
 
 

كة أعمال ش.م.ع.ق.  نتائج  اجتماع الجمعية العامة العادي لشر
 
كة4بنسبة  موافقة الجمعية العامة عىل توزي    ع ارباح نقدية  % من القيمة اإلسمية لسهم الشر
 

ي  مصادقة
 
كة للسنة المنتهية ف  2019ديسمبر  31الجمعية العامة عىل تقرير حوكمة الشر

 

كة للسنة تقرير الالجمعية العامة عىل  مصادقة الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية عىل إعداد التقارير المالية للشر

ي 
 
 2019ديسمبر  31المنتهية ف

-------------------------------------------------------------------------------- 

كة أعمال ش.م.ع.ق" )أعمال(،  قطر: –، الدوحة 2020أبريل  1 عة األنشطة إحدى أبرز عقدت "شر واكبر مجموعات األعمال متنوِّ

  أ ، وذلك بعد العامة العادي، اجتماع الجمعية بالمنطقة
  مقر  2020أبريل  1، وذلك يوم األربعاء الموافق ن تم اكتمال النصاب القانون 

ف 

  الدوحة. 
  منطقة الخليج الغرنر  ف 

كة اعمال الكائن ف   شر

  

   آل فيصل بن محمد  الشيخ سعادة ورحب
ت ثم ومن ، بالحضور المنتدب، والعضو  التنفيذي الرئيس ،ثان   بمناقشة الجمعية باشر

   النصاب اكتمال بعد  العادي العامة الجمعية اجتماع أجندة بنود
:  القانون   

 كاآلن 

كة نشاط عن اإلدارة مجلس رئيس تقرير  سماع : األول البند  ي  المنتهية المالية للسنة المالي  ومركزها  الشر
 
 2019 ديسمبر  31 ف

كة المستقبلية الخطة ومناقشة عليه والتصديق  .للشر

كة نشاط عن اإلدارة مجلس رئيس تقرير  عىل العامة الجمعية صادقت    المنتهية المالية للسنة المال   ومركزها  الشر
 2019 ديسمبر  31 ف 

كة.  المستقبلية والخطة  للشر
 

، آل فيصل بن محمد  الشيخ سعادة قام  
 السادة الرحيم، الرحمن هللا بسم": يىل   كما   التقرير  وجاء ،اإلدارة مجلس رئيس تقرير  بإلقاء ثان 

كات مراقبة ممثىل   السادة الكرام، المساهمي       وممثىل   الشر
مي    الحسابات مدقق 

 :المحب 

   اليوم هذا  حضوركم عىل أشكركم 
كة العادي العامة الجمعّية اجتماع ف   .اعمال لشر

كة "اعمال"، وذلك عن السنة الباألصالة عن نفس   مالية  وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب ل  أن أشارككم التقرير السنوي لشر

  
 . 2019ديسمبر  31المنتهية ف 

   بأدائنا  فخورون إننا 
  ظل هذه الظروف اف ،2019 العام ف 

كة لصعبة للغاية، زادت إيراداتق    0.6 بنسبة الشر
 
 صافية % وحققت أرباحا

  ظل هذه العوامل المحيطة بسوق العمل، يوص  مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية  322 لمساهم  أعمال بقيمة
مليون ريال قطري. وف 

   0.04بقيمة 
  اجتماع الجمعية العامة السنوي ف 

 لموافقة المساهمي   ف 
 
 . 2020أبريل  1 ريال قطري للسهم، خاضعا

ن تنوّ 
ّ
كة من عكما تمك   عام نموذج أعمال الشر

ة لها ف  كة المتنوعة وأعمالها الممتدة عىل عدة . 2019 توفب  مرونة كبب  إن قاعدة الشر

  
  قطر والمساهمة ف 

  القطاع الخاص المتنام  ف 
كة من لعب دور مهم ف   د.  نمو اقتصاد البل قطاعات مكنت الشر



 
  2019 لقد كان

ا
 حافل

 
ة، السيما من ناحية ترسيخ  عاما   طريقة تنفيذنا لألعمال بالتطورات الكبب 

 
االعتبارات البيئية واالجتماعية والحوكمة ف

ام أعمال بأعىل مستويات  ر من أجل تحقيق النمو المستدام. وعىل األخص ومن منظور الحوكمة فقد قمنا بتطوي إطار حوكمة يضمن الب  

كة بتطبيق نظام قواعد السلوك، وآل ب  المعاي غ لكافة الموظفي   وأصحاب المصلحة العامة ية اإلبل واألحكام المؤسسّية. كما قامت الشر

  حال مواجهتهم أو رؤيتهم ألّي منها، وضمان قدرتهم عىل الترصف إذا من أجل ضمان قدرتهم عىل الترصف واإلبل 
 
غ عن المخالفات ف

نا واجهوا أية انتهاكات لمعاي   عام . وعل ب 
ر الرقابة الداخلية عىل إعداد التقاري أكملنا بنجاح تصميم واختبار إطار  2019وة عىل ذلك، فق 

  لمراجع  حساباتنا )ICOFRالمالية )
 من المل PwC(، وكان الرأي التدقيق 

 
 حظات. ( خاليا

  كعضو مجلس إدارة مستق
كة أن ُيرّحب بالشيخ فيصل بن فهد آل ثان  ة تزيد وكان من دواع  شور مجلس إدارة الشر ل، والذي يتمتع بخبر

  الع 30 عن
 
 ف
 
كات الكبر عاما ته كعضو مجلس إدارة لعدد من الشر   مجال النفط والغاز، باإلضافة إل خبر

 
كات العالمية ف ى ديد من الشر

  بورصة قطر. ولتعز 
  ي   قدرة إدارتنا التنفيذية، فقد قام مجلس اإلدارة بتعي يز والمدرجة ف 

 
 تنفيذيا

 
  رئيسا

الشيخ محمد بن فيصل آل ثان 

 للشؤون المالية. وعضو منتدب، والسيد محمد ال
 
 للرئيس التنفيذي، والسيد عمران تشوجتاي رئيسا

 
 رمح  مستشارا

 عىل مدار العام عىل الرغم من وجود  تحدي
 
 قويا

 
 أن أرى التقدم الذي أحرزه قطاع التجارة والتوزي    ع لدينا، فقد حقق نموا

 
  أيضا

ات يسعدن 

  عىل ثقة تامة من أننا قادرون عىل
  السوق. وإنن 

ة ف     كبب 
كة إل فرص بينما نواصل بناء أعمالنا ف    تواجهها الشر

تحويل التحديات الن 

  نعمل فيها، مدعومة بمركز مال  قوي وموظفي   بكفاءات 
  جميع المجاالت الن 

جميع القطاعات، حيث أننا نتمتع بمكانة سوق قوية ف 

 عالية عىل جميع األصعدة. 

كة أ   ومما ال شك فيه، فإنه لم يكن بإستطاعة شر
عمال تقديم تلك المجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة دون تفان 

  لفريق اإلدارة لدينا وجميع الموظفي   الذين عملوا بجد 
وشغف ومهارة جميع موظفيها. وبالنيابة عن المجلس أود أن أعرب عن امتنان 

  ظل هذه البيئة الصعبة. 
كة للنجاح ف   لتوجيه الشر

كة القوي لفايروس كورونا  "اعمال"، فإن النظرة المستقبلية للعام القادم مختلطة. فمن المتوقع أن يكون للتفّش ي بالنسبة لشر

كة "اعمال" توفب   2020األثر السلنر  عىل النتائج المالية للمجموعة لعام  (19)كوفيد ، ومع ذلك ، يواصل نموذج األعمال المتنوع لشر

  هذه األوقات الصعبة،  
 
اتيجيتنا ال تزال مُ كما إننا عىل المرونة ف  ئمة للنمو المستدام عىل المدى الطويل. ل ثقة بأن اسب 

 و 
ّ
 غب  متوق

 
 ع عىل األسواق المالية العالمية ، فإن التوقعات المستقبليحيث يحمل الوباء أثرا

ّ
كة ة باعثة للتفاؤل، حيث أننا نتوق ع لشر

  تولدها رؤية قطر "اعمال" أن تستفيد من الفرص ال
مدعومة بالرؤية الحكيمة لحكومتنا بقيادة سمو الشيخ تميم بن  ،2030 الوطنية ن 

اتيجيتنا المؤسسية واضحة ومتسقة حيث نواصل ال ، أمب  دولة قطر. وال تزال اسب   
كب   عىل توليد قيمة مُ حمد آل ثان 

ضافة للمساهمي   ب 

 ل التنوي    ع والنمو الُمرب  ح. من خل

 لكم عىل ثقتكم بنا، 
 
 والسلم عليكم ورحمة هللا وبركاته. شكرا

  

ي  البند 
ي  الحسابات راقبم تقرير  : الثان  انيةال عن الخارجر كة والخسائر  األرباح وحساب العامة مب   ي  المنتهية المالية للسنة للشر

 
 31 ف

 عليه.  والتصديق ،2019 ديسمبر 

األرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية  العامة وحسابصادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الميزانية 
 .2019ديسمبر  31في 



 
  

انية عىل والتصويت ناقشةم : الثالث البند  كة والخسائر  األرباح وحساب العامة المب   ي  المنتهية المالية للسنة للشر
 
 ديسمبر  31 ف

2019 . 

  .2019ديسمبر  31األرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في صادقت الجمعية العامة على الميزانية العامة وحساب 
 

 :المالية النتائج أبرز 

 ويعود  (،2018 خلل قطري ريال مليون 1,286.6 مع )مقارنة قطري ريال مليون 1,294.1 لتبلغ %0.6 بنسبة اإليرادات ارتفعت 

 والتوزي    ع التجارة بقطاع القوي األداء إل أساس   بشكل ذلك

 (2018 خلل قطري ريال مليون 467.2 مع )مقارنة قطري ريال مليون 434.0 لتبلغ %7.1 بنسبة انخفضت اإلجمالية األرباح 

   
   احتساب قبل الرب  ح صاف 

كات أرباح صاف  كة والمشاري    ع الزميلة الشر    المشب 
 )"الرب  ح الملكية حقوق بطريقة احتسابها  تم الن 

،)"  (2018 خلل قطري ريال مليون 347.6 مع )مقارنة قطري ريال مليون 259.9 ليبلغ %25.2 بنسبة انخفض األساس 

 (2018 خلل %27.0 مع )مقارنة %20.1 ليبلغ مئوية نقطة 6.9 بنسبة انخفض األساس   الرب  ح هامش 

 تم احتسابها بطريقة حقوق الملكية، انخفضت ب  
كة الن  كات الزميلة والمشاري    ع المشب   %37.8 نسبةحصة األرباح الصافية من الشر

 (2018 خلل قطري ريال مليون 100.0 مع )مقارنة قطري ريال مليون 62.3 لتبلغ

 خسائر  أو  أرباح تسجيل يتم لم   
  2018 أو  2019 عام خلل العقارية االستثمارات من العادلة القيمة ف 

 كة الصافية األرباح  خلل قطري ريال مليون 447.6 مع )مقارنة قطري ريال مليون 322.1 لتبلغ %28.0 بنسبة انخفضت 1للشر

   انخفاض مع (،2018
 مع )مقارنة قطري ريال مليون 322.3 ليبلغ% 27.6 بنسبة المساهمي    حقوق إل المنسوب الرب  ح صاف 

 (2018 خلل قطري ريال مليون 445.3

 (2018 خلل قطري ريال 0.07 مع )مقارنة قطري ريال 0.05 ليبلغ %27.6 بنسبة انخفضت 2السهم ربحية 

  اإلستثمارات الرأسمالية  
  النفقات ف 

 قطري ريالمليون  289.7)مقابل  قطري ريالمليون  48.2ليبلغ % 83.4بنسبة  انخفضصاف 

  2018خلل 
كة أعمال للعقارات ف    قامت بها شر

العام السابق ولم تتكرر ( ويرجع ذلك إل عدد من عمليات االستحواذ العقاري الن 

  عام 
 . 2019ف 

 
   إدراج يتم  1

كة أرباح صاف     خصم قبل الشر
 عليها المسيطر  غب   الحقوق إل العائد  الرب  ح صاف 

   األسهم تجزئة آلية تنفيذ  لتعكس صياغتها  أعيدت  2
   تنفيذها  تم الن 

   المالية لألسواق قطر  هيئة )مبادرة 2019يونيو شهر  ف 
كات من تتطلب الن   الشر

   المدرجة
ة( إل أسهمها  من سهم كل  تجزئة قطر  بورصة ف   عشر

  

ح عىل والتصويت مناقشة : الرابع البند  كة لسهم اإلسمية القيمة عن %4 نسبةب نقدية أرباح بتوزي    ع اإلدارة مجلس مقبر  عىل الشر

كة ألسهم المالكي    المساهمي    ي  الشر
 
 والتصديق سهم( لكل قطري ريال 0.04 )بواقع العادي العامة الجمعية اجتماع انعقاد  تاري    خ ف

 عليه. 

ح مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بنسبة  كة% عن القيمة اإلسمية 4صادقت الجمعية العامة عىل مقب  عىل المساهمي    لسهم الشر

  تاري    خ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادي )بواقع 
كة ف   ريال قطري لكل سهم(.   0.04المالكي   ألسهم الشر

 

كة حوكمة تقرير  عىل والتصويت مناقشة : الخامس البند  ي  المنتهية للسنة الشر
 
 واعتماده.  ،2019 ديسمبر  31 ف

كة صادقت الجمعية العامة عىل    تقرير حوكمة الشر
 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية ف 



 
كة المالية التقارير  إعداد  عىل الداخلية الرقابة ضوابط بنظام الخاص تقرير ال عىل والتصويت مناقشة : السادس البند    للسنة للشر

ي  المنتهية
 
 واعتماده.  ،2019 ديسمبر  31 ف

كة الصادقت الجمعية العامة عىل    تقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية عىل إعداد التقارير المالية للشر
 
 31للسنة المنتهية ف

 . 2019ديسمبر 

  

ي  المنتهية السنة عن المسؤولية من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء : السابع البند 
 
 . 2019 ديسمبر  31 ف

  صادقت الجمعية العامة عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس 
 
 . 2019ديسمبر  31اإلدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ف

 

ي  ساباتالح مراقب تعيي    : الثامن البند   .أتعابه وتحديد  2020 لسنة الخارجر

كة برايس واترهاوس كوبرز كمراقب خارجر  للحسابات للسنة المالية    وتم تحديد أتعابه.  2020صادقت الجمعية العامة عىل تعيي   شر

  

 -انتىه-

 

 للمزيد من المعلومات: 

 

0666 4435 974+  

 

كة اعمال  شر

 

laura.ackel@aamal.com.qa 

 

zaid.shelleh@aamal.com.qa 

 

 ، مسؤولة العلقات العامة والتسويقلورا عقل

 (66716576 974+)موبايل: 

ام والمخاطرمدير ،  زيد الشلة  االلب  

 (50905455 974+)موبايل: 

 

 

 

 

كة اعمال  : ق. ع. ش. م.  نبذة عن شر

كة تعتبر  ها  األعمال موعاتمج أكبر  إحدى أعمال شر   وأكبر
 
   تنوعا
   إدراجها  وتم ، منطقةال ف 

   قطر  بورصة ف 
   ،2007 ديسمبر  ف 

 أبريل 1 وف 
كة السوقية القيمة بلغت 2020 ( دوالر  مليار  1.07) قطري ريال مليار  3.9 للشر  أمريك 

 
كات نشطة أعمال وحدة 26 وتضم واسع نطاق عىل أعمال عمليات تتنوع وعات تابعة )شر كة( ومشر    رائدة مراكز  مع مشب 

   السوق ف 
 ف 

كة وتوفر  واألدوية، الطبية والمعدات الخدمات، وإدارة والعقارات، والتجزئة، الصناعة، قطاعات  االستثمار  فرصة للمستثمرين اعمال شر
   والتوازن الجودة عالية

   التمويل عىل أعمال تركز  . رهوتطو  القطري للقتصاد  المتسارع النمو  ف 
   زيادة حققت حيث المرب  ح، والنمو  الذان 

 ف 
ا  13 مدار  عىل االستثمارية( للعقارات العادلة القيمة أرباح قبل )أي %1.22 عن تزيد  األساس   الرب  ح متوسط  . 2019 عام بنهاية عام 
كة حول المعلومات من للمزيد  :  الموقع زيارة يرجر  ،اعمال شر  

ون   www.aamal.com.qa  اإللكب 

mailto:laura.ackel@aamal.com.qa
mailto:zaid.shelleh@aamal.com.qa
http://www.aamal.com.qa/
http://www.aamal.com.qa/

