
مـلـــتـــــــزمـــــون بــبـــــنــــــاء قــــطــــــــــر

التقريـر
السنوي



حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ا�مير الوالد



المحتويات
جدول

٤ - ٧ تقرير مجلس ا�دارة 

أعضاء مجلس ا�دارة  ٨ - ١١

١٢ - ١٣ أعضاء ا�دارة التنفيذية  

١٤ - ٣٣ أنشطة مجموعة المستثمرين القطريين 

٣٤- ٣٩ تقارير التأكيدات ٢٠٢٢ 

٤٠- ٦٥ تقرير الحوكمة  

البيانات المالية   ٦٦

٦٧ - ٧٠ تقرير مدقق الحسابات المستقل 

٧١ بيان المركز المالي الموحد 

٧٢ بيــان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد 

٧٣ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

٧٤ بيان التدفقات النقدية الموحد  

٧٥ - ١٢٤ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 



سعادة السيد/ عبد ا� بن ناصر المسند 
رئيس مجلس ا�دارة 

الـتـقــريــر السـنـوي ٢٠٢٢مجموعة المستثمرين القطريين

تقـريـر
مجلس ا�دارة

لم يكن عام ٢٠٢٢ عام� اعتيادي� على 
استضافة  شهدت  التي  قطر،  دولة 
الشرق  يحتضنه  عالم  كأس  أول 
السابقة  للسنوات  كانت  ا�وسط. 
كبير ا�ثر في ازدهار السوق القطري 
دورنا  خالل  من  فيه  شاركنا  والذي 
الرائدة  الصناعية  الشركات  كأحد 
طريق  عن  قطر  بورصة  في  المدرجة 
المساهمة في العديد من القطاعات 

الصناعية والتجارية في دولة قطر. 
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السادة المساهمين،

مجموعة  إدارة  مجلس  عن  ونيابة  نفسي  عن  با�صالة 
المستثمرين القطريين، يسرني أن أقدم تقريرنا السنوي 
الــمـــالـــي  ا�داء  عــلى  الضـــــوء  يســلط  والــذي 
تم  الذي  وا�نجاز  والتقدم  للمجموعة  والتشـــغيلي 
الشركات  حوكمة  تقرير  أيديكم  بين  أضع  كما  تحقيقه، 
وخطة   ،  ٢٠٢٢ ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  المالية  للسنة 

العمل خالل العام ٢٠٢٣.

التي  قطر  دولة  على  اعتيادي®  عام®   ٢٠٢٢ عام  يكن  لم 
الشرق  يحتضنه  عالم  كأس  أول  استضافة  شهدت 
إزدهار  في  ا�ثر  كبير  السابقة  للسنوات  كانت  ا�وسط. 
القطري والذي شاركنا فيه من خالل دورنا كأحد  السوق 
الرائدة المدرجة في بورصة قطر عن  الشركات الصناعية 
الصناعية  القطاعات  من  العديد  في  المساهمة  طريق 

والتجارية في دولة قطر. 

–عبر  القطريين  المستثمرين  مجموعة  استطاعت   
والخدمات  الدعم  تقديم  في  التابعة-  شركاتها 
التاريخي  الحدث  التجهيزات الستضافة   إبان  اللوجستية 
في إطار التزامها الذي قطعته بالمساهمة في بناء دولة 

قطر.

صعيد،  من  أكثر  على  المقدمة  الخدمات  تنوعت  وقد 
فعلى مستوى القطاع التكنولوجي، فقد تم تزويد عدد 
من مالعب البطولة بأحدث ا�نظمة الرقمية المبتكرة في 
تأمين المالعب . كما كان لقطاع الخدمات البحرية دور¾ في 
التي  الفاخرة  السكنية  البواخر  أهم  إحدى  استقبال 
في  رسوها  إبان  البطولة  ضيوف  من  العديد  استضافت 
عبر  المجموعة  لعبت  النقل،  قطاع  عن  وأما  قطر.  دولة 
تيسير خدمات  دور¾  محوري® في  التابعة  إحدى شركاتها 
االستراتيجية  شراكاتها  خالل  من  الداخلي  البري  النقل 
كمزود رئيسي لخدمات النقل خالل كأس العالم. كما كان 
العالمة  إبراز  في  هام®  دور¾  شركاؤها  عبر  للمجموعة 
التجارية و التصاميم الالزمة للمالعب الـ ٨ التي استضافت 
مباريات كأس العالم، با�ضافة إلى ١٠٠ موقع تنافسي خارج 

المالعب. 

ريال  مليون   ٧٤٤ بلغت  إيرادات  المجموعة  حققت  لقد 
قطري و صافي أرباح بلغ ١٩٢ مليون ريال قطري ، مما نتج 
و  عام ٢٠٢٢  ٪ خالل   ٢٦ يقارب  ما  أرباح  عنه هامش صافي 
وا�هالك  والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  و  كذلك 

ريال  أرباح قدرها ٣١٩ مليون  الشركة  واالستهالك حققت 
قطري. ولقد حققت أنشطتنا التشغيلية صافي سيولة 
نقدية بلغت ٢٩٠ مليون ريال قطري وبلغ إجمالي ا�صول 

٤٫٨ مليار ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وباالطالع على بيانات الشركة خالل العام المنتهي في ٣١ 
التي  الحقيقية  المعطيات  قراءة  ،يمكننا   ٢٠٢٢ ديسمبر 
ساعدت على تكوين عقيدة الشركة خالل العام وا�عوام 
السابقة، إذ أن مجالس ا�دارة المتتابعة خالل تلك ا�عوام 
للحفاظ  التنفيذية  ا�دارة  وقيادة  توجيه  في  نجحت  قد 
بما  واالستدامة  االستمرارية  في  الشركة  خطط  على 
يضمن تحقيق أرباح معقولة للشركة والمساهمين حتى 
يبلور  الذي  ا�مر  وهو  الصعبة،  االقتصادية  الفترات  خالل 
ا�نجاز الحقيقي للمجموعة. إذ أن خلق التنوع في مصادر 
القطاعات  من  العديد  في  االستثمار  طريق  عن  الدخل 
أفرز  قد  وا�منية  واللوجيستية  الصناعية  رأسها  وعلى 
مجموعة من االستثمارات التي تحقق التوازن في ا�يرادات 
بل  اÒخر  القطاع  الستثمارات  قطاع  كل  بدعم  العامة 

وتعويض الركود المحتمل في أي من تلك القطاعات.  

كما أن نجاح تلك االستراتيجية على مدار ا�عوام السابقة 
التنوع  االلتزام ودعم  هو ما يشجعنا على االستمرار في 
في االستثمار خالل العام ٢٠٢٣ لتحقيق المزيد من ا�نجازات 
التي تعود على الشركة والمساهمين وتجعل لنا دور في 

دعم رؤية قطر االقتصادية.

المالية  البيانات  في  المجموعة  نتائج  إدراج  تم  وقد 
المجموعة  تسعى  كما  المقابلة،  وا�فصاحات  المدققة 
نموها  تمويل  على  قادرة  لتكون  التوازن  لتحقيق 
السيولة  مستويات  على  الحفاظ  مع  واستراتيجيتها 
الالزمة. بناًءا على ذلك يوصي مجلس ا�دارة بتوزيع أرباح 

ا�سهم بواقع ١٥ درهم  لكل سهم.

محاور  تنمية  على  دوم®  المجموعة  تعمل  وكما 
الحالي  ا�عمال  قطاع  تطوير  طريق  عن  استثماراتها 
ظل  في  السيما   المحلية  باالستثمارات  والنهوض 
٢٠٣٠ واضعين في  لرؤية دولة قطر  االقتصادي   التخطيط 
ظل  في  المستدامة  التنمية  طريق  نحو  السير  االعتبار 
بشكل  الشأن  لهذا  العالم  يوليه  الذي  الكبير  االهتمام 
االستدامة  أجندة  بتعزيز  قطر  بورصة  واهتمام  عام، 

العالمية.

مما نتج عنه
هامش صافي أرباح بلغ

٪٢٦

حققت المجموعة
وصافي أرباح بلغإيرادات بلغت

ريــال١٩٢ مليون
قطري ريــال٧٤٤ مليون

قطري

بناًء على ذلك، يوصي مجلس 
اÀدارة بتوزيع أرباح ا�سهم بواقع 

لكلدرهم١٥ 
سهم
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كما يعتبر سعادته من أحد رجال ا�عمال البارزين والفاعلين في 
دولة قطر والمؤسس لمجموعة المستثمرين القطريين ورئيس 

مجلس إدارتها وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة 
قطر. 

وفيما يلي بعض المناصب التي يشغلها 
سعادة السيد عبد اÙ المسند حالي®:

•  رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين 
•  رئيس مجلس إدارة  فودافون قطر 

•  عضو مجلس إدارة مصرف الريان

سعادة السيد/ عبد اÂ بن ناصر المسند - رئيس 
مجلس إدارة شركة المسند والتي تعد إحدى 

الشركات الرائدة في القطاع الخاص بدولة قطر 
منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي.

سعادة السيد/ عبد اÂ بن ناصر المسند 
رئيس مجلس ا�دارة 

وبجانب منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان ورئيس 
اللجنة التنفيذية للمجلس، يشغل سعادته حالًيا المناصب التالية:

•  نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين 
•  عضو مجلس إدارة رابطة رجال ا�عمال القطريين 

•  عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين 
•  عضو مجلس إدارة شركة فودافون قطر

كما شغل سعادته في السابق عدًدا من المناصب، منها:
•  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس 

•  عضو المجلس ا�على للشؤون االقتصادية واالستثمار 
•  مدير عام إدارة الجمارك 

•  عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة
•  كما عمل في مكتب ولي العهد ا�مين بالديوان ا�ميري

   ويحمل سعادته شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.

سعادة الشيخ/ حمد بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس ا�دارة 

سعادة الشيخ/حمد بن فيصل آل ثاني عضو 
فّعال في مجتمع ا�عمال القطري، تقلد سعادته 
العديد من المناصب البارزة في دولة قطر، على 

رأسها منصب وزير االقتصاد والتجارة ونائب 
رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

أعضاء
مجلس ا�دارة
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السيد/ ناصر بن عبداÂ المسند، حاصل على 
بكالوريوس العلوم في إدارة ا�عمال من جامعة الفرين 

بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة ا�ميركية عام 2019. 
إلى جانب ذلك فقد أنهى السيد ناصر العديد من 

الدورات أبرزها: 

• المشارك المعتمد في إدارة المشاريع

• إدارة الوقت وضغوط العمل 

• ا�نماط االجتماعية

• فريق العمل الفّعال 

• الذكاء العاطفي للخريجين 

 عمل السيد ناصر لمدة ثالث سنوات في شركة برزان القابضة في مجال 
المشتريات ا�ستراتيجية ويعمل حاليا في مجال تطوير الشركات بمجموعة 

المستثمرين القطريين ويمثل العاملين أمام مجلس إدارة الشركة.

السيد/ ناصر بن عبداÂ المسند
عضو مجلس إدارة وممثل عن العاملين

بناًءا على شهاداتها وخبرتها في مجالّي القانون 
ومجالس اÀدارة منذ عام 2010، تم تعيين السيدة تمارا 

أمين سر مجلس اÀدارة بموجب قرار صدر عام 2022،
وهي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة الشركة.

على الصعيد ا�كاديمي، حصلت السيدة تمارا على بكالوريوس في القانون 
من جامعة الحكمة، لبنان. وقد حضرت وأنهت العديد من البرامج والدورات 

منها البرنامج المتعلق بالقانون والمحاكم الدولية وا�متثال التنظيمي 
والضريبي والحوكمة.

السيدة/ تمارا فياض
أمين سر مجلس ا�دارة

السيد/ داني مخايل شرابيه قاض متقاعد شغل 
منصب رئيس محكمة الجنايات في محافظتي البقاع 

وبعلبك بالجمهورية اللبنانية، كما شغل منصب 
رئيس لمحكمة االستئناف باÀضافة إلى رئاسته لعدة 

محاكم في النظام القضائي اللبناني على رأسها 
المناصب القضائية التالية:

•  القاضي المنفرد المدني في بيروت

•  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

•  المحامي العام االستئنافي جبل لبنان

•  رئيس محكمة الجنايات في محافظتي البقاع وبعلبك، لبنان 

كما عمل السيد/ داني مخايل شرابيه كأستاذ محاضر بجامعة الروح 
القدس الكسليك  كلية الحقوق والعلوم السياسية في لبنان من العام    

2011 وحتى 2020 في مادتي  قانون العقوبات وا�جراءات الجنائية لطلبة 
الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه.

ويحمل السيد/ داني شرابيه إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة في 
لبنان بالتنسيق مع جامعة التران في إيطاليا ، إلى جانب دبلوم الدراسات 

العليا في القانون من معهد الدروس القضائية بوزارة العدل في لبنان

السيد / داني مخايل شرابيه
عضو مجلس إدارة مستقل

وفي عام 2015 ، حظّي السيد راشد بتكريم المنتدى االقتصادي العربي بحصوله 
على جائزة «الريادة في ا�نجاز». وفي منصبه السابق كنائب رئيس مؤسسة قطر 

للشؤون ا�دارية، تولى السيد النعيمي مهمة إدارة قطاع الخدمات المشتركة في 
مؤسسة قطر والذي تضمن إدارات الشؤون المالية، والموارد البشرية، وتطوير 

العمليات التجارية، وتكنولوجيا المعلومات، والمشتريات وخدمات الدعم. وكان 
السيد النعيمي يشغل قبل انضمامه إلى مؤسسة قطر منصب مدير الموارد 

البشرية في شركة راس غاز المحدودة.
وفيما يلي بعض المناصب التي يشغلها السيد راشد فهد النعيمي حالي®:

•  رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية ومستشفى ماتر 
أولبيا.

•  العضو المنتدب لشركة فودافون قطر
  عضو مجلس إدارة العديد من الشركات المحلية والعالمية.

•  ويحمل السيد النعيمي بكالوريوس العلوم في االقتصاد من جامعة والية 
إنديانا بالواليات المتحدة ا�مريكية وماجستير إدارة ا�عمال من جامعة أكسفورد 

في المملكة المتحدة.

السيد / راشد فهد النعيمي
عضو مجلس إدارة مستقل

يشغل السيد/ راشد النعيمي حاليا منصب الرئيس 
التنفيذي لصندوق مؤسسة قطر الذي يتولى المسؤولية 
الكاملة عن المحافظ االستثمارية والسياسات االستثمارية 

طويلة ا�جل لمؤسسة قطر؛ التي من بينها صندوق 
مؤسسة قطر باÀضافة إلى المشاريع والمبادرات المشتركة 

ا�خرى للمؤسسة.

11 10



الـتـقــريــر السـنـوي ٢٠٢٢مجموعة المستثمرين القطريين

أعضاء
ا�دارة التنفيذية

13 12

أكرم ا�مين
رئيس

الشؤون ا�دارية

محمد المطري
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

أحمد توفيق
رئيس الشؤون المالية

عمر الحسن
المدير التنفيذي

مكتب الرئيس التنفيذي

راغيش فيجاياكومار
مدير 

يوروبكار قطر

جوزيف عبدو
الرئيس التنفيذي 

ندين جرمانوس
رئيس

الشؤون القانونية

خوسيه إسكاليرا
مــديــر

إسمنت الخليج

شان جورج
المدير التنفيذي 

مجموعة المستثمرين القطريين
للخدمات البحرية

سمير الصالح
المدير التنفيذي 

مجموعة المستثمرين
القطريين للتكنولوجيا



مجموعة المستثمرين 
القطريين 

١٥الـتـقــريــر السـنـوي ٢٠٢٢مجموعة المستثمرين القطريين ١٤

مجموعة المستثمرين القطريين هي شركة ذات أنشطة 
متنوعة مدرجة في بورصة قطر. تمتلك المجموعة وتدير 
قطاعات  في  تعمل  التي  التابعة  الشركات  من   Óعدد
مختلفة، ويتركز عمل الشركة منذ نشأتها في ا�نشطة 

التجارية مع الشركات.

تشكل الشركات التابعة للمجموعة مزيج� من المشاريع 
عالماتنا  تتميز  كما  الدولية.  والشراكات  المتنامية 
التجارية بحضور قوي وسجل حافل باÀنجازات في السوق 
والمرافق  الرائدة  المشاريع  إلى خدمة  باÀضافة  القطري، 

والعمالء في القطاعين العام والخاص.

قيمة  إضافة  على  الشركات  هذه  خالل  من  نعمل 
مستدامة لمساهمينا بفضل اÀدارة الحكيمة والتنويع 
ورضا  ثقة  على  للحفاظ  كلل  بال  نعمل  كما  والمرونة، 

عمالئنا وشركائنا.

تسهم أنشطتنا في تحقيق التطور والنمو طويل ا�جل 
في  الدائمين  وسعينا  حرصنا  مع  التابعة،  لشركاتنا 

البحث عن فرص جديدة داخل قطر وخارجها.



من نحن
رؤيتنا

التزامنا
قيمنا

مهمتنا
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• بناء عالمات تجارية قوية تلبي احتياجات 
المستهلكين وتطلعاتهم. 

• خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وكافة 
ا�طراف ذات الصلة على حد سواء.

• االستفادة من أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الدولية.

• تبني استراتيجيات حماية صديقة للبيئة.
• البرهنة على التزامنا تجاه الشعب والوطن 

على أكمل وجه.
• أن نصبح مجموعة عالمية مرموقة تتسم 

بالدقة العالية.

• التطلع لتحقيق أسمى ا�هداف: نطمح بأن 
نصبح مجموعة استثمارية ذكية ورائدة من 

خالل المراجعة المتواصلة لعمليات االستحواذ 
والمشاريع المشتركة والتوسع في المنتجات 
والنفاذ إلى ا�سواق المحتملة واالستراتيجية.

• الموارد البشرية: االستمرار في توظيف الخبراء 
المؤهلين في هذه الصناعة ورعاية المهارات 

الموجودة عن طريق توفير فرص التدريب 
وفرص العمل المتميزة.

• الجودة: ا�تقان في المنتج الذي نقدمه وتوفير 
الخدمات المتسقة والمكرسة لصالح العمالء 

كعقيدة راسخة في الشركة.

• القيمة: السعي المستمر لتعزيز القيمة 
للمساهمين والعمالء والموظفين حيث 

يدفعنا تميز ا�داء �عالء وتمييز أنفسنا عن 
منافسينا.

• الحداثة في التفكير: لخلق بيئة تتسم 
بالتنافس الحاد، ستكون تطلعاتنا مستقبلية 

فيما تتسم إدارتنا بالفاعلية.

• نلتزم تجاه مساهمينا بالسعي المستمر 
لتعظيم القيمة العائدة على مساهمينا.

• نلتزم تجاه موظفينا بالسعي الدائم لتوفير 
أفضل بيئة عمل مما يشجع على المبادرة 
الفردية ويعزز التطور الشخصي ويضمن 

معاملة جميع الموظفين بكرامة واحترام. 

• نلتزم تجاه مجتمعنا بالتشجيع على تأسيس 
أعمال نزيهة ومثمرة والسعي نحو االستفادة 

من نقاط قوتنا �حداث الفارق في دولة قطر.

• ممارسات العمل ا�خالقية: تتبنى مؤسستنا 
أعلى مستوى من المعايير ا�خالقية في أداء 

أعمالنا.

• الشفافية: نمارس الشفافية الكاملة واالنفتاح 
التام في كافة أوجه ا�عمال التي نباشرها بما 

فيها سير العمل والسياسات الداخلية 
والعالقات االستثمارية التي تمثل الركائز التي 

يقوم عليها عملنا.

• حوكمة الشركة: تشكل الحوكمة السليمة 
جزًءا ال يتجزأ من ثقافتنا إذ تتأسس على 

االلتزام اليومي لتجسيد قيمنا ومبادئنا

١٧ ١٦



أنشطتنا
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القطاعات،  من  متنامًيا  عدًدا  القطريين  المستثمرين  مجموعة  أنشطة  تشمل 
حيث تحرص المجموعة، من خالل شركاتها التابعة، على االستفادة من انتشارها 
أنشطة  تندرج  متعددة.  قطاعات  في  العميقة  ومعرفتها  السوق  في  الواسع 

المجموعة الرئيسية في الفئات التالية:
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المستثمرون
مجموعة

استثمارات
قطر

المجموعة
القطرية

لالستثمار

مجموعة
المستثمرين

القطريين
العالمية

مجموعة
المستثمرين

القطريين
FINANCIAL SERVICESللتجارة

 

 



لمجموعة  تابعة  شركة  هي  الخليج  إسمنت  شركة 
في  الرائدة  الشركة  للصناعات،  القطريين  المستثمرين 
والصناعة  ا�عمال  ومنتجات  خدمات  وأرقى  أجود  توريد 
إسمنت  شركة  تأسست  وقد  قطر.  دولة  في  واالستثمار 
السوق ومصنع أسمنت  رائدة في  ٢٠٠٦ كشركة  الخليج عام 
متكامل بدولة قطر. وتسعى الشركة جاهدة للحفاظ على 
الوقت  في  الحفاظ  مع  البالد  في  مصنع  كأكبر  مكانتها 
تقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  جودة  على  نفسه 

لعمالئها بينما تتبنى فيه رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. 

جدير بالذكر أن الطاقة ا¦نتاجية لشركة إسمنت الخليج من 
الطاقة  تبلغ  كما  سنوًيا  طن  ماليين   ٤ حالًيا  تبلغ  الكلنكر 
ا¦نتاجية ل±سمنت ٥٫٥ مليون طن سنوًيا في منطقة أم باب، 
التي تبعد ٨٠ كيلومتًرا غرب الدوحة. شركة إسمنت الخليج 
هي شركة تصنيع ا¦سمنت الوحيدة في قطر التي تمتلك 
وضمان  العينات  �خذ  الجودة  لمراقبة  كامل  آلي  نظام 

الجودة.

تعمل مجموعة المستثمرين القطريين للصناعات في مجال توريد مواد 
وهي  قطر.  دولة  في  الكبرى  المشاريع  من  للعديد  والخدمات  البناء 
المسؤولة عن تشغيل مصنع «إسمنت الخليج»، واحد من اثنين لمصانع 
البورتالندي  ا�سمنت  الشركة  تنتج  حيث  قطر؛  في  المتكاملة  ا�سمنت 
العادي وإسمنت آبار النفط والكلنكر. با�ضافة إلى ذلك، تمتلك مجموعة 
أنظمة صب  توفر  للصناعات حصًصا في شركات  القطريين  المستثمرين 
المياه  وخزانات  التسليح  حديد  منتجات  وتصنيع  والسقاالت  الخرسانة 

والكيماويات عالوة على حواجز السالمة على الطرق.

على  الخليج  إسمنت  شركة  حصلت  تميزها،  على  وبرهاًنا 
شهادات الجودة ا�يزو ٩٠٠١ وا�يزو ١٤٠٠١ وا�يزو ٤٥٠٠١ كما حصلت 
ا¦سمنت  اعتماد  تم  المتكامل.  ا¦دارة  نظام  اعتماد  على 
البورتالندي العادي وا�سمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات 
الذي تنتجه شركة إسمنت الخليج من الهيئة العامة القطرية 
مصنع  بذلك  لتكون   ،(٢٠١٤  QCS) والمقاييس  للمواصفات 
ا�مريكي  المعهد  من  المعتمد  قطر  في  الوحيد  ا¦سمنت 
للبترول لتصنيع وتوريد الفئة G من إسمنت آبار النفط عالي 
على  الحصول  في  الشركة  نجحت  كما  للكبريتات.  المقاومة 

شهادة الجودة ا�يزو  ٢٧٠٠١:٢٠١٣ لنظام إدارة أمن المعلومات. 

الخليج، بفضل امتالكها احتياطيات  وتسعى شركة إسمنت 
على  ل±سمنت  ومصنع  عاًما   ٥٠ من  �كثر  الجيري  الحجر  من 
بدولة  والتشييد  البناء  سوق  احتياجات  لتلبية  طراز،  أحدث 
لعقود  والغاز  النفط  قطاع  في  ا¦سمنت  واحتياجات  قطر 

قادمة. 

الـتـقــريــر السـنـوي ٢٠٢٢مجموعة المستثمرين القطريين ٢٢٢٣

مجموعة المستثمرين 
القطريين للصناعات

INDUSTRIES
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البحرية من  للخدمات  القطريين  المستثمرين  توفر مجموعة 
خالل شركاتها التابعة مجموعة متكاملة من خدمات الشحن 

بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر:

• تمثيل وكاالت شحن للحاويات / الشحن العام.

• الشحن الجوي والبحري.

.(Êوبر ،Êبحر ،Êجو) التخليص الجمركي •

• تخليص البضائع.

• النقل الثقيل

• ناقالت البضائع السائلة والجافة.

• وكالة شحن البضائع

• لوجستيات المشاريع.

• التخزين.

• التوزيع.

وبفضل ما تستند إليه من رصيد خبرة كبير يمتد �كثر من ٢٠ 
عاًما، تعد مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات البحرية 
في  واحتراًما  خبرة  البحرية  الخدمات  موردي  أكثر  من  واحدة 
المستوى  رفيعة  بتقديم خدمات  والتي اشتهرت  دولة قطر 
مجال  في  والمعايير  الممارسات  �فضل  الكامل  االمتثال  مع 

الشحن والنقل البحري.

ونحن في مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات البحرية 
التوريد  سلسلة  في  عميل  كل  احتياجات  بتلبية  ملتزمون 
بسالسة باالعتماد على أصولنا المتميزة التي نختصرها فيما 

يلي:

متكاملة  حلوًال  البحرية  للخدمات  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تقدم 
للشحن والخدمات اللوجستية التي تلبي تطلعات العمالء، وذلك من خالل 
يعطيها  الذي  العالمي  وانتشارها  المحلية  شبكتها  تغطية  بين  الجمع 
السوق  تطلعات  لتلبية  لها  مثيل  ال  خدمات  تقديم  على  فريدة  قدرة 

المتغيرة بشكل مستمر. 

• فريق واسع المعرفة والخبرة.

إدارة  حلول  لتوفير  والقدرات  الموارد  من  واسعة  شبكة   •
الشحن عالية التنافسية

• الحضور الكبير في جميع الموانيء البحرية والجوية

• أسطول من الشاحنات لتسهيل حركة الحاويات الداخلية

• عالقات طويلة ا�مد مع الشركاء والناقلين االستراتيجيين

• قاعدة عريضة من الخبرة في جميع أنماط الخدمات البحرية 
واللوجستية.

المعدات  أحدث  في  واالستثمار  الدائم  االبتكار  خالل  من 
المستثمرين  مجموعة  تقدم  والتكنولوجيا،  والمرافق 
القطريين للخدمات البحرية لعمالئها "الحل الشامل" لضمان 
متطلبات  إدارة  في  كفاءة  وأرفع  جودة  وأعلى  تكلفة  أقل 

سلسلة التوريد.

البحرية  للخدمات  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وتدير 
وكالة  الماسية،  المالحة  وكالة  ايجنسي،  شيبينق  فرست 
وكاالت  وجميعها  لوجستكس،  ويونايتد  للمالحة  يونايتد 
حاصلة على شهادة الجودة ا�يزو ٩٠٠١ في جودة أنظمة ا¦دارة، 
أمن  إدارة  لنظام   ٢٧٠٠١:٢٠١٣ ا�يزو  الجودة  إلى شهادة  با¦ضافة 
المعلومات . هذا عالوة على ما أبرمته مجموعة المستثمرين 
القطريين للخدمات البحرية من اتفاقيات شراكة مع كل من 
للخدمات  ميدلوج  وشركة  للشحن  سي  إس  إم  شركة 
مع  بحرية  وكالة  خدمات  اتفاقية  إلى  با¦ضافة  اللوجستية، 

شركة (إم إس سي كروزيز). 

٢٤٢٥

مجموعة المستثمرين 
القطريين للخدمات 

البحرية 
MARINE SERVICES
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مجموعة المستثمرين القطريين للتكنولوجيا متخصصة في أنظمة ا¹من 
ا¹نظمة  من  وغيرها  الحياتية  والسالمة  والتحري،  والكشف  المتكاملة، 
حلوًال  وتوفر  والخدمات  المعدات  بتركيب  وتقوم  المبتكرة.  الرقمية 
متكاملة بداية من مرحلة التصميم وصوًلا إلى التشغيل والصيانة وذلك 
ماهر ومدرب على  وفريق عمل  العالميين  الشركاء  من خالل شبكة من 
القطريين  المستثمرين  مجموعة  حصلت  وقد  مستوى.  أعلى 

للتكنولوجيا على شهادات الجودة ا¹يزو ٩٠٠١ وا¹يزو ١٤٠٠١ وا¹يزو ٤٥٠٠١.

ا¹منية  واالستشارات  لÂنظمة  القطرية  الشركة 
(كيو إس إس) هي شركة تابعة لمجموعة المستثمرين 
ا�من  أنظمة  في  متخصصة  للتكنولوجيا  القطريين 
المتكاملة، وكشف الدخالء، والسالمة الحياتية وغيرها من 
من  واسعة  شبكة  وبفضل  المبتكرة.  الرقمية  ا�نظمة 
أعلى  على  ومدرب  ماهر  عمل  وفريق  العالميين  الشركاء 
القطريين  المستثمرين  مجموعة  تقوم  مستوى، 
حلوًال  وتوفر  والخدمات  المعدات  بتركيب  للتكنولوجيا 
التشغيل  إلى  التصميم وصوًلا  متكاملة بداية من مرحلة 

والصيانة. 

تأسست شركة كيو إس إس عام ١٩٩٥، لتنطلق كشركة 
عالمية الطراز تنشط في مجال توفير خدمات التكنولوجيا 
لÓمن المتكامل وأنظمة التركيبات الكهربائية ذات الجهد 
الحرائق  من  السالمة  وأنظمة   (ELV) االنخفاض  شديد 
الهندسة  بتوفير  الشركة  تلتزم  الدخالء.  وكشف 

والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة �نظمة 
الحياتية بهدف  الدخالء والسالمة  ا�منية وكشف  المراقبة 
بالوقت  والوصول  تجربتهم  لعمالئنا وتحسين  قيمة  خلق 

الضائع بسبب ا¦صابات إلى صفر.

تدمج  التي  الدولية  ا�يزو  معايير  �حدث  تبنيها  وبفضل 
٩٠٠١ و االيزو  لمتطلبات  وفًقا  المتكاملة  ا¦دارة  جودة نظام 
أمن  إدارة  لنظام   ٢٠١٣  :٢٧٠٠١ ا�يزو  وشهاد  و٤٥٠٠١،   ١٤٠٠١
العمليات  فرق  من  الخبرة  ذوي  وبمساعدة  المعلومات 
والمشروعات والتنفيذ بالموقع وفرق ما بعد البيع، تعتبر 
ا�نظمة  تكامل  مجال  في  رائدة  شركة  إس"  إس  "كيو 
وقادرة على تنفيذ أحدث عقود التكنولوجيا الجاهزة ووفًقا 
�على المعايير. وبالتعاون مع شركائنا المتميزين في مجال 
التكنولوجيا، نقدم لعمالئنا أحدث الحلول المبتكرة لتلبية 

متطلباتهم

٢٦٢٧

مجموعة المستثمرين 
القطريين للتكنولوجيا

TECHNOLOGY
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تمتلك مجموعة المستثمرين القطريين العقارية وتطور وتدير عدًدا من 
وضواحيها.  الدوحة  بمدينة  الرائدة  والسكنية  التجارية  العقارات 
وتتضمن المحفظة العقارية للمجموعة برًجا تجارًيا يضم أكثر من ٢٦٫٠٠٠ 
التسوق،  ومتاجر  للمكاتب  المخصصة  المساحات  من  مربًعا  متًرا 
با�ضافة إلى عدد من الوحدات السكنية في أرقى المناطق بدولة قطر 

عالوة على ا¹راضي المخصصة للتطوير في المستقبل.

٢٨٢٩

مجموعة المستثمرين 
القطريين العقارية 

PROPERTY



الـتـقــريــر السـنـوي ٢٠٢٢مجموعة المستثمرين القطريين

الحاضنة  الشركة  هي  المشاريع  لتطوير  القطريين  المستثمرين  مجموعة 
مهمة  وتتمثل  المجموعة.   في  الجديدة  والمشاريع  لÂعمال  والمطورة 
إلى  الرامية  جهودها  في  المجموعة  حربة  رأس  دور  تلعب  أن  في  الشركة 
الجديدة  الفرص  وتحديد  رصد  في  قوتها  نقاط  من  واالستفادة  التنويع 
مجموعة  وتدير  الشركة.   هيكل  في  سلس  بشكل  ودمجها  وتطويرها 
بدولة قطر،  يوروبكار  امتياز  المشاريع حق  لتطوير  القطريين  المستثمرين 

من بين مشاريع أخرى.   

وتمتلك مجموعة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع شركة يوروبكار 
لتأجير  موبيليتي  شركة  امتياز  شعار  تحت  تعمل  والتي  بالكامل،  قطر 
واحدة من كبرى شركات  اÑن  لتصبح  عام ٢٠٠٣  الشركة  تأسست  السيارات. 
التزام ال مثيل له بالمعايير الدولية  تأجير السيارات في قطر. وانطالًقا من 
لخدمة التنقل، تمتد قاعدة عمالء يوروبكار قطر إلى الفنادق الخمس نجوم 
والسياحة  السفر  ومشغلي  والبنوك  الشحن  وشركات  البترول  وشركات 
والمستشفيات  والمدارس  الحكومية  والمؤسسات  الطيران  وشركات 

والسفارات والقنصليات. 

جدير بالذكر أن شركة يوروبكار قطر هي جزء من الشبكة العالمية للشركة 
اÑن  باريس وهي  التي تأسست عام ١٩٤٩ في  "يوروبكار"  الرائدة   ا¹وروبية 
وأعمالها  تقدم خدماتها  أوروبا، حيث  السيارات في  لتأجير  أكبر مجموعة 

في ١٤٠ دولة. 

٣٠٣١

مجموعة المستثمرين 
القطريين لتطوير 

PROJECTSالمشاريع
DEVELOPMENT



مجموعة المستثمرين 
القطريين للمقاوالت 

الـتـقــريــر السـنـوي ٢٠٢٢مجموعة المستثمرين القطريين

الكفاءة  بفضل  للمقاوالت  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تهدف 
جميع  في  رئيسًيا  العًبا  تصبح  أن  إلى  بهما  تتمتع  التي  واالحترافية 
مشاريع المقاوالت والتطوير مهما كان نوعها في قطر. ويظل هدف عملنا 
أن نضمن لمساهمينا قيمة مستدامة ومتنامية، كما نسعى  الرئيسي 
الدائم  لهدفنا  تحقيًقا  قوي  وتشغيلي  مالي  أداء  لتقديم  جاهدين 
المتمثل في تحقيق أفضل وأقصى قيمة لمساهمينا من خالل تعزيز أوجه 
فرص  إلى  ملل  أو  كلل  بال  والسعي  المجموعة  شركات  بين  التعاون 

استثمارية جديدة. 

لمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى  إنترناشيونال،  إم  إل  إي  شركة 
بين  المميزة  الشراكة  ثمرة  وهي  للمقاوالت،  القطريين  المستثمرين 
شركة " إيليميجي القابضة المحدودة" ومجموعة المستثمرين القطريين 

للمقاوالت، ذراع البناء بمجموعة المستثمرين القطريين ش.م.ع.ق .

من  مجموعة  تقديم  في  متخصصة  إنترناشيونال"  إم  إل  "إي  شركة 
خدمات  ذلك  في  بما  والتشييد،  البناء  قطاع  في  المتنوعة  الخدمات 
من  لكل  والترميم  التجديد  وأعمال  والتجهيزات،  الداخلي  التصميم 
والمعدات،  والتجهيزات  ا¹ثاث  وتوفير  والتجارية،  السكنية  العقارات 

با�ضافة الى توريد الرخام والمواد الخشبية.

وتضع "إي إل إم إنترناشيونال" نصب أعينها أن تكون الشريك المفضل 
في قطاع البناء بدولة قطر. 

٣٢٣٣

CONTRACTING
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القطريين  المستثمرين  مجموعة  مساهمي  إلى  المستقل  التأكيد  تقرير 
ش.م.ق.ع )»الشركة«( حول البيان الصادر عن مجلس اإلدارة حول االمتثال للوائح 
الشركات  قانون حوكمة  ذلك  بما في   ، الصلة  ذات  المالية  لألسواق  هيئة قطر 

والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2022

وفقًا للمادة 24 من نظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة 

قطر لألسواق المالية )»QFMA«( بموجب القرار رقم )5( لسنة 2016 )»النظام«(، فقد قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود حول بيان 

مجلس اإلدارة )»بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال«( حول إمتثال الشركة مع لوائح هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة بما في 

ذلك نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )»النظام«( المدرج في األقسام ذات الصلة في 

الفصل األول من التقرير السنوي لحوكمة الشركة كما في 31 ديسمبر 2022، وفقًا لخطاب التعيين المؤرخ بتاريخ 5 يوليو 2022. 

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
يتعين على مجلس اإلدارة تقديم تقرير حوكمة الشركة كجزء 
من التقرير السنوي للشركة بما في ذلك إفصاح الشركة عن 
بما  الصلة  ذات  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  للوائح  إمتثالها 
النظام  من   4 المادة  لمتطلبات  وفقًا  النظام  أحكام  ذلك  في 

والمدرجة في هذه اللوائح.
اإلفصاح  كفاية  ذلك  في  بما  للنظام،  االمتثال  مسؤولية  تقع 
حول  اإلدارة  مجلس  وبيان  الشركة  حوكمة  تقرير  وإعداد 
القائمين  االقتضاء،  وعند  اإلدارة،  مجلس  عاتق  على  االمتثال، 
وتنفيذ  تصميم  المسؤولية  هذه  تشمل  الحوكمة.  على 
اإلدارة حول  الداخلية ذات الصلة ببيان مجلس  الرقابة  إجراءات 
أو  االحتيال  الخطأ، سواء كان ذلك بسبب  الخالي من  االمتثال 

الخطأ.
هم  اإلقتضاء،  عند  الحوكمة،  على  والقائمون  اإلدارة،  مجلس 
المسؤولون الوحيدون عن توفير المعلومات الدقيقة والكاملة 
أي  قطر  فرع   – توش  آند  ديلويت  تتحمل  ال  نطلبها.  التي 
مسؤولية عن دقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من الشركة 

أو بالنيابة عنها.
تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:

 أ. قبول المسؤولية عن إجراءات الرقابة الداخلية ؛
معايير  باستخدام  للشركة  الرقابة  إجراءات  فعالية  تقييم   ب. 
مناسبة، ودعم تقييمهم باألدلة الكافية ، بما في ذلك التوثيق؛ 

و
 ج. تقديم تقرير مكتوب عن فعالية الضوابط الداخلية للشركة 

للفترات ذات الصلة.
قطر  هيئة  للوائح  االمتثال  عن  تقريره  اإلدارة  مجلس  قدم 
لألسواق المالية ذات الصلة بما في ذلك النظام )»بيان مجلس 

حوكمة  التقرير  من  األول  الفصل  في  االمتثال«(  حول  اإلدارة 
الشركة السنوي.

مسؤولياتنا
إن مسؤولياتنا هي ابداء إستنتاج تأكيد محدود فيما إذا أتى إلى 
حد علمنا ما يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال، 
امتثال  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  يظهر  ال 
الصلة بما فيها  المالية ذات  للوائح هيئة قطر األسواق  الشركة 

النظام.
إرتباطنا المحدود وفًقا للمعيار الدولي  لقد قمنا بتنفيذ مهمة 
إلرتباطات التأكيد 3000 )المعدل( »ارتباطات التأكيد األخرى بخالف 
عمليات التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية« الصادرة 

  )»IAASB«(. عن مجلس معايير التدقيق والتأمين الدولي
على  للحصول  إجراءاتنا  وتنفيذ  تخطيط  المعيار  هذا  يتطلب 
تأكيد محدود حول ما إذا كان هنالك أي شيء قد لفت انتباهنا 
والذي يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال ككل، 
امتثال  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  يظهر  لم 
الشركة للوائح هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة بما فيها 
بما  الصلة  ذات  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  لوائح  إن  النظام. 
فيها النظام تتضمن معايير يتم من خاللها تقييم مدى امتثال 

الشركة بهدف الوصول إلستنتاجنا المحدود.
تختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد المحدود 
من حيث طبيعتها وتوقيتها عن مهام التأكيد المعقول بحيث 
تكون أقل منها. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول 
التأكيد  من  بكثير  أقل  هو  المعقول  التأكيد  مهام  في  عليه 
الذي كان من الممكن الحصول عليه في حال قمنا بمهمة تأكيد 

معقول. 

السادة / المساهمين المحترمين
مجموعة المستثمرين القطريين 

الدوحة – قطر  
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السادة / المساهمين المحترمين
مجموعة المستثمرين القطريين 

الدوحة – قطر  

القطريين  المستثمرين  مجموعة  لمساهمي  المستقل،  التأكيد  تقرير 
حول تقرير مجلس اإلدارة عن تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة 

الرقابة الداخلية حول التقارير المالية.

وفًقا للمادة 24 من قانون الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس 

إدارة هيئة قطر لألسواق المالية )»QFMA”( رقم )5( لسنة 2016، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس 

اإلدارة عن تقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية )»تقرير مجلس اإلدارة 

حول أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية »( كما في 31 ديسمبر 2022. 

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقائمين على 
الحوكمة

القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  إن 
هو  )»الشركة«(  لها  التابعة  والشركات  )»الشركة«( 
المسؤول عن تطبيق واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية 
الفعالة المتعلقة بالتقارير المالية. تشمل هذه المسؤولية: 
الداخلية  الرقابة  بأنظمة  واإلحتفاظ  والتطبيق  التصميم 
المتعلقة بإعداد البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية، 
إختيار  وكذلك  خطأ  أو  إحتيال  عن  ناتجة  كانت  سواء 
وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة؛ وإجراء تقديرات 

وأحكام محاسبية معقولة في مختلف الظروف.

قامت الشركة بتقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل 
 ،2022 ديسمبر   31 في  كما  لديها  الداخلية  الرقابة  أنظمة 
اإلطار   - الداخلية  الرقابة  في  المحددة  المعايير  على  بناًء 
المنظمات  رعاية  لجنة  عن   2013 سنة  الصادر  المتكامل 

 )»COSO Framework“(

يقدم مجلس اإلدارة تقييم الشركة لنظام الرقابة الداخلية 
على هيئة تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية 

على التقارير المالية، والذي يتضمن:  
ألعمال  الجوهرية  العمليات  الذي يغطي  للنطاق  - وصف 
الداخلية  الرقابة  أنظمة  تقييم  في  والكيانات  الشركة 

حول التقارير المالية؛
- تحديد المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة؛

أنظمة  تشغيل  وفعالية  وتطبيق  لتصميم  تقييم   -
الرقابة الداخلية حول التقارير المالية؛ و

وفعالية  وتطبيق  تصميم  في  القصور  أوجه  بيان   -
التشغيل في أنظمة الرقابة ، إن وجدت ، غير الُمعالجة، 

كما في 31 ديسمبر 2022.

مسؤولياتنا
عن  معقول  تأكيد  رأي  إبداء  في  مسؤوليتنا  تتثمل 
الرقابة  أنظمة  حول  اإلدارة  مجلس  )»تقرير  عرض  عدالة 
القسم  في  المعروضة  المالية«(  البيانات  على  الداخلية 
المعايير  على  بناًء  السنوي  الحوكمة  تقرير  من   )2( رقم 
المنظمات رعاية  لجنة  عن  الصادر  اإلطار  في   الواردة 
عن  اإلستنتاج  تشمل  والتي   ،)»COSO Framework“(
ألنظمة  التشغيل  وفعالية  وتطبيق  تصميم  فعالية 
الرقابة الداخلية على البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 

 .2022

قد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفًقا للمعيار الدولي إلرتباطات 
عمليات  بخالف  التأكيد  »إرتباطات  )المعّدل(   3000 التأكيد 
التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية« الصادرة 
 .)»IAASB«( عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ إجراءاتنا للحصول 
على تأكيد معقول حول ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة 
تم  المالية  البيانات  على  الداخلية  الرقابة  أنظمة  حول 
عرضه بصورة عادلة. يشتمل اإلطار الصادر عن لجنة رعاية 
المنظمات )“COSO Framework«( على المعايير التي يتم 
المالية  التقارير  حول  الداخلية  الرقابة  تقييم  بموجبها 

للشركة ألغراض إبداء رأي تأكيد معقول. 

حول  معقول  ضمان  رأي  إلصدار  التأكيد  مهمة  تتطلب   
على  الداخلية  الرقابة  أنظمة  حول  اإلدارة  مجلس  تقرير 
أدلة  إجراءات للحصول على  المالية، على تنفيذ  البيانات 
المتعلقة  إجراءاتنا  تضمنت  التقرير.  عرض  عدالة  حول 
على  الداخلية  الرقابة  أنظمة  حول  اإلدارة  مجلس  بتقرير 

البيانات المالية ما يلي: 

تشتمل إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها، بشكل 
أساسي على استفسارات من اإلدارة ومراجعة السياسات 
واإلجراءات والوثائق األخرى لفهم االجراءات المتبعة لتحديد 
متطلبات لوائح هيئة قطر لألسواق المالية المعمول بها 
فيها النظام )»المتطلبات«(، اإلجراءات التي تعتمدها اإلدارة 
اعتمدتها  التي  والمنهجية  المتطلبات؛  لهذه  لالمتثال 
بفحص  قمنا  المتطلبات.  لهذه  االمتثال  لتقييم  اإلدارة 
لتقييم  العينة،  أساس  على  اإلدارة،  جمعتها  التي  األدلة 
االمتثال للمتطلبات، والتي اعتبرناها ضرورية كأدلة كافية 

مناسبة لغرض إبداء إستنتاجنا.

القيود المتأصلة
تخضع معلومات األداء غير المالي لقيود متأصلة أكثر من 
المعلومات المالية، بالنظر إلى خصائص الموضوع والطرق 

المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.
ال  قد  الداخلية،  الرقابة  نظام  في  المتأصلة  للقيود  نظًرا 
يتم منع أو ردع األخطاء أو االحتيال، وقد ال تكتشف مهمة 
صحيح  بشكل  والمنفذة،   المصممة  المحدود  التأكيد 

جميع المخالفات.
رقابة  أهداف  لمعالجة  المصممة  الرقابة  إجراءات  تخضع 
أو  أخطاء  تحدث  قد  عليه،  وبناًء  متأصلة،  لقيود  محددة، 
إجراءات  تضمن  أن  يمكن  ال  اكتشافها.  يتم  ال  مخالفات 
التواطؤ  أخرى(  أمور  بين  )من  من  الحماية  هذه  الرقابة 
يشغلون  الذين  أولئك  جانب  من  وخاصة  االحتيال  بقصد 
استنتاجنا  فإن  ذلك،  على  عالوة  ذلك.  تخولهم  مناصب 
المناسب  من  يكون  ولن  تاريخية  معلومات  إلى  يستند 
أي  على  تقريرنا  في  استنتاجات  أو  معلومات  أي  إسقاط 

فترات أخرى.

جودة الرقابة واستقالليتنا
وفقا  االستقاللية  لمتطلبات  امتثلنا  بعملنا،  قيامنا  خالل 
السلوك  لمتطلبات  ووفقا  الدولية  السلوك  لمعايير 
األخالقية  للمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادرة  األخرى 
للمحاسبين،  والتي تقوم على المبادئ األساسية للنزاهة 
والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية 
والسلوك المهني. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية 
األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الصادرة عن 

المجلس الدولي للمعايير االخالقية للمحاسبين.
 ،)1( الجودة  مراقبة  بشأن  الدولي  المعيار  شركتنا  تطبق 
في  بما  الجودة  لمراقبة  شامل  بنظام  تحتفظ  وبالتالي 
باالمتثال  المتعلقة  الموثقة  واإلجراءات  السياسات  ذلك 
والمتطلبات  المهنية  والمعايير  األخالقية  للمتطلبات 

القانونية والتنظيمية المعمول بها.

اإلستنتاج
إجراؤها  تم  التي  المحدود  التأكيد  إجراءات  على  بناًء 
أي  انتباهنا  يلفت  لم  عليها،  الحصول  تم  التي  واألدلة 
شيء يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال 
في  بما  بها  المعمول  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  للوائح 
ذلك النظام، لم يتم اإلفصاح عنه بصورة عادلة من جميع 

النواحي الجوهرية كما في 31 ديسمبر 2022.

القيود المفروضة على إستخدام التقرير
تم إعداد تقرير التأكيد المحدود هذا للشركة فقط وفقًا 
بتنفيذ  قمنا  لقد  بيننا.  المبرم  التعيين  خطاب  لشروط 
األمور  تلك  عن  تقرير  تقديم  من  نتمكن  لكي  عملنا، 
تقرير  في  لهم  نوضحها  أن  علينا  يتعين  التي  للشركة 
تأكيد محدود ومستقل وليس ألي غرض آخر. دون تحمل 
التقرير  إلتزام فيما يتعلق بهذا  أو  أو قبول أي مسؤولية 
يتعلق  بأنه فيما  نقّر  فإننا  الشركة،  آخر غير  أي طرف  إلى 
بامتثال الشركة للنظام، فإن الشركة مطالبة بنشر هذا 
أو  أو يوسع مسؤولياتنا ألي غرض  التقرير، والذي لن يؤثر 
على أي أساس. إلى أقصى حد يسمح به القانون، ال نقبل 
أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر بخالف الشركة 
المحدود  التأكيد  أعمال  المالية عن  لألسواق  وهيئة قطر 
الخاصة بنا أو عن تقرير التأكيد المحدود هذا أو االستنتاج 

الذي توصلنا إليه.

أمر تأكيدي
يتعلق  هذا  التأكيد  تقرير  أن  حقيقة  إلى  االنتباه  نلفت 
بالشركة االم مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ع.ق.( 
لم  ككل.  للمجموعة  وليس  فقط  مستقل  أساس  على 

يتم تعديل رأينا في هذا الصدد.

في الدوحة – قطر 
26 فبراير 2023

عن ديلويت آند توش
فـــــرع قــطــــــر

وليد سليــم
شـريــك

 سجل مراقبي الحسابات
رقم )319(

سجل مدققي الحسابات لدى 
 هيئة قطر لألسواق المالية

رقم )120156(
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الداخلية  للرقابة  الشركة  لعناصر  فهم  على  الحصول   -
رعاية  لجنة  عن  الصادر  اإلطار  في  المحدد  النحو  على 
المنظمات )“COSO Framework«( ومقارنة ذلك بالتقييم 

الذي قامت به اإلدارة. 

والشركات  العمليات  لنطاق  فهم  على  الحصول   -
الجوهرية، ومقارنة ذلك بالتقييم الذي قامت به اإلدارة ؛

- القيام بإجراءات لإلستنتاج حول مخاطر األخطاء المادية 
طبيعة  باإلعتبار  األخذ  مع  الجوهرية  العمليات  خالل 
أو  العملية  وتصنيف  المعني،  الحساب  رصيد  وقيمة 

اإلفصاح ومقارنة ذلك بالتقييم الذي قامت به اإلدارة؛

- الحصول على إختبارات اإلدارة لتصميم وتطبيق وفعالية 
التشغيل لنظام الرقابة الداخلي حول التقارير المالية، 
بها  تقوم  التي  اإلختبار  إجراءات  كفاية  مدى  وتقييم 
إليها  التوصل  تم  التي  اإلدارة  استنتاجات  ودقة  اإلدارة 

حول كل نظام رقابة داخلي تم إختباره؛

التشغيل  وفعالية  وتطبيق  لتصميم  مستقل  فحص   -
الرقابة الداخلية التي تعالج المخاطر الجوهرية  ألنظمة 
من  نسبة  تقييم  بإعادة  والقيام  المادية  لألخطاء 

إختبارات اإلدارة للمخاطر الطبيعية لألخطاء المادية. 

غير  الداخلية  الرقابة  في  القصور  أوجه  شدة  تقييم   -
بالتقييم  ومقارنتها   ،2022 ديسمبر   31 كما  المعالجة 

الذي قامت به اإلدارة ، حسب اإلقتضاء. 

كجزء من هذه المهمة، حصلنا على أدلة تدقيق مناسبة 
تشغيل  وفعالية  وتنفيذ  بتصميم  يتعلق  فيما  وكافية 
األعمال  أنشطة  أو  الهامة  للكيانات  الداخلية  الضوابط 
الداخلية  الشركة  رقابة  حول  رأي  إلبداء  الشركة  داخل 
على التقارير المالية. نبقى مسؤولين وحدنا عن تقييمنا 

واستنتاجنا.

بشكل  المتوقع  من  كان  إذا  جوهرية  العملية  تعتبر 
الخطأ  أو  الغش  عن  ناتجة  أخطاء  أي  تؤثر  أن  معقول 
قرارات  المالية، على  البيانات  أو مبلغ  المعامالت  في سير 
فإن  المهمة،  هذه  لغرض  المالية.  البيانات  مستخدمي 
هي:  جوهرية  أنها  على  تحديدها  تم  التي  العمليات 
على  الرقابة  ،أنظمة  اإليرادات  المعلومات،  تكنولوجيا 
الشركة ككل، الذمم المدينة، المشتريات وإدارة المخزون، 
إدارة  والنقد،  الخزانة  إدارة  الملموسة،  األصول  إدارة 
المالية  واإلفصاحات  التقارير  واألجور،  الرواتب  االستثمار، 

واإلغالق الدوري للسجالت المالية.

تعتمد إجراءات اختبار تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل 
للرقابة الداخلية على ُحكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر 
على  تنطوي  والتي  تحديدها  تم  التي  المادية  األخطاء 
ومراجعة  التقييم  وإعادة  والتحقق  اإلستفسار  من  مزيج 

األدلة.

التي حصلنا عليها كافية ومالءمة  في إعتقادنا أن األدلة 
مجلس  تقرير  عدالة  بشأن  إلستنتاجنا  أساس  لتوفير 

اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على البيانات المالية.

معنى الرقابة الداخلية حول التقارير المالية
الرقابة الداخلية للمنشأة حول التقارير المالية هي عملية 
بموثوقية  يتعلق  فيما  معقول  تأكيد  لتقديم  مصممة 
الخارجية  لألغراض  المالية  البيانات  وإعداد  المالية  التقارير 
الرقابة  تتضمن  المالية.  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفًقا 
السياسات  تلك  المالية  التقارير  على  للمنشأة  الداخلية 

واإلجراءات التي:

لتعكس  معقول،  وبتفصيل  السجالت،  بحفظ  تتعلق   -1
موجودات  في  والتصرف  المعامالت  وعدالة  دقة 

المنشاة؛

تسجيلها  يتم  المعامالت  بأن  معقول  تأكيد  تقديم   -2
بالشكل المطلوب الذي يسمح بإعداد البيانات المالية 
الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وأن 
تتم  المنشأة  نفقات  أو  ومصاريف  المستلمة  المبالغ 

فقط وفًقا لصالحيات إدارة المنشأة؛

إكتشاف  أو  بمنع  يتعلق  فيما  معقول  تأكيد  تقديم   -3
بأصول  به  المصرح  غير  التصرف  أو  األصول  حيازة 
يكون  أن  يمكن  والذي  المناسب  الوقت  في  المنشأة 
والذي   ، الموحدة  المالية  البيانات  على  مادي  تأثير  له 
قرارات  على  معقول  بشكل  يؤثر  أن  المتوقع  من 

مستخدمي البيانات المالية الموحدة.

القيود المتأصلة
التقارير  الداخلية حول  الرقابة  المتأصلة في  للقيود  نظًرا 
اإلدارة  تجاوز  أو  التواطؤ  إحتمال  ذلك  في  بما  المالية، 
الداخلية، قد تحدث أخطاء  بشكل غير صحيح للضوابط 
إكتشافها.  يمكن  وال  احتيال  أو  خطأ  بسبب  جوهرية 
لذلك، قد ال تمنع الرقابة الداخلية حول التقارير المالية أو 
تكشف عن جميع األخطاء أو اإلهمال في سير المعامالت 
مطلًقا  تأكيدًا  توفر  أن  يمكن  ال  وبالتالي  عنها،  اإلبالغ  أو 

بتحقيق أهداف الرقابة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن توقعات أي تقييم للرقابة الداخلية 
لخطر  عرضة  المستقبلية  للفترات  المالية  التقارير  حول 
غير  تصبح  قد  المالية  التقارير  حول  الداخلية  الرقابة  أن 
كافية بسبب التغييرات في الظروف، أو أن درجة االمتثال 

للسياسات أو اإلجراءات قد تكون عرضة للتدهور. 

إستقالليتنا والرقابة على الجودة
خالل قيامنا بعملنا، لقد إلتزمنا باالستقاللية والمتطلبات 
لمجلس  الدولية  السلوك  لمعايير  وفقًا  األخرى  األخالقية 
المهنيين«  للمحاسبين  السلوك  »«قواعد  المحاسبين 
الصادرة عن مجلس معايير السلوك الدولي للمحاسبين، 
والتي تستند إلى المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية 
والسلوك  والسرية  الواجبة  والعناية  المهنية  والكفاءة 
المهني والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر. 
لهذه  وفًقا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  إلتزمنا  لقد 
المتطلبات ومعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين. 

 )1( الجودة رقم  الدولي على رقابة  المعيار  تطبق شركتنا 
وتحتفظ وفًقا لذلك بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في 
باإلمتثال  المتعلقة  الموّثقة  واإلجراءات  السياسات  ذلك 
والمتطلبات  المهنية  والمعايير  األخالقية  للمتطلبات 

القانونية والتنظيمية المعمول بها.

الــرأي

الرقابة  أنظمة  حول  اإلدارة  مجلس  تقرير  أن  رأينا  في 
تقرير  من   )2( القسم  في  المالية  التقارير  حول  الداخلية 
جميع  من  عادلة،  بصورة  بيانه  تم  السنوي،  الحوكمة 
اإلطار  في  الواردة  المعايير  على  بناًء  الجوهرية،  النواحي 
 ،)»COSO Framework“( المنظمات  رعاية  لجنة  عن  الصادر 
فعالية  عن  اإلدارة  مجلس  إستنتاج  من  كل  متضمنًا 
تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية حول 

البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2022.

 

في الدوحة – قطر 
5 فبراير 2023

عن ديلويت آند توش
فـــــرع قــطــــــر

وليد سليــم
شـريــك

 سجل مراقبي الحسابات
رقم )319(

سجل مدققي الحسابات لدى 
 هيئة قطر لألسواق المالية

رقم )120156(
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المصالح عن  المساهمين والمستثمرين وأصحاب  للسادة  باإلفصاح  الشركة ستظل ملتزمة  المالي واإلداري، فإن  الصعيد  وعلى 
أي معلومات مالية إو إدارية من شأنها التأثير على وضع الشركة في السوق، كما تواصل الشركة الوفاء بالتزاماتها بتوفير قنوات 
اتصال بين الشركة وشركاتها التابعة وأعضاء اإلدارة التنفيذية من جهة والمستثمرين وأصحاب المصالح من جهة أخرى للحفاظ 

على توازن المصالح والمشاركة في تحديد األهداف واالولويات.

تعمل الشركة بشكل دائم على مواكبة التطورات في التشريعات التي تصدرها الدولة والمؤسسات الرقابية، بما يضمن اإللتزام 
على  عرضها  بعد  وذلك  األساسي،  نظامها  في  القانونية  المتطلبات  تطبيق  خالل  من  وذلك  والتنظيم،  الرقابة  معايير  بكافة 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بما يضمن علمهم بها وتفسير ما يجب منها لتهيئة المساهم والمستثمر لالستفادة 

من التعديالت والقرارات على النحو المستهدف.

إن إيمان الشركة بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة في كافة قطاعات الشركة، شكل الحافز األساسي لتوفير مناخ عام يتناسب مع 
متطلبات تفعيل نظام الحوكمة ودعم قواعد االلتزام بالسلوك القويم بما يحقق الفائدة للشركة والعاملين بها، والوصول الى 

أفضل معدالت اإلنتاجية والربحية للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح.

إن حوكمة الشركات هي أحد ركائز الرقابة الداخلية التي من شأنها أن تدعم إقامة وإنجاز 
العمل بالفعالية المطلوبة، كما تبرز أهم التفاعالت بين إدارات الشركة والمساهمين 
إن تطبيق  الشفافية.  إطار محدد من  رقابة قوية ضمن  توافر  الذي يضمن  النحو  على 
الشركة لمبادئ الحوكمة الرشيدة قد انعكس على األداء االقتصادي والمالي والوصول 
على  المستدام  النمو  دعائم  وإرساء  المستثمرين  ثقة  لتعزيز  متعددة  نماذج  الى 
مجموعة  وتطبقها  الحوكمة  مبادئ  أرستها  التي  السياسات  ظل  في  البعيد  المدى 

المستثمرين القطريين.

41

تقريـر
الحوكمة

لقانون  امتثاًلا  الحوكمة  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير   .1
هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة 

التي تشمل القانون.

لمجموعة  المستمر  االمتثال  نواتج  من  التقرير  هذا  ُيعد 
خالل  من  سليمة  حوكمة  بتنفيذ  القطريين  المستثمرين 
المذكورة  التدابير  أن  ونعتقد  الممارسات.  أفضل  تطبيق 
أدناه، ال تلبي فقط امتثال مجموعة المستثمرين القطريين 
تعكس  ولكن  بالقانون،  »الشركة«(  ب  إليها  يشار   (
تجاه  القطريين  المستثمرين  مجموعة  مسؤوليات  أيًضا 

مساهميها وأصحاب المصالح ذات الصلة بها. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة

أفضل  وفق  الحوكمة  مبادئ  بتنفيذ  اإلدارة  مجلس  يلتزم 
المعايير الواردة بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 
بما  »النظام«(،  إليه ب  )يشار  الرئيسية  السوق  المدرجة في 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، العدالة والمساواة بين 
المساهمين وأصحاب المصالح دون تمييز بغض النظر عن 
العرق، أو الجنس أو الديانة. يتم تقديم المعلومات الواضحة 
المطلوبة  المالي  اإلفصاح  وعمليات  بالشفافية  تتميز  التي 
وأصحاب  والمساهمين  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  إلى 
المصالح ضمن التوقيتات الزمنية المطلوبة ووفًقا للقوانين 
قيم  حماية  أيًضا  المبادئ  تشمل  الصلة.  ذات  واللوائح 
العامة  المصالح  وتغليب  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 
مصلحة  أي  على  المصالح  وأصحاب  والمساهمين  للشركة، 
يمثل  الذكر، كما  بالمبادئ سالفة  الشركة  تلتزم  شخصية. 
العناية  ذلك  في  ويبذل  المساهمين  كافة  االدارة  مجلس 
يحقق  بما  ومنتجة  فعالة  بطريقة  الشركة  إدارة  في  الالزمة 
النفع  الشركة والشركاء والمساهمين وبما يحقق  مصلحة 

العام وتنمية االستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع. إضافة 
لذلك يتحمل مجلس االدارة مسؤولية حماية المساهمين 
أي  أو  التعسفية  أو  القانونية  غير  والممارسات  األعمال  من 
التمييز  الى  تؤدى  أو  بهم  تلحق ضررًا  قد  قرارات  أو  أعمال 

بينهم أو تمكن فئة على أخرى. 

تقييم التزام اإلدارة بلوائح هيئة قطر لألسواق المالية 
ذات الصلة والتي تشمل نظام حوكمة الشركة كما في 

31 ديسمبر 2022

لمدى  تقييم  بإجراء  قمنا  النظام   الثانية من  للمادة  وفًقا 
االمتثال بلوائح هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة التي 
تنطبق على الشركة وخلص الى تحقق عناصر االلتزام مع 
المتطلبات القانونية. وتقوم الشركة حاليًا بتوثيق إجراءات 
سياساتها وإجراءاتها للتأكد من اإلمتثال الدائم مع قوانين 

وتشريعات  هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة.

أو  عقوبات  أي  الشركة  على  تفرض  لم  العام2022  خالل 
جزاءات مالية من هيئة قطر لألسواق المالية نتيجة لعدم 
امتثال الشركة ألي أحكام من قوانين هيئة قطر لألسواق 
المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة 

الشركات الصادر عنها

المدققين الخارجيين
سوف ُيصدر الُمدقق الخارجي للشركة ديلويت - فرع قطر، 
بلوائح  اإلدارة  امتثال  تقييم مدى  تأكيد محدود عن  تقرير 
تشمل  والتي  الصلة  ذات  المالية  لألسواق  قطر  هيئة 

القانون كما في 31 ديسمبر2022

رئيس مجلس اإلدارة
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2. تقرير اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية على إعداد 
التقارير المالية

المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  ان  للنظام،  وفًقا 
القطريين ش.م.ع.ق. مسؤول عن إنشاء والحفاظ على نظام 

 .)ICOFR( فًعال للرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

عملية  هي  المالية  التقارير  إعداد  على  الداخلية  الرقابة 
المالي  والمدير  التنفيذي  الرئيس  إشراف  تحت  ُمصممة 
التقارير  إعداد  موثوقية  بخصوص  معقول  تأكيد  لتقديم 
المالية وإعداد بيانات مالية موحدة للشركة ألغراض إعداد 
التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفًقا  الخارجية  التقارير 
المالية )IFRS(. يشمل نظام الرقابة الداخلية إعداد التقارير 
المالية وضوابط وإجراءات عمليات اإلفصاح المالي الُمصممة 

لمنع وقوع األخطاء. 

لضمان موثوقية الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية 
تقييم فعالية هذه  اإلدارة  األوقات، مطلوب من  في جميع 
التقرير  في  التقييم  هذا  عن  تقرير  وإدراج  دورًيا  الضوابط 
الشركة  مدققي  ِقبل  من  عليه  والُمصادقة  السنوي، 
التقييم، وجود  إجراء  أثناء  اإلدارة  اكتشفت  إذا  الخارجيين. 
الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية  أو  تصميم  في  قصور  أي 
التي قد تؤثر سلًبا على قدرة  المالية،  التقارير  إعداد  على 
عن  واإلبالغ  وتلخيص  ومعالجة  تسجيل  على  الشركة 
بيانات مالية متسقة مع تأكيدات اإلدارة في البيانات المالية 
الضعف  هذا  عن  اإلفصاح  اإلدارة  على  يجب  فإنه  للشركة، 

-  إن وجد - في تقريرها.  

لتحديد ما إذا كان هناك ضعف في نظام الرقابة الداخلية 
31 ديسمبر  المالية من عدمه كما في  التقارير  إعداد  على 
والفعالية  والتنفيذ  للتصميم  تقييم  بإجراء  قمنا   ،2022
التقارير  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  لنظام  التشغيلية 
الداخلية  للرقابة  المتكامل  العمل  إطار  على  بناء  المالية 
لهيئة  التابعة  المؤسسات  رعاية  لجنة  عن  الصادر   ،)2013(

.)COSO( »تريد واي«

والشركات  الجوهرية  األعمال  جميع  بتغطية  قمنا  لقد 
إعداد  على  الداخلية  الرقابة  لنظام  تقييمنا  في  العاملة 

التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2022

المخاطر في إعداد التقارير المالية
أن  في  تتمثل  المالية  التقارير  إعداد  في  الرئيسية  المخاطر 
البيانات المالية ال تظهر بصورة عادلة وصحيحة نتيجة حاالت 
)عمليات  المقصودة  األخطاء  أو  المقصودة،  غير  الدقة  عدم 
هذه  تقلل  قد  المالية،  البيانات  نشر  في  التأخر  أو  االحتيال(، 
وقد  للسمعة  إساءة  تسبب  أو  المستثمر  ثقة  من  المخاطر 
يكون لها تبعات سلبية. وينشأ الضعف في العرض العادل 
البيانات  في  الُمدرجة  المبالغ  من  أكثر  أو  واحد  تضمن  إذا 
إغفال  حاالت  أو  أخطاء  المالي  اإلفصاح  عمليات  أو  المالية 
جوهرية. تعتبر األخطاء جوهرية إذا كان لها، فردًيا أو جماعًيا، 

تأثيًرا على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدم بنًاء 
على البيانات المالية. 

لحصر هذه المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية، أنشأت 
الشركة نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية بناء 
على إطار العمل المتكامل للرقابة الداخلية )2013( الصادر عن 

لجنة المنظمات الراعية التابعة لهيئة »تريد واي«.

واي«  »تريد  لهيئة  التابعة  المؤسسات  رعاية  لجنة  توصي 
بوضع أهداف ُمحددة لتسهيل تصميم وتقييم مدى مالءمة 

نظام الرقابة. 

لهيئة التابعة  المؤسسات  رعاية  لجنة  عمل  إطار   يشمل 
»تريد واي« 17 مبدأ أساسي، و5 مكونات على النحو التالي: 

1. بيئة الرقابة
2. تقييم المخاطر
3. أنشطة الرقابة

4. المعلومات واالتصاالت
5. المراقبة

من  مبدأ  كل  تغطي  التي  الضوابط  وتوثيق  تحديد  تم 
أرجاء  جميع  في  الخمسة  والمكونات  عشر  السبعة  المبادئ 

مجموعة المستثمرين القطريين. 

عند إنشاء نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، 
تبنت اإلدارة أهداف البيانات المالية اآلتية: 

وحــدوث  والمطــلوبات  األصــول  وجــود   - الوجـود/الحـدوث   •
المعــامــالت. 

أرصدة  إدراج  تم  المعامالت؛  جميع  تسجيل  تم   - االكتمال   •
الحسابات في البيانات المالية. 

والمطلــوبات  األصــول،  تسجيــل  تم   - التقييــم/القيــاس   •
والمعامالت في التقارير المالية بالمبالغ المالئمة. 

الحقــوق  تسجيــل  تم   - والملكيــة  وااللتزامـــات  الحقــوق،   •
وااللتزامات بشكل مالئم كأصول ومطلوبات. 

واإلفصــاح  تصنيـف،   - المــالي  اإلفصــاح  وعمليــات  العــرض   •
المالي عن التقارير المالية وتقديمها بشكل مالئم. 

مع ذلك، يمكن أن يوفر أي نظام رقابة داخلية، بما في ذلك 
بغض  المالية،  التقارير  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  نظام 
معقول  ضمان  تشغيله،  وجودة  معقوليته  مدى  عن  النظر 
الرقابة  نظام  أهداف  تلبية  تم  بأنه  ُمطلق،  وليس  فقط 
أو  المالي  اإلفصاح  وإجراءات  ضوابط  فإن  لذلك،  المعني. 
أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية قد ال تمنع 
جميع األخطاء وعمليات االحتيال. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن 
على  قيود  يوجد  أنه  حقيقة  الرقابة  نظام  تصميم  يعكس 
تأخذ  أن  التي يجب  الضوابط  المنافع من  أن  الموارد، واعتبار 
بعين االعتبار التكاليف المرتبطة بها نسبًيا ونقص الكفاءة 

واألداء التنظيمي. 

تطبيق ضوابط نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير 
المالية 

وظائف نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

إعداد  على  الداخلية  الرقابة  نظام  في  الضوابط  تنفيذ  يتم 
ذلك  في  بما  األعمال،  وظائف  جميع  في  المالية  التقارير 
للبيانات  المؤيدة  السجالت  موثوقية  مراجعة  في  المشاركة 
المالية. نتيجة لذلك، فإن تشغيل نظام الرقابة الداخلية على 
الوظائف  مختلف  في  موظفين  يضم  المالية  التقارير  إعداد 

في الشركة. 

المعلومات،  تكنولوجيا  هي:  هامة  تعتبر  التي  العمليات 
والرقابة على االيرادات، وضوابط على مستوى الشركة ككل، 
واألصول  والمخزونات،  والمشتريات  المدينة  الذمم  وإدارة 
وكشوف  االستثمار  وإدارة  والنقدية،  الخزينة  وإدارة  الثابتة، 
الدوري  الختامي  واإلقفال  المالية  التقارير  وإعداد  الرواتب، 

للسجالت المحاسبية. 

تقديرات  اإلدارة  اتخذت  أعاله،  المذكورة  العمليات  لتحديد 
وعدد  لألرصدة  النسبية  األهمية  االعتبار  في  وأخذت  مهنية 
المعامالت، التي، إذا تم تعديلها بشكل كبير، قد تؤثر على 
القرارات االقتصادية التي قد يتخذها المستخدمين استناًدا 

على البيانات المالية. 

التقارير  إعداد  في  األخطاء  مخاطر  من  التقليل  ضوابط 
المالية

يتكون نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية من 
تقليل  في  منها  الغرض  يتمثل  داخلية،  وإجراءات  ضوابط 
المالية. تم تضمين هذه  البيانات  إعداد  األخطاء في  مخاطر 

الضوابط في عمليات التشغيل وتشمل الضوابط التالية: 

• مستمرة أو دائمة بطبيعتها، مثل اإلشراف على السياسات 
واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين الوظائف ؛ 

إعداد  عملية  من  كجزء  تنفيذها  يتم  التي  مثل  دورية،   •
البيانات المالية السنوية؛ 

• الوقائية واالستقصائية بطبيعتها؛

• لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية ذاتها. 
البيانات  على  مباشر  غير  تأثير  لها  التي  الضوابط  تشمل 
والضوابط  ككل  الشركة  مستوى  على  ضوابط  المالية، 
النظام  إلى  الوصول  المعلومات، مثل  لتكنولوجيا  العامة 
وضوابط نشره، بينما يمكن أن تكون الضوابط ذات التأثير 
تدعم  التي  المالية  التسوية  المثال،  المباشر، على سبيل 

بشكل مباشر بنود الموازنة العمومية؛ 

• آلية و/أو يدوية. الضوابط اآللية هي وظائف رقابة متضمنة 
في عمليات النظام، مثل ضوابط فصل الواجبات المفروضة 
استكمال  على  تجرى  التي  والفحوص  التطبيقات  على 
ودقة المدخالت. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي 
مثل  األفراد،  من  مجموعة  أو  فرد  قبل  من  تشغيلها  يتم 

تفويض المعامالت. 

قياس تصميم وتشغيل فعالية نظام الرقابة الداخلية

نظام  تصميم  كفاية  لمدى  تقييم  بإجراء  الشركة  قامت 
هذا  يشمل  المالية.  التقارير  إعداد  على  الداخلية  الرقابة 
ضابط  كل  وكذلك  الرقابة  بيئة  لتصميم  تقييًما  التقييم، 
من الضوابط، التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على إعداد 

التقارير المالية، مع األخذ في االعتبار: 

بعين  األخذ  مع  المالية،  البيانات  بنود  في  األخطاء  مخاطر   •
االعتبار عوامل ذات أهمية نسبية، وهناك احتمالية لتعرض 

بنود معينة في البيانات المالية للخطأ. 

• احتمالية تعرض الضوابط المحددة للفشل، مع األخذ بعين 
االعتبار عوامل مثل درجة األتمتة، والتعقيد، ومخاطر تجاوز 

اإلدارة، وكفاءة األفراد ومستوى القرارات المطلوبة. 

األدلة  ونطاق  طبيعة  تحدد  مجملها،  في  العوامل،  هذه 
فعالية  تقييم  على  قادرة  تكون  لكي  اإلدارة  تحتاجها  التي 
المالية  التقارير  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم 
من عدمه. تنبثق األدلة نفسها من اإلجراءات المتضمنة في 
المنفذة  اإلجراءات  من  أو  للموظفين  اليومية  المسؤوليات 
إعداد  على  الداخلية  الرقابة  نظام  تقييم  ألغراض  تحديًدا 
أخرى  مصادر  من  المعلومات  أيًضا  تشكل  المالية.  التقارير 
مكوًنا هاًما للتقييم، ألن مثل هذه األدلة إما أن تتسبب في 
مشاكل إضافية للرقابة على عاتق اإلدارة أو قد تدعم النتائج.

االستنتاج

في رأي اإلدارة، كنتيجة الختبارات التصميم، والتنفيذ وفعالية 
التشغيل التي تم إجراؤها واإلجراءات التصحيحية الُمطبقة، 
أنه ال توجد أوجه قصور كبيرة في نظام الرقابة الداخلية على 
إلى  تؤدي  أن  الممكن  من  كان  والتي  المالية  التقارير  إعداد 
إعداد  الداخلية على  الرقابة  نظام  نقاط ضعف جسيمة في 
التقارير المالية، وأن نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير 
المالية ُمصمم، وُمنفذ ويعمل بفعالية كما في 31 ديسمبر 
على  أثرت  طوارئ  حالة  ألي  الشركة  تتعرض  ولم  كما   .2022

نظامها المالي خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

رئيس مجلس اإلدارة
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3. إطار الحوكمة

هو  به  العمل  نطاق  وتفعيل  الحوكمة  إطار  تحديد  يعد 
مناسبة  أجواء  وخلق  الحوكمة  قواعد  إلنجاح  األساس 
األساسية  المبادئ  مع  يتماشى  بما  التغيير  لعملية 
إعداد  الشركة  اعتمدت  فقد  ثم  ومن  الرشيدة.  للحوكمة 
ما  مع  يتماشى  بما  العملي  للتطبيق  وقابل  مرن  إطار 
أقرته التشريعات ذات الصلة ضمانًا لنجاح مبادئ الحوكمة 
من  لها  بما  الحوكمة  تتطلبه  بما  االلتزام  دعائم  وإرساء 
بين  الرئيسية  الفجوات  وسد  معالجة  على  يعمل  مردود 
للتعديالت  كان  وقد  المساهمين،  وجموع  الشركة  إدارة 
الشركة  رؤية  دعم  على  كبير  أثر  األخيرة  التشريعية 
الصلة  ذات  والمبادئ  الحوكمة  إطار  تحديد  أهمية  في 
عن  الصادرة  الدولية  الممارسات  أفضل  من  والمستمدة 
الدولية  التجارة  وغرفة   )ICGN( للحوكمة  الدولية  الشبكة 

)ICC( ، إضافًة الى المؤسسات الدولية األخرى. 

سلطات  حدود  الشركة  داخل  الحوكمة  إطار  يوضح 
اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومسؤوليات 
ولجان  التنفيذية  اللجان  ودور  التدقيق  وإدارة  التنفيذية 
وحقوق  ومتطلباته  اإلفصاح  سياسات  وتحديد  المجلس 

المساهمين وأصحاب المصلحة.

3.1  االلتزام بمبادئ الحوكمة:

تطبيقًا ألحكام المادة )3( من نظام حوكمة الشركات 
الرئيسية،  السوق  في  المدرجة  القانونية  والكيانات 
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 
الشركات  مبادئ حوكمة  ، تهدف   2016 )5( لسنة  رقم 
إلى مساعدة مجالس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية 
معايير  أفضل  تحقيق  في  المدرجة  الشركات  في 
الحوكمة الرشيدة، وإيمانًا من الشركة بأهمية تطبيق 
الواقع  مع  يتناسب  فعال  بشكل  الحوكمة  قواعد 

العملي وظروف الشركة فقد تبنينا المبادئ التالية:

التنفيذية  اإلدارة  مع  بالتعاون  اإلدارة  مجلس  يعمل   -
الشركة،  إلدارة  وفعالة  دائمة  استراتيجية  بناء  على 
كما يعين مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي بناء على 
توصيات اللجنة المختصة ويشرف على عمله وعمل 
اإلدارة التنفيذية ومتابعة النتائج واألداء التشغيلي 
ودعم اإلدارة للوصول الى أعلى مستويات السلوك 

األخالقي والمهني.

على  التنفيذية  واإلدارة  التنفيذي  الرئيس  يعمل   -
اشراف  تحت  الشركة  استراتيجية  وتطوير  تنفيذ 
أفضل  الى  الوصول  أجل  من  اإلدارة  مجلس  ورقابة 

معدالت األداء الفعال والمستدام.

اإلدارة  مجلس  اشراف  تحت  التنفيذية  اإلدارة  تقوم   -
ولجنة التدقيق، بإصدار البيانات المالية التي تعرض 
ونتائجها  للشركة  المالي  الوضع  عادل  بشكل 

النطاق  خالل  للمستثمرين  عنها  واإلفصاح  المالية، 
الزمني المحدد من قبل هيئة قطر لألسواق المالية 
وتقييم  عليها  االطالع  من  المساهمين  ليتمكن 

المركز المالي للشركة والمخاطر المحتملة.

مسؤولة  اإلدارة  لمجلس  التابعة  التدقيق  لجنة   -
أعمال  على  واإلشراف  الخارجي  المدقق  ترشيح  عن 
المالية  التقارير  على  اإلشراف  كذلك  التدقيق، 
اإلشراف  إلى  باإلضافة  الداخلية،  والضوابط  السنوية 
إجراءات  ومتابعة  الداخلي  التدقيق  إدارة  على 

التدقيق بالشركة.

بوضع  المناطة  هي  والمكافآت،  الترشيحات  لجنة   -
المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بما يتالءم مع مصالح 
باإلشراف  تقوم  كما  التشغيلي،  ونشاطها  الشركة 
على سياسات المكافآت داخل الشركة، سواء ألعضاء 
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، كما تتولى اإلشراف 

على خطط التعاقب الوظيفي بالشركة.

يتخذها  التي  القرارات  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس   -
جميع  مصالح  يراعي  أن  ويجب  عمله،  فترة  خالل 
العمل  وبيئة  والموردين  والعمالء  المساهمين 

المحيطة.

3.2  منهجية الحوكمة الفعالة:

الحوكمة  في  ومثمرة  دائمة  منهجية  الشركة  تتبع 
الرشيدة، فقد كانت الشركة من أوائل الشركات التي 
أرست دعائم الحوكمة واالمتثال ضمن منهجها اإلداري 
لضمان التقيد بأفضل المعايير الدولية في الشفافية 
واالنضباط، كما كانت الشركة سباقة في تنفيذ خطط 
الحوكمة ومتطلباتها خالل األعوام األولى، وقد تمثل 
ذلك في تعيين أعضاء مستقلين وممثل للعاملين 
الشركات  حوكمة  نظام  تطلبه  ما  وفق  الشركة  في 

المدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.

3.3  تطبيق الحوكمة:

إيمانًا  التنفيذية  وإدارتها  الشركة  إدارة  مجلس  لدى 
وراء  كان  الرشيدة  الحوكمة  وتأثير  أهمية  بأن  راسخًا 
تطوير وإرساء العديد من السياسات الصارمة لضمان 
الحوكمة،  تطبيق  في  متقدمة  مراحل  إلى  الوصول 
إدارتها  ومجلس  الشركة  مصداقية  عزز  الذي  األمر 
اإلدارة  الماضية، وقد أشرف مجلس  األعوام  على مدار 
ولجانه على تحديث السياسات واإلجراءات بما يتناسب 
مع كل مرحلة من مراحل تطبيق النظام، حتى وصلنا 
الحوكمة  معايير  بتطبيق  الكامل  االلتزام  مستوى 

الرشيدة ودعم ثقة المساهمين. 

الجهات الرئيسية القائمة على تفعيل إطار الحوكمة:

4. مجلس اإلدارة

4.1   أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة هو الجهة المنتخبة من قبل الجمعية 
نطاق  وفق  الشركة  إلدارة  للمساهمين  العامة 
األساسي  النظام  في  عليها  المتفق  السلطات 
مسؤولية  المنتخب  اإلدارة  مجلس  ويتولى  للشركة، 
آليات  وضع  إلى  باإلضافة  والرقابة  واإلشراف  القيادة 
المجلس  ويعتبر  الشركة،  ألداء  الممكنة  التطوير 
الضوابط  وضع  عن  المسؤولة  الجهة  هو  أيضًا 
ومناقشة  المخاطر.  وإدارة  لتقييم  والفعالة  الحازمة 
او  الجذرية  التغييرات  لمناقشة  المعتمدة  األنظمة 
غير المتوقعة في السوق وقد تم تحديد نطاق عمل 
وحدود مسؤولياته  الرئيسية  ومهامه  اإلدارة  مجلس 
بموجب بنود »ميثاق مجلس االدارة« والذي تم اعداده 
وقانون  للشركة  األساسي  النظام  ألحكام  وفقًا 
)11( لسنة 2015 ونظام حوكمة  التجارية رقم  الشركات 
المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات 
وعلى وجه الخصوص المواد رقم )8( و)9(. ويعد ميثاق 
المجلس جزء من سياسات الشركة التي تم اعتمادها 
من الجمعية العامة للمساهمين ومتاح على الموقع 

االلكتروني للشركة. 

االضطالع  على  دائم  بشكل  اإلدارة  مجلس  يحرص 
وعلى  المجلس  ميثاق  حددها  التي  بالمسؤوليات 

رأسها ما يلي

وأهدافها  للشركة  االستراتيجية  الخطة  اعتماد   -1
الرئيسية؛ 

- منذ تولى مجلس اإلدارة عمله كمجلس منتخب، 
اللجان  أعمال  خالل  من  المجلس  أعضاء  تولى 
أوضاع  دراسة  في  التنفيذية  اإلدارة  مشاركة 
الشركة وشركاتها التابعة، وبمجرد الوقوف على 
للتعامل  آلية  تحديد  تم  والمستجدات  الحقائق 
مع الصعوبات التي تواجه الشركة وتم التشاور 
مع أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا واالطالع على 
وضع  إلى  التوصل  تم  حتى  المقدمة  التقارير 
العمل  وخطط  للشركة،  الشاملة  االستراتيجية 
ذلك  منذ  و  المخاطر؛  إدارة  وسياسة  الرئيسية 
بشكل  االضطالع  على  المجلس  يعمل  الحين 
بشكل  والتنفيذ  اإلشراف  مراحل  على  دوري 
مع  المراجعة  نتائج  مطابقة  ويتم  وفعال  دوري 

النتائج المتوقعة بشكل دوري.

تحـديــد  على  الشركة  إدارة  مجـلــس  عمــل   -
خطة  وفق  مالءمة  األكثر  المال  رأس  هيكـل 
االستراتيجية  إطار  وفي  المقترحة،  التشغيل 
المالية المستهدفة والتي يتم اعتمادها ضمن 

ميزانية الشركة السنوية؛ بما في ذلك اإلفصاح 
عن البيانات المطلوب إطالع المساهمين عليها، 
البنود  لكافة  وشامل  كامل  توضيح  ضمان  مع 
التي اشتملت عليها الحسابات الختامية، ومنح 
المساهمين حق مناقشة تلك البنود والرد على 

استفساراتهم وأخذ االقتراحات. 

- كما عمل مجلس اإلدارة على تنفيذ خطة العمل 
المالية للشركة عبر اإلشراف  ومتابعة السياسة 
والتزم  الرئيسية،  الرأسمالية  النفقات  على 
أحكام  بتطبيق  الصدد  هذا  في  اإلدارة  مجلس 
تملك  صالحيات  تحديد  في  األساسي  النظام 
األصول والتصرف فيها؛ بما يتناسب مع مصالح 

الشركة والمساهمين.

من  خاصة  لجان  تأسيس  المجلس  اعتمد  وقد   -
ومتابعة  وتحديث  وضع  على  عملت  أعضائه 
وسياسات  التنفيذية،  اإلدارة  تعيين  سياسات 
تعاقب الوظائف واالشراف على تنفيذها، وعرض 
العتمادها  المجلس  على  النهائية  التقارير 
الرقابة  وأعمال  التنفيذية  اإلدارة  أداء  وتقييم 
السياسة  وضع  إلى  باإلضافة  المخاطر.  وإدارة 

الخاصة بترشح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

األهداف  وضع  على  اإلدارة  مجلس  عمل  كما   -
على  واإلشراف  للشركة  المناسبة  الرئيسية 
تنفيذها وتفعيل آليات الرقابة على أداء الشركة 
وحدات  تفعيل  خالل  من  التنفيذية؛  واإلدارة 
بينها  االتصال  قنوات  وفتح  الداخلية  الرقابة 
الرقابة  تقارير  وعرض  اإلدارة  مجلس  لجان  وبين 
تلك  ومناقشة  بأول  أوالً  المجلس  أعضاء  على 
في  المفعلة  اآلليات  وفق  ومعالجتها  التقارير 

هذا اإلطار.

للشركة  التنظيمية  الهياكل  واعتماد  مراجعة   -
عمل  حيث  دوري،  بشكل  التابعة  وشركاتها 
مجلس اإلدارة على بحث وإيجاد أفضل المعايير 
للوظائف  المحكم  التوزيع  لضمان  والسبل 
والمهام والمسؤوليات بجميع قطاعات الشركة 
رأسها وحدة  المستقلة، وعلى  العمل  ووحدات 

الرقابة الداخلية.  

وأهــداف  االسترـاتيجيــة  اإلدارة  مجلــس  اعتـمــد   -
من  المقدمة  االعداد  خطة  على  بناء  الشركة؛ 
سبل  تحديد  متضمنًا  العليا،  التنفيذية  اإلدارة 
وغيرها  الهيئة  مع  السريع  االتصال  وأدوات 
المعنية  األطراف  وسائر  الرقابية  الجهات  من 
اتصال  مسؤول  تسمية  بينها  ومن  بالحوكمة، 
الجهات  مع  التواصل  حلقة  ليكون  مدير  بدرجة 

المعنية.
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- اعتمد مجلس اإلدارة العديد من البرامج وخطط 
التدريب خالل العام الحالي؛ وقد تضمنت الخطط 
المقدمة التعريف بالشركة وانشطتها وأهمية 
نظام  ألحكام  وفقًا  الرشيدة  الحوكمة  تطبيق 
الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.

2-  وضع قواعد وإجراءات الشركة المتعلقة بالضوابط 
الداخلية والتي تشمل ما يلي: 

- قام مجلس اإلدارة بوضع سياسة فعالة لتنظيم 
تعارض المصالح ومعالجة أي حاالت محتملة من 
التعارض قد يكون أحد أطرافها أعضاء مجلس 
اإلدارة، أو أصحاب المصالح أو اإلدارة التنفيذية أو 
آليات  بتفعيل  المجلس  قام  كما  المساهمين؛ 
أي تصرف من شأنه  للكشف عن  عمل مناسبة 
مخالفة سياسة الشركة في التعامل مع تعارض 

المصالح.

متكامل  نظام  الشركة  إدارة  مجلس  وضع   -
الشفافية  تحقيق  إلى  يهدف  المالي  لإلفصاح 
تعارض  من  للحد  المعلومات  تسريب  ومنع 
ِقبل  من  المعلومات  استخدام  أو  المصالح 

األشخاص المطلعين؛ 

- وضع مجلس اإلدارة نظام لإلشراف على السالمة 
والشفافية  العدالة  يحقق  والمحاسبية  المالية 
المعلومات  استغالل  ويمنع  متزامن  بشكل 
النظام  تضمن  وقد  للجمهور.  اتاحتها  قبل 
األسس الواجب اتباعها عند التعامل في األوراق 
وتحديد  المطلعين،  األشخاص  قبل  من  المالية 
من  الشركة  أسهم  في  التداول  حظر  فترات 
قائمة  اعداد  عن  فضاًل  العالقة،  اصحاب  االفراد 
باألشخاص المطلعين وضمان تحديثها بشكل 
دائم وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور 

اعتماد أي تحديث.

- يعمل مجلس اإلدارة بشكل مستمر على التأكد 
بما  والمحاسبية،  المالية  األنظمة  سالمة  من 
فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية 
إلدارة  المناسبة  الرقابة  أنظمة  تنفيذ  ومراقبة 

المخاطر.

- يعمل مجلس اإلدارة بشكل سنوي على مراجعة 
فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة  

3- وضع مجلس اإلدارة نظام حوكمة خاص بالشركة 
يتفق مع أحكام هذا النظام واالشراف العام عليه، 
كما يحرص مجلس اإلدارة على مراقبة مدى فاعلية 
ليظل  األمر  لزم  إذا  تعديله  وكيفية  النظام  هذا 
عن  الصادر  الحوكمة  نظام  أحكام  مع  متناسقًا 

هيئة قطر لألسواق المالية؛ 

حوكمة  نظام  بأحكام  اإلدارة  مجلس  التزم   -4
الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
وواضحة  ُمحددة  وإجراءات  معايير  لوضع  المالية 
اإلدارة  مجلس  قام  وقد  اإلدارة؛  مجلس  لعضوية 
العامة  الجمعية  على  السياسة  تلك  بعرض 
للمساهمين والتي قامت بدورها باعتمادها ومن 

ثم دخلت حيز التنفيذ.

5- اعتمد مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة لتنظيم العالقة 
وحفظ  حمايتهم  أجل  من  المصالح  أصحاب  بين 

حقوقهم، وقد تضمنت تلك السياسة ما يلي:

ومنح  تقدير  وطريقة  انتهاك  حالة  أي  كشف  آلية  أ- 
تعويض أصحاب المصالح في حال وقوع أي انتهاك 

لحقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها.  

وإجراءات  فيها  والتحقيق  الشكاوى  تقديم  آلية  ب- 
تسوية أي خالف ينشأ بين أصحاب المصالح.  

التنفيذية  لإلدارة  المهني  السلوك  قواعد  ج- 
المعايير  مع  تتوافق  بحيث  بالشركة  والعاملين 
العالقة  وتنظم  السليمة  واألخالقية  المهنية 
مراقبة  وآليات  المصالح،  أصحاب  وبين  بينهم 

تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

د- مساهمات الشركة االجتماعية.

العامة  الجمعية  تصرف  تحت  االدارة  مجلس  وضع   -6
الالزمة  واإلجراءات  السياسات  جميع  للمساهمين 
لضمان امتثال الشركة بالقوانين واللوائح وخاصة 
اإلفصاح المطلوب للمساهمين وأصحاب المصالح 

اآلخرين؛

على  ودقيق  دائم  بشكل  اإلدارة  مجلس  يحرص   -7
لحضور  المساهمين  جميع  إلى  الدعوة  توجيه 
؛  العادية(  وغير  )العادية  العامة  الجمعية  إجتماع 
بالطريق التي رسمها القانون مع مراعاة متطلبات 
الدعوة واإلعالن عن ملخص  اإلفصاح، وبما يشمل 
متضمنًا  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  عن  واف 

البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

باعتماد  عمله  نطاق  ضمن  اإلدارة  مجلس  يقوم   -8
الوظائف  في  التنفيذية؛  اإلدارة  تعيين  أو  ترشيح 
التابعة  وشركاتها  بالشركة  العليا  التنفيذية 
على  بناء  الوظائف  تلك  على  التعاقب  وخطة 

التوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات.

مع  للتعامل  فعالة  آلية  بإقرار  اإلدارة  مجلس  قام   -9
أفضل مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، 
معايير  تحديد  وجهات  االئتماني  والتصنيف 
خدماتهم  لتقديم  المالية  األسواق  ومؤشرات 

بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.

أفضل  واعتماد  مراجعة  على  اإلدارة  مجلس  عمل   -10
المكافآت  لجنة  من  والمقدمة  الممكنة  السياسات 
العامة  الجمعية  على  سنويًا  عرضها  يتم  والتي 
تحديد  السياسة  تلك  تضمنت  وقد  للمساهمين 
مجلس  ألعضاء  المكافآت  منح  ومنهجية  أساس 
وفقًا  الشركة؛  وموظفي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة، 
الشركات  حوكمة  ونظام  األساسي  النظام  ألحكام 
المدرجة، مع مراعاة عدم التمييز بين أي منهم على 

أساس العرق أو الجنس أو الدين.

11- وضع مجلس اإلدارة سياسة التعاقد مع األطراف ذات 
أصحاب  من  أي  استغالل  دون  تحول  والتي  العالقة 
المصالح أو االطراف ذات العالقة لوضعه في التعاقد 
تم  كما  التابعة،  شركاتها  من  أي  أو  الشركة  مع 
عرض وإقرار تلك السياسة من قبل الجمعية العامة   

للمساهمين؛ 

وضعـــت لجنـــة المكافـــــآت والترشيحـــات مواصفـــات   -12
اإلدارة  مجلس  أعضاء  أداء  لتقييم  فعالة  ومعايير 
واإلدارة التنفيذية للوصول إلى أفضل معدالت األداء.  

4.2 صالحيات مجلس اإلدارة:
لدى مجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة وله مباشرة 
وال  لغرضها،  وفقًا  اإلدارة  تقتضيها هذه  التي  األعمال  جميع 
النظام  أو  القانون  عليه  نص  ما  إال  السلطة  هذه  من  يحد 
األساسي للشركة أو قرارات الجمعية العامة ويجوز للمجلس 
وموجودات  أصول  ورهن  البنكية  الكفاالت  على  التوقيع 
المؤسسات  أو  البنوك  مع  القروض  عقد  بغرض  الشركة 

المالية المحلية والعالمية. 

لمزيــد من المعلومـــات، يرجــى الرجـــوع إلى النظـــام األساسي 
المنشور  القطريين،  المستثمرين  مجموعة  إدارة  لمجلس 

على الموقع االلكتروني للشركة. 

ويبذل  المساهمين  كافة  لمصلحة  اإلدارة  مجلس  يعمل 
المطلوبة  الكفاءة  معدالت  لتحقيق  الالزمة  العناية  ذلك  في 
األعضاء  ودور  اإلدارة  مجلس  تشكيل  في  ذلك  روعي  وقد 
النفع  يحقق  بما  المجلس،  منظومة  دعم  في  المستقلين 
من  المجتمع  ودعم  المصالح  أصحاب  حقوق  وضمان  العام 

خالل تنمية قطاع االستثمار بالدولة. 

مصالح  تحقيق  مسؤولية  بتحمل  اإلدارة  مجلس  يلتزم  كما 
غير  والممارسات  األعمال  من  وحمايتهم  المساهمين 
تلحق  قد  قرارات  أو  أعمال  من  وأي  التعسفية،  أو  القانونية 
أخرى.  أو تمكن فئة من  بينهم  التمييز  أو تعمل على  بهم 

وقد راعى المجلس في إطار مسؤولياته ما يلي:

معايير  بأعلى  أعمالهم  أداء  في  المجلس  أعضاء  التزم   -1
الشفافية وحسن النية والجدية واالنضباط، وعدم اصدار 
والدراسات  بالمعلومات  مدعومة  تكن  مالم  قرارات  أي 

الالزمة من اإلدارة التنفيذية أو بمشاركة جهات موثوقة.

المصلحة  وضع  على  المجلس  عمل  منهجية  اعتمدت   -2
العامة للمساهمين دون النظر إلى مصالح فئة معينة، أو 
من يمثله أي من أعضاء المجلس، وقد تم مراعاة ذلك في 

تقييم عمل المجلس.

الجدد  األعضاء  حصول  من  بالتأكد  اإلدارة  مجلس  يقوم   -3
دورهم  ألداء  الهامة  االساسية  المعلومات  كافة  على 
وواجباتهم  بمهامهم  األعضاء  تعريف  ومنها  بفعالة 
وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال عن تدريبهم إن 

لزم األمر.

إطار متوازن ومستمر  الشركة ضمن  إدارة  يعمل مجلس   -4
من الشفافية وتبادل المعلومات ما بين اإلدارة التنفيذية 
وأعضاء مجلس اإلدارة من خالل أمين سر المجلس، والذي 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  بين  الوصل  كحلقة  يعمل 
المعلومات  تدفق  يضمن  بما  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء 
بين  للتنسيق  آلية  يوجد  كما  فعال،  بشكل  الالزمة 
أعضاء اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة يتم إشراك 
دقة  لضمان  المشتركة  اللجان  أعمال  في  معظمهم 

المعلومات وسرعة اتخاذ القرار.

القانون  الواردة في  اإلدارة بحدود سلطاته  يلتزم مجلس   -5
قروض  عقود  إبرام  يتم  لم  وبالتالي  األساسي،  والنظام 
يتخذ  لم  كما  رهنها،  أو  عقارات  بيع  أو  االجل،  طويلة 
المجلس أي قرارات باإلبراء ألي من مديني الشركة. وتخضع 
جميع هذه االعمال لسلطة الجمعية العامة للمساهمين.

4.3 حظر الجمع بين المناصب:

المناصب،  بين  الجمع  بحظر  االلتزام  تقارير  اعتماد  تم 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  أداء  تقييم  إطار  ضمن  ووضعها 
وتم  القادمة  السنوات  خالل  المستمرة  للمراجعة  لتخضع 

تمييز االلتزام الى فرعين:

ونائب  الرئيس  منصب  بين  الجمع  بعدم  االلتزام  األول: 
يقع  أكثر من شركتين  أو بصفته( في  الرئيس )شخصي 
عضوية  بين  الجمع  وعدم  الدولة،  في  الرئيسي  مقرهما 
مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة تقع مراكزها 
الرئيسية في الدولة، باإلضافة الى التأكد من عدم الجمع 
نشاطًا  تمارسان  شركتين  إدارة  مجلسي  عضوية  بين 

متجانسًا.
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4.5 عضويات في مجالس إدارة شركات مدرجة أخرى

اسم
العضو

٪ المنصب
الملكية 
المباشرة

تاريخ 
االنتخاب/
التعيين

 ٪
الملكية 

غير 
المباشرة

تصنيف التمثيل
العضو

فترة 
مجلس 

اإلدارة

انتهاء 
فترة 

المجلس

عضوية في 
مجالس 

إدارة 
شركات 
مدرجة 

أخرى

عدد 
األسهم 

المملوكة 
)بشكل 

مباشر 
وغير 

مباشر(

السيد/ 
عبد اهلل 
بن ناصر 
المسند

رئيس 
مجلس 

اإلدارة

المسند ٪0.0082022/03/01٪0.6
ذ.م.م

غير 
تنفيذي

 3
سنوات

فودافون 2024
قطر

مصرف 
الريان

7.475.000

الشيخ/
حمد بن 

فيصل آل 
ثاني

نائب 
رئيس 

مجلس 
اإلدارة

الشركة ٪0.0082022/03/01٪0.70
القطرية 
للوكاالت 

التجارية

غير 
تنفيذي

 3
سنوات

مصرف 2024
الريان

فودافون 
قطر

مجموعة 
قطر 

للتأمين

8,783,590

السيد/
راشد فهد 

النعيمي

3 مستقلال يوجد0٪02022/03/01٪عضو
سنوات

فودافون 2024
قطر

ال يوجد

السيد/ 
داني 

مخايل 
شرابيه

3 مستقلال يوجد0٪02022/03/01٪عضو
سنوات

ال يوجدال يوجد2024

السيد/
ناصر 

عبداهلل 
ناصر 

عبداهلل 
المسند

ممثل عن ال يوجد11.56٪0.0082022/03/01٪عضو
العاملين 
بالشركة

 3
سنوات

143.912.500ال يوجد2024

اســم
العضــو

تصنيفالمنصبتاريخ االنتخاب/ التعيينالشركة
العضو

السيد/ عبد اهلل بن 
ناصر المسند

انضم لمجلس إدارة فودافون قطر في عام فودافون  قطر
2016 وأعيد انتخابه في 2022/2/28

غير تنفيذي، مستقلرئيس مجلس اإلدارة

انضم الى مجلس إدارة البنك الخليجي مصرف الريان
 )مصرف الريان حاليا(

 في عام 2007 وأعيد انتخابه فـي 
1 ديسمبر 2021 

غير تنفيذي، مستقلعضو مجلس إدارة  

الشيخ/ حمد بن فيصل 
آل ثاني

انضم الى مجلس إدارة البنك الخليجي مصرف الريان
)مصرف الريان حاليا( في عام 2009 وأعيد 

تعيينه في 1 ديسمبر 2021  

نائب الرئيس ورئيس 
اللجنة التنفيذية 

للمجلس  

تنفيذي

انضم لمجلس إدارة فودافون قطر في عام فودافون قطر
2018 وأعيد انتخابه في 2022/2/28

غير تنفيذي مستقلعضو مجلس إدارة 

مجموعة قطر 
للتأمين

انضم لمجلس إدارة مجموعة قطر 
للتأمين في عام 2009 وأعيد انتخابه في 

25 فبراير 2020

مستقلعضو مجلس إدارة

السيد/ راشد فهد 
النعيمي

انضم لمجلس إدارة فودافون قطر في عام فودافون قطر 
2008 وأعيد انتخابه في 2022/2/28

عضو مجلس إدارة 
)عضو منتدب( 

تنفيذي غير مستقل

السيد/ داني مخايل 
شرابيه

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

السيد/ ناصر عبداهلل 
ناصر عبداهلل المسند

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

4.6 اجتماعات مجلس اإلدارة

اجتمع مجلس اإلدارة ما يزيد عن ستة اجتماعات خالل عام 
.2022

يتم مداولة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة بطريقة 
تسمح بإجراء مناقشات مفتوحة وتسهل مشاركة جميع 
عدد  ورصد  حدا  على  بند  كل  على  والتصويت  األعضاء 
في  ذلك  وتسجيل  والمعترضين،  الموافقين  األعضاء 

محضر االجتماع للرجوع إليه متى ما تطلب األمر.

يتم اتخاذ جميع القرارات بأغلبية الحضور أو من يمثلهم، 
حسب االقتضاء. 

االجتماعات،  أحد  في  الحضور  من  يتمكن  لم  عضو  أي 
توفيرها  يتم  التي  المعلومات  بنفس  تزويده  سيتم 
التخاذ  عادلة  عملية  لتنفيذ  االجتماع  للحاضرين في هذا 
التصويت  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز  لذلك،  القرارات. 
بالوكالة، إذا كان جدول األعمال ذات الصلة بهم ال يسمح 

لهم بالحضور شخصًيا في االجتماع.  

الحديثة  التواصل  وسائل  استخدام  فإن  ذلك،  ومع 
عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  غياب  من  الحد  في  ساهمت 
والتحاور  الحضور  السهل  من  أصبح  حيث  اإلجتماعات، 
القرار  باتخاذ  يسمح  نحو  على  النقاط  كافة  ومناقشة 

المناسب والتصويت عليه.

الغيابالحضورتاريخ اإلجتماعرقم اإلجتماع

1022022/3/25-

1032022/3/1741

1042022/4/255-

1052022/6/195-

1062022/08/075-

1072022/10/265-

1082022/12/125-

الثاني: االلتزام بعدم الجمع بين منصب رئاسة المجلس وأي 
منصب تنفيذي بالشركة، إضافة الى االلتزام بعدم الجمع بين 
رئاسة المجلس ورئاسة أي من اللجان المنصوص عليها في 

نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالي.

الالزمة  التوضيحات  بكافة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  التزم  وقد 
والتوقيع على إقرارات خاصة تفيد عدم الجمع بين المناصب 

وفقًا ألحكام القانون ونظام حوكمة الشركات.

4.4  تشكيل مجلس اإلدارة

أعضاء  انتخاب  يتم   : األساسي  النظام  ألحكام  تنفيذًا 
يكون  أن  على  العامة  الجمعية  قبل  من  اإلدارة  مجلس 
ُثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل مستقلين وأغلبية 
تنفيذيين، وعضو ممثل عن  اإلدارة غير  أعضاء مجلس 
القانون  وقواعد  يتفق  الذي  االمر  بالشركة،  العاملين 
ونظام حوكمة الشركات. وتكون فترة العضوية مدتها 
قبل  من  االنتخاب  بموجب  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالثة 

الجمعية العامة للمساهمين. 

الجدول التالي يوضح التشكيل الحالي ألعضاء مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين كما في 31 ديسمبر 2022
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4.7 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

على  للعرض  سنويًا  المجلس  مكافآت  احتساب  يتم 
والتصويت  لمناقشتها  للمساهمين  العامة  الجمعية 
عليها وفق أحكام النظام األساسي والقانون، وقد وضع 
تلك  لقيمة  أعلى  حدًا   )46( المادة  في  األساسي  النظام 
ألعضاء  الُمخصصة  المكافأة  تتجاوز  ال  بحيث  المكافآت 
أرباح  صافي  من   )٪5( المائة  في  خمسة  اإلدارة  مجلس 
والمادة  الشركات  قانون  من   )119( المادة  وفق  الشركة، 

)18( من نظام هيئة قطر لألسواق المالية. 

المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  نظام  عليه  ينص  لما  وفًقا 
خالل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  عن  اإلفصاح  يتم 

اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي.

سياسة  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وضعت 
تحدد  التي  والمعايير  اإلجراءات  على  تنص  مكافآت 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.  

4.8 مؤهالت مجلس اإلدارة

القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  يتكون 
الشركة  لقيادة  ومؤهلين  خبرة  أصحاب  أعضاء  من 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتمتع  الالزمة،  القيمة  وإضافة 
بسجل حافل من اإلنجازات في قطاع أو أكثر من أنشطة 
األعمال التي تفيد الشركة. يغطي أعضاء مجلس اإلدارة 
المهنية  مساراتهم  على  القائمة  الخبرات  من  مجموعة 

ودرجاتهم العلمية وخبراتهم ذات الصلة.

 4.9 تقييم أداء مجلس اإلدارة لسنة 2022

القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  يعتمد 
على نظام تقييم ذاتي يقيم أداء أعضاء مجلس اإلدارة 
العام  المجلس خالل  تقييم  إعتمد  وقد  بشكل سنوي، 
ألعضاء  الذاتي  التقييم  منها  محاور،  عدة  على   2022
المنصوص  اإلدارة  لجان مجلس  وآخر من خالل  المجلس 
المدرجة، ومن جانب  الشركات  عليها في نظام حوكمة 
آخر تحقيق النتائج المتوقعة خالل السنة المالية باإلضافة 
إلى ممارسة صالحيات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 
الرئيسية  المحاور  لهذه  التقييم  عملية  أخذت  بحيث 
األخذ  تم  كما  المجلس،  أداء  لتقييم  أساسي  كمعيار 
بعين االعتبار العالقة مع اإلدارة التنفيذية وقد تم مراجعة 

هذه التقييمات من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

التزام  مدى  قياس  على  المراجعة  تقرير  ارتكز  وقد 
والقيام  الشركة  مصالح  بتحقيق  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
كما  ولجانه.  المجلس  اجتماعات  وحضور  اللجان  بأعمال 
كالعدالة  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  على  المجلس  حرص 
بالشفافية  وااللتزام  المصالح  أصحاب  بين  والمساواة 
عينه.   الوقت  في  المصالح  وأصحاب  للهيئة  واإلفصاحات 
على  التنفيذية  إدارته  خالل  من  المجلس  سعى  كما 
تحقيق التوازن الذي يضمن االستمرارية وتحقيق األهداف 
الرقابة  نظام  بتطبيق  واإللتزام  للشركة  االستراتيجية 

الداخلية وإدارة المخاطر.

4.10 رئيس مجلس اإلدارة

الشركة  المسند  ناصر  بن  السيد/عبداهلل  سعادة  يمثل 
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة. 

وهو  المجلس  اجتماعات  اإلدارة  مجلس  رئيس  يترأس 
المسؤول بشكل أساسي عن ضمان عملية اإلدارة الصحيحة 
للشركة بطريقة فعالة ومثمرة بما يضمن تحقيق مصالح 

الشركة، ومساهميها وأصحاب المصالح لديها. 

يهدف رئيس مجلس اإلدارة إلى تنفيذ عملية اتخاذ قرارات 
نفس  في  اإلدارة.  مجلس  داخل  وعادلة  وبناءة  شفافة، 
معايير  إتباع  دائًما  اإلدارة  مجلس  رئيس  يتوقع  الوقت، 

ومتطلبات أخالقية عالية من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة.

مجلس  رئيس  مسؤوليات  المجلس  ميثاق  حدد  وقد 
اإلدارة األساسية فيما يلي:  

المسائل  جميع  بمناقشة  المجلس  قيام  من  التأكد   •
المناسب،  الوقت  وفي  فعال  بشكل  األساسية 
عنصري  مع  يتناسب  بما  مسألة  كل  مع  والتعامل 
السرعة والضرورة لضمان مواكبة الحدث أي كان نوعه.

• الموافقة على جدول األعمال، مع مراعاة إدراج أية مسألة 
يطرحها أعضاء مجلس اإلدارة.

بشكل  المشاركة  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تشجيع   •
لضمان  المجلس  شؤون  تصريف  في  وفعال  جماعي 
قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة. 

ذات  والسجالت  والوثائق  والمعلومات،  البيانات،  توفير   •
الصلة الخاصة بالشركة ولجانها ألعضاء مجلس اإلدارة. 

وجعل  المساهمين  مع  فعالة  اتصاالت  قنوات  إنشاء   •
آرائهم مسموعة من قبل مجلس اإلدارة. 

اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الفعالة  بالمشاركة  السماح   •
وبخاصة غير التنفيذيين وتشجيع العالقات البناءة بين 

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين. 

• إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام 
حوكمة الشركات المدرجة، وضمان اطالع األعضاء على 
النظام  وتحديث  الحوكمة  نظام  بأحكام  االلتزام  مدى 
األساسي على النحو الذي يضمن التقيد بأحكام هذا 

النظام. 

• الحفاظ على تكوين وعي قانوني لدى أعضاء مجلس 
ونظام  األساسي  النظام  أحكام  تنفيذ  لضمان  اإلدارة 

حوكمة الشركات. 

• اعتماد المستندات، أو البيانات أو المعلومات المعمول 
بها التي يعدها مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية قبل 

اإلفصاح عنها.  

قانون حوكمة هيئة قطر  )8( من   12 رقم  للمادة  وفًقا   •
سياسة  من  )أ-2(   1-4 رقم  والمادة  المالية  لألسواق 
اإلفصاح الخاصة بالشركة، يكون سعادة رئيس مجلس 

اإلدارة هو المتحدث الرسمي للشركة.  

4.11 أمين سر مجلس اإلدارة

للشركة  حيوًيا  دوًرا  اإلدارة  مجلس  سر  أمين  يلعب 
وذلك من خالل دعم فعالية مجلس اإلدارة وتسهيل 
عملية االتصال والتنسيق بين أعضاء المجلس ولجانه. 
كما يوفر الدعم الالزم لمجلس اإلدارة من خالل توفير 
لدى  قانوني  وعي  تكوين  لضمان  القانونية  المشورة 
ممارسة مسؤولياتهم  البدء في  عند  الجدد  األعضاء 
أعلى معايير  تحقيق  اإلدارة، وحرصًا على  في مجلس 
القطريين  المستثمرين  قامت مجموعة  االمتثال فقد 
سر  أمين  منصب  في  فياض  تمارا  السيد/ة  بتعيين 
شهادة  على  الحاصلين  من  وهي  اإلدارة  مجلس 

جامعية في القانون من إحدى الجامعات في لبنان.

يحتفظ  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  لقانون  وفًقا 
عن  األعضاء  إلقرارات  بسجل  اإلدارة  مجلس  سر  أمين 
القيام  يتم  أخرى.  أي مناصب يشغلونها في شركات 
بهذا للتأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة ال ينتهكون 
معينة.  مناصب  بين  الجمع  بمنع  الخاصة  القواعد 
ألعضاء  سنوية  خطية  إلقرارات  بسجالت  يحتفظ  كما 

مجلس اإلدارة بعدم تعارض المصالح.

لالمتثال  اإلدارة  مجلس  أمين  صالحيات  تنفيذ  تم 
ألحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

المالية والمتطلبات التنظيمية األخرى. 

4.12 حظر الجمع بين المناصب 

وأعضاء  اإلدارة  مجلس  رئيس  التزام  الشركة  تضمن 
السابعة )7( من نظام حوكمة  بالمادة  اإلدارة  مجلس 

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. 

الجمع  حظر  بمتطلبات  االلتزام  الشركة  تضمن  كما 
بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي مناصب تنفيذية 
مجلس  رئيس  ذلك،  إلى  باإلضافة  الشركة.  في  أخرى 
إدارة مجموعة المستثمرين القطريين ليس عضًوا في 
أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة تنفيذًا ألحكام نظام 
قطر  هيئة  عن  الصادر  المدرجة  الشركات  حوكمة 

لألسواق المالية. 

توقيع  على  بالتأكيد  اإلدارة  مجلس  أمين سر  ويقوم 
إقرار  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئيس  من  كل 

سنوي يؤكد عدم الجمع بين المناصب المحظورة. 

5.  لجان مجلس اإلدارة  

اعلى  يحقق  بما  اإلدارة  مجلس  سيطرة  فعالية  لزيادة 
الشركة  أنشطة  على  والمهنية  االستقاللية  معايير 
المختلفة والحد من المخاطر التي تتعرض لها قام مجلس 
اإلدارة بتشكيل لجان، مفوض لها مسؤوليات وصالحيات 
بتنفيذ مبادئ  اللتزامها  نيابة عنه. ووفًقا  للعمل  محددة 
األدنى  الحد  اإلدارة  لجان مجلس  تنفذ  الرشيدة،  الحوكمة 
الشركة  لوائح حوكمة  عليها  تنص  التي  المتطلبات  من 

المعمول بها. 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين فرعيتين: 

1. لجنة التدقيق 

2. لجنة الترشحات والمكافآت 

لكل لجنة أدوار وواجبات وصالحيات على النحو الُمحدد من 
اختصاص  لكل  وفًقا  تحديدها  ويتم  اإلدارة  مجلس  ِقبل 
من اختصاصات اللجان، واعتمادها من مجلس اإلدارة. تم 
وضع اختصاصات لجان مجلس اإلدارة مع مراعاة المتطلبات 
التنظيمية المنصوص عليها في المواد رقم )18( و)19( من 
قانون حوكمة  من   )19( رقم  للمادة  وفًقا  الحوكمة.  نظام 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، ال يسمح 
وال يسمح  اإلدارة  لجان مجلس  لجنة من  أكثر من  بترأس 

بالجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة أخرى. 

5.1  لجنة التدقيق   

نظام  من   )18( رقم  للمادة  وفًقا  التدقيق  لجنة  إنشاء  تم 
المالية.  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة 
القطريين  المستثمرين  بمجموعة  التدقيق  لجنة  يترأس 
من  غالبيتها  وتتكون  اإلدارة  مجلس  من  مستقل  عضو 

أعضاء مستقلين. 

ال  المثال  سبيل  على  التدقيق،  لجنة  مسؤوليات  تشمل 
الحصر، ما يلي: 

• وضع إجراءات تقييم واختيار المدققين الخارجيين وضمان 
استقالليتهم أثناء أداء واجباتهم؛ 

• اإلشراف على الضوابط الداخلية للشركة، ومراقبة وظائف 
المدققين الخارجيين، والتنسيق مع المدققين الخارجيين، 

وضمان امتثالهم بتنفيذ المعايير الدولية؛ 

• اإلشراف على ومراجعة دقة وصحة البيانات المالية والتقارير 
السنوية وربع السنوية؛ 

• النظـر في ومراجعـة ومتابعـــة تقاريـر المدققيــن الخـارجيين 
واإليضــاحـــات الخاصــة بالبيانــات المــالية للشركة؛ 

• مراجعة الضوابط المالية والداخلية وأنظمة إدارة المخاطر؛ 

بانتظام،  الشركة ومراجعتها  إدارة مخاطر  • وضع سياسات 
واتجاهات  السوق،  وتغيرات  الشركة،  أعمال  مراعاة  مع 

االستثمار وخطط توسع الشركة؛ 

الداخلية  بالضوابط  المتعلقة  اإلدارة  مجلس  مهام  تنفيذ   •
للشركة؛ 

• تنسيق المناقشات بين المدقق الخارجي واإلدارة التنفيذية 
بخصوص عمليات تدقيق المخاطر؛ وعلى وجه الخصوص، 
مدى مالءمة السياسات والتقديرات المحاسبية، وتقديمها 
و  السنوي؛  التقرير  في  لتضمينها  اإلدارة  مجلس  إلى 
ومراقب  بالشركة  الداخلي  التدقيق  وحدة  بين  التنسيق 

الحسابات. 
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نوع العضوية في مجلس اإلدارةالمنصباالســم

غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  الشيخ/ حمد بن فيصل آل ثاني 

مستقل عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  السيد/ داني مخايل شرابيه 

ممثل عن العاملين في الشركة عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  السيد / ناصر عبداهلل المسند 

التوصياتعدد الغيابعدد الحضورتاريخ االجتماعرقم االجتماع

التوصية باعتماد البيانات المالية لسنة 2021-163 مارس،  2022/392022
التوصية يتعيين مدقق الحسابات لسنة 2022

التوصية باعتماد البيانات المالية للربع االول من عام 2022-213 ابريل،  2022/402022

التوصية باعتماد البيانات المالية للربع الثاني من عام 2022-43 أغسطس،  2022/412022

التوصية باعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022-243 اكتوبر،  2022/422022

--303 نوفمبر،  2022/432022

المراجعة و التوصية باعتماد خطة التدقيق الداخلي لعام 2023-283 ديسمبر،  2022/442022

نوع العضوية في مجلس اإلدارةالمنصباالســم

مستقلعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق السيد/ راشد فهد النعيمي

مستقلعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق السيد/ داني مخايل شرابيه

ممثل عن العاملين في الشركةعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيقالسيد/ ناصر عبداهلل المسند

المادة )19( من نظام حوكمة الشركات تنص على أنه يجب أن تجتمع لجنة التدقيق ستة )6( مرات على األقل في السنة.

واجتمعت لجنة التدقيق 6 مرات خالل عام 2022 على النحو التالي:

5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت   

الصادر  للمادة رقم )19( من قانون حوكمة الشركة  وفًقا 
عن هيئة قطر لألسواق المالية، تم دمج لجنة الترشحات 
لجنة  مسؤوليات  تشمل  واحدة.  لجنة  في  والمكافآت 
ما  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  والمكافآت  الترشيحات 

يلي: 

المكافآت،  سياسة  إعداد  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة   •
حوافز  وكذلك  المكافآت  إطار  وتضع  تحدد  التي 
واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  رئيس 

التنفيذية والموظفين.  

• تتحمل مسؤولية: 

)عند  وتعديل  إعداد  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة    )1
الحاجة( سياسة الترشحات.

اإلدارة  مجلس  لعضوية  الترشح  طلبات  استالم   )2
المناصب  لشغل  المرشحين  وترشيح  وتحديد 
الشاغرة في مجلس اإلدارة، وتقديمها إلى الجمعية 

العمومية العتمادها. 

المهارات،  تشمل  الترشح  معايير  أن  من  التأكد   )3
الفنية  المؤهالت  على  عالوة  والخبرة  والتوافر، 
لمتطلبات  وفًقا  الشخصية  والصفات  واألكاديمية 

هيئة قطر لألسواق المالية.  

4(  ترشيح من تراه مناسبًا لشغل أي من وظائف اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية العليا. 

التوصيات  وتقديم  التعاقب  • وضع سياسة خطط 
تعاقب  خطط  يخص  فيما  اإلدارة  مجلس  إلى 
تحديات  مراعاة  مع  التنفيذية،  واإلدارة  األعضاء 
المطلوبة.  والخبرات  والمهارات  الشركة،  وفرص 

يتم مراجعة هذه السياسة بانتظام. 

التقارير في هذا  وإعداد  ولجانه  اإلدارة  أداء مجلس  تقييم   •
الشأن وتقديمها إلى مجلس اإلدارة. 

والمكافآت  الترشحات  لجنة  اجتمعت  بمسؤولياتها،  للوفاء 
مرتين خالل السنة المالية2022. خالل االجتماع األول، المنعقد 
وسياسة  المكافآت  سياسة  ،لمراجعة  يوليو2022  في 

للجنة،  الثاني  االجتماع  في  و  اإلدارة  مجلس  تعويضات 
المنعقد في ديسمبر ،2022 اعدت اللجنة تقرير لتقييم أداء 

مجلس اإلدارة ورفعته إلى مجلس اإلدارة   

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء:

6.  اإلدارة التنفيذية

6.1  الرئيس التنفيذي: 

التوصيات  تقديم  عن  مسؤول  التنفيذي  الرئيس 
االستراتيجية إلى مجلس اإلدارة وتنفيذ االستراتيجيات 
اإلدارة.  مجلس  توجيهات  على  عالوة  والسياسات 
يتحمل المسؤولية التنفيذية لإلدارة اليومية للشركة 
الصالحيات  على  وبناًءا  التنفيذية.  اإلدارة  من  بدعم 

الموكلة إليه من قبل مجلس اإلدارة

يشغل هذا المنصب السيد/ جوزيف عبدو. 

6.2 رئيس الشؤون المالية:

ويصدر  المالية  والسياسة  االستراتيجية  ويدير  يحدد 
تقارير عن أطر أعمال مجموعة المستثمرين القطريين. 
يشرف أيًضا على وظائف المحاسبة المالية والتكاليف 
الوجه  على  المساهمين  ويستفيد  ُيَقِيم  أن  بهدف 
األمثل من الموارد المالية. باإلضافة إلى ذلك، يتأكد هذا 
وتدعم  تجارًيا  سليمة/وممتثلة  األعمال  أن  المنصب 

تحقيق األهداف االستراتيجية الشاملة للشركة.

يشغل هذا المنصب السيد/ أحمد توفيق. 

التنفيذي  الرئيس  مكتب   - التنفيذي  المدير   6.3 
التنفيذي  الرئيس  بمكتب  التنفيذي  المدير  منصب 
التنفيذي، حيث  للرئيس  رئيسية  يمثل وظيفة دعم 
تطوير  استراتيجيات  جميع  تسهيل  في  يساعد  أنه 
األعمال. في نفس الوقت، يجب على المدير التنفيذي 
يتأكد  غيابه.  أثناء  التنفيذي  الرئيس  واجبات  تغطية 
هذا المنصب من استمرارية األعمال والتواصل الفّعال 

مع األطراف الخارجية األخرى. 

الرئيس  بمكتب  التنفيذي  المدير  منصب  يشغل 
السيد/  القطريين  المستثمرين  لمجموعة  التنفيذي 

عمر الحسن. 

6.4 رئيس الشؤون القانونية:

من  والحد  العقود  إدارة  عن  أساسي  بشكل  مسؤول 
تبرمها  التي  باإلجراءات  المتعلقة  القانونية  المخاطر 
ببحث  يقوم  كما  لها.  التابعة  والشركات  الشركة 
المشاكل والنزاعات ذات الصلة بأنشطة شركات الشركة 
والتعامل معها في حدود صالحيات اإلدارة التنفيذية أو 
لمجلس  التابعة  القانونية  االستشارات  إدارة  الى  رفعها 
القانونية  المساعدة  يقدم  كما  األمر،  لزم  إن  اإلدارة 
للشركة،  التابعة  والشركات  اإلدارات  لرؤساء  المستمرة 
الداخلية  والسياسات  واللوائح  للقوانين  االمتثال  مع 

المعمول بها.

تشغل هذا المنصب السيدة/ ندين جرمانوس.

6.5  رئيس الشؤون اإلدارية:  

والشؤون  البشرية،  الموارد  وظائف  ويدير  ويوجه  يقود، 
المستثمرين  لمجموعة  المعلومات  وتكنولوجيا  اإلدارية 
القطريين. كما يشرف على وضع وتنفيذ االستراتيجيات، 
بشكل  والخدمات  واإلجراءات  والسياسات،  والعمليات، 
ومهمة  لرؤية  وفًقا  األعمال  أهداف  تحقيق  لدعم  فعال 

الشركة. 

يشغل هذا المنصب السيد/ أكرم األمين.

6.6  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي:

مسؤول  للشركة  الداخلي  للتدقيق  التنفيذي  الرئيس 
عن مساعدة مجلس اإلدارة و/أو لجنة التدقيق التابع لها 
في تنفيذ مسؤولياتها المتعلقة بحوكمة الشركة عن 
المتكاملة لتوفير تأكيد  التدقيق  طريق تقديم خدمات 
عن كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 
الشركة. في هذا  أقسام  الحوكمة في مختلف  وعملية 
الشأن، يقوم رئيس التدقيق الداخلي بإبالغهم بفعالية 
المالية  التقارير  إعداد  وموثوقية  العمليات  وكفاءة 

واالمتثال بالقوانين واللوائح المعمول بها. 

التدقيق  لجنة  عقدت  األخيرة،  شهًرا  عشر  االثني  خالل   •
اجتماعات.   )6( ستة  القطريين  المستثمرين  بمجموعة 
القطريين  المستثمرين  بمجموعة  التدقيق  لجنة  اعتمدت 
على  وإتاحته  نشره  تم  والذي  الرسمي  اللجنة  ميثاق 
القطريين المستثمرين  لمجموعة  االلكتروني   الموقع 
 /https://www.qatariinvestors.com/arabic/media-centre/reports 

فــي  المنعقــــد  األخيــــر  االجتمــــاع  خــــالل  ذلـك،  عـــلى  عـــــالوة 
السنوي  تقريرها  أيًضا  التدقيق  لجنة  صاغت  ديسمبر2022، 

ومراجعة األداء الذي تم مشاركته مع أعضاء مجلس اإلدارة. 

تتكون لجنة التدقيق من األعضاء التاليين: 
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يقوم رئيس التدقيق الداخلي بوضع خطط التدقيق 
نشاط  مسؤوليات  لتنفيذ  المخاطر  على  القائمة 
برنامج  إدارة  العمل،  يشمل  الداخلي.  التدقيق 
التطمينية  الخدمات  يوفر  الذي  الشامل  التدقيق 
وتحسين  القيمة  إلضافة  المصممة  واالستشارية 
عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة بالمنظمة.  

يشغل هذا المنصب السيد/ محمد المطري. 

6.7  اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من األفراد المذكورين أعاله، 
وتجتمع اللجنة التنفيذية بشكل دوري وعند الحاجة.

6.8  أداء ومكافأت اإلدارة التنفيذية العليا للعام 2022:

السيد/  التنفيذي  الرئيس  التنفيذية  اللجنة  يرأس 
جوزيف عبدو.

العليا  التنفيذية  اإلدارة  أداء  بتقييم  الشركة  تقوم 
من خالل نظام تقييم األداء المتبع في الشركة الذي 
يهدف إلى تطوير وتمكين أداء عال في اإلدارة الحالية 

والمستقبلية.

التنفيذية  اإلدارة  على  مالية  مكافآت  توزيع  يتم  لم 
خالل عام 2022.

6.9  أسهم اإلدارة التنفيذية الرئيسية في الشركة

منهم  كل  من  الموقعة  التعهدات  إلقرارات  وفًقا 
التنفيذيين  المدراء  يمتلك  لم   ،2022 للعام 

الرئيسيين أي أسهم في الشركة. 

7.  نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 

7.1  نظام الرقابة الداخلية

سياسات  في  متضمنة  الداخلية  الرقابة  مسؤولية 
مجموعة  داخل  الكيانات  جميع  على  يجب  الشركة. 
ضوابط  وجود  على  الحفاظ  القطريين  المستثمرين 
أنشطة  تتعامل  أن  يجب  أدنى،  داخلية كافية. كحد 
الشركة  في  المحددة  الرئيسية  المخاطر  مع  الرقابة 
الشركة  إدارة  تتحمل  للقانون.  ممتثلة  تكون  وأن 
الداخلية  الضوابط  تطبيق  عن  الكاملة  المسؤولية 

ضمن نطاقات مسؤوليتها. 

القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  وضع مجلس 
رؤية،  مع  تتوافق  كيان  كل  مستوى  على  أهداف 
السعي  عند  الكيان.  هذا  واستراتيجيات  ومهمة 
لتحقيق هذه األهداف، تواجه المنظمة أحداث وظروف 
قد تهدد تحقيق أهداف الشركة. للتخفيف من هذه 
داخلية  رقابة  نظام  وتنفيذ  تصميم  تم  المخاطر، 

فعال.

بالفعالية  يتسم  داخلية  رقابة  نظام  لتصميم 
والكفاءة، اعتمد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين 
القطريين إطار عمل الرقابة الداخلية الصادر عن لجنة 
رعاية المؤسسات التابعة )لهيئة تريد واي(. تم دمج 
إطار عمل لجنة رعاية المؤسسات المعتمد مع نموذج 
المدققين  معهد  من  به  الموصى  الثالثة  الخطوط 
الواجبات  عن  المسؤولية  لتحديد   )IIA( الداخليين 
المحددة في إطار العمل. باستخدام نموذج الخطوط 
المتعلقة  والمسؤوليات  الواجبات  تحديد  تم  الثالثة، 
في  التالية  الثالث  للمجموعات  والرقابة  بالمخاطر 

مجموعة المستثمرين القطريين:  

)1(   نموذج الخط األول - اإلدارة التشغيلية   

إن اإلدارة التشغيلية هي المسؤول بشكل رئيسي 
للتعامل مع المخاطر واالساليب المتبعة إلدارتها. 

الداخلية  الرقابة  وظائف   - الثاني  الخط  نموذج   )2(
واإلشراف 

تشمل وظائف الرقابة الداخلية واإلشراف في مجموعة 
الحصر،  ال  المثال  القطريين، على سبيل  المستثمرين 
اللجنة التنفيذية  ورؤساء األقسام المستقلين، وما إلى 
المستثمرين  مجموعة  في  المخاطر  إدارة  تكون  ذلك. 
القطريين مبنية على أساس مستقل لكل إدارة بحيث 
تكون كل إدارة مسؤولة عن االشراف ومراقبة عمليات 

المخاطر المرتبطة بها.  

)3(  نموذج الخط الثالث - التدقيق الداخلي

وموضوعي  مستقل  ضمان  الداخلي  التدقيق  يوفر 
اإلدارة  لمجلس  المخاطر  ورقابة  إدارة  فعالية  عن 

واإلدارة التنفيذية. 

7.2 إدارة المخاطر

اإلدارة  في  المركزية  األمور  من  هي  المخاطر  إدارة 
القطريين.  المستثمرين  لمجموعة  االستراتيجية 
إنها توفر عملية نظامية لتحديد المخاطر المرتبطة 
بأنشطة األعمال الجديدة والحالية. اعتمدت مجموعة 
المستثمرين القطريين إطار العمل المتكامل إلدارة 
رعاية  لجنة  عن  الصادر   )ERM( المؤسسية  المخاطر 
المؤسسات )COSO( لتلبية أهداف الشركة المتعلقة 
المخاطر  إدارة  عمل  إلطار  وفًقا  المخاطر.  بإدارة 
تم  المؤسسات،  رعاية  لجنة  عن  الصادر  المؤسسية 
واعتمادها من مجلس  المخاطر  إلدارة  وضع سياسة 

إدارة مجموعة المستثمرين القطريين. 

التابعة  الملفات  من  أي  عن  مسؤول  كل  يحتفظ 
التي تواجه  المهمة  المخاطر  للمخاطر بسجل يحدد 
تخفيف  أو  إلدارة  داخلية  ضوابط  وجود  مع  الشركة 
هذه المخاطر. يقوم المسؤول عن المخاطر بمراجعة 

مراجعة  ويتم  بانتظام.  المخاطر  سجالت  وتحديث 
المخاطر  لجنة  قبل  من  سنوًيا  المخاطر  سجل 
كما  اإلدارة.  ومجلس  التدقيق  لجنة  إلى  وتقديمها 
الداخلي  التدقيق  وإدارة  التنفيذية  اإلدارة  تقوم 
وتقييم  تحديد  في  المستخدم  النهج  بمراجعة 

المخاطر والضوابط الداخلية في سجل المخاطر. 

إدارة  تتبع  القطريين،  المستثمرين  مجموعة  في 
األعلى،  إلى  األسفل  من  تصاعدي  نهج  المخاطر 
مخاطر  عن  مدير/مسؤول  كل  يكون  بمعنى، 
المخاطر  عن  واإلبالغ  وتجميع،  تحديد،  عن  مسؤوًلا 
على  معها  والتعامل  وتقييمها  دمجها  يتم  والتي 
مسؤولية  هي  المخاطر  إدارة  الشركة.  مستوى 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  من  بدًءا  الجميع، 
كل  يقوم  إدارة/قسم.  كل  في  موظف  كل  إلى 
المستثمرين  مجموعة  في  المخاطر  عن  مسؤول 
القطريين بتحديد، وتحليل، وتقييم، وقبول، وقياس 
قد  التي  المالية  وغير  المالية  المخاطر  جميع  ورصد 
الشركة.  وسمعة  أداء  على  سلبي  تأثير  لها  يكون 
المستثمرين  مجموعة  في  المخاطر  إدارة  وظيفة 
وإجراءات  سياسات،  تطبيق  أيًضا  تضمن  القطريين 
مع  للتعامل  متسقة  بطريقة  المخاطر  ومنهجيات 
المخاطر المختلفة، وخاصة مخاطر االستثمار، ومخاطر 

السوق، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

7.3 التدقيق الداخلي
وظيفة التدقيق الداخلي هي جزء ال يتجزأ من بيئة 
حيث  القطريين.  المستثمرين  مجموعة  في  الرقابة 
لها  المخولة  وتفويضاتها  صالحياتها  تستمد  إنها 
المنبثقة  التدقيق  لجنة  من  المعتمد  ميثاقها  من 
من مجلس اإلدارة. وتتبع وظيفًيا إلى لجنة التدقيق 

وإدارًيا للرئيس التنفيذي.  

المستثمرين  مجموعة  في  الداخلي  التدقيق  إدارة 
القطريين هي إدارة مستقلة توفر تأكيدات موضوعية 
وأنشطة استشارية تهدف إلضافة القيمة والتحسين 
على  الشركة  تساعد  إنها  كما  الشركة.  لعمليات 
تحقيق أهدافها من خالل استخدام طريقة منهجية 
ومنظمة قائمة على تقييم وتحسين فعالية عمليات 
الشأن،  هذا  في  والحوكمة.  والرقابة  المخاطر،  إدارة 
تقوم إدارة التدقيق بإجراء تقييمات منتظمة وتقدم 

تأكيد موضوعي ومستقل وخدمات استشارية. 

الداخلي  التدقيق  إدارة  حصلت   ،2018 عام  خالل 
أعلى  على  القطريين  المستثمرين  بمجموعة 
التقييم  في  عام«  بشكل  مطابق  »تقييم  تصنيف 
أجرته  الذي  الداخلي  التدقيق  إلدارة  للجودة  الخارجي 

 .)PWC( شركة برايس ووترهاوس كوبرز

إدارة التدقيق مسؤولة عن الوظائف المحددة التالية، 
على سبيل المثال ال الحصر: 

فعالية  ومدى  الشركة  على  الخطر  تأثير  مراجعة   •
أي  مواجهة  في  الشركة  داخل  النظم  ومالئمة 

تغييرات حاسمة و/أو غير متوقعة في السوق؛ 

المستثمـريـن  مجموعـة  تواجهــه  خطــر  أي  تقييم   •
القطريين أو أي مخاطر محتملة قد تواجهها؛ و 

• تقديم أي اقتراح أو توصية لتخفيف هذه المخاطر. 

7.4 التدقيق الخارجي

لألسواق  قطر  هيئة  ولوائح  الشركات  لقانون  وفًقا 
لمجموعة  العمومية  الجمعية  تعين  المالية، 
المستثمرين القطريين مدقق خارجي وفًقا لتوصية 
لجنة التدقيق المقدمة إلى مجلس اإلدارة. وبناء على 
توصيات مجلس اإلدارة، تم تعيين ديلويت كمدققين 
العادية  السنوية  العمومية  الجمعية  خالل  خارجيين 
 19 في  المنعقدة  القطريين  المستثمرين  لمجموعة 

أبريل 2022

تم تعيين المدقق الخارجي لمدة سنة واحدة، قابلة 
سنوات  خمس  أقصى  بحد  مماثلة  لمدة  للتجديد 

متتالية. 

يجب أن يكون المدقق الخارجي المعين مسجًلا في 
لألسواق  لدى هيئة قطر  الخارجين  المدققين  قائمة 
المهنية.  المعايير  ألعلى  يمتثل  أن  ويجب  المالية 
عن  تماًما  مستقل  الخارجي  المدقق  يكون  أن  يجب 
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وليس له أي تعارض 

في المصالح في عالقته مع الشركة. 

أمام  التقرير  قراءة  الخارجي  المدقق  على  يجب 
من  استفسارات  أي  وتوضيح  العمومية  الجمعية 

المساهمين. 

البيانات  بأن  معقول  تأكيد  الخارجي  المدقق  يقدم 
وأداء  المالي  المركز  عادل  بشكل  تمثل  المالية 
يقوم  أعاله،  ذكر  ما  تحقيق  من  للتأكد  الشركة. 
بشكل  التدقيق  عمليات  بإجراء  الخارجي  المدقق 

مستقل عن الشركة. 

كما يقدم المدقق الخارجي تأكيد معقول عن مدى 
مالئمة تصميم، وتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة 
المالية وضمان محدود  التقارير  إعداد  الداخلية على 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة  بقانون  االمتثال  عن 
حوكمة  نظام  وتشمل  الصلة،  ذات  والتشريعات 

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  الخارجي  المدقق  يقدم 
مجموعة  لها  تتعرض  مخاطر  بأي  تتعلق  معلومات 
انتهاكات  أي  عن  وكذلك  القطريين  المستثمرين 
الفور  على  سيقومون  انتهاك،  أي  حالة  في  محددة. 
بإبالغ السلطات ذات الصلة مثل هيئة قطر لألسواق 

المالية.
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8. تعارض المصالح

تلتزم الشركة التزاًما تاًما بممارسة أعمالها بعدالة ونزاهة 
لديها  المصالح  وأصحاب  مساهميها  مصالح  أن  لضمان 
مجموعة  ُتقر  سليمة.  بطريقة  وحمايتهم  خدمتهم  يتم 
أعلى  على  الحفاظ  بأهمية  القطريين  المستثمرين 
قصارى  الشركة  تبذل  مساهميها.  بين  الثقة  مستويات 

جهودها إلدارة أعمالها باحترام، ونزاهة ومسؤولية. 

تعارض  بمراقبة  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تقوم 
والشركات.  المعامالت  مستوى  على  المحتمل  المصالح 
وأصحاب  موظفيها  بين  الوعي  برفع  الشركة  تقوم  كما 
في  تعارض  حاالت  أي  حدوث  لتجنب  لديها  المصالح 
اإلدارات  جميع  ليغطي  المجهود  هذا  ويمتد  المصالح. 
مع  للتعامل  إجراءات  وضع  تم  للشركة.  التابعة  والفروع 

حاالت التعارض في المصالح بطريقة عادلة وشفافة. 

هيئة  عن  الصادرة  الصلة  ذات  بالقواعد  الشركة  تلتزم 
التي  واللوائح  القوانين  وكذلك  المالية  لألسواق  قطر 
تؤدي  التي قد  المواقف  الشركة، بخصوص  أعمال  تحكم 
سياسة  الشركة  تنفذ  المصالح،  في  تعارض  حدوث  إلى 
لمعالجة  الضرورة  عند  مراجعتها  يتم  المصالح  لتعارض 

الثغرات المحتملة. 

 ، عام2022  خالل  أنه  ذكره  الجدير  من  ذلك،  على  عالوة 
أي مواقف  لتجنب حدوث  إجراءات جديدة  الشركة  اتخذت 
وقعت  لذلك،  الداخل.  من  التداول  المصالح/  في  تعارض 
 )1( إقراًرا وتعهًدا ذات صلة باإلفصاح عن  التنفيذية  اإلدارة 
ما إذا كانوا هم أو أفراد عائالتهم )على النحو المحدد في 
نظام هيئة قطر لألسواق المالية( يمتلكون أي أوراق مالية 
في الشركة من عدمه؛ و)2( ما إذا كانوا قد قاموا بشراء 
علمهم  من  الرغم  على  الشركة  في  أسهمهم  باعوا  أو 
تؤثر  قد  عنها  مفصح  وغير  حساسة  معلومات  بوجود 
حدوث  منع  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف  األسهم.  سعر  على 
في  المطلعين  المصالح/تداول  في  تعارض  مواقف  أي 

الشركة وفرض شروط عالية الشفافية. 

9. حماية المساهمين

من  الشركة  مساهمي  بين  والمساواة  العدالة  تعتبر 
المبادئ الرئيسية لحوكمة شركات فعالة، وتعتبر الشركة 
مساهميها  بمعاملة  وتلتزم  أولوية  ذا  المبدأ  هذا  أن 

بأعلى مستوى من النزاهة والشفافية والمساواة. 

من األهداف األساسية للشركة زيادة القيمة للمساهمين 
تتفهم  ومستدامة.  رشيدة  استراتيجيات  خالل  من 
إلى  قيمة  تضيف  السليمة  الشركة  حوكمة  أن  الشركة 
أنشطتها وعالقاتها مع أصحاب المصالح. ُتعد المحافظة 
على ثقة المساهمين وأصحاب المصالح واحدة من الركائز 

األساسية ألنشطة أعمال الشركة. 

يبذل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية دائًما قصارى 
وااللتزام  السليمة  الحوكمة  مبادئ  لتنفيذ  جهودهم 

بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للمساهمين. 

تم وضع سياسة حماية المساهمين امتثاًلا لنظام هيئة 
والقوانين  الشركة  تأسيس  وبنود  المالية  لألسواق  قطر 
المستثمرين  مجموعة  وتطمح  الصلة.  ذات  واللوائح 
التي  المعايير  من  أبعد  هو  ما  إلى  للوصول  القطريين 

تحددها المعايير التنظيمية.

9.1  حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية

حضور  على  وتشجيعهم  المساهمين  دعوة  يتم 
اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. الجمعية 
فرصة  يتيح  منتدى  بمثابة  هي  السنوية  العمومية 
اإلدارة  مجلس  ومشاركة  إلى  لالستماع  للمساهمين 

في األمور المتضمنة في جدول األعمال. 

وفًقا للمادة رقم 38 من قانون الشركات، والمادة رقم 
32 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
لألسواق المالية والمادة رقم 57 من النظام األساسي، 
األقل من  يمثلون 25٪ على  الذين  للمساهمين  يحق 
الجمعية  اجتماع  عقد  إلى  الدعوة  الشركة  مال  رأس 
ينص  التي  لإلجراءات  ووفًقا  العادية.  غير  العمومية 
عليها القانون وخاصة المادة رقم 32 من نظام حوكمة 
المالية، يحق  الصادر عن هيئة قطر لألسواق  الشركة 
للمساهمين الذين يمتلكون 10٪ على األقل من رأس 
العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  طلب  الشركة  مال 
شرط أن تبرر األمور التي تم طرحها لعقد هذا االجتماع. 

تضمن الشركة مراعاة حقوق المساهمين فيما يتعلق 
باجتماعات وإجراءات الجمعية العمومية، التي تشمل، 

على سبيل المثال ال الحصر: 

العمومية  الجمعية  اجتماعات  بتاريخ ومكان  اإلخطار   •
واستالم جدول أعمال االجتماعات بمدة ال تقل عن 21 
يوًما على األقل قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. 
باإلضافة إلى ذلك، يتم نشر التقارير المالية للشركة 
وتقارير مجلس اإلدارة في اثنين من الصحف المحلية 

اليومية )واحدة منهما باللغة العربية(؛ 

• حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في 
مناقشاتها؛ 

• مناقشة األمور المدرجة في جدول األعمال؛ 

في  إدراج  طلب  بذلك،  يسمح  القانون  كان  إذا   •
ليتم  أمور معينة  العمومية  الجمعية  جدول اجتماع 

مناقشتها خالل اجتماع الجمعية العمومية. 

والحصول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  أسئلة  طرح   •
على إجاباتها؛ 

إذا  العمومية  للجمعية  التظلم  للمساهمين  يحق   •
اعتبروا أن اإلجابات غير كافية؛  

• التصويت على القرارات العامة، وتلقي معلومات عن 
القواعد واإلجراءات التي تحكم عملية التصويت؛ 

• الحق في االعتراض على أي قرار يخدم أو يضر مصالح 
منفعة  يقدم  أو  المساهمين؛  من  معينة  مجموعة 

خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة و/أو أعضاء الشركة ضد 
مصالح الشركة؛ و

في  العمومية  الجمعية  اجتماع  محضر  على  االطالع   •
الوقت المحدد. 

نظام  من   32 رقم  المادة  بموجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
حوكمة الشركة الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية،

وبتوكيل(  )خطًيا  تعيين  المساهمين  ألحد  يحق 
لحضور  اإلدارة  مجلس  في  عضًوا  ليس  آخر  مساهم 
هذا  يحوز  أال  شريطة  عنه؛  نيابة  العمومية  الجمعية 
المساهم عن طريق الوكيل على أكثر من نسبة )٪5( 
من أسهم رأس مال الشركة. يحق للمساهم الموكل 
ذات  واللوائح  للقوانين  وفًقا  التصويت  في  المشاركة 
الصلة وبموجب التعليمات المعطاة له من المساهم. 

يحق للمساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور 
اجتماع الجمعية العامة. ويمثلهم في الحضور النائبون 

عنهم بالقانون.

9.2 حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع األرباح

للشركة  المتاحة  الخيارات  أحد  هو  األرباح  توزيع 
الجمعية  اجتماع  إلى مساهميها. خالل  كقيمة عائدة 
توزيع  بشأن  توصيته  اإلدارة  مجلس  يقدم  العمومية، 
التوزيع  هذا  يستند  الشركة.  مساهمي  على  األرباح 
على عدة عوامل مثل األداء العام للشركة خالل العام، 
المستقبلية  النقدية  والمتطلبات  المالية،  والنتائج 
والسيولة، وكذلك الظروف العامة للسوق وغيرها من 
العوامل التي يراها مجلس اإلدارة أنها ذات صلة. وفًقا 
األرباح  تسليم  يتم  بالشركة،  األرباح  توزيع  لسياسة 
المعتمدة للتوزيع من الجمعية العمومية، سواء كانت 
للمساهمين  كحق،  منحة،  أسهم  أو  نقدية  أسهم 
قطر  شركة  في  به  المحتفظ  السجل  في  المدرجين 
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9.3 حقوق المساهمين األقلية

في  بما  المساهمين،  جميع  معاملة  الشركة  تضمن 
جميع  يحصل  تمييز.  أي  دون  بالتساوي  األقلية،  ذلك 
المساهمين على نفس المعلومات بغض النظر عن 

عدد األسهم التي في حوزتهم. 

األقلية حقوقهم  المساهمين  إعطاء  الشركة  تضمن 
المستحقة في الوصول إلى المعلومات وسماع آرائهم.

قانون  من   32 رقم  المادة  في  المذكور  لإلجراء  وفًقا 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة 
حقوقهم  ممارسة  األقلية  للمساهمين  يحق  المالية، 
في  وتصويتهم  بمشاركتهم  يتعلق  فيما  الكاملة 
طريقة  الشركة  تتبنى  العمومية.  الجمعية  اجتماعات 
التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة 
القسم 3-5 من سياسة  راجع  المعلومات،  )لمزيد من 
للتمثيل  الفرص  يعطي  الذي  المساهمين(،  حماية 

عالوة  اإلدارة.  مجلس  في  األقلية  للمساهمين  العادل 
على ذلك، قامت الشركة بتنفيذ آلية لتقديم الشكاوى 

واإلبالغ عن أي انتهاكات أو مخاطر قد تهدد الشركة.

10.  حقوق أصحاب المصالح
كشريك  بها  لالعتراف  ممكن  جهد  كل  الشركة  تبذل 
ووفًقا  األساسية  لقيمها  وفًقا  يعمل  بالثقة  جدير  أعمال 

للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وشفافية،  بمسؤولية  أعمالها  بمباشرة  ملتزمة  الشركة 
قيمة  وإنشاء  المصالح،  أصحاب  جميع  حقوق  لحماية 

واستدامة من خالل تطبيق الممارسات السليمة. 
تحمي الشركة حقوق أصحاب المصالح من خالل ضمان: 

• معاملة جميع أصحاب المصالح معاملة عادلة دون أي 
تمييز؛ 

• منح أصحاب المصالح حق الوصول إلى المعلومات 
والبيانات المتعلقة بأنشطتهم في الوقت المحدد 

وبشكل منتظم؛ 

• حماية أصحاب المصالح وفًقا لجميع القوانين واللوائح 
ذات الصلة؛ 

• معالجة مخاوف أصحاب المصالح في الوقت المحدد. 

إبالغ  سياسة  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وضعت 
عن المخالفات لتصميم وإنشاء وعي عن أي حوادث تحتاج 
تهدف  التنفيذية.  اإلدارة  إلى  مجهول  بشكل  اإلبالغ  إلى 
وأصحاب  ومساهميها  الشركة،  حماية  إلى  السياسة 

المصالح لديها. 

تشمل هذه السياسة المذكورة سلفًا على سبيل المثال 
ال الحصر، الحق ألي موظف في الكشف عن أي سوء تصرف 
غير  االستخدام  أو  االستخدام  سوء  مثل  الشركة  داخل 
القطريين  المستثمرين  مجموعة  وموارد  ألموال  المالئم 

و/أو أي مخالفات جنائية دون خوف من العقاب. 

11.  عالقات المستثمرين

الهادف  اإلفصاح  بأهمية  وتقر  مساهميها  الشركة  تقدر 
وفي الوقت المناسب عن المعلومات. 

عن  مسؤول  بالشركة  المستثمرين  عالقات  مسؤول 
خالل  من  الشركة  في  المستثمرين  ثقة  على  الحفاظ 
إجراء اتصاالت واضحة ومتسقة بين اإلدارة، والمساهمين 
المستثمرين  عالقات  مسؤول  ينظم  االستثمار.  ومجتمع 
البيانات  مع  والتعامل  المساهمين،  اجتماعات  عقد 

الصحفية، وبالتعاون مع المتحدث الرسمي للشركة، 

يدير االتصاالت الخارجية للشركة في حالة األزمات. كما أن 
مع  التعامل  عن  مسؤول  المستثمرين  عالقات  مسؤول 
طريق  عن  اإلدارة  مجلس  مع  التنسيق  بعد  الشائعات 
بالشائعات  المجلس وقد بنيت سياسة خاصة  أمين سر 

وكيفية التعامل معها. 
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تقر الشركة بأن قاعدة مساهميها مختلفة، وبالتالي قد 
الكمية  المعلومات  نشر  يتم  مختلفة.  التوقعات  تكون 
يتم  الصلة.  ذات  للوائح  وفًقا  السنة،  طوال  والنوعية 
سنوي  ربع  بشكل  المستثمرين  عالقات  مؤتمر  تنظيم 
لتقديم  بالشركة  التنفيذيين  المديرين  مع  الهاتف  عبر 
أن  كما  األسئلة.  على  والرد  الشركة  أداء  عن  تحديثات 
قيمة  فرصة  هو  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع 
الشركة،  وإدارة  اإلدارة  مجلس  مع  لالجتماع  للمساهمين 
الشركة،  ألنشطة  اإلدارة  مجلس  مراجعة  إلى  واالستماع 

ومعرفة خطط التطوير وطرح أي أسئلة. 

على  ذلك  في  بما  والسابقة،  الحالية  المعلومات  توجد 
سبيل المثال ال الحصر، البيانات الصحفية، والنتائج المالية 

وعروض المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة:
.www.qatariinvestors.com/arabic/investor-relations

مكــتب عـــالقــــات المستثمريــن بمجموعــة المستثمريــن 
القطــريين يدعــو إلى تقـــديم ويرحـــب بأي مالحظـــات من 
االستثمار.  أي عضو من مجتمع  المساهمين وكذلك من 
إلى  إلكتروني  بريد  رسالة  إرسال  يرجى  استفسارات،  ألي 

t.fayad@qatariinvestors.com :العنوان

12.  اجتماعات الجمعية العمومية

في  القطريين  المستثمرين  مجموعة  مساهمي  اجتمع 
اجتماع جمعية عمومية عادية عقد يوم  الثالثاء الموافق 
19 أبريل 2022 تم عقد هذا االجتماع تحت إشراف ممثلي 
الخارجيين  المدققين  وبحضور  والصناعة  التجارة  وزارة 
وفًقا  االجتماع  هذا  عقد  تم  بارتنر  أند  رودل  للشركة، 
هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  لمتطلبات 
االجتماع،  خالل  الشركات.  وقانون  المالية  لألسواق  قطر 
السنوي  التقرير  المساهمين  إلى  اإلدارة  مجلس  قدم 
لعام 2021، الذي تضمن أداء الشركة في عام 2021 وكذلك 

استراتيجية األعمال للسنة القادمة

سجالت المساهمين

الصادر  الشركة  حوكمة  نظام  من   25 رقم  للمادة  وفًقا 
عن هيئة قطر لألسواق المالية، تفصح الشركة عن كبار 

مساهميها الحاليين.

النسبة المئوية عدد األسهمالمساهم

47.46٪** حوالي 590.000.000المسند ذ.م.م.

مجموعة إزدان القابضة من خالل شركاتها التابعة 
واألطراف ذات الصلة

25.02٪** حوالي  311.040.890

**وفًقا لقائمة المساهمين المستلمة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية )QCSD( كما في  29 ديسمبر 2022

تقرير حوكمة الشركة 2022مجموعة المستثمرين القطريين 5859

13.  متطلبات اإلفصاح

وفًقا للمادة رقم 4 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن 
هيئة قطر لألسواق المالية ومن أجل تحقيق أعلى معايير 
اإلفصاح، تتبع مجموعة المستثمرين القطريين اإلجراءات 

التالية:

تكون  عنها  ُمفصح  معلومات  أي  بأن  الشركة  تضمن   •
دقيقة، وواضحة وموثوق بها باستمرار. 

• في هذا السياق، أنشأت الشركة فرق عمل داخلية من 
حوكمة  لقواعد  الشركة  امتثال  ضمان  مسؤوليتها 

الشركة.

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  القانونية  الشؤون  إدارة  تساعد   •
فهم  على  الصلة  ذات  الشركة  وإدارات  التنفيذية 
أدوارهم ومسؤولياتهم المتعلقة بمتطلبات اإلفصاح. 

وفًقا لقواعد ولوائح الحوكمة المعمول بها، تلتزم مجموعة 
أي  عن  الحاجة(  )عند  باإلفصاح  القطريين  المستثمرين 
انتهاك حدث خالل السنة المالية، وفي نفس الوقت تنفذ 

أيًضا التدابير االحترازية لتجنب تكرار نفس األحداث. 

رقم 52 من دليل قواعد طرح وإدراج  المادة  إلى  بالرجوع 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  المالية  األوراق 
المتعلق باإلفصاح عن الدعاوى القضائية للشركة، يرجى 
 31 في  كما  المالية  البيانات  في  االيضاحات  إلى  الرجوع 

ديسمبر 2022.

العالقة  ذوي  األطراف  مع  معامالت  أي  عن  اإلفصاح  يتم 
التفصيلي  الكشف  أو خالفها في  سواء صفقات كبيرة 
الشركات  قانون  من    )122( المادة  ألحكام  وفقا  المعد 
التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 والمادة )13( من النظام 
األساسي للشركة والمادة 4.11 من نظام حوكمة الشركات 
قطر  هيئة  عن  الصادر  القانونية  والكيانات  المدرجة 
البيانات  السنوي/  التقرير  ضمن  وأيضا  المالية  لألسواق 
المساهمين للمصادقة  المعروض على  المدققة  المالية 

عليه. 

مراجعة  يرجى  المعامالت،  تلك  تفاصيل  على  لالطالع 
البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2022 الواردة 
ال  جزًء  الحوكمة  تقرير  يشكل  السنوي.  التقرير  بنهاية 

يتجزأ من التقرير السنوي للشركة. 

االشخاص  جميع  على  تعميم  بنشر  الشركة  تقوم 
المطلعين  وأعضاء مجلس اإلدارة إلبالغهم بدخول فترة 
التداول  من  ويحذرهم  الشركة  بأسهم  التداول  حظر 
بسهم الشركة. لم تسجل أي تداوالت في فترات الحظر 
الالئحة  ألحكام  وفقا  باألسهم  التداول  فيها  يمنع  التي 
المالية  األوراق  وإدارج  طرح  نظام  قطر  لبورصة  الداخلية 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  والصادر  المالية،  األسواق  في 

المالية
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المسؤولية 
االجتماعية

14.  المسؤولية االجتماعية للشركة

انطالًقا من التزامنا تجاه المجتمع والوطن، فإن الشركة تعتبر المسؤولية االجتماعية للشركات ركيزة أساسية لبيئة العمل، 
وينصب تركيز الشركة في أنشطة حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية للشركات على تبني الممارسات األخالقية وإظهار 

االلتزام تجاه المساهمين وأصحاب المصلحة.

مجموعة  تمكنت  صاحبتها،  التي  القيود  وجميع  كوفيد-19  جائحة  تبعات  من  التعافي  العالم  فيه  بدأ  الذي  الوقت  وفي 
المسؤولية  أنشطة  بعض  في  جديدة  مبادرات  وإطالق  المبادرات  من  العديد  في  المشاركة  من  القطريين  المستثمرين 

االجتماعية على مستوى الشركة وكافة الشركات التابعة لها كذلك. 

دور الشركة في كأس العالم 2022

تشرفت مجموعة المستثمرين القطريين بتقديم باقة متميزة من الخدمات خالل كأس العالم لكرة القدم 2022، تلك البطولة 
االستثنائية التي تركت إرًثا دائًما من التنمية االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية والبشرية المستدامة لدولة قطر. وقد وفرت 
هذه الفعالية المثالية فرصة غير مسبوقة ألعمالنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع، حيث قدمت مجموعة المستثمرين القطريين 

من خالل شركاتها التابعة وشركائها ما يلي: 

الراسية  الثالث  السياحية  للسفن  تسهيالت  تقديم   •
فريدة  ضيافة  تجربة  قدمت  والتي  الدوحة،  ميناء  في 
لمشجعي كأس العالم، كما قدمت كل المساعدة على 
جانب الشاطئ والدعم التشغيلي لتسهيل العمليات 

اليومية لهذه السفن.

العالم،  بكأس  المتعلقة  البضائع  من  األكبر  الجزء  نقل   •
المالعب  ببناء  المتعلقة  البضائع  تضمنت  والتي 
المختلفة والمواد الغذائية وغيرها من اإلمدادات لتلبية 
الذين قاموا  الهائل  الضيوف  المتطلبات اإلضافية لعدد 

بزيارة قطر خالل البطولة. 

• تسهيل إجراءات دخول مذيعي القناتين الرسميتين في 
المكسيك »تيليفيزا« و«تي في أستيكا« المعتمدتين من 
كأس  فعاليات  لتغطية  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل 

العالم.

• توفير الفتات العالمات التجارية لثمانية مالعب و100 مكان 
وتركيب  المنافسات،  تستضف  لم  التي  األماكن  من 
الحواجز،  من  كم   87 وحوالي  الطرق،  الفتات  من  اآلالف 

وما يقرب من 20.000 علًما في الشوارع. 

بدًءا  البطولة،  خالل  النقل  خدمات  من  العديد  تقديم   •
النقل  خدمات  إلى  التقليدية  السيارات  تأجير  من 

والمواصالت. 

الفحــص  بأجـهــزة  المــالعـــب  تأميــن  في  المســاهمــة   •
والبوابات  المعادن،  عن  الكشف  وأجهزة  الشخصي، 
الدوارة اآللية، وتوفير وحدات متنقلة لفحص المركبات، 
المركبات، ومعدات  واألنظمة المتطورة للفحص أسفل 
ونقاط  المركبات،  تفتيش  لنقاط  التهديدات  كشف 

التفتيش لسفن الرحالت البحرية. 

المستثمرين  مجموعة  موظفي  من  العديد  انضمام   •
التطوعي  برنامج فيفا  إلى  التابعة  القطريين وشركاتها 
ومساهمتهم في العديد من األنشطة طوال شهر كأس 

العالم 2022. 
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اللياقــة والصحــة

الحياة  أسلوب  تدعم  القطريين  المستثمرين  مجموعة  إن 
لياقتهم  مستوى  تحسين  خالل  من  لموظفيها  الصحي 
تنظمه  الذي  اللياقة«  »تحدي  الثالثة  المواسم  ففي  البدنية؛ 
إحدى شركات الشركة، وهي شركة يوروبكار، اختارت الشركة 
جسم  كتلة  مؤشر  وحققوا  الوزن  فقدوا  الذين  الفائزين 
الموظفين  لياقة  مستوى  تحسين  بهدف  وذلك  صحي، 

والحفاظ على نمط حياة صحي.

شركاء  إحدى  قطر،  شيبنج  ميديترينيان  شركة  نظمت 
بطولة  البحرية،  للخدمات  القطريين  المستثمرين  مجموعة 
التي  الثالثة  المرة  وهي  القدم«،  لكرة  الشركة  درع  »تحدي 
رياضية  فعالية  شيبنج  ميديترينيان  شركة  فيها  تنظم 
هذه  شهدت  وقد  قطر.  بدولة  الشحن  لشركات  حصرية 
البطولة مشاركة 14 فريًقا، فيما يمكن اعتباره ضمن جهود 
الشركة الرامية للحفاظ على لياقة موظفينا وصحتهم، فضاًل 

عن إشعارهم بالترفيه والتقدير.

اليوم العالمي للمرأة

دور  عن  للحديث  لموظفيها  يوًما  يوروبكار  شركة  نظمت 
وقد  المرأة،  ضد  التحيز  على  والقضاء  المجتمع  في  المرأة 
جاءت هذه الفعالية في إطار تقويم الفعاليات السنوية التي 
وتبادل  التواصل  من  الموظفين  لتمكين  الشركة  تنظمها 

المعارف والخبرات بشأن مواضيع محددة.

التوعية بسرطان الثدي

العالمي  الشهر  القطريين  المستثمرين  مجموعة  دعمت 
شركة  خالل  من  أكتوبر،  في  الثدي  بسرطان  للتوعية 
لزيادة  سنوية  حملة  تنظيم  تم  حيث  لها،  التابعة  يوروبكار 
والوقاية  أسبابه  في  للبحث  األموال  وجمع  بالمرض  الوعي 
الحملة  شهدت  وقد  منه.  والشفاء  وعالجه  وتشخيصه  منه 
تتعلق  كلها  جوائز،  وتوزيع  مسابقة  تتضمن  تجمع  تنظيم 

بسرطان الثدي.

قطر  شيبينج  ميديترينيان  شركة  قامت  ذلك،  على  عالوة 
للخدمات  القطريين  المستثمرين  مجموعة  شركاء  إحدى   –
الطبي  المركز  من  محلي  لطبيب  الدعوة  بتوجيه   – البحرية 
المكتب  في  الموظفات  بين  الوعي  مستوى  لرفع  اآلسيوي 

بشأن هذا الموضوع.

البيئة

المجتمع  البيئة والتزامها تجاه  في إطار تركيز الشركة على 
اتفاقية  القطريين  المستثمرين  مجموعة  أبرمت  ورفاهيته، 
لتدوير  معتمد  مصنع  أول  اإللكترونيات؛  تدوير  مصنع  مع 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في  اإللكترونية  النفايات 
الخليجي، حيث ستقوم الشركة وجميع الشركات التابعة لها 
بإعادة تدوير جميع نفاياتها اإللكترونية من خالل مصنع تدوير 
اآلثار  تقليل  بهدف  وذلك  سنوي،  أساس  على  اإللكترونيات 
الضارة  اإلشعاعات  إصدار  في  المتمثلة  لإللكترونيات  الضارة 

التي ال يمكن رؤيتها أو الشعور بها على المدى القصير.

التابعة  الشركات  يوروبكار، إحدى  لذلك، قامت شركة  إضافة 
على  التدوير  إعادة  أنشطة  من  للعديد  بالترتيب  للشركة، 

مدار العام، ومنها: 

• إعادة تدوير 500 كجم من نفايات الورق )لدينا صورة الشهادة(

خردة  إطار   20 تدوير  تم  حيث  اإلطارات  نفايات  تدوير  إعادة   •
)الشهادة متاحة أيًضا(

األحبار  تدوير  تم  حيث  اإللكترونية؛  النفايات  تدوير  إعادة   •
والمواد الكهربائية

فضًلا عن ذلك، تعاونت الشركة، من خالل الشركات التابعة 
 HYPERLINK( البيئية  لإلجراءات  الدوحة  مشروع  مع  لها، 

 »https://www.instagram.com/deapqatar/?hl=en«
حيث   ،)https://www.instagram.com/deapqatar hl=en
يوم  وفي  الرملية.  الكثبان  تنظيف  في  زمياًل   24 ساعد 
منظمات  من  متطوًعا   150 من  يقرب  ما  شارك  الفعالية، 

مختلفة، إذ تضافرت جهودهم جميًعا في إزالة 400 كجم من 
القمامة في غضون ساعة واحدة.  

جدير بالذكر أن حماية البيئة ركيزة أساسية من ركائز نموذج 
أعمالنا المستدام. ومن وحي االلتزام الراسخ لشركة إسمنت 
المستثمرين  لمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى   – الخليج 
القطريين للصناعات – نحو الحد من األضرار البيئية، نسعى 
دائًما إلى أن تتميز عملياتنا قدر اإلمكان بالكفاءة والفعالية 
مجاالت  في  التحسن  تحقيق  على  باستمرار  نحرص  كما 
استخدام المياه والطاقة، وحماية التنوع البيولوجي المحلي، 
االنبعاثات.  وخفض  الضوضاء،  ومكافحة  النفايات،  وإدارة 
نسعى  تنفيذها،  نواصل  التي  األنشطة  جميع  وبفضل 
مجال  في  الرائدة  الشركات  من  واحدة  لنكون  جاهدين 

االستدامة ورعاية البيئة. 

وااللتزام  الخليج  إسمنت  شركة  سياسة  مع  وتماشًيا 
بالمسؤولية االجتماعية، قامت الشركة بزرع 520 شجرة جديدة 
إدراًكا  وذلك  اإلقامة،  وأماكن  المصنع  وحدود  مبانيها  داخل 
في  يتراكم  الزائد  الكربون  أكسيد  ثاني  بأن  الشركة  من 
يأتي  وهنا  المناخ،  تغير  في  يساهم  وبالتالي  الجوي  غالفنا 

دور األشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتزيل الكربون 
وتخزنه بينما تطلق األكسجين مرة أخرى في الهواء. 

شركة  أطلقت  المبادرة،  لهذه  واستمراًرا  ذلك،  على  عالوة 
النفايات  لتنظيف  مبتكرة  حملة  العام  هذا  الخليج  إسمنت 
الذي  الطريق  نفايات في مواقع مختلفة على  ووضع حاويات 
يربط المصنع بطريق أم باب. وكثمرة لهذه الحملة، تم جمع 
حوالي 5 أطنان من النفايات واإلطارات ووضع 12 حاوية نفايات 
في مواقع مختلفة، وذلك بهدف تقليل تلوث الهواء والتربة 
موظفينا  بين  البيئي  الوعي  وزيادة  اإلمكان  قدر  والمياه 

ومقاولينا وعمالئنا. 

اليوم العالمي للرجل

العالمي  اليوم  القطريين  المستثمرين  مجموعة  دعمت 
للرجل من خالل مشاركة إحدى شركاتها التابعة في فعالية 
لزيادة  نوفمبر؛  شهر  خالل  الشوارب  إطالق  تتضمن  سنوية 
البروستاتا  كسرطان  للرجال،  الصحية  بالقضايا  الوعي 

وسرطان الخصية واالنتحار. 
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التبرع بالدم

لها  التابعة  والشركات  الشركة  موظفي  من  العديد  شارك 
في حملة للتبرع بالدم نظمتها مؤسسة حمد الطبية أوائل 
شهر نوفمبر في برج مجموعة المستثمرين القطريين، المقر 
لكرة  العالم  كأس  فعاليات  انطالق  قبل  للشركة،  الرئيسي 

القدم 2022 مباشرة.

المجتمع

خالل شهر رمضان المبارك، أقامت الشركة والشركات التابعة 
الموظفون  قام  كما  والموظفين،  للعمالء  إفطار  حفل  لها 
هذا  خالل  للعمال  الوجبات  صناديق  بعض  إهداء  بترتيب 

الشهر.

التعليم

انطالًقا من القيم األساسية للشركة وجهودها المتواصلة في 
االقتصاد والمجتمع  رئيسيًا في تطور وتقدم  أن تكون العبًا 
من  القطريين،  المستثمرين  مجموعة  استقبلت  القطري، 
إحدى  30 طالًبا من  لها،  التابعة  الخليج  خالل شركة إسمنت 
المدارس العسكرية لتنقل لهم صورة عن المصنع وتوضيح 
تقديمي  كان هناك عرض  الزيارة،  وخالل  االقتصاد.  في  دوره 
يشرح عملية اإلنتاج بأكملها وعرض بعض عينات المنتجات 
توضح  المصنع  حول  جولة  تنظيم  تم  وقد  الطالب.  ليراها 
جميع المراحل من استخراج اإلسمنت إلى إنتاج اإلسمنت، كما 
أسئلة  على  واإلجابة  الشرح  بتقديم  المهندسين  أحد  قام 
واستفسارات الطالب، إلى جانب توضيح طريقة اإلنتاج وجميع 
العمليات واآلليات الصديقة للبيئة المستخدمة في المصنع.

15.  استجابتنا لجائحة كوفيد-19

آخر  متابعة  القطريين  المستثمرين  مجموعة  واصلت 
 ،2022 عام  جائحة كوفيد-19 طيلة  وتطورات  مستجدات 
كما واصل فريق عمل إدارة األزمات على مستوى الشركة 
الشركة  استجابة  تحديد  رأسها  وعلى  بمهامه  القيام 
للجائحة والتوعية بها ووضعها موضع التنفيذ من خالل 

إجراءات صارمة وقوية.

وقد ركزت اللجنة كذلك على ما يلي: 

• حماية الموظفين والعمالء.

وتتبعها  الممارسات  ألفضل  المرجعية  األسس  وضع   •
وتبنيها.

• تحديد خطط عمل فعالة وتطبيقها على أرض الواقع.

• إيصال رسائل واضحة ومنتظمة ومتسقة.

• رفع الوعي وتعزيز السلوك المسؤول.

• الترويج للقاح وتسهيله.

16.  االستدامة

واحترام  بيئتنا،  على  الحفاظ  هي  االستدامة  أن  نعتقد 
موظفينا ومجتمعنا، وإعادة القيمة لمساهمينا. 

أنظمة  بتنفيذ  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تقوم 
رصد على مستوى الشركة من أجل تشجيع المساهمة 
والتي  المتحدة،  لألمم  المستدامة  األهداف  في  اإليجابية 
حولنا  ما  كل  وجعل  األفراد  حياة  تحسين  إلى  تهدف 
المؤشرات  عن  سنوًيا  باإلبالغ  نقوم  أفضل.  لغد  صحًيا 
الشركة  مستوى  على  وكمية  نوعية  ببيانات  الرئيسية 

وجميع شركاتنا التابعة.. 

دفعها  في  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تعتمد 
لالستدامة على األهداف الخمسة )5( اآلتية: 

الصحة والعافية الجيدة:

ُيعد الموظفين القلب النابض لكل منظمة، لذا من أولوياتنا 
وعمالئنا،  موظفينا،  وأمن  وسالمة  صحة،  حماية  الرئيسية، 

وضيوفنا والعاملين اآلخرين الذين يعملون نيابة عنا. 

نوعية التعليم: 

لتطوير  فيها  نسعى  شاملة،  عمل  بيئة  نوفر  إننا 
الرئيسية  العوامل  من  األفراد  تطوير  ُيعد  موهبتنا. 
لتحقيق أهدافنا االستراتيجية كشركة مسؤولة ولنجاح 

الشركة على المدى الطويل. 

العمل المحترم والنمو االقتصادي

العادلة  التوظيف  بممارسات  مرتبط  نجاحنا  بأن  نقر 
وتوفير بيئة عمل آمنة وملتزمة. 

االستهالك واإلنتاج المسؤول

التابعة هي شركة تعمل في مجال  أن إحدى شركاتنا  بما 
الحد  أهداف  لتلبية  أكبر  علينا مسؤولية  فإن  البناء،  مواد 
سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  البيئة.  وحماية  االنبعاثات  من 

إطالق حمالت االستهالك المسؤول على مستوى الشركة. 

مؤسسات آمنة، وعادلة وقوية

كشركة تتكون من كيانات متعددة، نفرض تركيًزا قويًا 
وعدم  الجيدة  والحوكمة  والمساءلة،  الشفافية،  على 

التمييز على جميع المستويات.
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التابعة  وشركاتها  القطريين.  المستثمرين  لمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات 
وبنود  الخسارة  أو  الربح  وبيان  الموحد  المالي  المركز  بيان  على  تشتمل  التي 
الموحد  المساهمين  في حقوق  التغيرات  وبيان  الموحد  األخرى  الشامل  الدخل 

وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.

 تقـــــريـــــــر
مدقق الحسابات المستقل

السادة/ المساهمين                   المحترمين 
مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ع.ق(

الدوحة – قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـرأي 

لمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
وشركاتها  الشركة«(   «( )ش.م.ع.ق(  القطريين  المستثمرين 
من  تتكون  والتي  »المجموعة«(،  بـ  معأ  إليها  )ويشار  التابعة 
وبيان   2022 ٣١ ديسمبر  الموحد كما في  المالي  المركز  بيان 
الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر الموحد، بيان 
التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية 
حول  وااليضاحات  التاريخ،  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحد 
للسياسات  ملخصًا  تتضمن  والي  الموحدة  المالية  البيانات 

المحاسبية الهامة.

المرفقة تظهر بصورة  المالية الموحدة  البيانات  رأينا، أن  في 
الموحد  المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة، 
الموحد  المالي  ٣١ ديسمبر 2022 وأدائها  للمجموعة كما في 
وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الـرأي
إن  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
فقرة  في  موضحة  المعايير  تلك  بموجب  مسؤوليتنا 
المالية  البيانات  تدقيق  حول  الحسابات  مدقق  »مسؤولية 
المجموعة  عن  مستقلون  أننا  كما  تقريرنا.  من  الموحدة« 
»قواعد  المحاسبين  لمجلس  الدولية  السلوك  لمعايير  وفقًا 
المهني  السلوك  وقواعد  المهنيين«  للمحاسبين  السلوك 
للمجموعة  الموحدة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  والمتعلقة 
في دولة قطر. هذا، وقد إلتزمنا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى 
ونعتقد  المهنيين«.  للمحاسبين  السلوك  »قواعد  بموجب 
كافية  عليها  حصلنا  التي  الثبوتية  التدقيق  بّيانات  بأن 

ومالئمة لتوفير أساسَا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية 
تقديرنا  في  التي،  األمور  تلك  هي  الرئيسية  التدقيق  أمور 
المالية  للبيانات  تدقيقنا  في  أهمية  األكثر  كانت  المهني، 
الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق 
رأينا  تكوين  وفي  ككل،  الموحدة  المالية  للبيانات  تدقيقنا 

حولها، وال نبدي رأًيا منفصاًل حول هذه األمور. البيانات
الماليــة
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 تقـــــريـــــــر
مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

تقييم قيمة التدني للشهرة

للشهرة  الدفترية  القيمة  بلغت   ،2022 ديسمبر   ٣١ في  كما 
242.5١ مليون ريال قطري كما هو موضح في اإليضاح رقم )8(.

قيمة  تدني   )٣6( رقم  الدولي  المحاسبي  للمعيار  وفقًا 
الموجودات، فإن الشركة مطالبة بإختبار الشهرة المستحوذ 
على  سنوي  بشكل  القيمة  لتدني  األعمال  دمج  في  عليها 
األقل بصرف النظر إذا ما كان هناك مؤشر على تدني القيمة.

الموحد  المالي  المركز  بيان  في  القيمة  بتدني  اإلعتراف  يتم 
عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد أقل من صافي القيمة 
 ،)٣6( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  مع  يتوافق  بما  الدفترية 
المرفقة  اإليضاحات  من   )8( رقم  اإليضاح  في  كما هو موضح 
القابلة  القيمة  تحديد  يتم  الموحدة.   المالية  بالبيانات 
النقدية  التدفقات  إلى  إستنادًا  رئيسي  بشكل  لإلسترداد 

المستقبلية المخصومة. 

األخذ  مع  رئيسي،  تدقيق  أمر  الشهرة  قيمة  تدني  إعتبرنا 
القابلة  القيمة  تحديد  في  المتبعة  الطريقة  اإلعتبار  بعين 
المالية  البيانات  في  الحساب  رصيد  وأهمية  لإلسترداد 

الموحدة للمجموعة.

التي  الهامة  واإلفتراضات  القيمة  تدني  نماذج  بإختبار  قمنا  لقد   
اشتملت  لدينا.  التقييم  خبراء  إشراك  خالل  من  اإلدارة  إستخدمتها 

إجراءات التدقيق على التالي: 

الضوابط  على  التعرف  القيمة،  تدني  تقييم  عملية  سير  فهم   •
الضوابط  هذه  تشغيل  وفعالية  وتنفيذ  تصميم  وإختبار  الداخلية 

على تقييم تدني القيمة بما في ذلك مؤشرات التدني في القيمة.

• تقييم إذا ما كانت التدفقات النقدية في النماذج المستخدمة من 
مع  وتتوافق  معقولة  لإلسترداد  القابلة  القيمة  لحساب  اإلدارة  قبل 

متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

)أو وحدة مولدة  اإلدارة لكل أصل  العمل من  الحصول على خطط   •
للنقد، حسب اإلقتضاء( وتحليلها لتقييم دقة اإلحتساب ومعقولية 

اإلفتراضات الهامة ككل.

التوقعات  مع  الفعلية  التاريخية  النقدية  التدفقات  نتائج  مقارنة   •
السابقة لتقييم دقة التوقعات المستقبلية .

قيمة  لتقدير  المجموعة  قبل  من  المستخدمة  المنهجية  تقييم   •
المتوسط المرجح لكلفة رأس المال ومقارنة ذلك بمعدالت الخصم 
المستخدمة من قبل الشركات األخرى المماثلة والمبادئ التوجيهية 

ذات الصلة بالقطاع الخارجي.

• مقارنة االفتراضات الخاصة بمعدالت النمو طويلة األجل للناتج المحلي 
اإلجمالي المحلي وتوقعات التضخم طويلة األجل بالمصادر الخارجية 

للبيانات المنشورة من قبل وكاالت النقد العالمية. و

• قياس القيم بمضاعفات السوق عند االقتضاء.

قبل  من  المستخدمة  الهامة  لإلفتراضات  الحساسية  بتحليل  قمنا 
اإلدارة، لفهم إلى أي مدى يجب أن ُتعدل هذه اإلفتراضات قبل أن تؤدي 

الى خسائر إضافية في تدني القيمة.

قمنا بتقييم العرض الشامل لهيكل ومحتوى اإلفصاحات ذات الصلة 
بالنسبة  الموحدة  المالية  بالبيانات  المرفقة   )8( رقم  اإليضاح  في 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقييم االستثمارات العقارية

بلغت محفظة االستثمارات العقارية للمجموعة 844.79 مليون 
مكاسب  صافي  وبلغ   2022 ديسمبر   ٣١ في  كما  قطري  ريال 
القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل الموحد 70.76 مليون 
العقارية  اإلستثمارات  بقياس  المجموعة  تقوم  قطري.  ريال 

بالقيمة العادلة.

يعتمد تحديد القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية على 
وتكلفة  لألرض  السوق  نهج  باستخدام  الخارجية  التقييمات 

االستبدال المستهلكة بناًء على نهج التكلفة للمبنى.

قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط في هذا المجال.

مع  إرتباطه  شروط  وقراءة  المقيمين  وقدرات  كفاءة  بتقييم  قمنا 
المجموعة لتحديد أن نطاق عملهم كان كافيًا.

لقد اتفقنا على التقييم اإلجمالي في تقرير المقيمين للمبلغ المذكور 
في بيان المركز المالي الموحد.

وفقُا  المقيمين  إلى  المجموعة  قدمتها  التي  البيانات  باختبار  قمنا 
لعينة مختارة.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

تقييم االستثمارات العقارية

إلى عدد  المحفظة هو مجال حكم هام ويستند  إن تقييم 
التيقن  لعدم  جوهرية  تقديرات  وجود  إن  االفتراضات.  من 
أي  أن  حيث  المجال  هذا  في  محدد  تدقيق  تركيز  يتضمن 
تحيز أو خطأ في تحديد القيمة العادلة قد يؤدي إلى أخطاء 

جوهرية في البيانات المالية الموحدة.

قمنا بإشراك اختصاصي تقييم العقارات داخلي لدينا لمراجعة العقارات 
المختارة التي تم تقييمها من قبل مقيمين خارجيين وداخلًيا من قبل 
اإلدارة وتقييم ما إذا كان تقييم العقارات قد تم إجراؤه وفًقا لمتطلبات 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٣ لقياس القيمة العادلة.

عندما حددنا تقديرات خارج المعايير المقبولة، ناقشناها مع المقيمين 
واإلدارة لفهم األساس المنطقي وراء التقديرات التي تم إجراؤها.

أجرينا تحليالت الحساسية على االفتراضات الهامة لتقييم مدى تأثيرها 
على تحديد القيم العادلة.

كانت  إذا  ما  لتحديد  األمر  بهذا  المتعلقة  اإلفصاحات  بتقييم  قمنا 
متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

أمر آخر
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 202١ من قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأيًا غير 

معدل حول تلك البيانات في ١8 مارس 2022.

معلومات أخرى
تتكون  األخرى.  المعلومات  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  إن 
تتضمن  ال  ولكن  اإلدارة،  مجلس  تقرير  من  األخرى  المعلومات 
البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات حولها. الذي 
تم الحصول عليه قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى 

التقرير السنوي الذي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ.

المعلومات  يغطي  ال  الموحدة  المالية  البيانات  حول  رأينا  إن 
األخرى، حيث إننا ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها.

تتمثل  الموحدة،  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما 
أعاله،  المعرفة  األخرى  المعلومات  على  باإلطالع  مسؤوليتنا 
وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير 
التي  المعرفة  أو  الموحدة  المالية  البيانات  متوافقة جوهريًا مع 
حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح 

بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.

إذا استنتجنا ، بناًء على العمل الذي قمنا به، بناًء على المعلومات 
األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدقق هذا، أن هناك 
خطأ جوهرًيا في هذه المعلومات األخرى، فنحن مطالبون باإلبالغ 

عن هذه الحقيقة. ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

عندما نقرأ التقرير السنوي الكامل، إذا توصلنا إلى وجود خطأ 
جوهري فيه، فنحن مطالبون بإبالغ القائمين على الحوكمة باألمر.

إعداد  في  الحوكمة  على  والقائمين  اإلدارة  مسؤوليات 
البيانات المالية الموحدة

الموحدة  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها 
بها،  المعمول  القطري  التجارية  الشركات  وأحكام  ولقانون 

واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية 
الموحدة بصورة عادلة خالية من  المالية  البيانات  إعداد  لغرض 

أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عن  مسؤولة  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالية  البيانات  إعداد  عند 
كان  متى  واإلفصاح،  اإلستمرارية  على  المجموعة  قدرة  تقييم 
مبــــدأ  وإعتماد  باإلستمراريـة  المتعلقة  األمور  عن  مناسبًا،  ذلك 
أو  المجموعة  تصفية  اإلدارة  تنِو  لم  ما  المحاسبي،  اإلستمرارية 
إيقاف أنشطتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

على  اإلشراف  عن  مسؤولون  الحوكمة  على  القائمون  ويعتبر 
عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

المالية  البيانات  تدقيق  حول  الحسابات  مدقق  مسؤوليات 
الموحدة

كانت  إذا  فيما  تأكيد معقول  على  بالحصول  تتمثل  غايتنا  إن 
البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، 
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق 
من  عاٍل  مستوى  هو  المعقول  التأكيد  ان  رأينا.  يشمل  الذي 
التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقًا للمعايير 
الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال 
وتعتبر  الخطأ،  عن  أو  اإلحتيال  عن  االخطاء  تنشأ  وقد  وجوده. 
جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها 
على القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين بناءًا على 

هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا 
طوال  المهني  الشك  على  ونحافظ  المهني  التقدير  نمارس 

فترة التدقيق، و كما نقوم أيضًا: 

البيانات  في  الجوهرية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  بتحديد   •
المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، 
المخاطر  لتلك  المناسبة  التدقيق  إجراءات  وإنجاز  وتصميم 
أساسًا  لتوفر  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول 
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لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال 
تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، 
التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة 

الداخلي. 

بالتدقيق  الصلة  ذات  الداخلي  الرقابة  نظام  على  باإلطالع   •
الظروف،  حسب  مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم  أجل  من 
الداخلية  الرقابة  فعالية  حول  رأي  إبداء  بغرض  ليس  ولكن 

للمجموعة.

ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  بتقييم   •
التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المّعدة من 

قبل اإلدارة.

اإلستمرارية  لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مالءمة  مدى  بإستنتاج   •
المحاسبي، وبناءًا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 
في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث 
المجموعة  قدرة  حول  جوهرية  شكوكًا  تثير  قد  ظـــروف  أو 
جوهرية  حالة  بوجود  اإلستنتاج  حال  وفي  اإلستمرار.  على 
التيقن، يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى  من عدم 
الموحدة،  المالية  البيانات  في  الواردة  الصلة  ذات  اإليضاحات 
علينا  يتوجب  كافية  غير  اإليضاحات  كانت هذه  حال  في  أو، 
تعديل رأينا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق 
قد  ذلك،  ومع  تقريرنا.  تاريخ  حتى  عليها  الحصول  تم  التي 
تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف 

أعمال المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية.

• بتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها 
والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا 
كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات 

العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول   •
داخل  التجارية  األنشطة  أو  الكيانات  المالية من  بالمعلومات 
نحن  الموحدة.  المالية  البيانات  حول  الرأي  إلبداء  المجموعة 
مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق للمجموعة. 

ونحن ال نزال المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.

المالية  البيانات  تدقيق  حول  الحسابات  مدقق  مسؤوليات 
الموحدة )تتمة(

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، باألمور 
األخرى، وبما يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه 
الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري يتبين لنا من خالل تدقيقنا 
في نظام الرقابة الداخلي التي الحظناها خالل عملية تدقيقنا.

 كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة ببيان يظهر إمتثالنا 
والتواصل  باإلستقاللية،  المتعلقة  المهني  السلوك  لقواعد 
معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من األمور التي يحتمل 
اإلعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرًا معقوالً على إستقالليتنا وإجراءات 

الحماية ذات الصلة متى كان ذلك مناسبًا. 

من األمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، 
األثر األكبر في تدقيق  التي كان لها  نقوم بتحديد هذه األمور 
أمور  تعد  والتي  الحالية،  للسنة  الموحدة  المالية  البيانات 
تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول 
العلني  اإلفصاح  دون  األنظمة  أو  القانون  حال  إذا  إال  التدقيق 
عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، أال يتم اإلفصاح عن 
أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب 

سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
التجارية  الشركات  قانون  الى ذلك، وحسب متطلبات  باإلضافة 

القطري، فإننا نفصح عما يلي:

• برأينا أيضًا، أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، 
كما تم التحقق المادي من المخزون على النحو الواجب وأن 
المالية  البيانات  مع  تتوافق  اإلدارة  مجلس  تقرير  محتويات 

للمجموعة.

رأيناها  التي  واإليضاحات  المعلومات  كافة  على  حصلنا  لقد   •
ضرورية لتدقيقنا. 

• وأنه، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفات  المالية  السنة 
للشركة  األساسي  النظام  ألحكام  أو  بها  المعمول  القطري 
أو  المجموعة  أداء  في  جوهري  بشكل  يؤثر  قد  وجه  على 

مركزها المالي الموحد.

عن ديلويت آند توش
الدوحة - قطر

وليد سليـــم
شـريــك

سجل مراقبي الحسابات رقم )٣١9(
سجل المدققين الخارجيين

سجل مدققي الحسابات
لدى هيئة قطر لألسواق المالية رقم )١20١56(

5 فبراير 202٣

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

2021  2022 إيضاحات   
ريـال قطري ريـال قطري    

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

2,264,082,١20  2,١65,9٣8,٣4١  5 ممتلكات ومصانع ومعدات 
65,١١٣,97٣  57,906,965  6 حق إستخدام الموجودات 

769,2٣١,5١5  844,785,968  7 إستثمارات عقارية 
٣١2,8١9,226  242,506,40٣  8 الشهرة  

28,٣29,787  29,956,062  9 إستثمارات في شركات زميلة 
9,670,779  8,405,٣44  ١0 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

28,556,١85  ١١4,678,768  ١١ موجودات مالية مشتّقة 
3,477,803,585  3,464,177,851 إجمالي الموجودات غير المتداولة  

الموجودات المتداولة
4,٣9٣,259  20,850,685  ١١ موجودات مالية مشتّقة  
١9,744,4٣6  ١8,579,465  ١2 أصول تعاقدية 
١١5,885,000  ١55,٣78,9٣2  ١٣ المخزون 

٣6,2١7,4٣2  52,58١,١١7  ١4 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
١9,١85,١٣0  ١8,85١,787   ١5 دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 

١4,١72,449  ١2,950,625 ١6 )أ(  مطلوب من أطراف ذات عالقة 
2٣9,55١,662  26٣,705,928  ١7 ذمم مدينة  
79٣,790,900  799,7٣9,٣8١  ١8 النقد وأرصدة لدى البنوك 

1,242,940,268  1,342,637,920 إجمالي الموجودات المتداولة  
4,720,743,853  4,806,815,771 إجمالي الموجودات  

حقوق الملكية 
١,24٣,267,780  ١,24٣,267,780  ١9 رأس المال 

62١,6٣٣,890  62١,6٣٣,890  20 إحتياطي قانوني 
6,054,979  4,789,544 إحتياطي القيمة العادلة  

٣2,949,444  ١٣5,529,45٣  2١ احتياطي التحوط 
949,999,7١7  950,872,006 أرباح مدورة  
١24,٣26,778  ١86,490,١67 توزيعات أرباح مقترحة  

2,978,2٣2,588  ٣,١42,582,840 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة   
)٣,٣57,006(  )5,١48,920( حقوق غير المسيطرين  

2,974,875,582  3,137,433,920 إجمالي حقوق الملكية  

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

١,١١9,527,245  ١,040,9٣٣,455  22 قروض بنكية 
59,٣25,٣77  5٣,690,980  2٣ مطلوبات االيجار 

9,520,747  ١0,٣52,6١0  24 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 
1,188,373,369  1,104,977,045 إجمالي المطلوبات غير المتداولة  

المطلوبات المتداولة
١5٣,8٣9,٣98  ١08,86١,577  22 قروض بنكية 

6,860,227  6,27٣,487  2٣ مطلوبات االيجار 
٣6,888,4٣9  4١,١62,976  25 ذمم دائنة  

١,750,705  ١,٣58,077 ١6 )ب(  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 
5,097,١26  ١0,256,770 أرصدة محتجزة دائنة  
٣,2٣١,07٣  2,6٣١,١75  26 أوراق دفع دائنة 

٣49,827,9٣4  ٣9٣,860,744  27 مستحقات ومطلوبات أخرى 
557,494,902  564,404,806 إجمالي المطلوبات المتداولة   

1,745,868,271  1,669,381,851 إجمالي المطلوبات  
4,720,743,853  4,806,815,771 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها نيابة عنهم في 5 فبراير 202٣:  
عبداهلل بن ناصر المسند    

رئيس مجلس اإلدارة

بيــان المـركـز
المالـي المـوحــد

كما في ٣1 ديسمبر 2022

إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2022
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 2021  2022 إيضاحات   
ريـال قطري ريـال قطري     

69١,667,850  74٣,600,١29  28 االيرادات  
)٣98,685,20٣(  )٣75,997,٣٣0(  29 تكلفة اإليرادات  

292,982,647   367,602,799 مجمل الربح   

8,١٣٣,97٣   ١4,٣28,672 العائد من ودائع قصيرة األجل وحسابات توفير   
6,725,4١2   5,١95,427 إيرادات أخرى   

١,١54,000   ٣,727,256 إيرادات اإلستثمار   
١,248,884   70,76٣,58٣  7 صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 
١2,702,١49  ١0,١67,0٣8  9 حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة 

)6,2٣6,888(   )4,775,7٣6(  ٣0 مصاريف بيع وتوزيع 
)87,272,488(   )١00,666,70٣(  ٣١ مصاريف إدارية وعمومية 

-   )١26,062,0٣4( 5 و 8  تدني في قيمة موجودات غير المتداولة 
)4١,677,١92(   )4١,٣0١,957( تكاليف تمويل   

١87,760,497   ١98,978,٣45 صافي ربح السنة قبل اقتطاع ضريبة الدخل   
)5,١45,684(   )8,60٣,6٣7(  ٣2 مصروف ضريبة الدخل 

182,614,813   190,374,708 صافي ربح السنة بعد اقتطاع ضريبة الدخل   
 

منسوب إلى: 
١88,١١8,66١   ١92,١66,622 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة    

)5,50٣,848(   )١,79١,9١4( حقوق غير المسيطرين   

182,614,813   190,374,708 صافي ربح السنة بعد اقتطاع ضريبة الدخل   
 

 الدخل الشامل األخر 
بنود ال يعاد تصنيفها الى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار في موجودات مالية 
١,45١,544   )١,265,4٣5(  ١0 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا الى الربح او الخسارة 
٣2,949,444   ١02,580,009  2١ التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية 

217,015,801   291,689,282 إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد اقتطاع ضريبة الدخل   

منسوب إلى: 
222,5١9,649   29٣,48١,١96 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة    
)5,50٣,848(   )١,79١,9١4( حقوق غير المسيطرين   

217,015,801   291,689,282 إجمالي الدخل الشامل بعد اقتطاع ضريبة الدخل   

0.15   0.15   ٣4 العائد األساسي والمخفف على السهم الواحد 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة
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 ١02,580,009
 )١,265,4٣5(

 -
 -

سنة  
ل االخر لل

شام
ل ال

الدخ

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

 29١,689,282 
 )١,79١,9١4( 

  29٣,48١,١96 
 -

  ١92,١66,622 
  ١02,580,009

 )١,265,4٣5(
 -

 -
ل 

ضريبة الدخ
طاع 

بعد اقت

)١24,٣26,778(
 -

 )١24,٣26,778(
 )١24,٣26,778 (

 -
 -

 -
 -

 -
ن 

ساهمي
توزيعات األرباح المدفوعة للم

-
 -

 -
 ١86,490,١67

 )١86,490,١67(
 -

 -
 -

 -
ن 

ساهمي
توزيعات األرباح المقترحة للم

ت
ساهما

صندوق الم

)4,804,١66(
 -

 )4,804,١66(
 -

 )4,804,١66(
 -

 -
 -

 -
ضاح ٣٣( 

ضية واإلجتماعية )إي
الريا

3,137,433,920
 )5,148,920(

 3,142,582,840
  186,490,167

 950,872,006
 135,529,453

 4,789,544
 621,633,890

 1,243,267,780
سمبر 2022  

ي 31 دي
د ف

صي
الر
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2021  2022 إيضاحات   
ريـال قطري ريـال قطري     

األنشطة التشغيلية    
١87,760,497  ١98,978,٣45 صافي ربح السنة بعد اقتطاع ضريبة الدخل   

تعديالت:     
47,894,402  7١,0١6,220  5 إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات 
8,٣85,٣09  8,١٣2,095  6 إطفاء حق استخدام موجودات 

)١,248,884(  )70,76٣,58٣(  7 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
4١,40١,467  52,855,976 تكاليف تمويل مستحقة   

 -  6٣,427,565  5 تدني قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات 
208,830  - استبعاد الممتلكات ومصنع والمعدات   

 -  70,٣١2,82٣  8 التدني في قيمة الشهرة 
)١2,702,١49(  )١0,١67,0٣8(  9 حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة 

240,984  )١,٣57,2١١(  ١2 )عكس( / مخصص تدني قيمة اصول تعاقدية 
)9١8,9٣8(  4,8٣6,028  ١٣ صافي الحركة في مخصص المخزون 
)4,١١9,2٣١(  2,60٣,242  ١5 مخصص لتدني قيمة الدفعات المقدمة للمقاولين والموردين 
)١,8١7,١99(  2,445,77١  ١7 مخصص / )عكس( تدني الذمم المدينة  
)١,794,١٣6(  )١,٣42,759( الربح من إستبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات   

4,١46,62١  ٣,792,١78  2٣ مصاريف الفائدة على مطلوبات اإليجار 
١,869,020  2,888,747  24 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

269,٣06,59٣  397,658,399    
التغيرات في رأس المال العامل: 

١65,848,579  )44,٣29,960( المخزون   
5,966,962  )١8,296,6١١( مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى   
)٣,١77,070(  )2,269,899( دفعات مقدمة لمقاولين وموردين   
)١١,80١,908(  ١,22١,824 مطلوب من أطراف ذات عالقة   
١7,825,048  )26,600,0٣7( ذمم مدينة   

)١6,522,295(  2,522,١82 اصول تعاقدية   
١7,9٣4,428  4,274,5٣7 ذمم دائنة   
)١,8١٣,9٣4(  )٣92,628( مطلوب الى أطراف ذات عالقة   

)١9,07١,576(  5,١59,644 محتجزات دائنة   
48,١٣5,١4١  2١,45٣,795 مستحقات و مطلوبات أخرى   

472,629,968  340,401,246 النقد الناتج من التشغيل  
)975,980(  )2,056,884(  24 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

)٣,024,٣05(  )4,978,490( ضريبة الدخل المدفوعة   
)4,١42,78٣(  )٣,79٣,١58( دفع الجزء المتعلق بالفائدة من مطلوبات اإليجار   

)44,926,847(  )٣9,772,١94( تكاليف تمويل مدفوعة   

4١9,560,05٣  289,800,520 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   

األنشطة اإلستثمارية
٣,٣١4,848  4,٣02,7١٣ المتحصل من بيع الممتلكات و المصنع والمعدات   

)٣4,86٣,6٣2(  )44,202,8٣0(   5 إضافات إلى الممتلكات و المصنع والمعدات 
)5,08٣,206(  -   7 إضافات إلى إستثمارات عقارية 

 )5١0,000(  - إضافات الى االستثمار في شركات زميلة   
)١00,000,000(  )25,000,000( صافي الحركة في الودائع محددة األجل المستحقة بعد ثالثة أشهر   

26,707,945  8,692,762   9 توزيعات أرباح من اإلستثمار في شركات زميلة 

)١١0,4٣4,045(  )56,207,355( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية   

األنشطة التمويلية
١٣,١١١,89١  9,776,٣85 المتحصل من قروض   

)١42,656,١5١(  )١46,4٣١,777( سداد قروض بنكية   
)7,١١0,٣5١(  )7,١45,244( المدفوع لمطلوبات اإليجار   
)2,١١٣,87١(  )4,702,967( المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية   
١,890,٣64  )599,898( أوراق دفع   

)١١2,596,067(  )١24,٣26,778( توزيعات ارباح مدفوعة   
)249,474,185(  )273,430,279( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   

59,65١,82٣  )٣9,8٣7,١١4( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وشبه النقد غير المقّيد   
526,758,١١7  586,409,940 النقد وشبه النقد غير المقّيد في بداية السنة   

586,409,940  546,572,826  18 النقد وشبه النقد غير المقّيد في نهاية السنة  

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

1- التأسيس والنشاط
تأسست مجموعة المستثمرين القطريين )»الشركة«( وهي شركة مساهمة قطرية عامة في دولة قطر في 4 مايو 2006 وفقًا لقانون 

الشركات التجارية القطري وألحكام نظامها األساسي.  تعمل الشركة بموجب سجل تجاري تحت رقم )٣28٣١(. 

واألعمال  اإلختراع  براءات  وتملك  العقارات  وتملك  لها  التابعة  للشركات  الالزم  الدعم  تقديم  و  إدارة  رئيسية  بصفة  الشركة  تزاول 
العقارية لتشغيل أعمالها. 

عنوان المكتب الرئيسي للشركة : برج مجموعة المستثمرين القطريين، لوسيل، الدوحة - قطر.

تتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وكافة شركاتها التابعة المملوكة بالكامل )ويشار إليها مجتمعة 
بـ »المجموعة«(.

تكوين المجموعة:
تمتلك المجموعة ١00% من المساهمة والسيطرة على الشركات التالي ذكرها كما في ٣١ ديسمبر 2022  :

نسبة بلد    
النشاط الرئيسي الملكية  التأسيس  إسم الشركة التابعة 

االستثمار العقاري  %١00 قطر  مجموعة المستثمرين القطريين العقارية )ش.م.م( 

التجارة في مواد البناء والمعدات والشاحنات  %١00 قطر  شركة المستثمرون )ش.م.م( 

إستثمار وتجارة أخرى   %١00 قطر  المجموعة القطريه لإلستثمار )ش.م.م( 

شركة مجموعة المستثمرين القطريين
خدمات الشحن البحري  %١00 قطر  للخدمات البحرية )كيو آي جي البحرية( )ش.م.م( 

شركة مجموعة المستثمرين القطريين
خدمات تكنولوجيا المعلومات  %١00 قطر  للتكنولوجيا )كيو آي جي تكنولوجي( )ش.م.م(* 

شركة مجموعة المستثمرين القطريين العالمية 
تمثيل شركات عالمية  %١00 قطر  )كيو آي جي العالمية( )ش.م.م( 

الخدمات التجارية المتفرقة  %١00 قطر  شركة مجموعة المستثمرين القطريين للتجارة )ش.م.م(* 

الخدمات المالية  %١00 قطر  مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية )ش.م.م( 

أعمال المعدات الصناعية  %١00 قطر  مجموعة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع )ش.م.م( * 

مجموعة المستثمرين القطريين للصناعات 
أعمال تجهيزات صناعية ميكانيكية وهندسية  %١00 قطر  كيو آي جي للصناعات( )ش.م.م(* 

خدمات مقاوالت  %١00 قطر  مجموعة المستثمرين القطريين للمقاوالت  )ش.م.م(  

المتحدة لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م
)معروفة سابقا بمجموعة المستثمرين القطريين

١00%  أعمال صيانة المباني قطر  للخدمات العامة )ش.م.م(( 

إستثمار وتجارة أخرى  %١00 قطر  مجموعة استثمارات قطر )ش.م.م( 

*   تتضمن القائمة أعاله شركات تملك إستثمارات في شركات تابعة أخرى تسيطر عليها المجموعة كشركة الخليج لإلسمنت )ش.م.م( 
لتأجير  و شركة موبيليتي  األمنية )ش.م.م(  واإلستشارات  لألنظمة  القطرية  والشركة  للتجارة )ش.م.م(  التقنية  الدولية  والشركة 

السيارات ذ.م.م

بيــان التدفقات
التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2022

إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2022
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

2- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  بإستثناء  السابقة،  المالية  السنة  المطبقة في  تلك  مع  المطبقة  المحاسبية  السياسات  تتسق 
المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  وتفسيرات  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل  من  مؤخًرا  الصادرة  التالية  والمعّدلة  الجديدة 

الدولية )»IFRIC«( السارية اعتباًرا من ١ يناير 2022: 

2.1   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي تسري على السنة الحالية 
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد ١ يناير 2022، في هذه البيانات المالية.
يسري تطبيقها  

للفترات السنوية  
التي تبدأ من أو بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

١ يناير 2022 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٣( - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 

 في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت لتحديث المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٣( بحيث يشير إلى 
اإلطار المفاهيمي لعام 20١8 بدالً من إطار عام ١989. تسري التعديالت على مجموعات األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ عليها 

في أو بعد بداية الفترة السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد ١ يناير 2022.

كما أنها تضيف متطلب إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٣(، بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق معيار المحاسبة 
الدولي رقم )٣7(، أن يقوم المشتري بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )٣7( لتحديد ما إذا كان هناك إلتزام حالي في تاريخ 
االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستكون ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
)2١(، يطبق المشتري تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )2١( »الضرائب« لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي 

ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ. 

أخيًرا، تضيف التعديالت بياًنا صريًحا بأن المشتري أو المستحوذ ال يعترف بالموجودات المحتملة التي تم االستحواذ عليها في 
عملية اندماج األعمال.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١6( - الممتلكات واآلالت والمعدات -
١ يناير 2022 المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي متحصالت من بيع البنود التي تم إنتاجها 
قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام، أي المتحصالت أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا على 
العمل فيه بالطريقة التي قصدتها اإلدارة. وبالتالي، تعترف المنشأة بمتحصالت المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في الربح 

أو الخسارة. تقيس المنشأة تكلفة هذه البنود وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )2( – المخزون.

توضح التعديالت أيضًا معنى »اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح«. يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم )١6( اآلن تقييم 
األداء الفني والمادي لألصل بحيث يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو تأجيرها لآلخرين، أو ألغراض إدارية. 

إذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل، يجب أن تفصح البيانات المالية عن مبالغ المتحصالت والتكلفة 
)بنود(  بند  وأي  للمنشأة،  العادية  األنشطة  مخرجات  من  ليست  منتجة  ببنود  تتعلق  والتي  الخسارة  أو  الربح  في  المدرجة 

متسلسلة يتضمن بيان الدخل الشامل هذه المتحصالت والتكلفة.

الموقع والحالة  إلى  التي تم إحضارها  الممتلكات واآلالت والمعدات  بأثر رجعي، ولكن فقط على بنود  التعديالت  يتم تطبيق 
الالزمة لها لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة في البيانات المالية 

التي تطبق فيها المنشأة التعديالت بشكل أولي.

أي  )أو  المّدورة  لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  للتعديالت كتعديل  المبدئي  للتطبيق  التراكمي  باألثر  اإلعتراف  المنشأة  على  يجب 
مكون آخر من حقوق الملكية، حسب االقتضاء( في بداية تلك الفترة األولى المعروضة.

2- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(
2.1   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي تسري على السنة الحالية )تتمة(

يسري تطبيقها  
للفترات السنوية  

التي تبدأ من أو بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

١ يناير 2022 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )٣7( - العقود الممكن خسارتها - تكلفة تنفيذ العقد 

تحدد التعديالت أن »تكلفة الوفاء« بالعقد تشمل »التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد«. تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة 
بالعقد من كل من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة أو المواد( وتخصيص التكاليف 
واآلالت  الممتلكات  من  بند  لـ  االستهالك  رسوم  تخصيص  ذلك  على  األمثلة  )من  العقود  بتنفيذ  مباشرة  تتعلق  التي  األخرى 

والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد(. 

تنطبق التعديالت على العقود التي لم تِف المنشاة بعد بجميع إلتزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها 
المنشأة التعديالت أوالً. على أن ال يتم تعديل األرصدة المقارنة. بدالً من ذلك، يجب على المنشأة اإلعتراف باألثر التراكمي لتطبيق 
تاريخ  في  االقتضاء  حسب  الملكية،  حقوق  من  آخر  عنصر  أو  المّدورة  لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  كتعديل  مبدئًيا  التعديالت 

التطبيق المبدئي.

١ يناير 2022 دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 20١8 - 2020 

تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على أربعة معايير:

المعيار الدولي التقارير المالية رقم )١(: اعتماد المعايير الدولية التقارير المالية ألول مرة

يوفر التعديل إعفاًءا إضافًيا للشركة التابعة التي تعتمد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق 
بمحاسبة فروق سعر الصرف التراكمية. نتيجة لهذا التعديل، يمكن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء في المعيار الدولي 
للتقارير المالية ١: د ١6 )أ( أن تختار قياس فروق سعر الصرف التراكمية لجميع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم 
تضمينها في البيانات المالية الموحدة للشركة األم، على أساس تاريخ انتقال الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقارير المالية، 
إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة التابعة. 

يتوفر خيار مماثل لشركة زميلة أو مشروع مشترك يستخدم اإلعفاء في المعيار الدولي للتقارير المالية ١: د ١6 )أ(.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: األدوات المالية – رسوم »١0 في المائة« لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء اإلعتراف بالتزام مالي

يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار »١0 في المائة« لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء اإلعتراف بالتزام مالي، فإن المنشأة تشمل 
فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل 
أي من المنشأة أو المقرض نيابة عن اآلخر. يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد 

التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6(: عقود اإليجار

يزيل التعديل الرسم التوضيحي لسداد تحسينات العقارات المستأجرة. نظًرا ألن التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم ١6 يتعلق فقط بمثال توضيحي، فال يوجد تاريخ سريان مذكور. 

معيار المحاسبة الدولي رقم )4١(: الزراعة

النقدية للضرائب عند  التدفقات  المنشآت  التي تقضي أن تستبعد   4١ الدولي رقم  المحاسبة  التعديل متطلب معيار  يلغي 
قياس القيمة العادلة. يؤدي هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي 4١ مع متطلبات المعيار الدولي 
ين  للتقارير المالية رقم ١٣ لقياس القيمة العادلة باستخدام تدفقات نقدية متسقة داخلًيا مع معدالت الخصم وتمكين الُمعدِّ
أو ما بعد الضريبة ومعدالت  النقدية ومعدالت الخصم قبل خصم الضرائب  التدفقات  إذا كانوا سيستخدمون  من تحديد ما 

الخصم ألفضل قياس للقيمة العادلة.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي، أي لقياسات القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

2- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(
2.2  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرًا
لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد

يسري تطبيقها  
للفترات السنوية  

التي تبدأ من أو بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١7 - عقود التأمين
١ يناير 202٣  )بما في ذلك تعديالت يونيو 2020 وديسمبر 202١ على المعيار الدولي للتقارير المالية ١7( 

محل  ويحل  عنها  واإلفصاح  وعرضها  وقياسها  التأمين  بعقود  اإلعتراف  مبادئ   ١7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يحدد 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 عقود التأمين.

الموصوف  المباشرة،  المشاركة  التأمين ذات ميزات  المالية ١7 نموذًجا عاًما، يتم تعديله لعقود  للتقارير  الدولي  المعيار  يحدد 
على أنه نهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق قياس اإللتزام بالتغطية 

المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية ويقيس 
بشكل صريح تكلفة عدم التيقن. يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي الوثائق.

في يونيو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١7 لمعالجة المخاوف 
المبدئي  التطبيق  تاريخ  التعديالت  تؤجل   .١7 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  نشر  بعد  تحديدها  تم  التي  التنفيذ  وتحديات 
للمعيار الدولي للتقارير المالية ١7 )متضمًنا التعديالت( إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير 202٣. وفي الوقت 
نفسه ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
9 )تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )4( التي تمدد تاريخ إنتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء المؤقت من 
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في المعيار الدولي للتقارير المالية 4 إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو 

بعد ١ يناير 202٣.

يجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١7 بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نهج 
األثر الرجعي المعدل أو نهج القيمة العادلة.

لغرض متطلبات االنتقال، يكون تاريخ التطبيق األولي هو البداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة المعيار 
ألول مرة، ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

تاريخ سريان التطبيق تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١0( البيانات المالية الموحدة 
غير مسمى. التطبيق ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( - بيع أو المساهمة بالموجودات من الشركة المستثمرة 

اإلختياري متاح إلى الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 

تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١0( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( مع المواقف التي يكون فيها 
بيع أو مساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على 
أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي ال تحتوي على نشاط تجاري في معاملة مع شركة 
زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عليه باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم اإلعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر 
للشركة األم فقط في حدود حصة المستثمرين غير ذات الصلة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل، فإن 
زميلة  شركة  أصبحت  )التي  سابقة  تابعة  شركة  أي  في  بها  المحتفظ  االستثمارات  قياس  إعادة  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح 
األرباح  بيان  العادلة في  بالقيمة  اإلعتراف بها  الملكية( يتم  المحاسبة عليه باستخدام طريقة حقوق  يتم  أو مشروع مشترك 
والخسائر للشركة األم السابقة فقط إلى مدى مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع 

المشترك.

2- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(
2.2  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرًا

يسري تطبيقها  
للفترات السنوية  

التي تبدأ من أو بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  

١ يناير 202٣ تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١(- عرض البيانات المالية - تصنيف المطلوبات 
ُيسمح بالتطبيق المبكر  على أنها متداولة أو غير متداولة 

أنها  المطلوبات على  2020 فقط على عرض  يناير  التي تم إصدراها في   )١( الدولي رقم  المحاسبة  التعديالت على معيار  تؤثر 
أو  مصروفات  أو  دخل  أو  التزام  أو  أصل  بأي  اإلعتراف  توقيت  أو  مبلغ  وليس  المالي  المركز  بيان  في  متداولة  غير  أو  متداولة 

المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود. 

توضح التعديالت أن تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير، 
وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية االلتزام، بتوضيح أن الحقوق 
موجودة في حالة االمتثال للتعهدات في نهاية فترة التقرير، وتقديم تعريف »التسوية« لتوضيح أن التسوية تشير إلى التحويل 

إلى الطرف المقابل من النقد أو أدوات حقوق الملكية أو الموجودات األخرى أو الخدمات.

في نوفمبر 2022 ، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )١( لتحديد أن التعهدات التي يجب على المنشأة االلتزام بها فقط في 
أو قبل فترة التقرير يجب أن تؤثر على تصنيف المطلوبات المقابلة على أنها متداولة أو غير متداولة.

يتعين على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات في االيضاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم مخاطر المطلوبات 
غير المتداولة مع التعهدات التي يمكن أن تصبح قابلة للسداد في غضون اثني عشر شهًرا.

أدت تعديالت عام 2022 إلى تأجيل تاريخ سريان التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١(، تصنيف المطلوبات على أنها 
متداولة أو غير متداولة الصادرة في يناير 2020 لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير 

2024، ويتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي.

١ يناير 202٣ تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١( عرض البيانات المالية وبيان الممارسة رقم )2( 
ُيسمح بالتطبيق المبكر الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية إصدار األحكام الجوهرية – اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )١( الذي يتطلب من المنشآت اإلفصاح عن »سياساتها 
المحاسبية الجوهرية« بدالً من »سياساتها المحاسبية الهامة« مع »معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية«. يتم إجراء مزيد 
من التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١ لشرح كيف يمكن للمنشأة تحديد سياسة محاسبية جوهرية. يتم أيًضا إضافة 

أمثلة على متى من المحتمل أن تكون السياسة المحاسبية جوهرية.

أربع خطوات«  المكونة من  النسبية  األهمية  وإثبات تطبيق »عملية  إرشادات وأمثلة لشرح  أيًضا  اإلدارة  التعديالت، طور مجلس  ولدعم 
الموضحة في بيان الممارسة رقم )2( الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية. يتم تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ 
مستقبلًيا. ال تحتوي التعديالت على بيان الممارسة رقم )2( الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية على تاريخ سريان أو متطلبات تحويل.

١ يناير 202٣ تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )8( – السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات 
ُيسمح بالتطبيق المبكر المحاسبية واألخطاء - تعريف التقديرات المحاسبية 

»مبالغ  أنها  المحاسبية على  التقديرات  لتعريف   )8( رقم  الدولي  المحاسبة  بتعديل معيار  الدولية  المحاسبة  قام مجلس معايير 
نقدية في البيانات المالية تخضع لعدم التأكد من القياس«. قد تتطلب السياسات المحاسبية أن يتم قياس البنود الواردة في 
البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم التأكد من القياس - أي أن السياسة المحاسبية قد تتطلب قياس هذه البنود بمبالغ 
تقدير محاسبي  بتطوير  المنشأة  تقوم   ، الحالة  مثل هذه  ذلك. في  من  بدالً  تقديرها  ويجب  مباشرة  يمكن مالحظتها  ال  نقدية 
لتحقيق الهدف المنصوص عليه في السياسة المحاسبية. يتضمن تطوير التقديرات المحاسبية استخدام األحكام أو االفتراضات 

بناًء على أحدث المعلومات المتاحة والموثوقة.

التغييرات في  بمفهوم  الدولية  المحاسبة  احتفظ مجلس معايير  المحاسبية. ومع ذلك  التقديرات  التغيير في  تعريف  تم حذف 
التقديرات المحاسبية في المعيار مع اإليضاحات التالية:

• ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيًحا لخطأ 

التقديرات  في  تغييرات  هي  المحاسبي  التقدير  لتطوير  المستخدم  القياس  أسلوب  أو  المدخالت  أحد  في  التغيير  تأثيرات  إن   •
المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء الفترة السابقة

 ،)8( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  بتطبيق  الخاصة  اإلرشادات  إلى   )5-4 )أمثلة  مثالين  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أضاف 
المصاحب للمعيار. حذف مجلس معايير المحاسبة الدولية مثاالً واحًدا )مثال ٣( ألنه قد يتسبب في حدوث ارتباك في ضوء التعديالت.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة
بيان اإللتزام

التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات  ووفقًا  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
القطري وعقد تأسيس الشركة.

أسس اإلعداد
التي يتم  المالية  العقارية وبعض األدوات  التاريخية، بإستثناء االستثمارات  التكلفة  المالية الموحدة وفقًا لمبدأ  البيانات  تم إعداد 

قياسها بمبالغ إعادة التقييم أو بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير.

القيمة العادلة هي الثمن المستلم في حالة بيع األصل أو القيمة المدفوعة لتحويل االلتزامات ضمن معاملة نظامية بين أطراف 
في السوق في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان السعر تم الوصول إليه بطريقة المالحظة المباشرة او عن طريق استخدام 
تقنيات التقييم األخرى. عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو التزام ، تقوم المجموعة باألخذ بعين اإلعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا 

أخذ المشاركين في السوق بعين اإلعتبار خصائص هذا األصل أو االلتزام عند التقييم في تاريخ القياس.

يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة ألغراض التقارير المالية إلى ثالث مستويات ١ أو 2 أو ٣ على أساس المدى الذي يتم عن طريقه 
ادخال قياسات القيمة العادلة ومالحظتها وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:

يمكن  والتي  مماثلة  مطلوبات  أو  لموجودات  نشطة  أسواق  في  المعدلة(  )غير  المتداولة  األسعار   :  المستوى 1 
للمجموعة الوصول إليها في تاريخ القياس.    

واضحة  والمطلوبات،  للموجودات   )١( المستوى  في  الموجودة  المدرجة  األسعار  غير  أخرى  مدخالت   :  المستوى 2 
إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.    

المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال يمكن مالحظتها.  : المستوى ٣ 

العملة الوظيفية وعملة العرض 
يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة مبينة أدناه: 

أساس التوحيد
تحتوي البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للمجموعة، والبيانات المالية للشركات المسيطر عليها من قبل المجموعة 

)للشركات التابعة( في ٣١ ديسمبر 2022. تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

• سيطرة على الشركة المستثمر بها؛

• معرضة الى، أو لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في أعمال الشركة المستثمر بها؛ و 

• لديها المقدرة على إستخدام نفوذها، في التأثير على عوائد الشركة المستثمر بها.

التوحيد  التابعة، ويتوقف  المجموعة على السيطرة في الشركة  إبتداءًا من حصول  التابعة  المالية للشركة  البيانات  يتم توحيد 
عندما تفقد الشركة سيطرتها على الشركة التابعة. 

إن الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى يتم توزيعها على ماّلك الشركة وعلى حقوق الملكية غير المسيطرة. 
يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة على ماّلك الشركة وعلى حقوق الملكية غير المسيطرة، حتى إذا نتج عن ذلك 

عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

المستخدمة متوافقة مع  المحاسبية  السياسات  لجعل  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  تعديالت على  إجراء  يتم  الضرورة،  عند 
السياسات المحاسبية للمجموعة.

يتم اإلعتراف بنتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل السنة في بيان الربح أو الخسارة الموحد من تاريخ اإلستحواذ 
الفعلي أو حتى تاريخ فقدان المجموعة السيطرة على الجهة المستثمر بها. عند الضرورة يتم القيام بتعديالت على البيانات المالية 

للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة. 

يتم استبعاد جميع المعامالت المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التي 
تمت بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.

2- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(
2.2  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرًا

يسري تطبيقها  
للفترات السنوية  

التي تبدأ من أو بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  

١ يناير 202٣ تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١2( – ضرائب الدخل - الضرائب المؤجلة المتعلقة 
ُيسمح بالتطبيق المبكر  بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة 

تقدم التعديالت استثناء آخر من اإلعفاء من اإلعتراف األولي. بموجب التعديالت، ال تطبق المنشأة إعفاء اإلعتراف األولي للمعامالت 
التي تؤدي إلى فروق ضريبية مؤقتة قابلة للخصم ومتساوية.

إعتمادًا على قانون الضرائب المعمول به، قد تنشأ فروق مؤقتة متساوية قابلة للخصم وخاضعة للضريبة عند اإلعتراف األولي 
بموجود ومطلوب في معاملة ال تمثل إندماج أعمال والتؤثر ال المحاسبة وال الربح الخاضع للضريبة. على سبيل المثال ، قد ينشأ 
هذا عند اإلعتراف بالتزام عقد اإليجار وما يقابله من أصل حق استخدام يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١6 في 

تاريخ بدء عقد اإليجار.

بعد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١2 ، يتعين على المنشأة اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة ذات 
الصلة، مع إدراج أي موجود ضريبي مؤجل يخضع لمعايير االسترداد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ١2.

يضيف مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا مثاًلا توضيحًيا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١2 الذي يشرح كيفية تطبيق التعديالت.

تنطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك، في بداية أقرب فترة 
مقارنة، تعترف المنشأة بما يلي:

• موجود ضريبي مؤجل )إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة يمكن في مقابله استخدام الفرق 
المؤقت القابل للخصم( والتزام ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي:

- حق استخدام الموجودات وإلتزامات عقود اإليجار

- إيقاف التشغيل والترميم والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة

• األثر التراكمي للتطبيق المبدئي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )أو أي مكون آخر من حقوق الملكية، 
حسب االقتضاء( في ذلك التاريخ.

١ يناير 202٣ تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6( عقود اإليجار: تعديالت 
ُيسمح بالتطبيق المبكر لتوضيح كيفية قيام البائع - المستأجر الحًقا بقياس معامالت البيع وإعادة التأجير 

تتطلب التعديالت من البائع - المستأجر قياس التزامات اإليجار الحًقا عن طريق تحديد »مدفوعات اإليجار« و »مدفوعات اإليجار المعدلة« 
الناشئة عن إعادة اإليجار بطريقة ال تعترف بأي مبلغ من األرباح أو الخسائر المتعلقة بحق االستخدام يحتفظ به. ال تمنع المتطلبات 

الجديدة البائع - المستأجر من االعتراف في الربح أو الخسارة بأي مكسب أو خسارة تتعلق باإلنهاء الجزئي أو الكامل لعقد اإليجار.

بدون هذه المتطلبات الجديدة، قد يكون البائع - المستأجر قد اعترف بربح على حق االستخدام الذي يحتفظ به فقط بسبب 
إعادة قياس التزام اإليجار )على سبيل المثال، بعد تعديل عقد اإليجار أو تغيير في مدة اإليجار( تطبيق المتطلبات العامة في 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6(. قد يكون هذا هو الحال بشكل خاص في إعادة اإليجار التي تتضمن مدفوعات اإليجار 

المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر.

يقوم البائع - المستأجر بتطبيق التعديالت بأثر رجعي وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )8( على معامالت البيع وإعادة التأجير 
التي تم الدخول فيها بعد تاريخ التطبيق األولي، والتي يتم تعريفها على أنها بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي طبقت 

فيها المنشأة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6( ألول مرة.

للمجموعة عندما  الموحدة  المالية  البيانات  الجديدة في  والتعديالت  والتفسيرات  المعايير  يتم تطبيق هذه  أن  اإلدارة  تتوقع 
في  موضح  هو  ما  باستثناء  الجديدة،  والتعديالت  والتفسيرات  المعايير  هذه  لتطبيق  يكون  ال  وقد  للتطبيق،  قابلة  تكون 

الفقرات السابقة، أي تأثير مادي في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
الشهرة )تتمة(

ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم مراجعتها لمعرفة تدني قيمتها سنويًا على األقل. ألغراض اختبار تدني القيمة، يتم توزيع الشهرة 
على كل وحدة من وحدات توليد النقد التابعة للمجموعة )أو مجموعات من وحدات توليد النقد( التي من المتوقع أن تستفيد من 

اإلندماج.

يتم فحص تدني قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان هنالك مؤشر 
على تدني قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل لوحدات النقد أقل من قيمتها الدفترية، فإنه يتم توزيع خسارة تدني 
القيمة بداية بتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدات المولدة للنقد ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدات 
بشكل تناسبي على أساس القيمة الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة. يتم اإلعتراف بخسارة تدني قيمة الشهرة مباشرة في 
بيان الربح أو الخسارة و بنود الدخل الشامل األخرى الموحد ، علمًا بأنه ال يمكن عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة التي تم 

اإلعتراف بها في الفترات الالحقة.

في حال إستبعاد وحدة معينة مولدة للنقد، فإن قيمة الشهرة الموزعة على تلك الوحدة يتم أخذها بعين اإلعتبار عند إحتساب 
الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.

اإلستثمارات في شركات زميلة
وضع  في  المشاركة  على  القدرة  هو  الهام  التأثير  عليها.  هام  تأثير  المجموعة  لدى  يكون  التي  الشركات  هي  الزميلة  الشركات 
يتم  السياسات.  تلك  على  المشتركة  السيطرة  أو  السيطرة  ليس  ولكن  فيها  المستثمر  للشركة  والعملية  المالية  السياسات 
احتساب استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية. تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتائج 
المبدئي  اإلعتراف  الملكية وعند  الملكية. بموجب طريقة حقوق  المستثمر فيها بطريقة حقوق  الشركات  موجودات ومطلوبات 
يعترف باإلستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك في البيانات المالية الموحدة بسعر التكلفة ويتم تعديلها لإلعتراف بحصة 
المجموعة من أرباح أو خسائر وبنود الدخل الشامل األخرى بالمنشأة الزميلة. إذا كانت حصة المنشأة من خسائر المنشأة الزميلة 
أو المشروع المشترك تساوي أو تتجاوز حصتها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، توقف المنشأة اإلعتراف بحصتها من 
الخسائر األخرى. يتم اإلعتراف بالخسائر اإلضافية فقط في حال تكبدت المجموعة أي إلتزامات قانونية أو مدفوعات نيابة عن الشركة 

الزميلة.

يتم إحتساب إستثمار في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر بها شركة 
اإلستثمار  تكلفة  في  زيادة  أي  إثبات  يتم  فإنه   ، مشترك  مشروع  أو  زميلة  شركة  على  اإلستحواذ  عند  مشترك.  مشروع  أو  زميلة 
والتي  المستثمر فيها كشهرة،  للشركة  للتحديد  القابلة  للموجودات والمطلوبات  العادلة  القيمة  الشركة من صافي  عن حصة 
للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  من  المجموعة  حصة  في  زيادة  أي  إدراج  يتم  لالستثمار.  الدفترية  القيمة  ضمن  تصنيفها  يتم 
والمطلوبات المحددة على تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي يتم فيها اإلستحواذ 

على االستثمار.

عند الضرورة ، يفحص إجمالي المبلغ المسجل لإلستثمار فيما يخص تدني القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣6 على أنه 
أصل فردي، عن طريق مقارنة مبلغه القابل لإلسترداد )قيمة اإلستخدام أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، أيهما أعلى( 

مع مبلغه المسجل. أي خسائر تدني قيمة يعترف بها تشكل جزءًا من القيمة الدفترية لالستثمار.

توقف المنشأة إستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي توقف فيه إستثمارها عن كونه شركة زميلة أو مشروع مشترك 
أو في حال تم تصنيف اإلستثمار كإستثمار محتفظ به لغرض البيع. وإذا كانت الحصة المحتفظ بها في المنشأة الزميلة السابقة 
أو المشروع المشترك السابق وهو عبارة عن أصل مالي، ينبغي أن تقيس المنشأة الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة. وتعتبر 
للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا  مالي  بها كأصل  المبدئي  اإلعتراف  عند  العادلة  قيمتها  بها هي  المحتفظ  للحصة  العادلة  القيمة 
المالية رقم )9(. يتم تضمين الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية ، والقيمة العادلة 
إذا تم  البيع.  أو الخسارة عند  الربح  الزميلة في تحديد  ألي حصة محتفظ بها وأي متحصالت من استبعاد جزء من حصة الشركة 
إعادة تصنيف ربح أو خسارة تم االعتراف به مسبًقا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى الربح أو الخسارة عند 
استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، عندئٍذ تقوم المجموعة أيضًا بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى 
الربح أو الخسارة )كتعديل إلعادة التصنيف( عندما يتم إيقاف طريقة حقوق الملكية. يتم حذف المكاسب والخسائر غير المحققة 

الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود الحصة في الشركة الزميلة.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
أساس التوحيد )تتمة(

يتم استبعاد جميع المعامالت المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التي 
تمت بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.

تم تحديد حقوق غير المسيطرين في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق الملكية المنسوبة الي مساهمي المجموعة 
المستثمرين القطرين في هذه الشركات. إن حقوق غير المسيطرين والتي هي حقوق ملكية حاليًا تمنح مالكيها حصة متناسبة 
من صافي الموجودات عند التصفية ، يمكن قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق غير المسيطرين في 
القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة المستثمر بها. يتم اختيار القياس على أساس االستحواذ. يتم مبدئيًا قياس حقوق غير 
المسيطرين بالقيمة العادلة. بعد اإلستحواذ ، تكون القيمة الدفترية لحقوق غير المسيطرين هي قيمة تلك الحصص عند اإلعتراف 
المبدئي باإلضافة إلى حصة حقوق غير المسيطرين في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية. ينسب إجمالي الدخل الشامل إلى 

حقوق غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى وجود عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين.

يتم احتساب التغيرات في حقوق المجموعة في الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم 
تعديل القيمة الدفترية لحقوق المجموعة وحقوق غير المسيطرين لكي تعكس التغيرات في حصصها النسبية في الشركات 
التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم من خالله تعديل حقوق غير المسيطرين وتدرج القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو 

المستلم مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى حقوق ملكية مساهمي الشركة.

إندماج األعمال والشهرة
يتم إحتساب إندماج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ. يتم قياس المقابل المحول عند إندماج األعمال بالقيمة العادلة ، والتي يتم 
إحتسابها بمبلغ القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ للموجودات المحولة بواسطة المجموعة والمطلوبات التي تكبدتها المجموعة 
إلى المالكين السابقين للشركة المستثمر فيها. عند إندماج األعمال دون تحويل المقابل ، تقوم المجموعة بإستبدال القيمة العادلة 
في تاريخ اإلستحواذ لحصتها في الشركة المستثمر فيها ، بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ للمقابل المحول لقياس الشهرة أو 

الربح من صفقة الشراء. يتم إثبات التكاليف المتعلقة باإلستحواذ بشكل عام في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.

في تاريخ اإلستحواذ، يتم اإلعتراف بالموجودات المكتسبة والمطلوبات المفترضة بقيمتها العادلة.

عند تحقق إندماج األعمال على مراحل ، يتم إعادة قياس حصص المجموعة المحتفظ بها سابقًا في الشركة المستحوذ عليها إلى 
القيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة ، إن وجدت ، في بيان الربح والخسارة. يتم إعادة تصنيف المبالغ 
الناشئة عن المصالح في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ الشراء والتي تم االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى 

الربح والخسارة، عندما تكون هذه المعالجة مناسبة إذا تم إستبعاد هذه المصالح.

تسويات فترة القياس هي تسويات تنشأ من المعلومات اإلضافية التي تم الحصول عليها خالل »فترة القياس« )والتي ال يمكن أن 
تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الشراء( عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ اإلستحواذ.

تقوم  اإلندماج،  فيها  حدث  والتي  بالتقرير  المشمولة  الفترة  بنهاية  مكتملة  غير  األعمال  إلندماج  المبدئية  المحاسبة  كانت  إذا 
المجموعة باإلبالغ عن المبالغ المؤقتة للبنود التي ال تكتمل فيها المحاسبة. يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس 
)انظر أعاله( ، أو يتم االعتراف بالموجودات أو المطلوبات اإلضافية ، لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها عن الحقائق 

والظروف التي كانت موجودة في تاريخ اإلستحواذ والتي ، إذا ما عرفت ، لكانت قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

الشهرة
المستحوذ عليها، والقيمة  أقلية في الشركة  ، ومبلغ أي حقوق  المحول  المقابل  الزيادة في مبلغ  أنها  يتم قياس الشهرة على 
العادلة لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( على صافي عملية االستحواذ على 
المبالغ المحددة للموجودات القابلة للتحديد المقتناة والمطلوبات المفترضة. بعد إعادة التقييم ، إذا تجاوز صافي القيمة في تاريخ 
اإلستحواذ للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة مبلغ المقابل المحول، ومبلغ أي حقوق أقلية في الشركة المستحوذ 
عليها والقيمة العادلة للحقوق المحتفظ بها سابقًا في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( ، يتم اإلعتراف بالزيادة على الفور في 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد كربح من عملية شراء بسعر مخفض.

تدرج وتقاس الشهرة الناشئة من اإلستحواذ على عمل تجاري مبدئيًا وفقًا لما ورد أعاله.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
أساس التوحيد )تتمة(

تأجيرها أو لمكاسب رأس المال أو كالهما )بما في ذلك الممتلكات تحت اإلنشاء لمثل هذه األغراض(. يتم قياس اإلستثمارات العقارية 
مبدئيًا بالتكلفة والحقًا بالقيمة العادلة مع أي تغيير يعترف به في بيان الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر الموحد في الفترة 

اللتي تنشأ فيها.

يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إستبعادها أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقاري بصورة دائمة من الخدمة 
وعدم توقع منافع إقتصادية مستقبلية من إستبعاده. يتم اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة من بيع أو إستبعاد إستثمار عقاري في 

بيان الربح أو الخسارةالموحد وبنود الدخل الشامل األخرى في سنة البيع أو اإلستبعاد.

اإلستثمارات  من  للتحويل  بالنسبة  اإلستخدام.  في  تغير  يكون هناك  عندما  فقط  العقارية  اإلستثمارات  من  أو  إلى  التحويل  يتم 
العقارية التي يشغلها مالكها، فإن التكلفة تعتبر هي القيمة الدفترية الصافية في تاريخ التغيير. إذا أصبحت العقارات المشغلة 
عن طريق مالكها إستثمارات عقارية، فان حسابات المجموعة لمثل هذه العقارات تكون وفقا للسياسات الواردة في الممتلكات و 

المعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

مخزون
يدرج المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة، وعند االقتضاء، 
يتم  الحالية.  وحالته  موقعه  إلى  بالمخزون  للوصول  تكبدها  تم  التي  المباشرة  غير  المصروفات  وتلك  المباشرة  العمالة  تكاليف 
المقدر ناقًصا  البيع  الممكن تحقيقها سعر  القيمة  المرجح للتكلفة. يمثل صافي  المتوسط  التكلفة باستخدام طريقة  احتساب 

جميع التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف التي سيتم تكبدها في التسويق والبيع والتوزيع.

ممتلكات ومصنع ومعدات
تظهر الممتلكات المصانع والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وأي تدني في القيمة. ال يتم احتساب استهالك لألراضي.

يتم االعتراف باالستهالك لشطب تكلفة الموجودات مطروًحا منها قيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي باستخدام طريقة 
القسط الثابت. 

قامت المجموعة بتطبيق طريقة وحدة اإلنتاج الستهالك المباني والمعدات ذات الصلة باإلنتاج. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول:

سنوات العمر االنتاجي  

١5-50 سنة المباني 
5-٣0 سنة المعدات  
5 سنوات أثاث وتركيبات 
٣ سنوات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات 

5-١0 سنوات السيارات والمركبات الثقيلة 

يتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطريقة االستهالك، إذا اقتضى األمر، في تاريخ كل تقرير. يتم احتساب 
أثر أي تغيرات على التقديرات على أساس مستقبلي. 

يتم اظهار الممتلكات في طور االنشاء لالنتاج، بغرض االيجار و االمور االدارية أو االغراض لم يتم تحديدها، بالتكلفة، بعد خصم أي خسارة 
نتيجة للتدني في القيمة. تتضمن التكاليف العموالت المهنية و تكاليف التمويل المرسملة وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. 

يتم تصنيف هذه العقارات وفق لفئآت الممتلكات و المعدات عندما يكون األصل جاهزًا لإلستعمال. ويتم استهالك هذه الممتلكات و 
المعدات بنفس األساس المستخدم للمتلكات والمعدات االخرى، تبدأ عملية االستهالك عندما تكون هذه الموجودات جاهزة لالستخدام.

النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم احتسابها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم 
شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل. تتم رسملة المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 
للبند المتعلق بالممتلكات والمصانع والمعدات. يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل 

األخرى الموحد عند تكبدها.

يتم إلغاء اإلعتراف بند الممتلكات والمصانع والمعدات عند البيع أو عندما ال يكون من المتوقع ان يكون لألصل اي منافع مستقبلية. يتم 
اإلعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء اإلعتراف بالموجودات )تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية 

لألصل( في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة في الفترة التي يتم فيها إلغاء اإلعتراف باألصول.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
أساس التوحيد )تتمة(

التدني في الموجودات الملموسة وغير الملموسة بخالف الشهرة
إذا كان  ، لتحديد فيما  الملموسة  الملموسة وغير  الدفترية لموجوداتها  القيم  بتاريخ كل تقرير سنوي بمراجعة  المجموعة  تقوم 
هنالك مؤشرًا على وجود خسارة تدني لتلك الموجودات. إذا كان هنالك أي مؤشر فإنه يتم تقييم قيمة األصل القابلة للتحصيل 
تقوم  المجموعة  فإن  غير ممكن،  منفرد  للتحصيل ألصل  القابلة  القيمة  تقييم  كان  إذا  وجدت.  إذا  التدني،  مدى خسارة  لتحديد 
بتقييم القيمة القابلة للتحصيل للوحدة المولدة للنقد التي يرجع إليها ذلك األصل. في حال وجود أساس معقول وثابت للتوزيع، 
فإنه يتم أيضًا توزيع أصول المجموعة على الوحدة المولدة للنقد أو يتم توزيعها على الوحدات األصغر المولدة للنقد والتي يتم 

عندها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع. 

يتم فحص األصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة واألصول غير الملموسة غير المتاحة لإلستخدام بشكل سنوي 
من أجل معرفة فيما إذا كان هناك أي مؤشر تدني في قيمتها.

القيمة  تحديد  يتم  أعلى.  أيهما  المستخدمة  القيمة  أو  البيع  تكاليف  ناقصًا  العادلة  القيمة  هي  لإلسترداد  القابلة  القيمة  إن 
المستخدمة بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بعد خصمها لقيمها الحالية بإستخدام نسبة خصم )قبل الضريبة( تعكس 

تقييمات السوق الحالية لقيمة النقود الزمنية والمخاطر المحددة ألصل لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة له.

إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل ألصل )أو لوحدة مولدة للنقد( أقل من قيمتها الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 
)أو للوحدة المولدة للنقد( إلى قيمتها القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسارة التدني مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد، إال 

إذا كان األصل مسجل بالقيمة العادلة فإن خسارة التدني يتم معالجتها كإنخفاض في إحتياطي إعادة التقييم.

إذا تم عكس خسارة التدني بالفترة الالحقة، فإن القيمة الدفترية لألصل )أو للوحدة المولدة للنقد( يتم زيادتها للقيمة التقديرية 
القابلة لإلسترداد المعّدلة، بحيث أال تزيد القيمة الدفترية التي تم زيادتها على القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها فيما لو لم يتم 
تسجيل خسارة تدني لألصل )أو للوحدة المولدة للنقد( في السنوات السابقة. يتم اإلعتراف بعكس خسارة التدني في بيان الربح 
أو الخسارة الموحد بإستثناء إذا ما كان يتم اإلعتراف باألصل بإستخدام القيمة العادلة. وفي تلك الحالة يعتبر عكس خسارة التدني 

زيادة في إحتياطي إعادة التقييم لهذا األصل.

األدوات المالية
تظهر الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفًا في عالقة تعاقدية 

مع األداة.

تقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات 
ومطلوبات مالية )عدا عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من من خالل األرباح أو الخسائر( تضاف إلى أو تطرح من 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ، عند الضرورة ، عند االعتراف المبدئي. تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى شراء 

موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تدرج فورًا في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية 
يتم االعتراف وإلغاء االعتراف جميع المعامالت العادية لشراء أو بيع الموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. طريقة الشراء أو 
البيع العادية هي شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها الجهة التنظيمية أو 

اإلتفاقيات في السوق.

يتم الحقًا قياس جميع الموجودات المدرجة بتكلفتها المطفأة أو القيمة العادلة ، إعتمادًا على تصنيف الموجودات المالية.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تصنيف الموجودات المالية 

ادوات الدين التي تنطبق عليها الشروط التالية يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة: 

المالية للحصول على  بالموجودات  االحتفاظ  الغرض منه  الذي يكون  األعمال  المحتفظ بها من خالل نموذج  المالية  الموجودات   •
التدفقات النقدية التعاقدية و 

• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر بتواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة على 
أصل المبلغ المتبقي.

أدوات الدين التالية يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:

•  الموجودات المالية المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي يكون الغرض منه كل من حصل على التدفقات النقدية التعاقدية 
وبيع هذه الموجودات المالية،و 

المتبقي  المبلغ  التي هي مدفوعات على أصل  النقدية  للتدفقات  المالية تظهر بتواريخ محدد  التعاقدية للموجودات  • الشروط 
األصلي القائم.

بشكل تلقائي، جميع الموجودات المالية األخرى تقاس الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالرغم عما سبق ذكره، تقوم 
المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء / أو إلغاء اإلعتراف عند االعتراف المبدئي للموجودات المالية : 

• قد تقوم المجموعة بتصويت غير قابل لإللغاء إلظهار التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في حقوق الملكية في الدخل 
الشامل األخر إذا تم تحقق معيار معين ) يرجى اإلطالع على إيضاح 2 أدناه(.

• قد تقوم المجموعة بشكل غير قابل لإللغاء بتعيين أداة دين والتي تفي بمعيار التكلفة المطفأة أو التكلفة من خالل الدخل 
اختالف  أي  كبير  بشكل  يقلل  أو  من  يحد  ذلك  كان  إذا  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تقاس  بحيث  اآلخر  الشامل 

محاسبي ) يرجى اإلطالع على إيضاح ٣ أدناه(.

1- التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعالة
طريقة معدل الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين و توزيع إيرادات الفوائد خالل الفترة المعنية.

التي تدنت  الموجودات  المتدنية )مثل  اإلئتمانية  القيمة  أو ذات  المشتراة  المالية  الموجودات  المالية بخالف  للموجودات  بالنسبة 
قيمتها اإلئتمانية عند االعترف المبدئي( ، فإن معدل الفائدة الفعالة هو المعدل الذي يقوم بشكل منضبط بخصم المقبوضات 
النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعالة وتكاليف المعامالت وأقساط أو خصومات أخرى( بإستثناء خسائر االئتمان المتوقعة ، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو، 
عند االقتضاء ، فترة أقصر ، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف المبدئي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة 
أو ذات القيمة اإلئتمانية المتدنية ، يتم إحتساب معدل الفائدة الفعالة المعّدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، بما 

في ذلك خسائر اإلئتمان المتوقعة ، من التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف المبدئي.

المبالغ  المبدئي مطروحًا منه  االعتراف  المالي عند  األصل  يتم عنده قياس  الذي  المبلغ  المالي هي  لألصل  المطفأة  التكلفة  إن 
المستحقة السداد، باإلضافة إلى اإلطفاء المتراكم بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة إلى الفرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ 
اإلستحقاق ، مع تعديل أي مخصص خسارة. إن القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل 

تعديل أي مخصص خسارة.

یتم إثبات إیرادات التمويل بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال ألدوات الدین التي یتم قیاسھا الحقًا بالتکلفة المطفأة وبالقيمة العادلة 
اإلئتمانية  القيمة  ذات  أو  المشتراة  المالية  الموجودات  بخالف  المالية  للموجودات  بالنسبة  اآلخرى.  الشامل  الدخل  بنود  من خالل 
المالي،  اإلجمالية لألصل  الدفترية  القيمة  الفعالة على  الفائدة  التمويل من خالل تطبيق معدل  إيرادات  احتساب  يتم   ، المتدنية 
قيمتها  تدنت  التي  المالية  للموجودات  بالنسبة  أدناه(.  )انظر  الحقًا  اإلئتمانية  قيمتها  تدنت  التي  المالية  الموجودات  بإستثناء 
اإلئتمانية الحقًا ، يتم إثبات إيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعالة على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت 

مخاطر اإلئتمان ، في فترات التقرير الالحقة ، ألداة مالية ذات قيمة إئتمانية متدنية ، بحيث لم اإلجمالية لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة اإلئتمانية المتدنية ، تقوم المجموعة بإثبات إيرادات التمويل من خالل تطبيق 
معدل الفائدة الفعالة المعّدل لإلئتمان على التكلفة المطفأة لألصل المالي عند اإلعتراف المبدئي. ال يعود اإلحتساب إلى األساس 

اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا بحيث لم يعد األصل المالي ذو قيمة إئتمانية متدنية.

يتم إثبات إيرادات التمويل في بيان الربح أو الخسارة ويتم ادراجها في بند »ايرادات من الودائع قصيرة األجل وحسابات التوفير«.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تصنيف الموجودات المالية )تتمة(

2- أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االعتراف المبدئي، قد تختار المجموعة بشكل غير قابل لإللغاء )على أساس حالة كل أداة على حدة( تصنيف اإلستثمارات 

في أداة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى.

يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى إذا كان اإلستثمار في األسهم محتفظ به للمتاجرة أو إذا 
كان المقابل المحتمل مدرج بواسطة المشتري عند إندماج األعمال.

يعتبر األصل المالي محتفظ به للمتاجرة ، إذا:

• تمت حيازته أساسًا بغرض بيعه في المستقبل القريب; أو

• عند اإلعتراف المبدئي ، هو جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة ولديها دليل على نمط فعال مؤخرًا لجني 
أرباح قصيرة األجل; أو

• كان مشتقًا )عدا المشتقات التي هي ضمانات عقود مالية أو أداة تحوط محددة وفعالة(.

یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملکیة بالقیمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة. الحقًا يتم قياسها بالقيمة العادلة 
في  تجميعها  يتم  والتي  اآلخر  الشامل  الدخل  في  المدرجة  العادلة  القيمة  في  التغييرات  من  الناشئة  والخسائر  األرباح  مع 
إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات. ال يتم تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في الربح أو الخسارة عند بيع إستثمارات األسهم، 

بل يتم تحويلها إلى األرباح المدورة.

يتم إثبات توزيعات األرباح من هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية ، في الربح أو الخسارة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9، مالم تمثل توزيعات األرباح إسترداد جزء من تكلفة األستثمار.

قامت المجموعة بتخصيص جميع األستثمارات في أدوات حقوق الملكية غیر المحتفظ بھا للمتاجرة وفقا للقيمة العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل األخرى عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

٣- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير أن يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر )أنظر )أ( و )ب( أعاله( ، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية التي ال تفي بشروط القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر يتم 
قياسها بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في نهاية كل فترة التقرير. 

أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية
یتم تحدید القیمة الدفتریة للموجودات المالیة المسجلة بعمالت أجنبية على أنها مسجلة بالعملة األجنبية وتتم ترجمتها بالسعر 

السائد نھایة کل فترة تقریر يجب األخذ في اإلعتبار مايلي : 

• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزًءا من عالقة تحوط معينة، يتم اإلعتراف بفروق 
الصرف في الربح أو الخسارة في بند »األرباح والخسائر االخرى«.

• بالنسبة ألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتي ال تعد جزًء من عالقة تحوط 
معينة، يتم االعتراف بفروق الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في الربح أو الخسارة في بند »االرباح أوالخسائر األخرى«. 

يتم اإلعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية األخرى في الدخل الشامل تحت بند احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات.

• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ليست جزًء من عالقة تحوط معينة، يتم 
اإلعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة تحت بند »األرباح والخسائر األخرى«. و

• بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، يتم اإلعتراف بفروق 
الصرف في الدخل الشامل اآلخر تحت بند احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تدني قيمة الموجودات المالية 

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة من اإلستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
 ، التعاقدية  والموجودات   ، المدينة  التجارية  والذمم   ، المدينة  اإليجارات   ، األخرى  الشامل  الدخل  بنود  العادلة من خالل  بالقيمة  أو 
کل تقریر لتعکس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ  وكذلك عقود الضمان المالي. یتم تحدیث مبالغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاریخ 

اإلعتراف المبدئي لألداة المالیة.

تقوم المجموعة دائًما باإلعتراف بشكل مستمر بخسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات 
السابقة  الخبرة  إلى  تستند  مصفوفة  باستخدام  المالية  الموجودات  هذه  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تقدير  يتم  التعاقدية. 
لخسارة ائتمان المجموعة وتتالئم مع العوامل الخاصة بالذمم المدينة والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي 

والمناخ وكذلك الظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما تقتضي الحاجة لذلك. 

المتوقعة على بشكل مستمر، وخاصة عندما يكون  االئتمان  باالعتراف بخسائر  الشرکة  ، تقوم  األخرى  المالیة  األدوات  بالنسبة لجمیع 
هناك زیادة کبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. ومع ذلك، إذا لم تزد مخاطر اإلئتمان على األداة المالية بشكل ملحوظ 
منذ اإلعتراف المبدئي ، فإن المجموعة تقوم بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
١2 شهرًا. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي اإلقرار بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمرعلى زيادة كبيرة في احتمالية أو خطر 

عدم السداد منذ االعتراف المبدئي بدالً من إثبات على في تاريخ التقرير.

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية والمحتمل 
حدوثها على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. على النقيض من ذلك ، تمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ١2 شهرًا الجزء من 

الخسائر االئتمانية على مدار العمر المتوقع أن ينتج عن األحداث االفتراضية على أداة مالية ما في خالل ١2 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 

)أ(  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة 
بمقارنة مخاطر حدوث عجز في األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر حدوث عجز على األداة المالية كما في تاريخ االعتراف 
المبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تعتبر المجموعة كل من المعلومات الكمية والنوعية معقولة ومدعومة، بما في ذلك الخبرة 
التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال داعي لهما. تشمل المعلومات المستقبلية التي يتم النظر 
فيها اآلفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها المدينون للشركة ، ويتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين 
والمحللين الماليين والهيئات الحكومية مراكز البحوث ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة، وكذلك النظر في مصادر 

خارجية مختلفة وتوقع المعلومات االقتصادية التي تتعلق بالعمليات األساسية للمجموعة. 

على وجه الخصوص، تؤخذ المعلومات التالية في االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ 
االعتراف المبدئي: 

• التدهور الكبير الفعال أو المتوقع في التصنيف الخارجي لألداة المالية )إن وجد( أو التصنيف االئتماني الداخلي،و

• التدهور الكبير في مؤشرات األسواق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة، على سبيل المثال زيادة كبيرة في 
انتشار االئتمان، أوأسعار مقايضة العجز عن سداد االئتمان بالنسبة للمدين، المدة الزمنية التي كانت فيه القيمة العادلة ألصل 

مالي أقل من التكلفة المطفأة ؛

• التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب في انخفاض 
كبير في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ؛

• تدهور ملموس فعال أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين ؛

• الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين ؛

• حدوث تغير معاكس فعال أو متوقع كبير في البيئة التنظيمية واالقتصادية أو التكنولوجية للمدين ، مما يؤدي إلى انخفاض 
كبير في قدرة المدين على الوفاء بااللتزامات.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تدني قيمة الموجودات المالية )تتمة(

)أ(  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(
االعتراف  المالية لم ترتفع بشكل جوهري منذ  االئتمان على األدوات  المجموعة تفترض أن مخاطر  الرغم مما سبق، فإن  على 
المبدئي إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األدوات المالية على أنها 

ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

)١( األداة المالية لديها مخاطر منخفضة التقصير في السداد،

)2( يمتلك المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في المستقبل القريب، و

)٣( ليس بالضرورة قد تؤدي التغيرات غير المتوقعة في الظروف االقتصادية وظروف بيئة األعمال على المدى األطول ، ولكن 
ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية.

تعتبر المجموعة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لدى األصل تصنيف ائتماني خارجي »درجة استثمارية« 
وفًقا للتعريف المقبول عالمًيا وفي حال كان التقييم الخارجي غير متوفر، فإن األصل له تقييم داخلي يخص »األداء«. يعني األداء 

أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة السداد.

القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف  التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في االلتزام غير  ، يعتبر  المالي  بالنسبة لعقود الضمان 
المبدئي ألغراض تقييم األداة المالية بما يخص تدني القيمة. عندما يتم تقييم ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان 
منذ االعتراف المبدئي بعقود الضمان المالي، فإن المجموعة تعتبر التغيرات في المخاطر أن المدين المحدد قد يتخلف عن العقد.

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
وتقوم بمراجعتها عندما تقتضي الحاجة ذلك لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

قبل أن تصبح هذه المبالغ مستحقة السداد.

)ب( تعريف التعثر
التاريخية إلى أن الذمم  الداخلية حيث تشير الخبرة  تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدوث تعثر لغرض إدارة مخاطر االئتمان 

المدينة التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكن استردادها بشكل عام: 

• عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل الطرف اآلخر; أو

المحتمل أن يقوم  أنه من غير  إلى  أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير  التي يتم تطويرها داخلًيا  المعلومات   •
المدين بدفع التزامته، بما في ذلك التزامات المجموعة. بشكل كامل )دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة(.

)ت( أصول مالية ذات إئتمان متدني
يعتبر األصل المالي ذات رصيد ائتماني متدني القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة لذلك األصل المالي. التي تثبت أن األصل المالي ذات إئتمان متدني في حال إذا وقعت األحداث التالية:

صعوبات مالية جوهرية للمقرض أو المقترض،   •

خرق للعقد، مثل عدم السداد أو التأخير في السداد،  •

يتم  ال  امتيازات(  )أو  امتياز  المقترض  منح  يتم  للمقترض  المالية  بالصعوبة  تتعلق  تعاقدية  أو  اقتصادية  المقرض وألسباب   •
اإلستفادة منها من قبل المقترض،

يوجد احتمال كبير بأن يدخل المقترض في حالة اإلفالس أو إلى إعادة هيكلة مالية; أو  •

اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.  •

)ث( سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف اآلخر يعاني من صعوبات مالية وليس 
هناك احتمال واقعي للتعافي. على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد تم وضعه تحت التصفية أو دخل في إجراءات 
اإلفالس ، أو في حالة الذمم التجارية المدينة عندما تكون المبالغ تجاوزت سنتين من تاريخ االستحقاق أيهما أقرب . قد تظل 
المشورة  بالمجموعة، مع مراعاة  الخاصة  التعافي  إجراءات  المطبقة بموجب  لألنشطة  المشطوبة خاضعة  المالية  الموجودات 

القانونية حيثما كان ذلك مناسًبا. يتم اإلعتراف بأية مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تدني قيمة الموجودات المالية )تتمة(

)ج( القياس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة 
يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة داللة على احتمال كبير في العجز عن السداد، و الخسارة المؤدية للعجز )بمعنى حجم 
الخسارة إذا كان هناك عجز( ومدى عند حدوث العجز يستند تقييم احتمال العجز والخسارة المؤدية للعجز على بيانات تاريخية 
معدلة بواسطة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله. أما فيما يتعلق بالتعثر عند العجز، بالنسبة للموجودات المالية، 
فيتمثل ذلك في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ اإلبالغ. اما بالنسبة لعقود الضمان المالي، يشمل التعرض 
العجز  تاريخ  المستقبل حسب  يتوقع سحبها في  إضافية  مبالغ  أي  إلى  باإلضافة  المالي،  التقرير  تاريخ  المسحوب في  المبلغ 
من  وغيرها  للمدنيين،  المحددة  المستقبلية  التمويلية  لإلحتياجات  المجموعة  وفهم  التاريخي  التوجه  إلى  استناًدا  المحدد 

المعلومات المستقبلية ذات الصلة.

التعاقدية  النقدية  التدفقات  جميع  بين  الفرق  أنها  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تقدير  يتم  المالية،  للموجودات  بالنسبة 
المستحقة للشركة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والتي يتم خصمها بسعر 
الفائدة الفعالة األصلي. أما بالنسبة إلى اإليجارات المدينة، فإن التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة 

تتوافق مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس مبلغ اإليجار المدين .

بالنسبة لعقود الضمان المالي، وحيث أن المجموعة مطالبة بسداد المدفوعات فقط في حالة حدوث تقصير من جانب المدين 
وفًقا لشروط األداة المضمونة، فإن مخصص الخسائر المتوقعة هي المبالغ المتوقعة لتسديد المالك مبلغ الخسارة االئتمانية 

التي تكبدها مطروحًا منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من المالك أو المدين أو أي طرف آخر.

إذا قامت المجموعة بقیاس مخصص الخسارة ألداة مالیة بمبلغ مساٍو لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر في فترة التقریر 
العمر لم تعد تفي  المتوقعة على مدى  االئتمان  الخاصة بخسائر  الشروط  أن  الحالي  التقریر  السابقة، ولكنها حددت في فترة 
بالغرض تقوم الشركة بقیاس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ١2 شهًرا في تاريخ التقرير الحالي، 

باستثناء الموجودات التي تم استخدام نهج مبسط فيها.

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر التدني في القيمة في بيان الربح أو الخسارة لجميع األدوات المالية مع تعديالت مماثلة في 
قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص خسارة وباستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 
من خالل بنود الدخل الشامل، األخرى والتي يتم إثبات مخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي 

إعادة تقييم االستثمار، وال تقلل المجموعة من القيمة الدفترية لألصل المالي في بيان المركز المالي.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم 
بتحويل األصل وكافة مخاطر ومزايا ملكية االصل إلى كيان آخر. إذا لم تقم المجموعة بنقل أواالحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية 
بشكل واضح واستمرت في السيطرة على األصل المحول، فإن المجموعة تعترف بحصتها المحتفظ بها في األصل واإللتزام المرتبط 
بالمبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر المجموعة 

في اإلعتراف باألصل المالي وتعترف كذلك بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.

الدفترية لألصل والمقابل  القيمة  الفرق بين  إثبات  المطفأة، يتم  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات  باحدى  اإلعتراف  الغاء  عند 
المستلم ومبلغ الدين في بيان الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك،عند إلغاء اإلعتراف باإلستثمار في أداة دين مصنفة وفقًا للقيمة 
ملكية  في  تجميعها  سبق  التي  المتراكمة  الخسارة  أو  الربح  تصنيف  إعادة  يتم  األخرى،  الشامل  الدخل  بنود  خالل  من  العادلة 
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات وتحويلها إلى الربح أو الخسارة. وعلى النقيض من ذلك، عند الغاء اإلعتراف باإلستثمار في أداة 
حقوق الملكية التي أقرتها المجموعة عند االعتراف المبدئي والمقاسة من خالل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل، فإن الربح 
أو الخسارة المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح المدورة.

المطلوبات المالية وحقوق الملكية
الترتیب  لمضمون  وفقًا  ملكية  كحقوق  أو  مالیة  كمطلوبات  المجموعة  عن  الصادرة  الملكية  حقوق  وأدوات  الدین  أدوات  تصنیف  یتم 

التعاقدي وتعریف المطلوبات المالیة وأداة حقوق الملكية.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
أدوات حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت الحصة المتبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها. يتم اإلعتراف أدوات 
حقوق الملكية الصادرة من إحدى شركات المجموعة بالعوائد المستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

يتم اإلعتراف إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة ويتم خصمها مباشرة في حقوق المساهمين. ال يتم إثبات أي 
مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية
يتم قياس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. مع ذلك، فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي ال يكون مؤهاًل إللغاء اإلعتراف او عند اإلستمرار في 

تطبيق منهج المشاركة، وعقود الضمان المالي الصادرة من المجموعة، تقاس وفقًا لسياسات محاسبية محددة مبينة أدناه.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون اإللتزام المالي )١( مقابل محتمل للمشتري عند 

إندماج األعمال، )2( محتفظ به للمتاجرة أو )٣( مصنف بأنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا:

• تم استمالكها بشكل أساسي لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب; أو

• عند اإلعتراف المبدئي، يعد هذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة مع نمط فعال لجني األرباح على المدى القصير;أو

• كانت مشتقة، بإستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط.

كما في تاريخ التقرير، ليس لدى المجموعة اي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية التي ليست )١( مقابل محتمل للمشتري عند إندماج األعمال، )2( محتفظ بها للمتاجرة، )٣( مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة، تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة. طريقة معدل الفائدة الفعالة هي 
طريقة إحتساب التكلفة المطفأة لإللتزام المالي ولتخصيص تكاليف التمويل على مدى الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعالة 
هو معدل الفائدة/الربح الذي يخفض فعاالً مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة 
أو المستلمة والتي تشكل جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعالة، تكاليف المعامالت واألقساط األخرى أو الخصومات( على مدى 

العمر المتوقع لإللتزام المالي، أو )عند اإلقتضاء( فترة أقصر للتكلفة المطفأة لإللتزام المالي.

مطلوبات عقود الضمان المالي
تكبدها  التي  الخسارة  لتعويض حامله عن  بتسديد دفعات محددة  يقوم  أن  المصدر  يتطلب من  المالي هو عقد  الضمان  عقد 
بسبب إخفاق المدين المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين. تقاس مطلوبات عقود الضمان المالي 
مبدئيًا بقيمها العادلة، وإذا لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ عن تحويل أصل ما، يتم قياسها 

الحقًا بالقيمة األعلى ممايلي:

• مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )انظر الموجودات المالية أعاله( ; و

• المبلغ المعترف به مبدئيُا، مطروحًا منه، عند اإلقتضاء، اإلطفاء المتراكم المعترف به وفقًا لسياسات تقدير اإليرادات الموضحة أعاله.

أرباح وخسائر سعر صرف العمالت األجنبية
أرباح  بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد 
العمالت  أرباح وخسائر سعر صرف  اإلعتراف  المالية. يتم  المطفأة لألدوات  التكلفة  بناًء على  األجنبية  العمالت  وخسائر سعر صرف 
التحوط  عالقة  من  جزءًا  تشكل  ال  التي  المالية  للمطلوبات  الخسارة  أو  الربح  بيان  في  األخرى«  والخسائر  »األرباح  بند  في  األجنبية 
المحددة. بالنسبة لتلك التي تم تصنيفها كأداة تغطية للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية يتم اإلعتراف أرباح وخسائر العمالت 

األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في مكون منفصل من حقوق الملكية.

یتم تحدید القیمة العادلة للمطلوبات المالیة المنفذة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ويتم تحويلها وفقًا للسعر السائد في نهاية فترة 
التقریر. بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن عنصر سعر الصرف األجنبي جزءًا من 

أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم إثباته في بيان الربح أو الخسارة للمطلوبات المالية التي ال تشكل جزءًا من عالقة التحوط المحددة.



التــقـــريــــر السنـــوي 2022مجموعة المستثمرين القطريين 929٣

إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
إلغاء اإلعتراف المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف المطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات المجموعة. يتم اإلعتراف بالفرق 
بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء تحققها والمبلغ المدفوع والدائن في الربح أو الخسارة.

عندما تقوم المجموعة بمبادلة أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى ذات شروط مختلفة بشكل كبير، يتم احتساب هذا 
التبادل كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة. وبالمثل، تقوم المجموعة بعمليات تعديل جوهرية 
اختالفًا  الشروط  أن تختلف  المفترض  بألتزام جديد. من  األصلية واالعتراف  المالية  للمطلوبات  أو جزء منه كإطفاء  قائم  لمصروف 
جوهريًا إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في إطار الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة مطروحا 
منها من أي رسوم مستلمة ومخفضة بإستخدام معدل الفائدة الفعالة األصلي، الذي التختلف اإل بعشرة في المائة على األقل عن 
القيمة الحالية المخفضة لقيمة التدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية. إذا كان التعديل غير جوهري، فإن الفرق بين: 
)١( القيمة الدفترية لإللتزام قبل التعديل و )2( القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل، يجب أن يتم اإلعترافها في بيان الربح 

أو الخسارة كأرباح أو خسارة تعديل ضمن األرباح أو الخسائر األخرى.

محاسبة التحوط
تصنف المجموعة بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر تحوطات التدفقات النقدية.

المخاطر  إدارة  أهداف  جانب  إلى  المغطى،  والبند  التحوط  أداة  بين  العالقة  بتوثيق  المجموعة  تقوم  التحوط،  عالقة  بداية  في 
المجموعة ما  التحوط وعلى أساس مستمر، توثق  المختلفة. عالوة على ذلك، عند بداية  التحوط  واستراتيجيتها إلجراء معامالت 
إذا كانت أداة التحوط فعالة في تعويض التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى المنسوب إلى مخاطر 

التحوط، وذلك عندما تفي عالقات التحوط بالجميع. من متطلبات فعالية التحوط التالية:

•  توجد عالقة اقتصادية بين البند المغطى وأداة التحوط

•  تأثير مخاطر االئتمان ال يسيطر على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية

•  نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المغطى الذي تقوم المجموعة بالفعل بتحوطه وكمية أداة 
التحوط التي تستخدمها المجموعة بالفعل للتحوط من تلك الكمية من البند المغطى

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط، لكن هدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط المحددة 
ظل كما هو، تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي إعادة التوازن للتحوط( بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى.

تم عرض تفاصيل الحركات في احتياطي التحوط في حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

تحوطات التدفقات النقدية
المصنفة والمؤهلة كتحوط للتدفقات  المؤهلة األخرى  التحوط  العادلة للمشتقات وأدوات  القيمة  التغيرات في  الفعال من  الجزء 
النقدية يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر وتجميعها تحت عنوان احتياطي تحوط التدفقات النقدية، والتي تقتصر على 
بالجزء غير  المتعلقة  الخسائر  أو  بالمكاسب  االعتراف  يتم  التحوط.  بداية  المغطى من  البند  العادلة  القيمة  التراكمي في  التغير 

الفعال مباشرة في الربح أو الخسارة، ويتم تضمينها في بند »المكاسب والخسائر األخرى«. 

المبالغ المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في 
الفترات التي يؤثر فيها البند المغطى على الربح أو الخسارة، في نفس بند بند التحوط المعترف به. ومع ذلك، عندما ينتج عن 
المعاملة المتوقعة المتحوط لها االعتراف بأصل غير مالي أو التزام غير مالي، فإن األرباح والخسائر المعترف بها سابًقا في الدخل 
الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم حذفها من حقوق الملكية وإدراجها في القياس األولي تكلفة األصل غير المالي 
أو االلتزام غير المالي. ال يؤثر هذا التحويل على الدخل الشامل اآلخر. عالوة على ذلك، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض 
أو كل الخسائر المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية في المستقبل، فسيتم إعادة تصنيف هذا المبلغ على الفور 

إلى الربح أو الخسارة.

تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن تلبية معايير التأهيل )بعد إعادة التوازن، 
إن وجدت(. يتضمن ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها. يتم احتساب التوقف بأثر 
رجعي. أي ربح أو خسارة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية في ذلك الوقت تظل 
في حقوق الملكية ويتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند حدوث المعاملة المتوقعة. عندما ال يكون من المتوقع حدوث 
معاملة متوقعة، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في احتياطي تحوط التدفق النقدي على الفور إلى الربح أو الخسارة. 

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
المخصصات

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزام )قانوني أو إستداللي( ينشأ من حدث سابق، وتكون تكاليف تسوية 
اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق منه.

المبالغ المدرجة كمخصص هي أفضل تقديرات المقابل المطلوب لتسوية اإللتزام الحالي في تاريخ بيان المركز المالي، مع الوضع في 
اإلعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطة باإللتزام. عند قياس اإللتزام بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اإللتزام الحالي، 

فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

عندما يتوقع أن يتم إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، تدرج المستحقات كأصل 
إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس المبلغ المستحق بشكل موثوق منه.

المطلوبات الطارئة المكتسبة من إندماج األعمال
تاريخ اإلستحواذ. في نهاية فترات  العادلة في  بالقيمة  األعمال مبدئيًا  المستحوذ عليها من دمج  الطارئة  المطلوبات  يتم قياس 
التقارير الالحقة، يتم قياس هذه المطلوبات المحتملة بأعلى مبلغ سيتم اإلعترافه وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣7 والمبلغ 

المعترف به مبدئيًا مطروحًا منه مبلغ الدخل المتراكم وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١5.

توزيع األرباح 
هذه  اعتماد  فيها  يتم  التي  الفترة  في  الموحدة  المالية  البيانات  في  كإلتزام  المجموعة  لمساهمي  األرباح  بتوزيع  اإلعتراف  يتم 

التوزيعات من قبل الجمعية العمومية للمجموعة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمساهمة في صندوق التقاعد 
تحتسب المجموعة مخصصًا لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين. يستند إستحقاق تلك المكافآت على أساس آخر راتب للموظف 
ومدة خدمته، شريطة إكمال الحد األدنى لمدة الخدمة، والمحتسبة وفقًا ألحكام قانون العمل القطري وعقود الموظفين وتدفع 

عند اإلستقالة أو إنهاء خدمة الموظف. التكاليف المتوقعة لمكافآت نهاية الخدمة تتراكم على مدى فترة التوظيف.

وفقًا  القطريين  الموظفين  مرتبات  من  مئوية  كنسبة  المساهمة  وتحتسب  التقاعد  صندوق  في  بالمساهمة  المجموعة  تلتزم 
راتب  المساهمات تحتسب على أساس نسبة من  المجموعة في هذه  التقاعد والمعاشات رقم )24( لسنة 2002. إن حصة  لقانون 

الموظفين القطريين. إن إلتزامات المجموعة تكون محدودة لتلك المساهمات، ويتم إحتسابها كمصروف عند إستحقاقها.

تحقق اإليرادات
تعترف المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية: 

• إيرادات من األنشطة الصناعية 

• إيرادات المقاوالت.

• إيرادات الخدمات.

یتم قیاس اإلیرادات علی أساس المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه في العقد المبرم مع العميل ویستثني المبالغ التي تم جمعها 
نیابة عن أطراف ثالثة. تدرج المجموعة اإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة في منتج أو خدمة إلى عميل.

إيرادات من األنشطة الصناعية
تشمل اإليرادات من األنشطة الصناعية إيرادات بيع األسمنت. يتم اإلعتراف اإليرادات من األنشطة الصناعية عند تحول السيطرة على 
البضائع، وذلك عندما يتم شحن البضائع إلى موقع العميل المحدد )التسليم(. بعد التسليم، يكون للعميل كامل المقدرة على 
طريقة توزيع وسعر بيع البضائع، ويتحمل المسئولية األساسية عند تداول البضائع ويتحمل مخاطر التقادم والخسارة فيما يتعلق 
بالبضائع. تعترف المجموعة بالمبلغ المستحق عندما يتم تسليم البضاعة للعميل حيث يمثل ذلك النقطة الزمنية التي يصبح 

فيها الحق في المقابل غير مشروط، حيث أن مرور الوقت فقط مطلوب قبل السداد.

)1(  المقابل المتغير
إذا كان المقابل في العقد يتضمن مبلًغا متغيًرا، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل الذي يحق لها الحصول عليه مقابل 
تحويل البضائع إلى العميل. يتم تقدير المقابل المتغير عند بداية العقد ويتم تقييده حتى يصبح من المحتمل بدرجة كبيرة 
أال يحدث عكس كبير في اإليرادات في مبلغ اإليرادات التراكمية المعترف بها عندما يتم حل حالة عدم التأكد المرتبطة بالمقابل 
المتغير الحًقا. توفر بعض عقود بيع المعدات اإللكترونية للعمالء حق العودة وخصومات الحجم. تؤدي حقوق العائد وخصومات 

الحجم إلى مقابل متغير.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
إيرادات من األنشطة الصناعية )تتمة(

حق االسترداد
تمنح بعض العقود العميل الحق في إرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير 
البضائع التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ المقابل المتغير الذي يحق للشركة الحصول عليه. يتم 
أيًضا تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١5 بشأن تقييد التقديرات للمقابل المتغير من أجل تحديد مبلغ المقابل 
الشركة  اإليرادات، تعترف  إعادتها، بدالً من  المتوقع  التي من  للبضائع  بالنسبة  المعاملة.  الذي يمكن تضمينه في سعر  المتغير 

بالتزام االسترداد. 

خصومات الحجم
تقدم المجموعة خصومات على الحجم لعمالء معينين بمجرد أن تتجاوز كمية المنتجات المشتراة خالل الفترة الحد المحدد في 

العقد. يتم مقاصة الخصومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل.

)2( عنصر التمويل الهام 
بوجه عام، تتلقى المجموعة مبالغ مقدمة قصيرة األجل من عمالئها. بإستخدام األداة العملية بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
١5، ال تقوم المجموعة بتعديل المبلغ المتعهد للمقابل وذلك لتأثيرات عنصر التمويل الهام إذا كانت تتوقع ببداية العقد أن المدة 
بين تحويل السلعة أو الخدمة المتعهدة بها للعميل، عندما يقوم العميل بالدفع لتلك السلعة أو الخدمة ستكون عام أو أقل. 

المجموعة  بين  منفصلة  تمويل  معاملة  في  سينعكس  الذي  السعر  باستخدام  العقود  لهذه  المعاملة  قيمة  خصم  يتم 
وعمالئها عند بداية العقد، وذلك لألخذ في عين االعتبار عنصر التمويل الهام.

إيرادات الخدمات
تشمل إيرادات الخدمات خدمات التركيب المتعلقة باألجهزة األمنية وخدمات وكالة الشحن. يتم اإلعتراف بإيرادات الخدمات في وقت 
معين وبمرور الوقت عند استيفاء التزام األداء. يتم اإلعتراف باإليرادات عن هذه الخدمات وفقًا لمرحلة إتمام العقد. قامت اإلدارة بتقییم 
أن مرحلة اإلنجاز التي تم تحديدها كنسبة من إجمالي الوقت المتوقع لتقدیم الخدمة التي انقضت في نھایة الفترة المشمولة بالتقریر هي 
مقیاس مناسب للوصول نحو الرضى التام بإلتزامات األداء هذه بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١5. ال يستحق السداد 
عن مثل تلك الخدمات من العميل حتى تكتمل الخدمات وبالتالي يتم إثبات أصل تعاقدي على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم 

الخدمات والتي تمثل حق المنشأة في الحصول على المقابل لتلك الخدمات التي تم تنفيذها حتى تاريخه.

إيرادات المقاوالت
تخضع إيرادات المقاوالت لعقود طويلة األجل مع العمالء. يتم إبرام تلك العقود قبل بدء أعمال البناء. بموجب شروط العقود، يكون 
للمجموعة حق ملزم في الحصول على المبالغ مقابل العمل المنجز. وبالتالي يتم اإلعتراف بإيرادات العقود بمرور الوقت على أساس 

طريقة التكلفة، أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى تاريخ تكاليف العقد اإلجمالية المقدرة

يحق للمجموعة إصدار فواتير للعمالء على أساس تحقيق سلسلة من اإلنجازات ذات الصلة باألداء. عند الوصول إلى مرحلة معينة، 
يتم إرسال بيان باألعمال التي تم إنجازها وفاتورة السداد المرحلي ذات الصلة. تقوم المجموعة باالعتراف مسبقًا بأصل تعاقدي ألي 
عمل . یتم إعادة تصنیف أي مبلغ مسجل سابقًا كأصل عقودإلی الذمم المدینة في المرحلة التي یتم فیھا تقدیم الفواتیر للعمیل. إذا تجاوزت 
الدفعة المرحلية اإليراد المعترف به حتى تاريخه في إطار طريقة التكلفة، عندئذ تعترف المجموعة بإلتزام العقد عن الفرق. ال يعتبر 
أحد عناصر التمويل الهامة في عقود اإلنشاء مع العمالء هو الفترة بين اإلعتراف باإليرادات في إطار طريقة التكلفة ودائما ما يكون 

الدفع المرحلي أقل من سنة واحدة.

ايرادات تأجير السيارات
يعترف بايرادات الخدمات عندما يتم تسليم الخدمة، متضمنا من حيث موقعها على اساس معدل تأجير يومي للسيارات المؤجرة 
بخصوص عقود السنوية. االيراد من تأجير السيارات على أساس زمني يتم االعتراف بها على مدى الوقت الذي يستلم العميل فيه 

الخدمة و يتمتع بالمنفعة المقدمة من أداء المجموعة.

ايرادات تأجير 
يتم اإلعتراف بإيرادات تأجير اإلستثمارات العقارية كإيرادات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يتم اإلعتراف بحوافز اإليجار 

الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار، على مدى فترة اإليجار.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
إيرادات توزيع األرباح

يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عندما يحق للمجموعة استالم التوزيعات النقدية المستحقة على أنه يكون 
من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق للمجموعة ومقدار الدخل يمكن قياسها بشكل موثوق. يتم اإلعتراف بإيرادات 

توزيعات األرباح في بيان الربح أو الخسارة الموحد في التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه استالم المبلغ.

إيرادات التمويل
ومقدار  للمجموعة  إقتصادية  منافع  تتدفق  أن  المحتمل  من  يكون  عندما  المالية  الموجودات  من  التمويل  بإيرادات  اإلعتراف  يتم 
الدخل يمكن قياسه بشكل موثوق. تستحق إيرادات التمويل على أساس الوقت بناءًا على المبلغ المتبقي ومعدل األرباح الفعال 
المالي مقابل صافي  المتوقع لألصل  العمر  المتوقعة خالل  المستقبلية  النقدية  المقبوضات  الذي يخصم  المعدل  المطبق، وهو 

القيمة الدفترية لذلك الموجود عند اإلعتراف المبدئي.

تكاليف االقتراض 
تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة 
كبيرة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تكون فيه الموجودات 
جاهزة بشكل جوهري لالستخدام المقصود منها أو البيع. يتم خصم إيرادات االستثمار المتحققة من االستثمار المؤقت لقروض 

محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

يتم إثبات جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد في الفترة التي يتم تكبدها 
فيها.

معامالت العملة األجنبية 
عند إعداد البيانات المالية الخاصة بشركات المجموعة، يتم اإلعتراف المعامالت بعملة أجنبية ما عن العملة التشغيلية للمجموعة 
المالية  البنود  يتم تحويل  تقرير،  المعامالت. في نهاية كل فترة  تلك  تواريخ  السائدة في  الصرف  األجنبية( وفقًا ألسعار  )العمالت 
المنفذة بعمالت أجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تلك التواريخ. البنود غير المالية المدرجة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت 
أجنبية، يتم تحويلها وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس 
استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. فروقات سعر الصرف للبنود النقدية تدرج في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ 

فيها، بإستثناء ما هو وارد في المعايير.

ضريبة الدخل
يتم احتساب الضرائب بناًء على القوانين أو اللوائح المعمول بها في دولة قطر. ال توجد حالًيا ضريبة شركات مطبقة على الشركة 

األم في دولة قطر. ومع ذلك، يتم تطبيق ضريبة الشركات على الشركات التابعة العاملة في دولة قطر.

اإليجارات
ف عقد اإليجار بأنه »عقد، أو جزء من عقد، ينقل الحق في  تنظر المجموعة فيما إذا كان العقد عبارة عن أو يحتوي على عقد إيجار. ُيعرَّ

استخدام األصل )األصل األساسي( لفترة زمنية مقابل مبلغ مادي«.

لتطبيق هذا التعريف، تقوم المجموعة بالتقييم فيما إذا كان العقد يفي بالتقيمات المهمة الثالث والتي إما:

•  العقد يتضمن موجود محدد، والتي فيما إذا كان مذكور صراحة في العقد أو مذكور ضمنًا ومحدد بالوقت عند إتاحة الموجود 
للشركة

•  للشركة الحق بالحصول بشكل جوهري على كل الفوائد األقتصادية من إستخدام الموجود المعرف خالل فترة األستخدام، مع 
األخذ في األعتبار حقها من خالل النطاق المحدد للعقد

الحق  إذا كان لها  المحدد خالل فترة األستخدام. تقوم الشركة بتقييم فيما  الموجود  الحق بتوجيه مباشر إستخدام  •  للشركة 
بتوجيه “كيف وألي غرض« بأن الموجود يتم إستخدامه خالل الفترة.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
المجموعة كمستأجر 

بتاريخ سريان األيجار، تعترف المجموعة بحق إستخدام الموجود ومطلوب األيجار في بيان المركز المالي. إن حق إستخدام الموجود يقاس 
بالتكلفة، والتي تنشأ عند القياس المبدئي لقياس مطلوب األيجار، كما أن أية تكاليف مبدئية مباشرة تتحقق من المجموعة، يتم تقدير 
تكلفة التفكيك وإزالة الموجود في نهاية األيجار، وأية مدفوعات إيجار مقدمًا بتاريخ بدء األيجار )بالصافي من أية مبالغ تحفيزية مستلمة(.

تقوم المجموعة بأستهالك حق األستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء األيجار مسبقًا لنهاية العمر األنتاجي لحق إستخدام 
الموجود أو نهاية شروط األيجار أيهما أوالً. كما تقوم المجموعة بتقييم حق إستخدام الموجود في حالة وجود مؤشرات لتدني القيمة.

بتاريخ سريان األيجار، تقوم المجموعة بقياس مطلوب األيجار بقيمتة الحالية لدفعات األيجار غير المسددة حتى ذلك التاريخ، مخصومة 
بأستخدام معدل الفائده المنصوص عليه في عقد األيجار فيما إذا كان هذا المعدل متوفر أو على أساس المعدل األضافي لألقتراض.

المتغيرة على  الدفعات  الجوهرية منها(،  )متضمنة  ثابتة  تتكون من دفعات  األيجار  المتضمنة في قياس مطلوب  األيجار  دفعات 
أساس المعلن عنها أو المعدل، فأن المبالغ المتوقع دفعها تكون قابلة للدفع على أساس القيمة المتبقية المضمونة والدفعات 

الناشئة من األختيارات المعقولة المؤكد من تنفيذها.

الحقًا لتاريخ القياس المبدئي، يتم تخفيض المطلوب بالدفعات التي تمت والمضافة لها الفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أى 
تعديل بأعادة القياس وفيما إذا كان أية تغيرات بها، في الدفعات الثابتة الجوهرية.

عند إعادة قياس مطلوب األيجار، فأن التعديل المقابل ينعكس في حق إستخدام الموجود، او في األرباح والخسائر إذا كان قد تم 
تخفيض حق األستخدام الموجود إلى الصفر.

أختارت المجموعة احتساب عقود األيجار قصيرة األجل واإليجارات لموجودات ذات قيمة منخفضة مستخدمة الطريقة العملية المالئمة. 
بدالً من األعتراف بحق إستخدام الموجود ومطلوب األيجار، الدفعات الخاصة بهذه المعترف بها كمصاريف في الربح أو الخسارة على 

أساس القسط الثابت على مدار شروط األيجار .

تم عرض موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار في صدر بيان المركز المالي كبند منفصل.

المجموعة كمؤجر
المجموعة تصنف إيجاراتها إما أيجارات تشغيلية أو تمويلية.

يتم تصنيف األيجارات كأيجار تمويلي إذا كانت تحول بشكل جوهري كل المخاطر والجزاءات العرضية لملكية الموجودات المعنيه، 
وتصنف كأيجار تشغيلي إذا لم يتم ذلك.

4- األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين
لغايات تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمبينة في اإليضاح رقم ٣، يتوجب على اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وإفتراضات 
حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى. إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على 
الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعالة عن تلك التقديرات. يتم مراجعة التقديرات 
واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 

التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية.

4.1  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
فيما يلي األحكام الهامة، عدا عن تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي قامت بها إدارة المجموعة كجزء من تطبيق السياسات 

المحاسبية للشركة والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

تأثير كوفيد -19
)Covid-١9(، مما تسبب في تعطيل  فيروس كورونا  انتشار جائحة  العالمية عن  الصحة  أعلنت منظمة   ،2020 مارس  في شهر 
األنشطة التجارية واالقتصادية على مستوى العالم. وأعلنت السلطات الحكومية في دولة قطر عن تدابير دعم مختلفة للتخفيف 
من اآلثار السلبية المحتملة نتيجة لهذه الجائحة. تراقب الشركة الوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها الستمرارية األعمال 

وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات المحتملة التي قد تسببها هذه الجائحة مستقباًل.

افتراضاتها  وإعادة  تقديراتها  في  النظر  بإعادة  المجموعة  إدارة  قامت  الوضع،  هذا  حول  اليقين  عدم  من  حالة  لوجود  نتيجة 
وممارسات أهداف إدارة المخاطر، وأخذت باإلعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات الجارية في تحديد المبالغ المالية للشركة المفصح 

عنها للموجودات المالية وغير المالية كما في ٣١ ديسمبر 2022.

4- األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين )تتمة(
4.1  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية )تتمة(

مبدأ اإلستمرارية 
قامت اإلدارة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة، كما أنها مقتنعة بإن لدى الشركة الموارد التي 
تمكنها من مواصلة العمل بالمستقبل القريب. قامت الشركة بتحقيق أرباح، كما أن لديها موجودات صافية موجبة )حقوق 
ملكية( ورأس مال عامل وتدفقات نقدية إيجابية كما في نهاية السنة. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية شكوك 
مادية من الممكن أن تضفي شك على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. وعليه يتم اإلستمرار في إعداد البيانات 

المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية. 

تحقق اإليرادات
قامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت اإليرادات من العقود المبرمة مع 

العمالء:

تحديد ألتزمات األداء في عملية بيع مجمعة للمعدات وخدمات التركيب.
تقدم المجموعة خدمات التركيب التي تباع إما بشكل منفصل أو مجمع مع بيع المعدات إلى العميل. تعد خدمات التركيب 

بمثابة وعد لتحويل الخدمات في المستقبل وهي جزء من التبادل التفاوضي بين المجموعة والعميل.

المعدات  من  كل  ببيع  المجموعة  قيام  حقيقة  تشير  والتركيب.  المعدات  من  كل  بين  التمييز  باإلمكان  أنه  المجموعة  قررت 
الوعود  أن  المجموعة  قررت  بمفرده. كما  المنتجين  االستفادة من كال  يمكنه  العميل  أن  إلى  أساس مستقل  والتركيب على 
بتحويل المعدات وتوفير التركيب متضمنة في العقد . المعدات والتركيب ليست مدخالت لعنصر مشترك في العقد. ال تقدم 
المجموعة خدمة جوهرية متكاملة ألن وجود المعدات والتركيب معًا في هذا العقد ال ينتج عنه أي وظائف إضافية أو مركبة 
وال يقوم أي من المعدات أو التركيب بتعديل أو تخصيص اآلخر. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المعدات والتركيب غير مترابطة إلى 
حد كبير أو مترابطة للغاية، ألن المجموعة ستكون قادرة على تحويل المعدات حتى إذا رفض العميل التركيب ويمكنه توفير 

التركيب فيما يتعلق بالمنتجات التي يبيعها الموزعون اآلخرون.

وبالتالي، قامت المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة للمعدات وخدمات التركيب بناًء على أسعار البيع النسبية المستقلة.

تحديد توقيت الوفاء بإلتزامات األداء لخدمات التركيب
خّلصت المجموعة إلى أنه يتم اإلعتراف بإيرادات خدمات التركيب بمرور الوقت ألن العميل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت 
المزايا التي توفرها المجموعة. حقيقة أن كيانًا آخر لن يحتاج إلى إعادة تنفيذ التركيب الذي قدمته المجموعة حتى اآلن يدل على 

أن العميل يتلقى ويستهلك في الوقت نفسه مزايا أداء المجموعة عند تنفيذها.

تحديد توقيت الوفاء ببيع البضائع 
يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما يتم تحويل السيطرة على األصل إلى العميل، بوجه عام عند تسليم البضائع 
عند النقطة التي يكون للشركة معها حق للدفع، ويكون لدى العميل الصفة القانونية والحيازة الفعالة والمخاطر الجوهرية 

وفوائد الملكية وقبول البضائع.

تحديد توقيت الوفاء بالتزام األداء لخدمات التعاقد 
خّلصت المجموعة إلى أن اإليرادات من خدمات التعاقد، بما في ذلك الشحن والخدمات البحرية يتم االعتراف بها بمرور الوقت على 

النحو المنصوص عليه في سياسة إثبات اإليرادات.

تحديد توقيت الوفاء بإلتزامات األداء لخدمات تأجير السيارات
خّلصت المجموعة إلى أن اإليرادات المتأتية من خدمات تأجير السيارات يتم تسجيلها بمرور الوقت حيث إنها تقوم بنقل مستمر 
للسيطرة على السلع أو الخدمات للعمالء. نظًرا لتلقي العميل واستخدامه للمزايا المقدمة وتحويل عملية التحكم في وقت 
واحد مع مرور الوقت، يتم أيًضا تحديد اإليرادات بناًء على مدى نقل / إكمال نقل كل التزام من التزامات األداء. عند تحديد طريقة 

قياس التقدم الناشئة في التزامات األداء هذه، نظرنا في طبيعة هذه السلع والخدمات وكذلك طبيعة أدائها.

تقدير العامل المتغير للعائدات وخصومات الحجم
تقوم المجموعة بتقدير العوامل المتغيرة التي يجب تضمينها في سعر الصفقة لبيع المعدات مع حقوق االرجاع و وخصومات 

الحجم.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

4- األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين )تتمة(
4.1  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية )تتمة(

تقييم نموذج العمل
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار األداء التجريبي واختبار نموذج العمل )انظر إيضاح رقم ٣(. تحدد 
معين.  عمل  هدف  لتحقيق  معًا  المالية  الموجودات  مجموعات  إدارة  كيفية  يعكس  مستوى  على  العمل  نموذج  المجموعة 
يتضمن هذا التقييم حكمًا يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر 
التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مدراء الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة 
بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب التخلص 
التقييم المتواصل  المراقبة جزءًا من  منها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال التي تم اإلحتفاظ بها. تعتبر 
للمجموعة حول ما إذا كان نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مالئمًا، وإذا كان من غير المالئم 
أن تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغييرًا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات. لم تكن مثل هذه التغييرات مطلوبة خالل 

الفترات المعروضة.

الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان
كما تم شرحه في إيضاح رقم ٣، يتم قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة 
١2 شهرًا لموجودات المرحلة ١، أو الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى حياة موجودات المرحلة 2 أو المرحلة ٣. ينتقل األصل 
إلى المرحلة 2 عندما تزيد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
9 ما يشكل زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان ألصل ما قد زادت بشكل جوهري، تأخذ 

المجموعة في الحسبان المعلومات النوعية والكمية المعقولة والمعلومات المستقبلية.

دعاوى قضائية
يصف إيضاح ٣9 عدد من اإلجراءات القانونية ضد المجموعة. إختارت اإلدارة عدم تكوين مخصص ألي مطالبات ضد المجموعة 

حيث أن النتيجة النهائية لإلجراءات القانونية ليست مؤكدة، وال يعتقد بأن لها أي تأثير مالي.

تصنيف الشركة الزميلة
بموجب  الشركات،  أكثر من هذه  أو   %50 نسبة  تملك  الرغم من  على  زميلة.  استثمارات مختلفة في شركات  المجموعة  لدى 
الترتيبات التعاقدية، ليس لدى المجموعة السيطرة على قرارات السياسات المالية والتشغيلية وبالتالي ليس لها تأثير كبير 

على هذه الشركات الزميلة.

قياس اإلستثمارات العقارية
إن إدارة المجموعة مطالبة بتطبيق إما طريقة القيمة العادلة أو طريقة التكلفة كسياسة محاسبية لقياس إستثماراتها العقارية 
وتطبيق هذه السياسة على جميع اإلستثمارات العقارية، إال إذا كانت تحتفظ باإلستثمار العقاري كمستأجر بموجب عقد إيجار 

تشغيلي، والذي بموجبه يجب قياس هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة فقط.

إختارت المجموعة تطبيق طريقة القيمة العادلة ألغراض قياس إستثماراتها العقارية في بيان المركز المالي.

إضفاء حق استخدام موجودات
إن حق إستخدام موجودات عادة يتم إضفئها على مدار أعمارها األنتاجية وشروط عقد األيجار على أساس القسط الثابت أيهما 
أقل. إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة أختيار الشراء، فإن أهالك حق أستخدام الموجودات يتم على مدار 
األهالك  تعديل نسبة  يمكن  الموجودات.  لهذه  األنتاجية  لألعمار  السنوية  بالمراجعة  اإلدارة  تقوم  للموجودات.  األنتاجية  الحياة 
المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بوجود أختالف في األعمار األنتاجية عن التقديرات السابقة. لم تعتبر تلك التعديالت ضرورية 

في نهاية السنة الحالية.

إنخفاض قيمة الممتلكات والمعدات وحق إستخدام الموجودات
يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات وحق إستخدام موجودات الشركة بكل تاريخ تقرير لتحديد ما إن كان هناك 
أية إشارة على تدني القيمة. تتطلب عملية تحديد كون الشىء منخفض في قيمته إجراء بعض األحكام. كما في تاريخ التقرير 
لم تحدد اإلدارة أي دليل من خالل التقارير الداخلية تشير إلى وجود إنخفاض قيمة أصل أو فئة من موجودات باستثناء ما تم 

اإلفصاح عنه في االيضاح 5 من البيانات المالية.

4- األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين )تتمة(
4.1   األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية )تتمة(

تصنيف العقارات المؤجرة – المجموعة فيها مؤجر
دخلت المجموعة في عقود إيجار لعقاراتها التجارية لمحفظة استثماراتها العقارية حددت الشركة بناء على التقييم وأحكام 
وشروط الترتيبات، مثل شرط األيجار التي ال يكون جزءًا مهمًا من الحياة األقتصادية للعقار التجاري والقيمة الحالية على األقل 
لدفعات األيجار والتي ال تتعدى بشكل جوهري للقيمة العادلة للعقار التجاري والتي تبقي كافة المخاطر المهمة والتعويض عن 

ملكية هذه العقارات وقيد العقود كأيجارات تشغيلية.

تحديد فيما إذا كان العقد يشير، أو يشمل إيجار - المجموعة فيها مستأجر 
ان المجموعة تقوم بتحديد فيما إذا كان العقد يشير إلى، أو يتضمن، إيجار إذا ما كان العقد يشير إلى الحق بالسيطرة على 
كافة  على  جوهري  بشكل  بالحصول  الحق  لها  الشركة  كانت  إذا  فيما  باألعتبار  أخذه  قيمتة  تحدد  محدد،  موجود  إستخدام 
الفوائد األقتصادية من إستخدام موجود محدد من خالل فترة األستخدام ولها الحق في توجيه حق إستخدام موجود محدد 

خالل فترة األستخدام.

تحديد شروط األيجارات - المجموعة فيها مستأجر
لحرية  الحق  ألستخدام  أقتصادى  حافز  تخلق  التي  والظروف  الحقائق  كافة  باألعتبار  األدارة  تأخذ  اإليجارات،  شروط  تحديد  عند 
األختيار، أو ال تستخدم حق نهائي لحرية األختيار. تمديد حق األختيارات )أو الفترات بعد إنهاء األختيارات( تتضمن فقط شروط 
اإليجارات فيما إذا كانت االيجارات معقولة للتأكد من التمديد )او ال يتم أنهائها(. يتم إعادة التقييم فيما إذا كانت شروط األيجار 
إذا تم األستخدام فعاالً )أو لم يتم األستخدام( أو أصبحت الشركة ملزمة باألستخدام )أو غير مستخدمة( لها. أن تقييم التاكيد 
المعقول لذلك يتم مراجعته في حالة حدوث أمر مهم أو تم حدوث تغيرات مهمة في الظروف، التي تؤثر على التقييم وذلك 

من خالل سيطرة المستأجر.

فيما يلي أهم العوامل األكثر خاصية بالعادة:

•  إذا كان هناك جزاءات مادية إلنهاء العقد )أو عدم تمديده( تكون الشركة متيقنة بشكل معقول من التمديد )أو عدم األنهاء(.

•  إذا كان من المتوقع وجود تحسينات مهمة على العين المستأجره تؤثر على القيمة المتبقية لها، تكون الشركة في وضع 
يقين معقول للتمديد )أو عدم األنهاء(.

•  خالفًا لذلك، فإن المجموعة تأخذ باألعتبار عوامل أخرى متضمنة الفترة التاريخية لأليجار، والتكلفة وفترة أنقطاع العمل، فإن 

المطلوب موجودات إيجار لتحل محل الموجود المؤجر. 

تحديد الزيادة على معدل األقتراض – المجموعة فيها كمستأجر
 )IBR( ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار، وبالتالي، تستخدم معدل االقتراض اإلضافي
لقياس التزامات اإليجار. معدل االقتراض اإلضافي )IBR( هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدة 
مماثلة، مع ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في أصل اقتصادي مماثل. 
المجموعة دفعه«، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر أسعار ملحوظة )مثل الشركات  IBR ما »يتعين على  لذلك يعكس 
التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل( أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار )على سبيل المثال، 
عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة المالية للشركة التابعة(. تقوم المجموعة بتقدير IBR باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها 

)مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

القيمة العادلة وفعالية التحوط لتحوطات التدفقات النقدية
العادلة.  القيمة  صحة  لتقييم  مستقال  فحصا  اإلدارة  تجري  البنوك.  من  تأكيد  على  بناء  للتحوط  العادلة  القيمة  اشتقاق  يتم 
تراجع اإلدارة أيضا العالقة التحوطية بين عقد مبادلة أسعار الفائدة والقرض ذات الصلة على أساس منتظم. تم التوصل إلى أن 

التحوط فعال جدا. ونتيجة لذلك، يتم تسجيل القيمة العادلة للمشتق في حقوق الملكية ضمن بند احتياط التحوط.
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

4- األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين )تتمة(
4.2  المصدر الرئيسي للتقدير

يتم مناقشة االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل، والمصادر الرئيسية األخرى لعدم اليقين في تاريخ بيان المركز المالي، 
والتي تنطوي على خطر كبير من التسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

التالية على النحو التالي:

نسبة اإلنجاز
عند  األداء  بإلتزام  للرضى  المدخالت  أو  الشركة  أساس جهود  على  باإليرادات  لإلعتراف  المدخالت  المجموعة طريقة  تستخدم 
المتوقع  اإلجمالية  بالتكاليف  مقارنة  تاريخه،  حتى  المتكبدة  التكاليف  بقياس  ذلك  ويتم  به.  الخاصة  اإلنشاء  عقود  إحتساب 

تكبدها )التكاليف النهائية المتوقعة(.

في تاريخ كل تقرير، يتعين على المجموعة تقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز في عقود اإلنشاء. تتطلب هذه التقديرات أن 
تقوم المجموعة بعمل تقديرات للتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها، بناءًا على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد تاريخ 
بالتزامات  الوفاء  وتكلفة  الباطن  من  المقاولين  جانب  المحتملة من  المطالبات  تكلفة  أيًضا  التقديرات  التقرير. وتشمل هذه 
تعاقدية أخرى مع العمالء. تنعكس آثار أي مراجعة لهذه التقديرات في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات. عندما يكون 
من المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، يتم إثبات إجمالي الخسارة المتوقعة فورًا، كما هو متوقع، 
المشاريع لتقدير تكاليف إكمال عقود  التجارية مع مدراء  المجموعة فرقها  العقود أم ال. تستخدم  العمل في هذه  سواء بدأ 
المواد  أسعار  في  والتغيرات  العمل  نطاق  في  والتغيرات  المتوقع  االنتهاء  تاريخ  في  التأخر  مثل  عوامل  تضمين  يتم  البناء. 
والزيادة في تكاليف العمالة والتكاليف األخرى في تقديرات تكاليف البناء وفقًا ألفضل التقديرات التي يتم تحديثها بشكل 

منتظم.

تدني قيمة الشهرة
يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة قد تدنت قيمتها تقدير القيمة عند اإلستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص 
الوحدات  المتوقع نشوئها من  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  اإلدارة  اإلستخدام من  القيمة عند  لها. تتطلب  الشهرة 

المنتجة للنقد ومعدل الخصم المالئم إلحتساب القيمة الحالية. تفاصيل القيمة عند اإلستخدام مبينة في إيضاح رقم 8.

القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
إن القيمة العادلة محددة في تاريخ معين. نظرًا ألن ظروف السوق قد تتغير، فإن القيمة المفصح عنها كقيمة عادلة قد تكون 
غير صحيحة أو غير مالئمة إذا تم تقديرها في وقت آخر. استعانت إدارة المجموعة بمقّيم مستقل لتقييم اإلستثمارات العقارية 
القيمة  المعلومات حول  العقارية.  اإلستثمارات  لتلك  العادلة  السوقية  القيمة  تعكس  العقارية  اإلستثمارات  قيمة  أن  وتعتقد 

العادلة للعقارات اإلستثمارية مبينة في إيضاح رقم 7.

استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات
يتم استهالك بنود الممتلكات ،المصنع والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية الفردية المقدرة. يعتمد تحديد األعمار اإلنتاجية 
السنوية  االستهالك  تكلفة  على  ويؤثر  التجاري،  أو  التكنولوجي  والتقادم  المادي،  والتلف  لألصل،  المتوقع  االستخدام  على 

المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة طريقة االستهالك سنوًيا والقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األصول. يمكن تعديل مصاريف 
تختلف عن  المتبقية  القيم  أو   / و  اإلنتاجية  واألعمار  االستهالك  أن طريقة  اإلدارة  تعتقد  عندما  مادًيا  المستقبلية  االستهالك 

التقديرات السابقة.

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة 
تقوم المجموعة بإستخدام نماذج الحتساب مخصص الخسائر األئتمانية للذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا وموجودات 
العقود في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على تدني القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء 
أيام متأخرات السداد لمجموعة متعددة من قطاعات  القيمة من جانب اإلدارة. تستند معدالت المخصص على  إختبار لتدني 
العمالء التي تحتوي على سلوك خسارة متشابه )مثل التواجد الجغرافي، نوع المنتج، نوع وتصنيف العميل، والتغطية بواسطة 

خطابات اإلئتمان ونماذج أخرى للضمان(. 

4- األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين )تتمة(
4.2  المصدر الرئيسي للتقدير )تتمة(

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة )تتمة(
يستند نموذج المخصص بشكل أولي على معدالت العسر المالي التاريخية التي تم مالحظتها. ستقوم المجموعة بتعديل 
اإلطار لتعديل خبرة الخسارة اإلئتمانية التاريخية مع المعلومات المستقبلية المتوفرة. بتاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت 

العسر المالي التاريخية التي تم مالحظتها، كما يتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية. 

إن تقييم اإلرتباط بين معدالت العسر المالي التاريخية التي تم مالحظتها واألحوال اإلقتصادية والخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
هو تقييم جوهري. إن مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة حساس بالنسبة للتغيرات في الظروف واألحوال اإلقتصادية المتوقعة. 
من الممكن أن ال تكون خبرة الخسارة اإلئتمانية التاريخية للمجموعة واألحوال اإلقتصادية المتوقعة ممثاًل للعسر المالي الفعال 

للعميل في المستقبل. 

القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة
يتم قياس بعض موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة ألغراض التقارير المالية. عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو 
إلتزام ما، تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن مالحظتها في السوق إلى الحد الذي تكون فيه متاحة. عندما ال تكون مدخالت 
المستوى ١ متاحة، تقوم المجموعة بإعداد تقییم داخلي بإستخدام تقنیات ومدخالت التقییم المناسبة. يتم اإلفصاح عن معلومات حول 
تقنيات التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة في اإليضاحات ذات الصلة.

تخفيض المخزون بطيئ الحركة
تحدد اإلدارة الكمية المقدرة للمخزون البطيء الحركة. يستند هذا التقدير إلى العمر وهذا الحكم قابل للتغيير نتيجة االبتكارات 

التقنية واستخدام بنود المخزون.



التــقـــريــــر السنـــوي 2022مجموعة المستثمرين القطريين 10210٣

إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

5- الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة(
بعض التسهيالت اإلئتمانية مضمونة برهن حيازي على آليات ومعدات المصنع )إيضاح 22 )١((.

خالل السنة، قامت المجموعة بتقييم بعض األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لمعرفة مؤشرات تدني القيمة. بناًء على التقييم الذي 
تم إجراؤه، سجلت المجموعة 6٣.4٣ ريال قطري خسارة تدني في القيمة ) بما في ذلك مخصص 7.68 مليون ريال قطري معترف به 

في السنوات السابقة( مقابل هذه الموجودات كما في ٣١ ديسمبر 2022.

يتم توزيع قيمة اإلستهالك للسنة على النحو التالي:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

4١,056,90٣  60,١78,676 تكاليف اإليرادات 
94,467  29٣,047 مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح ٣0( 

6,74٣,0٣2  ١0,544,497 مصاريف إدارية وعمومية )إيضاح ٣١( 

47,894,402   71,016,220  

6- حق استخدام موجودات
المجموع المباني  األراضي   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   
التكلفة:

89,262,295  6,٣99,285  82,86٣,0١0 كما في ١ يناير 202١  
265,558  265,558   - االضافات خالل السنة 

)2,28٣,477(  -  )2,28٣,477( عقود إيجار منتهية 

87,244,٣76  6,664,84٣  80,579,5٣٣ الرصيد في ٣١ ديسمبر 202١ 
 925,087  ١74,٣29  750,758 االضافات خالل السنة 

)٣,226,968(  )2,90٣,448(  )٣2٣,520( عقود إيجار منتهية 

84,942,495  3,935,724  81,006,771 الرصيد في 31 ديسمبر 2022 

االستهالك المتراكم
١6,028,57١  2,087,976  ١٣,490,595 كما في ١ يناير 202١ 
8,٣85,٣09  2,0٣6,996  6,٣48,٣١٣ اطفاء خالل السنة 

)2,28٣,477(  -  )2,8٣,477( اطفاء على عقود إيجار منتهية 

22,١٣0,40٣  4,١24,972  ١8,005,4٣١ الرصيد في ٣١ ديسمبر 202١ 
8,١٣2,095  ١,859,6١8  6,272,477 اطفاء خالل السنة 

)٣,226,968(  )2,90٣,448(  )٣2٣,520( اطفاء على عقود إيجار منتهية 

27,035,530  3,081,142  23,954,388 الرصيد في 31 ديسمبر 2022 

صافي القيمة الدفترية 

57,906,965  854,582  57,052,383 كما في 31 ديسمبر 2022 

65,١١٣,97٣  2,5٣9,87١  62,574,١02 كما في ٣١ ديسمبر 202١ 

تم تحميل االستهالك كما يلي:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

6,264,0١9  6,١88,١75 تكلفة االيرادات  
2,١2١,290  ١,94٣,920 مصاريف ادارية وعمومية )إيضاح ٣١(  

8,385,309  8,132,095 المجموع  
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

7- إستثمارات عقارية
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

762,899,425  769,2٣١,5١5 الرصيد كما في ١ يناير  
5,08٣,206  - إضافات خالل السنة 

 -  ١١,806,4١8 التحويالت من الممتلكات و المصنع والمعدات 
 -  )7,0١5,548( التحويالت إلى الممتلكات و المصنع والمعدات 

١,248,884  70,76٣,58٣ صافي الحركة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لألستثمارات العقارية  

769,2٣١,5١5  844,785,968 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022 

تتكون االستثمارات العقارية من عدد من العقارات التجارية والسكنية المؤجرة أو التي سيتم تأجيرها ألطراف خارجية. 

أن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر 2022 , تم التوصل إليها على أساس التقييم الذي أجري وذلك 
بواسطة مقيم عقارات مؤهل خارجي مستقل عن المجموعة، ومعتمد في دولة قطر. ولديه مؤهالت مناسبة معترف بها وخبرة 

حديثة في موقع وفئة العقارات التي يجري تقييمها.

عند تقدير القيمة العادلة للعقارات، يعتبر االستخدام األعلى واألفضل للعقارات هو استخدامها الحالي.

يتم تحديد القيمة العادلة من قبل المقيمين المستقلين كما في ٣١ ديسمبر 2022 باستخدام تقنيات التقييم التالية وفقًا للجنة 
المعايير الدولية للتقييم:

العقار، واالختالفات في  االعتبار خصائص  األخذ في  المجال، مع  األخيرة في نفس  المعامالت  التي تعكس  السوق  • طريقة مقارنة 
الموقع، والعوامل الفردية، مثل الواجهة والحجم، بين الممتلكات المقارنة، بمعدل متوسط.

• طريقة تكلفة االستبدال التي تعكس المبلغ المطلوب في حالة الطاقة االستيعابية لألصل )تكلفة االستبدال الحالية(.

مدخالت هامة غير ملحوظة
مثل  الفردية،  والعوامل  الموقع،  الفروقات في  االعتبار  األخذ في  للتقييم، عن طريق  مربع يستخدم  متر  لكل  المقارنة  ان معدل 

الواجهة والحجم، بين المقارنات والممتلكات.

وقد تم تقييم جميع العقارات باستخدام نهج مقارنة السوق باستثناء بعض العقارات التجارية التي يتم تقييمها باستخدام طريقة 
تكلفة االستبدال. يمكن أن يؤدي االختالف في افتراض معدل لكل متر مربع من العقار المقارن إلى زيادة / نقص في القيمة العادلة.

لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم المتبعة في تقارير تقييم العقارات خالل العام مقارنة بالعام السابق. يوضح الجدول التالي 
اإليجارات واإليرادات ومصاريف التشغيل والتغير في القيمة العادلة المتعلقة باإلستثمارات العقارية خالل السنة:

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

١٣,2٣٣,022  22,90٣,١١9 إيراد اإليجار الناتج عن اإلستثمارات العقارية  

 )8,2٣9,0٣٣(  )29,280,42٣( المصاريف التشغيلية المباشرة  

١,248,884  70,763,583 التغير في القيمة العادلة 

اإلستثمارات  أو تطوير  بناء  أو  لشراء  التعاقدية  إلتزاماتها  أو  العقارية  إستثماراتها  قيود على تسجيل  أي  المجموعة  لدى  يوجد  ال 
العقارية أو إلجراء تصليحات أو صيانة أو تحسينات. إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول القيمة العادلة كما 

في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

١0١,840,000  ١0١,550,00 وحدات سكنية 
667,٣9١,5١5  74٣,2٣5,968 عقار تجاري وأرض وعقارات أخرى 

769,231,515  844,785,968  

تعتبر جميع اإلستثمارات العقارية من المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

8- شهرة
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

 ٣١2,8١9,226  242,506,403 شهرة 

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 26 أبريل 2009 اإلستحواذ على نسبة ١00% من مجموعة المستثمرين 
القطريين الصناعية )ش.م.م( )اإلسم السابق: مجموعة المستثمرين القطريين ذ.م.م( بمبلغ شراء إجمالي وقدره 879 مليون ريال 
قطري والذي تم سداده من خالل إصدار أسهم إضافية بعالوة إصدار بلغت 4٣5.7٣ مليون ريال قطري. نتج عن هذه المعاملة شهرة 

بلغت ٣١4.46 مليون ريال قطري.     

في ٣١ ديسمبر 2022، تم إجراء مراجعة داخلية لتدني قيمة الشهرة من قبل اإلدارة. و قامت اإلدارة بتقييم القيم الدفترية للشهرة 
مع المبالغ المتوقع إستردادها من الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. تستند المبالغ القابلة لإلسترداد بالنسبة 
للوحدات المنتجة للنقد إلى القيمة عند اإلستخدام والتي تحتسب من التدفقات النقدية المتوقعة لمدة خمس سنوات تنتهي في 

٣١ ديسمبر 2027 بإستخدام بيانات الموازنات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.     

المال  رأس  لتكلفة  المرجح  المتوسط  في  المعروض  الخصم  معدل  هو  اإلستخدام  عند  القيمة  لحساب  الرئيسي  اإلفتراض  إن 
للمجموعة بنسبة ١٣% )202١: ١٣%(. وتقدر اإلدارة معدل الخصم الذي يعكس افتراضات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر 
الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد وتعتبر نسبة الخصم المناسبة والمعّدلة بالمخاطر هي ١٣% )202١: ١٣%(. تقدر اإلدارة معدالت الخصم 
التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بوحدات توليد النقد ، وتعتبر أن معدل الخصم 
المناسب المعدل حسب المخاطر هو ١٣% )202١: ١٣%(. تستند التغييرات في اإليرادات والتكاليف المباشرة إلى معدل نمو مركب 

مفترض قدره ٣% )202١: ٣.5%( ، باإلضافة إلى الخبرة السابقة وتوقعات التغيرات المستقبلية في السوق.

بناًء على التحليل الذي تم إجراؤه خالل السنة، اعترفت المجموعة بمخصص خسارة تدني في القيمة بلغت 70.٣١ مليون ريال قطري 
)202١: صفر ريال قطري( في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

تم تخصيص القيمة الدفترية للشهرة لوحدات إنتاج النقد ذات الصلة بما في ذلك الصناعة والبحرية والمقاوالت والهندسة وغيرها

تحليل الحساسية
لکل  القابلة إلسترداد  القیمة  لتحدید  المستخدمة  الرئیسیة  االفتراضات  التغیرات في  إلی  القیمة  لتدني  الحساسیة  المجموعة تحليل  أجرت 
مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. تعتقد اإلدارة أن أي تغيير محتمل معقول في االفتراضات األساسية 
التي يعتمد عليها المبلغ القابل لإلسترداد لوحدات توليد النقد هذه لن يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ القابل لإلسترداد 

من وحدات توليد النقد ذات الصلة.

إستثمارات في شركات زميلة  .9
تمتلك المجموعة حصص في شركات زميلة جميعها في قطر، وبنسب من األرباح تتراوح ما بين 20% و50%. وبالرغم من إمتالك أكثر 
من 50% من نسبة المساهمة في هذه الشركات، ووفقًا لترتيبات تعاقدية، فإن المجموعة ال تملك حق السيطرة وإتخاذ القرارات على 

السياسات المالية والتشغيلية، وبالتالي فإنها تملك فقط تأثير كبير على الشركات الزميلة كما في ٣١ ديسمبر 2022.

تعمل الشركات الزميلة في خدمات الشحن والتصنيع وغيرها.

الزميلة وعندما  الشركات  لتلك  المدققة  المالية  البيانات  بناءًا على  الزميلة  الشركات  اإلستثمار في  األرباح من  تم إحتساب حصة 
ال تكون متاحة فإنه يتم إستخدام حسابات اإلدارة. ال تتوقع إدارة المجموعة أي إختالفات جوهرية في األرقام المسجلة على أساس 

حسابات اإلدارة عند تدقيقها.
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

4١,825,58٣  28,٣29,787 الرصيد كما في ١ يناير 
5١0,000  ١5١,999 إضافات خالل السنة  

١2,702,١49  ١0,١67,0٣8 حصة الربح من االستثمارات في شركات زميلة 
)26,707,945(  )8,692,762( توزيعات أرباح مستلمة من خالل االستثمار في شركات زميلة 

28,٣29,787  29,956,062 الرصيد كما في 31 ديسمبر  

تتم المعالجة المحاسبية لكافة الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة. 
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9- إستثمارات في شركات زميلة )تتمة(
ملخص المركز المالي للشركات الزميلة:

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

570,26٣,085  4٣9,684,6٣4 اجمالي الموجودات 

450,١87,927  ٣١5,١0١,270 اجمالي المطلوبات 

١20,075,١58  ١24,58٣,٣6٣ حقوق الملكية 

٣8١,878,٣5١  2٣9,242,8٣4 اإليرادات 
29,٣97,697  ١6,2١2,9٣2 صافي ربح السنة 

١2,702,١49  ١0,١67,0٣8 حصة الربح من اإلستثمارات الشركات الزميلة  

-  - حصة المجموعة من الدخل الشامل االخر 

١2,702,١49  ١0,١67,0٣8 حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل 

10- إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
كما في ٣١ ديسمبر، كانت االستثمارات في الموجودات المالية في اإلستثمارت حقوق الملكية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل األخر تتضمن ما يلي:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

9,670,779  8,405,344 استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة* 

* استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة يتم ادراجها بالقيمة العادلة بااليضاح ٣5.

هذه اإلستثمارات هي إستثمارات حقوق ملكية ليس محتفظ بها للمتاجرة. بل هي محتفظ بها ألغراض إستراتيجية قصيرة وطويلة 
األجل. بناء عليه، إختارت إدارة المجموعة تصنيف هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها إستثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث تعتقد بأن األعتراف بالتقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في الربح أو 
الخسارة لن يتماشى مع إستراتيجية المجموعة لإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات ألغراض طويلة األجل والتحقق من إمكانية أدائها على 

المدى الطويل.

إن احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات يمثل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق 
الي  المتراكمة  األرباح /الخسائر  المحول من  بالصافي  األخرى،  الشامل  الدخل  العادلة من خالل بنود  بالقيمة  المعنية في  الملكية 

االرباح المدورة عند االستبعاد.

موجودات مالية مشتّقة  .11
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   
موجودات مالية مشتّقة

المشتقات المصنفة كأدوات تحوط

٣2,949,444  ١٣5,529,45٣ سعر فائدة المبادلة - تحوطات التدفقات النقدية 

أبرمت المجموعة اتفاقية تبادل على أسعار الفائدة مع مؤسسات مالية كما في ٣١ ديسمبر 2022 ، ان القيمة االسمية القائمة لهذه 
االتفاقية هي ١,099,9١8,422 ريال قطري )٣0١,٣47,5١٣ دوالر امريكي( )202١: ١,24١,240,00 ريال قطري )٣40,065,86٣ دوالر امريكي((.

تم تصنيف مشتقات الموجودات المالية كما يلي:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   
4,٣9٣,259  20,850,685 الجزء المتداول 

28,556,١85  ١١4,678,768 الجزء غير المتداول 

٣2,949,444  ١٣5,529,45٣  

12- أصول تعاقدية
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

2١,2٣٣,66٣  ١8,7١١,48١ مبالغ مستحقة من عمالء بموجب عقود  
)١,489,227(  )١٣2,0١6( مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

١9,744,4٣6  18,579,465  

صافي التغير في مخصص الخسائر اإلئتمانية كما هو موضح أدناه:
2020  2021  

ريـال قطري ريـال قطري   

١,248,24٣  ١,489,227 الرصيد كما في ١ يناير 
240,984  )١,٣57,2١١( )الرصيد المعكوس(/المخصص المكون خالل السنة 

١,489,227  132,016 الرصيد كما في 31 ديسمبر 

تقوم إدارة المجموعة دائمًا بقياس مخصص الخسارة على المبالغ المستحقة من عمالء بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 
على مدار عمر األصل، مع الوضع في اإلعتبار الخبرة التاريخية والتوقعات المستقبلية للصناعة.

بالنسبة لقطاعات مختلفة من  أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير  ال ُتظهر  للمجموعة  السابقة  االئتمانية  الخسارة  تجربة  نظرًا ألن 
العمالء ، فإن  مخصص الخسارة بناءًا على حالة اإلستحقاق السابقة ال يميز بشكل أكبر بين قاعدة العمالء المختلفة للمجموعة:

اليوجد تغيرات جوهرية في إجمالي مبالغ موجودات العقود التي أثرت على تقدير مخصص الخسارة.

13-  المخزون
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

٣,562,9١9  ٣,50٣,١27 بضائع تامة الصنع 
52,477,76٣  75,427,786 بضائع شبه تامة الصنع 

١2,090,9١0  ٣0,6٣7,284 مواد خام 
229,746  ١,46١,267 بضاعة في الطريق 

5١,967,٣44  5٣,629,١78 قطع غيار 

١20,٣28,682  ١64,658,642  
)4,44٣,682(  )9,279,7١0( ناقصًا: مخصص المخزون بطيئ الحركة 

١١5,885,000  155,378,932  

كانت الحركة في مخصص المخزون بطيئ الحركة على النحو التالي:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

5,٣62,620  4,44٣,682 الرصيد كما في ١ يناير 
)9١8,9٣8(  4,8٣6,028 صافي الحركة في مخصص المخزون 

4,44٣,682  9,279,710 الرصيد كما في 31 ديسمبر 

14- مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

4,06١,66٣  5,٣١9,000 إيرادت مستحقة 
6,42٣,5١0  4,258,١٣0 مصاريف مدفوعة مقدما 

24,5٣0,948  28,40١,804 ودائع قابلة  لإلسترداد 
١,200,7١٣  ١,٣١0,8٣5 مطلوبات من الموظفين 

598  ١٣,29١,٣48 أرصدة مدينة أخرى * 

٣6,2١7,4٣2  52,581,117  

* يتضمن هذا بشكل أساسي مبلغ الفائدة المستحقة القابلة لالسترداد نتيجة التحوط.
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15- دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   
٣٣,٣60,448  ٣5,6٣0,٣47  دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 
)١4,١75,٣١8(  )١6,778,560(  ناقصًا : مخصص خسارة 

١9,١85,١٣0  18,851,787  

الرجوع إلى إيضاح رقم ٣5 لألطالع على التفاصيل المتعلقة بجودة اإلئتمان للموجودات المالية للمجموعة , موجودات العقود وعقود 
الضمان المالي.

الموردين والتي تم االعتراف بها وفًقا  العمر  لمدفوعات مقدمة  لمقاولين و  االئتمان على مدى  تم االعتراف بالحركة في خسارة 
للنهج المبسط المنصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(.

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

١8,294,549  ١4,١75,٣١8 الرصيد في ١ يناير  
)4,١١9,2٣١(  2,60٣,242 المخصص خالل السنة / )المعكوس خالل السنة( - الصافي 

١4,١75,٣١8  16,778,560 الرصيد كما في 31 ديسمبر  

16- المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
المساهمين  تمثل  العالقة،  ذات  األطراف  اإلفصاحات عن   :)24( رقم  الدولي  المحاسبة  العالقة كما هي معرفة في معيار  ذات  األطراف 
الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة العليا للمجموعة والكيانات التي يسيطرون عليها أو يكون لهم عليها سيطرة 
مشتركة أو تؤثر عليها هذه األطراف بصورة هامة. وقد تم إستبعاد األرصدة والمعامالت بين الشركة والشركات التابعة لها، والتي هي 
أطراف ذات عالقة للشركة في البيانات المالية الموحدة. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات الصلة موضحة أدناه.

يتم إعتماد سياسات التسعير وبنود هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

)أ(    ارصدة من أطراف ذات عالقة
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   
شركات تحت الملكية المشتركة

274,٣٣6  ١,006,894 شركة المسند )ش.م.م( 
4,١88,974  2,978,886 شركة فودافون قطر ش.م.ق.ع 

200,000  200,000 الشركة الوطنية لخدمات الطيران )ذ.م.م( 
شركات زميلة

5,989,857  4,465,2١8 شركة ايفيرسانداي ذ.م.م 
١,804,487  ١,968,245 شركة ميدلوج لوجيستيكس ذ.م.م 

شركات شقيقة
١,7١4,795  2,٣٣١,٣82 أخرى 

١4,١72,449  12,950,625  

)ب(  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
شركات تحت الملكية مشتركة

١64,697  ١64,697 الشركة الوطنية لخدمات الطيران ذ.م.م 
شركات زميلة

724,6٣9   - شركة ايفيرسانداي ذ.م.م 
-  545,890 شركة أسمنت الخليج المتحدة ذ.م.م 

شركات شقيقة
60,١١9  60,١١9 شركة فيرست ألمن المعلومات ذ.م.م 

47,7١0  47,7١0 الجزيرة للصرافة ذ.م.م 
75٣,540  5٣9,66١ اخرى 

١,750,705  1,358,077  

16- المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(
2021)ج(  معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  2022 طبيعة المعاملة   

ريال قطري ريال قطري  طبيعة العالقة  
شركة زميلة

١٣,256,09١  ١2,020,42١ مبيعات  الخليج المتحدة لألسمنت )ذ.م.م( 

ملكية مشتركة
7,992,720  7,992,720 عائدات ايجار  فودافون قطر 

17- ذمم مدينة
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

2١9,064,709  208,726,998 ذمم مدينة من أنشطة صناعية 
8,977,844  ٣6,299,50٣ ذمم مدينة من أنشطة المقاوالت 

22,٣64,894  28,05١,2٣8 ذمم مدينة من األنشطة البحرية واللوجستية 
5,5٣0,208  9,459,95٣ ذمم مدينة من أنشطة تأجير السيارات 

255,9٣7,655  282,5٣7,692  
)١6,٣85,99٣(  )١8,8٣١,764( ناقصًا: مخصص الخسارة 

2٣9,55١,662  263,705,928  

ال يتم احتساب اي فائدة على الذمم المدينة المستحقة.

يتم  العمر.  مدى  على  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  يعادل  بمبلغ  المدينة  الذمم  خسارة  مخصص  بقياس  دائمّا  المجموعة  تقوم 
تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة بإستخدام مصفوفة المخصص بالرجوع إلى تجربة العجز عن السداد السابقة 
للمدينين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين ، بتعديل العوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي 

يعمل المدينون فيها وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات الظروف في تاريخ التقرير.

لم يحدث أي تغيير في تقييمات التقدير أو االفتراضات الهامة التي تمت خالل فترة التقرير الحالية.

تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من ضائقة مالية حادة وليس هناك 
احتمال واقعي تكوين احتياطي كامل او، على سبيل المثال ، عندما يكون المدين قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات 

اإلفالس، ، أيهما أسبق. ال يخضع أي من الذمم التجارية المدينة التي تم شطبها ألنشطة اإلنفاذ مبكرًا.

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة استنادًا إلى مصفوفة مخصص المجموعة. نظرًا ألن الخبرة التاريخية للخسائر 
االئتمانية للمجموعة ال ُتظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير بالنسبة لقطاعات مختلفة من العمالء ، فإن مخصص الخسارة بناًء 

على وضع المستحقات السابقة غير مميز بشكل أكبر بين قاعدة العمالء المختلفة للمجموعة:

كما في ٣١ ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلي:

 ٪100      ٪1.70  ٪2.34      ٪1.54     ٪1.37 معدل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
أكثر من 271 إلى  181 إلى  91 إلى  أقل من  31 ديسمبر 2022 

المجموع 365 يومًا  365 يومًا  270 يومًا  180 يومًا  90 يومًا   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

282,5٣7,692  ١4,594,552  ١4,260,9١7  4٣,044,١2١  48,424,87٣  ١62,2١٣,229 إجمالي القيمة الدفترية المقدر عند التعثر 
)١8,8٣١,764(  )١4,594,552(  )24٣,858(  )١,0١0,69٣(  )747,6٣0(  )2,2٣5,0٣١( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

263,705,928  -  14,017,059  42,033,428  47,677,243  159,978,198  

٪100  ٪3.08  ٪0.34  ٪0.80  ٪0.58 معدل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
أكثر من 271 إلى  181 إلى  91 إلى  أقل من  31 ديسمبر 2021 

المجموع   365 يومًا  365 يومًا  270 يومًا  180 يومًا  90 يومًا   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

255,9٣7,655  ١4,50١,١02  ١8,5١0,568  24,465,276  ٣2,0١0,9١١  ١66,449,798 إجمالي القيمة الدفترية المقدر عند التعثر 
)١6,٣85,99٣(  )١4,50١,١02(  )570,89٣(  )84,27١(  )256,77١(  )972,956( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
239,551,662  -  17,939,675  24,381,005  31,754,140  165,476,842  
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17- ذمم مدينة )تتمة(
يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر المدرجة للذمم المدينة وفقًا للمنهج المبسط الوارد 

في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم) 9(، على أساس تجميعي: 
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

١8,20٣,١92  ١6,٣85,99٣ الرصيد كما في ١ يناير  
)١,8١7,١99(  2,445,77١ المخصص / )المعكوس( خالل السنة 

١6,٣85,99٣  18,831,764 الرصيد كما  في 31 ديسمبر  

18- النقد وأرصدة لدى البنوك
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

4٣7,588  76٣,856 نقد في الصندوق 
أرصدة لدى البنوك

65,٣84,860  25٣,4١0,748 حسابات جارية 
5,709,80٣  ١2,295,722 حسابات توفير 

5١4,877,689  280,١02,500 ودائع ألجل* 

586,409,940  546,572,826 النقد وشبه النقد غير المقيد 
١07,٣80,960  ١28,١66,555 النقد المقيد** 

١00,000,000  ١25,000,000 وديعة اجلة االستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 

79٣,790,900  799,739,381 النقد وأرصدة لدى البنوك 

*  الودائع قصيرة األجل وحسابات التوفير مودعة لدى بنوك محلية مختلفة وتحقق معدل ربح فعال يتراوح ما بين 0.8% إلى %4.85 
سنويًا )202١: ما بين 0.80% إلى 2.١5% سنويًا(. تمتلك الودائع الثابتة فترة استحقاق ٣ أشهر أو أقل.

**  يتكون النقد المقيد بصفة رئيسية من توزيعات األرباح التي يجب دفعها إلى المساهمين )ايضاح 27(, ويحتفظ بها في حساب 
بنكي مخصص لها باإلضافة الى شهادات مصدقة بضمانات مالية. 

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك بأن لها مخاطرة تعثر ائتمانية منخفضة نظرًا ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من من قبل 
مصرف قطر المركزي. عليه, تقوم إدارة المجموعة بعد التقييم عدم وجود أي تدني في القيمة جوهري ، وبالتالي لم تسجل أي 

مخصصات خسائر على هذه األرصدة. 

19- رأس المال  
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
١,24٣,267,780   1,24٣,267,780 ١,24٣,267,780  سهمًا )202١ : ١,24٣,267,780 ( بقيمة ريال قطر واحد لكل سهم* 

توزيعات األرباح المقترحة
بتاريخ 5 فبراير 202٣ إقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح نقدية بنسبة ١5% من رأس المال المدفوع بمبلغ ١86,490,١67 ريال 

قطري للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022 ، وهي خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

بتاريخ ١7 مارس 2022 إقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح نقدية بنسبة ١0% من رأس المال المدفوع بمبلغ  ١24,٣26,778 ريال 
قطري للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 202١، وتمت الموافقة عليها من المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين 

بتاريخ ١9 ابريل 2022.

* تم تجميد أرباح األسهم الخاصة ببعض المساهمين بموجب البالغ  الصادر عن  نيابة الجرائم اإلقتصادية و غسيل األموال. تم 
تصنيف مبلغ هذه األرباح ضمن النقد المقيد كما هو مشار اليه في إيضاح رقم ١8.

20- االحتياطي القانوني
١0% كحد أدنى من صافي ربح  حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة يجب تحويل نسبة 
السنة إلى االحتياطي القانوني في كل سنة إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي نسبة 50% من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي 

غير قابل للتوزيع فيما عدا في الظروف المنصوص عليها في القانون أعاله. 

21- احتياطي التحوط
يمثل احتياطي التحّوط حصة المجموعة في الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي تم تصنيفها كأداة 

تحوط للتدفقات النقدية المسجلة من قبل شركاتها التابعة.

إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة موجبة يمثل قيد محاسبي من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة.

 يتوقع أن ينخفض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع سداد القروض وانخفاض المبلغ األساسي لمبادالت أسعار الفائدة.
ال يتوقع أن يؤثر االحتياطي الذي يخص هذا التحوط على بيان الدخل الموحد أو األرباح المدورة. إن القيمة السالبة لالحتياطي نشأت 

من مبادالت أسعار الفائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد متغيرة.

فيما يلي الحركة الملحوظة في احتياطي التحوط خالل السنة:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

-  ٣2,949,444 الرصيد كما في ١ يناير 
٣2,949,444  ١02,580,009 صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية المعترف بها من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٣2,949,444  135,529,453 الرصيد كما في 31 ديسمبر  

22- قروض بنكية
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

١,255,775,846  ١,١27,502,08١ تسهيالت )١( 
١7,590,797  22,292,95١ تسهيالت )2( 

١,27٣,٣66,64٣  1,149,795,032  

كما تظهر في بيان المركز المالي الموحد:
١87,8١2,١١8  ١90,486,220 الجزء المتداول – إجمالي 

٣٣,972,720(  )8١,624,64٣( ناقصًا: نفقات مؤجلة  

١5٣,8٣9,٣98  ١08,86١,577 الجزء المتداول – بالصافي 

١,224,٣7١,١02  ١,٣08,١58,٣56 الجزء غير المتداول – إجمالي 
)١04,84٣,857(  )267,224,901( ناقصًا: نفقات مؤجلة 

١,١١9,527,245  ١,040,9٣٣,455 الجزء غير المتداول – بالصافي 

١,27٣,٣66,64٣  1,149,795,032  

)١(  دخلت المجموعة في اتفاقية تسهيل قرض مشترك ألجل مع بنكين محليين. تبلغ قيمة التسهيالت 407.9 مليون دوالر أمريكي 
تاريخ  ١0 سنوات من  التسهيل هو  النهائي لهذا  تاريخ االستحقاق   .)%٣.٣5 :202١( بمعدل فائدة فعال يبلغ حاليًا ٣.٣5% سنوًيا 
السحب األول، وتسدد المبالغ المدفوعة على ١9 قسط نصف سنوي بقيمة 25 مليون دوالر أمريكي تبدأ من 2 يناير 202١ مع 
تسوية نهائية لقيمة قرض الرصيد في يوليو 2029. يتم تأمين التسهيالت االئتمانية من خالل رهن حيازي على مصنع األسمنت، 
االستخدام  حق  وتعيين  األسمنت،  مصنع  على  تأمين  وتعيين  المصرفية،  الحسابات  إلى  األسمنت  مصنع  عائدات  وتوجيه 
على أرض مستأجرة للمصنع لصالح البنك لتغطية الحدود بما في ذلك ضمانات األرباح والشركات من مجموعة المستثمرين 

القطريين )ش.م.ع.ق( وشركة تابعة.

)2( دخلت المجموعة ايضًا في اتفاقية تسهيل من خالل بنك محلي وتبلغ قيمته ٣0,000,000 ريال قطري لتمويل 75% من التكلفة 
القرض سوف يتم سدادها عن طريق 48 قسط  الى 7.25%. قيمة  يتراوح %4.25  المركبات. بمعدل فائدة فعال  الكلية لشراء 

شهري متساوي لكل عملية سحب بعد فترة سماح مدتها 6 اشهر.



التــقـــريــــر السنـــوي 2022مجموعة المستثمرين القطريين 11211٣

إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

242021- مكافأة نهاية خدمة الموظفين  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

8,627,707   9,520,747 الرصيد كما في ١ يناير 
١,869,020   2,888,747 المخصص خالل السنة 

)975,980(  )2,056,884( المدفوع خالل السنة 

9,520,747   10,352,610 الرصيد كما في 31 ديسمبر  

25- ذمم دائنة
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

24,844,٣67  ٣4,8٣0,750 المقاولين/ الموردين المحليين 
١2,044,072  6,٣٣2,226 المقاولين/ الموردين الخارجيين 

٣6,888,4٣9  41,162,976  

إدارة  سياسات  المجموعة  لدى  الجارية.  والتكاليف  للمشتريات  المستحقة  المبالغ  على  أساسي  بشكل  الدائنة  الذمم  تشتمل 
مخاطر مالية سارية لضمان سداد جميع المبالغ المستحقة الدفع ضمن شروط االئتمان المتفق عليها مسبًقا. ترى األدارة أن القيمة 

الدفترية للدائنين التجاريين تقارب قيمتها العادلة.

262021-  أوراق دفع دائنة  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

٣,2٣١,07٣  2,631,175 أوراق دفع دائنة 

تمثل أوراق الدفع شيكات آجلة بغرض شراء السيارات.

27- مستحقات ومطلوبات أخرى
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

94,295,570   ١26,025,٣56 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
97١,522   992,٣22 مطالبات مقاولين ومطالبات أخرى  

9١,٣54,١9١   92,552,١68 مصاريف انتاج مستحقة  
4,702,967  4,804,١66 مساهمة صندوق الدعم اإلجتماعي والرياضي )إيضاح ٣٣( 
27,١5١,408   ٣4,805,624 دفعات مقدمة من عمالء 
5,68١,8٣4   9,482,7١7 مواد إستهالكية وقطع غيار مستحقة 
9,6٣٣,١52   2,966,٣6٣ مستحقات خدمات بحرية و ولوجستية 
6,599,١0٣   ١,620,٣08 األتعاب مستحقة 

١09,4٣8,١87  ١20,6١١,720 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

٣49,827,9٣4  393,860,744  

28- ايرادات
تستمد المجموعة ايرادتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل البضائع و الخدمات مع مرور الوقت وفي وقت ما في خطوط االنتاج 

الرئيسية التالية.
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   
اإليرادات في فترة زمنية معينة

580,972,890   575,00١,772 ايرادات من النشاط الصناعي  

االيرادات مع مرور الوقت
4٣,977,568    72,٣24,922 إيرادات مقاوالت   

١,820,984   880,587 إيرادات خدمات - صيانة و خدمات أخرى  
26,629,86٣   25,2٣5,68١ إيرادات خدمات - خدمات بحرية و لوجيستية  

24,00١,52٣    44,١47,654 إيرادات خدمات - خدمات تأجير السيارات  
١4,265,022   26,009,5١٣ إيرادات التأجير  

69١,667,850   743,600,129   

22- قروض بنكية )تتمة(
تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة تمويلية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير 
النقدية. إن المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لها في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من أنشطة التمويل.

كما في تغيرات  تدفقات نقدية  كما في   
31 ديسمبر 2022 أخرى  تمويلية  1 يناير 2022   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

١,١49,795,0٣2  ١٣,08٣,78١  )١٣6,655,٣92(  ١,27٣,٣66,64٣ قروض 

59,964,467  924,١07  )7,١45,244(  66,١85,604 مطلوبات اإليجار 

2,6٣١,١75  --  )599,898(  ٣,2٣١,07٣ أوراق دفع دائنة 

١26,025,٣56  ١56,056,564  )١24,٣26,778(  94,295,570 توزيعات ارباح مستحقة الدفع 

كما في تغيرات  تدفقات نقدية  كما في   
31 ديسمبر 2021 أخرى  تمويلية  1 يناير 2021   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

١,27٣,٣66,64٣  )٣,525,٣80(  )١29,544,260(  ١,406,4٣6,28٣ قروض 

66,١85,604  269,٣96  )7,١١0,٣5١(  7٣,026,559 مطلوبات اإليجار 

٣,2٣١,07٣  --  ١,890,٣64  ١,٣40,709 أوراق دفع دائنة 

94,295,570  ١٣2,047,048  )١١2,596,067(  74,844,589 توزيعات ارباح مستحقة الدفع 

23- مطلوبات االيجار
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

7٣,026,559   66,١85,604 كما في ١ يناير  
265,558   925,087 اضافات خالل السنة   
4,١46,62١    ٣,792,١78 مصاريف فوائد مطلوبات االيجار خالل السنة   

 )١١,25٣,١٣4(   )١0,9٣8,402( دفعات من مطلوبات اإليجار   

66,١85,604   59,964,467 كما في 31 ديسمبر   

معروض في بيان المركز المالي الموحد:
الجزء المتداول 

١0,604,967   9,684,626 مستحق الدفع خالل سنة   
)٣,744,740(   )٣,4١١,١٣9( ناقص: مصاريف الفوائد المؤجلة  

6,860,227   6,27٣,487 الجزء المتداول - الصافي  

الجزء غير المتداول
42,894,855   4٣,072,9٣4 الجزء غير المتداول – مستحق الدفع بعد سنة ولكن أقل من 5 سنوات  

٣4,700,258 الجزء غير المتداول – مستحق الدفع بعد 5 سنوات    25,5١2,586   
)١8,269,7٣6(   )١4,894,540( ناقص: مصاريف الفوائد المؤجلة  

59,٣25,٣77 الجزء غير المتداول - الصافي   690,980,5٣   

66,١85,604   59,964,467   
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29- تكلفة اإليرادات 
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

٣44,809,١7١  266,١4١,١4١ تكلفة األنشطة الصناعية 
٣0,١64,١76  49,5١5,٣٣٣ تكلفة إيرادات المقاوالت 
١,889,6٣6  824,٣8٣ تكلفة إيرادات الخدمات – الخدمات البحرية واللوجستية 

١٣,58٣,١87  28,704,270 تكلفة ايرادات خدمات تأجير السيارات 
8,2٣9,0٣٣  ٣0,8١2,20٣ تكلفة إيرادات التأجير 

٣98,685,20٣  375,997,330  

30-  مصاريف بيع وتوزيع
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

79١,628 إصالح وصيانة  084,8٣٣,١  
١,699,٣67 رواتب وأجور  477,4١١,١  

94,467 إستهالك ممتلكات، مصنع ومعدات )إيضاح 5(  047,29٣  
٣,507,670 مصاريف بيع وتسويق  7١6,00١,١  

29,050 مصاريف تأمين  45,229  
١١4,706  87٣,500 مصاريف أخرى 

6,2٣6,888  4,775,736  

31-  مصاريف إدارية وعمومية
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

54,288,26٣    48,405,١87 رواتب وأجور 
١,2١4,950   2,005,٣١5 أتعاب قانونية ومهنية 

١,7٣5,950 رسوم واشتراكات   ١48,4,065   
6,74٣,0٣2   ١0,544,497 إستهالك ممتلكات، مصنع ومعدات )إيضاح 5( 

2,١2١,290   ١,94٣,920 اضفاء حق استخدام موجودات )إيضاح 6( 
١,89١,9١2   ٣,685,6١5 إصالحات وصيانة 

١,07٣,64٣   ١,١45,8٣9 مصاريف إيجار 
45١,٣75 مصاريف تأمين  429,26١   
86,968   208,٣١9 مصاريف سفر وضيافة 

١,205,85١ مصاريف إتصاالت   009,77٣,١   
٣,96٣,89٣   ٣,69١,80٣ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  
١2,495,٣6١   2٣,5٣2,026 مصاريف أخرى 

87,272,488   100,666,703  

32- مصروف ضريبة دخل
ضريبة الدخل تمثل القيمة المعترف بها في كل شركة تابعة للمجموعة. المكون الرئيسي لمصروف ضريبة الدخل يتكون كاالتي:

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

4,8١7,277   6,4٣9,298 ضريبة الدخل -المتداولة 
75٣,660   ١,9٣2,926 ضريبة الدخل- المؤجلة 

)425,25٣(   2٣١,4١٣ ضريبة الدخل الخاص بالسنة السابقة 

 5,١45,684   8,603,637   

بعد الرجوع لالدارة القانونية بالمجموعة فقد تقرر خصم قيمة الضريبة المقررة على أرباح غير القطريين تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 
رقم ٣9 لسنة 20١9 باصدار الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2022، و بالخصوص المادة 
الثانية من الفقرة ١2 » ألغراض تطبيق المادة )4/ البند رقم ١٣( من القانون، ال يسري االعفاء المنصوص عليه بخصوص حصة المستثمر 

غير القطري، على حصته في ارباح الشركات المملوكة للشركة المطروح اسهمها للتداول في السوق المالي داخل الدولة«.

وتفاديا لتحمل الشخص الطبيعي او المعنوي القطري النسبة األكبر من عبء الضريبة على خالف التشريع، فقد قامت المجموعة 
بخصم قيمة الضريبة على ارباح المساهمين غير القطريين قبل وقت توزيع االرباح.

لمزيد من التفسير، فان تطبيق االعفاء المنصوص عليه في المادة )١٣/4( من القانون رقم 24 لسنة 2022 باصدار قانون الضريبة 
على الدخل يفرض اعفاء ارباح القطريين من الضريبة على أرباح االسهم في الشركات المساهمة المدرجة و الشركات التابعة لها 
على العموم، و بالتالي فإن خصم الضريبة دون مراعاة حقوق القطريين المقررة وفق االعفاء المشار اليه يحمل المساهم القطري 
نسبة 5١% من المبالغ المقتطعة للضريبة باعتبار نسبة الحصص، و يحمل المساهم األجنبي فقط 49% من مبلغ الضريبة وفق 

هذا التطبيق، وهو ما يخالف نص التشريع كما أشرنا سلفا.

33- صندوق المساهمات االجتماعية والرياضية
والثقافية  واالجتماعية  الرياضية  األنشطة  مبلغ مخصص لصندوق دعم  بتخصص  المجموعة  قامت   )2008/١٣( رقم  للقانون  وفقًا 
واألنشطة الخيرية بنسبة 2.5% من صافي ربح المجموعة. وفقًا توجيهات الصادرة خالل سنة 20١0 من وزارة المالية تمت معاملة هذه 
المساهمة االجتماعية على أنها توزيع من األرباح المدورة للمجموعة. تم دفع مبلغ 4,702,967 ريال قطري للسنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر 202١ إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية في دولة قطر. وتم تكوين مخصص بقيمة 4,804,١66 ريال قطري 

على أساس صافي ربح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.

34- العائد األساسي والمخفف على السهم
يحتسب العائد األساسي والمخفف على السهم بقسمة صافي الربح المنسوب إلى مساهمي المجموعة للسنة على المتوسط 

المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

المعتمد على  السهم  والمخفف على  األساسي  العائد  لحساب  الضرورية  المعلومات  إن  عادية محتملة مخففة.  توجد أسهم  ال 
أساس متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة خالل السنة كانت كما يلي:

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

١88,١١8,66١  ١92,١66,622 صافي ربح السنة بعد ضريبة الدخل لمساهمي الشركة بالريال القطري 

١,24٣,267,780  ١,24٣,267,780 المتوسط المرجح لعدد األسهم  

0.١5  0.١5 العائد األساسي للسهم الواحد )ريال قطري( 
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

35- األدوات المالية )تتمة(
أ-  قياس القيمة العادلة 

تحدد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

إلى  بالرجوع  ببنود وشروط قياسية والمتاجر بها في سوق نشط، تحدد  المالية  للموجودات والمطلوبات  العادلة  القيمة    •
األسعار المدرجة في السوق عند اإلقفال في تاريخ التقرير.

•  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى تحدد وفقًا لنموذج التسعير المطبق عادة بناء على تحليل التدفقات 
النقدية المخصومة بإستخدام أسعار من تعامالت السوق الحالية الملحوظة ألدوات مماثلة. 

القيمة العادلة هي السعر المتوقع إستالمه أو دفعه لتحويل إلتزام في إطار معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ 
القياس، بغض النظر عما إذا كان السعر ملحوظ مباشرة أو مقّدر بإستخدام أساليب التقييم. عند تقدير القيمة العادلة ألصل 
أو إلتزام، تضع المجموعة في اإلعتبار خصائص األصل أو اإللتزام إذا كان المشاركون في السوق سوف يضعون تلك الخصائص 

في إعتبارهم عند تسعير األصل أو اإللتزام في تاريخ القياس.

تعتبر اإلدارة بأن القيمة االجمالية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمها العادلة.

تقنيات التقييم واألفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة.

• قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي:

بعض الموجودات المالية للمجموعة تقاس بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يظهر الجدول التالي معلومات حول كيفية 
تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية:

المدخالت الهامة غير التقنيات التقييم  التسلسل  القيمة العادلة   
الملحوظة وعالقتها والمدخالت  الهرمي  كما في   الموجودات/ 

بالقيمة العادلة الرئيسية  للقيمة العادلة  31 ديسمبر   المطلوبات المالية 

2021  2022 االستثمارت في 
الموجودات المالية الغير

خبرة االدارة ومعرفتها  القيمة العادلة   المستوى ٣   9,670,779  8,405,344 المدرجة )االيضاح ١0( 
بأوضاع السوق الخاصة       

بالصناعات المحددة      

مشتقات الموجودات
األسعار الحالية المدرجة،  القيمة العادلة   المستوى 2   ٣2,949,444  135,529,453 المالية )إيضاح ١١( 
تقييم األصول األساسية       
وسياسة السوق ونماذج       

المبادلة واالفتراضات      

ب- إدارة المخاطر المالية
المالية  المخاطر  ومراقبة  المالية  األسواق  الى  الوصول  وتنسق  األعمال  الى  الخدمات  بتقديم  للمجموعة  الخزينة  إدارة  تقوم 
المتعلقة بعمليات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي تحلل التعرضات حسب درجة وحجم المخاطر. وتشمل 
هذه المخاطر على مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر معدالت هامش الربح ومخاطر أسعار حقوق الملكية( 

ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.

مخاطر السوق
مخاطر سعر السوق هي المخاطر المتمثلة في تغير أسعار السوق مثل صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وسعر حقوق 
الملكية بالصورة التي تؤثر على ربح المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر سعر السوق 
أنشطة  إن  الوقت.  نفس  في  العائد  وتحسين  مقبولة  حدود  داخل  السوق  سعر  لمخاطر  التعرض  في  والتحكم  اإلدارة  هو 
الربح  األجنبية ومعدالت  العمالت  التغيرات في أسعار صرف  الناجمة عن  المالية  المجموعة تعرضها بشكل رئيسي للمخاطر 

وأسعار السلع.

35- األدوات المالية
السياسات المحاسبية الهامة

تم توضيح تفاصيل السياسات واألساليب الهامة المتبعة بما في ذلك معايير االعتراف على أساس القياس فيما يتعلق بكل فئة 
من الموجودات المالية والمطلوبات المالية في االيضاح ٣ على البيانات المالية الموحدة.

التسلسل القيمة العادلة    31 ديسمبر 2022 
الهرمي التكلفة   من خالل الدخل   

للقيمة العادلة اإلجمالي  المطفأة  الشامل اآلخر   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   

الموجودات المالية
مستوى ١   799,739,381   799,739,381  - النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح ١8( 

مستوى ٣   8,405,344  -   8,405,344 إستثمار في موجودات مالية )إيضاح ١0( 

مستوى 2  135,529,453  -  135,529,453 مشتقات الموجودات المالية )إيضاح ١١( 

مستوى ٣   18,579,465   18,579,465  - الموجودات التعاقدية )ايضاح ١2( 

مستوى ٣   12,950,625   12,950,625  - أرصدة الى أطراف ذات عالقة )ايضاح ١6 )أ(( 

مستوى ٣  282,537,692  282,537,692  - ذمم مدينة )إيضاح ١7( 

المطلوبات المالية

مستوى ٣   1,358,077   1,358,077  - أرصدة لدى أطراف ذات عالقة )ايضاح ١6 ب( 

مستوى 2  1,149,795,032  1,149,795,032  - قروض بنكية )إيضاح 22( 

مستوى ٣  59,964,467  59,964,467  - مطلوبات عقود االيجار )ايضاح 2٣( 

مستوى ٣  41,162,976  41,162,976  - ذمم دائنة )إيضاح 25( 

مستوى ٣   2,631,175   2,631,175  - اوراق قبض دائنة )ايضاح 26( 

مستوى ٣   10,256,770   10,256,770  - ذمم محتجزة دائنة 

مستوى ٣  354,250,954  354,250,954  - مصاريف مستحقة و ارصدة دائنة اخرى )ايضاح 27( 

التسلسل القيمة العادلة    31 ديسمبر 2021 
الهرمي التكلفة   من خالل الدخل   

للقيمة العادلة اإلجمالي  المطفأة  الشامل اآلخر   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   

الموجودات المالية

مستوى ١  79٣,790,900  79٣,790,900  -- النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح ١8( 

مستوى ٣  9,670,779  -  9,670,779 إستثمار في موجودات مالية )إيضاح ١0( 

مستوى 2  ٣2,949,444  -  ٣2,949,444 مشتقات الموجودات المالية )إيضاح ١١( 

مستوى ٣  ١9,744,4٣6  ١9,744,4٣6  - الموجودات التعاقدية )ايضاح ١2( 

مستوى ٣  ١4,١72,449  ١4,١72,449  - أرصدة من أطراف ذات عالقة )ايضاح ١6 )أ(( 

مستوى ٣  255,9٣7,655  255,9٣7,655  - ذمم مدينة )إيضاح ١7( 

المطلوبات المالية

مستوى ٣  ١,750,705  ١,750,705  - أرصدة لدى أطراف ذات عالقة )ايضاح ١6 ب( 

مستوى 2  ١,27٣,٣66,64٣  ١,27٣,٣66,64٣  - قروض بنكية )إيضاح 22( 

مستوى ٣  66,١85,604  66,١85,604  - مطلوبات عقود االيجار )ايضاح 2٣( 

مستوى ٣  ٣6,888,4٣9  ٣6,888,4٣9  - ذمم دائنة )إيضاح 25( 

مستوى ٣  ٣,2٣١,07٣  ٣,2٣١,07٣  - اوراق قبض دائنة )ايضاح 26( 

مستوى ٣  5,097,١26  5,097,١26  - ذمم محتجزة دائنة 

مستوى ٣  ٣١7,97٣,559  ٣١7,97٣,559  - مصاريف مستحقة و ارصدة دائنة اخرى )ايضاح 27( 
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

35- األدوات المالية )تتمة(
ب- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر العمالت األجنبية
تتعرض المجموعة لمخاطر العملة إلى حد أنه يوجد عدم تطابق بين العمالت التي يتم التعامل بها في المبيعات والمشتريات 
القطري.  الريال  هي  المجموعة  لشركات  الوظيفية  العملة  المجموعة.  شركات  من  لكل  الوظيفية  العمالت  بين  والقروض 

العمالت التي يمارس بها هذه المعامالت في المقام األول هي الدوالر األمريكي واليورو.

ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ضئيل، حيث أن المعامالت الهامة للمجموعة بالريال القطري والدوالر 
األمريكي والتي هي مربوطة بالريال القطري، حيث أن الريال القطري مثّبت على الدوالر األمريكي.

مخاطر معّدل الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر معّدل الفائدة عندما تقترض األموال بمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة. تدير المجموعة هذه المخاطر من 

خالل اإلحتفاظ بربح مناسب بين الدين وحقوق الملكية.

تحليل الحساسية لألدوات ذات السعر المتغير
حاليًا، لدى المجموعة قروض لمؤسسات مالية ذات معّدل فائدة مما تعرض المجموعة لمخاطر معّدل الربح للتدفقات النقدية. 
في حال زيادة / نقص 50 نقطة أساس من سعر هامش الربح في ٣١ ديسمبر 2022 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن 

صافي موجودات ودخل المجموعة ستتغير كما يلي:

التأثير على الربح  نسبة الزيادة / )النقصان( في نقطة األساس   
ريـال قطري ريـال قطري   

31 ديسمبر 2022
5,749,000  50 المطلوبات 

)5,749,000(  )50(  

٣١ ديسمبر 202١
6,٣67,000  50 المطلوبات 

)6,٣67,000(  )50(  
عقود تبادل معدالت الفائدة

الثابتة  الفائدة  بين معدالت  الفرق  مقايضة  على  مالية  مع مؤسسات  المجموعة  اتفقت  الفائدة,  تبادل معدالت  عقود  تحت 
والمتغيرة والمحسوبة على مبالغ أساسية متفق عليها. تمكن مثل هذه العقود المجموعة من تقليل مخاطر تغير معدالت 
الفائدة وتأثيرها على التدفقات النقدية للديون التي تحتسب عنها فوائد متغيرة. تحتسب القيمة العادلة لمبادالت معدالت 

الفائدة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل األطراف األخرى لعقود التبادل.

يبّين الجدول التالي المبالغ األساسية والفترات المتبقية لعقود تبادل أسعار الفائدة القائمة كما في تاريخ التقرير:

تحوط التدفقات النقدية

العقود القائمة لمبادالت
المبلغ االفتراضي متوسط أسعار الفائدة  فائدة متغيرة مقابل 

القيمة العادلة األساسي القائم  الثابتة المتفق عليه  فائدة ثابتة 

2021  2022  2021  2022  2021  2022  
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   %  %  

٣2,949,444  135,529,453  ١,24١,240,400  1,099,918,422  ٣.٣5  ٣.٣5 أكثر من خمس سنوات 

تتم تسوية فروق تبادل أسعار الفائدة بشكل نصف سنوي. إن سعر الفائدة المتغيرة على عقود تبادل أسعار الفائدة هو 
سعر سعر الفائدة على المعامالت المصرفية بين بنوك لندن على الودائع. وسوف تقوم المجموعة بتسوية الفروق بين سعر 
الفائدة الثابتة وسعر الفائدة المتغيرة بالصافي.تم تصميم معظم عقود التبادل بأسعار الفائدة المتغيرة إلى أسعار الفائدة 
الثابتة كتحوط للتدفقات النقدية بغرض تقليل مدى تّعرض المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن اختالف أسعار 

الفائدة على القروض. إن تبادل أسعار الفائدة وسداد الفائدة على القرض تتم بشكل متزامن.

35- األدوات المالية )تتمة(
ب- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر سعر حقوق الملكية
مخاطر سعر األسهم هو خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية وذلك بسبب التغيرات 
في أسعار السوق )عدا تلك الناتجة عن مخاطر هامش الربح أو مخاطر العمالت(، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل 

محددة لألداة المالية المفردة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

أسهم المجموعة المدرجة معرضة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم اليقين حول القيم المستقبلية لإلستثمارات في 
الملكية  التقارير عن محفظة حقوق  تقدم  التنويع.  الملكية من خالل  بإدارة خطر سعر حقوق  المجموعة  تقوم  مالية.  أوراق 
لمجلس إدارة المجموعة على أساس منتظم. يقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على جميع قرارات اإلستثمار في حقوق 

الملكية.

اإلنخفاض بنسبة ١0% في القيمة العادلة لألسهم المدرجة لن يؤثر بشكل كبير على أرباح وحقوق مساهمي المجموعة.

مخاطر االئتمان
 ٣١ للمجموعة. كما في  مالیة  إلی خسارة  یؤدي  التعاقدیة مما  التزاماتها  المقابل في  الطرف  تعثر  إلی مخاطر  االئتمان  تشیر مخاطر 
ديسمبر 2022، فإن أقصى تعرض للمخاطر االئتمانية للمجموعة دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات 
ائتمانية أخرى، والتي سوف تتسبب في خسارة مالية للمجموعة بسبب عدم الوفاء بالتزام من جانب األطراف المقابلة والضمانات 

المالية التي تقدمها المجموعة تنشأ من:

•  القيمة الدفترية للموجودات المالية المعترف بها كما هو مبين في بيان المركز المالي الموحد. و

•  أقصى مبلغ يمكن للشركة دفعه في حالة المطالبة بالضمان المالي، بغض النظر عن احتمالية استخدام الضمان ومخصص 
الخسارة ذو الصلة كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح ١7.

للمجموعة  االئتمانية  المخاطر  تصنيف  على  واإلحتفاظ  لتطوير  إدارتها  المجموعة  وجهت  االئتمان،  مخاطر  تقليل  إطار  في 
لتقسيم التعرضات وفًقا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد. يتم توفير معلومات التصنيف االئتماني من قبل وكاالت تصنيف 
وسجالت  للعامة  المتاحة  األخرى  المالية  المعلومات  اإلدارة  تستخدم  تواجدها،  عدم  حال  وفي  تواجدها،  حين  في  مستقلة 
والتصنيفات  المجموعة  تعرض  مراقبة  يتم  اآلخرين.  والمدينين  الرئيسيين  عمالئها  لتقييم  بالمجموعة  الخاصة  التداول 

االئتمانية ألطرافها بشكل مستمر ويتم توزيع القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين األطراف المعتمدة.

يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة من الفئات التالية:

أسس االعتراف الوصف  الفئة 

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لـ ١2 شهرًا لدى الطرف المقابل مخاطر منخفضة للتخلف  غير متعثرة 
عن السداد وليس لديه أي مبالغ متأخرة  

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر التحصيل مشكوك في لتواجد زيادة في مخاطر  مشكوك فيها 
االئتمانية منذ التسجيل االول  – غير متدنية القيمة اإلئتمانية  

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر   العميل متعثر لو تبين صعوبه التحصيل   متعثرة 
– متدنية القيمة اإلئتمانية   

تم شطب المبلغ هناك أدلة تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية  مشطوبة 
وليس لدى المجموعة أي احتمال واقعي للتعافي  
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

35- األدوات المالية )تتمة(
ب- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

يوضح الجدول أدناه الجودة اإلئتمانية للموجودات المالية للمجموعة، موجودات العقد وعقود الضمانات المالية، إلى جانب اقصى 
تعرض للمجموعة لمخاطر اإلئتمان من خالل درجات تصنيف مخاطر اإلئتمان:

صافي   إجمالي   الخسائر اإلئتمانية    
القيمة مخصص  القيمة  المتوقعة لـ 12 شهرًا    

الدفترية الخسارة  الدفترية  أو على مدى العمر   إيضاح  31 ديسمبر 2022 
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري     

١7   الخسائر االئتمانية ذمم مدينة 
26٣,705,928  )١8,8٣١,764(  282,5٣7,962 المتوقعة على مدى العمر    

الخسائر االئتمانية   ١2 موجودات العقد 
١8,579,465  )١٣2,0١6(  ١8,7١١,48١ المتوقعة على مدى العمر    

الخسائر االئتمانية ارصدة من أطراف ذات عالقة  ١6 )أ( 
١2,950,625  -  ١2,950,625 المتوقعة على مدى العمر    

صافي   إجمالي   الخسائر اإلئتمانية    
القيمة مخصص  القيمة  المتوقعة لـ 12 شهرًا    

الدفترية الخسارة  الدفترية  أو على مدى العمر   إيضاح  31 ديسمبر 2021 
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري     

١7  الخسائر االئتمانية ذمم مدينة 
2٣9,55١,662  )١6,٣85,99٣(  255,9٣7,655 المتوقعة على مدى العمر    

الخسائر االئتمانية  ١2 موجودات العقد 
١9,744,4٣6  )١,489,227(  2١,2٣٣,66٣ المتوقعة على مدى العمر    

الخسائر االئتمانية ارصدة من أطراف ذات عالقة  ١6 )أ( 
١4,١72,449  -  ١4,١72,449 المتوقعة على مدى العمر    

بالنسبة للذم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا وموجودات العقد والمستحق من أطراف ذات عالقة، قامت المجموعة بتطبيق 
المتوقعة على مدى  اإلئتمانية  للخسائر  الخسارة  لقياس مخصص   9 رقم  المالية  التقارير  الدولي  المعيار  المبسط في  النهج 
إلى  إستنادًا  تقديرها  تم  بإستخدام مصفوفة مخصصات،  البنود  المتوقعة على هذه  اإلتمان  المجموعة خسائر  تحدد  العمر. 
الظروف  اإلقتصاء لتعكس  السابقة، تم تعديلها حسب  المدين  إلى حالة استحقاق  اإلئتمان إستنادًا  السابقة لخسارة  الخبرة 
الحالية والتقديرات للظروف اإلقتصادية المستقبلية. وبناءًا على ذلك، يتم عرض موجز مخاطر االئتمان لهذه الموجودات وفقًا 

لحالة استحقاقها السابقة من حيث مصفوفة المخصص.

مخاطر السيولة
إلدارة  المجموعة  إن منهج  إستحقاقها.  المالية عند  بإلتزاماتها  الوفاء  المجموعة على  السيولة في عدم قدرة  تتمثل مخاطر 
مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها في الظروف 

العادية والمشددة، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعه المجموعة. 

تقع المسؤولية النهائية على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطار مخاطر السيولة المناسبة إلدارة المجموعة متطلبات التمويل 
على  الحفاظ  خالل  من  السيولة  مخاطر  بإدارة  المجموعة  وتقوم  والطويل.  والمتوسط  القصير  المدى  على  السيولة  وإدارة 
وللتدفقات  المتوقعة  المستمرة  المراقبة  خالل  من  اإلحتياطي  اإلقتراض  وتسهيالت  مصرفية  تسهيالت  كافية،  إحتياطيات 

النقدية الفعالة ومطابقة تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

35- األدوات المالية )تتمة(
ب- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
التعاقدية.  البيانات  تاريخ  المتبقية من  الفترة  المشتقة للمجموعة على أساس  المالية غير  المطلوبات  التالي  الجدول  يحلل 
المبالغ الموضحة في الجدول في التدفقات النقدية التعاقدية الغير مخصومة. إن األرصدة المستحقة خالل ١2 شهرًا تساوي 

األرصدة الدفترية، حيث أن أثر الخصم غير جوهري.

أكثر من سنة أقل من سنة   التدفقات النقدية التعاقدية  القيم الدفترية  31 ديسمبر 2022 
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

١,٣08,١58,٣56  ١90,486,220  ١,498,644,576  ١,١49,795,0٣2 قروض بنكية 
68,585,5١6  9,684,626  78,270,١42  59,964,467 مطلوبات االيجار 

-  4١,١62,976  4١,١62,976  4١,١62,976 ذمم دائنة  
-  ١,٣58,077  ١,٣58,077  ١,٣58,077 مطلوب الى أطراف ذات عالقة 
-  ١0,256,770  ١0,256,770  ١0,256,770 ذمم محتجزة دائنة 
-  ٣54,250,954  ٣54,250,954  ٣54,250,954 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
- أوراق الدفع  2,6٣١,١75   2,6٣١,١75   2,6٣١,١75  

1,376,743,872  609,830,798  1,986,574,670  1,619,419,451  
    

أكثر من سنة أقل من سنة   التدفقات النقدية التعاقدية  القيم الدفترية  31 ديسمبر 2021 
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

١,224,٣7١,١02  ١87,8١2,١١8  ١,4١2,١8٣,220  ١,27٣,٣66,64٣ قروض بنكية 
77,595,١١٣  ١0,604,967  88,200,080  66,١85,604 مطلوبات االيجار 

-  ٣6,888,4٣9  ٣6,888,4٣9  ٣6,888,4٣9 ذمم دائنة 
-  ١,750,705  ١,750,705  ١,750,705 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 
-  5,097,١26  5,097,١26  5,097,١26 ذمم محتجزة دائنة 
-  ٣١7,97٣,559  ٣١7,97٣,559  ٣١7,97٣,559 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
-  ٣,2٣١,07٣  ٣,2٣١,07٣  ٣,2٣١,07٣ أوراق الدفع 

 ١,٣0١,966,2١5  56٣,٣57,987  ١,865,٣24,202  ١,704,49٣,١49  

يوضح الجدول التالي استحقاق المجموعة المتوقع لموجوداتها المالية غير المشتقة. تم إعداد الجدول بناءًا على االستحقاقات 
التعاقدية غير المخصومة للموجودات المالية. إن إدراج معلومات عن الموجودات المالية غير المشتقة أمر ضروري لفهم إدارة 

مخاطر السيولة لدى المجموعة حيث تتم إدارة السيولة على أساس صافي الموجودات والمطلوبات.

اإلجمالي أكثر من سنة  أقل من سنة  في 31 ديسمبر 2022 
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   

26٣,705,928  -  26٣,705,928 ذمم مدينة 
١8,579,465  -  ١8,579,465 موجودات العقد 

8,405,٣44  8,405,٣44  - إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
290,690,7٣7  8,405,٣44  282,285,٣9٣  

اإلجمالي أكثر من سنة  أقل من سنة  في 31 ديسمبر 2021 
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   

2٣9,55١,662  -  2٣9,55١,662 ذمم مدينة 
١9,744,4٣6  -  ١9,744,4٣6 موجودات العقد 
9,670,779  9,670,779  - إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

268,966,877  9,670,779  259,296,098  
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

35- األدوات المالية )تتمة(
ج-  إدارة مخاطر رأس المال

الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان أن تحافظ على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة لدعم 
األعمال التي تقوم بها وتعظيم قيمة حقوق ملكية المساهمين.

االقتصادية.  الظروف  في  التغيرات  ضوء  في  عليه،  التعديالت  وإجراء  المال  رأس  هيكل  وبإدارة  بمراقبة  المجموعة  تقوم 
للمحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح على المساهمين، بعد 
في  تغييرات  أية  إجراء  يتم  لم  جديدة.  أسهم  إصدار  أو  المساهمين  إلى  المال  رأس  بإعادة  العليا،  الديون  بإلتزامات  الوفاء 

األهداف والسياسات واإلجراءات خالل السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.

تراقب المجموعة رأس المال بإستخدام نسبة مديونية، وهي قسمة الديون على رأس المال.

كانت نسبة المديونية في نهاية السنة على النحو التالي:
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

١,27٣,٣66,64٣  ١,١49,795,0٣2 الديون )أ( 
)79٣,790,900( النقد و أرصدة لدى البنوك )إيضاح ١8(  )٣8١,799,7٣9( 

479,575,74٣  ٣50,055,65١ صافي الديون 
2,974,875,582   ٣,١42,2٣8,086 حقوق ملكية )ب( 

%١6  %11 نسبة الديون إلى حقوق الملكية  

)١(    تم تعريف الديون كقروض بنكية.

)2(  تشمل حقوق الملكية رأس مال المجموعة واإلحتياطيات التي تدار كرأسمال.

36- االلتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية
2021  2022  

ريـال قطري ريـال قطري   

64,٣24,792  68,١20,١45 خطابات ضمان مصرفي 

267,4٣2  ١,656,066 خطابات اعتمادات مستندية 

9,775,57٣  10,014,425 شيكات بضمانات 

37- إرتباطات بموجب اإليجارات التشغيلية

المجموعة كمؤجر
ريال   ١٣,2٣٣,022 :202١( ريال قطري   22,90٣,١١9 السنة  المحققة خالل  العقارات  إيجار  إيرادات  رقم 7، كانت  إيضاح  وارد في  كما هو 
قطري(. ومن المتوقع أن تنتج العقارات المتبقية عوائد إيجار بنسبة مئوية على أساس مستمر. جميع العقارات المحتفظ بها قد 
خصصت لمستأجرين للسنوات القادمة. تحتوي جميع عقود اإليجار التشغيلي على بنود لمراجعة السوق في حالة قيام المستأجر 

بممارسة خيار تجديده. ال يملك المستأجر خيار شراء العقار عند انتهاء فترة اإليجار.

إن التزامات اإليجار المستقبلية فيما يتعلق باتفاقية إيجار العقارات المذكورة أعاله كما يلي:

2021  2022  
ريـال قطري ريـال قطري   

١٣,648,١١0  2٣,٣١2,676 أقل من سنة 
١0,286,855  59,289,602 أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات 

56,775,2٣٣  24,١20,222 أكثر من خمس سنوات 
80,7١0,١98  106,722,500  

38- المعلومات القطاعية

)أ(  أسس تنوع القطاعات
لدى المجموعة القطاعات اإلستراتيجية الستة التالية وهي أقسام تصدر عنها التقارير. توفر هذه القطاعات منتجات وخدمات 

مختلفة وتدار بصورة منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وإستراتيجيات تسويق مختلفة.

يصف الملخص التالي العمليات التشغيلية لكل قطاع:

العمليات التشغيلية القطاع الصادر عنه التقرير 

شراء وإنشاء، ,وتأجير األراضي والمباني العقارات 

الشحن واللوجستيات والخدمات البحرية والجوية الخدمات البحرية 

النشاط الصناعي العام الصناعي 

توريد وتركيب أنظمة األمن المقاوالت والتكنولوجيا 

أنشطة تجارية متنوعة التجارة 

االستثمار في الوكاالت وأسهم الرعاية وتأجير السيارات واألعمال الهندسية أخرى* 

يقوم المدير التنفيذي للمجموعة بمراجعة التقارير الداخلية إلدارة كل قسم كل ربع سنة على األقل. 

* لم تحقق هذه القطاعات الحد األدنى لإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة في 2022.

)ب( المعلومات حول القطاعات الصادر عنها التقرير
٣١ ديسمبر 2022 وارد  المنتهية في  التقرير كما في وللسنة  التي يصدر عندها  القطاعات  المتعلقة بمثل هذه  المعلومات 
أدناه. تم استخدام ربح القطاع، حسبما هو مدرج ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تمت مراجعتها من قبل المدير التنفيذي 
للمجموعة لقياس األداء، حيث أن اإلدارة تعتقد بأن مثل هذه المعلومات ذات صلة أكثر في تقييم نتائج القطاعات المعنية 

بالمقارنة مع الكيانات األخرى العاملة في نفس المجال.

الرصيد قطاعات  المقاوالت  الخدمات     
الموحد أخرى  والتكنولوجيا  الصناعي  البحرية  العقارات    

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

كما في 31 ديسمبر 2022

إجمالي الموجودات  925,474,047   94,616,721   3,483,465,908   3,483,465,908   236,700,923   4,806,815,771 

)1,669,381,851(  )175,617,898( إجمالي المطلوبات  )27,489,904(  )45,304,345(  )1,393,915,490(  )1,393,915,490( 

اإليرادات*  24,933,513   29,924,628   581,979,375   581,979,375   48,412,158   757,494,423

صافي االرباح  48,155,480   8,788,516   131,923,493   131,923,493   )7,358,385(  190,374,708

كما في 31 ديسمبر 2021

إجمالي الموجودات  485,744,8٣١   285,٣8٣,80   ٣09,99٣,549,٣   ١6١,42,525   2١7,0٣9,670   85٣,4,720,74٣ 

إجمالي المطلوبات  )١2,0٣5,5١0(  )١44,907,٣4(  )508,205,955,١(  )١02,٣59,40(  )١5١,١22,797(  )745,868,27١,١(

اإليرادات*  022,2٣٣,١٣   486,462,٣١   ٣66,585,59١   ٣24,44,005   825,25,2١٣   999,705,52٣ 

صافي االرباح  )5,959,87١(  ٣70,١6,945   ١96,824,229   745,0٣2,٣   )28,9٣9,947(  ١82,6١4,8١٣ 

* إجمالي إيراد القطاع ال يحتوي على اإليرادات األخرى بقيمة ١9,524,099 ريال قطري )202١: ١4,859,٣85 ريال قطري(
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إيضــاحــــات حــول
البيانــات الماليـة الموحــدة )تتمة(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

39- دعاوى قضائية
كما في ٣١ ديسمبر 2022، شملت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجموعة الدعاوى التالية:

الدعاوى المتعلقة بالجمعية العمومية لمجموعة المستثمرين القطريين

الدعاوى المرفوعة من قبل الشركات التابعة للشيخ ثاني آل ثاني وأوالده، شركة اإلقليم للوساطة العقارية وشركة االتقان التجارية ذ.م.م

الدعوى رقم 2022/755 ابتدائي / مدني، الدعوى رقم 2022/497 ابتدائي / مدني 

بأحكام  انقضى  منها  البعض  أعاله  المذكورة  الجهة  لنفس  التابعة  الشركات  من  المجموعة  ضد  سابقًا  المرفوعة  الدعاوى  ان 
قضائية نهائية والبعض اآلخر اما موقوف تعليقيًا أو قيد النظر بمراحل متقدمة أمام المحاكم.

عرضت اإلدارة أن نتيجة الدعاوى المذكورة أعاله لن يكون لها أي تأثير مالي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

40-  األحداث الالحقة
لم تكن هناك أحداث مهمة بعد تاريخ التقرير، والتي لها تأثير على هذه البيانات المالية الموحدة.

41-  الموافقة على البيانات المالية الموحدة
تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها في 5 فبراير 202٣.




