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ــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة اســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق. )»المجموعــة«( يســعدني أن  ــة عــن نفســي وبالنياب باألصال
ــر الســنوي للمجموعــة عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 أشــارككم التقري

بالرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت المجموعــه فــي العــام الســابق، إال أننــا، وبفضــل اهلل عــز وجــل اســتطعنا التغلــب عليهــا 
والســعي قدمــً لمواكبــة متطلبــات الســوق القطــري وتنويــع مصادر دخــل المجموعــة لتلبيــة االحتياجــات المســتجدة لعمالئنا. 

وسنســتمر بتنميــة نشــاطات المجموعــة لتتماشــى مــع االنتعــاش الملحــوظ فــي الســوق القطــري.

لقــد اســتطاعت المجموعــة تحقيــق أرباحــً صافيــة عائــدة لمســاهمي الشــركة بقيمــة 26.3 مليــون ريــال قطــري للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مقارنــة بمبلــغ 23.3 مليــون ريــال قطــري عــن ســنة 2020 وقــد بلــغ العائــد األساســي علــى الســهم 

ــنة 2020. ــن س ــري ع ــال قط ــل 0.028 ري ــنة 2021 مقاب ــن س ــري ع ــال قط 0.032 ري

لقــد أوصــى مجلــس إدارة المجموعــة بعــدم توزيــع اربــاح نقديــة للعــام 2021 وترحيــل صافــي الربــح الــى العــام المقبــل 
للمحافظــة علــى الســيولة النقديــة للمجموعــة واالســتفادة مــن النقــد المتــاح فــي مواجهــة المتطلبــات المســتقبلية.

ــة  ــا الحكوم ــي اتخذته ــرارات الت ــل الق ــك بفض ــات وذل ــة األزم ــي مواجه ــا ف ــة اقتصاده ــوة ومتان ــددا ق ــر مج ــة قط ــت دول أثبت
ــي.  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــب الس ــدى صاح ــالد المف ــر الب ــة ألمي ــادة الحكيم ــت القي ــيدة تح الرش

يمــر الســوق القطــري فــي مرحلــة انتعــاش ملحــوظ وهــذا أدى الــى البــدء بتنفيــذ عــدد كبيــر مــن المشــاريع وعقــود الصيانــة 
ــزز  ــي تع ــام 2021 والت ــالل ع ــا خ ــي طبقته ــتراتيجية الت ــة االس ــط المجموع ــع خط ــب م ــا يتناس ــة بم ــا المجموع ــل به ــي تعم الت

ــاهميها. ــتدامة لمس ــد مس ــق عوائ ــى تحقي ــة عل ــري والمحافظ ــوق القط ــي الس ــدة ف ــركة رائ ــا كش مكانته

ــي  ــة ف ــات المختلف ــتهداف المتطلب ــرات واس ــع التغي ــم م ــى التأقل ــا عل ــة قدرته ــة للمجموع ــج اإليجابي ــرت النتائ ــذا، وأظه ه
الســوق القطــري وتقديــم الخدمــات والمنتجــات الســتيفاء تلــك المتطلبــات مــع ضمان حصــول عمالئهــا على افضل مســتويات 

 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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ــد  ــة ق ــه أن المجموع ــك في ــا ال ش ــا. ومم ــل به ــي تعم ــات الت ــي القطاع ــادة ف ــز الري ــي مرك ــا ف ــا يضعه ــة مم الخدم
اســتفادت كثيــرا مــن تنــوع محفظــة أعمالهــا وثقــة عمالئهــا وســجلها الحافــل باالنجــازات علــى مــدى الســنوات.

نتطلــع لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة بالســوق القطــري وســنواصل البحــث عــن واختيــار الفــرص االســتثمارية 
ــة والربحيــة المرتفعــة كمــا واستكشــاف فــرص التعــاون  ــز علــى المشــاريع ذات المخاطــر المقبول المتنوعــة والتركي
مــع الشــركاء االســتراتيجيين وهــي أمــور مــن شــأنها خلــق قيمــة مضافــة ونمــو قــوي ومســتدام لمســاهمينا الكــرام.

أتوجــه الــى موظفينــا الــذي بذلــوا جهــدًا كبيــرًا للمحافظــة علــى ربحيــة المجموعــة بخالــص الشــكر لدعمهــم 
المســتمر ووفائهــم وخلقهــم بيئــة عمــل اســتطاعت تجــاوز جميــع التحديــات وعلــى جميــع األصعــدة. كمــا أتوجــه 
بالشــكر أيضــا الــى جميــع الهيئــات والجهــات التنظيميــة والرقابيــة الحكوميــة لمــا قدمــوه مــن دعــم قيــم دائــم، 
وكذلــك لجميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن الذيــن ســاهموا فــي نجاحنــا علــى مــدار هــذا العــام الملــيء بالتحديات.

ــن  ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــب الس ــرة صاح ــق لحض ــي العمي ــن امتنان ــرب ع ــس اإلدارة، أود أن أع ــاء مجل ــن أعض ــة ع وبالنياب
حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى، وســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، األميــر الوالــد علــى توجيهاتهــم الســديدة 

وقيادتهــم الحكيمــة التــي أرســت أســس النجــاح والتميــز.

خالد بن غانم سلطان الهديفي الكواري

رئيس مجلس االدارة 
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إننــا فخــورون بأدائنــا فــي الســنة الماليــة 2021، بفضــل اهلل عــز و 
جــل، اســتفدنا مــن االنتعــاش الملحــوظ فــي الســوق القطــري 
ــة  ــة والمحلي ــواق العالمي ــت باألس ــي عصف ــات الت ــد التحدي بع
فــي العــام الســابق نتيجــة لتداعيــات جائحــة كرونــا. لقــد 
شــهد صافــي أربــاح المجموعــة العائــدة لمســاهمي الشــركة 
ارتفاعــً نســبته 13 % مســجاًل 26.3 مليــون ريــال قطــري فــي 
ــي  ــري ف ــال قط ــون ري ــة بـــ 23.3 ملي ــي 2021، مقارن ــام المال الع
العــام 2020 وقــد بلــغ العائــد علــى الســهم 0.032 فــي 2021 

مقابــل 0.028 لعــام 2020.

إن زيــادة أربــاح وإيــرادات المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021 مقارنــة مــع العــام الســابق جــاءت نتيجــة 
ــود  ــي عق ــة ف ــول المجموع ــري ودخ ــوق القط ــاش الس النتع
ــال  ــاز االعم ــتكمال إنج ــتراتيجيين واس ــالء اس ــع عم ــة م مربح
ــك  ــابق. وأدى ذل ــام الس ــي الع ــتكمالها ف ــم إس ــم يت ــي ل الت
مقارنــة   %28 بنســبة  التشــغيلي  الربــح  مجمــل  زيــادة  إلــى 
بالعــام الســابق. وبلــغ صافــي النقــد الناتــج مــن االنشــطة 
التشــغيلية 12.4 مليــون ريــال قطــري والــذي تــم االســتفادة 
منــه فــي تخفيــض مديونيــة المجموعــة بشــكل عــام بالرغــم 
المشــاريع  و  القائمــة  للمشــاريع  الجديــدة  التمويــالت  مــن 

للمجموعــة.  الممنوحــة 

ــتجابة  ــرعة االس ــى س ــا عل ــة وقدرته ــة المجموع ــرت مرون أثم
القطــري  الســوق  الملحــوظ فــي  اإلنتعــاش  والتكيــف مــع 
وبفضــل   .2021 العــام  خــالل  نســبيً  جيــدة  نتائــج  بتحقيــق 
ــع  ــى م ــتطاعت ان تتماش ــة اس ــل المجموع ــادر دخ ــوع مص تن
ــال  ــات أعم ــا قطاع ــي تلبيه ــتجدة الت ــوق المس ــات الس متطلب
المجموعــة. كمــا ونجحــت المجموعــة فــي المحافظــة علــى 
ريادتهــا فــي القطاعــات التــي تعمــل ضمنهــا وتقديــم حلــول 

متكاملــة لعمالئهــا. 

 كلمة الرئيس
التنفيذي للمجموعة

المصاريــف  فــي  زيــادة  المجموعــة  شــهدت  وقــد  هــذا 
العموميــة واإلداريــة خــالل العــام المالــي 2021، مقارنــة مــع 
العــام 2020، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي الــى زيــادة اإليــرادات 
ــر  ــر كادر أكب ــب توفي ــا تطل ــبة 13% مم ــة بنس ــنة الحالي ــي الس ف
ــادة الملحوظــة فــي المشــاريع التــي  ــة الزي ــة لتلبي مــن العمال
ــت  ــل، تمكن ــث التموي ــن حي ــا. وم ــة بتنفيذه ــوم المجموع تق
مــع  القويــة  عالقاتهــا  مــن  االســتفادة  مــن  المجموعــة 
مصرفيــة  تســهيالت  علــى  والحصــول  القطريــة  المصــارف 
إضافيــة وتخفيــض مصاريــف التمويــل باإلضافــة إلــى تمكنهــا 
ــي  ــر اإليجاب ــه األث ــا كان ل ــا مم ــن مديونيته ــزء م ــداد ج ــن س م

علــى نتائــج المجموعــة.

إضافــًة إلــى مــا ســبق، ركزنــا خــالل العــام 2021 علــى إعــادة 
الهيكلــة اإلداريــة لبعــض شــركاتنا التابعــة بمــا يكفــل التطبيق 
األمثــل الســتراتيجيات المجموعــة وتحقيــق أهدافهــا وضمــان 
هــذه  أعمــال  ســير  وتطويــر  والتوســع  النمــو  علــى  القــدرة 
ــد  ــا. وق ــرض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــا المخاط ــركات وتجنيبه الش
نجحنــا فــي التأســيس لتقديــم نمــوذج الخدمــات المشــتركة 
وزيــادة  التشــغيل  مصاريــف  تخفيــض  فــي  يســاعد  ممــا 

كفاءتــه. 

ونعمــل حاليــً على دراســة جــدوى الدمــج بين بعض الشــركات 
التابعــة ذات األنشــطة المتماثلــة و/أو المتداخلــة و االســتفادة 
مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق القطــري بهــدف اإلســتمرار 
ــد  ــذا وق ــات. ه ــل النفق ــغيلية وتقلي ــا التش ــع كفاءتن ــي رف ف
بدأنــا بتنفيــذ نظــام المــوارد المؤسســية الموحــد للمجموعــة 
وشــركاتها التابعــة والــذي ســيكون لــه أثــر كبيــر علــى تحســين 
الرقابــة علــى شــركات المجموعــة ورفــع كفــاءة التشــغيل 

واتخــاذ القــرار.
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لقانــون  امتثالهــا  المجموعــة  واصلــت  العــام،  مــدار  علــى 
حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
ــان  ــدف ضم ــة به ــة والرقابي ــات اإلداري ــل الممارس ــي أفض وتبن
حســن ســير أعمالهــا فــي جميــع أنشــطتها وتحقيــق مــبــــدأ 
ــاواة  ــة والمس ــؤولية، والـعـدالــ ــل المس ــة، وتـحـمـ الـشـفـافـيـ
فــي  المصالــح  أصحــاب  وكافــة  المســتثمرين  ثقــة  وتعزيــز 

المجموعــة. 

وانطالقــً مــن حرصنــا علــى االلتــزام بمســؤوليتنا المجتمعيــة، 
عملــت المجموعــة علــى تطبيــق متطلبــات الســالمة العامــة 
بيــن الموظفيــن والعامليــن فــي المجموعــة وفــي جميــع 

ــل. ــع العم مواق

وبالتطلــع إلــى عــام 2022، فإننــا نتوقــع أن تشــهد إيــرادات 
المجموعــة ارتفاعــً كبيــرًا جــدًا فــي العــام الجديــد بعــد تنفيــذ 
العديــد مــن العقــود التــي تــم إبرامهــا والعقــود التــي ســيتم 
ابرامهــا خــالل العــام الــذي يشــهد فيــه الســوق القطــري 

ــً.  ــً ملحوظ انتعاش

اننــا نعمــل جاهديــن لالســتفادة مــن الخبــرة المكتســبة والبناء 
علــى النجــاح الكبيــر الــذي حققنــاه حتــى اليــوم ومواصلــة 
تنويــع مصــادر الدخــل والتركيــز علــى المشــاريع ذات هوامــش 
ــرص  ــن ف ــتفادة م ــعي لالس ــنواصل الس ــة. وس ــح المرتفع الرب
واإلجــراءات   2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  تتيحهــا  التــي  النمــو 
الـحـكـومـيـــة الـداعـمـــة لـكـافـــة األنشــطة االقتصاديــة فــي 
البــالد مــع قــرب انعقــاد كأس العالــم 2022، مدعومــة بالرؤيــة 
الحكيمــة لحكومتنــا بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بن 

ــر البــالد المفــدى . حمــد آل ثانــي، أمي

ال يســعني فــي هــذه المناســبة إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر 
ــي  ــز ف ــم المتمي ــهموا بأدائه ــن أس ــا الذي ــر لموظفين والتقدي
لمســاهمينا  مســتدامة  عوائــد  وتقديــم  أهدافنــا  تحقيــق 
ــاء  ــس وأعض ــى رئي ــكر إل ــه بالش ــل. وأتوج ــدى الطوي ــى الم عل
مجلــس إدارة المجموعــة ومســاهمينا الكــرام وأعضــاء اإلدارة 
ــاندتهم  ــى مس ــن عل ــة المعنيي ــاب المصلح ــة وأصح التنفيذي

لنــا.  

سامر محمد وهبة 

الرئيس التنفيذي للمجموعة 



مجلس اإلدارة

السيد خالد بن غانم سلطان الهديفي الكواري
رئيس مجلس اإلدارة

السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

 السيد حمد عبداهلل شريف العمادي
عضو مجلس اإلدارة

 السيد عمر عبد العزيز المرواني
عضو مجلس اإلدارة

 السيد عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري
عضو مجلس اإلدارة
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الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

 السيد حمد عبداهلل شريف العمادي
عضو مجلس اإلدارة

 السيد عمر عبد العزيز المرواني
عضو مجلس اإلدارة

 السيد عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري
عضو مجلس اإلدارة

السيد سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري
عضو مجلس اإلدارة

 السيد سامر محمد وهبة
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري
عضو مجلس اإلدارة
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من نحن

ــل  ــام 2017 تعدي ــي ع ــم ف ــدودة وت ــؤولية مح ــركة ذات مس ــام 2008 كش ــة ش.م.ع.ق. ع ــتثمار القابض ــة اس ــت مجموع تأسس
الكيــان القانونــي للشــركة لتصبــح شــركة مســاهمة عامــة قطريــة يتــم تــداول أســهمها فــي بورصــة قطــر. تعــد مجموعــة 
اســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق. إحــدى الشــركات الرائــدة فــي دولــة قطــر والتــي تعمــل شــركاتها التابعــة وفقــً للشــريعة 
اإلســالمية. وتختــص شــركات المجموعــة الحاليــة فــي أعمــال البنــاء والمقــاوالت المتخصصــة والميكانيكيــة والكهربائيــة 
ــواد ذات  ــن الم ــا م ــق وغيره ــة الحرائ ــم مكافح ــاب، ونظ ــالمة واألدوات واألخش ــدات الس ــاء ومع ــواد البن ــد م ــباكة، وتوري والس

ــارات. ــا والعق ــتهالكية كم ــة واإلس ــة والكيميائي ــواد الغذائي ــد الم ــى توري ــة إل ــة باإلضاف الصل

منــذ تأسيســها وعلــى مــدار الســنين، تمتلــك المجموعــة حصــص األغلبيــة فــي جميــع شــركاتها التابعــة ممــا يتيــح لهــا إدارة 
تلــك الشــركات بصــورة فعالــة. وتســعى المجموعــة إلــى تملــك شــركات تعمــل فــي صناعــات أقــل عرضــة للتقلبــات االقتصاديــة 
وتوســيع اســتثماراتها فــي قطاعــات مختلفــة لتشــمل الصناعــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة والتجــارة والضيافــة وزيــادة 

أعمالهــا فــي قطــاع العقــارات بشــكٍل كبيــر. 
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تحظــى المجموعــة، والتــي تمثــل شــبكة مــن الشــركات الرائــدة فــي الســوق القطــري، بخبــرة شــركاتها التابعــة الهائلــة 
ممــا يضمــن لهــا تقديــم خدمــات وحلــول هندســية متميــزة لعمالئهــا كمــا تتمتــع بســجٍل حافــل باإلنجــازات فــي قطاعــات 
عملهــا. وتعمــد المجموعــة الــى تقييــم مشــاريعها ماليــً واســتراتيجيً مــع منــح األولويــة للمشــاريع المتخصصــة ذات الربحيــة 
العاليــة ونســب المخاطــر المنخفضــة نســبيً، لتســاهم مــن خاللهــا فــي تطويــر االقتصــاد القطــري وتقديــم عوائــد منتظمــة 

ــاهميها. ــتدامة لمس ومس

هــذا وُيعتبــر تقليــل األثــر البيئــي ألعمالهــا مــن األولويــات القصــوى للمجموعــة والتــي تســعى لتحقيقهــا بهــدف تحســين حيــاة 
الجميــع، حالًيــا وفــي المســتقبل، وذلــك مــن خــالل تعزيــز التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى الطاقــة والمــواد والمــوارد. كمــا 
وتتخــذ المجموعــة تدابيــر وإجــراءات فعالــة لضمــان تنفيــذ أنشــطة شــركاتها التابعــة وأعمالهــا بطريقــة واعيــة بيئًيــا، مــع األخــذ 

بعيــن االعتبــار االحتياطــات البيئيــة ذات العالقــة.
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الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م.

الشــركة المتحــدة لألنظمــة الهندســية ذ.م.م شــركة متخصصــة فــي أنظمــة مكافحــة الحرائــق، والتيــارات المنخفضــة 
المرتبطــة بالمجمعــات التجاريــة والســكنية والمنشــآت الصناعيــة والعســكرية. وهــي متخصصــة أيًضــا بمجــال اإلضــاءة، 
ــة  ــدة لألنظم ــركة المتح ــات الش ــن خدم ــد، تتضم ــه التحدي ــى وج ــات. وعل ــواع التطبيق ــف أن ــة لمختل ــتلزمات الكهربائي والمس

الهندســية تصميــم وهندســة وتركيــب وتشــغيل وصيانــة األنظمــة التاليــة:

أنظمة الكشف عن الحريق واإلنذار الصوتي )إدواردز(. 	

أجهزة استشعار الدخان. 	

غاز إخماد الحرائق وطفايات إخماد الحريق الكيميائية الجافة. 	

أنظمة الحماية )التحكم بالدخول، كاميرات المراقبة، أنظمة   	
األمن المتكاملة(.  

أنظمة المناداة المتكاملة. 	

أنظمة االتصاالت الداخلية. 	

أنظمة مراقبة الدوام. 	

أنظمة استدعاء الممرضات. 	

أنظمة التحكم بمواقف السيارات. 	

ــات  ــا وخدم ــا وجودته ــهورة بفعاليته ــي مش ــام 2006م، وه ــي ع ــأتها ف ــذ نش ــاريع من ــن المش ــًرا م ــدًدا كبي ــركة ع ــذت الش نف
مــا بعــد البيــع المتميــزة. تشــتهر الشــركة فــي أوســاط كبــار المستشــارين، والمتخصصيــن مــن القطــاع المدنــي، وغيرهــم مــن 
المتخصصيــن نظــًرا لمعاييرهــا عاليــة الجــودة فــي التخطيــط والتنفيــذ لمختلــف المشــاريع مــن أنظمــة الحمايــة مــن الحريــق، 

وأنظمــة التيــار المنخفــض المتعلقــة بمختلــف أنــواع المبانــي والمؤسســات.

يوضــح حصــول الشــركة علــى شــهادة ادارة الجــودة آيــزو 9001:2015 تفانــي الشــركة فــي التحســين المســتمر لمشــاريع األعمــال. 
ويضمــن نظــام االدارة البيئيــة للشــركة الحاصــل علــى آيــزو 14001:2015 التنفيــذ القابــل لتطبيــق اســتراتيجياتها البيئيــة. كمــا تؤكــد 

شــهادة آيــزو 18001:2007 أن الشــركة تلتــزم بمعاييــر أنظمــة ادارة الصحــة والســالمة المهنيــة الدوليــة.

الشــركة المتحــدة لألنظمــة الهندســية هــي عضــو متميــز فــي الجمعيــة الوطنيــة للوقايــة مــن الحرائــق )NFPA(، ومعتمــدة 
مــن قبــل الدفــاع المدنــي القطــري، ومدرجــة ضمــن الشــركات المعتمــدة مــن قبــل شــركة الكهربــاء والميــاه القطريــة 
“كهرمــاء”. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الشــركة مصنفــة مــن الدرجــة األولــى فــي وزارة الداخليــة القطريــة، ممــا يؤكــد األداء العالــي 

ــا. ــات لعمالئه ــم الخدم ــي تقدي ــر ف ــى المعايي ــا بأعل ــركة والتزامه للش
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أنظمة االتصاالت الداخلية. 	

أنظمة مراقبة الدوام. 	

أنظمة استدعاء الممرضات. 	

أنظمة التحكم بمواقف السيارات. 	

 الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م

ــة  ــادة تعبئ ــي إع ــة ف ــام، ومتخصص ــددة األقس ــركة متع ــي ش ــام 2002م، وه ــي ع ــدات ف ــدة للتوري ــركة المتح ــت الش تأسس
ــا  ــخصية. كم ــة الش ــدات الحماي ــة، ومع ــاءة، واألدوات الصحي ــة، واإلض ــزة الكهربائي ــد األجه ــا، وتوري ــق وصيانته ــات الحري طفاي
توفــر الشــركة مــواد البنــاء مثــل معــدات الســالمة، واألدوات الكهربائيــة واليدويــة، ومــواد الســباكة، وتركيبــات اإلضــاءة وأســالك 

ــاء. الربــط وغيرهــا مــن الملحقــات التــي يكثــر اســتخدامها فــي مشــاريع البن

تتخصــص الشــركة فــي تســويق وتركيــب معــدات مكافحــة الحرائــق والحمايــة للمبانــي التجاريــة والســكنية، وكذلــك 
ــن  ــة ضم ــة المعروض ــة العالمي ــات التجاري ــماء العالم ــت أس ــر. وتلف ــة قط ــي دول ــي ف ــآت والمبان ــة، والمنش ــاريع الصناعي للمش
ــخصية  ــة ش ــزة حماي ــا أجه ــا، وباعتباره ــا ونظافته ــز عناصره ــار لتمي ــل Waiss و Hammer Man األنظ ــركة مث ــات الش منتج

ــة.. ــي الدول ــا ف ــة توزيعه ــركة بحصري ــع الش تتمت

مــع االنتهــاء الناجــح والمميــز للعديــد مــن المشــاريع علــى مــدار العقديــن الماضييــن، اكتســبت الشــركة ســمعة قوية مــن حيث 
اإلنتاجيــة، والجــودة الثابتــة، وخدمــات مــا بعــد البيــع المتميــزة. ومــن خــالل ضمانهــا الجــودة العاليــة لموادهــا عبــر المراجعــات، 
وإجــراء اختبــارات التقييــم الصارمــة، فــإن الشــركة تلبــي الطلــب المتزايــد والمســتمر علــى منتجاتهــا وخدماتهــا التــي تتناســب 

مــع احتياجــات عمالئهــا وبمــا يتماشــى مــع تلبيــة المتطلبــات القانونيــة واإلداريــة الهامــة لدولــة قطــر.
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شركة واتر ماستر قطر ذ.م.م

ــر ماســتر قطــر فــي عــام 2006م، وتعــد شــركة متخصصــة فــي المشــاريع المائيــة والتــي تتضمــن تقنيــة  تأسســت شــركة وات
معالجــة الميــاه، و شــبكات الصــرف الصحــي، ومراكــز االســتجمام، وبــرك الســباحة. وتقــدم الشــركة تصاميــم لمحطــات 

ــات. ــك المحط ــة تل ــغيل وصيان ــب وتش ــد وتركي ــة، وتوري ــاه الفرعي ــبكات المي ــاه، وش ــة المي معالج

واكبــت الشــركة منــذ بداياتهــا األولــى، وال زالــت تواكــب، أحــدث االبتــكارات فــي مجــال معالجــة الميــاه. ويعــود التقــدم الــذي 
ــاه،  ــموم المي ــوم وس ــراء بالعل ــام الخب ــة، وإلم ــط الدقيق ــم والتخطي ــر التصمي ــى معايي ــال إل ــذا المج ــي ه ــركة ف ــه الش أحرزت

ــة. ــة البيئ ــة لحماي ــات الصناعي ــل الممارس وأفض

المهنيــة تقديــًرا لجهودهــا  الصحــة والســالمة  إدارة  بأنظمــة  الخاصــة   18001:2007 OHSASنالــت واترماســتر شــهادة وقــد 
المســتمرة فــي مجــال التحكــم فــي المخاطــر، كمــا نالــت شــهادة آيــزو9001:2015  ألنظمــة إدارة الجــودة الشــاملة، وشــهادة آيــزو 

14001:2005  ألنظمــة إدارة البيئــة.  
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شركة تريلكو المحدودة ذ.م.م

ــبت  ــد اكتس ــة. وق ــية وحيوي ــات رئيس ــك عملي ــو، وتمتل ــريعة النم ــال الس ــركات األعم ــن ش ــدودة م ــو المح ــركة تريلك ــد ش تع
الشــركة ســمعة قويــة علــى امتــداد 40 عاًمــا اللتزامهــا بالمبــادئ الراســخة واألخالقيــات المهنيــة وتغطــي نشــاطاتها التجاريــة 

ــا القطاعــات التاليــة: حالًي

قطاع التجارة 	

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال 	

قطاع األمن 	

القطاع الهندسي  	

قطاع أعمال البناء 	

قطاع المواصالت 	

قطاع الخدمات 	

قطاع الطاقة 	

قطاع المنتجات االستهالكية  	

قطاع المواد الكيميائية 	

تتخصــص الشــركة فــي تجــارة المــواد الصناعيــة، والكيماويــات، والنفــط، والغــاز، ومعالجــة الميــاه، والزراعــة، والمــواد الكيميائيــة 
الصحيــة. وتعــد اآلن واحــدة مــن المورديــن الرئيســيين لألغذيــة، والمشــروبات المســتوردة، وغيرهــا مــن الســلع االســتهالكية فــي 
قطــر. وترتكــز الشــركة علــى فريــق مــن الخبــراء المتخصصيــن مــن ذوي الخبــرات العاليــة فــي المبيعــات والتســويق والتوزيــع 
ــر الحكوميــة والشــركات الخالصــة. وتلبــي الشــركة احتياجــات ومتطلبــات العمــالء مــن  فــي عمليــات التوريــد لمختلــف الدوائ

معــدات وأجهــزة وإمــدادات وخدمــات اســتهالكية. 
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شركة دباس للمقاوالت - قطر ذ.م.م

ــم  ــدف تقدي ــان به ــة – لبن ــاس القابض ــركة دب ــع ش ــراكة م ــام 2006م بالش ــي ع ــر ف ــاوالت – قط ــاس للمق ــركة دب ــت ش تأسس
ــي  ــركة ف ــص الش ــر. وتتخص ــة قط ــي دول ــر ف ــوق المزده ــق للس ــة، وإدارة المراف ــاوالت الكهروميكانيكي ــات المق ــل خدم أفض
إدارة وتنفيــذ المشــاريع اإللكتروميكانيكيــة، ومعالجــة العمليــة برمتهــا مــن التصميــم، والتخطيــط، والهندســة الشــاملة، 
التنفيــذ، وإدارة متكاملــة للمرافــق. وتشــمل خدمــات الشــركة األعمــال الميكانيكيــة، والكهربائيــة، والســباكة، وأعمــال الجهــد 

ــوارع. ــي الش ــارة ف ــب اإلن ــات، وتركي ــز المعلوم ــة لمراك ــة التحتي ــض، والبني المنخف

ــزو 14001:2015  ــهادة آي ــزو 9001:2015 وش ــهادة آي ــى ش ــودة، عل ــال ادارة الج ــي مج ــر ف ــا الكبي ــار تركيزه ــي إط ــركة، ف ــت الش حصل
ــرص  ــهادات ح ــذه الش ــد ه ــة. وتؤك ــالمة المهني ــة والس ــر الصح ــهادةOHSAS 18001:2007 لمعايي ــة، وش ــة البيئ ــا بحماي إللتزامه

ــا. ــن مجاالته ــال م ــي كل مج ــز ف ــتمر، والتمي ــين المس ــى التحس ــركة عل الش

ــم  ــا ت ــو واط، كم ــى 500 كيل ــت إل ــة وصل ــال كهربائي ــغيلها أعم ــة لتش ــة الثالث ــن الدرج ــاء ضم ــن كهرم ــركة م ــاد الش ــم اعتم ت
ــارة الطــرق والشــوارع. وبالمقابــل، تــم تصنيــف الشــركة بالدرجــة الثانيــة مــن  اعتمادهــا مــن قبــل »أشــغال« لتنفيــذ مشــاريع إن
قبــل وزارة الماليــة لألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة لجهودهــا فــي مجــاالت تأســيس األعمــال، وصيانــة المعــدات الميكانيكية 

ــباكة. ــة، والس والكهربائي
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شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

شــركة التطويــر العمرانــي للمقــاوالت والتجــارة، هــي شــركة مقــاوالت تقــدم مجموعــة عريضــة وواســعة مــن خدمــات البنــاء. 
وتأتــي ســمعة الشــركة المتينــة مــن خــالل شــراكاتها طويلــة األمــد مــع العمــالء والمهندســين والمعمارييــن والمورديــن 
ــرق  ــان ف ــات، واحتض ــي العملي ــخ ف ــا الراس ــة، ونظامه ــا اإلداري ــركة لخبراته ــز الش ــع تمي ــدة. ويرج ــة المتعاق ــركات الفرعي والش
هندســية وتنفيذيــة مدربــة تدريًبــا عالًيــا بخبــرات عمــل تمتــد إلــى 30 عاًمــا مــع الشــركة فــي مجــاالت البنــاء وتقديــم االستشــارات 

واإلشــراف.

لقــد تجــاوزت )CDCT( التوقعــات باســتمرار نتيجــة اللتــزام موظفيهــا بتقديــم الخدمــات لعمالئهــا بصــورة اســتثنائية قــادت 
إلــى اســتكمال الشــركة )70( مشــروًعا، ولحصولهــا علــى شــهادات آيــزو 9001:2008 إلدارة الجــودة، آيــزو 14001:2004 إلدارة حمايــة البيئــة، 
وحصولهــا علــى شــهادةOHSAS 18001:2007  الــذي يــدل علــى قــوة ومتانــة أداء الشــركة فــي إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة.
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شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية ذ.م.م

  تأسســت شــركة الهندســة اإللكتروميكانيكيــة فــي عــام 2005م، لتقديــم مختلــف الخدمــات الميكانيكيــة والكهربائيــة 
والمقــاوالت التــي تشــمل مجــاالت تركيــب وصيانــة أنظمــة التدفئــة والتهويــة والتكييــف والســباكة والصــرف الصحــي وإمدادات 
ــض،  ــار المنخف ــة التي ــض، وأنظم ــي والمنخف ــد العال ــدات ذات الجه ــة المع ــب وصيان ــد وتركي ــي توري ــص ف ــا تتخص ــاه. كم المي
وأنظمــة األمــن، وإدارة المبانــي. وتعمــل علــى تنفيــذ هــذه األنشــطة مــن خــالل فريــق مــن المهندســين المؤهليــن تأهيــًلا عالًيــا.

ــي  ــم ف ــم واحتياجاته ــة مطالبه ــالل تلبي ــن خ ــركائها م ــا وش ــل لعمالئه ــا الكام ــق الرض ــدة لتحقي ــركة جاه ــعى الش وتس
القطاعــات التجاريــة والصناعيــة والســكنية والقطــاع العــام.

وقــد تــم إدراج الشــركة وتصنيفهــا كمقــاول مــن الدرجــة األولــى فــي قائمــة مقدمــي الخدمــات فــي “أشــغال” لتنفيــذ مشــاريع 
ــن  ــركة م ــاء” كش ــاء “كهرم ــاء والم ــة للكهرب ــة القطري ــة العام ــل المؤسس ــن قب ــا م ــزم اعتماده ــا تعت ــي. كم ــرف الصح الص

الدرجــة األولــى – تعمــل كمقــاول مــن الباطــن” لتنفيــذ أعمــال المقــاوالت الكهربائيــة فــي دولــة قطــر.

ــة.  ــودة الدولي ــر الج ــى معايي ــا بأعل ــوم به ــي تق ــراءات الت ــات واإلج ــع العملي ــع جمي ــزو 9001:2015 لتمت ــهادة آي ــركة ش ــت الش نال
ــة  ــر الصح ــا بمعايي ــزو 45001:2018 اللتزامه ــهادة آي ــزو 14001:2015، وش ــة آي ــر االدارة البيئي ــزام بمعايي ــهادة االلت ــركة ش ــت الش ــا نال كم

ــة. ــالمة المهني والس
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شركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م

تأسســت شــركة تريلكــو لمــواد البنــاء فــي عــام 2008م، بهــدف توفيــر مــواد البنــاء ومســتلزماتها لألســواق القطريــة، وهــي مــورد 
رئيســي للمــواد التاليــة:

األلواح الخشبية 	

دعامات األنابيب  	

السقاالت 	

األلواح الهندسية 	

األخشاب اللينة 	

األخشاب الصلبة 	

مستلزمات النجارة وأدواتها 	

ــر مــن المركبــات ومعــدات النقــل  ــا إلــى جنــب مــع توفــر أســطولها الكبي ــرة التابعــة للشــركة جنًب تعمــل المســتودعات الكبي
علــى تســهيل عملياتهــا الرئيســية. وتشــتهر الشــركة بجــودة منتجاتهــا، وقدرتهــا علــى التكيــف، واالعتماديــة علــى مــدار العقــد 

الماضــي، وتكتســب بصــورة دائمــة والء المســتهلكين مــن خــالل خبــرات فرقهــا الفنيــة الماهــرة والمتميــزة.

حصلــت الشــركة علــى شــهادة آيــزو 9001:2015ألنظمــة إدارة الجــودة، وشــهادة مجلــس رعايــة الغابــات، تقديــًرا اللتزامهــا بتنفيــذ 
السياســات البيئيــة، وكذلــك أنظمــة الصحــة والســالمة المهنيــة فــي جميــع أعمالهــا.
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التقرير السنوي للحوكمة

2 0 2 1

وفقً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق 

الرئيسية الصادر بقرار هيئة قطر لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016 
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مقدمة:  

تعــد الحوكمــة مــن أهــم نظــم إدارة الشــركات والتحكــم بهــا بصفــة عامــة، والشــركات المســاهمة المدرجــة فــي األســواق 
الماليــة بشــكل خــاص، لمــا ترســخه مــن مبــادئ اإلدارة الرشــيدة وتحديــد المهــام والمســؤوليات لمجلــس اإلدارة واإلدارة 
المخاطــر،  وإدارة  المنتجــة  والرقابــة  المصالــح،  أصحــاب  بيــن  والمســاواة  والعــدل  بالشــركة،  والعامليــن  العليــا  التنفيذيــة 
ــه، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تحســين  ــح، وتنميــة المجتمــع والنهــوض ب والشــفافية واالفصــاح، وتنظيــم حقــوق أصحــاب المصال
أداء الشــركة بصفــة عامــة، وينتهــي حتمــً إلــى تحقيــق المعنــى الحقيقــي لمبــدأ إعــالء المصلحــة العامــة، ومصلحــة الشــركة 

ــرى. ــة أخ ــى أي مصلح ــا عل ــح، وتقديمهم ــاب المصال وأصح

مــن هــذا المنطلــق، والتزامــً مــن مجموعــة إســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق  بمبــادىء نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات 
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم 5 لســنة 2016 ، والــذي 
تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2017/5/15، وحرصــً مــن مجلــس إدارة الشــركة علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة ، تتبنــى 
الشــركة أفضــل الممارســات اإلداريــة مــن أجــل تحقيــق مســتوى حوكمــة ســليم وذلــك مــن أجــل تحســين ثقــة المســتثمرين 
الحالييــن والمرتقبيــن، باإلضافــة إلــى تعزيــز ثقافــة الشــركة بخصــوص الحوكمــة، والعدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح 
وعــدم التمييــز بينهــم علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن، والشــفافية واالفصــاح وإتاحــة المعلومــات للهيئــة وألصحــاب 
المصالــح فــي الوقــت المناســب وبالكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح، وإعــالء 
ــة،  ــة الخاص ــى المصلح ــح عل ــاب المصال ــركة وأصح ــة للش ــة العام ــم المصلح ــركة، وتقدي ــة للش ــؤولية االجتماعي ــم المس قي
وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص وتحمــل المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام أصحــاب 

المصالــح والمجتمــع وذلــك بإرســاء المبــاديء التاليــة:

مبدأ الشفافية:   

ــة الذاتيــة والنزاهــة، وتوخــي الحــرص  ذلــك المبــدأ القائــم علــى حســن النيــة، وتحــري الصــدق والمصارحــة، وإعــالء قيــم الرقاب
والرعايــة الفائقــة واألمانــة فــي أداء المهــام والوظائــف الموكلــة إلــى كل مســؤول وعامــل فــي الشــركة مــن رئيــس وأعضــاء 
ــدد  ــذي يح ــركة، وال ــة بالش ــراف ذات العالق ــن األط ــم م ــن وغيره ــع العاملي ــى جمي ــا إل ــة العلي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي مجل
أطــر اإلفصــاح وتوفيــر المعلومــات التــي تطلبهــا الهيئــة وغيرهــا مــن الجهــات الرقابيــة أو يطلبهــا أصحــاب المصالــح فــي الوقــت 
المناســب وبالكيفيــة التــي تمكــن طالــب المعلومــة مــن اتخــاذ قــراره الســليم، والــذي ينظــم تعامــل األشــخاص المطلعيــن 
فــي األوراق الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا، ويعمــل علــى تجنــب تضــارب المصالــح والحــد منهــا 

وتحقيــق النفــع العــام فــي ظــل مفهــوم االســتثمار النزيــه فــي الســوق.

مبدأ تحمل المسؤولية واإلقرار بها: 

ويهــدف إلــى تحديــد الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات فــي الشــركة، ووضــع آليــة رقابــة مناســبة تعمــل علــى محاســبة كل 
مســؤول عــن عملــه وتقييــم أداءه، وتقييــم أداء الشــركة بشــكل عــام وفقــا ألفضــل المعاييــر الدوليــة ســواء أكانــت الرقابــة 
داخليــة يقــوم بهــا مجلــس إدارة الشــركة ولجانــه أو وحــدة التدقيــق الداخلــي كل فــي حــدود اختصاصــه أم رقابــة خارجيــة 
يقــوم بهــا مراقــب الحســابات، كمــا يهــدف إلــى إقــرار المســؤول بمســؤوليته وإن فــوض غيــره فــي أداء بعــض مهامــه أو 
ســلطاته فالتفويــض ال يكــون إال فــي المهــام ال فــي المســؤوليات، ويهــدف إلــى بيــان المســؤولية االجتماعيــة للشــركة ودورهــا 

تجــاه المجتمــع والعمــل علــى تنميتــه ورخائــه والمحافظــة علــى البيئــة.

مبدأ العدالة والمساواة

 أصحــاب المصالــح وعلــى رأســهم المســاهمين متســاويين فــي الحقــوق، ويحظــر التمييــز بينهــم علــى أســاس العــرق أو الجنس 
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ــوق  ــك حق ــي ذل ــا ف ــواء؛ بم ــواًء بس ــركة س ــم بالش ــهم أو صفته ــة الس ــى ملكي ــة عل ــوق المترتب ــة الحق ــم كاف ــن وله أو الدي
ــن،  ــن، والدائني ــا كالعاملي ــة فيه ــة أو مصلح ــم صف ــن له ــم مم ــاهمين أو غيره ــواء المس ــركة س ــي الش ــح ف ــاب المصال أصح
والعمــالء، والمورديــن، لتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم والتمتــع بهــا وعلــى رأســها الحقــوق المتعلقــة بالجمعيــة العامــة 
ــه،  ــاب أعضائ ــس اإلدارة وانتخ ــة مجل ــح لعضوي ــق الترش ــت، وح ــق التصوي ــا ح ــا وأهمه ــة به ــاركة الفعال ــبل المش ــير س وتيس
وحقــوق توزيــع األربــاح، وحــق الحصــول علــى المعلومــات، وإقــرار سياســة المكافــآت ومنــح الحوافــز بالشــركة ومنهــا مكافــآت 

ــا. ــة العلي رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي

مبدأ اإللتزام:   

ــالء  ــا، وإع ــع به ــن التمت ــم م ــة وتمكينه ــة عام ــح بصف ــاب المصال ــتثمرين وأصح ــوق المس ــة حق ــركة حماي ــي الش ــا وتراع كم
قيــم حمايــة األقليــة والعامليــن بالشــركة مــن خــالل إقــرار معاملــة تفضيليــة لصغــار المســتثمرين واألقليــة؛ وتتمثــل أركان تلــك 
المعاملــة فــي عــدم تمكيــن أو ســيطرة األكثريــة علــى األقليــة، وعــدم تحكــم عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 
إصــدار القــرارات، وإقــرار نظــام التصويــت التراكمــي فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة، ذلــك النظــام التصويتــي الــذي يمنــح 
ــه التصويــت بهــا لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن  كل مســاهم قــدرة تصويتيــة بعــدد األســهم التــي يمتلكهــا ويحــق ل
يختارهــم مــن المرشــحين دون وجــود أي تكــرار لهــذه األصــوات؛ ممــا يزيــد مــن فــرص حصــول مســاهمي األقليــة علــى تمثيــل 
ــات  ــى المعلوم ــح عل ــاب المصال ــائر أصح ــاهمين وس ــع المس ــول جمي ــبة لحص ــة مناس ــر آلي ــس اإلدارة، وتوفي ــي مجل ــادل ف ع
ــر، واعتمــاد آليــة أخــرى لتقديــم التظلمــات والشــكاوى والبالغــات  بالقــدر الــذي يحمــي الشــركة وحقوقهــا ومصالحهــا والغي

عــن أيــة مخالفــات أو مخاطــر قــد تهــدد الشــركة.

التعاريف:  

الشركة: مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق 

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الشركة. 

المجلس: مجلس االدارة للشركة 

الحوكمة: النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق  

والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمدراء، والمساهمين   

وأصحاب المصالح اآلخرين، وتوضح القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة     

. الشــركة  بشــؤون 

العضو التنفيذي: عضو مجلس االدارة الذي يؤدي مهام إدارية تنفيذية للشركة و/أو يكون موظفً   

كامــل.  بتفــرغ  الشــركة  فــي 

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس االدارة الذي ال يكون متفرغً الدارة الشركة أو ال يتقاضى أجرًا منها. 

العضو المستقل: هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة.

نظام الحوكمة: قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016 بإصدار نظام    

حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وتعديالته. 

القانون: قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته. 

الهيئة: هيئة قطر لألسواق المالية.
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اإلفصاحات في التقرير السنوي:

ويلتــزم المجلــس بتقديــم  تقريــر الحوكمــة ســنويً وفقــا لألنظمــة بحيــث تفصــح الشــركة فــي تقريرهــا الســنوي عــن التزامهــا 
بتطبيــق مبــادئ وأحــكام نظــام الحوكمــة، وفــي حالــة عــدم االلتــزام بتطبيــق أي مــن مبادئــه أو أحكامه ألســباب تقبلهــا الهيئة 
مراعــاة للمصلحــة العامــة أو مصلحــة الســوق أو حمايــة للمســتثمرين يجــب تحديــد المــادة أو المــواد التــي لــم تلتــزم بتطبيــق 
أحكامهــا ومبــررات عــدم التطبيــق أو أســباب المخالفــة بحســب األحــوال بتقريــر الحوكمــة، علــى أن يكــون تقريــر الحوكمــة جــزء 

مــن التقريــر الســنوي للشــركة، ويشــمل التالــي:

 أواًل: اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام:
إعتمــدت الشــركة علــى نظــام الحوكمــة الصــادر برقــم 2016/5 منــذ عقــد الجمعيــة العامــة التأسيســية للشــركة بتاريــخ 8 مايــو 

2017 والــذي تمــت الموافقــة فيــه علــى إقــرار النظــام األساســي للشــركة وإعــالن تأســيس الشــركة نهائيــً.

وقــد تقيــدت الشــركة فــي العــام 2021 بتطبيــق انظمــة الحوكمــة، بحيــث عقــدت خــالل ســنة 2021 اربعــة وعشــرون )24( 
إجتماعــً للجنــة التدقيــق والمخاطــر واجتماعــان للجنــة الترشــيحات والمكافــآت وواحــد وعشــرون )21( اجتماعــً لمجلــس االدارة 

ــة  ــة العادي ــة العام ــان للجمعي وإجتماع

وتناولــت إجتماعــات لجنــة التدقيــق والمخاطــر خــالل الســنة الماليــة 2021 الموافقــة علــى الموازنــة الســنوية للمجموعــة 
وشــركاتها التابعــة ، كمــا ناقشــت تقاريــر التدقيــق الداخلــي للمجموعــة وشــركاتها لهــا بحيــث عــرض المدقــق الداخلــي علــى 
مــدار اإلجتماعــات نتيجــة تقاريــره تفصيليــا فيمــا يتعلــق بأعمــال التدقيــق الداخلــي فــي الشــركات التابعــة، كمــا دعــت الــى فتــح 
ــت  ــركات وناقش ــة الش ــام حوكم ــي نظ ــة ف ــات المطلوب ــض السياس ــاد بع ــت باعتم ــتقلين واوص ــاء المس ــح لألعض ــاب الترش ب
ــة  ــات المالي ــت البيان ــة  وناقش ــن المجموع ــا م ــتحواذ عليه ــم االس ــروب ذ.م.م ليت ــيا ج ــركة اليغانس ــن ش ــدم م ــرض المق الع
ــم  ــن ث ــي وم ــق الخارج ــات المدق ــتمعت لمالحظ ــام 2021 واس ــة للع ــنوية المراجع ــف الس ــة نص ــات المالي ــنوية والبيان ــع الس رب
البيانــات الماليــة المختصــرة الموحــدة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021 وبعــض المســائل العالقــة والعائــدة 

ــة. ــركات التابع ــد للش ــي العائ ــق الداخل ــر التدقي ــت تقري ــة وناقش ــركات التابع ــة والش للمجموع

امــا علــى صعيــد مجلــس اإلدارة، فقــد قــام المجلــس بعقــد عــدد   واحــد وعشــرون اجتماعــا، بحيــث أن أهــم المواضيــع التــي 
طرحــت هــي المناقشــة والتصديــق علــى البيانــات الماليــة الدوريــة فــي أوقاتهــا المحــددة بحســب القانــون واالنظمــة ومناقشــة 
تقاريــر لجنــة التدقيــق والمخاطــر خــالل الســنة الماليــة  2021 وصــادق مجلــس االدارة علــى اعــادة هيكلــة المجلــس واللجــان وعين 
أمينــً للســر مــكان أميــن الســر المســتقيل ، وتــم تعييــن عضــو جديــد في لجنــة التدقيــق والمخاطــر، كما وصــادق مجلــس االدارة 
علــى تعديــل ممثلــي مجموعــة اســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق  فــي مجلــس المديريــن للشــركات التابعــة التاليــة: شركةالهندســة 
االلكتروميكانيكيــة ، والشــركة المتحــدة لألنظمــة الهندســية، والشــركة المتحــدة للتوريــدات، وشــركة واترماســتر )قطر(كمــا 
ــة  ــركاتها التابع ــة وش ــة للمجموع ــهيالت مصرفي ــل تس ــد وتعدي ــة وتجدي ــة للمجموع ــهيالت مصرفي ــة تس ــادة هيكل ــر اع أق
بنــاء علــى التفويــض الممنــوح الــى مجلــس االدارة مــن الجمعيــة العامــة ســابقً  كمــا ناقــش شــراء احــدى  الشــركات التابعــة 

لحصــص فــي شــركتين تابعتيــن أخرييــن.

وقــد قامــت المجموعــة بالدعــوة إلــى اجتمــاع للجمعيــة العامــة العاديــة وقــد انعقــد االجتمــاع األول للجميعــة العاديــة بتاريــخ 
13 أبريــل 2021 ، إال أن النصــاب لــم يكتمــل وتــم ارجاؤهــا الــى االجتمــاع الثانــي والــذي انعقــد بتاريــخ 19 أبريــل 2020.

إضافــة إلــى مــا ســبق، أفصحــت الشــركة بشــكٍل فعــال بمــا يحقــق العدالــة والشــفافية ويمنــع تعــارض المصالــح وإســتغالل 
المعلومــات التــي ال تتــاح للجمهــور واألســس الواجــب إتباعهــا عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن قبــل األشــخاص المطلعيــن، 
وتــم اإلفصــاح عــن إجتماعــات مجلــس اإلدارة والقــرارات والتوصيــات، والبيانــات الماليــة الدوريــة، ومكان وزمــان إنعقــاد الجمعيات 
العامــة ، وعــن تعييــن أميــن ســر جديــد لمجلســإدارة المجموعــة  واإلفصــاح عــن البيانــات األساســية للشــركة المدرجــة بحســب 
األنظمــة والقوانيــن المتبعــة، كمــا وتــم اإلفصــاح عــن العقــود التــي وقعــت مــن الشــركات التابعــة، كمــا وأفصحــت الشــركة 
عــن قائمــة بأســماء وبيانــات أعضــاء  مجلــس اإلدارة، وقائمــة المطلعيــن علــى األحــداث الجوهريــة وعــن توصيــات اللجــان وأعضاء 
ــور  ــول األم ــارات ح ــة واإلخط ــة والفوري ــات الدوري ــن كل المعلوم ــة ع ــت المجموع ــا وأفصح ــة، كم ــاوى القضائي ــان والدع اللج

الجوهريــة.

وقامــت المجموعــة طــوال فتــرة الســنة الماليــة 2021 بجميــع إجــراءات اإلفصــاح الــواردة فــي القوانيــن واألنظمــة ال ســيما لهيئــة 
قطرلألســواق الماليــة، وبورصــة قطــر، وشــركة قطــر لإليــداع المركــزي، كمــا وتــم تحديــث الموقــع اإللكترونــي للشــركة إلطــالع 

المســاهمين بــكل جديــد يتنــاول األخبــار واإلفصاحــات الصــادرة عــن المجموعــة.

ــي  ــزاءات الت ــات والج ــا المخالف ــن بينه ــنة وم ــال الس ــت خ ــي ارُتكب ــات الت ــن المخالف ــاح ع ــً: اإلفص  ثاني
وقعــت عليهــا لعــدم التزامهــا بتطبيــق أي مــن مبــادئ أو أحــكام هــذا النظــام، وبيــان أســبابها، وطريقــة 

معالجتهــا وســبل تفاديهــا فــي المســتقبل:
لــم تقــم الشــركة طــوال فتــرة إدراجهــا حتــى نهايــة الســنة الماليــة 2021 بإرتــكاب أيــة مخالفــات ولــم يكــن هنــاك أيــة جــزاءات  

بحقهــا، وذلــك بســبب إلتزامهــا بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة. 
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 ثالثــً: اإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة بأعضــاء المجلــس ولجانــه، واإلدارة التنفيذيــة العليــا بالشــركة 
وصاحياتهــم ومســؤولّياتهم وأعمالهــم خــال الســنة، ومكافآتهــم:

أعضاء مجلس اإلدارة: أ - 

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن عشــرة أعضــاء، تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة التصويــت الســري، وإســتثناء مــن ذلــك 
عيــن المؤسســون مجلــس اإلدارة األول، والــذي يبقــى قائمــا بعملــه لمــدة خمــس ســنوات بحســب نظــام الشــركة. 

ــب  ــد انتخ ــواري وق ــي الك ــلطان الهديف ــم س ــيد غان ــوم الس ــة المرح ــس االدارة األول للمجموع ــس مجل ــي رئي ــد توف ــذا وق ه
ــه. ــً ل ــواري  رئيس ــي الك ــم الهديف ــد غان ــيد خال ــس الس المجل

تألف المجلس من األعضاء التالية أسمائهم:

بيانات عضو مجلس اإلدارة ونبذة عن السيرة الذاتية والمؤهات العلميةرقم

السيد / خالد غانم سلطان الهديفي الكواري1
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 Durham University College  حاصل على دبلوم في علوم الشرطية من كلية درهام الشرطية
رجل أعمال

السيد / حمد غانم سلطان الهديفي الكواري2
عضو مجلس إدارة- غير مستقل- غير تنفيذي

حاصــل علــى دبلــوم علــوم عســكرية مــن األكاديميــة العســكرية- ســانت هيرســت- لنــدن- ذا رويــال ميليتيــري أكاديمــي – 
خريــج ســنة 2000

ضابط في الشرطة القطرية الديوان األميري

الشيخ/ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني3
عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة البنك األهلي

السيد / حمد عبدهلل شريف العمادي4
عضو مجلس إدارة – مستقل- غير تنفيذي

حاصل على دبلوم إدارة األعمال من جامعة أريزونا
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفذية من جامعة باليماوث

الرئيس التنفيذي لشركة اإلجارة القابضة ش.م.ع.ق

السيد/ عمر عبد العزيز المرواني5
عضو مجلس إدارة – مستقل – غير تنفيذي

حاصل على درجة CPA من مجلس المحاسبين القانونيين- كاليفورنيا الواليات المتحدة
عضو مجلس إدارة عديد من الشركات الضخمة

الرئيس المالي السابق لجهاز قطر لإلستثمار

السيد / سمير حسن أبو لغد6
عضو مجلس إدارة 

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة – جامعة بيروت العربية وعضو في جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين.
رئيس لجنة التدقيق - المحكمة الجنائية الدولية / هولندا  منذ العام 2016

عضو مستقل في مجلس ادارة بنك الصفوة االسالمي/ األردن منذ العام 2017.
الشريك والمدير السابق لشركة برايس واتر هاوس )PWC( األردن.

الشريك والمدير السابق لشركة ارنست اند يونغ )EY( األردن.
الشريك والمدير السابق لشركة أرثير أندرسون )AA( األردن.

السيد  / عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري7
عضو مجلس إدارة- غير مستقل - غير تنفيذي

 Durham University College  حاصل على دبلوم في علوم الشرطية من كلية درهام الشرطية
رجل أعمال

السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري8
عضو مجلس إدارة- غير مستقل - تنفيذي

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة االعمــال التكنولوجيــة والمعلومــات – شــعبة المحاســبة- المعهــد التكنولوجــي 
العالــي- جمهوريــة مصــر العربيــة

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق
رجل أعمال
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ــرة  ــة والخب وتلتــزم المجموعــة بأهليــة وفعاليــة أعضــاء المجلــس، وبأنهــم يتمتعــون بقــدر كاٍف مــن المعرفــة باألمــور اإلداري
ــفافية   ــة وش ــكل نزاه ــم ب ــام بعمله ــي للقي ــت الكاف ــون الوق ــم يخصص ــة، وبأنه ــورة فّعال ــم بص ــة مهامه ــبة لتأدي المناس
بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة وأهدافهــا وغاياتهــا، كمــا ويتمتــع أعضــاء المجلــس بــكل الشــروط المطلوبــة بحســب األنظمــة،  
ــة  ــي جريم ــة، أو ف ــة جنائي ــم بعقوب ــى أي منه ــم عل ــبق الحك ــم يس ــنة،  ول ــرين س ــد وعش ــدى الواح ــم تتع ــث ان أعماره بحي
مخلــة بالشــرف أو األمانــة،  أو فــي جريمــة مــن الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة )40( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2012 بشــأن 
ــة،  ــركات التجاري ــون الش ــدار قان ــنة 2015 بإص ــم )11( لس ــون رق ــن القان ــن )334( و)335( م ــة، والمادتي ــواق المالي ــر لألس ــة قط هيئ
ولــم يمنــع أيــً منهــم مــن مزاولــة أي عمــل فــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة بموجــب المــادة )35 فقــرة 12( مــن القانــون 
رقــم )8( لســنة 2012 المشــار إليــه، أو قضــي بإفالســه، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره. كمــا وأن جميعهــم، باســتثناء األعضــاء 
المســتقلين، مســاهمين ومالكيــن لعــدد »100,000 ســهم« مائــة ألــف ســهم مــن أســهم الشــركة والمذكــورة فــي نظام الشــركة 
والمودعــة  لــدى جهــة اإليــداع مــع عــدم قابليتهــا للتــداول أو الرهــن أو الحجــز إلــى أن تنتهــي مــدة العضويــة ويصــدق علــى 
ميزانيــة آخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا العضــو بأعمالــه، والتــي تخصــص لضمــان حقــوق الشــركة والمســاهمين والدائنيــن والغيــر 

عــن المســؤولية التــي تقــع علــى أعضــاء المجلــس.

ــس  ــة المجل ــن عضوي ــه وبي ــع بين ــً الجم ــه قانون ــر علي ــب يحظ ــم أي منص ــدم توليه ــرار بع ــس باإلق ــاء المجل ــام أعض ــا وق كم
ــخ 2021/12/18. ــت بتاري ــة وقع ــرارات خطي ــب اق بموج

 ويضمــن المجلــس عــدم تحكــم أي عضــو أو أكثــر فــي إصــدار القــرارات فــي المجموعــة،  وذلــك عــن طريــق مصفوفــة تفويــض 
الصالحيــات فــي المجموعــة والتــي صــادق عليهــا المجلــس  فــي محضــر إجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم إشــارة 12 تاريــخ 13 يونيــو 
ــي  ــار ف ــن الكب ــن والموظفي ــدراء العامي ــة والم ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــات مجل ــل صالحي ــكل مفص ــددت بش ــي ح 2018، والت
ــركات،  ــة الش ــة، حوكم ــط  والموازن ــملت الخط ــي ش ــرارات والت ــاذ الق ــة إتخ ــث صالحي ــن حي ــة م ــركات التابع ــة والش المجموع
التقاريــر الدوريــة والمراقبــة، السياســات واإلجــراءات، ســلم الرواتــب، عالقــات الموظفيــن وشــؤونهم، العالقــات البنكيــة واألمــور 
ــزون،  ــعير المخ ــة، وتس ــات العقدي ــى إإللتزام ــع عل ــات التوقي ــات، وصالحي ــى المدفوع ــع عل ــات التوقي ــض صالحي ــة، وتفوي المالي
ــا  ــة، كم ــات العام ــون، والعالق ــات الدي ــول ومخالص ــن األص ــص م ــة، والتخل ــة والقانوني ــات المالي ــود، والمخالص ــالت العق وتعدي

وشــملت تحليــاًل مفصــاًل لكيفيــة المراقبــة وسياســة المخاطــر فــي المجموعــة والشــركات التابعــة.

ــد  ــوز ألح ــث  ال يج ــورة،  بحي ــب المحظ ــس اإلدارة للمناص ــاء مجل ــع أعض ــر جم ــركة حظ ــن الش ــبق، تضم ــا س ــى م ــة إل باإلضاف
بشــخصه أو بصفتــه أن يكــون رئيســً للمجلــس أو نائبــً للرئيــس فــي أكثــر مــن شــركتين مســاهمتين يقــع مركزيهمــا الرئيســي 
ــة،  ــة، وال أن يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن ثــالث شــركات مســاهمة تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي الدول فــي الدول
ــا لــإلدارة فــي أكثــر مــن شــركة مســاهمة واحــدة مركزهــا الرئيســي فــي الدولــة، وال أن يجمــع بيــن  وال أن يكــون عضــوا منتدب
عضويــة مجلســي إدارة شــركتين مســاهمتين تمارســان نشــاطا متجانســً، كمــا وتلتــزم الشــركة فــي حظــر الجمــع بيــن رئاســة 

المجلــس وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة.

السيد / سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري9
عضو مجلس إدارة- غير مستقل- غير تنفيذي

حاصل على دبلوم في إدارة األعمال من جامعة قطر- خريج سنة 1996
حاصل على الماجستير من جامعة وستمنستر- بريطانيا- تخصص في الدراسات الدبلوماسية- خريج سنة 2001

يعمل في الديوان األميري – رئيس مكتب سمو االمير للشؤون الخاصة

السيد / عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري10
عضو مجلس إدارة – غير مستقل – غير تنفيذي

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بليموث يونيفيرسيتي- بريطانيا- خريج سنة 2011
شغل منصب مدير عالقات في قسم الشركات من 2011/11/20 حتى 5/31/ 2013

في بنك قطر الدولي دورات تدريبية وخبرات في بنك الكويت الوطني في نيويورك وبريطانيا
موظف في الديوان األميري- المراسم االميرية
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1   ميثاق المجلس:

إلتزمت المجموعة في إعداد ميثاق  المجلس في العام 2017 وقامت بنشره على موقعها االلكتروني   
الظــروف. بحســب  الميثــاق  بتعديــل  المجموعــة  وتقــوم   ،www.ihgqatar.com

2   مسؤوليات المجلس:

يمثــل المجلــس كافــة المســاهمين، ويبــذل العنايــة الالزمــة فــي إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة ومنتجــة بمــا يحقــق مصلحــة 
ــة وتنميــة المجتمــع. كمــا  ــح، والنفــع العــام وتنميــة االســتثمار فــي الدول الشــركة والشــركاء والمســاهمين، وأصحــاب المصال
ــد  ــرارات ق ــال أو ق ــة أعم ــفية أو أي ــة أو التعس ــر القانوني ــات غي ــال والممارس ــن األعم ــاهمين م ــة المس ــؤولية حماي ــل مس يتحم
تلحــق ضــررا بهــم أو تعمــل علــى التمييــز بينهــم أو تمكــن فئــة مــن أخــرى. وقــد تــم تحديــد مســؤوليات المجلــس بوضــوح فــي 

النظــام األساســي للشــركة، و«ميثــاق المجلــس« المشــار إليــه.

 ويلتزم المجلس بما ال يخالف أحكام القانون بأن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقً لآلتي:

يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وقراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة  	
التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.

يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له  	
لتعيينه بالمجلس.

حدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما حدد  	
الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات 

المفوضة، لمجلس اإلدارة للنظر في توصيتها وإتخاذ القرارات اإلدارية بشأنها.

وضع المجلس إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وخصوصً الجوانب المالية والقانونية فضاًل  	
عن تدريبهم.

تأكد المجلس من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء  	
المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

لم يقم المجلس بإبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء  	
مديني الشركة من التزاماتهم إال بتصريح في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة 

أحكاما في هذا الشأن، فلم يقم المجلس بالتصرفات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك 
التصرفات ضمن أغراض الشركة.

أدى المجلس جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة، وقد قام بتفويض بعض المهام لللجان التابعة  	
له ال سيما لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، على أن المجلس ليس ملزمً بالتوصيات التي 

يتم تقريرها في محاضر اللجان.
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3   رئيس مجلس اإلدارة:

رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس الشــركة ويمثلهــا لــدى الغيــر وأمــام القضــاء، وهــو المســؤول األول عــن حســن إدارتهــا بطريقــة 
فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى تحقيــق مصلحتهــا ومصلحــة والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح، وقــد تضمــن 

»ميثــاق المجلــس« مهــام ومســؤوليات الرئيــس التاليــة:

التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت المناسب. 	

الموافقة على جدول أعمال اجتماعات المجلس مع األخذ بعين االعتبار أّية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء  	
المجلس.

تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفّعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام  	
المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.

إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه ألعضاء  	
المجلس.

إيجاد قنوات التواصل الفعلّي مع المساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. 	

إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البّناءة بين  	
أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام الحوكمة، بحيث يجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق  	
والمخاطر أو غيرها في ذلك.

4   إلتزامات أعضاء المجلس:

إلتــزم مجلــس اإلدارة فــي دعــوة األعضــاء كافــة لحضــور إجتماعاتــه امــا شــخصيً أو عــن طريــق وســائل المؤتمــرات الهاتفيــة أو 
المرئيــة أو معــدات اإلتصــال المشــابهة، بحيــث ضمــن المجلــس قــدرة الجميــع علــى اإلســتماع والتحــدث مــع بعضهــم البعــض 

طــوال اإلجتماعــات، مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار بــأن مجالــس اإلدارة تحتــاج لتوقيــع نصــف عــدد األعضــاء علــى األقــل لنفاذهــا.

5   الدعوة لإلجتماع:

يجتمــع مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيســه وفــق النظــام األساســي للشــركة أو بنــاء علــى طلــب مــن إثنيــن مــن أعضائــه، وتوجــه 
الدعــوة مصحوبــة بجــدول األعمــال قبــل التاريــخ المحــدد إلنعقــاد المجلــس بأســبوع علــى األقــل، ويجــوز ألي عضــو طلــب إضافة 
بنــد او أكثــر علــى جــدول األعمــال، بحيــث يتأكــد الرئيــس مــن وضــع بنــود أخــرى علــى جــدول األعمــال، وقــد عقــد مجلــس اإلدارة 
فــي خــالل العــام 2021، )21(   واحــد وعشــرون اجتماعــا، ولــم تنقــض ثالثــة أشــهر دون عقــد إجتماعــات للمجلــس، وحضــر أغلبيــة 
األعضــاء فــي تلــك اإلجتماعــات، وقــام جميــع األعضــاء بالمشــاركة فــي إجتماعــات المجلــس بشــخصهم أو بوســائل التقنيــة 

الحديثــة المتعــارف عليهــا بحيــث إســتمع وشــارك جميــع األعضــاء فــي أعمــال المجلــس وإصــدار قراراتــه.

وقــد صــدرت قــرارات المجلــس دائمــً بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن أو الممثليــن، وحــررت جميــع اإلجتماعــات بتوقيــع رئيــس 
المجلــس وأميــن الســر، كمــا وجميــع الحاضريــن، وأصــدرت بعــض القــرارات بشــكٍل خطــي وصالــح ونافــذ لــكل األغــراض بتوقيــع 

نصــف األعضــاء علــى األقــل طبقــا للمــادة 33 مــن النظــام األساســي للشــركة.

وقــد وقعــت كل المحاضــر مــن رئيــس اإلجتمــاع وأميــن الســر. ويكــون المجلــس بذلــك قــد قــام بإســتيفاء أحــكام المــادة 104 
مــن قانــون الشــركات، والمــادة 14 مــن نظــام الحوكمــة والمــادة 33 مــن نظــام الشــركة األساســي.
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أما جدول إجتماعات المجلس في العام 2021 فكانت كالتالي

رقم 
اإلجتمــاع

جدول األعمالتاريخه
عــدد األعضــاء 

الحضــور

مناقشــة مســألة التســوية بيــن شــركة الهندســة االلكتروميكانيكيــة  1/19/ 402021/ 2021
10ذ.م.م  وشــركة زبلــن العالميــة قطــر ذ.م.م

التنفيذيــة مــع 2/14/ 412021/ 2021 االدارة  المقترحــة مــن  الشــركاء  اتفاقيــة  مناقشــة 
ذ.م.م االلكتروميكانيكيــة  الهندســة  شــركة  فــي  10الشــريك 

مناقشــة الموازنــة الســنوية الموحــدة للمجموعــة وشــركاتها التابعــة للســنة 3/11/ 422021/ 2021
10الماليــة 2021.

2021 /432021 /3/15

ــان . 1 ــائر وبي ــاح والخس ــان األرب ــدة وبي ــركة الموح ــة الش ــة ميزاني ــماع ومناقش س
التدفقــات الماليــة وااليضاحــات عــن الســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31 مقارنــة 
ــي  ــن مراقب ــا م ــادق عليه ــي 2019/12/31 المص ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــع الس م
حســابات الشــركة وتقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا 

ــة. ــر الحوكم ــة تقري ــتقبلية ومناقش ــا المس ــي وخططه المال

ســماع ومناقشــة تقريــر لجنــة التدقيــق والمخاطــر حــول البيانــات الماليــة . 2
ــي  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــالل الس ــي خ ــا المال ــركة ومركزه ــاط الش ــن نش ع

2020/12/31

سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات وتحديد ارباحهم.. 3

مناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع األرباح على المساهمين. 4

النظر في تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.. 5

عــرض اســتئجار المكاتــب االداريــة فــي المبنــى الكائــن فــي معيــذر والمملــوك . 6
لرئيــس مجلــس االدارة كمقــر للمجموعــة.

البحث في جدوى شراء أسهم خزينة.. 7

جــدول . 8 وتجديــد  لالنعقــاد  للشــركة  الســنوية  العامــة  الجمعيــة  دعــوة 
أعمالهــا.

10

مناقشــة الطلــب المقــدم للمجموعــة مــن شــركة اليغانســيا جــروب القابضة 2021/442021/4/7
10ذ.م.م لالســتحواذ عليهــا مــن المجموعة. 

10فتح باب الترشح النتخاب )4( أربعة أعضاء مستقلين في مجلس االدارة. 2021/452021/4/14

2021/462021/4/25
ــدة  ــركة العائ ــدة للش ــرة الموح ــة المختص ــة المرحلي ــات المالي ــة البيان مناقش
للربــع األول مــن الســنة الماليــة 2021 والمنتهــي فــي 31 مــارس 2021 والمصادقــة 

عليهــا.
10

ــاء 2021/472021/5/5 ــة أعض ــاب أربع ــاد إلنتخ ــركة لالنعق ــة للش ــة العادي ــة العام ــوة الجمعي دع
ــس اإلدارة. ــتقلين لمجل 9مس

2021/482021/5/30
ــر بشــأن قبــول عــرض  ــر تعييــن مستشــار مالــي لتقديــم تقري مناقشــة  وتقري
االســتحواذ مــن عدمــه اســتنادًا الــى قــرار مجلــس ادارة الهيئــة باصــدار نظــام 

ــنة 2014. ــم )2( لس ــتحواذ  رق ــاج واالس االندم
10

البيانــات الماليــة النصــف ســنوية المراجعــة الموحــدة 2021/492021/8/10 االطــالع ومناقشــة 
10للفتــرة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021. 

القابضــة 2021/502021/9/9 اســتثمار  مجموعــة  ادارة  مجلــس  رئيــس  ونائــب  رئيــس  انتخــاب 
10ش.م.ع.ق

مناقشــة تقريــر وتوصيــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر بخصــوص مــا تــم التوصــل 2021/512021/10/7
9اليــه فــي عمليــة االســتحواذ واتخــاذ المجلــس لقــراره علــى ضــوء المناقشــة
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مناقشــة مــا توصــل اليــه رئيــس المجلــس فــي المفاوضــات مــع شــركة 2021/522021/10/12
ــتحواذ ــة االس ــادل لعملي ــب التب ــق بنس ــا يتعل ــة فيم ــروب القابض ــيا ج 9اليغانس

2021/532021/10/18

مناقشة مستجدات عمليات االستحواذ.. 1

مناقشــة عــروض األســعار التــي تلقتهــا المجموعــة للتنــازل عــن عقــد . 2
ايجــار ســكن عمــال شــركة تريلكــو

8

2021/542021/10/25
مناقشــة البيانــات الماليــة المختصــرة الموحــدة كمــا فــي ولفتــرة التســعة 

أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021
10

8صالحيات رئيس مجلس االدارة2021/552021/10/26

2021/562021/11/1
مناقشــة نقــاط الخــالف مــع شــركة اليغانســيا فيمــا يتعلــق بعقــد مبادلــة 

األســهم
10

2021/572021/11/7
مناقشــة نقــاط الخــالف مــع شــركة اليغانســيا فيمــا يتعلــق بعقــد مبادلــة 

األســهم
10

2021/582021/11/9
العــرض وجميــع  األســهم ومســتند  االطــالع ومناقشــة عقــد مبادلــة 

العــرض مســتند  مــع  تقديمهــا  المطلــوب  المســتندات 
9

9صالحيات خاصة لرئيس المجلس2021/592021/12/9

9التسهيالت المصرفية من بنك قطر الدولي االسالمي2021/602021/12/29

6   أمين السر:

أصــدر المجلــس قــرارًا بتاريــخ  23 فبرايــر 2020 بتعييــن الســيدة / ســناء دعكــور  أمينــً للســر مــكان الســيد جوزيــف عقيقــي  الــذي 
ــتثمار  ــة إس ــي مجموع ــل ف ــون، وتعم ــي القان ــة ف ــهادة جامعي ــى ش ــور حاصلةعل ــناء دعك ــيدة س ــه. الس ــن منصب ــتقال م اس
ــر  ــن الس ــام أمي ــد ق ــة. وق ــركات التابع ــة والش ــة للمجموع ــؤون القانوني ــم الش ــس قس ــة رئي ــر 2020 بصف ــذ فبراي ــة من القابض

ــا: ــس ومنه ــال المجل ــة أعم ــيير كاف ــزم بتس ــام، وإلت ــن مه ــه م ــون ب ــا يقوم ــس فيم ــاء المجل ــة أعض ــس وكاف ــة الرئي بمعاون

تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار في االجتماع،  	
ويثبت بها اعتراضات األعضاء على أي قرار أصدره المجلس.

قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها. 	

قيد االجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها  	
موضحا فيها: األعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في االجتماع، واالعتراضات إن وجدت.

حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت المجلس ومكاتباته في سجالت  	
ورقية وإلكترونية بحسب الحال، وقد تم إرسال الدعوات بشكل إلكتروني دائمُا، ولم يعترض أحد من أعضاء 

المجلس، وتاكد أمين السر من وصول الدعوات للجميع.

إرسال الدعوة ألعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا- مرفقً بها جدول األعمال قبل التاريخ المحدد النعقاد  	
االجتماع، واستالم طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ تقديمها.

التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين األعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية  	
وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين.
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تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات  	
الخاصة بها

حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام  	
هذا النظام، وقد صدر في ذلك محضر إجتماع مجلس اإلدارة  رقم 12/2018 تاريخ 13 يونيو 2018 بإعالم مجلس 
اإلدارة بالمناصب المحظر عليهم الجمع بينها، وأقر الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بعلمهم الكامل وأقروا بعدم 

شغلهم أي من المناصب المحظورة عليهم الجمع بينها.

7   لجان المجلس:

ــر  ــخ 14 أكتوب ــارة 2020/37 تاري ــم إش ــه رق ــب إجتماع ــر بموج ــق والمخاط ــة التدقي ــة لجن ــادة هيكل ــى إع ــس اإلدارة عل ــق مجل  واف
2020، وتــم إصــدار قــرار بتســمية عضــو جديــد فــي  لجنــة التدقيــق والمخاطــر مــع بقــاء تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 

كمــا هــو.  

ــب  ــا تطل ــة كلم ــة دوري ــام بمراجع ــركة والقي ــة للش ــة الداخلي ــام الرقاب ــرح نظ ــل مقت ــر بتعدي ــق والمخاط ــة التدقي ــزم لجن وتلت
األمــر، بمــا فــي ذلــك إعتمــاد خطــة التدقيــق الســنوية وجــدول التدقيــق الداخلــي للشــركات التابعــة الســنوي، كمــا وتلتــزم لجنــة 

التدقيــق باتمــام مــا يلــي:

وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقاللهم في أداء عملهم. 	

اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية في الشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من  	
التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير 

التقارير المالية الدولية )IFRS/IAS( و)ISA( ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة 
IFRS/( صريحة عّما إذا كان قد حصل على كّل المعلومات الضرورّية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية

IAS(، وما إذا كان التدقيق قد ُأجري وفقً لمعايير التدقيق الدولية )ISA( أم ال.

اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوّية والنصف سنوّية والربعّية ومراجعتها. 	

دراسة ومراجعة تقارير ومالحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها. 	

تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة  	
تلك األرقام والبيانات والتقارير.

التنسيق بين المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة. 	

مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر. 	

إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس. 	

التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات. 	

مراجعة السياسات واإلجراءات المالّية والمحاسبّية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس. 	

مراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت. 	

وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذا في االعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات  	
السوق، والتوجهات االستثمارية والتوسعية للشركة.

اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشح لها. 	

إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس-في الوقت الذي يحدده- متضمنة  	
توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناًء على تكليف من المجلس أو رئيسه.

تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة. 	

مناقشة مراقب الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة  	
القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.
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8   إجتماعات اللجان:

ــر مــن شــهرين، وتكــون  ــة أكث ــة التدقيــق والمخاطــر )24(  أربعــة وعشــرون اجتماعــا ال تفصــل بيــن كل منهــا مهل عقــدت لجن
بذلــك قــد قامــت بعــدد إجتماعــات يفــوق العــدد األقــل المنصــوص عنــه فــي المــادة 19 مــن نظــام الحوكمــة.

وقــد إلتــزم مجلــس اإلدارة فــي حظــر تولــي رئاســة أكثــر مــن لجنــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة المذكــورة فــي أنظمــة الحوكمــة، 
ولــم يتــم الجمــع بيــن رئاســة لجنــة التدقيــق وعضويــة أي لجنــة، ولــم تنعقــد أي لجنــة إال بحضــور رئيســها وعضــو علــى األقــل، 

وقــد حــرر محضــر لــكل إجتمــاع، وبيــن فيــه مــا دار باإلجتمــاع ووقــع مــن رئيــس اللجنــة واألعضــاء الحاضريــن.

وتلتــزم اللجــان فــي رفــع تقاريــر ســنوية إلــى المجلــس بمــا قامــت بــه مــن أعمــال وتوصيــات، وقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة عــرض 
توصيــات اللجــان فــي أول إجتماعــات لــه بعــد إنعقــاد تلــك اللجــان، ويلتــزم المجلــس فــي تضميــن أعمــال اللجــان فــي التقريــر 

الســنوي

9   نظام الرقابة الداخلية:

تلتــزم الشــركة سياســة ومقتــرح لجنــة التدقيــق والمخاطــر فــي نظــام الرقابــة الداخليــة، والــذي يتضمــن آليــة الرقابــة وتحديــد 
مهــام واختصاصــات إدارات وأقســام الشــركة، وأحــكام وإجــراءات المســؤولية بشــأنها، وبرامــج توعيــة وتثقيــف العامليــن 
ــد  ــى- تحدي ــد أدن ــة - كح ــر المتضمن ــي إدارة المخاط ــركة ف ــة الش ــة، و خط ــة الداخلي ــال الرقاب ــة وأعم ــة الذاتي ــة الرقاب بأهمي
ــى  ــركة عل ــدرة الش ــدى ق ــة، وم ــة الحديث ــر التقني ــا مخاط ــي مقدمته ــركة وف ــا الش ــرض له ــد تتع ــي ق ــية الت ــر الرئيس المخاط
ــا.  ــن آثاره ــل م ــا أو التقلي ــبل تفاديه ــا، وس ــة به ــج التوعي ــا، وبرام ــها، ومتابعته ــا، وقياس ــرف عليه ــات التع ــر، وآلي ــل المخاط تحم
ــم وإدارة  ــة لتقيي ــا وفّعال ــي عمله ــتقلة ف ــون مس ــر تك ــدة أو أكث ــاء وح ــى إنش ــركة عل ــة للش ــة الداخلي ــام الرقاب ــتمل نظ ويش
ــة التــزام الشــركة بالضوابــط الخاصــة بالتعامــالت الماليــة خاصــة مــع أي طــرف ذي عالقــة،  المخاطــر، والتدقيــق المالــي ورقاب
ويتولــى أعمالهــا مدقــق داخلــي أو أكثــر مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي أعمــال التدقيــق المالــي وتقييــم األداء وإدارة المخاطــر، 
والــذي ســمح لــه بدخــول كافــة إدارات الشــركة ومتابعــة أعمالهــا، والــذي صــدر بتعيينــه وتحديــد مهامــه ومكافآتــه قــرارًا مــن 

المجلــس، ويكــون مســؤواًل أمامــه.

وتلتــزم الشــركة أيضــا فــي إلتــزام المدقــق الداخلــي فــي الرفــع  إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر، تقريــرًا كل خمــس وأربعيــن 
يومــً عــن أعمــال الرقابــة الداخليــة بالشــركة، ويحــدد المجلــس، بنــاء علــى توصيــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر، البيانــات التــي يجــب 

أن يتضمنهــا التقريــر علــى أن تتضمن-علــى األقل-مــا يأتــي ::
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إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالّية واالستثمارات وإدارة المخاطر 	

مراجعة تطّور عوامل المخاطر في الشركة ومدى مالءمة وفاعلية األنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة  	
عة في السوق التغييرات الجذرّية أو غير المتوقَّ

تقييم شامل ألداء الشركة بشأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلّية، وأحكام هذا النظام 	

مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق 	

مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلّية عند تحديد المخاطر وإدارتها 	

المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها 	

المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.. 	

10   الرقابة الخارجية:

كمــا وتلتــزم لجنــة التدقيــق والمخاطــر فــي الشــركة بمراجعــة وفحــص عــروض مراقبــي الحســابات المســجلين بجــدول 
ــا  ــه مدقق ــن مقدم ــر لتعيي ــرض أو أكث ــار ع ــببة باختي ــة مس ــس توصي ــى المجل ــع إل ــة، وترف ــدى الهيئ ــن ل ــن الخارجيي المدققي
ــا للشــركة، وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم إدراجهــا بجــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة وتعيــن  خارجي
الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات أو أكثــر لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة بحــد أقصــى خمــس 

ــن. ــنتين متتاليتي ــرور س ــل م ــه قب ــادة تعيين ــوز إع ــة، وال يج ــنوات متصل س

11   متطلبات اإلفصاح والشفافية:

ــس  ــن رئي ــا كل م ــي يمتلكه ــهم الت ــدد األس ــة وع ــر المالي ــا التقاري ــا فيه ــاح بم ــات اإلفص ــة متطلب ــس اإلدارة سياس ــزم مجل يلت
وأعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، وكبــار المســاهمين أو المســاهمين المســيطرين، وكذلــك اإلفصاح عــن المعلومات 
الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان أيــا منهــم 

عضــوا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــوا بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.

وقــد قامــت الشــركة باإلفصاحــات الفوريــة والدوريــة جميعهــا وفقــً لألنظمــة المعتمــدة مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، ال 
ســيما نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بقــرار رقــم 3 لســنة 2010 والمعــدل، بكليتــه ال 
ســيما المــواد 48 ومــا يليهــا، بحيــث قامــت باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة 2020، والبيانــات الماليــة للربــع 
األول مــن ســنة 2021، والبيانــات الماليــة للنصــف األول مــن الســنة الماليــة 2021، كمــا والبيانــات الماليــة للربــع الثالــث مــن ســنة 2021. 
وقــام المجلــس باإلفصــاح عــن عــدد األســهم التــي يمتلكهــا رئيــس وأعضــاء المجلــس وكبــار المســاهمين وعــن المعلومــات 
الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس بحســب القانــون ال ســيما علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة www.ihgqatar.com، كمــا 

وإحتفظــت الشــركة بنســخ محدثــة مــن ســجل المســاهمين عــن نهايــة كل شــهر منــذ تأسيســها.

امــا األســهم التــي يمتلكهــا رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا وكبــار المســاهمين، ونســبتهم مــن رأس 
مــال المجموعــة حتــى تاريــخ 2021/12/31، فهــي التاليــة.
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عدد األسهمالصفةاإلسم
النسبة في رأس 

المال %

% 1.03 8.517.900رئيس مجلس اإلدارةخالد غانم سلطان الهديفي الكواري

%8.092.0200.97عضو مجلس اإلدارةحمد غانم سلطان الهديفي الكواري

-10,000عضو مجلس اإلدارةالشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

--عضو مجلس اإلدارةحمد عبدهلل شريف العمادي

-0عضو مجلس اإلدارةعمر عبد العزيز المرواني

% 1.03  8.517.910عضو مجلس اإلدارةعبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري

 - -عضو مجلس اإلدارةمحمد غانم سلطان الهديفي الكواري

% 8.7 72.219.519عضو مجلس اإلدارةسلطان غانم سلطان الهديفي الكواري

%8.517.9101.03عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري

--الرئيس التنفيذي للمجموعةسامر محمد وهبة

--الرئيس المالي للمجموعةمحمد ديب عبدهلل

رئيس الشؤون القانونية للمجموعة سناء دعكور

و أمين السر

--

والشــؤون محمد رزق البشــرية  المــوارد  مديــر 

للمجموعــة اإلداريــة 

--

--مسؤولة عالقات المستثمرين كريستين صليبي

أما كبار المساهمين والذين يمتلكون أكثر من 5 % من رأسمال الشركة حتى تاريخ 2021/12/31 فهم:

النسبة في رأس المال %عدد األسهماإلسم

8.70%72.219.519سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري

6.66%55.247.521شركة انفرا رود للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

5.12%42.511.840ورثة غانم سلطان الهديفي الكواري

 وتلتزم الشركة سياسة اإلفصاح عن التعامالت والصفقات مع األطراف ذوي العالقة، وعن عمليات التداول التي يقوم بها
.أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والمطلعين

 وتلتزم الشركة في تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفيً أو إثباتً، وذلك عن طريق المتحدث الرسمي بإسم
 الشركة والمذكور أعاله، وتلتزم الشركة بكيفية اإلفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما ال يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات

.الصلة، ويقوم المجلس بالتأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد اإلفصاح
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12   حقوق أصحاب المصالح:

تتلتــزم الشــركة بالمســاواة بيــن جميــع المســاهمين، وقــد تضمــن النظــام األساســي للشــركة حــق المســاهمين فــي التصويــت 
ــتراك  ــة واإلش ــات العام ــور الجمعي ــق حض ــاح وح ــي األرب ــب ف ــى النصي ــول عل ــهم والحص ــي األس ــرف ف ــق التص ــي، وح التراكم
فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا، وتلتــزم الشــركة فــي فتــح البــاب للمســاهمين فــي طلــب أي معلومــات بمــا ال يضــر 
بمصالــح الشــركة، كمــا وان للشــركة موقــع إلكترونــي يمكــن المســاهمين جميعــا مــن اإلطــالع علــى أوراقهــا ومعلوماتهــا 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

قائمة أعضاء مجلس اإلدارة مع بيان األعضاء المستقلين وغير المستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين وتحديد مدة  	
شغل مقعد مجلس اإلدارة لكذا عضو على حدة وبيان ما إذا كان يشغل مقعد بأي من مجالس إدارة الشركات 

األخرى.

أمين سر مجلس اإلدارة وقرار تسميته مرفقا به شهادته العلمية أو شهادة خبرة وفقا للمادة 16 من نظام حوكمة  	
الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

قائمة المفوضين بالتوقيع عن الشركة. 	

قائمة المطلعين. 	

نسبة مساهمة أعضاء مجلس اإلدارة في رأس المال. 	

هيكل راس المال ونسبة مساهمة كبار المساهمين في رأس مال الشركة. 	

بيان توضيحي ومفصل لهيكل مساهمة الشركة في أي شركة تابعة لها وتحديد نسب التملك. 	

هيكل تنظيمي للشركة يبين فيه كبار المدراء التنفيذيين. 	

النظام األساسي. 	

السجل التجاري. 	

قائمة بالسياسات واإلجراءات القائمة بالشركة. 	

المدقق الخارجي. 	

بيانات مسؤولي اإلتصال. 	

النظام األساسي وعقد التأسيس وتعديالتها. 	

ميثاق الحوكمة. 	

البيانات المالية . 	
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13   حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة:

يضمن النظام األساسي للشركة تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها: 

تضمن المادة 45  والمادة 58 من النظام األساسي للشركة،  حق المساهم أو المساهمين المالكين ما ال يقل عن  	
)%10( من رأس مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون 

)%25( من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد وفقا لإلجراءات التي 
يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.

تضمن المادة 49 من النظام األساسي، أنه إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس مال الشركة على األقل  	
إدراج مسائل معينة في جدول األعمال، وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة 

هذه المسائل في اإلجتماع.

تضمن المادة 52 من النظام األساسي للشركة، حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة  	
الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول األعمال، وتيسير كل ما من شأنه 

العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه 
األسئلة كما وحق المساهم في توجيه األسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم باإلجابة عليها بالقدر الذي ال يعّرض 

مصلحة الشركة للضرر، وحقه في االحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار 
الجمعية العامة واجب النفاذ.

تضمن المادة 48 من النظام األساسي للشركة، حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛  	
مساهمً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على أال يزيد عدد األسهم التي يحوزها 

الوكيل بهذه الصفة على )%5( من أسهم رأس مال الشركة كما وحق المساهمين القصر والمحجور عليهم في 
حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانونً،  كما وتضمن الحق في التصويت على 

قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد واإلجراءات التي تحكم عملية التصويت.

حق المساهم في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعً  	
خاصً ألعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر االجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض 

عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن.

14   تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة والتصويت:

تقــوم الشــركة بتمكيــن المســاهمين مــن اإلطــالع علــى محضــر الجمعيــة العامــة ونتائجهــا وذلــك باإلفصــاح عنهــا فــورًا لهيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر ووزارة الصناعــة والتجــارة كمــا وبوضــع المحضــر علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي.

كمــا ال يوجــد اي عائــق مــن قيــام أي مســاهم فــي إســتخدام حقــه فــي التصويــت، ال ســيما وأن التصويــت تراكمــي وطريقــة 
التصويــت هــي باإلقتــراع الســري.

.
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15   حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع األرباح:

تلتــزم الشــركة فــي تحديــد نســبة الحــد األدنــى مــن األربــاح الصافيــة التــي يجــب توزيعهــا علــى المســاهمين، وقــد تضمــن عقــد 
ــاهم  ــنويً، وللمس ــاهمين س ــى المس ــة عل ــاح الصافي ــن األرب ــبة 5 % م ــع نس ــركة توزي ــب الش ــه واج ــادة 72 من ــي الم ــيس ف التأس
حــق الحصــول علــى أرباحــه التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة ســواء كانــت نقديــة أو أســهمها مجانيــة إذا كان مســجاًل بســجل 

المســاهمين لــدى جهــة اإليــداع فــي نهايــة تــداول يــوم إنعقــاد الجمعيــة العامــة.

16   حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى:

تضمــن الشــركة بموجــب الحــق فــي التصويــت التراكمــي بحســب المــادة 29 مــن  نظامهــا حمايــة حقــوق المســاهمين بصفــة 
عامــة واألقليــة بصفــة خاصــة، كمــا وتلتــزم الشــركة فــي المــادة 80 مــن نظامهــا بحقــوق المســاهمين بشــكل عــام بحيــث 

تلتــزم الشــركة بالقوانيــن ال ســيما قانــون الشــركات التجاريــة وقوانيــن وأنظمــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. 

ــل  ــد تخ ــي ق ــات الت ــرى أو التصرف ــات الكب ــرام الصفق ــال إب ــي ح ــاهمين ف ــة للمس ــركة الحماي ــي للش ــام األساس ــر النظ ويوف
ــث: ــاهمين بحي ــح المس بمصال

ــر . 1 ــركة، أو أن يتج ــة الش ــأنه منافس ــن ش ــل م ــي أي عم ــترك ف ــس أن يش ــو المجل ــس اإلدارة أو عض ــس مجل ــوز لرئي ال يج
لحســابه او لحســاب الغيــر فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه الشــركة وإال كان للشــركة أن تطالبــه بالتعويــض أو أن 

ــابها. ــت لحس ــد  أجري ــرها ق ــي باش ــات الت ــر أن العملي تعتب

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه أو أحــد المديريــن أن يقــوم بعمــل مشــابه لنشــاط الشــركة، أو أن تكــون لــه . 2
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود والمشــاريع واإلرتباطــات التــي تتــم لحســاب الشــركة.

ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــً نقديــً مــن أي نــوع كان ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أن تضمــن أي قــرض يعقــده . 3
ــر باطــال كل تصــرف يتــم علــى خــالف أحــكام هــذه المــادة، دون إخــالل بحــق الشــركة فــي  ــر، ويعتب أحدهــم مــع الغي

مطالبــة المخالــف بالتعويــض عنــد اإلقتضــاء.

يحظــر علــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو العامليــن أن يســتغل أي منهــم مــا وقــف عليــه مــن معلومــات بحكــم . 4
عضويتــه أو وظيفتــه فــي تحقيــق مصلحــة لــه أو لزوجــه أو ألوالده أو ألحــد مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعة ســواء بطريقة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة نتيجــة التعامــل فــي األوراق الماليــة للشــركة، كمــا ال يجــوز أن يكــون ألي منهــم مصلحة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة مــع أي جهــة تقــوم بعمليــات يــراد بهــا إحــداث تأثيــر فــي أســعار األوراق الماليــة التــي أصدرتهــا الشــركة، 
ويبقــى هــذا الحظــر ســاريا لمــدة ثــالث ســنوات بعــد إنتهــاء عضويــة الشــخص فــي مجلــس اإلدارة أو إنتهــاء عملــه فــي 

الشــركة.
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ــر . 5 يلتــزم المجلــس باإلفصــاح عــن التعامــالت والصفقــات التــي تبرمهــا الشــركة مــع أي طــرف ذي عالقــة ويكــون لألخي
فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة.

ــا أو . 6 ــر به ــاهمين أو يض ــن المس ــة م ــة معين ــة فئ ــدر لمصلح ــه يص ــرى أن ــرار ي ــى أي ق ــراض عل ــي اإلعت ــق ف ــاهم الح للمس
يجلــب نفعــً خاصــً ألعضــاء المجلــس أو غيرهــم دون إعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر اإلجتمــاع وحقــه فــي 

إبطــال مــا إعتــرض عليــه مــن قــرارات وفقــا ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن.

لــكل مســاهم أن يرفــع الدعــوى منفــردا فــي حالــة عــدم قيــام الشــركة برفعهــا، إذا كان مــن شــأن الخطــأ إلحــاق ضــرر . 7
خــاص بــه كمســاهم، علــى أن يخطــر الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى، ويقــع باطــال كل شــرط فــي النظــام األساســي 

للشــركة يقضــي بغيــر ذلــك.

كمــا وتلتــزم الشــركة بموجــب المــادة 48 مــن نظامهــا األساســي بحظــر التمييــز بيــن المســاهمين ألي ســبب ومعاملــة صغــار 
المســاهمين واألقليــة معاملــة كبــار المســاهمين فــي كل األحــوال ال ســيما فــي حــال إبــرام الشــركة صفقــات كبيــرة قــد تضــر 
بمصالحهــم او تخــل بملكيــة رأس مــال الشــركة، بحيــث ال يجــوز إبــرام الصفقــات الكبــرى التــي من شــأنها امتــالك أو بيــع أو تأجير 
أو مبادلــة أو التصــّرف )باســتثناء إنشــاء الضمانــات( بأصــول الشــركة أو األصــول التــي ستكتســبها الشــركة أو تلــك الصفقــات التــي 
مــن شــأنها تغييــر الطبيعــة األساســّية لعمــل الشــركة أو التــي تتجــاوز قيمتهــا اإلجماليــة )10%( مــن القيمــة األقــل بيــن القيمــة 

الســوقية للشــركة أو قيمــة صافــي أصــول الشــركة وفقــا آلخــر بيانــات ماليــة معلنــة،  إال مــن خــالل اإلجــراءات التاليــة:

أن يتم إتخاذ القرار بذلك من خالل جمعية عامة .  .1

أن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن اإلتفاق المزمع الدخول فيه.  .2

إستيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبرى وإتباع تعليمات الجهات الرسمية بما يحمي حقوق األقلية.  .3

17   حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين:

 تطــرق المجلــس فــي ميثــاق الحوكمــة ألهميــة سياســة »اإلنــذار المبكــر« الــذي يحــث موظفــي المجموعــة علــى اإلبــالغ عــن 
أيــة ســلوكيات مشــبوهة، غيــر أخالقيــة أو غيــر قانونيــة مضــرة بســمعة المجموعــة مــن خــالل اآلليــة المعتمــدة لذلــك، وكمــا 
يحــرص المجلــس علــى ســرية وحمايــة بالغــات الموظفيــن مــن أيــة ردود فعــل ســلبية مــن قبــل زمالئهــم أو مــن قبل المســؤول 

عــن الموظفيــن المعنييــن.

18   المسؤولية اإلجتماعية للمجموعة:

ــزم  ــه وتلت ــل ضمن ــذي يعم ــع ال ــاه المجتم ــة تج ــؤولية اإلجتماعي ــدأ المس ــن بمب ــؤولة، تؤم ــة مس ــأة وطني ــة، كمنش المجموع
المجموعــة بتعزيــز قيــم التنميــة بشــكل دائــم وحمايــة وحفــظ الحيــاة اإلنســانية والصحــة والمــوارد الطبيعيــة والبيئــة، كمــا 

تحــرص علــى إضافــة قيمــة إلــى المجتمــع الــذي تعمــل فيــه.
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ب    لجان المجلس:

لجنة التدقيق والمخاطر:  1

وتتألــف مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل يعينهــم المجلــس مــن ذوي الخبــرة فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبية، وتعقــد 
إجتماعاتهــا فــي دولــة قطــر  بالحضــور الشــخصي أو بواســطة أيــة وســيلة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة، ويتــم عقــد إجتماعــات 
اللجنــة علــى فتــرات ال تتعــدى الشــهرين، وترســل تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة، ويكــون لللجنــة الصالحيــات المنصــوص عنهــا 
ــة الداخليــة، نظــام التدقيــق الداخلــي،  ــر الماليــة، نظــام الرقاب فــي ميثــاق لجنــة التدقيــق والمخاطــر الســيما صالحيــات التقاري
ــر  ــة، وإدارة المخاط ــائل المهم ــى المس ــر إل ــت النظ ــن، لف ــن الخارجيي ــة المدققي ــركة، مراقب ــال الش ــدى إمتث ــة م ــام مراقب نظ

ــال. واإلمتث

ســرها،  أميــن  بواســطة  كتابيــً  محاضرهــا  بتنظيــم  اللجنــة  وتقــوم  كمــا  اإلدارة،  مجلــس  إلــى  تقاريرهــا  اللجنــة  وترفــع 
وتصدرالقــرارات باألغلبيــة البســيطة، وتتــم الدعــوة لإلجتمــاع بواســطة الرئيــس أو إثنيــن مــن أعضائهــا، ويتــم نصابهــا بحضــور 

ــاء. ــن االعض ــن م إثني

وقد عقدت  للجنة التدقيق والمخاطر في المجموعة )24( أربعة وعشرون إجتماعا خالل العام 2021، 

 أما أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر فهم:

المنصبعضو اللجنة

 رئيس لجنة التدقيق والمخاطر- عضو مجلس إدارة مستقلالسيد عمر عبد العزيز المرواني

عضو لجنة التدقيق والمخاطر- عضو مجلس إدارة مستقل الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو لجنة التدقيق والمخاطر- مستشار مجلس اإلدارةالسيد وليد أحمد السعدي

عضو لجنة التدقيق والمخاطرالسيد سمير أبو لغد

لجنة  الترشيحات والمكافآت:  2

ــة أعضــاء علــى األقــل، وتعقــد إجتماعاتهــا فــي دولــة قطــر مرتيــن فــي الســنة علــى األقــل، وترســل تقاريرهــا  تتألــف مــن ثالث
إلــى مجلــس اإلدارة، وتقــوم بمهــام وضــع األســس والمعاييــر التــي تســتعين بهــا الجمعيــة العامــة فــي إنتخــاب األصلــح مــن 
بيــن المرشــحين لعضويــة المجلــس وترشــيح مــن تــراه مناســبً لعضويــة المجلــس حــال خلــو أي مــن مقاعــده، ووضــع مشــروع 
التعاقــب علــى إدارة الشــركة لضمــان ســرعة تعييــن البديــل، وترشــيح مــن تــراه مناســبا لشــغل أي مــن وظائــف اإلدارة التنفيذيــة، 
ــى  ــنوي إل ــر س ــى تقري ــة إل ــات باإلضاف ــع التوصي ــس م ــى المجل ــا إل ــس اإلدارة ورفعه ــة مجل ــيح لعضوي ــات الترش ــي طلب وتلق
ــدور تحديــد السياســة العامــة  ــاًل شــاماًل ألداء المجلــس، كمــا وتقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ب المجلــس يتضمــن تحلي

لمنــح المكافــآت فــي الشــركة ســنويً، وتحديــد أســس منــح البــدالت والحوافــز بالشــركة.

وترفــع اللجنــة تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة، وتحتفــظ بســجالت إجتماعاتهــا، وتأخــذ قراراتهــا باألغلبيــة البســيطة، وتتــم الدعوة 
إلــى إجتماعاتهــا بواســطة رئيســها أو إثنيــن مــن أعضائهــا قبــل أســبوع علــى األقــل مــن إجتماعهــا. ويكــون نصابهــا حضــور إثنيــن 

ــن أعضائها. م
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المنصبعضو اللجنة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتالشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد. خالد غانم سلطان الهديفي الكواري

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد. حمد عبدهلل شريف العمادي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري

ج   اإلدارة التنفيذية العليا للشركة وصاحيات أعضائها  ومسؤولّياتهم      
      وأعمالهم خال السنة، ومكافآتهم:

الهيكل التنظيمي ويتألف من:

أما أعضاء اللجنة الحاليين فهم:

سامر محمد وهبة: الرئيس التنفيذي للمجموعة . 1

محمد غانم سلطان الهديفي الكواري: نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة. 2

محمد عبدهلل: الرئيس المالي للمجموعة. 3

ســناء دعكــور: رئيــس قســم الشــؤون القانونيــة للمجموعــة – أميــن ســر المجلــس ولجنــة التدقيــق والمخاطر.ولجنــة . 4
الترشــيحات والمكافــآت.

محمد رزق: مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجموعة. 5

كريستين صليبي: مسؤولة عالقات المستثمرين . 6

أدى جميــع أعضــاء االدارة التنفيذيــة جميــع األعمــال الموكلــة إليهــم علــى أكمــل وجــه، وإمتثــل كل منهــم بمســؤولياته خــالل 
. لسنة ا
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د   المكافآت:

حــدد النظــام األساســي للشــركة فــي مادتــه رقــم 38 بــأن الجمعيــة العامــة هــي المخولــة لتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس 
ــة  ــتقطاعات القانوني ــات واإلس ــم اإلحتياط ــد خص ــي بع ــح الصاف ــن الرب ــى 5 % م ــآة عل ــك المكاف ــبة تل ــد نس ــى أال تزي اإلدارة عل

وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن 5 % مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع علــى المســاهمين.

أمــا مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا، فتعتمــد علــى نفــس المعاييــر المتعلقــة والخاصــة بالعامليــن فــي الشــركة، علــى أن يتــم 
إجــراء التقييــم مــن خــالل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بنــاء علــى نظــام تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة المعتمــد لديهــا.

وبذلــك، فــإن إســتحقاق المكافــآت يعتمــد أساســً علــى التقييــم اإلجمالــي ألداء الموظفيــن والــذي يختلــف فــي تركيــزه 
وأهدافــه مــن فتــرة الــى وفــق الظــروف والتحديــات التــي تواجههــا الشــركة، كلــه بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــحيات 

اإلدارة. مجلــس  وموافقــة  والمكافــآت 

 رابعــً:   اإلفصــاح عــن إجــراءات إدارة المخاطــر، والرقابــة الداخليــة فــي الشــركة بمــا فيهــا اإلشــراف علــى 
الشــؤون الماليــة واالســتثمارات، ومــا يتصــل بهــا مــن معلومــات:

قامــت الشــركة بتعييــن أعضــاء لجنــة التدقيــق والمخاطــر وفــق مــا ســبق بيانــه، وعينــت مدقــق داخلــي للمجموعــة على أســاس 
تقديــم تقاريــر تدقيــق داخلــي عــن كل شــركة مــن شــركات المجموعــة خــالل ســنة  2021. وقــد وضــع المدقــق الداخلــي تقاريــر 
ــة  ــات الالزم ــذ التوصي ــر وأخ ــق والمخاط ــة التدقي ــي لجن ــر ف ــة التقاري ــن لمناقش ــدراء العامي ــوة الم ــم دع ــي، وت ــق الداخل التدقي
فــي كل شــركة علــى حــدة.  كمــا وعملــت الشــركة علــى دراســة إســتثماراتها فــي جميــع القطاعــات والتنســيق مــع شــركاتها 
ــن  ــة م ــي المجموع ــود ف ــائر العق ــاوالت وس ــتيراد والمق ــد واإلس ــود التوري ــة عق ــر دراس ــر عب ــبة المخاط ــض نس ــة لتخفي التابع
الناحيــة القانونيــة والماليــة واإلداريــة والتشــغيلية، كمــا وباشــرت الشــركة فــي وضــع أنظمــة حاســوب تربــط جميــع الشــركات 
التابعــة بالشــركة القابضــة لكــي يتــم التواصــل الفعــال والمنتــج مــع جميــع الشــركات التابعــة، كمــا والبــدء فــي ربــط الشــركات 
التابعــة ببعضهــا البعــض مــن اجــل تخفيــض كلفــة األعمــال الخاصــة بتلــك الشــركات بمــا فيهــا األنظمــة الموحــدة للشــؤون 
ــع  ــك للتوزي ــارف وذل ــع المص ــل م ــة التعام ــد طريق ــى توحي ــة إل ــدات، باإلضاف ــن والتوري ــؤون الموظفي ــة وش ــة والقانوني المالي

األنجــح لمــوارد المجموعــة وقدراتهــا الماليــة والتقنيــة 

 خامسً:   أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات:

كما سبق ووضح أعاله.

 سادســً:   اإلفصــاح عــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــركة لتحديــد المخاطــر التــي قــد تواجههــا وطــرق 
تقييمهــا وإدارتهــا، وتحليــل مقــارن لعوامــل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة، ومناقشــة األنظمــة 

ــوق: ــي الس ــة ف ع ــر المتوقَّ ــة أو غي ــرات الجذرّي ــة التغيي ــدة لمواجه المعتم

تهــدف سياســة إدارة المخاطــر الــى تحديــد نقــاط الضعــف والمخاطــر المحتملــة، واإلجــراءات لتفادي حصولهــا، كمــا واإلجراءات 
العالجيــة لهــا وتقليــل آثارهــا عنــد حصولهــا.  وتشــمل سياســة إدارة المخاطــر دراســة وضــع الشــركات التابعــة وتحديــد النقــاط 
ــار الناتجــه  ذات الخطــورة العاليــة والمتوســطة والمنخفضــة الخطــورة، لكــي يتــم العمــل علــى إحتوائهــا وعــدم تفاقــم اآلث
ــة وإدارة  ــة اإلدارات المالي ــيولة، سياس ــدالت الس ــة، مع ــب الربحي ــن، نس ــن الخارجيي ــات المدققي ــة تحفظ ــا دراس ــا فيه ــا، بم عنه

المشــتريات وغيرهــا مــن المخاطــر التشــغيلية ومخاطــر التكنولوجيــا والبيئــة وكيفيــة إدارة األزمــات.

وتقــوم الشــركة بتقييــم المخاطــر التشــغيلية علــى صعيــد المجموعــة كمــا ويقــوم المدقــق الداخلــي بدراســة المخاطــر مــع 
اإلدارة التنفيذيــة ومــدراء الشــركات التابعــة، بحيــث يتــم تحديــد نقــاط الضعــف ومــدى خطورتهــا، وتقديــم التوصيــات الالزمــة 
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لذلــك، بحيــث تتــم المعالجــة والمتابعــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة واللجــان ومجلــس اإلدارة كل بحســب مهامــه بالتنســيق 
مــع اإلدارة التنفيذيــة فــي كل شــركة تابعــة علــى  حــدة.

تقــع علــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الكليــة عــن وضــع الشــركة واإلشــراف علــى إطــار عمــل إدارة مخاطــر المجموعــة، والتــي 
تشــتمل المطلوبــات الماليــه الرئيســية للمجموعــة مــن القــروض و الذمــم الدائنــة التجاريــة و الذمــم الدائنــة األخــرى. إن الغــرض 

الرئيســي مــن هــذه المطلوبــات الماليــة هــو تمويــل عمليــات المجموعــة و توفيــر ضمانــات لدعــم عملياتهــا. 

هذا و تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

المخاطر التشغيليةمخاطر السوقمخاطر السيولة.مخاطر اإلئتمان. 1234

1   مخاطر  اإلئتمان:

مخاطــر اإلئتمــان 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 والمتوجبــة 

علــى العمالء.)ذمــم مدينــه وأرصــدة مدينــه أخــرى(

2   مخاطر السيولة:

ــة  ــج المجموع ــا. منه ــد حلوله ــا عن ــاء  بالتزاماته ــن الوف ــة ع ــز المجموع ــن عج ــأ م ــي تنش ــر الت ــي المخاط ــيولة ه ــر الس مخاط
ــول  ــد حل ــات عن ــاء بالمطلوب ــة للوف ــيولة كافي ــدوام س ــى ال ــر وعل ــه تتوف ــك، بأن ــن ذل ــا أمك ــد، م ــو التأك ــيولة ه ــي إدارة الس ف
موعــد اســتحقاقها فــي ظــل كل مــن الظــروف العاديــة والصعبــة بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو إحــداث ضــرر بســمعة 

ــة. المجموع

تقــوم المجموعــة باســتخدام طريقــة التكاليــف التــي تســتند إلــى النشــاط لوضــع التكلفــة المتعلقــة بمنتجاتهــا وخدماتهــا 
ــوم  ــتثمار. تق ــي اإلس ــا ف ــد لديه ــدات النق ــل لعائ ــتخدام األمث ــدي واإلس ــق النق ــات التدف ــد متطلب ــى رص ــاعد عل ــا يس ــو م وه
المجموعــة بصــورة نموذجيــة بالتأكــد مــن أن لديهــا نقــدًا كافيــً عنــد الطلــب للوفــاء بمصروفــات التشــغيل المتوقعــة ويتضمن 
ذلــك خدمــة إللتزامــات الماليــة ولكنــه مــع اســتبعاد التأثيــر المحتمــل للظــروف القاســية جــدا التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا بشــكل 

معقــول مثــل الكــوارث الطبيعيــة.
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3   مخاطر السوق:

مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتمثلــة فــي التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل معــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــدالت 
الفائــدة وأســعار األســهم التــي تؤثــر علــى إيــرادات المجموعــة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن أدوات ماليــة::

•   مخاطر العمات:

تتعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر العمــالت عــن المبيعــات والمشــتريات والقــروض بعمــالت بخــالف العمــالت الوظيفيه لشــركات 
ــالت ذات  ــة أو بعم ــركات المجموع ــتخدمها ش ــي تس ــالت الت ــم بالعم ــة تت ــالت المجموع ــم تعام ــة. معظ ــة المعني المجموع

ســعر صــرف ثابــت مــع العملــة المســتخدمة.

•   مخاطر اسعار الفائدة:

تتمثــل مخاطــر أســعار الفائــدة فــي أن تتقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات 
فــي أســعار الفائــدة بالســوق. يتعلــق تعــرض المجموعــة لمخاطــر تغيــرات أســعار الفائــدة فــي الســوق أساســً بقــروض 
وتســهيالت المجموعــة التــي تحمــل فوائــد. تتبنــى المجموعــة سياســة التأكــد مــن مراجعــة مخاطــر أســعار الفائــدة علــى نحــو 

منتظــم.

4   المخاطر التشغيلية:

المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناشــئة مــن مجموعــة واســعة مــن األســباب المصاحبة 
ــيولة  لعمليــات المجموعــة والموظفيــن والتقنيــة والبنيــة التحتيــة ومــن عوامــل خارجيــة بخــالف اإلئتمــان أو الســوق أو الس
ــة عمومــا لســلوك الشــركة. تنشــأ المخاطــر  ــر المقبول مثــل تلــك التــي تنشــأ مــن اإلشــتراطات القانونيــة والتنظيميــة والمعايي

التشــغيلية مــن جميــع العمليــات التشــغيلية للشــركة.

ــة تفــادي الخســائر الماليــة واألضــرار بســمعة المجموعــة مــع  هــدف المجموعــة هــو إدارة المخاطــر التشــغيلية بغــرض موازن
ــداع. الفعاليــة الكليــة للتكلفــة ولتفــادي إجــراءات الســيطرة التــي تحــد مــن روح المبــادرة واإلب

المســؤولية األساســية عــن وضــع وتنفيــذ الضوابــط لمعالجــة المخاطــر التشــغيلية مســندة لــإلدارة العليــا فــي كل وحــدة عمــل. 
يدعــم هــذه المســؤولية وضــع معاييــر كليــة علــى مســتوى المجموعــة إلدارة مخاطــر التشــغيل فــي المجــاالت التاليــة:

متطلبات الفصل المناسب للواجبات متضمنة التفويض المستقل بالمعامالت، 	

متطلبات تسوية ورصد المعامالت، 	

اإللتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية، 	

توثيق الضوابط واإلجراءات، 	

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها المجموعة وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة  	
المخاطر التي يتم تحديدها،

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإجراءات المعالجة المقترحة، 	

وضع خطة طوارئ 	

التدريب والتطور المهني 	

المعايير األخالقية والتجارية 	

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين على ذلك عندما يصبح ذلك فعااًل. 	
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اإللتــزام بمعاييــر المجموعــة يدعمــه برنامــج مراجعــات دوريــة يتــم القيــام بهــا مــن جانــب التدقيــق الداخلــي. تتــم مناقشــة 
النتائــج التــي يتوصــل إليهــا التدقيــق الداخلــي مــع إدارة وحــدة العمــل المتعلقــة بهــا مــع تقديــم تقاريــر إلــى لجنــة التدقيــق 

ــة. ــا للمجموع ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــر ومجل والمخاط

 ســابعً:   اإلفصــاح عــن تقييــم أداء المجلــس ومــدى التــزام أعضائــه بتحقيــق مصالــح الشــركة، والقيــام 
بأعمــال اللجــان، وحضــور اجتماعــات المجلــس ولجانــه، واإلفصــاح عــن تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة العليا 
بشــأن تطبيــق نظــام الرقابــة الداخلّيــة وإدارة المخاطــر بمــا فيهــا تحديــد عــدد التظلمــات، والشــكاوى، 

والمقترحــات، والباغــات، والطريقــة التــي عالــج بهــا المجلــس المســائل الرقابيــة:

تختــص لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي تقييــم أداء مجلــس اإلدارة ومــدى إلتــزام األعضــاء بتحقيــق مصالــح الشــركة والقيام 
بإلتزاماتهــم المنصــوص عنهــا فــي نظــام الحوكمــة وقانــون الشــركات التجاريــة وعقــد تأســيس المجموعــة والقوانيــن 
واألنظمــة ذات الصلــة، وقــد عقــد مجلــس اإلدارة واحــد وعشــرون اجتماعــا خــالل ســنة  2021، وقــد حضــر كل أعضــاء مجلــس 

اإلدارة فــي أغلــب األحيــان، ولــم ينقــض أكثــر مــن شــهرين بيــن أي إجتماعيــن متتالييــن للمجلــس.

وإعتمــد المجلــس البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي العــام  2020، كمــا والبيانــات الماليــة للربــع األول والنصــف األول 
والربــع الثالــث مــن الســنة الماليــة   2021، وتمــت مراجعــة تقاريــر مراقبــي الحســابات ومناقشــتها، وناقــش مجلــس اإلدارة أنظمــة 
ــن  ــى أي م ــظ عل ــم التحف ــم يت ــق األراء ول ــي وبتواف ــاش الواف ــد النق ــرارات بع ــك الق ــدرت تل ــتفيض ، وص ــكل مس ــة بش الحوكم

قــرارات المجلــس.

وقــد أفصحــت الشــركة خــالل العــام   2021 عــن توصيــات مجلــس اإلدارة وأعمــال اللجــان بمــا يتوافــق مــع األنظمــة المعتمــدة، 
وقامــت لجنــة التدقيــق والمخاطــر بدراســة المخاطــر فــي الشــركات التابعــة عــن طريــق المدقــق الداخلــي، وتمــت مناقشــتها 
ــض  ــة لتخفي ــوات الالزم ــاذ الخط ــم إتخ ــة، وت ــركات التابع ــي الش ــن ف ــن العامي ــع المديري ــة وم ــة للمجموع ــع اإلدارة التنفيذي م
نســب المخاطــر وتمــت متابعتهــا فــي الجلســات المتتاليــة  للجنــة التدقيــق والمخاطــر، كمــا وفــي الجلســات الدوريــة لــإلدارة 
ــن  ــا ع ــم متابعته ــي تت ــات، والت ــر إجتماع ــا محاض ــع فيه ــي وض ــة والت ــركات التابع ــدراء الش ــع م ــة م ــي المجموع ــة ف التنفيذي

كثــب وبشــكٍل دوري.

 ثامنــً:   اإلفصــاح عــن أوجــه الخلــل فــي تطبيــق نظــام الرقابــة الداخلّيــة كليــً أو جزئيــً أو مواطــن 
الضعــف فــي تطبيقــه، واإلفصــاح عــن حــاالت الطــوارئ التــي أّثــرت أو قــد تؤّثــر علــى األداء المالــي للشــركة، 
واإلجــراءات التــي اتبعتهــا الشــركة فــي معالجــة حــاالت اإلخفــاق فــي تطبيــق نظــام الرقابــة الداخلّيــة )ال 

ســّيما المشــاكل الُمفصــح عنهــا فــي التقاريــر الســنوّية للشــركة وبياناتهــا المالّيــة(:
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ــدات  ــوم الوح ــة، وتق ــة والقانوني ــراءات المالي ــم واإلج ــركة بالنظ ــزام الش ــدى إلت ــن م ــق م ــى التحق ــة إل ــة الداخلي ــدف الرقاب ته
الداخليــة فــي الشــركة بالمراقبــة الداخليــة بحســب صالحياتهــا الماليــة أوالقانونيــة، وقــد كلفــت الشــركة مستشــارًا مســتقاًل 
ليقــوم بمهــام تقييــم مخاطــر أنشــطة الشــركة وعملياتهــا المحاســبية ومخاطــر األعمــال الرئيســية وخطــة التدقيــق الداخلــي 
ــم  ــق ليت ــكل دقي ــة بش ــركات التابع ــركة والش ــة أداء الش ــامل ومراجع ــي الش ــق المال ــة والتدقي ــركاتها التابع ــة وش للمجموع
العمــل بعدهــا علــى التوصيــة لمجلــس اإلدارة للعمــل علــى تقليــل المخاطــر ورفــع كفــاءة أداء الشــركة والشــركات التابعــة.

ــي  ــاح واإلدراج ف ــم اإلفص ــي تحك ــروط الت ــد والش ــركة بالقواع ــزام الش ــدى الت ــن م ــاح ع ــعً:   اإلفص  تاس
ــوق: الس

ــر  ــع التقاري ــن جمي ــاح ع ــم اإلفص ــوق، وت ــي الس ــاح واإلدراج ف ــم اإلفص ــي تحك ــروط الت ــد والش ــع القواع ــركة بجمي ــت الش إلتزم
الدوريــة والفوريــة كمــا واإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة فــور حدوثهــا، وتعتمــد الشــركة إدارة خاصــة لإلمتثــال والمختصــة 
فيهــا وهــي قســم عالقــات المســتثمرين، بحيــث تبقــى الشــركة علــى إطــالع واف بالقوانيــن واألنظمــة المعتمــدة فــي هــذا 

الصــدد.

 عاشــرًا:   اإلفصــاح عــن أي نــزاع أو خصومــة تكــون الشــركة طرفــا فيهــا بمــا فيهــا التحكيــم، والدعــاوى 
القضائيــة:

فيما يلي النزاعات والخصومات والتي تمثلت  فيها مجموعة إستثمار القابضة  كمدعية أو مدعى عليها:

1. مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق

        مدعية: ضد إئتالف مدماك وسكت كونستراكت وشركة الديار القطرية.
        مدعى عليها: من البنك األهلي القطري.

)أ(  دخلــت إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة، شــركة دبــاس للمقــاوالت- قطــر ذ.م.م، فــي  فبرايــر 2011، في مشــروع مشــترك 
ــاس  ــركة دب ــة(/ ش ــت التصفي ــاوالت ذ.م.م )تح ــة والمق ــتار للهندس ــه س ــي أي ــترك أي ت ــروع مش ــن« )مش ــن الباط ــاول م » المق
للمقــاوالت- قطــر ذ.م.م( لتنفيــذ األعمــال اإللكتروميكانيكيــة الخاصــة بمشــروع مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات، مــع 
ــة  ــتراكت( بقيم ــكس كونس ــركة س ــاوالت ذ.م.م /ش ــاك للمق ــترك مدم ــروع مش ــي« )مش ــاول الرئيس ــي »المق ــاول الرئيس المق

تعاقديــة إجماليــة 430,000,000 ريــال قطــري إلتمــام المشــروع خــالل إثنيــن وعشــرين شــهرا. 

خــالل عــدة ســنوات، تلقــى المقــاول مــن الباطــن العديــد مــن تعليمــات المهندس)أوامــر تنفيذيــة مــن الموقــع( خــارج نطــاق 
التعاقــد الرئيســي، ممــا ســاهم فــي تمديــد المشــروع حتــى يونيــو 2015، وبقــي عــدد مــن األعمــال الطفيفــة المتبقيــة التــي كان 

علــى المقــاول مــن الباطــن إتمامهــا فــي خــالل فتــرة الصيانــة،

فــي 16 أبريــل 2016، إســتلم  المقــاول مــن الباطــن شــهادة اإلنجــاز للمشــروع  مؤرخــة بأثــر رجعــي 11 يونيــو 2015، وبنــاء عليــه قــام 
المقــاول مــن الباطــن بتقديــم الفاتــورة النهائيــة فــي 15 مايــو 2016.  و فــي 21 ينايــر 2017، قــدم المقــاول الرئيســي تقييمه للحســاب 

النهائــي بصافــي اإللتزامــات المســتحقة بقيمــة 23,419,531 ريــال قطــري. 

أدى عــدم التوصــل الــى حــل النــزاع بطريقــة وديــة إلــى تقديــم المقــاول مــن الباطــن دعــوى قضائيــة ســجلت برقــم 568/ 2018 
ــال قطــري  ــً بتســديد مبلــغ 625,861,657 ري ــة »العميــل« والمقــاول الرئيســي، مطالب ــار القطري ــر 2018، ضــد كل مــن الدي فــي يناي
مقابــل باقــي األتعــاب التعاقديــة عــن الثمــن األساســي للمشــروع وأوامــر الموقــع اإلضافيــة بحســب تعليمــات المقــاول 

ــة. ــة البديل ــن الفرص ــض ع ــي، وتعوي ــت اإلضاف ــف الوق ــي، وتكالي الرئيس
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ــد  ــروع. وق ــذا المش ــل ه ــي لتموي ــك محل ــن بن ــة م ــهيالت إئتماني ــى تس ــام 2011 عل ــي الع ــن ف ــن الباط ــاول م ــل المق )ب(  حص
ــروع  ــة للمش ــهيالت اإلئتماني ــل التس ــي مقاب ــك األهل ــخصية للبن ــة وش ــات تجاري ــة ضمان ــراف ذي عالق ــة وأط ــت المجموع قدم

ــى: ــت كالتال وكان

كفاله شخصية من رئيس مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة بمبلغ 43,000,000 ريال قطرى. 	

كفالة تجارية من شركة دباس للمقاوالت قطر , ذ.م.م بمبلغ 276,000,000 ريال قطرى. 	

كفالة تجارية من شركة إى تى إيه ستار للهندسة و التجارة , ذ.م.م )تحت التصفية( بمبلغ 233,000,000 ريال  	
قطرى.

عــالوة علــى ذلــك، كان مؤسســي المجموعــة قــد تعهــدوا بشــكل شــخصي علــى اإليــرادات المتراكمــة حتــى 31 ديســمبر 2016 
مــن أوامــر تغييــر غيــر موافــق عليهــا بقيمــة 77,775,000 ريــال قطــري. باإلضافــة إلــى تعهــد كتابــى مــن شــركة دبــاس القابضــة 

لبنــان – ش.م.ل مقابــل حصتهــا مــن المطالبــة البنكيــة.

ــة  ــن، والمجموع ــن الباط ــاول م ــد المق ــم 2926/ 2018  ض ــجلت برق ــة س ــوى قضائي ــي دع ــك األهل ــدم البن ــر 2018، تق ــي أكتوب ف
ــرض. ــتحق للق ــغ المس ــي المبل ــداد إجمال ــا بس ــن، مطالب وآخري

فــي ينايــر 2019، قامــت الدائــرة المختصــة بالنظــر فــى الدعــوى القضائيــة رقــم 568/ 2018 بتحويلهــا إلــى الدائــرة المختصــة بالنظــر 
فــى الدعــوى القضائيــة رقــم 2926/ 2018، بحيــث يتــم النظــر  بالدعوييــن بشــكل متــواز، والربــط بينهمــا. وقامــت المحكمــة بنــدب 
لجنــة خبــراء لالطــالع علــى تفاصيــل القضيــة وتــم مؤخــرًا تأجيــل الجلســة الــى  5/ 2020/3 لتقــوم لجنــة الخبــراء بتقديــم تقريرها. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، وبنــاًء علــى دراســة مســتندات المشــروع، وتقاريــر وتقييمات المشــروع مــن قبل خبيريــن مســتقلين خارجيين، 
وتقييــم اإلدارة التنفيذيــة، فــإن المستشــار القانونــي الخارجــي للمجموعــة، وبنــاء علــى المعلومــات المتوفــرة لديــه، يعتقــد أن 
الدعــوى القضائيــة المقدمــة مــن المقــاول مــن الباطــن ضــد العميــل والمقــاول الرئيســي وآخريــن لديهــا نســبة نجــاح معقولــة 
وأنــه مــن األرجــح أن يتــم دحــض إدعــاءات الخصــوم فيهــا، إال أن القــرار النهائــي فــي الدعــوى يخضــع لــرأي المحكمــة الناظــرة 
فيهــا، وبالتالــي فــإن المجموعــة ال تتوقــع أيــة إلتزامــات ماديــة تنشــأ عــن الدعــاوى المذكــورة أعــاله والتــي يجــب اإلفصــاح عنهــا 

فــي البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

2.  مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

مدعى عليها من المدعي البنك التجاري أمام المحكمة االبتدائية المدنية الكلية )الدائرة الرابعة( برقم 2019/2339.

وقعــت المجموعــة مــع البنــك التجــاري بتاريــخ 2017/1/4 علــى عقــد التــزم بموجبــه البنــك بتقديــم خدمــات اســتالم طلبــات طــرح 
ــا  ــى عاتقه ــاة عل ــات الملق ــع االلتزام ــة جمي ــذت المجموع ــة ونف ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــي هيئ ــالدراج ف ــة ل ــهم المجموع أس

وســددت المبالــغ التــي طالبهــا بهــا البنــك فــي حينــه.

بتاريــخ 2017/8/14 وجهــت بورصــة قطــر كتابــً الــى البنــك المدعــي طالبتــه بموجبــه بســداد فاتــورة بقيمــة /825.000/ ريــال قطــري 
فعمــد البنــك الــى مطالبــة المجموعــة بســدادها مدعيــً انهــا مقابــل أعمــال تســويقية أتمتهــا البورصــة لمصلحــة المجموعــة 

بالرغــم مــن عــدم وجــود أي اتفــاق بيــن المجموعــة والبنــك علــى هــذا األمــر ثــم تقــدم بالدعــوى المذكــورة.

بتداول الدعوى صدر بتاريخ 2019/12/17 قرارا« قضى برفض الدعوى والزام البنك المدعي بالمصاريف.

استأنف البنك التجاري القرار المذكور أمام محكمة االستئناف برقم 2020/26 والدعوى ما زالت قيد التداول

3.  مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

مدعى عليها مع عدة شركات وهي شركة مجموعة الهديفي وشركة فالكون للخرسانة الجاهزة.

من بنك قطر الدولي أمام  المحكمة االبتدائية المدنية الكلية )الدائرة الثالثة( برقم 2020/3110.
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وقعــت المجموعــة مــع بنــك قطــر الدولــي  فــي ديســمبر 2012 علــى اتفاقية تســهيالت مصرفيــة وتم االتفــاق بموجــب االتفاقية 
المذكــورة بيــن البنــك والمجموعــة والئحــة مــن الشــركات التابعــة التــي حــددت بملحــق مســتقل علــى منــح المجموعــة وبعــض 
الشــركات التابعــة ومنهــا شــركة فالكــون للخرســانة الجاهــزة تســهيالت مصرفيــة وقــد عمدت شــركة فالكــون الى اســتخدام 

مبلغــً وقــدره /12،550،993.51/ ريــال قطــري وتوقفــت عــن الســداد فاســتحق عليهــا المبلــغ المذكور مــن 2019/5/28.

يطالــب البنــك المجموعــة بســداد المبلــغ المتوجــب علــى شــركة فالكــون بالرغــم مــن اصــداره كتابــً بتاريــخ 2017/7/25 يؤكــد 
بموجبــه بأنــه أخــذ علمــً بتغييــر الشــكل القانونــي للشــركة وبتعديــل الئحــة الملزميــن مــن عقــدي الكفــاالت المؤسســة 
لتصبــح شــاملة للشــركات التابعــة الحاليــة فقــط فضــاًل عــن أن شــركة فالكــون كانــت مملوكــة بكامــل حصصهــا مــن شــركة 
مجموعــة الهديفــي التــي ســبق لهــا أن باعــت هــذه الحصــص والتزمــت الشــركتان المشــتريتان بتحمــل الديــن المطالــب بــه مــن 

البنــك وعنــد اخاللهمــا تقدمــت مجموعــة الهديفــي بدعــوى مــا زالــت قيــد التــداول.

4.  مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

مشــتكية ضــد مجهوليــن حاولــوا التواصــل مــع شــركات أجنبيــة باســم المجموعــة مســتخدمين بريــد الكترونــي مزيف وأســماء 
أعضــاء مجلــس ادارة المجموعــة، وقــد تــم حفــظ الشــكوى المذكــورة لعــدم توصــل الجرائــم االلكترونيــة للفاعل.

5. مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق

 مشــتكية ضــد أيهــم شــيخ الســوق الشــريك والمديــر فــي شــركة التطويــر العمرانــي للمقــاوالت والتجــارة ذ.م.م  لعــدم ذكــره 
فــي الميزانيــة التــي أعدهــا للشــركة الخســارة التــي لحقــت بهــا نتيجــة هــدم ســكن العمــال بهــدف التنصــل مــن تســديد المبلــغ 
الــذي يصيــب حصصــه مــن هــذه الخســارة والبالغــة قيمتــه /514.793/ريــال قطــري وتــم تحويــل ملــف الشــكوى الــى المحكمــة 

برقــم 2020/4235 وقــد انتدبــت المحكمــة خبيــرًا وهــو بصــدد اتمــام مهمتــه.

 حادي عشر:   اإلفصاح عن التعامات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي »طرف ذي عاقة »:

ــات  ــالت والصفق ــن التعام ــاح ع ــة، وباإلفص ــادئ الحوكم ــس بمب ــزم المجل ــأن، يلت ــذا الش ــي ه ــون ف ــكام القان ــف أح ــا ال يخال بم
التــي تبرمهــا المجموعــة مــع أي »طــرف ذي عالقــة«. ويقــوم مدقــق الحســابات بمراجعــة كافــة التعامــالت والصفقــات التــي 

تبرمهــا الشــركة مــع أي طــرف ذي عالقــة ويتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة الدوريــة.

ــادئ  ــل مب ــق أفض ــزام بتطبي ــة، وااللت ــتمرة ومنتظم ــورة مس ــة بص ــات الحوكم ــث تطبيق ــة وتحدي ــس بمراجع ــوم المجل ويق
ــم  ــد قي ــي تجس ــي الت ــلوك المهن ــد الس ــر قواع ــزم بتطوي ــا يلت ــاهمين، كم ــن المس ــادل بي ــداول الع ــدأ الت ــالء مب ــة وإع الحوكم
الشــركة، وبالمراجعــة الدوريــة والمنتظمــة لسياســاتها، ومواثيقهــا، وإجراءاتهــا الداخليــة التــي يجــب علــى أعضــاء المجلــس، 
واإلدارة التنفيذيــة العليــا، والمستشــارين، والموظفيــن االلتــزام بهــا، والتــي أهمهــا هــو ميثــاق المجلــس ولجانــه، وسياســة 

ــن. ــخاص المطلعي ــداول األش ــد ت ــة، وقواع ــراف ذات العالق ــع األط ــا م تعامالته

هذا وتفصح المجموعة عن التعامالت والصفقات التي أبرمتها مع أي طرف ذي عالقة وفقً لما يلي:

توقيــع احــدى شــركاتها التابعــة، تريلكــو المحــدودة المملوكــة كامــل حصصهــا مــن المجموعــة، عقــد ايجــار مــع رئيس  	
مجلــس ادارة المجموعــة األســبق المرحــوم الســيد غانــم ســلطان الهديفــي الكــواري حيــث اســتأجرت تريلكــو بموجبــه 
الطابقيــن األول والثانــي وكامــل مواقــف الســيارات الكائنــة فــي القبــو األول مــن البنــاء القائــم علــى قطعــة األرض رقــم 
55490326 الكائنــة فــي شــارع الفروســية التجــاري – منطقــة معيــذر الجنوبيــة مــع حــق التأجيــر مــن الباطــن وبعــد التأكــد 

ان االيجــار المعــروض مــن رئيــس المجلــس يعــد األقــل فــي المنطقــة حيــث المأجــور.

 ثاني عشر:   تقرير اإلدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية:

ــام«(  ــي )»النظ ــوق الرئيس ــي الس ــة ف ــة المدرج ــات القانوني ــركات والكيان ــة للش ــام حوكم ــن نظ ــادة 4 م ــات الم ــا لمتطلب وفًق
ــة  ــس إدارة مجموع ــإن مجل ــنة 2016، ف ــم )5( لس ــرار رق ــب الق ــة بموج ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــس إدارة هيئ ــن مجل ــادرة ع الص
.)»ICOFR«( إســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق مســؤواًل عــن وضــع وتطبيــق نظــام رقابــة داخليــة فعــال علــى إعــداد التقاريــر الماليــة

51



مخاطر إعداد التقارير المالية:  

ان المخاطــر الرئيســية فــي إعــداد التقاريــر الماليــة تكمــن فــي أن البيانــات الماليــة ال تقــدم رؤيــة حقيقيــة وعادلــة بســبب أخطــاء 
غيــر مقصــودة أو مقصــودة )كالغــش( أو بســبب عــدم نشــر البيانــات الماليــة فــي الوقــت المناســب. هــذه المخاطــر مــن شــأنها 
ــض  ــوت بع ــال احت ــي ح ــة ف ــر المصداقي ــلبية. تتأث ــب س ــى عواق ــؤدي ال ــا ي ــمعة مم ــرار بالس ــتثمرين أو االض ــة المس ــاف ثق اضع
المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة أو فــي االفصاحــات علــى بيانــات جوهريــة خاطئــة او بيانــات جوهريــة لــم تــدرج ســهوًا. 
ان االفصاحــات الخاطئــة تعتبــر جوهريــة فــي حــال أثــرت بشــكل فــردي أو جماعــي علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

المســتخدمون وفقــً للبيانــات الماليــة.

ــات  ــم ضمان ــدف تقدي ــاء ICOFR به ــة بانش ــت المجموع ــة ، قام ــر المالي ــداد التقاري ــن اع ــة ع ــر الناتج ــر المخاط ــض أث ولتخفي
معقولــة ولكــن غيــر مطلقــة لجهــة ارتــكاب األخطــاء الجوهريــة. وقــد أجــرت تقييًمــا لمــدى مالءمــة تصميــم ضوابــط الرقابــة 
الداخليــة للمجموعــة علــى اعــداد التقاريــر الماليــة اســتناًدا إلــى اإلطــار المنصــوص عنــه ضمــن إطــار الرقابــة الداخليــة المتكامــل 
)2013( الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة للجنــة تريــدواي )COSO(. ان COSO توصــي بوضــع أهــداف محددة لتســهيل عملية 
تصميــم وتقييــم نظــام الرقابــة. ونتيجــة لذلــك ، وعنــد انشــاء ICOFR، فــان االدارة قــد اعتمــدت توصيــات البيانــات الماليــة التاليــة:

ان إطار عمل COSO  يحتوي على 17 مبدأ أساسي و 5 مكونات:

إن إدارة مجموعــة إســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق وشــركاتها التابعــة ملتزمــة أيضــً باتمــام والحفــاظ علــى الرقابــة الداخليــة 
ــي  ــس المال ــذي والرئي ــس التنفي ــراف الرئي ــت إش ــا تح ــم تحديده ــة ت ــي عملي ــي ه ــة )»ICOFR«( والت ــر المالي ــة للتقاري المطلوب
للمجموعــة وتهــدف الــى تقديــم تأكيــدات معقولــة فيمــا يتعلــق بمصداقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد البيانــات الماليــة الموحدة 
للشــركة ألغــراض إعــداد التقاريــر الخارجيــة وفًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )IFRS(. يتضمــن ICOFR ضوابــط وإجــراءات 

االفصــاح الخاصــة بنــا والمصممــة لمنــع األخطــاء.

ــر الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر  ــط الداخليــة إلعــداد التقاري ــد مــا إذا كان هنــاك مواطــن ضعــف ملموســة فــي الضواب ولتحدي
2021، فقــد تــم اجــراء تقييــم لمــدى مالءمــة تصميــم وتطبيــق وتفعيــل الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة بنــاًء علــى 
اإلطــار والمعاييــر المحــددة فــي الرقابــة الداخليــة - اإلطــار المتكامــل )2013( والصادرعــن لجنــة المنظمــات الراعيــة التابعــة للجنــة 

.)»COSO«( تريــدواي

وقــد عمــدت الشــركة الــى  مراجعــة تقاريــر جميــع األعمــال الماديــة والشــركات العاملــة مــن خــالل تقييــم للرقابــة الداخليــة 
علــى اعــداد التقاريــر الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021

بيئة الرقابة 	

تقييم المخاطر 	

أنشطة الرقابة 	

تبادل المعلومات والتواصل 	

التحكم 	
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 ICOFR تــم تحديــد وتوثيــق الضوابــط التــي تغطــي الـــمبادئ الســبعة عشــر والمكونــات الخمــس، ونتيجــة لذلــك ، وعنــد إنشــاء
فقــد اعتمــدت اإلدارة أهــداف القوائــم الماليــة التاليــة:

تواجد/حدوث – وجود الموجودات والمطلوبات وتأكيد حصول تعامالت. 	

االكتمال - يتم تسجيل وإدراج جميع المعامالت وأرصدة الحسابات في البيانات المالية. 	

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

الحقوق وااللتزامات والملكية - يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب. 	

العرض واإلفصاحات -  يتم التأكد من أن التصنيف واإلفصاح وعرض التقارير المالية مناسب. 	

ومــع ذلــك، فــإن أي نظــام للرقابــة الداخليــة بمــا فــي ذلــك ICOFR، بغــض النظــر عــن مــدى فعاليــة اعتمــاده وتشــغيله، 
بامكانــه توفيــر ضماًنــا معقــوًلا ولكــن ليــس مطلًقــا علــى ضمــان تحقيــق أهــداف نظــام التحكــم بالفعــل. وعليــه فــإن ضوابــط 
وإجــراءات أنظمــة اإلفصــاح الخاصــة بـــ ICOFR قــد ال تمنــع حــدوث األخطــاء والغــش. اضافــة الــى مــا تقــدم، ان تصميــم نظــام 

التحكــم يجــب أن يعكــس واقــع وجــود قيــود علــى المــوارد ، وبــأن فوائــد الرقابــة يجــب أن تكــون مناســبة مــع تكاليفهــا.

تنظيم هيكل نظام الرقابة الداخلية:  

الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية:

يتــم تنفيــذ الضوابــط فــي نظــام ICOFR مــن قبــل جميــع األقســام التابعــة واألقســام الرئيســية والتــي تشــارك فــي مراجعــة 
وتوثيــق الدفاتــر والســجالت التــي تشــكل البيانــات الماليــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن تشــغيل ICOFR يشــمل الموظفيــن العامليــن 

فــي أقســام مختلفــة ضمــن المجموعــة.

ان العمليــات التــي تــم تحديدهــا بأنهــا جوهريــة هــي ضوابــط علــى مســتوى المنظومــة، ســداد المشــتريات، اإليــرادات، المدينيــن، 
إدارة المخــزون، كشــوف الرواتــب، إقــرار إيــرادات العقــود ، القــروض، إدارة االســتثمارات، انخفــاض قيمــة األصــول، المخاطــر 

ــر الماليــة، واإلغــالق الــدوري للســجالت الماليــة. القانونيــة وااللتزامــات، إعــداد التقاري

عنــد تحديــد العمليــات المذكــورة أعــاله، لقــد اتخــذت اإلدارة قرارهــا بنــاء علــى معطيــات مهنيــة ونظــرت فــي حجــم األرصــدة 
والتعامــالت، والتــي فــي حــال تــم التالعــب بهــا بشــكل جوهــري ســيكون لهــا تأثيــرًا علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

المســتخدمون علــى أســاس البيانــات الماليــة.

ضوابط للحد من مخاطر التاعب في التقارير المالية:  

يتألــف نظــام ICOFR مــن عــدد كبيــر مــن الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة التــي تهــدف إلــى تقليــل مخاطــر األخطــاء فــي البيانات 
الماليــة، و يتــم دمــج هــذه الضوابــط فــي عمليــة التشــغيل وتشــمل اآلتي:

أن تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن سياسات وإجراءات مكتوبة أو فصل الصالحيات. 	

أن تعمل على أساس دوري كجزء من عمليات إعداد وتنفيذ البيانات المالية السنوية 	

ذات طبيعة وقائية أو تحققية. 	
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لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية. وتشمل الضوابط التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية  	
الضوابط على مستوى الشركة وعناصر تحكم عامة في تكنولوجيا المعلومات مثل الوصول إلى النظام 

وضوابط النشر، في حين أن عنصر التحكم الذي له تأثير مباشر يمكن أن يمثل تسوية تدعم مباشرًة بند الميزانية 
العمومية على سبيل المثال.

ميزة مكونات آلية و/أو يدوية. الضوابط االوتوماتيكية هي وظائف تحكم مدمجة في عمليات النظام مثل  	
الفصل المفروض من قبل التطبيق لضوابط الواجب والتحقق من الواجهة على مدى اكتمال ودقة المدخالت. 

الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يتم تشغيلها من قبل فرد أو مجموعة من األفراد مثل ترخيص 
المعامالت.

قياس تصميم وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية:  

قامــت المجموعــة بتقييــم لمــدى كفايــة تصميــم نظــام ICOFR، ويشــتمل هــذا التقييــم علــى دراســة لتصميــم بيئــة التحكم 
باإلضافــة إلــى عناصــر التحكــم الفرديــة التــي تشــكل نظــام ICOFR مــع مراعــاة التالي:

مخاطر األخطاء في بيان بنود القوائم المالية، مع األخذ بعين اإلعتبار عوامل مثل األهمية المادية وقابلية بند  	
معين من البيانات المالية للخطأ.

قابلية الضوابط المحددة للفشل ، مع مراعاة عوامل مثل درجة التشغيل اآللي والتعقيد وخطر تجاوز اإلدارة  	
وكفاءة الموظفين ومستوى الحكم المطلوب.

وبالمجمــل، تحــدد هــذه العوامــل طبيعــة ومــدى األدلــة التــي تتطلبهــا اإلدارة لكــي تتمكــن مــن تقييــم مــا إذا كان تصميــم 
ــن أو  ــة للموظفي ــؤوليات اليومي ــي المس ــة ف ــراءات المدمج ــن اإلج ــه م ــل نفس ــاء الدلي ــم إنش ــااًل أم ال. ويت ــام ICOFR فع نظ
ــا مهًمــا فــي  مــن اإلجــراءات المنفــذة خصيصــً ألغــراض تقييــم ICOFR. وتشــكل المعلومــات مــن مصــادر أخــرى أيًضــا مكوًن

ــة إمــا قــد تلفــت انتبــاه اإلدارة إلــى مشــاكل التحكــم اإلضافيــة أو قــد تؤكــد النتائــج. التقييــم نظــًرا ألن هــذه األدل

الخاصة:  

نتيجــة لتقييــم تصميــم الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة )ICOFR(  وتنفيذهــا وفعاليتهــا التشــغيلية ، لم تحــدد اإلدارة 
أي أوجــه قصــور كبيــرة / نقــاط ضعــف جوهريــة فــي تصميــم المجموعــة وتنفيذهــا وفعاليتهــا التشــغيلية للضوابــط الداخليــة 
علــى التقاريــر الماليــة للعمليــات الهامــة. وخلصــت إلــى أن ICOFR مصممــً ومنفــذًا بشــكل مناســب كمــا فــي 31 ديســمبر  2021. 

تمــت الموافقــة علــى هــذا التقريــر الخــاص بالرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 06 مــارس 2022 
ووقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة.

المدققين الخارجيين:  

أصــدر المدققــون الخارجيــون للمجموعــة رســل بدفــورد وشــركاه تقريــر ضمــان بشــأن تقييــم اإلدارة لمــدى مالءمــة التصميــم 
ــي  ــار الدول ــا للمعي ــمبر  2021 وفًق ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــط الداخلي ــغيلية للضواب ــة التش ــذ والفعالي والتنفي
بشــأن التزامــات الضمــان 3000 )منقحــة( »التزامــات الضمــان بخــالف عمليــات مراجعــة الحســابات أو مراجعــات المعلومــات الماليــة 

.)»IAASB«( التاريخيــة« الصــادرة عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدوليــة
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 ثالــث عشــر:   تقريــر اإلدارة عــن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )QFMA( والتشــريعات ذات 
الصلــة بمــا فــي ذلــك )النظــام(

وفًقــا لمتطلبــات المــادة رقــم 4 مــن قانــون الحوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســي )»النظام 
»( الصــادر عــن مجلــس ادارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )QFMA( بموجــب القــرار رقــم )5( مــن عــام 2016، فــإن مجلــس إدارة 

مجموعــة اســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق قــد أعــد هــذا  التقريــر الســنوي للحوكمــة لعــام  2021.

ــمل  ــي تش ــليمة الت ــة الس ــق الحوكم ــة بتطبي ــتثمار القابض ــة اس ــل مجموع ــن قب ــتمر م ــزام المس ــة االلت ــو نتيج ــر ه ــذا التقري ه
ــأن  ــن ب ــن نؤم ــة. ونح ــة الداخلي ــات الحوكم ــي سياس ــة ف ــم الملموس ــيخ القي ــات وترس ــل الممارس ــة ألفض ــادئ التوجيهي المب
اإلنجــازات ال تحقــق امتثــال مجموعــة اســتثمار القابضــة لقانــون الحوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق 
الرئيســي )»النظــام »( الصــادر عــن مجلــس هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )QFMA( بموجــب القــرار رقــم )5( لعــام 2016 فحســب، 

ولكنهــا تعكــس أيًضــا مســؤولية المجموعــة تجــاه المســاهمين وأصحــاب المصلحــة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة:  

ــن  ــاواة بي ــدل والمس ــى الع ــص عل ــي تن ــام والت ــي النظ ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــادئ الحوكم ــذ مب ــس اإلدارة بتنفي ــزم مجل يلت
المســاهمين وأصحــاب المصلحــة دون تمييــز بغــض النظــر عــن العــرق والجنــس والديــن، ويتــم توفيــر المعلومــات واالفصاحــات 

ــة بشــفافية لهيئــة قطــر لألســواق الماليــة والمســاهمين وأصحــاب المصلحــة خــالل اإلطــار الزمنــي  المطلوب

ــركات  ــة للش ــؤولية االجتماعي ــم المس ــك بقي ــا التمس ــادئ أيًض ــن المب ــة. تتضم ــح ذات الصل ــن واللوائ ــا للقواني ــوب ووفًق المطل
وتغلــب المصلحــة العامــة للشــركة والمســاهمين وأصحــاب المصلحــة علــى أي مصلحــة شــخصية. وتلتــزم  المجموعــة 
ــي  ــم ف ــذه القي ــراز ه ــى إب ــعى إل ــا تس ــة كم ــر ونزاه ــا بضمي ــة واجباته ــى ممارس ــعى إل ــث تس ــاله ، حي ــورة أع ــادئ المذك بالمب

ــع. ــة والمجتم ــاب المصلح ــاهمين وأصح ــع المس ــا م تعامالته

تقييــم اإلدارة لامتثــال للوائــح ذات الصلــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بمــا فــي ذلــك قانــون حوكمــة 
الشــركات وذلــك حتــى 31 ديســمبر  2021:

ــة ذات  ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــح هيئ ــة للوائ ــال المجموع ــدى امتث ــم لم ــراء تقيي ــا بإج ــد قمن ــام ، فق ــن النظ ــادة 2 م ــا للم وفًق
ــام. ــك النظ ــي ذل ــا ف ــة بم ــى المجموع ــة عل ــة المطبق الصل

الخاصة:  

نتيجــة للتقييــم ، خلصــت اإلدارة إلــى أنهــا ،  ضمنــت االمتثــال لقوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة واللوائــح ذات الصلــة بمــا فــي 
ذلــك النظــام.، 

تمت،،،
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الى السادة المساهمين         المحترمين،،

مجموعة استثمار القابضة )ش.م.ع.ق( 

الدوحة - دولة قطر

وفقــً لمتطلبــات المــادة رقــم )24( مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســي الصــادر 
ــول  ــة ح ــدود للمهم ــد مح ــذ تأكي ــا بتنفي ــام 2016 ، قمن ــم )5( لع ــرار رق ــب الق ــة بموج ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــس هيئ ــن مجل ع
ــواق  ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــركة« بقان ــا » الش ــار اليه ــة )ش.م.ع.ق.( المش ــتثمار القابض ــة اس ــس إدارة مجموع ــزام مجل ــم الت تقيي
الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ومــن ضمنهــا نظــام الحوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة بالســوق الرئيســي 
ــة  ــر حوكم ــس اإلدارة )تقري ــن مجل ــادر ع ــركات الص ــة الش ــر حوكم ــي تقري ــه ف ــوه عن ــمبر 2021 المن ــي 31 ديس ــا ف ــام« كم »النظ

ــر. الشــركات(، بإســتثناء األحــكام المدرجــة تحــت قســم المعلومــات األخــرى فــي هــذا التقري

مسئوليات المدراء والمكلفين بالحوكمة

إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر الحوكمــة للشــركات والــذي يفــي علــى األقــل بمتطلبــات المــادة )4( مــن 
النظــام.

كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول أيضــً عــن التأكيــد علــى التــزام الشــركة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات 
الصلــة ونظــام الحوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســي الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر 
لألســواق الماليــة وفقــً للقــرار رقــم )5( لعــام 2016 واعــداد تقريــر عــن اإللتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات 
ذات الصلــة، متضمنــة »النظــام«، كمــا هــو موضــح فــي األقســام مــن واحــد إلــى إحــدى عشــر وثالثــة عشــر مــن تقريــر حوكمــة 
الشــركات. بإســتثناء اإلفصــاح عــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات و المذكــور فــي اإليضــاح الحــادي عشــر مــن تقريــر حوكمــة 

الشــركات.

مسؤوليات ممارس التأكيد

تتمثــل مســؤولياتنا فــي إصــدار اســتنتاج تأكيــد محــدود بشــأن مــا إذا كان قــد ورد الــى علمنــا مــا يدعونــا الــى االعتقــاد بــأن »تقريــر 
حوكمــة الشــركات الصــادر مــن مجلــس اإلدارة عــن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا 
فــي ذلــك »النظــام« كمــا هــو موضــح فــي األقســام مــن واحــد إلــى إحــدى عشــر و ثالثــة عشــر مــن تقريــر حوكمــة الشــركات 
باســتثناء الكشــف عــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات المذكــورة فــي اإلفصــاح الحــادي عشــر مــن تقريــر حوكمــة الشــركات، 
ــريعات ذات  ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــركة لقان ــال الش ــة، امتث ــي الجوهري ــع النواح ــن جمي ــة، م ــر بعدال ال ُيظه

الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، وذلــك بنــاءًا علــى إجــراءات تأكيدنــا المحــدود.

التقرير عن االمتثال لقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك »النظام«

ــات  ــالف عملي ــد بخ ــات التأكي ــدل( »عملي ــم 3000 )المع ــد رق ــات التأكي ــي لعملي ــار الدول ــً للمعي ــا وفق ــأداء مهمتن ــا ب ــد قمن لق
تدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة« الصــادرة عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )»IAASB«(. يتطلــب 
ــترعى  ــد اس ــيء ق ــا إذا كان أي ش ــول م ــدود ح ــد مح ــى تأكي ــلحصول عل ــا لـ ــذ إجراءاتن ــط وتنفي ــوم بتخطي ــار أن نق ــذا المعي ه
انتباهنــا والــذي يجعلنــا نعتقــد أن بيــان مجلــس اإلدارة باالمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، 
المتضمنــة النظــام بشــكل عــام، لــم يتــم إعدادهــا مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، وفقــً لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام. 

تختلــف اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا فــي مهمــة التأكيــد المحــدود فــي طبيعتهــا وتوقيتهــا، وتكــون أقــل مــن تلــك المتعلقة 
بمهمــة التأكيــد المعقــول. وبالتالــي، فــإن مســتوى التأكيــد الــذي تــم الحصــول عليــه فــي مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بكثيــر 
مــن مســتوى التأكيــد الــذي كان مــن الممكــن الحصــول عليــه لــو تــم تنفيــذ مهمــة تأكيــد معقــول. لــم نقــم بتنفيــذ إجــراءات 

إضافيــة، والتــي كان مــن الممكــن إجراؤهــا لــو تــم تنفيــذ مهمــة تأكيــد معقــول.
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ــون  ــال لقان ــن االمتث ــس اإلدارة ع ــان مجل ــي بي ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــم مخاط ــى تقيي ــدود عل ــد المح ــة التأكي ــوي مهم تنط
ــأ  ــال أو الخط ــبب االحتي ــك بس ــواء كان ذل ــام، س ــك النظ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــريعات ذات الصل ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط هيئ
واالســتجابة للمخاطــر المقــدرة حســب الضــرورة حســب الظــروف. إن مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بكثيــر مــن نطــاق مهمــة 
التأكيــد المعقــول فيمــا يتعلــق بــكل مــن إجــراءات تقييــم المخاطــر، بمــا فــي ذلــك فهــم الرقابــة الداخليــة، واإلجــراءات التــي 

ــدرة. ــر المق ــتجابة للمخاط ــم لالس تت

وفًقــا لذلــك، ال نعبــر عــن رأي تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كان بيــان مجلــس اإلدارة عــن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق 
ــلقانون  الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، ككل، تــم إعــداده، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، وفقــً لـ

والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام.

اســتندت اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا إلــى تقديرنــا المهنــي وتضمنــت استفســارات ومالحظــة العمليــات المنفــذة وفحــص 
المســتندات وتقييــم مــدى مالءمــة سياســات اإلبــالغ للشــركة وتوافقهــا مــع الســجالت األساســية.

نظرًا لظروف المهمة، في تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله قمنا:

باإلستفسار من اإلدارة للحصول على فهم للعمليات المتبعة لتحديد متطلبات قانون هيئة قطر لألسواق المالية  	
والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام )»المتطلبات«(؛ اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لالمتثال لهذه المتطلبات 
والمنهجية التي اعتمدتها اإلدارة لتقييم االمتثال لهذه المتطلبات. وشمل ذلك تحليل العمليات والضوابط الرئيسية 

لإلبالغ عن االمتثال للمتطلبات؛

أخذنا باالعتبار االفصاحات بمقارنة محتويات تقرير حوكمة الشركات بمتطلبات المادة 4 من القانون؛ 	

مطابقة المحتويات ذات الصلة من تقرير حوكمة الشركات مع السجالت األساسية التي تحتفظ بها إدارة الشؤون  	
القانونية واالمتثال للشركة؛

أجرينا اختبارات موضوعية محدودة على أساس انتقائي، عند الضرورة، لتقييم االمتثال للمتطلبات، واألدلة الملحوظة  	
التي جمعتها إدارة الشركة وتقييم ما إذا كان قد تم الكشف عن انتهاكات للمتطلبات، إن وجدت، من قبل مجلس 

اإلدارة، في جميع النواحي الجوهرية.

ال تتضمــن إجــراءات التأكيــد المحــدود الخاصــة بنــا تقييــم الجوانــب النوعيــة أو فعاليــة اإلجــراءات التــي تتبناهــا اإلدارة لالمتثــال 
ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــل بفعالي ــا اإلدارة تعم ــي اتخذته ــراءات الت ــت اإلج ــا إذا كان ــأن م ــد بش ــدم أي تأكي ــك، ال نق ــات. لذل للمتطلب

قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام.

إستقالنا ومراقبة الجودة

ــة وفقــً لمتطلبــات قواعــد أخالقيــات  ــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى المطلوب ــا، لقــد إلتزمن فــي القيــام بعملن
ــادئ  ــى المب ــتند إل ــي تس ــبين، والت ــي للمحاس ــي الدول ــلوك األخالق ــر الس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع ــن الص ــبين المهنيي المحاس
األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي والمتطلبــات األخالقيــة ذات 

.)IESBA( الصلــة فــي دولــة قطــر. لقــد أوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لمتطلبــات نظــام

تطبــق شــركتنا المعيــار الدولــي علــى مراقبــة الجــودة 1 وتحتفــظ وفقــً لذلــك بنظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي 
ــة  ــات القانوني ــة والمتطلب ــر المهني ــة والمعايي ــات األخالقي ــال للمتطلب ــة باالمتث ــة المتعلق ــراءات الموثق ــات واإلج ــك السياس ذل

والتنظيميــة المعمــول بهــا.

القيود الضمنية

تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الكيانــات العتمــاد الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى االفــراد الذيــن يطبقــون 
اإلجــراء، وتفســيرهم لهــدف هــذا اإلجــراء، وتقييمهــم لمــا إذا كان قــد تــم تنفيــذ إجــراءات االمتثــال بشــكل فعــال، وفــي بعــض 
ــات  ــل الممارس ــع أفض ــوف يتب ــال س ــراءات االمتث ــم إج ــى أن تصمي ــً إل ــارة أيض ــدر اإلش ــق. وتج ــار التدقي ــظ بمس ــاالت ال تحتف الح

التــي تختلــف مــن كيــان إلــى آخــر ومــن بلــد إلــى آخــر، والتــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن البيانــات لمقارنتهــا.
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ــة  ــر الحوكم ــص تقري ــى خصائ ــر إل ــة، بالنظ ــات المالي ــن المعلوم ــر م ــة أكث ــود ضمني ــي لقي ــر المال ــات األداء غي ــع معلوم تخض
واألســاليب المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.

معلومات أخرى

ــن ال  ــركات )ولك ــة الش ــر حوكم ــى تقري ــرى عل ــات األخ ــتمل المعلوم ــرى. تش ــات األخ ــن المعلوم ــؤول ع ــس اإلدارة مس إن مجل
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــريعات ذات الصل ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــال لقان ــأن االمتث ــس اإلدارة بش ــر مجل ــمل تقري يش
ــذي  ــس اإلدارة »( ال ــان مجل ــة )»بي ــر الحوكم ــن تقري ــر م ــة عش ــر و ثالث ــدى عش ــى إح ــد إل ــن واح ــام م ــي األقس ــوارد ف ــام »ال النظ

ــد. ــر التأكي ــخ تقري ــل تاري ــه قب ــا علي حصلن

إن اســتنتاجنا بشــأن تقريــر حوكمــة الشــركات الصــادر عــن مجلــس اإلدارة بشــأن االمتثــال لقوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
المطبقــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، ال يغطــي المعلومــات األخــرى ونحــن ال نقــوم وال نعبــر عــن أي شــكل 

مــن أشــكال اســتنتاج التأكيــد فــي هــذا الصــدد.

فيمــا يتعلــق بخصــوص مهمتنــا حــول تأكدنــا مــن األقســام ذات الصلــة مــن تقريــر حوكمــة الشــركات، فــإن مســؤوليتنا هــي 
ــارض  ــرى تتع ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــر فيم ــب النظ ــك، يج ــام بذل ــد القي ــاله، وعن ــددة أع ــرى المح ــات األخ ــراءة المعلوم ق
جوهريــً مــع تقريــر حوكمــة الشــركات أو معرفتنــا التــي تــم الحصــول عليهــا فــي مهمتنــا، أو علــى خــالف ذلــك يبــدو أنــه تــم 

ــً.  تحريفهــا جوهري

بنــاءًا علــى العمــل الــذي قمنــا بــه وعلــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر، فإنــه إذا خلصنــا إلــى 
وجــود خطــأ جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فنحــن مطالبــون باإلبــالغ عــن هــذه الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نــورده فــي 

هــذا الصــدد.

عندمــا نقــرأ تقريــر حوكمــة الشــركات بالكامــل، إذا خلصنــا إلــى وجــود خطــأ جوهــري فيــه، فنحــن مطالبــون بإبــالغ األمــر إلــى 
المســؤولين عــن الحوكمــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

تأكيد على أمر:

نلفــت اإلنتبــاه إلــى حقيقــة أن تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق بالشــركة األم مجموعــة اســتثمار القابضــة )ش.م.ع.ق.( علــى أســاس 
مســتقل فقــط وليــس للمجموعــة ككل. لــم يتــم تعديــل إســتنتاجنا فــي هــذا الصــدد.

النتيجة 

إســتناًدا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدودة الموضحــة فــي هــذا التقريــر، لــم يســترع إنتباهنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقــد أن تقريــر 
مجلــس اإلدارة بشــأن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، علــى النحو 
الــوارد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة عــن تطبيــق نظــام حوكمــة الشــركات، ال تظهــر بشــكل عــادل، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، 
إمتثــال الشــركة لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

الدوحة – قطر
06 مارس 2022

عن رسل بدفورد وشركاه
 محاسبون قانونيون

هاني مخيمر
سجل مراقبي الحسابات رقم )275(

سجل المدققين الخارجيين 
بهيئة قطر لألسواق المالية رقم )1202013(
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الى السادة المساهمين         المحترمين،،

مجموعة استثمار القابضة )ش.م.ع.ق( 

الدوحة - دولة قطر

وفقــً لمتطلبــات المــادة رقــم )24( مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســي الصــادر 
ــول  ــة ح ــدود للمهم ــد مح ــذ تأكي ــا بتنفي ــام 2016 ، قمن ــم )5( لع ــرار رق ــب الق ــة بموج ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــس هيئ ــن مجل ع
ــواق  ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــركة« بقان ــا » الش ــار اليه ــة )ش.م.ع.ق.( المش ــتثمار القابض ــة اس ــس إدارة مجموع ــزام مجل ــم الت تقيي
الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ومــن ضمنهــا نظــام الحوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة بالســوق الرئيســي 
ــة  ــر حوكم ــس اإلدارة )تقري ــن مجل ــادر ع ــركات الص ــة الش ــر حوكم ــي تقري ــه ف ــوه عن ــمبر 2021 المن ــي 31 ديس ــا ف ــام« كم »النظ

ــر. الشــركات(، بإســتثناء األحــكام المدرجــة تحــت قســم المعلومــات األخــرى فــي هــذا التقري

مسئوليات المدراء والمكلفين بالحوكمة

إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر الحوكمــة للشــركات والــذي يفــي علــى األقــل بمتطلبــات المــادة )4( مــن 
النظــام.

كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول أيضــً عــن التأكيــد علــى التــزام الشــركة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات 
الصلــة ونظــام الحوكمــة للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســي الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر 
لألســواق الماليــة وفقــً للقــرار رقــم )5( لعــام 2016 واعــداد تقريــر عــن اإللتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات 
ذات الصلــة، متضمنــة »النظــام«، كمــا هــو موضــح فــي األقســام مــن واحــد إلــى إحــدى عشــر وثالثــة عشــر مــن تقريــر حوكمــة 
الشــركات. بإســتثناء اإلفصــاح عــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات و المذكــور فــي اإليضــاح الحــادي عشــر مــن تقريــر حوكمــة 

الشــركات.

مسؤوليات ممارس التأكيد

تتمثــل مســؤولياتنا فــي إصــدار اســتنتاج تأكيــد محــدود بشــأن مــا إذا كان قــد ورد الــى علمنــا مــا يدعونــا الــى االعتقــاد بــأن »تقريــر 
حوكمــة الشــركات الصــادر مــن مجلــس اإلدارة عــن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا 
فــي ذلــك »النظــام« كمــا هــو موضــح فــي األقســام مــن واحــد إلــى إحــدى عشــر و ثالثــة عشــر مــن تقريــر حوكمــة الشــركات 
باســتثناء الكشــف عــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات المذكــورة فــي اإلفصــاح الحــادي عشــر مــن تقريــر حوكمــة الشــركات، 
ــريعات ذات  ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــركة لقان ــال الش ــة، امتث ــي الجوهري ــع النواح ــن جمي ــة، م ــر بعدال ال ُيظه

الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، وذلــك بنــاءًا علــى إجــراءات تأكيدنــا المحــدود.

التقرير عن االمتثال لقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك »النظام«

ــات  ــالف عملي ــد بخ ــات التأكي ــدل( »عملي ــم 3000 )المع ــد رق ــات التأكي ــي لعملي ــار الدول ــً للمعي ــا وفق ــأداء مهمتن ــا ب ــد قمن لق
تدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة« الصــادرة عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )»IAASB«(. يتطلــب 
ــترعى  ــد اس ــيء ق ــا إذا كان أي ش ــول م ــدود ح ــد مح ــى تأكي ــلحصول عل ــا لـ ــذ إجراءاتن ــط وتنفي ــوم بتخطي ــار أن نق ــذا المعي ه
انتباهنــا والــذي يجعلنــا نعتقــد أن بيــان مجلــس اإلدارة باالمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، 
المتضمنــة النظــام بشــكل عــام، لــم يتــم إعدادهــا مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، وفقــً لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام. 

تختلــف اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا فــي مهمــة التأكيــد المحــدود فــي طبيعتهــا وتوقيتهــا، وتكــون أقــل مــن تلــك المتعلقة 
بمهمــة التأكيــد المعقــول. وبالتالــي، فــإن مســتوى التأكيــد الــذي تــم الحصــول عليــه فــي مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بكثيــر 
مــن مســتوى التأكيــد الــذي كان مــن الممكــن الحصــول عليــه لــو تــم تنفيــذ مهمــة تأكيــد معقــول. لــم نقــم بتنفيــذ إجــراءات 

إضافيــة، والتــي كان مــن الممكــن إجراؤهــا لــو تــم تنفيــذ مهمــة تأكيــد معقــول.
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ــون  ــال لقان ــن االمتث ــس اإلدارة ع ــان مجل ــي بي ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــم مخاط ــى تقيي ــدود عل ــد المح ــة التأكي ــوي مهم تنط
ــأ  ــال أو الخط ــبب االحتي ــك بس ــواء كان ذل ــام، س ــك النظ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــريعات ذات الصل ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط هيئ
واالســتجابة للمخاطــر المقــدرة حســب الضــرورة حســب الظــروف. إن مهمــة التأكيــد المحــدود أقــل بكثيــر مــن نطــاق مهمــة 
التأكيــد المعقــول فيمــا يتعلــق بــكل مــن إجــراءات تقييــم المخاطــر، بمــا فــي ذلــك فهــم الرقابــة الداخليــة، واإلجــراءات التــي 

ــدرة. ــر المق ــتجابة للمخاط ــم لالس تت

وفًقــا لذلــك، ال نعبــر عــن رأي تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كان بيــان مجلــس اإلدارة عــن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق 
ــلقانون  الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، ككل، تــم إعــداده، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، وفقــً لـ

والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام.

اســتندت اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا إلــى تقديرنــا المهنــي وتضمنــت استفســارات ومالحظــة العمليــات المنفــذة وفحــص 
المســتندات وتقييــم مــدى مالءمــة سياســات اإلبــالغ للشــركة وتوافقهــا مــع الســجالت األساســية.

نظرًا لظروف المهمة، في تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله قمنا:

باإلستفسار من اإلدارة للحصول على فهم للعمليات المتبعة لتحديد متطلبات قانون هيئة قطر لألسواق المالية  	
والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام )»المتطلبات«(؛ اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لالمتثال لهذه المتطلبات 
والمنهجية التي اعتمدتها اإلدارة لتقييم االمتثال لهذه المتطلبات. وشمل ذلك تحليل العمليات والضوابط الرئيسية 

لإلبالغ عن االمتثال للمتطلبات؛

أخذنا باالعتبار االفصاحات بمقارنة محتويات تقرير حوكمة الشركات بمتطلبات المادة 4 من القانون؛ 	

مطابقة المحتويات ذات الصلة من تقرير حوكمة الشركات مع السجالت األساسية التي تحتفظ بها إدارة الشؤون  	
القانونية واالمتثال للشركة؛

أجرينا اختبارات موضوعية محدودة على أساس انتقائي، عند الضرورة، لتقييم االمتثال للمتطلبات، واألدلة الملحوظة  	
التي جمعتها إدارة الشركة وتقييم ما إذا كان قد تم الكشف عن انتهاكات للمتطلبات، إن وجدت، من قبل مجلس 

اإلدارة، في جميع النواحي الجوهرية.

ال تتضمــن إجــراءات التأكيــد المحــدود الخاصــة بنــا تقييــم الجوانــب النوعيــة أو فعاليــة اإلجــراءات التــي تتبناهــا اإلدارة لالمتثــال 
ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــل بفعالي ــا اإلدارة تعم ــي اتخذته ــراءات الت ــت اإلج ــا إذا كان ــأن م ــد بش ــدم أي تأكي ــك، ال نق ــات. لذل للمتطلب

قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام.

إستقالنا ومراقبة الجودة

ــة وفقــً لمتطلبــات قواعــد أخالقيــات  ــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى المطلوب ــا، لقــد إلتزمن فــي القيــام بعملن
ــادئ  ــى المب ــتند إل ــي تس ــبين، والت ــي للمحاس ــي الدول ــلوك األخالق ــر الس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع ــن الص ــبين المهنيي المحاس
األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي والمتطلبــات األخالقيــة ذات 

.)IESBA( الصلــة فــي دولــة قطــر. لقــد أوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لمتطلبــات نظــام

تطبــق شــركتنا المعيــار الدولــي علــى مراقبــة الجــودة 1 وتحتفــظ وفقــً لذلــك بنظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي 
ــة  ــات القانوني ــة والمتطلب ــر المهني ــة والمعايي ــات األخالقي ــال للمتطلب ــة باالمتث ــة المتعلق ــراءات الموثق ــات واإلج ــك السياس ذل

والتنظيميــة المعمــول بهــا.

القيود الضمنية

تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الكيانــات العتمــاد الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى االفــراد الذيــن يطبقــون 
اإلجــراء، وتفســيرهم لهــدف هــذا اإلجــراء، وتقييمهــم لمــا إذا كان قــد تــم تنفيــذ إجــراءات االمتثــال بشــكل فعــال، وفــي بعــض 
ــات  ــل الممارس ــع أفض ــوف يتب ــال س ــراءات االمتث ــم إج ــى أن تصمي ــً إل ــارة أيض ــدر اإلش ــق. وتج ــار التدقي ــظ بمس ــاالت ال تحتف الح

التــي تختلــف مــن كيــان إلــى آخــر ومــن بلــد إلــى آخــر، والتــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن البيانــات لمقارنتهــا.

ــة  ــر الحوكم ــص تقري ــى خصائ ــر إل ــة، بالنظ ــات المالي ــن المعلوم ــر م ــة أكث ــود ضمني ــي لقي ــر المال ــات األداء غي ــع معلوم تخض
واألســاليب المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.
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معلومات أخرى

ــن ال  ــركات )ولك ــة الش ــر حوكم ــى تقري ــرى عل ــات األخ ــتمل المعلوم ــرى. تش ــات األخ ــن المعلوم ــؤول ع ــس اإلدارة مس إن مجل
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــريعات ذات الصل ــة والتش ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــون هيئ ــال لقان ــأن االمتث ــس اإلدارة بش ــر مجل ــمل تقري يش
ــذي  ــس اإلدارة »( ال ــان مجل ــة )»بي ــر الحوكم ــن تقري ــر م ــة عش ــر و ثالث ــدى عش ــى إح ــد إل ــن واح ــام م ــي األقس ــوارد ف ــام »ال النظ

ــد. ــر التأكي ــخ تقري ــل تاري ــه قب ــا علي حصلن

إن اســتنتاجنا بشــأن تقريــر حوكمــة الشــركات الصــادر عــن مجلــس اإلدارة بشــأن االمتثــال لقوانيــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
المطبقــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، ال يغطــي المعلومــات األخــرى ونحــن ال نقــوم وال نعبــر عــن أي شــكل 

مــن أشــكال اســتنتاج التأكيــد فــي هــذا الصــدد.

فيمــا يتعلــق بخصــوص مهمتنــا حــول تأكدنــا مــن األقســام ذات الصلــة مــن تقريــر حوكمــة الشــركات، فــإن مســؤوليتنا هــي 
ــارض  ــرى تتع ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــر فيم ــب النظ ــك، يج ــام بذل ــد القي ــاله، وعن ــددة أع ــرى المح ــات األخ ــراءة المعلوم ق
جوهريــً مــع تقريــر حوكمــة الشــركات أو معرفتنــا التــي تــم الحصــول عليهــا فــي مهمتنــا، أو علــى خــالف ذلــك يبــدو أنــه تــم 

ــً.  تحريفهــا جوهري

بنــاءًا علــى العمــل الــذي قمنــا بــه وعلــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر، فإنــه إذا خلصنــا إلــى 
وجــود خطــأ جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فنحــن مطالبــون باإلبــالغ عــن هــذه الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نــورده فــي 

هــذا الصــدد.

عندمــا نقــرأ تقريــر حوكمــة الشــركات بالكامــل، إذا خلصنــا إلــى وجــود خطــأ جوهــري فيــه، فنحــن مطالبــون بإبــالغ األمــر إلــى 
المســؤولين عــن الحوكمــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

تأكيد على أمر:

نلفــت اإلنتبــاه إلــى حقيقــة أن تقريــر التأكيــد هــذا يتعلــق بالشــركة األم مجموعــة اســتثمار القابضــة )ش.م.ع.ق.( علــى أســاس 
مســتقل فقــط وليــس للمجموعــة ككل. لــم يتــم تعديــل إســتنتاجنا فــي هــذا الصــدد.

النتيجة 

إســتناًدا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدودة الموضحــة فــي هــذا التقريــر، لــم يســترع إنتباهنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقــد أن تقريــر 
مجلــس اإلدارة بشــأن االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام، علــى النحو 
الــوارد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة عــن تطبيــق نظــام حوكمــة الشــركات، ال تظهــر بشــكل عــادل، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، 
إمتثــال الشــركة لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك النظــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

                                                                                                                                                                   

الدوحة – قطر
06 مارس 2022

عن رسل بدفورد وشركاه
 محاسبون قانونيون

هاني مخيمر
سجل مراقبي الحسابات رقم )275(

سجل المدققين الخارجيين 
بهيئة قطر لألسواق المالية رقم )1202013(
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ت المالية 2021
البيانا
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البيانات المالية الُموّحدة
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إلى السادة / المساهمين 

مجموعة إستثمار القابضة – ش.م.ع.ق

الدوحة – قطر 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المُوَحدة

الرأي المتحفظ

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة لمجموعــة االســتثمار القابضــة - ش.م.ع.ق )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا 
مًعــا باســم »المجموعــة«( والتــي تشــتمل علــى بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، وبيــان الربــح أو الخســارة 
ــنة  ــد للس ــة الموح ــات النقدي ــان التدفق ــة وبي ــوق الملكي ــي حق ــد ف ــرات الموح ــان التغيي ــد، وبي ــر الموح ــامل اآلخ ــل الش والدخ

المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات التوضيحيــة األخــرى.

ــدة  ــة الُموَح ــات المالي ــإن البيان ــا، ف ــي تقريرن ــظ ف ــرأي المتحف ــاس ال ــرة أس ــي فق ــا ورد ف ــل لم ــر المحتم ــتثناء األث ــا، باس ــي رأين ف
المرفقــة تعــرض بشــكل عــادل ، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 
، وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة .

أساس الرأي المتحفظ 

باإلشــارة إلــى التفاصيــل المذكــورة فــي االيضــاح رقــم. )32.1( للبيانــات الماليــة الموحــدة ، مــع األخــذ فــي االعتبــار خطــاب التعهــد 
المقــدم مــن مؤسســي الشــركة بتكبــد أي خســائر قــد تنجــم عــن عــدم تحصيــل المبالــغ المســتحقة مــن المقــاول الرئيســي 
للعمليــة المشــتركة غيــر الموحــدة حتــى النهايــة لعــام 2016 ، لــم نتمكــن مــن تحديــد المخصــص المطلــوب ، إن وجــد ، الناتــج 
عــن عــدم تحصيــل المبالــغ المســتحقة مــن المقــاول الرئيســي لذلــك المشــروع )عمليــة مشــتركة غيــر مدمجــة( أو مــن االلتــزام 
بتســوية كامــل مبلــغ القــروض المســتحقة البنــك الناتــج عــن العمليــة المشــتركة غيــر المدمجــة بالنظــر إلــى أن الشــريك اآلخــر 

فــي العمليــة المشــتركة غيــر المدمجــة قــد أعلــن تحــت التصفيــة.

لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفًقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. تــم وصــف مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر بمزيــد مــن التفصيــل فــي 
قســم مســؤوليات المدقــق عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا. نحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفًقــا لمدونة 
قواعــد أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين )مدونــة IESBA( جنًبــا 
إلــى جنــب مــع المتطلبــات األخالقيــة األخــرى ذات الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا هــو مطبــق فــي 
الدولــة قطــر، وقــد أوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى. نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر 

أســاس لرأينــا المتحفــظ.

تقرير مدقق الحسابات المستقل  
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دون التحفــظ فــي رأينــا، نــود ان نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم 13 مــن البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي تصــف الدراســة التــي 
أجرتهــا إدارة المجموعــة الختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، مــع األخــذ فــي االعتبــار أداء العــام الحالــي 

ووضــع الســوق.

أمور أخرى

تــم تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة للمجموعــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مــن قبــل مدقــق 
حســابات مســتقل آخــر قــدم تقريــره بتاريــخ 15 مــارس 2021 عّبــر عــن رأي متحفــظ بشــأن تلــك البيانــات الماليــة.

أمور التدقيق الرئيسية

ــدة  ــة الموح ــات المالي ــا للبيان ــي تدقيقن ــة ف ــر أهمي ــور األكث ــك األم ــي تل ــي، ه ــا المهن ــي تقديرن ــية، ف ــق الرئيس ــور التدقي إن أم
للســنة الحاليــة. لقــد حددنــا أمــور التدقيــق الرئيســية التاليــة التــي تــم تناولهــا فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة 
ــة  ــا لكيفي ــم وصفن ــم تقدي ــاه، يت ــر أدن ــكل أم ــور. ل ــذه األم ــول ه ــاًل ح ــا منفص ــدم رأًي ــأنها، وال نق ــا بش ــن رأين ــي تكوي ككل، وف

ــياق. ــذا الس ــي ه ــور ف ــا لألم ــة تدقيقن معالج

لقــد قمنــا بتصميــم تدقيقنــا مــن خــالل تحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر التحريــف الجوهــري فــي البيانــات الماليــة. 
علــى وجــه الخصــوص، نظرنــا إلــى المــكان الــذي أصــدرت فيــه اإلدارة أحكاًمــا غيــر موضوعيــة ، علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق 
بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي تضمنــت وضــع افتراضــات والنظــر فــي األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة بطبيعتهــا. 
كمــا هــو الحــال فــي جميــع عمليــات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ، تناولنــا أيًضــا مخاطــر تجــاوز اإلدارة للرقابــة الداخليــة ، بمــا فــي 

ذلــك تقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى تحيــز اإلدارة الــذي يمثــل خطــًرا لوجــود أخطــاء جوهريــة بســبب االحتيــال.

تــم تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري التــي كان لهــا أكبــر تأثيــر علــى تدقيقنــا ، بمــا فــي ذلــك تخصيــص مواردنــا وجهودنــا 
، علــى أنهــا »مجــاالت تركيــز« أدنــاه. لقــد أوضحنــا أيًضــا كيــف قمنــا بتكييــف تدقيقنــا لمعالجــة هــذه المجــاالت المحــددة مــن 
أجــل إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة ككل ، وينبغــي قــراءة أي تعليقــات نقدمهــا علــى نتائــج إجراءاتنــا فــي هــذا الســياق. هــذه 

ليســت قائمــة كاملــة بجميــع المخاطــر التــي حددتهــا تدقيقنــا.
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حددنــا قطــاع التعاقــدات المتخصصــة مــع تدفقــات 
إيــرادات كبيــرة وقمنــا بتنفيــذ اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك 
مــا يلــي لمعالجــة مخاطــر محــددة تــم تحديدهــا 

ــرادات. ــق باإلي ــا يتعل فيم

وشملت هذه اإلجراءات:

تصميــم  	 وتقييــم  فهــم  علــى  الحصــول 
وتنفيــذ وفعاليــة التشــغيل للضوابــط الداخليــة 

اإليــرادات. االعتــراف  لــإلدارة علــى  الرئيســية 

ومديــري  	 المجموعــة  إدارة  مــع  المناقشــة 
المشــاريع بشــأن أداء العقــود الرئيســية قيــد 
التنفيــذ خــالل العــام ومقارنــة إيــرادات العقــد 
المعتــرف بهــا لعينــة مــن العقــود قيــد التنفيــذ 
خــالل العــام بشــهادات مــن مســاحي الكميات 
المعينيــن مــن قبــل العمــالء أو طلبــات الدفــع 

مــن مســاح داخلــي.

علــى أســاس العينــة، فحــص اتفاقيــات عقــود  	
المشــروع مــع العمــالء والمقاوليــن مــن الباطن 
بمــا   ، الرئيســية  واألحــكام  الشــروط  لتحديــد 
ــد  ــرة العق ــدة وفت ــراف المتعاق ــك األط ــي ذل ف
مــا  وتقييــم  العمــل  ونطــاق  العقــد  ومبلــغ 
ــية  ــكام الرئيس ــروط واألح ــذه الش ــت ه إذا كان
ــي  ــي إجمال ــب ف ــكل مناس ــت بش ــد انعكس ق
ــا  ــا وفًق ــة إلكماله ــدرة والتكلف ــرادات المق اإلي

ــود. ــات العق لتوقع

ــن  ــة م ــرادات المجموع ــية إلي ــات الرئيس ــون المكون تتك
تبلــغ  والتــي  المتخصصــة  التعاقــدات  مــن  اإليــرادات 
المنتهيــة  ريــال قطــري. 188,909,343 للســنة  قيمتهــا 

فــي 31 ديســمبر 2021.

كانــت اإليــرادات مــن أمــور التدقيــق الرئيســية بســبب مــا 
: يلي

يتــم االعتــراف بإيــرادات التعاقــدات المتخصصــة  	
بمــرور الوقــت بالرجــوع إلــى تقــدم المجموعــة 
نحــو اســتكمال العقــود. مطلــوب حكــم اإلدارة 
لتقديــر إجمالــي تكاليــف التعاقــد، والتغيــرات أو 
 ، المطالبــات المعتــرف بهــا كإيــرادات العقــد 
ســتؤثر  التــي  المقطوعــة  األضــرار  ومخصــص 
علــى قيــاس التقــدم واإليــرادات وهوامــش الربح 
المســتبعدة مــن عقــود التعاقــد المتخصصــة.

بطبيعتــه  	 ذاتًيــا  باإليــرادات  االعتــراف  يعتبــر 
يكــون  وقــد  هاًمــا  إدارًيــا  حكًمــا  ويتطلــب 
لألخطــاء فــي االعتــراف باإليــرادات تأثيــر جوهــري 

للســنة. المجموعــة  ربــح  صافــي  علــى 

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(  

االعتراف باإليرادات

راجع إيضاح 13 وإيضاح 28 حول البيانات المالية الموحدة
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ركــزت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى تقييــم 
ــتخدمة  ــية المس ــات الرئيس ــة االفتراض ــدى معقولي م
مــن قبــل اإلدارة فــي إجــراء تقييــم انخفــاض القيمــة.

تضمنت هذه اإلجراءات:

الحصول على فهم لعملية تقييم انخفاض  	
القيمة لإلدارة.

تقييم مدى معقولية االفتراضات الرئيسية  	
للمجموعة لتوقعات التدفق النقدي من خالل 

النظر في جائحة كوفيد 19- مثل معدالت 
الخصم وتضخم التكلفة ونمو األعمال 

بالرجوع إلى المصادر المشتقة داخلًيا وخارجًيا 
بما في ذلك عملية ميزانية المجموعة 

ومعقولية التوقعات التاريخية.

الحصول على توقعات التدفقات النقدية  	
للشركة التي تغطي فترة 12 شهًرا من تاريخ 
نهاية فترة التقرير وتحدي هذه االفتراضات 
الرئيسية المستخدمة في إعداد التوقعات.

إجراء تحليل الحساسية حول االفتراضات  	
الرئيسية المطبقة.

النظر في مدى كفاية إفصاحات المجموعة  	
في البيانات المالية فيما يتعلق باختبار 

انخفاض القيمة.

مبلــغ  الشــهرة  بلغــت   ،2021 ديســمبر   31 فــي  كمــا 
قطــري ريــال   711,492,489

ــهرة  ــة الش ــي قيم ــنوي ف ــاض الس ــم االنخف كان تقيي
ــة: ــباب التالي ــية لألس ــق الرئيس ــور التدقي ــن أم م

تــم االعتــراف بالشــهرة الناتجــة داخلًيــا بعــد  	
التحقــق مــن إصــدار الســجل التجــاري المحــدث 
ــرأس مــال جديــد يبلــغ ريــال قطــري.  للشــركة ب
الشــركة  تقييــم  أســاس  علــى   830.000.000
ذات  واالفتراضــات  لهــا  التابعــة  والشــركات 

الصلــة.

ــر.  	 ــي الوزي ــرار معال ــار ق ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ م
مــال  رأس  تحديــد  والتجــارة،  االقتصــاد  وزيــر 
التقييــم  حســب  الكاملــة  بالقيمــة  الشــركة 
ــم  ــن التقيي ــة ع ــهرة الناتج ــك الش ــي ذل ــا ف بم
والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  ســلطات  وموافقــة 
الماليــة وبورصــة قطــر. وهيئــة قطــر لألســواق 

مؤشــرات  	 تحديــد  فــي  مطلــوب  الحكــم 
االنخفــاض فــي القيمــة ويتطلــب مــن اإلدارة 
توقعــات  فــي  مختلفــة  افتراضــات  وضــع 

األساســية. النقديــة  التدفقــات 

أدى عــدم اليقيــن بشــأن تأثيــر كوفيــد 19- إلــى  	
فيمــا  التقديــرات  فــي  الكبيــر  اليقيــن  عــدم 
التدفقــات  وتقديــر  اإلدارة  بافتراضــات  يتعلــق 
المســتقبل  الداخلــة والخارجــة فــي  النقديــة 

عنــد إعــداد توقعــات التدفقــات النقديــة.

لوحــدات  	 الشــهرة  بتخصيــص  اإلدارة  قامــت 
ــغ  ــد المبال ــم تحدي ــة وت ــد ذات الصل ــد النق تولي
النقــد  إنتــاج  لوحــدات  لالســترداد  القابلــة 
قيــد  القيمــة  احتســاب  علــى  بنــاًء  المحــددة 

االســتخدام.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(  

تقيم انخفاض الشهرة

راجع إيضاح 21 حول البيانات المالية الموحدة
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معلومات أخرى

ــر  ــي التقري ــواردة ف ــات ال ــن المعلوم ــرى م ــات األخ ــون المعلوم ــرى. تتك ــات األخ ــن المعلوم ــؤول ع ــو المس ــس اإلدارة ه مجل
ــات  ــول البيان ــا ح ــا. إن رأين ــابات حوله ــق الحس ــر مدق ــدة وتقري ــة الموح ــات المالي ــن البيان ــا ال تتضم ــام 2021، ولكنه ــنوي لع الس

ــأنها. ــتنتاج بش ــد أو االس ــكال التأكي ــن أش ــكل م ــن أي ش ــر ع ــرى وال نعب ــات األخ ــي المعلوم ــدة ال يغط ــة الموح المالي

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى ، وعنــد القيــام بذلــك ، نأخــذ 
فــي االعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعرفــة التــي 
ــا فــي  حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق ، أو التحريــف المــادي. إذا اســتنتجنا ، بنــاًء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه ، أن هنــاك خطــأ مادًي

هــذه المعلومــات األخــرى ؛ نحــن مطالبــون باإلبــالغ عــن هــذه الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات الماليــة الموحــدة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
واألحــكام المعمــول بهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة القطــري وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة 
ــأ. ــال أو الخط ــن االحتي ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة ، س ــاء الجوهري ــن األخط ــدة م ــة الموح ــات المالي ــو البيان ــداد خل ــن إع ــن م للتمكي

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ 
االســتمرارية ، واإلفصــاح ، حســب االقتضــاء ، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي مــا 

لــم يعتــزم مجلــس اإلدارة إمــا تصفيــة التجمــع أو وقــف العمليــات ، أو ليــس لديــه بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

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

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء 
الجوهريــة ، ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو 
مســتوى عالــي مــن التأكيــد ولكنــه ال يضمــن أن التدقيــق الــذي يتــم إجــراؤه وفًقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة سيكشــف دائًمــا 
عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن االحتيــال أو الخطــأ وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع 
بشــكل معقــول أن تؤثــر ، بشــكل فــردي أو إجمالــي ، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه 

البيانــات الماليــة الموحــدة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي 
خــالل عمليــة التدقيــق. نحــن أيضــا:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،  	
وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير 

أساس لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ ، حيث 
قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف ، ولكن  	
ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المعدة  	
من قبل اإلدارة.
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التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي واستناًدا إلى أدلة التدقيق التي  	
تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شًكا جوهرًيا حول قدرة 

المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. إذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فنحن مطالبون بلفت االنتباه في 
تقرير مدقق الحسابات لدينا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة ، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه 

اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات 
لدينا. ومع ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن االستمرار على أساس مبدأ 

االستمرارية.

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية  	
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل  	
المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء تدقيق المجموعة. 

نحن ال نزال مسؤولين وحدنا عن رأي التدقيق الخاص بنا.

نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق ، مــن بيــن أمــور أخــرى ، بالنطــاق المخطــط للتدقيــق وتوقيتــه ونتائــج التدقيــق الهامــة 
، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور كبيــرة فــي الرقابــة الداخليــة التــي نحددهــا أثنــاء تدقيقنــا.

كمــا نــزود مجلــس اإلدارة ببيــان يفيــد بأننــا امتثلنــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق باالســتقاللية ونتواصــل 
معهــم فــي جميــع العالقــات والمســائل األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا ، وحيثمــا أمكــن 

ــة. ــات ذات الصل ، الضمان
ــات  ــر فــي تدقيــق البيان مــن خــالل األمــور التــي يتــم إبــالغ مجلــس اإلدارة بهــا ، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت ذات أهميــة أكب
الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة ، وبالتالــي فهــي أمــور التدقيــق الرئيســية. نصــف هــذه األمــور فــي تقريــر مدقــق الحســابات 
الخــاص بنــا مــا لــم تمنــع القوانيــن أو اللوائــح اإلفصاحــات العامــة حــول هــذه المســألة أو عندمــا نقــرر ، فــي حــاالت نــادرة للغايــة 
ــا ألن العواقــب الســلبية للقيــام بذلــك مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق  ــالغ عــن أمــر مــا فــي تقريرن ــه ال ينبغــي اإلب ، أن

الفوائــد العامــة لمثــل هــذا التواصــل.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

عالوة على ذلك، وفًقا لما يقتضيه قانون الشركات التجارية القطري، فإننا نبلغ عما يلي:

إننا نرى أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر حسابية مناسبة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق مع هذه الدفاتر، وقد  	
تم التحقق من المخزون المادي تم تنفيذها على النحو الواجب ، ويتفق محتوى تقرير مجلس اإلدارة المتضمن في 

التقرير السنوي مع دفاتر وسجالت المجموعة.

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية للتدقيق. 	

وفًقا لمعرفتنا واعتقادنا ووفًقا للمعلومات المقدمة إلينا، لسنا على علم بأي انتهاكات ألحكام قانون الشركات  	
التجارية القطري. أو أن أحكام النظام األساسي للشركة قد حدثت خالل العام والتي من شأنها أن تؤثر بشكل 

جوهري على أنشطة المجموعة أو مركزها المالي.

عن رسل بدفورد وشركاه
محاسبون قانونيون

هاني مخيمر
رخصة رقم )275(

رخصة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )1202013(.

الدوحة - قطر 
6 مارس 2021 
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مجموعة استثمار القابضة - ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الُموّحد كما في 31 ديسمبر 2021  

31 ديسمبر

20212020إيضاحات

ريال قطريريال قطري

الموجودات

الموجودات المتداولة 

539,914,61239,936,850نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

6305,180,752231,402,729ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

7188,376,794208,631,763موجودات عقود 

815,771,40617,428,088مطلوب من أطراف ذات عالقة 

955,661,06556,576,105مخزون 

604,904,629553,975,535إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة 

1037,481,78732,968,430محتجزات مدينة 

1131,000,00031,000,000موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

122,530,20827,904,147استثمارات عقارية 

13711,492,489711,492,489شهرة 

1416,579,7242,853,361موجودات حق االستخدام 

1514,236,74813,837,481ممتلكات ومعدات 

813,320,956820,055,908إجمالي الموجودات غير المتداولة 

813,320,956820,055,908إجمالي الموجودات 

1,418,225,5851,374,031,443

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 

16830,000,000830,000,000رأس المال 

14,684,49912,928,305احتياطي قانوني 

14,398,000–12احتياطي إعادة تقييم 

)138,909,704()138,909,704(17احتياطات أخرى 

152,348,610114,040,261أرباح مدورة 

858,123,405832,456,862حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

274,384,9679,593,854حقوق األقلية غير المسيطرة 

862,508,372842,050,716اجمالي حقوق المساهمين 
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مجموعة استثمار القابضة - ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي الُموّحد كما في 31 ديسمبر 2021  

31 ديسمبر

20212020إيضاحات

ريال قطريريال قطري

المطلوبات المتداولة 

59,299,9249,396,089السحب على المكشوف من البنوك 

18233,616,478214,826,749القروض

145,651,4611,780,648مطلوبات ايجار 

86,974,2848,937,880مطلوب إلى اطراف ذات عالقة

1,164,957– إلتزامات عقود

1,262,2233,685,944محتجزات دائنة

2,131,6343,466,308توزيعات أرباح مستحقة 

19160,530,347142,296,164ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

419,466,351385,554,739 اجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة 

18103,271,000125,353,071القروض 

1411,408,9711,097,725مطلوبات ايجار 

1,332,268812,016محتجزات دائنة 

2020,238,62319,163,176مخصص مكافأة خدمة الموظفين

136,250,862146,425,988اجمالي المطلوبات غير المتداولة 

555,717,213531,980,727اجمالي المطلوبات 

1,418,225,5851,374,031,443اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تــم الموافقــة علــى البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 والمصادقــة علــى 
إصدارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ووقعــت نيابــة عنهــم فــي 6 مــارس 2022 مــن قبــل:

السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواريرئيس 
رئيس مجلس اإلدارة

السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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مجموعة استثمار القابضة - ش.م.ع.ق.
بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020إيضاحات

ريال قطريريال قطري

21363,830,223321,332,316اإليرادات

)248,624,149()271,031,459(22تكاليف المباشرة 

92,798,76472,708,167اجمالي الربح

2311,992,51525,094,621إيرادات أخرى

1,284,9783,650,572توزيعات أرباح من موجودات مالية 

اربــاح ناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات 

العقاريــة
12314,4615,545,906

)67,568,492()75,432,256(24مصاريف عمومية وإدارية 

)12,284,860()9,842,689(25تكاليف التمويل 

21,115,77327,145,914صافي ربح السنة 

بنود الدخل الشامل األخرى:

– –الدخل الشامل اآلخر للسنة

21,115,77327,145,914إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

26,324,66023,364,721مساهمي الشركة األم

3,781,193)5,208,887(27حقوق األقلية غير المسيطرة

21,115,77327,145,914إجمالي الدخل الشامل للسنة

260.0320.028عائد السهم من األرباح األساسي والمعدل

.ُتشّكل اإليضاحات الُمرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الُموّحدة
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020إيضاحات

ريال قطريريال قطرياألنشطة التشغيلية

21,115,77327,145,914ربح السنة

تعديالت:

153,376,6724,052,607استهالك ممتلكات ومعدات 

243,751,8437,816,499استهالك موجودات حق االستخدام

)203,560(–ربح من إلغاء االعتراف بحق استخدام األصول

)5,545,906()2,156,489(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية

2,120,010)314,461(12ارباح ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

خصــم  بعــد  للموظفيــن  الخدمــة  نهايــة  مكافــأة  مخصــص 

االســترداد
204,007,212742,910

)3,597,400(848,891شطب المخزون بطيئ الحركة أو متقادم

12,284,860)1,100,057(9مخصص بضاعة بطيئة الحركة بعد خصم االسترداد

2513,866,020825,970تكاليف التمويل 

)113,440()1,025,969(عكس االنخفاض في القيمة وخصم الذمم المدينة المحتجزة

510,372)3,691,372(رد الذمم الدائنة ومخصصات الصيانة 

ــم  ــد خص ــة بع ــة المدين ــم التجاري ــة الذم ــاض قيم ــص النخف مخص

ــترداد االس
6374,605)3,720,846(

– 12,020شطب ديون معدومة

162,358– 6مخصص انخفاض قيمة األرصدة المدينة األخرى

39,064,68842,480,348

التغييرات في رأس المال العامل 

7,273,349)46,064,648(ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

20,254,969956,768موجودات عقود 

)299,551(1,656,682مطلوب من أطراف ذات عالقة 

1,116,2065,761,758المخزون 

)2,610,516()3,487,388(التزامات عقود

)27,963,284()1,963,596(مطلوب ألطراف ذات عالقة 

)2,893,926()1,164,957(التزامات عقود 

)39,119,807(21,270,038ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

1,055,986)1,903,469(محتجزات دائنة 

)15,358,875(28,828,525النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

)11,810,230()13,435,428(تكاليف التمويل المدفوعة 

)4,824,412()2,931,765(20مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشطة 
التشغيلية 

12,461,332)31,993,517(

ُتشّكل اإليضاحات الُمرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الُموّحدة. 

مجموعة استثمار القابضة - ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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31 ديسمبرإيضاحات

20212019

ريال قطريريال قطري

األنشطة االستثمارية 

36,700222,057المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

)748,536()4,067,750(15شراء ممتلكات ومعدات 

)122,784(–شراء استثمارات عقارية 

592,205–المحصل من استبعاد استثمارات عقارية 

)57,058()4,031,050(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 

)362,257()1,334,674(أرباح مدفوعة 

)8,388,560()3,729,339(14.2المسدد من مطلوبات االيجار 

66,791,084)3,292,342(صافي الحركة على القروض 

األنشــطة  مــن  الناتــج  /النقــد  فــي(  )المســتخدم  صافــي 

يليــة  لتمو ا
)8,356,355(58,040,267

73,92725,963,030صافي الزيادة في النقد وماحكمه 

530,540,7614,577,731النقد وماحكمه في بداية السنة 

530,614,68830,540,761النقد وماحكمه في نهاية السنة 

مجموعة استثمار القابضة - ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 - تتمة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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مجموعة استثمار القابضة - ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1.  معلومات عامة  

1.1(  األنشطة العامة

ــب  ــر بموج ــة قط ــي دول ــجلة ف ــو 2008 ومس ــي 11 ماي ــركة« أو »األم«( ف ــة - ش.م.ع.ق )»الش ــتثمار القابض ــة اس ــت مجموع تأسس
الســجل التجــاري رقــم. 39127. فــي 11 مايــو 2017 ، تــم تحويــل الوضــع القانونــي للشــركة مــن شــركة ذات مســئولية محــدودة 

إلــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة - ش.ع.م.ق

تعمل المجموعة في أنواع مختلفة من االستثمارات داخل دولة قطر وفًقا لممارسات تجارية واقتصادية سليمة.

ــرج قطــر ، شــارع مجلــس التعــاون ، الخليــج الغربــي ، ص. ب:  يقــع المكتــب الرســمي المســجل للشــركة ومــكان العمــل فــي ب
ــر. ــة قط ــة - دول 3988 الدوح

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 – 2021 موجــودات ومطلوبــات ونتائــج عمليــات 
الشــركة والشــركات التابعــة لها)يشــار إليهــا مجتمعــة باســم »المجموعة«(.

النشاط الرئيسينسبة الملكية %اسم الشركات التابعة

20212020

ــية -  ــة الهندس ــدة لألنظم ــركة المتح الش
100100ذ.م.م

إنــذار  تجــارة أجهــزة  رئيســي فــي  تعمــل بشــكل 
الحريــق وأنظمــة األمــن وأنشــطة المقــاوالت ذات 

الصلــة.

تجاريــة 100100شركة تريلكو المحدودة - ذ.م.م أنشــطة  فــي  رئيســي  بشــكل  تعمــل 
. مختلفــة

المــواد 100100الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م  تجــارة  فــي  رئيســي  بشــكل  تعمــل 
والبنــاء. الكهربائيــة 

ــر ماســتر )قطــر( ذ.م.م  )إيضــاح  شــركة وات
الميــاه 1.2100100( معالجــة  فــي  رئيســي  بشــكل  تعمــل 

التعاقــد. وأنشــطة 

 - اإللكتروميكانيكيــة  الهندســة  شــركة 
تعمــل بشــكل رئيســي فــي تركيــب وصيانــة األعمــال 68.568,5ذ.م.م

ــة والكهربائية. الميكانيكي

للمقــاوالت  العمرانــي  التطويــر  شــركة 
)1.2 )إيضــاح  ذ.م.م   - المقــاوالت 100100والتجــارة  أنشــطة  فــي  رئيســي  بشــكل  تعمــل 

البنــاء. والتجــارة فــي مــواد 

5151شركة دباس للمقاوالت - ذ.م.م

المعــدات  تجــارة  فــي  رئيســي  بشــكل  تعمــل 
واألدوات  التبديــل  ومعــدات  الكهربائيــة 
الكهربائيــة الخفيفــة واألدوات وتركيــب المعــدات 

الصيانــة. وأعمــال  الكهروميكانيكيــة 

األخشــاب 8585شركة تريلكو لمواد البناء - ذ.م.م تجــارة  فــي  رئيســي  بشــكل  تعمــل 
البنــاء. ومــواد  والصلــب 

تقــع جميــع الشــركات التابعــة المذكــورة أعــاله فــي دولــة قطــر، وقــد قامــت بإعــداد بياناتهــا الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري.

مالحظة أ:
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شــركة ووتــر ماســتر 
قطــر ذ.م.م

شركة التطوير 
العمراني للمقاوالت 

و التجارة ذ.م.م

51%63.3%مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق

49%36.7%شركة تريلكو المحدودة – ذ.م.م

%100%100

ــر  ــا للمعايي ــة وفًق ــا المالي ــداد بياناته ــوم بإع ــر وتق ــة قط ــل دول ــاله داخ ــورة أع ــة المذك ــركات التابع ــع الش ــل جمي ــع وتعم تق
ــري. ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــي قان ــا ف ــول به ــكام المعم ــة واألح ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع الدولي
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2.  التغييرات التي طرأت على السياسات الُمحاسبية واإلفصاحات   

ــنة  ــى الس ــري عل ــي تس ــة الت ــدة والمعدل ــة الجدي ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــيرات المعايي ــر وتفس معايي
ــة الحالي

المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية التي أصبحت سارية اعتباًرا من 1 يناير 2021 ذات صلة بالمجموعة.

لتطبيــق المبدئــي لتعديــالت اإلصــالح المعيــاري لســعر الفائــدة علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 9 ، ومعاييــر  	
ــر الدوليــة  ــر الماليــة 4 والمعايي ــر الدوليــة للتقاري ــر الماليــة 7 ، والمعايي ــر الدوليــة للتقاري المحاســبة الدوليــة 39 ، والمعايي

للتقاريــر الماليــة 16

التطبيق األولي لتعديل امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد19- على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 	

لــم يكــن لتطبيــق المعاييــر أو التعديــل أعــاله أي تأثيــر مــادي علــى المبالــغ المدرجــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة 
الحالية.

معايير صادرة، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد

تــم إصــدار عــدد مــن المعاييــر والتعديــالت علــى المعاييــر، ولكنهــا غيــر ســارية المفعــول ولــم تقــم المجموعــة بتطبيقهــا فــي 
إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر والتعديــالت الجديــدة فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة للمجموعــة عندمــا تكــون قابلــة للتطبيــق، وقــد ال يكــون لتطبيــق هــذه المعاييــر والتعديــالت الجديــدة تأثيــر مــادي 
ــي  ــدة ف ــر الجدي ــذه المعايي ــة ه ــتتبنى المجموع ــي. . س ــق األول ــرة التطبي ــي فت ــة ف ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــى البيان عل

تواريــخ نفاذهــا.

تاريخ السريانالبيان

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3 - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 	1 يناير 2022

1 يناير 2022
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 - الممتلكات واآلالت والمعدات -  	

المتحصالت قبل االستخدام المقصود

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 - العقود المرهقة - تكلفة تنفيذ العقد 	1 يناير 2022

1 يناير 2023
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 - تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو  	

غير متداولة

1 يناير 2023
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير  	

المالية ألول مرة

1 يناير 2023
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9  األدوات المالية - الرسوم في اختبار "10  	

بالمائة" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

1 يناير 2023
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان  	

الممارسة 2(

تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8( 	1 يناير 2023

تاريــخ   / االختيــاري  للتبنــي  متــاح 
غيــر  أجــل  إلــى  مؤجــل  ســريان 

. مســمى

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 ومعيار المحاسبة الدولي 28 - بيع أو  	
المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو المشروع المشترك
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3.  أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة:  .

بيان االمتثال

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة 
الدوليــة واألحــكام المعمــول بهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة القطــري والنظــام األساســي للشــركة.

تعــرض المجموعــة بيــان المركــز المالــي الموحــد الخــاص بهــا بترتيــب الســيولة. يتــم تقديــم تحليــل بشــأن اســترداد أو تســوية 
الموجــودات / المطلوبــات فــي غضــون اثنــي عشــر شــهًرا بعــد نهايــة تاريــخ التقريــر )»الحالــي«( وأكثــر مــن اثنــي عشــر شــهًرا بعــد 

تاريــخ التقريــر )»غيــر متــداول«( فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

قواعد التحضير

ــض األدوات  ــتثمارية وبع ــارات االس ــتثناء العق ــة، باس ــة التاريخي ــاس التكلف ــى أس ــدة عل ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــم إع ت
ــر. ــة فــي نهايــة كل فتــرة تقري الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادل

أعدت المجموعة البيانات المالية الموحدة على أساس أنها ستستمر في العمل.

العملة الوظيفية وعملة العرض

تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري وهــو العملــة الوظيفيــة للمجموعــة. تــم تقريــب جميــع المعلومات 
الماليــة المعروضــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة إلــى أقــرب ريــال قطــري مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية الموحدة:

أساس التوحيد

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للمجموعــة والكيانــات التــي تســيطر عليهــا المجموعــة والمكونــة حتــى 31 
ديســمبر مــن كل عــام. تتحقــق الســيطرة حيــث تمتلــك المجموعــة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها. 	

معرضة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. و 	

لديه القدرة على استخدام سلطته للتأثير على عوائده. 	

تعيــد المجموعــة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا أم ال إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى 
ــن  ــل م ــة أق ــدى المجموع ــون ل ــا يك ــاله. عندم ــورة أع ــة المذك ــيطرة الثالث ــر الس ــن عناص ــر م ــر أو أكث ــي عنص ــرات ف ــود تغيي وج
ــتثمر  ــركة المس ــى الش ــلطة عل ــع بالس ــا تتمت ــا ، فإنه ــتثمر فيه ــركة المس ــة للش ــوق المماثل ــت أو الحق ــوق التصوي ــة حق أغلبي
فيهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر 

فيهــا مــن جانــب واحــد.

تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت لديهــا ســلطة علــى الشــركة 
المســتثمر فيهــا، بمــا فــي ذلــك:

حجم حيازة المجموعة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتشتت حيازات حاملي التصويت اآلخرين. 	

حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة أو أصحاب األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى. 	
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الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. و 	

أي حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أن الشــركة لديهــا، أو ليــس لديهــا ، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات  	
الصلــة فــي الوقــت الــذي يلــزم اتخــاذ القــرارات ، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة.

يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد الشــركة 
ــاة أو  ــة المقتن ــركة التابع ــات الش ــرادات ومصروف ــات وإي ــودات ومطلوب ــن موج ــم تضمي ــة. يت ــركة التابع ــى الش ــيطرة عل الس
ــف  ــخ توق ــى تاري ــيطرة حت ــى الس ــة عل ــول المجموع ــخ حص ــن تاري ــدة م ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــنة ف ــالل الس ــتبعدة خ المس
ــاهمي  ــى مس ــر إل ــامل اآلخ ــل الش ــات الدخ ــن مكون ــر م ــارة وكل عنص ــح أو الخس ــب الرب ــة. ينس ــركة التابع ــى الش ــيطرة عل الس
الشــركة وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة. ُينســب إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة إلــى مســاهمي الشــركة وإلــى 

الحقــوق غيــر المســيطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك عجــز فــي رصيــد الحقــوق غيــر المســيطرة.

يتــم تحديــد الحقــوق غيــر المســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركات التابعــة الموحــدة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكية 
المجموعــة فيهــا. تتكــون الحصــص غيــر المســيطرة مــن مبلــغ تلــك الحصــص فــي تاريــخ اندمــاج األعمال األصلــي وحصــة األقلية 
فــي التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة منــذ تاريــخ االندمــاج. يتــم تخصيــص الخســائر التــي تنطبــق علــى األقليــة والتــي تتجــاوز حصة 
األقليــة فــي حقــوق ملكيــة الشــركة التابعــة مقابــل حقــوق المجموعــة فيمــا عــدا الحــد الــذي يكــون فيــه لألقليــة التزاًمــا ملزًما 

وتكــون قــادرة علــى القيــام باســتثمار إضافــي لتغطية الخســائر.

عنــد الضــرورة ، يتــم إجــراء تعديــالت علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لجعــل سياســاتها المحاســبية متوافقــة مــع تلــك 
المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة. يتــم عنــد التوحيــد حــذف جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات 
والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة. توفــر البيانــات الماليــة الموحــدة معلومــات 

مقارنــة فيمــا يتعلــق بالعــام الســابق.

التغييــرات فــي حصــص ملكيــة المجموعــة فــي بعــض الشــركات التابعــة التــي ال تــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة يتــم احتســابها 
كمعامــالت حقــوق ملكيــة. يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة لحقوق الشــركة وحقوق الملكيــة غير المســيطرة لتعكــس التغيرات 
فــي حصصهــا ذات الصلــة فــي تلــك الشــركات التابعــة. أي فــرق بيــن المبلــغ الــذي يتــم تعديــل الحقــوق غيــر المســيطرة بــه 
ــاهمي  ــى مس ــب إل ــة وينس ــوق الملكي ــي حق ــرة ف ــه مباش ــراف ب ــم االعت ــتلم يت ــوع أو المس ــل المدف ــة للمقاب ــة العادل والقيم

المجموعــة.

عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ، يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر فــي الربــح أو الخســارة ويتــم 
احتســابها علــى أنهــا الفــرق بيــن )1( إجمالــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة العادلــة ألي فائــدة محتفــظ بهــا و 
)2( ( القيمــة الدفتريــة الســابقة لألصــول والتزامــات الشــركة التابعــة وأي حصــص غيــر مســيطرة. عندمــا يتــم إثبــات موجــودات 
الشــركة التابعــة بالمبالــغ المعــاد تقييمهــا أو بالقيمــة العادلــة وتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة ذات الصلــة 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتجميعهــا فــي حقــوق الملكيــة ، فــإن المبالــغ المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة يتــم احتســابها كمــا لــو كانــت قامــت المجموعــة باســتبعاد األصــول ذات الصلــة مباشــرة )أي 
إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة أو تحويلهــا مباشــرة إلــى األربــاح المحتجــزة علــى النحــو المحــدد فــي المعاييــر الدوليــة 

ــر الماليــة المعمــول بهــا(. إلعــداد التقاري

ــة  ــة القيم ــيطرة بمثاب ــدان الس ــخ فق ــي تاري ــابقة ف ــة الس ــركة التابع ــي الش ــه ف ــظ ب ــتثمار محتف ــة ألي اس ــة العادل ــر القيم تعتب
العادلــة عنــد االعتــراف األولــي للمحاســبة الالحقــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس أو ، 

عنــد االقتضــاء ، أو تكلفــة االعتــراف األولــي اســتثمار فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك.

اإليرادات من العقود مع العماء

تعمــل المجموعــة فــي مجــال المقــاوالت ، والمقــاوالت المتخصصــة ، وخدمــة الصيانــة ، وبيــع البضائــع ، والمــواد الكيميائيــة ، 
ومعــدات األمــن )إنــذار الحريــق ، وكاميــرات المراقبــة( ، والمــواد الكهربائيــة ، ومــواد البنــاء ، والتركيــب ، وتقديــم خدمــات إدارة 
المشــاريع. يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن هــذه المصــادر فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد مــن قبــل 

المجموعــة علــى النحــو التالــي:
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أرصدة العقد

أصول العقد والتزامات العقد

قــررت المجموعــة أنــه يجــب االعتــراف بموجــودات ومطلوبــات العقــد علــى مســتوى التــزام األداء وليــس علــى مســتوى العقــد 
ويجــب عــرض كل مــن موجــودات ومطلوبــات العقــد بشــكل منفصــل فــي البيانــات الماليــة. تصنــف المجموعــة موجوداتهــا 

ومطلوباتهــا التعاقديــة علــى أنهــا متداولــة وغيــر متداولــة بنــاًء علــى توقيــت ونمــط تدفــق المنافــع االقتصاديــة.

االعتراف بالمصروفات

يتــم االعتــراف بالمصروفــات فــي الربــح أو الخســارة عنــد حــدوث انخفــاض فــي المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية يتعلــق 
ــح  ــي الرب ــور ف ــى الف ــروف عل ــراف بالمص ــم االعت ــوق. يت ــكل موث ــه بش ــن قياس ــزام ويمك ــي الت ــادة ف ــل أو زي ــي أص ــاض ف بانخف
ــع  ــه المناف ــون في ــذي ال تك ــد ال ــى الح ــا ، وإل ــتقبلية، أو عندم ــة مس ــع اقتصادي ــات مناف ــن النفق ــج ع ــا ال ينت ــارة عندم أو الخس
االقتصاديــة المســتقبلية مؤهلــة أو تتوقــف عــن التأهــل لالعتــراف بهــا فــي بيــان المركــز المالــي كأصــل ، مثــل كمــا فــي حالــة 

ــول. ــة األص ــاض قيم انخف

نوع الخدمة
 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء ،

وبنود الدفع المهمة
تحقق اإليرادات

 تقوم المجموعة ببناء أعمال البناء المدنيعقود اإلنشاءات
 واألعمال الكهروميكانيكية للعمالء بناًء

.على التصميم وفي مبانيهم
 يبدأ كل مشروع عند استالم السلف من
 العميل ويعتمد طوله على مدى تعقيد

 .التصميم

 يتم االعتراف باإليرادات بمرور الوقت باستخدام طريقة
 اإلدخال لقياس التقدم نحو الرضا الكامل للخدمة، ألن أداء

.الشركة ينشئ أو يعزز أصًلا يتحكم فيه العميل

 تقدم المجموعة خدمات التثبيت التي تباعخدمات التثبيت
 إما منفصلة أو مجمعة مع بيع المعدات

 للعميل. تخصص المجموعة سعر
 المعاملة بناًء على أسعار البيع النسبية

.المستقلة للمعدات وخدمات التركيب

 تعترف المجموعة باإليرادات من خدمات التركيب بمرور
 الوقت، باستخدام طريقة اإلدخال لقياس التقدم نحو

 الرضا الكامل للخدمة، ألن العميل يتلقى ويستهلك في
نفس الوقت الفوائد التي تقدمها المجموعة

 وهي ناتجة عن بيع المواد الكهربائيةاإليرادات من بيع البضائع
 ومواد البناء والمواد الغذائية والسلع

.التجارية وما إلى ذلك

 يتم االعتراف باإليراد عندما يتم تحويل السيطرة على
.البضائع إلى المشتري

 هذه هي اإليرادات من بيع وتركيب معداتبيع معدات األمن
.األمن التي تكتمل بمرور الوقت

 يتم االعتراف باإليرادات بمرور الوقت، باستخدام طريقة
.اإلدخال لقياس التقدم نحو الرضا الكامل للخدمة

 يتم االعتراف باإليرادات بمرور الوقت عندتقديم الخدمات
 تقديم تلك الخدمات. حيث أن العميل

 يستهلك الفوائد عند تقديم الخدمات من
 قبل المجموعة. عادة ما يتم إصدار الفواتير
 عند االنتهاء من العمل على النحو المتفق

.عليه في العقد المحدد

 يتم االعتراف باإليرادات بمرور الوقت عند تقديم الخدمات.
 يتم تقييم مرحلة اإلكمال لتحديد مبلغ اإليرادات بناًء على

 طريقة اإلدخال. يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة في
.بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها

 هذه هي اإليرادات الناتجة عن تأجيرإيرادات اإليجار
.المساحات التجارية

.يتم االعتراف باإليرادات شهرًيا بناًء على فترة العقد
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التصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات على أساس التصنيف المتداول / غير المتداول.

األصل متداول عندما:

من المتوقع أن تتحقق أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية؛ 	

محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة. 	

من المتوقع أن يتحقق في غضون اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير )أو الذمم المدينة عند الطلب(. أو 	

ــة أو مــا يعادلهــا نقــًدا مــا لــم يتــم تقييدهــا أو اســتخدامها لتســوية التــزام لمــدة اثنــي عشــر شــهًرا علــى  	 هــي نقدي
األقــل بعــد فتــرة التقريــر.

تكون المسؤولية سارية عندما:

من المتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية. 	

محتفظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة. 	

مستحقة السداد في غضون اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير )أو مستحقة الدفع عند الطلب(. أو 	

ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير. 	

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

أدوات مالية

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

االعتراف والقياس األولي

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة. يتــم قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة 
المعتــرف بهــا الحًقــا بالكامــل إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة ، اعتمــاًدا علــى تصنيــف الموجــودات الماليــة.

يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد التحقــق المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة 
ــي  ــام أو الت ــي ه ــر تمويل ــى عنص ــوي عل ــي ال تحت ــة الت ــة التجاري ــم المدين ــتثناء الذم ــا. باس ــة إلدارته ــال المجموع ــوذج أعم ونم
طبقــت المجموعــة مــن أجلهــا الوســيلة العمليــة ، تقيــس المجموعــة مبدئًيــا األصــل المالــي بقيمتــه العادلــة زائــًدا ، فــي حالــة 
األصــل المالــي غيــر المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وتكاليــف المعامــالت. يتــم قيــاس الذمــم المدينــة 
التجاريــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمويلــي هــام أو التــي طبقــت المجموعــة الوســيلة العمليــة لهــا بســعر المعاملــة المحــدد 

بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15.

يشــير نمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة األصــول الماليــة إلــى كيفيــة إدارتهــا ألصولهــا الماليــة مــن أجــل توليــد التدفقــات النقدية. 
يحــدد نمــوذج األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنجم عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع األصــول 

الماليــة أو كليهمــا.

بالتكلفــة المطفــأة ضمــن نمــوذج أعمــال بهــدف االحتفــاظ  الماليــة المصنفــة والمقاســة  بالموجــودات  يتــم االحتفــاظ 
بالموجــودات الماليــة مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة بينمــا يتــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة المصنفــة 
والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن نمــوذج أعمــال بهــدف كليهمــا القابضــة لتحصيــل 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة والبيــع.

تعتــرف المجموعــة مبدئًيــا بالموجــودات الماليــة فــي التاريــخ الــذي نشــأت فيــه. يتــم االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة مبدئًيــا فــي 
تاريــخ المتاجــرة.
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القياس الاحق

ألغراض القياس الالحق ، تصنف المجموعة األصول المالية على النحو التالي:

األصول المالية بالتكلفة المطفأة

ــا باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي وتخضــع النخفــاض  تــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة الحًق
ــح أو الخســارة عندمــا يتــم اســتبعاد األصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه. ــاح والخســائر فــي الرب القيمــة. يتــم االعتــراف باألرب

تشــتمل الموجــودات الماليــة للمجموعــة بالتكلفــة المطفــأة علــى ذمــم مدينــة وبعــض حســابات أرصــدة مدينــة أخــرى 
وموجــودات تعاقديــة ومســتحق مــن أطــراف ذات صلــة وذمــم مدينــة محتجــزة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ــوذج  ــة ونم ــات النقدي ــن التدفق ــعرة كأداة ضم ــر المس ــة غي ــوق الملكي ــي أدوات حق ــة ف ــتثمار المجموع ــف اس ــن تصني ال يمك
ــن  ــل الدي ــات أص ــل مدفوع ــه لتحصي ــاظ ب ــط أو االحتف ــد فق ــن والفوائ ــل الدي ــات أص ــل مدفوع ــه لتحصي ــاظ ب ــال لالحتف األعم
والفوائــد فقــط ، والبيــع. وفًقــا لذلــك ، وفًقــا لمــا يســمح بــه المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 ، قامــت المجموعــة بقيــاس 

األداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

اســتخدمت إدارة المجموعــة طــرق التقييــم علــى أســاس األربــاح لتقييــم أســهم حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة وتــم االعتــراف 
بأربــاح / خســائر القيمــة العادلــة مــن هــذا التقييــم مباشــرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع.

انخفاض قيمة األدوات المالية

تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر في حالة:

تقصير أو تقصير من قبل المدين ؛ أ (   

إعادة هيكلة مبلغ مستحق للمجموعة بشروط ال تراها المجموعة بخالف ذلك. ب (   

المؤشرات على أن المدين سيدخل في مرحلة إفالس ؛ أو ت (   

بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة من                              ث (    

األصول المالية.

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

ــي  ــار الدول ــب المعي ــك بموج ــدى البن ــد ل ــة والنق ــة التجاري ــم المدين ــن الذم ــأة م ــة المطف ــة بالتكلف ــودات المالي ــون الموج تتك
ــة: ــس التالي ــن األس ــى أي م ــائر عل ــات الخس ــاس مخصص ــم قي ــة 9 ويت ــر المالي للتقاري

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: هــذه هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التخلــف  	
عــن الســداد المحتملــة فــي غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر: هــذه هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث  	
التخلــف عــن الســداد المحتملــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة.

ــة  ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاوي الخس ــغ يس ــة بمبل ــودات المالي ــض الموج ــارة لبع ــات الخس ــاس مخصص ــة قي ــارت المجموع اخت
علــى مــدى الحيــاة.
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األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى أداة ماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي ، تقــارن المجموعــة 
ــة  ــى األداة المالي ــدث عل ــذي يح ــر ال ــر التعث ــع مخاط ــر م ــخ التقري ــي تاري ــا ف ــة كم ــألداة المالي ــداد ل ــن الس ــف ع ــر التخل مخاط
كمــا فــي التاريــخ مــن االعتــراف األولــي. عنــد إجــراء هــذا التقييــم ، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار كل مــن المعلومــات الكميــة 
والنوعيــة المعقولــة والقابلــة للدعــم ، بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات التطلعيــة المتاحــة دون تكلفــة أو مجهــود 

ال داعــي لــه.

تتضمــن المعلومــات التطلعيــة التــي تــم النظــر فيهــا اآلفــاق المســتقبلية للصناعــات التــي يعمــل فيهــا المدينــون للمجموعــة 
، والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخبــراء االقتصادييــن والمحلليــن المالييــن والهيئــات الحكوميــة والمنظمــات المماثلــة 
األخــرى ، باإلضافــة إلــى دراســة المصــادر الخارجيــة المختلفــة للمعلومــات االقتصاديــة الفعليــة والمتوقعــة التــي تتعلــق 

ــات المجموعــة األساســية. بعملي

علــى وجــه الخصــوص ، يتــم أخــذ المعلومــات التاليــة فــي االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل 
كبيــر منــذ االعتــراف األولــي:

التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي )إن وجد( أو الداخلي لألداة المالية. 	

التدهــور الكبيــر فــي مؤشــرات الســوق الخارجيــة لمخاطــر االئتمــان ألداة ماليــة معينــة ، علــى ســبيل المثــال زيــادة كبيــرة  	
فــي انتشــار االئتمــان ، أو أســعار مبادلــة التخلــف عــن الســداد للمديــن ، أو طــول الفتــرة الزمنيــة أو المــدى الــذي كانــت فيــه 

القيمــة العادلــة لألصــل المالــي أقــل مــن التكلفــة المطفــأة.

وجــود أو توقــع التغيــرات المعاكســة فــي األعمــال أو الظــروف الماليــة أو االقتصاديــة التــي مــن المتوقــع أن تتســبب فــي  	
انخفــاض كبيــر فــي قــدرة المديــن علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالديــون.

التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين. 	

الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين. 	

تغييــر ســلبي كبيــر فعلــي أو متوقــع فــي البيئــة التنظيميــة أو االقتصاديــة أو التكنولوجيــة للمديــن ينتــج عنــه انخفــاض  	
كبيــر فــي قــدرة المديــن علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالديــون.

بغــض النظــر عــن نتيجــة التقييــم أعــاله ، تفتــرض الشــركة أن مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ 
االعتــراف األولــي عندمــا تجــاوزت المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن 120 يوًمــا ، مــا لــم يكــن لــدى الشــركة معلومــات معقولــة 

وداعمــة توضــح خــالف ذلــك.

علــى الرغــم ممــا ســبق ذكــره ، تفتــرض الشــركة أن مخاطــر االئتمــان علــى أداة ماليــة لــم تــزداد بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف 
األولــي إذا تــم تحديــد أن األداة الماليــة لديهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريــخ التقريــر.

يتم تحديد أن األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

األداة المالية ذات مخاطر منخفضة من التخلف عن السداد. 	

يمتلك المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب. 	

قــد تــؤدي التغيــرات العكســية فــي الظــروف االقتصاديــة والتجاريــة علــى المــدى الطويــل ، ولكــن ليــس بالضــرورة ، إلــى  	
تقليــل قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالتدفــق النقــدي التعاقــدي.

ــا  ــى أنه ــان عل ــائر االئتم ــاس خس ــم قي ــان. يت ــائر االئتم ــة لخس ــة باحتمالي ــرات مرجح ــي تقدي ــة ه ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس
القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفًقــا للعقــد 
والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها(. يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي 

ــي. ــل المال لألص
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عرض انخفاض القيمة

إذا قامــت المجموعــة بقيــاس مخصــص الخســارة ألداة ماليــة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر 
فــي فتــرة التقريــر الســابق ، ولكنهــا قــررت فــي تاريــخ التقريــر الحالــي أن شــروط الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر 
لــم تعــد مســتوفاة ، تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــص الخســارة عنــد مبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 

شــهًرا فــي تاريــخ التقريــر الحالــي ، باســتثناء األصــول التــي تــم اســتخدام النهــج المبســط لهــا.

تعتــرف المجموعــة بأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة لجميــع األدوات الماليــة مــع تعديــل مماثــل 
لقيمتهــا الدفتريــة مــن خــالل حســاب مخصــص الخســارة ، باســتثناء االســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ، والتــي يتــم االعتــراف بمخصــص الخســارة فيهــا. الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكــم 

فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمار ، وال يقلــل مــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

التزامات مالية

ــة  ــي أو بالقيم ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــأة باس ــة المطف ــا بالتكلف ــة الحًق ــات المالي ــع المطلوب ــاس جمي ــم قي يت
العادلــة فــي الربــح أو الخســارة. المطلوبــات الماليــة التــي لــم يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا مدرجــة بالقيمــة العادلــة فــي الربــح أو 

ــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. الخســارة يتــم قياســها الحًق

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة المطفــأة اللتــزام مالــي وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى 
الفتــرة ذات الصلــة. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة 
)بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي 
وتكاليــف المعامــالت واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( مــن خــالل العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي ، أو )عنــد االقتضــاء( فتــرة 

أقصــر للتكلفــة المطفــأة اللتــزام مالــي.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية

تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل ، أو تقــوم 
بتحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل 
المالــي بشــكل جوهــري ، أو أنهــا ال تنقــل وال تحتفــظ بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة 
ــاؤها أو  ــم إنش ــي ت ــا والت ــرف به ــر المعت ــة غي ــودات المالي ــذه الموج ــي ه ــة ف ــأي حص ــراف ب ــم االعت ــول. يت ــل المح ــى األص عل

االحتفــاظ بهــا مــن قبــل المجموعــة كأصــل أو التــزام منفصــل.

تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

ــي  ــز المال ــان المرك ــي بي ــغ ف ــي المبل ــرض صاف ــم ع ــة ويت ــات المالي ــة والمطلوب ــودات المالي ــن الموج ــة بي ــراء المقاص ــم إج يت
ــي أو  ــاس الصاف ــى أس ــويتها عل ــا تس ــوي إم ــغ وتن ــة المبال ــي مقاص ــي ف ــق قانون ــة ح ــون للمجموع ــا يك ــط عندم ــد فق الموح

ــد. ــت واح ــي وق ــؤولية ف ــوية المس ــل و تس ــق األص تحقي

النقد واألرصدة المصرفية

ــان  ــرض بي ــدوق. لغ ــي الصن ــوك وف ــدى البن ــد ل ــن نق ــد م ــي الموح ــز المال ــان المرك ــي بي ــة ف ــة والبنكي ــدة النقدي ــون األرص تتك
التدفقــات النقديــة الموحــدة ، يتكــون النقــد واألرصــدة البنكيــة مــن النقــد والودائــع قصيــرة األجــل علــى النحــو المحــدد أعــاله ، 

بالصافــي مــن أي ســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك القائمــة.
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المخزون

يتــم إثبــات المخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا ، أيهمــا أقــل ، بعــد أخــذ مخصــص ألي بنــود بطيئــة 
ــرى  ــرة األخ ــف المباش ــل والتكالي ــة النق ــتيراد ومناول ــوم االس ــراء ورس ــعر الش ــى س ــة عل ــتمل التكلف ــة. تش ــة أو متقادم الحرك
المتكبــدة فــي إيصــال المخــزون إلــى موقعــه وحالتــه الحاليــة. يتــم احتســاب التكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح 

لمــواد البنــاء وقطــع الغيــار والبضائــع.

ــال  ــدرة لإلكم ــف المق ــع التكالي ــه جمي ــا من ــزون مطروًح ــدر للمخ ــع المق ــعر البي ــا س ــن تحقيقه ــة الممك ــي القيم ــل صاف يمث
ــع. ــراء البي ــة إلج ــف الالزم والتكالي

العقارات االستثمارية

العقــارات االســتثمارية التــي هــي عقــارات محتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار و / أو لزيــادة رأس المــال ، يتــم قياســها مبدئًيــا بالتكلفــة 
ــم إدراج  ــة. يت ــة العادل ــاري بالقيم ــتثمار العق ــاس االس ــم قي ــي ، يت ــراف المبدئ ــا لالعت ــة. الحًق ــف المعامل ــك تكالي ــي ذل ــا ف ، بم
المكاســب والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع 

فــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا.

يتــم اســتبعاد االســتثمار العقــاري عنــد البيــع أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بشــكل دائــم مــن االســتخدام وال يتوقــع 
أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن البيــع. يتــم تضميــن أي مكســب أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد العقــار )يتــم احتســابه 
علــى أنــه الفــرق بيــن صافــي عائــدات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل( فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع فــي الفتــرة التــي تــم 

فيهــا اســتبعاد العقــار. 

ــر فــي االســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن  تتــم التحويــالت مــن وإلــى العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيي
العقــارات االســتثمارية إلــى العقــارات التــي يشــغلها المالــك ، فــإن التكلفــة المعتبــرة للمحاســبة الالحقــة هــي صافــي 
القيمــة الدفتريــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام. إذا أصبحــت العقــارات التــي يشــغلها المالــك عقــارات اســتثمارية ، تقــوم 
المجموعــة بالمحاســبة عــن هــذه العقــارات وفًقــا للسياســة المنصــوص عليهــا فــي العقــارات والمعــدات حتــى تاريــخ التغييــر 

ــتخدام. ــي االس ف

الشهرة

ــي  ــة ف ــة المجموع ــى حص ــول عل ــل المح ــي المقاب ــادة ف ــل الزي ــة وتمث ــركات التابع ــى الش ــتحواذ عل ــن االس ــهرة م ــأ الش تنش
صافــي القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات الطارئــة للشــركة المقتنــاة والقيمــة العادلــة للحصــة 

ــتراة. ــركة المش ــي الش ــيطرة ف ــر المس غي

يتــم إجــراء مراجعــات انخفــاض قيمــة الشــهرة ســنوًيا أو بشــكل متكــرر أكثــر إذا أشــارت األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى 
انخفــاض محتمــل فــي القيمــة. تتــم مقارنــة القيمــة الدفتريــة للشــهرة بالمبلــغ الممكــن اســترداده، وهــو القيمــة المســتخدمة 
والقيمــة العادلــة ناقًصــا تكاليــف االســتبعاد، أيهمــا أعلــى. يتــم االعتــراف بــأي انخفــاض فــي القيمــة علــى الفــور كمصــروف وال 

يتــم عكســه الحًقــا.

األصول غير الملموسة

ــة  ــا بالتكلف ــم إدراجه ــل يت ــكل منفص ــا بش ــم حيازته ــي يت ــددة والت ــة المح ــار اإلنتاجي ــة ذات األعم ــر الملموس ــودات غي الموج
ناقًصــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. يتــم إثبــات اإلطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى 
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة. تتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر وطريقــة اإلطفــاء فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، مــع حســاب 
تأثيــر أي تغييــرات فــي التقديــر علــى أســاس مســتقبلي. يتــم تســجيل الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر 

المحــددة والمشــتراة بشــكل منفصــل بالتكلفــة ناقًصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة.

يتــم اســتبعاد األصــل غيــر الملمــوس عنــد االســتبعاد، أو عندمــا ال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن االســتخدام أو 
ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد األصــل غيــر الملمــوس، والتــي تقــاس بالفــرق بيــن صافــي  االســتبعاد. يتــم االعتــراف باألرب

عائــدات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل ، فــي الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد األصــل.
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ممتلكات و معدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي خســائر انخفــاض متراكمــة فــي القيمــة. تتضمــن 
التكلفــة المصروفــات المنســوبة مباشــرة إلــى شــراء األصــل. يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو 
رســملتها كأصــل منفصــل ، حســب االقتضــاء ، فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية 

المرتبطــة بالبنــد إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس تكلفــة البنــد بشــكل موثــوق.

ــكل  ــا بش ــبة عنه ــم المحاس ــي يت ــدات الت ــكات والمع ــود الممتل ــن بن ــر م ــتبدال عنص ــدة الس ــات المتكب ــملة المصروف ــم رس تت
منفصــل ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للمكــون الــذي تــم اســتبداله. تتــم رســملة المصروفــات الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا 
ــات  ــع المصروف ــراف بجمي ــم االعت ــة. يت ــدات ذات الصل ــكات واآلالت والمع ــد الممتل ــتقبلية لبن ــة المس ــع االقتصادي ــد المناف تزي

األخــرى فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد عنــد تكبدهــا.

يتــم احتســاب االســتهالك علــى أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لألصــول القابلــة للتطبيــق علــى أســاس القســط الثابــت الــذي 
يبــدأ عندمــا تكــون األصــول جاهــزة لالســتخدام المقصــود. تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيــم المتبقيــة وطــرق 

االســتهالك فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي ، مــع حســاب تأثيــر أي تغييــرات فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي.

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصول على النحو التالي:

يتــم اســتبعاد بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع أن تنشــأ منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن 
االســتخدام المســتمر لألصــل. يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد أو اســتبعاد بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات 

علــى أنــه الفــرق بيــن صافــي عائــدات المبيعــات والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة.

األثاث والتجهيزات 5 – 7 سنوات

المباني والتشييد 5 – 20 سنوات

السيارات 4 – 5 سنوات

تعديالت فى االيجار 5 – 10 سنوات

معدات مكتبية 3 – 7 سنوات

عدد وأدوات 3 – 7 سنوات

االالت 5 – 7 سنوات

كمبيوتر 3 سنوات
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أعمال قيد التنفيذ

الممتلــكات قيــد اإلنشــاء ألغــراض اإلنتــاج أو اإليجــار أو األغــراض اإلداريــة أو ألغــراض لم يتــم تحديدها بعــد ، يتم إدراجهــا بالتكلفة 
ناقًصــا أي خســارة انخفــاض معتــرف بهــا. تتضمــن التكلفــة األتعــاب المهنيــة والتكاليــف األخــرى ذات الصلــة المرســملة وفًقــا 
ــا  ــدات عندم ــكات والمع ــن الممتل ــبة م ــات المناس ــى الفئ ــارات إل ــذه العق ــف ه ــم تصني ــة. يت ــبية للمجموع ــة المحاس للسياس
تكتمــل وتكــون جاهــزة لالســتخدام المقصــود. يبــدأ اســتهالك هــذه األصــول ، علــى نفــس األســاس مثــل الممتلــكات والمعدات 

األخــرى ، عندمــا تكــون األصــول جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا.

انخفاض قيمة األصول الملموسة و األصول غير الملموسة 

ــة  ــر الملموس ــة وغي ــا الملموس ــة لموجوداته ــم الدفتري ــة القي ــة بمراجع ــوم المجموع ــي ، تق ــز مال ــان مرك ــخ كل بي ــي تاري ف
لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك األصــول قــد تعرضــت لخســارة انخفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل 
هــذا المؤشــر ، يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل مــن أجــل تحديــد مــدى خســارة انخفــاض القيمــة )إن وجــدت(. فــي 
حالــة عــدم إمكانيــة تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل الفــردي ، تقــوم الشــركة بتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لوحــدة 
توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. عندمــا يمكــن تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتخصيــص ، يتــم أيًضــا تخصيــص أصــول 
ــي  ــد الت ــد النق ــدات تولي ــن وح ــة م ــر مجموع ــا ألصغ ــم تخصيصه ــك يت ــالف ذل ــة ، أو بخ ــد الفردي ــد النق ــدات تولي ــركة لوح الش

يمكــن تحديــد أســاس توزيــع معقــول وثابــت لهــا.

يتــم اختبــار الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة واألصــول غيــر الملموســة غيــر المتاحة لالســتخدام 
حتــى اآلن للتحقــق مــن انخفــاض قيمتهــا علــى األقــل ســنوًيا ، وكلمــا كان هنــاك مؤشــر علــى أن األصــل قــد تنخفــض قيمتــه.

القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف االســتبعاد والقيمــة قيــد االســتخدام ، أيهمــا أعلــى. عنــد تقديــر 
ــدل  ــتخدام مع ــة باس ــا الحالي ــى قيمته ــدرة إل ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــم التدفق ــم خص ــتخدام ، يت ــي االس ــة ف القيم
الخصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة باألصــل. إذا تــم 
تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة ، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة 
لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي بيــان الربــح أو 
الخســارة مــا لــم يتــم إدراج األصــل ذي الصلــة بقيمــة إعــادة التقييــم ، وفــي هــذه الحالــة يتــم التعامــل مــع خســارة االنخفــاض 

فــي القيمــة علــى أنهــا نقــص فــي إعــادة التقييــم.

ــى  ــد( إل ــد النق ــدة تولي ــل )وح ــة لألص ــة الدفتري ــادة القيم ــم زي ــا ، تت ــة الحًق ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــس خس ــم عك ــا يت عندم
التقديــر المعــدل لقيمتــه القابلــة لالســترداد ، ولكــن بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة المتزايــدة القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن 
الممكــن تحديدهــا فــي حالــة عــدم وجــود تــم االعتــراف بخســارة انخفــاض قيمــة األصــل )وحــدة توليــد النقــد( فــي الســنوات 
الســابقة. يتــم االعتــراف بعكــس خســارة انخفــاض القيمــة علــى الفــور فــي بيــان الربــح أو الخســارة مــا لــم يتــم إثبــات األصــل ذي 
الصلــة بقيمــة إعــادة التقييــم ، وفــي هــذه الحالــة يتــم التعامــل مــع عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة 

التقييــم.

المصالح في العمليات المشتركة

ــي  ــوق ف ــب حق ــى الترتي ــتركة عل ــيطرة مش ــا س ــي لديه ــراف الت ــون لألط ــث يك ــترك حي ــب مش ــي ترتي ــتركة ه ــة المش العملي
ــا للســيطرة  األصــول والتزامــات بالمطلوبــات المتعلقــة بالترتيــب. الســيطرة المشــتركة هــي المشــاركة المتفــق عليهــا تعاقدًي
علــى الترتيــب ، والتــي توجــد فقــط عندمــا تتطلــب القــرارات المتعلقــة باألنشــطة ذات الصلــة موافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف 

التــي تتشــارك الســيطرة. 

مجموعة استثمار القابضة – ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بحصتهــا فــي عمليــة 
مشــتركة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المطبقــة علــى الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات 

ــددة. المح
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يتــم إعــداد البيانــات الماليــة لألنشــطة المشــتركة باســتخدام نفــس الســنة الماليــة للشــركة األم. عنــد الضــرورة ، يتــم 
ــك  ــع تل ــى م ــتركة لتتماش ــات المش ــبية للعملي ــات المحاس ــد السياس ــدة لتوحي ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــالت عل ــراء تعدي إج

المســتخدمة مــن قبــل الشــركة األم.

رأس المال

يمثــل رأس المــال اإلجمالــي األســهم المصــدرة ورأس المــال لــكل ســجل تجــاري والــذي يتــم معاملتــه كحقــوق ملكيــة. تشــمل 
األربــاح المحتجــزة جميــع األربــاح / الخســائر المتراكمــة للمجموعــة ناقصــً أيــة توزيعــات أربــاح واالحتياطــي القانونــي.

اإلحتياطي القانوني

وفًقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة القطــري والنظــام األساســي للشــركة ، يتــم تحويــل 10% مــن صافــي ربــح الســنة إلــى 
االحتياطــي القانونــي حتــى يصــل االحتياطــي إلــى 50% كحــد أدنــى مــن رأس المــال المدفــوع. هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.

توزيع األرباح

ــي  ــة ف ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــات ف ــة كمطلوب ــاهمي المجموع ــى مس ــاح عل ــات األرب ــراف بتوزيع ــم االعت يت
ــة. ــاهمي المجموع ــل مس ــن قب ــاح م ــات األرب ــاد توزيع ــا اعتم ــم فيه ــي يت ــرة الت الفت

ربحية السهم األساسية

تعــرض المجموعــة بيانــات ربحيــة الســهم األساســية ألســهمها العاديــة. يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية بقســمة ربــح 
أو خســارة الســنة المنســوبة إلــى مســاهمي المجموعــة األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل 

الســنة ، معدلــة لألســهم المملوكــة.

المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام )قانونــي أو اســتداللي( كنتيجــة لحــدث ســابق ، ويشــترط 
أيضــا أن تكــون تكاليــف تســوية هــذه االلتزامــات محتملــة ويمكــن تقديرهــا بشــكل معقــول. المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص 
هــو أفضــل تقديــر للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر ، مــع األخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك 
المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقعــة لتســوية االلتــزام الحالــي ، 

فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

ــم  ــث ، يت ــرف ثال ــن أي ط ــص م ــوية مخص ــة لتس ــة المطلوب ــع االقتصادي ــض أو كل المناف ــترداد بع ــع اس ــن المتوق اذا كان م
االعتــراف بالذمــم المدينــة كأصــل إذا تــم التأكــد عمليــا مــن أن تســديد المبلــغ ســيتم اســتالمه وبــأن قيمــة الذمــم المدينــة 

ــوق. ــكل موث ــها بش ــن قياس يمك

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تســتحق هــذه المكافــآت علــى أســاس مــدة خدمــة الموظفيــن وإتمــام الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. يتــم تكويــن مخصص 
لمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن والتــي تكــون واجبــة الدفــع عنــد إنتهــاء فتــرة العمــل. يتــم احتســاب المخصــص وفًقــا 
لقانــون العمــل القطــري علــى أســاس رواتــب الموظفيــن وفتــرة الخدمــة المجمعــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر. تعامــل المجموعــة 

هــذا االلتــزام علــى أنــه مــن المطلوبــات غيــر المتداولــة.

تقارير القطاعات

يتــم اإلبــالغ عــن قطاعــات التشــغيل بطريقــة تتفــق مــع التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى صانعــي القــرار التنفيذييــن. تــم تحديــد 
صانعــي القــرار التنفيذييــن المســؤولين عــن تخصيــص المــوارد وتقييــم أداء القطاعــات التشــغيلية باســم مجلــس اإلدارة.
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اإليجارات

ف عقــد اإليجــار بأنــه عقــد ، أو جــزء مــن عقــد ، ينقــل الحــق فــي اســتخدام األصــل )األصــل األساســي( لفتــرة زمنيــة مقابــل  ُيعــرَّ
القيمــة التبادليــة.

لتطبيق هذا التعريف ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يلبي ثالثة تقييمات رئيسية وهي:

يحتــوي العقــد علــى أصــل محــدد ، والــذي إمــا تــم تحديــده صراحــًة فــي العقــد أو مذكــور ضمنًيــا ومحــدد بالوقــت عنــد  	
اتاحــة األصــل للمجموعــة.

يحــق للمجموعــة الحصــول بشــكل جوهــري علــى جميــع المنافــع االقتصاديــة مــن اســتخدام األصــل المحــدد طــوال  	
فتــرة االســتخدام ، مــع األخــذ فــي االعتبــار حقوقهــا ضمــن النطــاق المحــدد للعقــد.

يحــق للمجموعــة توجيــه اســتخدام األصــل المحــدد طــوال فتــرة االســتخدام. تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان لهــا  	
الحــق فــي توجيــه »كيــف وألي غــرض« يتــم اســتخدام األصــل طــوال فتــرة االســتخدام.

المجموعة كمستأجر

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ، تعتــرف المجموعــة بحــق اســتخدام األصــل والتــزام اإليجــار فــي بيــان المركــز المالــي. يتــم قيــاس 
حــق اســتخدام األصــل بالتكلفــة ، والتــي تنشــأ مــن القيــاس األولــي اللتــزام اإليجــار ، وأي تكاليــف أوليــة مباشــرة تتكبدهــا 
المجموعــة ، وتقديــر أي تكاليــف لتفكيــك وإزالــة األصــل فــي نهايــة عقــد اإليجــار وأي مدفوعــات إيجــار مدفوعــة مقدمــا مــن 

تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )بعــد خصــم أي حوافــز مســتلمة(.

تســتهلك المجموعــة حــق اســتخدام األصــل علــى أســاس القســط الثابــت مــن تاريــخ بــدء عقــد اإليجار إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجي 
لحــق اســتخدام األصــل أو نهايــة مــدة اإليجــار ، أيهمــا أقــرب. تقــوم المجموعــة أيًضــا بتقييــم حــق اســتخدام األصــل عنــد حالــة 

وجــود مؤشــرات النخفــاض القيمة

ــخ ،  ــك التاري ــي ذل ــددة ف ــر المس ــار غي ــات اإليج ــة لمدفوع ــة الحالي ــار بالقيم ــزام اإليج ــة الت ــس المجموع ــدء ، تقي ــخ الب ــي تاري ف
مخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار إذا كان هــذا الســعر متاًحــا بســهولة أو معــدل االقتــراض 

ــة. ــد للمجموع المتزاي

دفعــات اإليجــار المتضمنــة فــي قيــاس التــزام اإليجــار تتكــون مــن دفعــات محــددة )متضمنــة الجوهــر المحــدد( ، الدفعــات 
ــغ المتوقــع دفعهــا تكــون قابلــة للدفــع علــى أســاس القيمــة  المتغيــرة علــى أســاس المعلــن عنهــا أو المعــدل ، فــإن المبال

ــا. ــن تنفيذه ــد م ــة المؤك ــارات المعقول ــن اإلختي ــئة م ــات الناش ــة والدفع ــة المضمون المتبقي

الحًقــا للقيــاس األولــي ، ســيتم تخفيــض االلتــزام عــن المدفوعــات المســددة وزيــادة الفائــدة. ُيعــاد قياســها لتعكــس أي إعــادة 
تقييــم أو تعديــل ، أو إذا كانــت هنــاك تغييــرات فــي المدفوعــات الثابتــة الجوهريــة.

ــم  ــارة إذا ت ــح والخس ــل ، أو الرب ــتخدام األص ــق اس ــي ح ــل ف ــل المقاب ــس التعدي ــار ، ينعك ــد اإليج ــزام عق ــاس الت ــادة قي ــد إع عن
ــر. ــى صف ــل إل ــل بالفع ــتخدام األص ــق اس ــض ح تخفي

اختــارت المجموعــة محاســبة عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار للموجــودات منخفضــة القيمــة باســتخدام 
الوســائل العمليــة. بــداًل مــن االعتــراف بحــق اســتخدام األصــل والتــزام عقــد اإليجــار ، يتــم االعتــراف بالمدفوعــات المتعلقــة بهمــا 

ــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.  كمصــروف فــي الرب

المجموعة كمؤجر

لــم تتغيــر السياســة المحاســبية للمجموعــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 عــن ســنة المقارنــة. كمؤجــر ، 
تصنــف المجموعــة عقــود إيجارهــا إمــا كعقــود إيجــار تشــغيلي أو تمويلــي. يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار 
تمويلــي إذا كان يحــول بشــكل جوهــري جميــع المخاطــر والمكافــآت المتعلقــة بملكيــة األصــل األساســي ، ويصنــف علــى أنــه 

عقــد إيجــار تشــغيلي إذا لــم يحــدث ذلــك.
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يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة مــن المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينــة بقيمــة صافــي اســتثمار 
المجموعــة فــي عقــود اإليجــار. يتــم توزيــع إيــرادات التأجيــر التمويلــي علــى الفتــرات المحاســبية بحيــث تعكــس معــدل عائــد 

دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار المجموعــة القائــم فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار.

يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة. 
يتــم إضافــة التكاليــف األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل 

المؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

قياس القيمة العادلة

ألغــراض القيــاس واإلفصــاح ، تحــدد المجموعــة القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام عنــد القيــاس األولــي أو فــي كل تاريــخ تقريــر. 
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين 
فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ، بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الســعر يمكــن مالحظتــه أو تقديــره بشــكل مباشــر باســتخدام 

طريقــة تقييــم أخــرى. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام تتــم إمــا:

في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام ، أو 	

في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو اإللتزام 	

يجــب أن يكــون الســوق الرئيســي أو األكثــر فائــدة متاًحــا للشــركة. يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام 
االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام ، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي 

ــا لمصلحتهــم االقتصاديــة. الســوق يعملــون وفًق

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي يأخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة 
باســتخدام األصــل فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لــه أو عــن طريــق بيعــه لمشــارك آخــر فــي الســوق يســتخدم األصــل فــي أعلــى 

وأفضــل اســتخدام لــه.

تســتخدم المجموعــة تقنيــات التقييــم المناســبة للظــروف والتــي توفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ، وتعظيــم 
اســتخدام المدخــالت الملحوظــة ذات العالقــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلــة للرصــد.

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة 
ــن  ــتوى م ــى مس ــى أدن ــاًء عل ــي ، بن ــو التال ــى النح ــح عل ــو موض ــا ه ــة ، كم ــة العادل ــي للقيم ــل الهرم ــن التسلس ــدة ضم الموح

ــة ككل: ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــالت المهم المدخ

المستوى 1 - أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

ــن  ــة يمك ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــالت الهام ــن المدخ ــتوى م ــى مس ــا أدن ــون فيه ــي يك ــم الت ــات التقيي ــتوى 2 - تقني المس
ــر. ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــه بش مالحظت

المستوى 3 - تقنيات التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة. 

ــا  ــة م ــدد المجموع ــاس دوري ، تح ــى أس ــدة عل ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــا ف ــرف به ــات المعت ــودات والمطلوب ــبة للموج بالنس
إذا كانــت هنــاك تحويــالت قــد حدثــت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاًء علــى أدنــى 

مســتوى مــن المدخــالت الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل تاريــخ تقريــر.

الحاالت الطارئة

االلتــزام الطــارئ هــو التــزام محتمــل ينشــأ عــن أحــداث ماضيــة ولــن يتــم تأكيــد وجــوده إال مــن خــالل وقــوع أو عدم وقــوع حدث 
أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي ال تخضــع بالكامــل لســيطرة المجموعــة. يمكــن أن يكــون أيًضــا التزاًمــا 
حالًيــا ناشــًئا عــن أحــداث ســابقة لــم يتــم االعتــراف بــه ألنــه ليــس مــن المحتمــل أن يكــون التدفــق الخــارج للمــوارد االقتصاديــة 

مطلوًبــا أو ال يمكــن قيــاس مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق.

91



ال يتــم االعتــراف باإللتزامــات الطارئــة ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي المالحظــات علــى البيانــات الماليــة الموحــدة. عندمــا يحــدث 
تغييــر فــي احتمــال حــدوث تدفــق خارجــي بحيــث يكــون التدفــق الخــارج محتمــاًل ، فســيتم االعتــراف بــه كمخصــص.

األحداث بعد تاريخ التقرير

ــة  ــات المالي ــاد البيان ــخ اعتم ــر وتاري ــخ التقري ــن تاري ــت بي ــي وقع ــداث الت ــس األح ــدة لتعك ــة الموح ــات المالي ــل البيان ــم تعدي يت
الموحــدة لإلصــدار ، شــريطة أن تقــدم دليــاًل علــى الظــروف التــي كانــت موجــودة فــي تاريــخ التقريــر. تتــم مناقشــة أي أحــداث 

ــدة. ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــل ف ــة للتعدي ــر قابل ــة وغي ــداث جوهري ــذه األح ــون ه ــا تك ــام عندم ــة الع ــد نهاي ــا بع م

4. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد:

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة مــن اإلدارة وضــع تقديــرات وافتراضــات 
ــة  ــودات المحتمل ــن الموج ــاح ع ــات واإلفص ــرادات والمصروف ــات واإلي ــودات والمطلوب ــا للموج ــغ عنه ــغ المبل ــى المبال ــر عل تؤث
والمطلوبــات الطارئــة. قــد تقــع أحــداث مســتقبلية مــن شــأنها أن تتســبب فــي تغييــر االفتراضــات المســتخدمة فــي الوصــول 
ــكل  ــد بش ــة للتحدي ــح قابل ــث تصب ــدة حي ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــرات ف ــي التقدي ــر ف ــار أي تغيي ــس آث ــرات. تنعك ــى التقدي إل

معقــول.

يتــم تقييــم األحــكام والتقديــرات بشــكل مســتمر وهــي تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى ، بمــا فــي ذلــك توقعــات 
األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف.

األحكام الهامة 

فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ، اتخــذت اإلدارة األحــكام التاليــة ، بصــرف النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن 
تقديــرات ، والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة:

اإلعتراف باإليراد

تنظــر اإلدارة فــي االعتــراف باإليــرادات بمــرور الوقــت ، إذا تــم اســتيفاء أحــد المعاييــر التاليــة ، وإال فســيتم االعتــراف باإليــراد فــي 
وقــت معيــن:

أ( يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت المزايا التي يوفرها أداء المجموعة أثناء أداء المجموعة ؛

ب( يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أحد األصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ؛ أو

ــل األداء  ــداد مقاب ــي الس ــاذ ف ــب النف ــق واج ــأة ح ــان وللمنش ــل للكي ــتخدام بدي ــع اس ــل م ــة أص ــن أداء المجموع ــج ع ج( ال ينت
ــه. ــى تاريخ ــل حت المكتم

مطالبات العقد

تحديد ما إذا كان العقد يتضمن عقد إيجار

تحــدد المجموعــة مــا إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل الحــق فــي التحكــم فــي 
ــن  ــدد م ــل المح ــتخدام األص ــي اس ــم ف ــي التحك ــق ف ــم الح ــم تقيي ــل. يت ــل مقاب ــة مقاب ــرة زمني ــدد لفت ــل مح ــتخدام أص اس
خــالل النظــر فيمــا إذا كان للمجموعــة الحــق فــي الحصــول علــى جميــع المنافــع االقتصاديــة مــن اســتخدام األصــل المحــدد 

طــوال فتــرة االســتخدام ولــه الحــق فــي توجيــه االســتخدام المحــدد. األصــول طــوال فتــرة االســتخدام.

مبدأ اإلستمرارية

ــوارد  ــا الم ــأن لديه ــة ب ــي مقتنع ــتمرارية وه ــدأ االس ــاس مب ــى أس ــتمرار عل ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــا لق ــرت اإلدارة تقييًم أج
ــب ، ورأس  ــول موج ــي أص ــا صاف ــا ، وكان لديه ــة أرباًح ــت المجموع ــور. حقق ــتقبل المنظ ــي المس ــا ف ــة أعماله ــة لمواصل الالزم
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المــال العامــل ، ومواقــف التدفقــات النقديــة فــي نهايــة العــام. عــالوة علــى ذلــك ، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي شــكوك 
جوهريــة قــد تثيــر شــًكا جوهرًيــا حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. لذلــك ، يســتمر إعــداد 

البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

تصنيف الترتيب المشترك

حــددت المجموعــة الترتيــب كعمليــة مشــتركة بنــاًء علــى األشــكال القانونيــة والترتيــب التعاقــدي. راعــت اإلدارة الحقائــق 
ــم  ــك ، يت ــا لذل ــترك. وفًق ــب المش ــك الترتي ــات ذل ــة بمطلوب ــات المتعلق ــول وااللتزام ــي األص ــا ف ــق حقوًق ــي تخل ــروف الت والظ

تصنيــف حصــة المجموعــة فــي الترتيــب المشــترك كعمليــات مشــتركة للمجموعــة.

المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين

ــز  ــخ المرك ــي تاري ــدة ف ــر المؤك ــرات غي ــرى للتقدي ــادر األخ ــتقبل والمص ــة بالمس ــية المتعلق ــات الرئيس ــاه االفتراض ــش أدن نناق
ــات  المالــي والتــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة للتســبب فــي تعديــل جوهــري علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوب

ــة. ــة التالي ــنة المالي ــالل الس خ

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات والشهرة

تختبــر إدارة المجموعــة ســنوًيا مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن الممتلــكات والمعــدات والشــهرة قــد تعرضــت النخفــاض فــي 
القيمــة وفًقــا للسياســات المحاســبية الــواردة فــي إيضــاح 3 مــن البيانــات الماليــة الموحــدة. يتــم تحديد المبلــغ القابل لالســترداد 
لألصــل بنــاًء علــى القيمــة العادلــة أو طريقــة القيمــة قيــد االســتخدام ، أيهمــا أعلــى. تســتخدم هــذه الطريقــة توقعــات التدفــق 

النقــدي المقــدرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل مخصوًمــا باســتخدام أســعار الســوق. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات

يتــم اســتهالك تكاليــف بنــود الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس منتظــم علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات. 
حــددت اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل أصــل و / أو فئــة مــن األصــول بنــاًء علــى العوامــل التاليــة:

االستخدام المتوقع لألصول 	

التآكل البدني المتوقع ، والذي يعتمد على العوامل التشغيلية والبيئية ؛ و 	

القيود القانونية أو ما شابه ذلك على استخدام األصول. 	

لــم تقــم اإلدارة بعمــل تقديــرات للقيــم المتبقيــة ألي بنــود مــن الممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي حيــث تــم 
اعتبارهــا غيــر مهمــة.

انخفاض قيمة المخزون

ــة  ــل تكلف ــالت لتقلي ــراء تعدي ــم إج ــل. يت ــا أق ــا ، أيهم ــن تحقيقه ــة الممك ــي القيم ــة أو صاف ــعر التكلف ــزون بس ــر المخ يظه
المخــزون إلــى قيمتــه الممكــن تحقيقهــا لتقــادم أو انخفــاض قيمــة المخــزون. تشــمل العوامــل التــي تؤثــر علــى هــذه 
ــا الجــودة. بنــاًء علــى العوامــل المذكــورة أعــاله ،  التعديــالت التغييــرات فــي الطلــب وتســعير المنتــج والتدهــور المــادي وقضاي
ــراء  ــة إلج ــاك حاج ــون هن ــد تك ــادم. ق ــة والمتق ــيء الحرك ــزون بط ــص المخ ــة لمخص ــب معين ــى نس ــة إل ــت المجموع توصل

ــرات. ــن التقدي ــف ع ــل تختل ــذه العوام ــت ه ــالت إذا كان ــذه التعدي ــى ه ــالت عل تعدي

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التجارية األخرى و المحتجزات المدينة

ــم  ــة والذم ــة التجاري ــم المدين ــة للذم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاب الخس ــص الحتس ــة المخص ــة مصفوف ــتخدم المجموع تس
المدينــة األخــرى والذمــم المدينــة المحتجــزة. تســتند معــدالت المخصصــات إلــى األيــام التــي فــات موعــد اســتحقاقها 
ــة  ــة الجغرافي ــب المنطق ــال ، حس ــبيل المث ــى س ــة )عل ــارة مماثل ــاط خس ــا أنم ــي له ــة الت ــالء المختلف ــرائح العم ــات ش لمجموع
ــان(. ــى االئتم ــن عل ــكال التأمي ــن أش ــا م ــاد وغيره ــات االعتم ــطة خطاب ــة بواس ــه والتغطي ــل وتصنيف ــوع العمي ــج ون ــوع المنت ون
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5.  النقد والبنوك:  

31 ديسمبر نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

20212020

ريال قطريريال قطري

152,487467,358النقد في الصندوق

37,622,29531,058,716النقد في البنك

2,139,8308,410,776هامش نقدي )إيضاح 1.5(

39,914,61239,936,850مجموع النقد والبنوك

يطرح:

)9,396,089()9,299,924(السحب على المكشوف من البنوك )إيضاح 2.5(

30,614,68830,540,761النقد شبه النقد

هامش نقدي  5.1

ــات  ــات خطاب ــل مدفوع ــاح ومقاب ــات األرب ــع توزيع ــرض دف ــة لغ ــة المحلي ــوك التجاري ــدى البن ــة ل ــغ نقدي ــاظ بمبال ــم االحتف يت
االعتمــاد للمورديــن. 

السحب على المكشوف من البنوك  5.2

يمثــل هــذا التســهيل المصرفــي الــذي تــم الحصــول عليــه مــن البنــوك المحليــة المســتخدمة لمتطلبــات رأس المــال العامــل. 
الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك مضمــون بضمانــات مــن الشــركات وعــادة مــا يتحمــل معــدل فائــدة ال يقــل عــن %5.5.

ســتقوم  للمجموعــة.  الملحوظــة  التاريخيــة  الســداد  عــن  التخلــف  معــدالت  إلــى  مبدئًيــا  المخصــص  مصفوفــة  تســتند 
المجموعــة بمعايــرة المصفوفــة لتعديــل تجربــة خســارة االئتمــان التاريخيــة مــع المعلومــات التطلعيــة. فــي كل تاريــخ تقريــر 
، يتــم تحديــث معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة المالحظــة ويتــم تحليــل التغييــرات فــي التقديــرات االستشــرافية. يتــم 
اســتبعاد األرصــدة المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة مــن احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ، حيــث تعتبــر مخاطــر 
االئتمــان صفريــة بنــاًء علــى حقيقــة أن هــذه الشــركات ذات الصلــة مدعومــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل المالكيــن 

ألي ســيولة أو حــاالت أزمــة ماليــة.

تحديد معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكــن للمجموعــة بســهولة تحديــد معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ، وبالتالــي ، فإنهــا تســتخدم معــدل 
االقتــراض اإلضافــي لقيــاس التزامــات اإليجــار. معــدل االقتــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعيــن علــى المجموعــة 
دفعــه لالقتــراض علــى مــدى فتــرة مماثلــة ، وبضمــان مماثــل ، األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل بقيمــة مماثلــة ألصــل حــق 

ــة. ــل. بيئ ــاد مماث ــي اقتص ــتخدام ف االس

مخصصات ومطلوبات أخرى

ــل أن  ــن المحتم ــه م ــه اإلدارة أن ــرى في ــذي ت ــد ال ــى الح ــط إل ــرة فق ــي الفت ــرى ف ــات األخ ــات والمطلوب ــراف بالمخصص ــم االعت يت
يكــون هنــاك تدفــق خارجــي مســتقبلي لألمــوال ناتــج عــن عمليــات أو أحــداث ســابقة ويمكــن تقديــر مبلــغ التدفقــات النقديــة 
الخارجــة بشــكل موثــوق. يتطلــب توقيــت االعتــراف وتحديــد كميــة االلتــزام تطبيــق الحكــم علــى الحقائــق والظــروف الحاليــة ، 
والتــي يمكــن أن تكــون عرضــة للتغييــر. بمــا أن التدفقــات النقديــة الخارجــة الفعليــة يمكــن أن تحــدث فــي ســنوات الحقــة ، تتــم 
ــات بانتظــام وتعديلهــا لمراعــاة الحقائــق والظــروف المتغيــرة. قــد يــؤدي  مراجعــة المبالــغ الدفتريــة للمخصصــات والمطلوب
ــرة التــي  ــح أو الخســارة فــي الفت ــه إلــى تحميــل أو إضافــة رصيــد إلــى الرب ــر المخصــص أو االلتــزام المعتــرف ب ــر فــي تقدي التغيي

حــدث فيهــا التغييــر.
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6.  الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

152,182,448121,970,941الذمم التجارية المدينة - صافي )إيضاح 1.6(

37,548,97936,319,454محتجزات مدينة - صافي )إيضاح 2.6(

16,308,7799,841,213مصاريف مدفوعة مقدما موردين ومقاولين باطن

8,378,5352,502,007المصاريف المدفوعة مقدمً

2,995,740416,136تأمينات مستردة

87.766,27160,352,978أرصدة مدينة أخرى - بالصافي )إيضاح 6.3(

305,180,752231,402,729

يتــم تقييــم األرصــدة لــدى البنــوك علــى أنهــا ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة مــن التخلــف عــن الســداد ألن هــذه البنــوك تخضع 
ــا لذلــك، تقــدر إدارة المجموعــة مخصــص الخســارة علــى األرصــدة لــدى  ــة عاليــة مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي. وفًق لرقاب
البنــوك فــي نهايــة فتــرة التقريــر بمبلــغ يعــادل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا. لــم يعــد أي مــن األرصــدة لــدى 
البنــوك فــي نهايــة فتــرة التقريــر متأخــرًا عــن موعــد اســتحقاقه، مــع األخــذ فــي االعتبــار تجربــة التعثــر التاريخيــة والتصنيفــات 
االئتمانيــة الحاليــة للبنــك. قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم عــدم وجــود مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة، وبنــاًء عليــه ، لــم يتــم 

إثبــات مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة هــذه األرصــدة.

31 ديسمبر6.1 الذمم التجارية المدينة:

20212020

ريال قطريريال قطري

162,182,843131,596,731الذمم المدينة التجارية - االجمالي

)9,625,790()10,000,395(يطرح: مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة )إيضاح 6.2 (

152,182,448121,970,941الذمم التجارية المدينة )صافي(

31 ديسمبر6.2 الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية: 

20212020

ريال قطريريال قطري

9,625,79010,021,673الرصيد في بداية السنة

1,170,292510,372المخصص خالل السنة )إيضاح 24(

)906,255()795,687(رد / شطب خالل السنة

10,000,3959,625,790الرصيد في نهاية السنة
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31 ديسمبر6.3 ذمم مدينة أخرى

20212020

ريال قطريريال قطري

89,505,64962,254,714أرصدة مدينة أخرى - اجمالي

)1,901,736()1,739,378(يطرح: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى )إيضاح 6.4(

87,766,27160,352,978الذمم المدينة األخرى )صافي(

31 ديسمبر6.4 الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى: 

20212020

ريال قطريريال قطري

1,901,7361,739,378الرصيد في بداية السنة

162,358– المخصص خالل السنة )إيضاح 25(

–)162,358(شطب خالل العام

1,739,3781,901,736الرصيد في نهاية السنة

7.  موجودات عقود:

المبالــغ المتعلقــة بموجــودات عقــود البالغــة 188.376.794 ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 208.631.763 ريــال قطــري( 
هــي أرصــدة مســتحقة مــن العمــالء تحــت عقــود البنــاء، وأعمــال العقــود التــي تنشــأ عندمــا تتلقــى المجموعــة مدفوعــات مــن 
العمــالء بمــا يتماشــى مــع سلســلة مــن االنجــازات المتعلقــة بــاألداء. تعتــرف المجموعــة مبدئًيــا بموجــودات العقــود ألي عمــل 
يتــم تنفيــذه. يتــم إعــادة تصنيــف أي مبالــغ معتــرف بهــا كموجــودات عقــود إلــى ذمــم مدينــة تجاريــة عندمــا يتــم المصادقــة 

علــى اصــدار الفواتيــر مــن قبــل العمــالء.

8.  األطراف ذات العاقة: 

األطــراف ذات العالقــة ، علــى النحــو المحــدد فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 24: إفصاحــات األطــراف ذات العالقــة ، تشــمل 
ــركات  ــة والش ــن للمجموع ــيين اآلخري ــي اإلدارة الرئيس ــس اإلدارة وموظف ــاء مجل ــاهمين وأعض ــار المس ــة وكب ــركات الزميل الش

الخاضعــة للســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة بشــكل كبيــر مــن قبــل هــذه األطــراف.

31 ديسمبر8.1 معامالت األطراف ذات العالقة

20212020

ريال قطريريال قطري

2,253,8462,415,366المبيعات

2,739,8612,352,707المشتريات

444,813887,796أخرى
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31 ديسمبر8.2 مطلوب من األطراف ذات العالقة

20212020

ريال قطريريال قطري

14,520,87715,573,194مجموعة الهديفي ذ.م.م.  والشركات التابعة لها

1,250,5291,854,894أخرى 

15,771,40617,428,088

مــدرج فــي رصيــد المســتحق مــن مجموعــة الهديفــي ذ.م.م. وشــركاتها التابعــة هــي مبالــغ معينــة مســتحقة مــن مؤسســي 
المجموعــة، وقــد تــم تأكيــد هــذه األرصــدة مــن قبــل المؤسســين وتعتقــد إدارة المجموعــة أن هــذه األرصــدة قابلــة لالســترداد. 

يوضــح الجــدول التالــي صافــي الحــركات وإعــادة تصنيــف تلــك األرصــدة منــذ الطــرح العــام األولــي حتــى تاريــخ التقريــر:

المبلغ

ريال قطري.

33,805,743الرصيد االفتتاحي 

)18,033,669(صافي الحركة خالل السنوات )2021-2017(

)1,251,197(إعادة التصنيف خالل العام

14,520,877صافي الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر8.3 مطلوب الى األطراف ذات العالقة

20212020

ريال قطريريال قطري

1,765,1513,671,910مجموعة الهديفي ذ.م.م.  والشركات التابعة لها

5,209,1335,265,970أخرى

6,974,2848,937,880

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

8.420212020 مكافآت اإلدارة العليا

ريال قطريريال قطري

12,435,30011,642,567قصيرة االجل

491,053305,016طويلة االجل
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9. المخزون    

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

48,554,37248,132,725بضاعة تجارية )إيضاح 22.1(

9,589,863 5,199,757مخزون المواد األولية

53,754,12957,722,588

)7,596,937()3,700,704(يطرح: مخصص بضاعة بطيئة الحركة )إيضاح 9.1(

50,053,42550,125,651

5,607,6406,450,454بضائع في الطريق )ايضاح 22.1(

55,661,06556,576,105

31 ديسمبر9.1 الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة

20212020

ريال قطريريال قطري

7,596,93711,290,790الرصيد في بداية السنة

742,910– المخصص خالل السنة )اإليضاحات 22، 24(

)4,436,763()3,896,233(رد / شطب خالل السنة

3,700,7047,596,937الرصيد في نهاية السنة

10.  محتجزات مدينة:  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

76,904,23671,308,359المحتجزات المدينة – بالصافي من الخصومات

)2,020,475()1,873,470(مخصص انخفاض قيمة المحتجزات المدينة

75,030,76669,287,884

تطبــق اإلدارة متوســط معــدل خصــم بنســبة 4.25%-  5% لحســاب القيمــة الحاليــة للتحصيــل المتوقــع للذمــم المدينــة 
المحتجــزة المصنفــة علــى أنهــا غيــر متداولــة.
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31 ديسمبر10.1 تصنيف المحتجزات المدينة:

20212020

ريال قطريريال قطري

37,548,97936,319,454الجزء المتداول )المالحظة 6(

37,481,78732,968,430الجزء غير المتداول 

75,030,76669,287,884

31 ديسمبر10.2. الحركة في مخصص انخفاض قيمة المحتجزات المدينة:

20212020

ريال قطريريال قطري

2,020,4752,133,915الرصيد في بداية السنة

)113,440()147,005(رد خالل السنة

1,873,4702,020,475الرصيد في نهاية السنة

11.  األصول المالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة:  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

31,000,00031,000,000الرصيد في نهاية السنة

تعتقــد اإلدارة أنــه ال يوجــد تغييــر جوهــري فــي القيمــة العادلــة لهــذه األســهم. وفًقــا لذلــك ، لــم يتــم إثبــات أي تغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة المجمــع خــالل الســنة. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تمثل االستثمار في أسهم غير مدرجة في دولة قطر.

12.  استثمارات عقارية:  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

27,904,14722,816,776الرصيد في بداية السنة

133,670– االضافات والتحويالت خالل السنة

314,4615,545,906أرباح ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)592,205()25,688,400(اإلستبعادات خالل السنة

2,530,20827,904,147الرصيد في نهاية السنة
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تشــمل العقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، األراضــي المحتفــظ بهــا لغــرض زيــادة رأس المــال والعديــد مــن 
الوحــدات الســكنية الواقعــة خــارج قطــر. تــم شــراء هــذه العقــارات خــالل عــام 2019 كجــزء مــن اتفاقيــات التســوية مــن شــريك 
واحــد يمتلــك بعــض األســهم فــي إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة. تــم تســجيل العقــارات الحًقــا باســم أحــد المؤسســين 
الرئيســيين للمجموعــة. ومــع ذلــك، فــإن حقــوق المؤســس فــي هــذه العقــارات علــى ســبيل األمانــة وتكــون ملزمــة بشــروط 

ــام 2019. ــي ع ــة ف ــاطة الموقع ــة الوس ــكام اتفاقي وأح

ــل  ــن قب ــا م ــم إجراؤه ــي ت ــات الت ــاس التقييم ــى أس ــي عل ــكل أساس ــتثمارية بش ــارات االس ــة للعق ــة العادل ــد القيم ــم تحدي يت
شــركات التقييــم المؤهلــة مهنًيــا والتــي هــي أعضــاء فــي اتحــاد المثمنيــن المحترفيــن ولديهــم المؤهــالت والخبــرة المناســبة 
ــل  ــوق القاب ــج الس ــتخدام نه ــي باس ــكل أساس ــم بش ــد التقيي ــم تحدي ــتثمارية. ت ــارات االس ــن العق ــواع م ــذه األن ــم ه ــي تقيي ف
للمقارنــة وطريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة وفًقــا لمعاييــر تقييــم المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن، واعتمــاد 

أســاس المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للقيمــة العادلــة واســتخدام المبــادئ المعمــول بهــا وأســاليب التقييــم.

احتياطي القيمة العادلة

ــمبر 2020  ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــد للس ــي الموح ــز المال ــان المرك ــي بي ــه ف ــم عرض ــذي ت ــة ال ــة العادل ــي القيم ــل احتياط يمث
بقيمــة 14,398,000 ريــال قطــري، الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للعقــارات المحولــة وســعر الســوق المحــدد لإلســتثمارات العقاريــة 
ــر االســتخدام. قامــت المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 بإســتبعاد تلــك العقــارات  ــخ تغيي كمــا فــي تاري

ــاح المــدورة.  وتحويــل رصيــد االحتياطــي إلــى األرب

13.  شهرة  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

711,492,489711,492,489الرصيد في نهاية السنة

تــم تحديــد رأس مــال المجموعــة بمبلــغ 830 مليــون ريــال قطــري ليعكــس قيمــة المجموعــة وفًقــا للتقييــم المســتقل وليــس 
ــال  ــد رأس م ــي تحدي ــل ف ــة تتمث ــارات قانوني ــًرا العتب ــمبر 2016. نظ ــي 31 ديس ــا ف ــركاء كم ــوق الش ــة لحق ــة الدفتري ــا للقيم وفًق
ــارة  ــاد والتج ــارة ووزارة االقتص ــاد والتج ــر االقتص ــي وزي ــات معال ــى موافق ــاًء عل ــري بن ــال قط ــون ري ــغ 830 ملي ــة بمبل المجموع
وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر. تــم اتبــاع نفــس النهــج فــي نشــرة اإلصــدار األولــي لالكتتــاب العــام. وافــق 
المســاهمون علــى ذلــك فــي جمعيتهــم العموميــة التأسيســية. نتيجــة لذلــك، أصبــح مــن الواجــب علــى اإلدارة االعتــراف خــالل 

ــري. ــال قط ــا 711,492,489 ري ــغ قيمته ــي تبل ــة والت ــابات المجموع ــر حس ــي دفات ــا ف ــدة داخلًي ــهرة المتول ــنة بالش الس

فــي 31 ديســمبر 2021 ، أجــرت إدارة المجموعــة تقييًمــا داخلًيــا لتقييــم وتحديــد توقــع أي مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة الشــهرة. 
اعتمــد التقييــم بشــكل أساســي علــى البيانــات الماليــة المســتقبلية للشــركات التابعــة ذات الصلــة مــع األخــذ فــي االعتبــار بيئــة 
األعمــال التــي تعمــل فيهــا هــذه الشــركات التابعــة. بنــاًء علــى هــذا التقييــم، خلصــت إدارة المجموعــة إلــى أنــه ال توجد مؤشــرات 
ــات  ــات التدفق ــتخدام توقع ــتخدام باس ــد االس ــة قي ــاب القيم ــد حس ــم تحدي ــهرة. يت ــة للش ــة الدفتري ــاض القيم ــى انخف عل

النقديــة المســتقبلية واالفتراضــات الرئيســية بمتوســط معــدل نمــو 3% )2020: 3%( ومتوســط معــدل خصــم %9.71 )2020: %9.71(.
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14.  التأجير - المجموعة كمستأجر  

31 ديسمبر14.1 استخدام األصول

20212020

ريال قطريريال قطريالتكلفة

8,941,23117,276,021الرصيد كما في بداية السنة

17,418,4462,550,364االضافات خالل السنة

)10,885,154()3,868,204(اإلستبعادات خالل السنة

8,941,231 22,491,473الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم

6,087,8704,157,358الرصيد كما في بداية السنة

3,751,8437,816,499اإلستهالك خالل السنة )إيضاح 24(

)5,885,987()3,868,204(المتعلق باالستبعادات خالل السنة

-)59,760(تعديالت خالل السنة 

56,087,870, 911,749الرصيد في نهاية السنة

16,579,7242,853,361صافي القيمة الدفترية في بنهاية السنة

31 ديسمبر14.2 مطلوبات اإليجار

20212020

ريال قطريريال قطري

2,878,37313,267,768الرصيد كما في بداية السنة

17,418,4472,550,364االضافات خالل السنة

430,592474,630الفائدة على مطلوبات اإليجار )إيضاح 26(

)8,388,560()3,729,339(المدفوعات التي تمت خالل السنة

)5,025,829(62,359المتعلق بإلغاء االعتراف بها خالل السنة

17,060,4322,878,373الرصيد في نهاية السنة

31 ديسمبرعرض مطلوبات اإليجار

20212020

ريال قطريريال قطري

5,651,4611,780,648الجزء المتداول

11,408,9711,097,725الجزء غير المتداول

17,060,4322,878,373
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سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف
12,797,280

10,479,047
10,597,633

4,645
,218

14,767,646
9,951,962

657,533
1,602,548

–
65

,498
,867

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

اإل
15

,000
1,329,496

403
,072

1,022,523
254,909

596,302
–

122,064
324,384

4,067
,750

سنة 
خالل ال

ت 
عادا

ستب
اال

)4,478,597(
)723

,071(
)2,117,301(

)1,077,372(
)510,950(

–
)28,500(

)4,400(
–

)8
,940,191(

سمبر 2021
ي 31 دي

كما ف
8,333,683

11,085,472
8,883,404

4,590,369
14,511,605

10,548,264
629,033

1,720,212
324,384

60,626,426
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ك
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ه
ست

اإل

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف
7,129,273
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4,235
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13
,000,521

9,093
,626

655
,926

1,529,437
–

51,661,386

سنة 
خالل ال

ك 
هال

ست
اال

405
,581

1,084,451
371,323

257,263
816,896

382,221
157

58,780
–

3
,376,672

ت 
عادا

ستب
ق باال

عل
المت

سنة
خالل ال

)4,189,483(
)723

,071(
)2,117,173(

)1,074,807(
)510,948(

–
)28,498(

)4,400(
–

)8,648,380(

سمبر 2021
ي 31 دي

كما ف
3,345,371

6,699,989
7,932,752

3,417,848
13,306,469

9,475,847
627,585

1,583,817
–

46,389,678

دفترية:
ي القيمة ال

صاف

سمبر 2021
ي 31 دي

كما ف
4,988,312

4,385
,483

950,652
1,172,521

1,205
,136

1,072,417
1,448

136,395
324,384

14
,236,748

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف
5,668,007

4,140,438
919,031

409,826
1,767,125

858,336
1,607

73,111
 –

13
,837

,481
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سمبر 2019
ي 31 دي

كما ف
12,782,966

10,479,047
10,339,789

4,618,465
16,833,946

9,958,060
655,933

1,580,609
–

67,248,815

سنة
خالل ال

ت 
ضافا

اإل
25,200

 –
257,844

 26,753
415,200

–
1,600

21,939
–

748
,536

سنة
خالل ال

ت 
عادا

ستب
اال

–
–

–
–

)2,481,500(
)6,098(

–
–

–
)2,487,598(

سنة
خالل ال

ت 
حويال

الت
)10,886(

–
–

–
–

–
–

–
–

)10,886(

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف
12,797,280

10,479,047
10,597,633

4,645,218
14,767,646

9,951,962
657,533

1,602,548
–

65,498,867

م:
ك

ك المترا
ال

ه
ست

اإل

سمبر 2019
ي 31 دي

كما ف
6,724,612

5,288,109
9,082,763

3,987,802
14,222,915

8,666,722
629,342

1,475,615
–

50,077
,880

سنة
خالل ال

ك 
هال

ست
اال

404,661
1,050,500

595,839
247,590

1,244,707
428,904

26,584
53,822

–
4,052,607

ت 
عادا

ستب
ق باال

عل
المت

سنة
خالل ال

–
–

–
–

)2,467,101(
)2,000(

–
–

–
)2,469,101(

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف
7,129,273

6,338,609
9,678,602

4,235,392
13,000,521

9,093,626
655,926

1,529,437
–

51,661,386

دفترية:
ي القيمة ال

صاف

سمبر 2020
ي 31 دي

كما ف
5,668,007

4,140,438
919,031

409,826
1,767,125

858,336
1,607

73,111
–

13,837,481

سمبر 2019
ي 31 دي

كما ف
6,058,354

5,190,938
1,257,026

630,663
2,611,031

1,291,338
26,591

104,994
–

17,170,935
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فيما يلي استهالك الممتلكات والمعدات المبينة في بيان الربح أو الخسارة الموحد:

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

851,5141,030,444التكاليف المباشرة )إيضاح 22(

2,525,1583,022,163مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 24(

3,376,672 4,052,607

16.  رأس المال  

17.  إحتياطيات أخرى  

31 ديسمبر

 20212020

ريال قطريريال قطري

830,000,000830,000,000المصرح والمصدر: 830,000,000 سهم بقيمة 1 ريال قطري لكل سهم 

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

138,909,704152,508,123الرصيد كما في بداية السنة

)13,598,419(–  تأثير تحويل الحصص غير المسيطرة )إيضاح 1.18(

138,909,704138,909,704الرصيد في نهاية السنة

18.1   تأثير تأثير تحويل الحقوق غير المسيطرة

ــي  ــر العمران ــركة التطوي ــر( -ذ.م.م. وش ــتر )قط ــر ماس ــي ووت ــيطرة ف ــر المس ــص غي ــة الحص ــل ملكي ــم نق ــام 2020، ت ــالل ع خ
للمقــاوالت والتجــارة – ذ.م.م إلــى إحــدى الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل للمجموعــة شــركة تريلكــو المحــدودة – 

ــر.. ــي آخ ــى احتياط ــيطرة إل ــر المس ــوق غي ــة للحق ــم الدفتري ــل القي ــم تحوي ذ.م.م.. ت

15.  الممتلكات والمعدات )تابع(  
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18.  القروض   

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

19,823,11919,861,058تمويل المشروع )إيضاح أ(

79,133,96875,179,897قروض االستيراد )إيضاح ب(

18,569,94218,569,942قروض تحت الطلب )إيضاح ت(

73,345,36373,531,120قروض ألجل )إيضاح ث(

75,000,00191,666,667قروض مساومة )إيضاح ج(

65,589,41158,834,483قروض المرابحة

5,425,6742,536,653قروض السيارات

336,887,478340,179,820

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

233,616,478214,826,749متداول

103,271,000125,353,071غير متداول

336,887,478340,179,820

أ ( تمويل المشروع

حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت مــع أحــد البنــوك المحليــة لتمويــل مشــروعها الحالــي مــن الدفعــات المرحليــة التــي   
يتعيــن دفعهــا مــن قبــل العمــالء لهــذا المشــروع. التســهيالت مضمونــة بضمانــات مؤسســية وشــخصية مــن قبــل مالكــي 
الشــركة التابعــة والتنــازل عــن مدفوعــات العقــد مــن العميــل لتوجيــه جميــع عائــدات العقــد مــع البنــك. هــذه التســهيالت 

تحمــل معــدل فائــدة ال يقــل عــن %4.5.

ب (  قروض االستيراد

قــروض االســتيراد تمثــل القــروض التــي تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك محلــي لتمويــل شــراء مــواد للمشــروع وإصــدار خطابــات   
اعتمــاد للمقاوليــن مــن الباطــن. هــذه القــروض تحمــل متوســط ســعر فائــدة 5.5%. القــروض مضمونــة مــن قبــل الشــركات 

والضمانــات الشــخصية.
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31 ديسمبر18.1. عرض القروض

20212020

ريال قطريريال قطري

4,023,3314,806,936تكاليف مباشرة )إيضاح 22(

9,412,09711,810,230تكاليف التمويل )إيضاح 25(

13,435,42816,617,166

19.  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

87,022,72274,037,814الذمم الدائنة التجارة وأوراق الدفع

22,797,89227,622,874دفعات مقدمة من العمالء

584,118 658,117مساهمة الصناديق االجتماعية والرياضية )المالحظة 1.19(

50,051,61640,051,358المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى

160,530,347142,296,164

18.  القروض )تابع(   

ت ( قرض تحت الطلب  

يمثــل قــرض الطلــب القــروض التــي تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك محلــي لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل. هــذا القــرض   
يحمــل معــدل فائــدة 4.5% ســنويا. القــرض مدعــوم بالمســتحقات المعتمــدة للمشــروع وتعهــد شــركاء المشــروع المشــترك 

بعــدم ســحب أي أمــوال مــن المشــروع عــن طريــق توزيعــات األربــاح أو تقاســم األربــاح حتــى اكتمــال المشــروع.

ث ( القروض ألجل  

ــروض  ــذه الق ــة والقــروض ألجــل المســتخدمة ألغــراض مختلفــة. ه ــدد مــن القــروض التجاري تتكــون القــروض ألجــل مــن ع  
ــل  ــة وتحم ــتحقاق مختلف ــخ اس ــا تواري ــل له ــروض ألج ــركات. الق ــات للش ــن وضمان ــخصية للمالكي ــات ش ــة بضمان مضمون

ــنوًيا. ــغ 5.5% س ــدة يبل ــدل فائ مع

ج ( قرض المساومة  

ــتحواذ  ــق باالس ــددة تتعل ــة مح ــل معامل ــتخدم لتموي ــالمي تس ــك إس ــن بن ــاومة م ــهيالت مس ــى تس ــركة عل ــت الش حصل  
ــت %5.5. ــح ثاب ــدل رب ــنوية بمع ــف س ــاط نص ــى أقس ــهيالت عل ــع التس ــم دف ــه. يت ــة ل ــركات التابع ــدى الش ــى إح عل

ح ( قروض المرابحة  

ــات  ــدار خطاب ــواد وإص ــراء الم ــي لش ــالمي محل ــك إس ــن بن ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــروض الت ــة الق ــروض المرابح ــل ق تمث  
االعتمــاد للمورديــن. تحمــل هــذه القــروض معــدل ربــح يتــراوح مــن 4.5% إلــى 6.5% ســنوًيا ولهــا آجــال اســتحقاق تتــراوح مــن 270 

ــا. ــى 360 يوًم إل

تــم االعتــراف بتكاليــف االقتــراض المتكبــدة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 وتصنيفهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة 
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد كمــا يلــي:
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19.1 مساهمة الصناديق االجتماعية والرياضية

وفًقــا لمتطلبــات القانــون رقــم 13 لســنة 2008 ، تعتــرف المجموعــة بمخصــص لدعــم األنشــطة الرياضيــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــا  ــن أرباحه ــة م ــت المجموع ــركة. حول ــاهمي الش ــى مس ــوب إل ــع المنس ــح المجم ــي الرب ــن صاف ــادل 2.5% م ــا يع ــة بم والخيري

المحتجــزة والمســتحقة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 مبلــغ 658,117  ريــال قطــري )2020: 584،118 ريــال قطــري(.

20.  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

21.  اإليرادات  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

19,163,17621,867,578الرصيد في بداية السنة

4,007,2122,120,010المخصصات وعكس المخصصات خالل السنة

)4,824,412()2,931,765(المدفوعات خالل السنة

20,238,62319,163,176الرصيد في نهاية السنة

فيمــا يلــي إيــرادات المجموعــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 و2020 بنــاًء علــى البيانــات المفصلــة والمبينــة فــي قائمــة 
الربــح و الخســارة الموحــدة: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطريتوقيت اإلعتراف باإليرادات – على مدى الوقت

190,219,548187,061,040إيرادات المقاوالت

56,445,77352,816,608ايرادات الصيانة

246,665,321239,877,648

توقيت اإلعتراف باإليرادات - في نقطة زمنية محددة

116,756,99880,960,131إيرادات تجارية

407,904494,537إيرادات إعادة التعبئة والخدمات

117,164,90281,454,668

363,830,223321,332,316إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء
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22.  التكاليف المباشرة   

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

101,234,91891,090,375المواد المستخدمة

70,521,23755,283,667تكلفة البضاعة المباعة )إيضاح 1.23(

66,252,21162,815,132الرواتب والتكاليف المتعلقة بها

17,833,17623,659,481تكاليف المقاول من الباطن

4,137,0822,813,452الشحن والرسوم األخرى

4,023,3314,806,936تكلفة التمويل )إيضاح 18(

851,5141,030,444استهالك الممتلكات والمعدات )ايضاح 15(

478,7561,608,902تكاليف الموقع

692,910 –مخصص بضاعة بطيئة الحركة )ايضاح 9(

5,699,2344,822,850مصاريف متنوعة

271,031,459248,624,149

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

54,583,17963,826,325الرصيد االفتتاحي للمخزون التجاري والبضاعة في الطريق )ايضاح 8(

71,179,31053,821,225المشتريات خالل السنة

)6,941,341(– مخصص انخفاض قيمة المخزون التجاري

125,762,489110,706,209البضاعة المتاحة للبيع

)54,583,179()54,162,012(الرصيد الختامي للمخزون التجاري والبضاعة في الطريق )ايضاح 8(

)839,363()1,079,240( رد مخصص البنود بطيئة الحركة

70,521,23755,283,667

1. 22  تكلفة البضاعة المباعة
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23.  إيرادات آخرى  

24.  مصاريف عمومية وإدارية  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

2,156,488203,560ربح من التخلص من الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية 

1,971,3665,770,627رد المخصصات غير المستحقة للضمانات والصيانة والخسائر المتوقعة

1,720,00611,680,903عكس الذمم الدائنة والمستحقات غير المطالب بها

1,411,9722,607,698إيرادات اإليجار

1,176,019501,640عكس مخصص انخفاض 

255,118690,297إيرادات الفوائد

3,301,5463,639,869أخرى

11,992,51525,094,621

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

34,125,79229,513,140الرواتب والمزايا المتعلقة بها

15,519,66912,504,532المصاريف العمومية والمكتبية

7,816,499 3,751,843إطفاء حق استخدام األصول )إيضاح 14(

2,846,602 3,292,486مصاريف االيجار 

3,022,163 2,525,158استهالك الممتلكات والمعدات )ايضاح 15(

2,129,6852,452,549الرسوم المهنية والقانونية

– 1,512,310الرسوم اإلدارية

882,436 1,310,692مصاريف اإلصالح والصيانة

1,265,1161,579,740تأمين

510,372 1,170,292انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية )إيضاح 6(

1,042,621113,879الكهرباء والماء

912,22858,377مصاريف التأشيرات 

888,252333,908مؤتمر ومعرض وإعالن

721,298622,969الرسوم المصرفية

637,168214,105مصاريف السيارة

528,160507,413مصاريف البريد واإلتصاالت

162,358– انخفاض قيمة أرصدة مدينة أخرى )إيضاح 6.4(

50,000– انخفاض قيمة البضاعة بطيئة الحركة )إيضاح 9(

4,099,4864,377,450مصاريف أخرى 

75,432,25667,568,492
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25.  تكاليف التمويل  

26.  العائد األساسي للسهم الواحد  

27.  الحصص غير المسيطرة:  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

9,412,09711,810,230تكاليف التمويل المتعلقة بتسهيالت بنكية )إيضاح 18(

474,630 430,592تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات اإليجار )إيضاح 14(

9,842,68912,284,860

يلخــص أدنــاه المعلومــات الماليــة المتعلقــة بالشــركات التابعــة للمجموعــة التــي لديهــا حصــص غيــر مســيطرة. تســتند هــذه 
المعلومــات علــى المبالــغ قبــل الحــذف بيــن الشــركات.

غيــر  الحصــص  قبــل  مــن  المملوكــة  المســاهمين  حقــوق  نســبة   .27.1
المســيطرة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

26,324,66023,364,721الربح العائد لمساهمي المجموعة )ريال قطري(

830,000,000830,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

0.0320.028ربحية السهم األساسية )ريال قطري(

27.220212020. األرصدة المتراكمة للحقوق غير المسيطرة:

ريال قطريريال قطري

3,015,000)5,842,715(شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية ذ.م.م.

11,489,6108,057,650شركة دباس للمقاوالت -قطر ذ.م.م.

)1,478,796()1,261,928(شركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م.

4,384,9679,593,854المجموع

2020 2021 بلد التشغيلاسم الشركة التابعة

31.5%31.5%قطر.شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية ذ.م.م

49%49%قطر.شركة دباس للمقاوالت -قطر ذ.م.م

15%15%قطر.شركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م
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27.  الحصص غير المسيطرة: )تابع(  

يلخــص المبيــن أدنــاه المعلومــات الماليــة المتعلقــة بالشــركات التابعــة للمجموعــة التــي لديهــا حصــص غيــر مســيطرة. تســتند 
هــذه المعلومــات علــى المبالــغ قبــل الحــذف بيــن الشــركات

27.320212020. الربح المخصص للحقوق غير المسيطرة:

ريال قطريريال قطري

)820,146(– شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م.

252,588)8,857,715(شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية ذ.م.م.

3,431,9604,277,894  شركة دباس للمقاوالت -قطر ذ.م.م.

216,86870,857  شركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م.

3,781,193)5,208,887(المجموع

كما في31 ديسمبر 27.4:2021. بيان موجز للمركز المالي واألرباح والخسائر

 شركة الهندسة
 اإللكتروميكانيكية

.ذ.م.م

 شركة دباس
 للمقاوالت-ذ.م.م

 شركة تريلكو
 لمواد البناء

-ذ.م.م

ريال قطريريال قطريريال قطري

76,132,835168,480,67534,767,670 الموجودات المتداولة

6,453,2829,442,80913,229الموجودات غير المتداولة

80,431,664148,510,89543,830,501 المطلوبات المتداولة

20,156,8684,635,025410,123المطلوبات غير المتداولة

9,397,65161,469,07019,127,309اإليراد

7,004,0001,445,784)28,119,729(صافي )الخسارة( /الربح خالل السنة

كما في31 ديسمبر 2020:بيان موجز للمركز المالي واألرباح والخسائر

 شركة الهندسة
 اإللكتروميكانيكية

.ذ.م.م

 شركة دباس
 للمقاوالت-ذ.م.م

 شركة تريلكو
 لمواد البناء

-ذ.م.م

ريال قطريريال قطريريال قطري

103,385,612173,898,01636,488,247 الموجودات المتداولة

10,162,2866,122,16829,669الموجودات غير المتداولة

)41,656,146()158,293,739()84,588,771( المطلوبات المتداولة

)915,111()3,952,879()18,841,808(المطلوبات غير المتداولة

52,574,96169,449,73517,831,054اإليراد

801,8678,730,396472,376صافي )الخسارة( /الربح خالل السنة
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27.  الحصص غير المسيطرة: )تابع(  

كما في31 ديسمبر 2020:بيان التدفقات النقدية الموجز للسنة المنتهية

 شركة الهندسة
 اإللكتروميكانيكية

.ذ.م.م

 شركة دباس
 للمقاوالت-ذ.م.م

 شركة تريلكو
 لمواد البناء

-ذ.م.م

ريال قطريريال قطريريال قطري

 صافي النقد )المستخدم في( / الناتج عن أنشطة
التشغيل

)12,003,722(3,795,71228,926,520

)1,700( –)10,100(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 صافي النقد / الناتج من /)المستخدم في( أنشطة
التمويل

23,355,263)2,459,777()207,900(

11,341,4411,335,93528,716,920صافي الزيادة / في النقد وشبه النقد

27.4. بيان التدفقات النقدية الموجز للسنة 
المنتهية

كما في31 ديسمبر 2021:

 شركة الهندسة
 اإللكتروميكانيكية

.ذ.م.م

 شركة دباس
 للمقاوالت-ذ.م.م

 شركة تريلكو
 لمواد البناء

-ذ.م.م

ريال قطريريال قطريريال قطري

 صافي النقد الناتج عن /)المستخدم في(  أنشطة
التشغيل

7,510,130)972,998(733,889

 –)1,649,496()27,789(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة
التمويل

)9,272,200(6,230,517–

3,608,023733,889)1,789,859(صافي )النقص(  /الزيادة  في النقد وشبه النقد

28.  المعلومات القطاعية  .

ــدى  ــة. ل ــات المقدم ــواع الخدم ــى أن ــات عل ــم أداء القطاع ــوارد وتقيي ــص الم ــرض تخصي ــا لغ ــرح عنه ــات المص ــز المعلوم ترك
المجموعــة أربعــة قطاعــات يتــم إعــداد التقاريــر عنهــا، كمــا هــو موضــح أدنــاه ، وهــي وحــدات األعمــال اإلســتراتيجية للمجموعة. 
تقــدم وحــدات األعمــال االســتراتيجية منتجــات وخدمــات مختلفــة وتتــم إدارتهــا بشــكل منفصــل ألنهــا تتطلــب اســتراتيجيات 
عمــل منفصلــة. لــكل وحــدة مــن وحــدات األعمــال االســتراتيجية، تقــوم المجموعــة بمراجعــة تقاريــر اإلدارة الداخليــة بشــكل 

منتظــم. يصــف الملخــص التالــي العمليــات فــي كل قطــاع مــن قطاعــات تقاريــر المجموعــة:

المقاوالت: وتشمل أنشطة البناء.  .1

المقاوالت المتخصصة: وتشمل الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة األمن.  .2

التجارة: وتشمل تجارة المواد الغذائية والكيميائية والكهربائية وأنظمة األمن والسالمة ومواد البناء.  .3

معالجة المياه والصيانة المتعلقة بها: ويشمل ذلك التعاقد على خدمات اللياقة البدنية وحمامات السباحة ،    .4
  وخصائص المياه ومعالجة المياه والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

أخرى: تمثل األرصدة المتعلقة بالمجموعة.  .5
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28.  المعلومات القطاعية: )تابع(  

ــر أيًضــا  ــة قطــر والتــي تعتب يشــمل قطــاع التجــارة والقطــاع التجــاري المتخصــص شــركات تابعــة مختلفــة تعمــل داخــل دول
قطاعــات تشــغيلية للمجموعــة. لغــرض البيانــات الماليــة الموحــدة، يتــم تجميــع قطاعــات التشــغيل الفرديــة هــذه فــي وحــدة 

تشــغيل واحــدة مــع األخــذ فــي االعتبــار المعاييــر التاليــة:

طبيعة الخدمات / المنتجات المعروضة متشابهة. 	

الطرق المستخدمة لتوزيع البضائع / تقديم الخدمات متشابه. 	

ــا  ــاع، كم ــح القط ــاس رب ــى أس ــاس األداء عل ــم قي ــاه. يت ــر أدن ــي التقري ــة ف ــاع موضح ــج كل قط ــة بنتائ ــات المتعلق إن المعلوم
هــو موضــح فــي تقاريــر اإلدارة الداخليــة التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل اإلدارة. يســتخدم الربــح القطاعــي لقيــاس األداء حيــث 
تعتقــد اإلدارة أن هــذه المعلومــات هــي األكثــر صلــة فــي تقييــم نتائــج قطاعــات معينــة بالنســبة للمنشــآت األخــرى التــي تعمــل 

بمثــل هــذه الصناعــات. يتــم تحديــد التســعير بيــن القطاعــات علــى أســاس تجــاري بحــت.

مجموعة استثمار القابضة – ش.م.ع.ق.

لــم تقــم المجموعــة بتنويــع أنشــطتها خــارج دولــة قطــر. لذلــك، تقــع غالبيــة أصــول المجموعــة فــي داخــل قطــر. وفًقــا لذلــك، 
ال توجــد قطاعــات جغرافيــة محــددة بوضــوح فــي المجموعــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 و2020.

ــاء  ــب أعض ــة وروات ــف اإلداري ــص التكالي ــاع دون تخصي ــل كل قط ــن قب ــبة م ــة المكتس ــل الضريب ــح قب ــاع الرب ــح القط ــل رب يمث
مجلــس اإلدارة والمكاســب الناتجــة عــن التخلــص مــن الفوائــد فــي االســتثمارات والمكاســب والخســائر األخــرى باإلضافــة إلــى 
تكاليــف التمويــل. ولغــرض تخصيــص المــوارد وتقييــم أداء القطاعــات ينــم العمــل بهــذا اإلجــراء ويتــم إبــالغ مجلــس اإلدارة بــه.
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29.  الحصة بالعمليات المشتركة  

ــع  ــر ذ.م.م. م ــاوالت- قط ــاس للمق ــة دب ــركتها التابع ــالل ش ــن خ ــة م ــر مدمج ــتركة غي ــة مش ــي اتفاقي ــة ف ــت المجموع دخل
ــركة  ــاوالت ذ.م.م. وش ــة والمق ــه للهندس ــي اي ــركة أي ت ــر 2011 )ش ــي فبراي ــاوالت ذ.م.م. ف ــة والمق ــه للهندس ــي اي ــركة أي ت ش
دبــاس للمقــاوالت- قطــر ذ.م.م. عمليــة مشــتركة( لتنفيــذ مشــروع ممنــوح مــن قبــل شــركة ســكس كونســتركت- مدمــاك 
-مشــروع مشــترك،  لتنفيــذ األعمــال الميكانيكيــة والكهربائيــة والســباكة لمركــز الدوحــة للمؤتمــرات فــي دولــة دولــة قطــر. 

ومــع ذلــك، فــإن أحــد المســاهمين ، شــركة أي تــي ايــه للهندســة والمقــاوالت ذ.م.م. يخضــع إلجــراءات التصفيــة.

20212020

50%50%دباس للمقاوالت- قطر ذ.م.م.

50%50%شركة أي تي ايه للهندسة والمقاوالت ذ.م.م.

فيمــا يلــي ملخــص مــن البيانــات الماليــة للعمليــة المشــتركة ، والتــي تمثــل 100% مــن الموجــودات وااللتزامــات ونتائــج العمليــات 
للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر و 2021 و 2020:

31 ديسمبرفيما يلي ملخص من البيانات المالية للعمليات المشتركة:

20212020

ريال قطريريال قطري

215,358,715215,554,624إجمالي الموجودات

220,504,133224,325,175إجمالي المطلوبات

3,625,7102,571,417صافي ربح السنة 

43,000,00043,000,000المطلوبات المحتملة

فيمــا يلــي حصــة المجموعــة مــن الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات وصافــي الربــح فــي العمليــة المشــتركة للســنة المنتهية 
ــمبر: في 31 ديس

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

107,679,357107,777,313إجمالي الموجودات

110,252,066112,162,876إجمالي المطلوبات

1,812,8551,285,709صافي الربح 

21,500,00021,500,000االلتزامات المحتملة
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30.  االلتزامات المحتملة والطارئة  

31 ديسمبر

20212020

ريال قطريريال قطري

48,520,51366,950,957خطابات الضمان

46,797,52060,742,336كفالة حسن التنفيذ

18,004,5989,380,038خطابات االعتمادات المستندية

14,500,4797,469,125كفاالت مدفوعة مقدما

12,584,0002,065,943كفالة مناقصات

31.  الدعاوي القضائية  

31.1  دباس للمقاوالت -قطر ذ.م.م.

دخلــت إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة، شــركة دبــاس للمقــاوالت- قطــر ذ.م.م فــي مشــروع مشــترك »كمقــاول مــن الباطــن«  ا(  
ــر  ــاس للمقــاوالت- قطــر ذ م م( فــي فبراي ــة( / دب ــه ســتار للهندســة والمقــاوالت ذ.م.م. )تحــت التصفي ــي إي )مشــروع مشــترك - إي ت
2011 لتنفيــذ األعمــال االلكتروميكانيكيــة الخاصــة بمشــروع مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات، مــع »المقــاول الرئيســي«  )مشــروع 
مشــترك - مدمــاك للمقــاوالت / شــركة ســكس كونســتركت(، بقيمــة إجماليــة للعقــد تبلــغ  430,000,000 ريــال قطــري ينفــذ خــالل اثنيــن 
وعشــرين شــهرا. خــالل عــدة ســنوات، تلقــى ونفــذ المقــاول مــن الباطــن العديــد مــن األوامــر التنفيذيــة مــن الموقــع خــارج نطــاق التعاقــد 
الرئيســي وقيمتهــا مبلــغ 163,820,000 ريــال قطــري )حصــة المجموعــة: 81,910,000 ريــال قطــري(، ممــا ســاهم فــي تمديــد المشــروع حتــى 
يونيــو 2015 ، وبقــي عــدد مــن األعمــال الطفيفــة المتبقيــة التــي كان علــى المقــاول مــن الباطــن إتمامهــا فــي خــالل فتــرة الصيانــة، بلغــت 
إجمالــي المبالــغ المســتحقة مــن المقــاول الرئيســي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 194,717,264 ريــال قطــري )حصــة المجموعــة: 97,358,632  

ريــال قطــري ( وبلغــت المحتجــزات المدينــة 19,788,405 ريــال قطــري )حصــة المجموعــة: 9,894,202 ريــال قطــري(.

ــد الرئيســي  ــع خــارج نطــاق التعاق ــة مــن الموق ــر التنفيذي ــد مــن األوام خــالل عــدة ســنوات ، تلقــى ونفــذ المقــول مــن الباطــن العدي  
وقيمتهــا 163,820,000 ريــال قطــري )حصــة المجموعــة 81,910,000 ريــال قطــري( ممــا ســاهم فــي تمديــد المشــروع حتــى يونيــو 2015 ، وبقــي 
عــدد مــن االعمــال الطفيفــة المتبقيــة التــي كان علــى المقــاول مــن الباطــن اتمامهــا خــالل فتــرة الصيانــة، بلغــت إجمالــي المبالــغ 
ــال  ــال قطــري )حصــة المجموعــة 97,358,632 ري المســتحقة علــى المقــاول الرئيســي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مبلــغ 194,717,264 ري

قطــري( ويبلــغ الذمــم المدينــة المحتجــزة بمبلــغ 19,788,405 ريــال قطــري )حصــة المجموعــة 9,894,202 ريــال قطــري(.

فــي 16 أبريــل 2016، تلقــى المقــاول مــن الباطــن شــهادة اإلنجــاز مؤرخــة بأثــر رجعــي 11 يونيــو 2015 ، والتــي علــى أساســها قــام المقــاول مــن   
الباطــن بتقديــم الفاتــورة النهائيــة بتاريــخ 15 مايــو 2016. وفــي تاريــخ 21 ينايــر 2017 قــدم المقــاول الرئيســي تقييمــه للحســاب النهائــي 

بصافــي اإللتزامــات المســتحقة بقيمــة  23,419,531 ريــال قطــري.

بعــد فشــل حــل النــزاع بطريــة وديــة ، قــام المقــاول مــن الباطــن برفــع دعــوى قضائيــة ســجلت برقــم 2018/568 فــي ينايــر 2018 ضــد كل   
مــن الديــار القطريــة »العميــل« والمقــاول الرئيســي، مطالبــة بتســديد مبلــغ قــدره 625,861,657 ريــال قطــري مقابــل التكاليــف المتبقيــة 
مــن العقــد األصلــي ،و األعمــال اإلضافيــة بنــاًء علــى تعليمــات المقــاول الرئيســي ، وتكاليــف الوقــت اإلضافــي، والتعويــض عــن تكاليــف 

الفرصــة البديلــة.
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حصلــت المقــاول مــن الباطــن علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن بنــك محلــي فــي عــام 2011 لتمويــل هــذا المشــروع، وبلــغ إجمالــي الرصيــد  ب (  
المســتحق مضافــا اليــه الفوائــد المســتحقة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 مبلــغ 152,696,565 ريــال قطــري )2019: 148,463,224 ريــال قطــري( 
، منهــا حصــة المجموعــة 76,048,233 ريــال قطــري. )2019: 74,231,611 ريــال قطــري(. قدمــت المجموعــة واألطــراف ذات العالقــة األخــرى 

ضمانــات تجاريــة وشــخصية للبنــك األهلــي مقابــل التســهيالت االئتمانيــة للمشــروع علــى النحــو التالــي:

كفالة شخصية من رئيس مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة بمبلغ 43,000,000 ريال قطري.  •  

كفالة تجارية من شركة دباس للمقاوالت- قطر ذ.م.م. بمبلغ 276,000,000 ريال قطري.  •  

كفالة تجارية من شركة من شركة إي تي إيه ستار للهندسة والتجارة - ذ.م.م )تحت التصفية( بمبلغ 233,000,000 ريال قطري.  •  

عــالوة علــى ذلــك ، تعهــد مؤسســي مجموعــة إســتثمار القابضــة بشــكل شــخصي علــى دفــع اإليــرادات المتراكمــة المعتــرف بهــا حتــى   
31 ديســمبر 2016 مــن أوامــر التغييــر غيــر الموافــق عليهــا والتــي تبلــغ قيمتهــا 77,775,000 ريــال قطــري. باإلضافــة الــى تعهــد كتابــي مــن 

شــركة دبــاس القابضــة -لبنــان - ش.م.ل مقابــل حصتهــا مــن المطالبــة البنكيــة.

عينــت المحكمــة لجنــة مــن الخبــراء وهــم بصــدد مراجعــة الملــف والحصــول علــى المســتندات المؤيــدة مــن كل طــرف فــي النــزاع بمــا  ت (  
يؤيــد دفاعــه. 

فــي أكتوبــر 2018، قــام البنــك األهلــي برفــع دعــوى قضائيــة ســجلت برقــم 2018/2926 ضــد المقــاول مــن الباطــن والمجموعــة وآخريــن،   
مطالبــا بســداد مبلــغ قــدره 178,529,133 ريــال قطــري باإلضافــة إلــى الفوائــد المســتحقة لتغطيــة رصيــد القــرض القائــم ، مــع مالحظــة 

ــه ســتار للهندســة والتجــارة - ذ.م.م) يخضــع إلجــراءات التصفيــة. أن الطــرف اآلخــر فــي المشــروع المشــترك )شــركة إي تــي إي

باإلشــارة الــى القضايــا اعــاله ، وفــي ينايــر 2019 ، قامــت الدائــرة المختصــة بالنظــر فــي الدعــوى القضائيــة رقــم 2018/568 بإحالــة القضيــة  ث (  
إلــى الدائــرة المختصــة بالنظــر فــي الدعــوى القضائيــة رقــم 2018/2926 ، بحيــث يتــم النظــر بالدعوتيــن بشــكل متــوازي لترابطهمــا.

فــي 21 آذار 2019 قــررت المحكمــة االبتدائيــة ضــم الدعوتيــن القضائيتيــن رقــم 568/18 ورقــم 16/2926. بعــد ذلــك، فــي 30 أبريــل 2019 ،  ج (  
قــررت المحكمــة تفويــض القضيــة إلــى لجنــة مــن الخبــراء. وأجريــت عــدة لقــاءات وتبــادل بيــن الخبــراء ولقــاءات بيــن كل مــن الطرفيــن 
ــارة أجريــت فــي الموقــع. أجلــت المحكمــة الجلســات مــرات عديــدة إلتاحــة الوقــت للخبــراء  )مدعيــن ومدعــى عليهــم( باإلضافــة إلــى زي

لتوحيــد وتقديــم نتائجهــم التــي تأخــرت وتأثــرت بوضــع كوفيــد-19. 

ــج التحقيقــات التــي أجراهــا الخبــراء المســتقلون المعينــون مــن قبــل المقــاول مــن الباطــن والذيــن وافقــت عليهــم  بنــاًء علــى نتائ ح (  
المحكمــة فــي مايــو 2017 ، لتقديــم تقييــم محايــد لــكل مطالبــة قبــل اتخــاذ قــرار االحتجــاج بشــرط تســوية النــزاع ومــن ثــم المضــي 
قدمــا علــى اإلجــراءات القانونيــة ، خلــص الخبــراء المســتقلون إلــى أن المقــاول مــن الباطــن يســتحق الحصــول علــى مبلــغ إجمالــي قــدره 
209,023,312 ريــال قطــري فــي حيــن لــم يتمكــن الخبــراء مــن تقديــم تقييــم كمــي للمطالبــات الســابقة بمبلــغ 207,635,459 ريــال قطــري 
و 66,502,015 ريــال قطــري بســبب عــدم كفايــة اإلثباتــات وألنهــا تقــع خــارج نطــاق الخبــرة الهندســية. تــم إعــداد مبلــغ المطالبــات لتمديــد 
الوقــت والخســارة والمصروفــات باســتخدام نهــج معــروف ومعتمــد علــى نطــاق واســع فــي مجــال المقــاوالت وتحــت إشــراف شــركة 

استشــارية مســتقلة متخصصــة فــي المطالبــات.

بنــاًء علــى مــا ســبق، تؤكــد العمليــة المشــتركة بقــوة أن )1( ســيتم رفــض مــا تقــدم بــه المقــاول الرئيســي مــن قبــل المحكمــة ألنــه كان 
ــر بعــد هــذا  ــي والتفــاوض أكث ــى المقــاول مــن الباطــن إلغــالق الحســاب النهائ ــال قطــري إل مســتعًدا لدفــع تســوية قدرهــا 23 مليــون ري
المبلــغ لتضييــق الفجــوة بيــن التقييميــن؛ )2( المبلــغ الــذي قضــت المحكمــة بدفعــه مــن قبــل المقــاول الرئيســي / الديــار القطريــة ســوف 
يتجــاوز إلــى حــد كبيــر التزامــات البنــك األهلــي. ومــن ثــم، ال تتوقــع المجموعــة أن تنشــأ أي حــاالت طارئــة جوهريــة مــن الدعــاوى القضائيــة 

ــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 و 2019. المذكــورة أعــاله والتــي قــد تتطلــب إفصاحــات أو مخصصــات إضافيــة فــي البيان

31.2.  دعاوى أخرى

أقــام أحــد البنــوك المحليــة دعــوى قضائيــة ضــد المجموعــة وأطــراف أخــرى للمطالبــة بمبلــغ قــدره  12.5 مليــون ريــال قطــري 
ــع  ــرى م ــراف األخ ــة واألط ــتثمار القابض ــة اس ــل مجموع ــن قب ــة م ــركات الموقع ــات الش ــهيالت وضمان ــة التس ــى اتفاقي ــاًء عل بن

البنــك خــالل ديســمبر 2012. اعتبــاًرا مــن تاريــخ التقريــر، ال تــزال الدعــوى القضائيــة مســتمرة مــع عــدم التأكــد مــن نتيجتهــا.
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32.  إدارة المخاطر المالية  

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية والناجمة عن استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر االئتمان؛ 	

مخاطر السيولة؛ و 	

مخاطر السوق؛ و 	

مخاطر معدل الفائدة 	

يعــرض هــذا اإليضــاح معلومــات عــن تعــرض المجموعــة لــكل مــن المخاطــر أعــاله، أهــداف وسياســات وعمليــات المجموعــة 
المســتخدمة لقيــاس وإدارة المخاطــر. تــّم إدراج المزيــد مــن اإلفصاحــات الكميــة فــي هــذه البيانــات الماليــة. تولــت اإلدارة 
المســؤولية الكاملــة عــن تأســيس واإلشــراف علــى إطــار عمــل إدارة المخاطــر فــي المجموعــة. تــّم وضــع سياســات إدارة مخاطــر 
المجموعــة لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة، ولرصــد المخاطــر. تتــّم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة 

المخاطــر بشــكل منتظــم لعكــس التغيــرات فــي ظــروف الســوق وأنشــطة المجموعــة.

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تكبــد المجموعــة لخســائر ماليــة، فــي حالــة عجــز أي عميــل أو أي طــرف مقابــل فــي أداة ماليــة 
عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة. يتأثــر تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي بالخصائــص والمواصفــات الفرديــة 

لــكل طــرف مقابــل. تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة أقصــى تعــرض لالئتمــان.

31 ديسمبر  

20212020

ريال قطريريال قطري

242,944,459182,740,055ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

15,771,40617,428,088مطلوب من أطراف ذات عالقة

188,376,794208,631,763موجودات العقد

75,030,76669,287,884محجوز ضمان

39,762,12539,469,492النقد في البنوك

561,885,550517,557,282

الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود        

تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية من خالل:

تقييم الجدارة االئتمانية لكل طرف مقابل قبل إبرام العقود؛ 	

تقييم الجدارة االئتمانية لكل طرف مقابل قبل الدخول في العقود. 	

وضع حدود بيع لكل عميل تتم مراجعتها بانتظام. 	

تحديد فترات سداد قصوى لكل عميل تتم مراجعتها بانتظام. و 	
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

يقــدم الجــدول أدنــاه معلومــات حــول التعــرض لمخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتجــارة واألرصــدة المدينــة 
األخــرى كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و 2020.

النقد في البنوك

نقد المجموعة في البنك محتفظ به لدى بنوك مصنفة بشكل مستقل من قبل وكاالت التصنيف االئتماني.

تم اإلفصاح عن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في إيضاح 6.

الودائــع المصرفيــة للمجموعــة محتفــظ بهــا لــدى بنــوك ذات جــدارة ائتمانيــة وذات ســمعة طيبــة وذات تصنيــف ائتمانــي 
ــة. ــر جوهري ــدة غي ــذه األرص ــق به ــا يتعل ــان فيم ــر االئتم ــد اإلدارة أن مخاط ــك، تعتق ــة لذل ــع. نتيج مرتف

31 ديسمبر أعمار الذمم  

20212020

ريال قطريريال قطري

043,712,15650,203,034 -30 يوم 

3020,106,9128,385,338 – 60 يوم

619,043,3024,899,190 – 90 يوم

9133,207,67314,346,682 – 180 يوم

18126,964,81713,291,639 – 365 يوم

29,147,98340,470,848أكثر من 365 يوم

162,182,843131,596,731إجمالي الذمم التجارية المدينة

)9,625,790()10,000,395(يطرح منه : مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

152,182,448121,970,941صافي الذمم التجارية المدينة

31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

89,505,64962,254,714ذمم مدينة أخرى

)1,901,736()1,739,378(ناقصً: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى

87,766,27160,352,978

32.  إدارة المخاطر المالية )تابع(  

31 ديسمبر

20202019

ريال قطريريال قطري

39,762,12539,469,492النقد في البنوك
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مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي أن المجموعــة ســتواجه صعوبــة فــي الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بمطلوباتهــا 
الماليــة التــي يتــم تســويتها عــن طريــق تســليم النقــد أو أصــل مالــي آخــر. يتمثــل نهــج اإلدارة فــي إدارة الســيولة فــي التأكــد، قدر 
اإلمــكان ، مــن أنــه ســيكون لديهــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها ، فــي ظــل الظــروف العاديــة والظــروف 

الصعبــة ، دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة بســمعة المجموعــة.

يلخص الجدول أدناه االستحقاقات التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير.

مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التغيــرات فــي أســعار الســوق ، مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة ، التــي ســتؤثر 
علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة مــا تمتلكــه مــن أدوات ماليــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض 

لمخاطــر الســوق ضمــن معاييــر مقبولــة ، مــع تحســين العائــد.

إجمالي
القيمة الدفترية

1-5 سنواتخالل عام واحد 

ريال قطريريال قطريريال قطري31 ديسمبر 2021

المطلوبات المالية غير المشتقة

346,187,401242,916,401103,271,000السحب على المكشوف واالقتراض من البنوك

17,060,4325,651,46111,408,971مطلوبات اإليجار

–6,974,2846,974,284مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

2,594,4911,262,2231,332,268محتجزات ضمان دائنة

–2,131,6342,131,634أرباح مستحقة الدفع

 –137,732,455137,732,455ذمم تجارية دائنة وأخرى

512,680,697396,668,458116,012,239

إجمالي
القيمة الدفترية

1-5 سنواتخالل عام واحد 

ريال قطريريال قطريريال قطري31 ديسمبر 2020

المطلوبات المالية غير المشتقة

349,575,909224,222,838125,353,071السحب على المكشوف واالقتراض من البنوك

2,878,3731,780,6481,097,725مطلوبات اإليجار

–8,937,8808,937,880مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

4,497,9603,685,944812,016محتجزات ضمان دائنة

–3,466,3083,466,308أرباح مستحقة الدفع

 –114,673,290114,673,290ذمم تجارية دائنة وأخرى

484,029,720356,766,908127,262,812
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مخاطر معدل الفائدة

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة عندمــا تتقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات 
فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. بمــا أن المجموعــة ليــس لديهــا أصــول أو مطلوبــات تحمــل فوائــد مرتبطــة بمعــدالت الفائــدة 

المتغيــرة ، فــإن إيــرادات المجموعــة ومصروفاتهــا وتدفقاتهــا النقديــة مســتقلة عــن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة المتغيــرة.

تحليل حساسية سعر الفائدة

ــم  ــوف. يت ــى المكش ــحب عل ــي والس ــراض المصرف ــى االقت ــي عل ــكل رئيس ــدة بش ــعار الفائ ــر أس ــة لمخاط ــرض المجموع تتع
اســتخدام زيــادة أو نقصــان بنســبة 1% عنــد اإلبــالغ عــن مخاطــر أســعار الفائــدة لموظفــي اإلدارة الرئيســيين وتمثــل تقييــم اإلدارة 
ــع  ــى جمي ــاء عل ــم اإلبق ــبة 1% وت ــل بنس ــى / أق ــدة أعل ــعار الفائ ــت أس ــدة. إذا كان ــعار الفائ ــي أس ــل ف ــول المحتم ــر المعق للتغيي

المتغيــرات األخــرى ثابتــة ، فــإن صافــي دخــل المجموعــة ســيتأثر علــى النحــو التالــي:

تأثير كوفيد19-:  .33  

فــي مــارس 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن كوفيــد -19 أصبــح وبــاًء ويتســبب فــي تعطيــل األعمــال واألنشــطة 
ــركات  ــم الش ــة لدع ــر مختلف ــن تدابي ــر ع ــي قط ــي ف ــي المحل ــام الحكوم ــن النظ ــم. أعل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف االقتصادي
ــة  ــذت إدارة المجموع ــد اتخ ــف وق ــة الموق ــة مراقب ــل المجموع ــاء. تواص ــبب الوب ــة بس ــلبية المحتمل ــار الس ــن اآلث ــف م للتخفي
تدابيــر لمواصلــة العمليــات مــع الحــد األدنــى مــن االضطرابــات ولديهــا أيًضــا خطــط إلدارة المخاطــر إلدارة االضطرابــات المحتملة 

ــتقبل. ــي المس ف

نظــًرا للوضــع الســائد غيــر المؤكــد، قامــت إدارة المجموعــة بإعــادة النظــر فــي أحكامهــا وتقديراتهــا وأهــداف إدارة المخاطــر 
وأخــذت فــي االعتبــار اآلثــار المحتملــة للتقلبــات الحاليــة فــي تحديــد المبالــغ المعلنــة للموجــودات الماليــة وغيــر المالية للشــركة 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و2020.

مبدأ االستمرارية

أجــرت اإلدارة تقييمــً لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا 
المــوارد لمواصلــة أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. حققــت المجموعــة أرباًحــا، وكان لديهــا صافــي أصــول موجــب )حقــوق 
المســاهمين(، ورأس المــال العامــل ، ومراكــز التدفقــات النقديــة كمــا فــي نهايــة الســنة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت 
علــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تثيــر شــًكا جوهرًيــا حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار على أســاس مبــدأ االســتمرارية. 

لذلــك، يســتمر إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

31 ديسمبر 

20212020

ريال قطريريال قطري

9,299,9249,396,089السحب على المكشوف )إيضاح 5(

19,823,11919,861,058تمويل المشروع )إيضاح 18(

79,133,96875,179,897قروض االستيراد )إيضاح 18(

18,569,94218,569,942قروض تحت الطلب )إيضاح 18(

73,345,36373,531,120قروض ألجل )إيضاح 18(

75,000,00191,666,667قروض مساومة )إيضاح 18(

275,172,317288,204,773إجمالي تعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة

12,751,7232,882,048% زيادة / نقصان تؤثر على الدخل

121



ــن  ــة م ــال المحتمل ــل األعم ــر إلدارة تعط ــة تدابي ــذت إدارة المجموع ــد اتخ ــب وق ــن كث ــع ع ــة الوض ــة مراقب ــل المجموع تواص
ــتقبل. ــي المس ــام 2021 وف ــي ع ــي ف ــا المال ــة وأدائه ــات المجموع ــى عملي ــدث عل ــد تح ــي ق ــد -19 الت كوفي

خسائر االئتمان المتوقعة وانخفاض قيمة األصول المالية

تطلبــت حــاالت عــدم اليقيــن التــي تســبب بها فيــروس كورونا كوفيــد-19 مــن المجموعة إعــادة تقييــم المدخــالت واالفتراضات 
ــت  ــد قام ــمبر 2021. وق ــي 31 ديس ــا ف ــة«( كم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــة )»الخس ــان المتوقع ــائر االئتم ــد خس ــتخدمة لتحدي المس
المجموعــة بتحديــث المعلومــات التطلعيــة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بـــ وزن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي ذات الصلــة للســوق؛ 

زيــادة مخاطــر االئتمــان. وتقييــم مؤشــرات ضعــف التعــرض فــي القطاعــات التــي يحتمــل أن تتأثــر.

االلتزامات والحاالت الطارئة:  .34  

قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم تأثيــر أي اضطرابــات تشــغيلية، بمــا فــي ذلــك أي تحديــات تعاقديــة وتغييــرات فــي األعمــال أو 
العالقــات التجاريــة بيــن كيانــات المجموعــة والعمــالء والمورديــن، لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أي زيــادة محتملــة فــي االلتزامــات 

وااللتزامــات الطارئــة.

أرقام المقارنة  .35  

تــم إعــادة تصنيــف بعــض المبالــغ الــواردة فــي أرقــام المقارنــة للبيانــات الماليــة الموحــدة واإليضاحــات علــى البيانــات الماليــة 
الموحــدة لتتوافــق مــع عــرض الســنة
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