل - تقيي
ــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد عــدد  نظــام الرقابــة الداخلّي
المــّرات التــي أخطــر فيهــا المجلــس بمســائل رقابّيــة 
)بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر( والطريقــة التــي 

ــس هــذه المســائل؛ ــج بهــا المجل عال



- اإلخفــاق فــي تطبيــق الرقابــة الداخلّيــة أو مواطــن 
ــي  ــوارئ الت ــاالت الط ــا أو ح ــي تطبيقه ــف ف الضع
للشــركة،  المالــي  تؤّثــر علــى األداء  أو قــد  أّثــرت 
معالجــة  فــي  الشــركة  اتبعتــه  الــذي  واإلجــراء 
اإلخفــاق فــي تطبيــق الرقابــة الداخلّيــة )ال ســّيما 
الســنوّية  التقاريــر  المفصــح عنهــا فــي  المشــاكل 

المالّيــة(؛ للشــركة وبياناتهــا 



- تقّيــد الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم 
اإلفصــاح واإلدراج فــي الســوق؛



- تقّيــد الشــركة بأنظمــة الرقابــة الداخلّيــة عنــد تحديــد 
ــر وإدارتها؛ المخاط



- كّل المعلومــات ذات الصلــة التــي تصــف عملّيــات 
إدارة المخاطــر فــي الشــركة.



19-6 يعد تقرير التدقيق الداخلي كّل ثالثة شهور.
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تبرير عدم االلتزامتطبيقات الحوكمة
المادة )٢٠(: 

المدقق 
الخارجي

خارجــي(  )مدقــق  حســابات  مراقــب  يقــوم   1-20
ــة  ــى توصي ــاء عل ــه بن ــم تعيين ــل، ويت ــتقّل ومؤه مس
اإلدارة  مجلــس  إلــى  المرفوعــة  التدقيــق  لجنــة 
بإجــراء  للشــركة  العامــة  الجمعّيــة  قــرار  وعلــى 
تدقيــًق خارجــي مســتقل ســنوي وإجــراء مراجعــة 
نصــف ســنوية للبيانــات، ويهــدف التدقيــق المذكــور 
بتأكيــد  تزويــد مجلــس اإلدارة والمســاهمين  إلــى 
موضوعــّي أّن البيانــات المالّيــة تعــد وفقــّا لنظــام 
الَحْوَكَمــة هــذا وللقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، 
ــة التــي تحكــم إعــداد المعلومــات  ــر الدولّي والمعايي
ــي  ــل تمامــا مركــز الشــركة المال ــة، وأّنهــا تمّث المالّي

وأداءهــا مــن جميــع النواحــي الجوهريــة.



التقّيــد  الخارجييــن  المدققيــن  علــى  يتعّيــن   2-20
أن  للشــركة  يجــوز  وال  المهنّيــة،  المعاييــر  بأفضــل 
تتعاقــد معهــم لتقديــم أّي استشــارة أو خدمــات غيــر 
ــون  ــب أن يك ــركة، ويج ــي للش ــق المال ــراء التدقي إج
المدققــون الخارجّيــون مســتقلين تمامــًا عــن الشــركة 
ــًا  ــم إطالق ــون لديه ــب أاّل يك ــا، ويج ــس إدارته ومجل
أّي تضــارب فــي المصالــح فــي عالقاتهــم بالشــركة.



20-3 يتعّيــن علــى المدققيــن الخارجييــن للشــركة 
للشــركة،  العادّيــة  العامــة  الجمعّيــة  حضــور 
علــى  والــرد  الســنوّي  تقريرهــم  يقّدمــون  حيــث 

رات. االستفســا



20-4 يكــون المدققــون الخارجّيــون مســئولين أمــام 
المســاهمين ويدينــون للشــركة بواجــب بــذل العنايــة 
كمــا  بالتدقيــق،  القيــام  عنــد  المطلوبــة  المهنّيــة 
ُيتوّجــب علــى المدققيــن الخارجّييــن إبــالغ الهيئــة 
ــاذ  ــدم اتخ ــال ع ــي ح ــرى ف ــة أخ ــات رقابّي ــة هيئ وأي
ــق بالمســائل  ــس اإلجــراء المناســب فيمــا يتعل المجل
المثيــرة للشــبهة التــي أثارهــا المدققــون أو حّددوها.



المدرجــة  الشــركات  جميــع  علــى  يتعّيــن   5-20
أســهمها فــي الســوق تغييــر مدّققيهــا الخارجييــن 

أقصــى. كحــد  ســنوات  خمــس  كّل 



المادة )٢١(: 

اإلفصاح

متطلبــات  بجميــع  التقّيــد  الشــركة  علــى   1-21
اإلفصــاح بمــا فــي ذلــك تقديــم التقاريــر المالّيــة، 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــهم أعض ــدد أس ــن ع ــاح ع واإلفص
أو  المســاهمين  وكبــار  التنفيذييــن  والمســئولين 
المســاهمين المســيطرين، كمــا علــى الشــركة أن 
تفصــح عــن المعلومــات التــي تتعلــق بأعضــاء مجلــس 
ــكّل واحــد  ــة ل ــك الســيرة الذاتي إدارتهــا، بمــا فــي ذل
ــه  ــه وعضوّيت ــي، مهنت ــتواه التعليم ــن مس ــم تبّي منه
ــس إدارة أخــرى )إن وجــدت(، كمــا يجــب  فــي مجال
المختلفــة  اللجــان  أعضــاء  أســماء  عــن  اإلفصــاح 
المشــكلة مــن قبــل المجلــس وفقــًا للمــادة رقــم )5/ 

ــكيلها. ــان تش ــع بي ــد 3( م البن



21-2 علــى المجلــس أن يتأكــد أن جميــع عملّيــات 
اإلفصــاح التــي تقــوم بهــا الشــركة تتيــح معلومــات 

ــة. ــر مضلل دقيقــة وصحيحــة وغي



للشــركة  المالّيــة  التقاريــر  تكــون  أن  يجــب   3-21
الدوليــة  والتدقيــق  المحاســبة  لمعاييــر  مطابقــة 
ــن  ــب أن يتضّم ــا، ويج )IFRS/IAS( و)ISA( ومتطلباته
ــا إذا  ــة عّم ــارة صريح ــن إش ــن الخارجيي ــر المدققي تقري
ــة،  كانــوا قــد حصلــوا علــى كّل المعلومــات الضرورّي
ويجــب أن يذكــر هــذا التقريــر مــا إذا كانــت الشــركة 
تتقّيــد بمعاييــر )IFRS/IAS(، ومــا إذا كان التدقيــق 
.)ISA( ــة ــق الدولي ــر التدقي ــًا لمعايي ــري وفق ــد ُأج ق



21-4 يجــب توزيــع التقاريــر المالّيــة المدققة للشــركة 
علــى جميع المســاهمين.



المادة )٢٢(: 

الحقوق 
العامة 

للمساهمين 
وعناصر 

الملكّية 
األساسّية

الممنوحــة  الحقــوق  بجميــع  المســاهمون  يتمّتــع 
ــا  ــة، بم ــح ذات الصل ــن واللوائ ــب القواني ــم بموج له
األساســّي،  الشــركة  ونظــام  النظــام  هــذا  فيهــا 
ويتعّيــن علــى المجلــس أن يضمــن احتــرام حقــوق 

العدالــة والمســاواة. بمــا يحقــق  المســاهمين 
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المادة )٢3(: 

سجاّلت 
الملكّية

الشــركة أن تحتفــظ بســجالت  يتعيــن علــى   1-23
ــهم. ــة األس ــح ملكي ــة توض ــة وحديث ــة ودقيق صحيح



ســجّل  علــى  االطــالع  للمســاهم  يحــّق   2-23
المســاهمين فــي الشــركة والوصــول إليــه مجانــًا 
ــًا  ــركة، أو وفق ــمّية للش ــل الرس ــاعات العم ــالل س خ
علــى  الحصــول  إجــراءات  فــي  محــّدد  هــو  لمــا 

الشــركة. تضعهــا  التــي  المعلومــات 



23-3 يحــّق للمســاهم الحصــول علــى نســخة مــن 
المســتندات التاليــة: ســجل أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
العقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي، 
ــى  ــوق عل ــازات أو حق ــب امتي ــي ترت ــتندات الت المس
العالقــة،  ذات  األطــراف  عقــود  الشــركة،  أصــول 
وأي مســتند آخــر تنــص عليــه الهيئــة مــن وقــت آلخــر 

ــة. ــدده الهيئ ــذي تح ــم ال ــع الرس ــل دف ــك مقاب وذل



المادة )٢4(: 

الحصول على 
 المعلومات

ــي  ــا التأسيس ــن عقده ــركة أن تضّم ــى الش 24-1 عل
علــى  الحصــول  إجــراءات  األساســي  ونظامهــا 
المســاهمين  حــق  يحفــظ  بشــكل  المعلومــات 
ــات  ــركة والمعلوم ــق الش ــى وثائ ــول عل ــي الحص ف
وبشــكل  المناســب  الوقــت  فــي  بهــا  المتعلقــة 
ــى  ــول عل ــراءات الحص ــون إج ــب أن تك ــم، ويج منتظ
المعلومــات واضحــة ومفّصلــة علــى أن تتضّمــن:



1. معلومــات الشــركة التــي يمكــن الحصــول عليهــا، 
بمــا فيهــا نــوع المعلومــات التــي ُيتــاح الحصــول 
أو  األفــراد  للمســاهمين  مســتمّرة  بصــورة  عليهــا 
ــا مــن  ــة دني ــون نســبة مئوّي ــن يمّثل للمســاهمين الذي

رأس مــال الشــركة؛



2. اإلجــراء الواضــح والصريــح للحصــول علــى هــذه 
المعلومــات.



24-2 علــى الشــركة أن يكــون لهــا موقــع إلكترونــي 
تنشــر فيــه جميــع اإلفصاحــات والمعلومــات ذات 
هــذه  وتتضّمــن  العامــة،  والمعلومــات  الصلــة 
المعلومــات كافــة المعلومــات التــي يجــب اإلعــالن 
ــن  ــة قواني ــب أي ــام وبموج ــذا النظ ــب ه ــا بموج عنه

ولوائــح ذات صلــة.



المادة )٢5(: 

حقوق 
المساهمين 
فيما يتعّلق 

بجمعّيات 
المساهمين

للشــركة  التأسيســي  العقــد  يتضّمــن  أن  يجــب 
حــق  تضمــن  أحكامــًا  األساســّي  ونظامهــا 
المســاهمين الفعلــّي فــي الدعــوة إلــى جمعّيــة 
عامــة وعقدهــا فــي وقــت مناســب، وحــق إدراج 
البنــود  ومناقشــة  األعمــال،  جــدول  علــى  بنــود 
أســئلة  وطــرح  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 
ــرارات وهــم  ــاذ ق ــّق اتخ ــا وح ــة عليه وتلقــي األجوب

المطروحــة. بالمســائل  تــاّم  اطــالع  علــى 



المادة )٢6(: 

المعاملة 
المنصفة 

للمساهمين 
وممارسة حّق 

 التصويت

26-1 يكــون لــكّل األســهم مــن الفئــة ذاتهــا الحقوق 
عينهــا المتعّلقــة بها.



وفقــًا  بــه  مســموح  بالوكالــة  التصويــت   2-26
الصلــة. ذات  واللوائــح  للقوانيــن 



المادة )٢7(: 

حقوق 
المساهمين 
فيما يتعّلق 

بانتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة

27-1 يجــب أن يتضّمــن عقــد الشــركة التأسيســي 
إعطــاء  تضمــن  أحكامــًا  األساســي  ونظامهــا 
إلــى  المرّشــحين  عــن  معلومــات  المســاهمين 
ــي  ــا ف ــات، بم ــل االنتخاب ــس اإلدارة قب ــة مجل عضوي
ــة،  ــة، التقنّي ــحين المهنّي ــك وصــف مهــارات المرّش ذل

األخــرى. ومؤّهالتهــم  خبرتهــم 



ــاب  ــق بانتخ ــاهمين الح ــون للمس ــب أن يك 27-2 يج
التصويــت  طريــق  عــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

التراكمــّي.



المادة )٢8(:

حقوق 
المساهمين 
فيما يتعّلق 

بتوزيع األرباح

علــى مجلــس اإلدارة أن يقــّدم إلــى الجمعّيــة العامــة 
توزيــع  طريقــة  وتوضــح  تنظــم  واضحــة  سياســة 
ــم شــرحا عــن  ــن هــذا التقدي ــاح، ويجــب أن يتضّم األرب
هــذه السياســة انطالقــا مــن خدمــة مصلحــة الشــركة 

ــواء.  ــّد س ــى ح ــاهمين عل والمس
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المادة )٢9(:

هيكل رأس 
المال وحقوق 

المساهمين 
والصفقات 

الكبرى

29-1 يجــب اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال، ويتعّين 
ــاهمين  ــات المس ــوع اتفاق ــد ن ــركات تحدي ــى الش عل

التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا.



عقدهــا  ُتضمــن  أن  الشــركة  علــى  يجــب   2-29
التأسيســّي و/أو نظامهــا األساســي أحكامــا لحمايــة 
علــى  الموافقــة  حــال  فــي  األقلّيــة  مســاهمي 
ــوا  ــة قــد صّوت ــرة كان مســاهمو األقلّي صفقــات كبي

ضّدهــا.



عقدهــا  ُتضمــن  أن  الشــركة  علــى  يجــب   3-29
آلّيــة تضمــن  نظامهــا األساســي  التأسيســّي و/أو 
تضمــن ممارســة  أو  للجمهــور  بيــع  عــرض  إطــالق 
حقــوق المســاواة فــي بيــع األســهم، فــي حــال 
حــدوث تغييــر فــي ملكّيــة رأســمال الشــركة يتخطــى 
نســبة مئوّيــة محــددة )الســقف(، ويجــب أن تأخــذ 
األســهم  لســقف  تحديدهــا  لــدى  االعتبــار  بعيــن 
ــيطرة  ــت س ــا تح ــث ولكّنه ــرف ثال ــا ط ــي يملكه الت
المســاهم المفصــح، بمــا فيهــا األســهم المعنيــة 
ــاح  ــا اإلفص ــب أيض ــي يج ــاهمين والت ــات مس باتفاق

ــا. عنه



المادة )3٠(: 

حقوق أصحاب 
المصالح 
اآلخرين

30-1 يجــب علــى الشــركة احتــرام حقــوق المصالــح، 
وفــي الحــاالت التــي يشــارك فيهــا أصحــاب المصالــح 
فــي الَحْوَكَمــة، يجــب أن يتمكنــوا مــن الحصــول 
ــة  ــة وذات صل ــا وكافي ــوق به ــات موث ــى معلوم عل

ــك فــي الوقــت المناســب وبشــكل منتظــم. وذل



معاملــة  يضمــن  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى   2-30
والمســاواة  العــدل  لمبــادئ  وفقــًا  الموّظفيــن 
وبــدون أّي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو 

الديــن.



30-3 علــى المجلــس أن يضــع سياســة للمكافــآت 
للعمــل  الشــركة  وإلدارة  للعامليــن  حوافــز  لمنــح 
دائمــًا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة، ويجــب أن تأخــذ 
هــذه السياســة بعيــن االعتبــار أداء الشــركة علــى 

المــدى الطويــل.



ــن  ــة تســمح للعاملي 30-4 علــى المجلــس اعتمــاد آلّي
ــرة للريبــة  بالشــركة إبــالغ المجلــس بالتصّرفــات المثي
فــي الشــركة عندمــا تكــون هــذه التصّرفــات غيــر 
ــى  ــركة، وعل ــرة بالش ــة أو مض ــر قانونّي ــة أو غي قويم
إلــى  يتوّجــه  الــذي  للعامــل  يضمــن  أن  المجلــس 
رّدة  أو  أذى  أّي  مــن  والحمايــة  الســرّية  المجلــس 
ــن أو مــن رؤســائه. ــن آخري فعــل ســلبّية مــن موظفي



ــام بأحــكام هــذه  ــزام الت ــى الشــركات االلت 30-5 عل
المــادة، فهــي مســتثناة مــن مبــدأ “التقيــد أو تعليــل 

عــدم التقيــد”.
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المادة )3١(:

تقرير الَحْوَكَمة

31-1 يتعّيــن علــى المجلــس إعــداد تقريــر ســنوّي 
يوّقعــه الرئيــس.



الهيئــة  إلــى  الحوكمــة  تقريــر  رفــع  يجــب   2-31
ســنويا، أو فــي أي وقــت تطلبــه الهيئــة، ويكــون 
مرفــق بالتقريــر الســنوي الــذي تعــده الشــركة التزامــا 

بواجــب اإلفصــاح الــدوري.



31-3 يجــب تضميــن بنــد تقريــر الحوكمــة بجــدول 
ــع  ــة للشــركة، وتوزي ــة العامــة العادي أعمــال الجمعي

نســخة منــه للمســاهمين خــالل االجتمــاع.



كّل  الحوكمــة  تقريــر  يتضّمــن  أن  يجــب   4-31
المعلومــات المتعّلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا النظــام، 

وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر.



1. اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛

2. اإلفصــاح عــن أيــة مخالفــات ارُتكبــت خــالل الســنة 
المالّيــة، بيــان أســبابها، طريقــة معالجتهــا وســبل 

ــتقبل؛ ــي المس ــا ف تفاديه



3. اإلفصــاح عــن األعضــاء الذيــن يتأّلــف منهــم مجلس 
خــالل  ونشــاطاتهم  مســؤولياتهم  ولجانــه،  اإلدارة 
الســنة، وفقــا لفئــات هــؤالء األعضــاء وصالحّياتهــم، 
فضــال عــن طريقــة تحديــد مكافــآت أعضــاء المجلــس 

ــا فــي الشــركة؛ واإلدارة التنفيذيــة العلي



4. اإلفصــاح عــن إجــراءات الرقابــة الداخلّيــة بمــا فــي 
ذلــك اإلشــراف علــى الشــؤون المالّية واالســتثمارات 

وإدارة المخاطــر؛



ــركة  ــا الش ــي تتبعه ــراءات الت ــن اإلج ــاح ع 5. اإلفص
لتحديــد المخاطــر الكبيــرة التــي قــد تواجههــا وطــرق 
تقييمهــا وإدارتهــا، وتحليــل مقــارن لعوامــل المخاطــر 
األنظمــة  ومناقشــة  الشــركة،  تواجههــا  التــي 
غيــر  أو  الجذرّيــة  التغييــرات  لمناقشــة  المعتمــدة 

المتوّقعــة فــي الســوق؛



6. اإلفصــاح عــن تقييــم أداء المجلــس واإلدارة العليــا 
فــي تطبيــق نظــام الرقابــة الداخلّيــة، بمــا فــي ذلــك 
تحديــد عــدد المــّرات التــي أخطــر فيهــا المجلــس 
المخاطــر(  إدارة  ذلــك  )بمــا فــي  رقابّيــة  بمســائل 
والطريقــة التــي عالــج بهــا المجلــس هــذه المســائل؛



7. اإلفصــاح عــن اإلخــالل فــي تطبيــق نظــام الرقابــة 
الداخلّيــة كليــا أو جزئيــا أو مواطــن الضعــف فــي 
تطبيقهــا، واإلفصــاح عــن حــاالت الطــوارئ التــي 
للشــركة،  المالــي  ُتؤّثــر علــى األداء  أو قــد  أّثــرت 
واإلجــراءات الــذي اتبعتــه الشــركة فــي معالجــة 
الداخلّيــة  الرقابــة  نظــام  تطبيــق  فــي  اإلخفــاق 
)ال ســّيما المشــاكل المفصــح عنهــا فــي التقاريــر 

المالّيــة(؛ للشــركة وبياناتهــا  الســنوّية 



ــد الشــركة بالقواعــد والشــروط  8. اإلفصــاح عــن تقّي
التــي تحكــم اإلفصــاح واإلدراج فــي الســوق؛



الرقابــة  بأنظمــة  الشــركة  تقّيــد  عــن  اإلفصــاح   .9
وإدارتهــا؛ المخاطــر  تحديــد  عنــد  الداخلّيــة 



10. اإلفصــاح عــن كّل المعلومــات ذات الصلــة التــي 
تصــف عملّيــات إدارة المخاطــر وإجــراءات الرقابــة 

ــة فــي الشــركة. الداخلّي



ــام بأحــكام هــذه  ــزام الت ــى الشــركات االلت 31-5 عل
المــادة، فهــي مســتثناه مــن مبــدأ “التقيــد أو تعليــل 

عــدم التقيــد”.
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