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حضرة صاحب السمو
اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ
األﻣﻴﺮ اﻟﻮاﻟﺪ

حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر المفدى

التط ّلع بخطى ثابتة
نحو المستقبل
فــي عــام  ،2021واصلــت قطــر معركتهــا ضــد كوفيــد 19-وظهــرت أقــوى وأكثــر مرونــة مــن خــال عوامــل محفــزة
شـ ّ
دافعــا قو ًيــا لالقتصــاد .لقــد خطــت قطــر خطــوات ملموســة نحــو التنويــع من خــال إصــاح بيئــة األعمال،
ـكلت
ً
وزيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى تطويــر البنــى التحتيــة علــى نطــاق واســع قبيــل بطولــة كأس العالــم .2022
أيضــا إتمــام فعاليــات كأس العــرب بنجــاح ،والتــي كانــت ً
شــهد العــام ً
أيضــا بمثابــة تجربــة عمليــة تحضيــرًا لبطولــة
TM
كأس العالــم  FIFAقطــر  2022والتــي ســتبدأ فــي  21نوفمبــر .2022
مهمــا فــي تقديــم هــذا الحــدث الرياضــي الرئيســي وتغلبــت علــى جميــع العقبــات مــن خــال
لعبــت  GWCدورًا
ً
يصــب ذلــك كلــه فــي ســلة أهــداف  GWCطويلــة األجــل لدعــم رؤيــة قطــر
اعتمادهــا المرونــة واالبتــكار ،حيــث
ّ
الوطنيــة  2030وبنــاء أســاس قــوي لألعمــال التجاريــة فــي الدولــة لعقــود قادمة .وقــد اســتمرت البصمة اللوجســتية
للشــركة إلــى جانــب القــوى العاملــة المدربــة علــى أعلــى مســتوى ،والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات،
والمعاييــر العالميــة للصحــة والســامة والبيئــة والجــودة ،فــي جــذب الشــركات اإلقليميــة والدوليــة إلــى دولــة
قطــر ،وبالتالــي المســاعدة فــي تنوعهــا االقتصــادي.
إن الحلــول والعــروض ذات المســتوى العالمــي المقدمــة مــن  GWCموجهــة نحــو توفيــر إطــار عمــل لوجســتي قوي

لدعــم تنميــة الدولــة وتعزيــز طموحهــا فــي أن تكــون مركـ ًزا للتجــارة والخدمــات اللوجســتية العالميــة .تلتــزم GWC

فــي الوفــاء بمهمتهــا المتمثلــة فــي تقديــم الحلــول اللوجســتية لبطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر  TM 2022علــى
مســتوى عالمــي ومنقطــع النظيــر ،مــع التركيــز علــى االســتدامة واإلرث.
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رسالة
رئيس مجلس اإلدارة
حضرات المساهمين،
ّ
وتنفــس العالــم الصعــداء ،إال أنــه ال يــزال أمــام قطــاع سلســلة
علــى الرغــم مــن انخفــاض حــدة تداعيــات جائحــة كورونــا فــي العــام 2021
اإلمــداد طريقــً طويلــة للتعافــي .شــهد العــام الماضــي تضافــرًا لجهــود هــذا القطــاع لتوفيــر أدويــة إنقــاذ الحيــاة ولقاحــات كوفيــد19-
فــي كافــة أنحــاء العالــم .ومــن جهتنــا ،نحــن نفخــر بالــدور الــذي أخذتــه  GWCعلــى عاتقهــا لتوصيــل هــذه اللقاحــات فــي دولــة قطــر.
وانطالقــ ُا مــن كونهــا شــركة رائــدة فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية ،تعتــزم  GWCتعزيــز هــدف دولــة قطــر المتمثــل فــي تنويــع
اقتصادهــا .فمــن خــال الموقــع االســتراتيجي للدولــة وبراعتهــا اللوجســتية ،أصبحــت دولــة قطــر وجهــة مفضلــة للمســتثمرين األجانب.
ال شــك أن البــاد أصبحــت مركـ ًزا للتجــارة والخدمــات اللوجســتية العالميــة ،وواحــدة مــن أســرع األســواق نمــوً ا علــى مســتوى العالــم فــي
مجــال الخدمــات اللوجســتية ،مــع اســتعدادها لبطولــة كأس العالــم ممــا رفــع مكانــة البــاد بشــكل أكبــر بيــن المســتثمرين األجانــب
واإلقليمييــن.
يســعى قطــاع الخدمــات اللوجســتية إلــى التوســع والنمــو مــن خــال التركيــز علــى االبتــكار واالســتدامة ،ممــا يجعــل دولــة قطــر
مركـ ًزا تجار ًيــا عالم ًيــا .وعليــه ،تلتــزم  GWCبــأن تكــون جــز ًءا مــن هــذه المهمــة عــن طريــق دعــم الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة فــي الدولــة مــن خــال مبادراتنــا ومشــاريعنا المختلفــة.
نحــن نؤمــن إيمانــا راســخا بــأن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لهــا دور محــوري فــي تســهيل االبتــكار والنمــو االقتصــادي ،كمــا أنهــا
أكثــر مرونــة واســتجابة للتغييــر ،وهــو أمــر ضــروري فــي فتــرة مــا بعــد كوفيــد .19-مــن خــال الموقــع االســتراتيجي لمنطقــة  GWCالوكيــر
اللوجســتية فــي قطــر ،ســوف نقــدم محطــة شــاملة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة لالســتفادة مــن ســنوات
الخبــرة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع شــبكة عالميــة متكاملــة.
عــاوة علــى ذلــك ،تســتعد  ،GWCبصفتهــا المــزود الرائــد للخدمــات اللوجســتية والداعــم اإلقليمــي والمــزود اللوجســتي الرســمي
لبطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر  ، TM 2022لتقديــم خدمــات ال مثيــل لهــا لهــذا الحــدث الرياضــي الضخــم الــذي ســيعقد ألول مــرة فــي
المنطقــة .ومــن خــال مركزنــا اللوجســتي فــي المنطقــة الحــرة بــراس بوفنطــاس ،نقــدم خيــارات لوجســتية ال مثيــل لهــا وخدمــات
تســليم الميــل األخيــر لقطاعــات الطيــران واألدويــة والفعاليــات بمــا فــي ذلــك بطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر .TM 2022
وبالنظر إلى المستقبل ،نأمل في استكشاف أسواق جديدة وتوسيع وجودنا في المزيد من البلدان وتحقيق مزيد من اإلنجازات.
ـدى ،ومعالــي رئيــس مجلــس الــوزراء،
إن كل مــا حققنــاه حتــى اآلن لــم يكــن ليتحقــق لــوال التوجيــه الحكيــم لصاحــب الســمو األميــر المفـ ّ
وســعادة وزيــر التجــارة والصناعــة ،الذيــن منحــوا لنــا القيــادة الحكيمــة والدعــم المســتمر .كمــا أتوجــه بالشــكر لمجلــس اإلدارة واإلدارة
والموظفيــن فــي  GWCومســاهمينا وعمالئنــا المخلصيــن علــى مســاهمتهم االســتثنائية وثقتهــم بنــا.

الشيخ عبد اهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة
الرئيس التنفيذي
للمجموعة
حضرات المساهمين،
ال شــك أن العــام الماضــي كان دليـ ً
ا علــى صمــود دولــة قطــر
واســتجابتها للتحديــات الــذي شــهدها هــذا العــام ،وقــد
نجحــت الدولــة فــي أن تكــون مصــدر إلهــام للجميــع مــن
خــال مواجهتهــا لهــذه التحديــات واالرتقــاء إلــى مســتوى
الحــدث.
نعتقــد فــي  GWCأن كل تحــد يمثــل فرصــة لالبتــكار واالرتقــاء
إلــى مســتويات تفــوق المعتــاد .فعلــى مــدى العاميــن
الماضييــن ،يمكننــي القــول بفخــر أن  GWCاســتجابت علــى
الفــور لهــذه التحديــات مــن خــال تحديــد األولويــات ،ووضــع
التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى ســامة الموظفيــن ،وضمــان
توفيــر خدمــات سلســلة اإلمــداد للمنتجــات األساســية
واألدويــة ،واالهتمــام بمجتمعنــا.
إن النتائــج التــي حققناهــا تعكــس اتســاق وموثوقيــة
شــركتنا ،ومــن خــال صمودنــا المســتند إلــى مرونــة أعمالنــا
وقــوة محفظتنــا المتنوعــة عبــر فئــات المنتجــات والقنــوات،
اســتطعنا تحقيــق النمــو وإقامــة شــراكات جديــدة ،ورد
الجميــل للمجتمــع فــي الوقــت نفســه.
نجحــت  ،GWCبصفتهــا المــزود الرائــد للخدمــات اللوجســتية
فــي دولــة قطــر ،فــي تزويــد القطاعين العــام والخــاص بحلول
لوجســتية قياســية وموثوقــة وسلســة ،والتــي ســاهمت
فــي ضمــان اســتمرارية تقــدم الدولــة .وقــد أقــرّ الخبــراء فــي
القطاعــات المتعــددة بذلــك عندمــا تــم منــح  GWCجائــزة
“الريــادة اللوجســتية” خــال حفــل جوائــز لوجســتيات الشــرق
األوســط .2021

انطالقــً مــن التزامنــا باالبتــكار واالســتدامة ،وقعــت GWC

اتفاقيــة مــع شــركة جوســين ،الشــركة الرائــدة فــي مجــال
نقــل البضائــع بالتكنولوجيــا الذكيــة والصديقــة للبيئــة،
وشــركة جــام قطــر الختبــار قاطــرات جوســين الصديقــة
للبيئــة وحلــول أتمتــة الســاحات فــي بعــض المواقــع
اللوجســتية للشــركة بمــا فــي ذلــك منطقــة  GWCالوكيــر
اللوجســتية فــي دولــة قطــر.
مــن جهــة أخــرى ،إن النجــاح الباهــر الــذي حققــه كأس العــرب
ـوي بالنســبة لنــا ،ومنحنــا مزيــدً ا مــن الثقــة
كان بمثابــة حافـ ٍز قـ ٍ
فــي اســتعداداتنا الســتضافة بطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر
.TM 2022
ال شــك أنــه لــم يكــن بإمكاننــا تحقيــق أهــداف الشــركة بــدون
العمــل الجــاد الــذي بذلتــه القــوى العاملــة لدينــا والتزامهــا
ـدم بجزيــل الشــكر
بتطلعاتنــا .أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتقـ ّ
إلــى موظفينــا علــى التزامهــم المتميــز وعملهــم الجــاد .كمــا
أشــكر عمالئنــا والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا علــى ثقتهــم
ودعمهــم ،وأشــكركم مســاهمينا الكــرام علــى ثقتكــم بنــا.
مــع دخولنــا عــام  ، 2022ســنواصل ســعينا لتحقيــق التميــز
والعديــد مــن اإلنجــازات.

رنجيف منون

الرئيس التنفيذي للمجموعة
(اإلدارة التنفيذية العليا)

فــي وقــت الحــق مــن العــام ،تــم تكريــم  GWCفــي نــدوة
وجوائــز قطــر الرقميــة  2021التــي نظمتهــا فوربــس الشــرق
األوســط تتويجــً لتركيزهــا المســتمر علــى النمــو والتميــز فــي
رقمنــة خدماتهــا ،وذلــك احتفــاء برحلــة التحــول الرقمــي
للقطاعيــن العــام والخــاص.
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فريق
اإلدارة

رنجيف منون
الرئيس التنفيذي للمجموعة
(اإلدارة التنفيذية العليا)

ناجي نصار
رئيس أول  -الخدمات التجارية

سونيل كامبراث
رئيس أول  -التخزين والتوزيع وإدارة
السجالت

عبد العزيز محمد السهالوي
مدير إدارة  -العالقات العامة

راجشوار جوفندان
الرئيس التنفيذي للعمليات (اإلدارة
التنفيذية العليا)

نواف محمد العمادي
مدير تنفيذي  -العالقات الحكومية

سيد معاذ
رئيس تطوير األعمال

بوبي جورج
رئيس أول  -الشحن

جواهر الخزاعي
مدير إدارة التسويق و االتصال

ستراك خاتشيكيان
رئيس أول  -النقليات

هشام عبدالقادر نجاري
المدير المالي (اإلدارة التنفيذية العليا)

ماثيو فلبس
المدير العام

محمد علي دادا
رئيس التدقيق التنفيذي (اإلدارة
التنفيذية العليا)

حمدان مرتشانت
مدير إدارة أول  -اإلبتكار ونظم
المعلومات وتحسين األعمال

دنكن كاب
مدير إدارة  -نقل األعمال الفنية

براديب كومار
رئيس أول  -خدمات الشحن
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2,800+

٤٫٣٤

1,600+

2022
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 GWCالتقرير السنوي 2021
ملخص وحدات األعمال
التخزين والتوزيع:

حلول إدارة السجالت:

تحتــل  GWCمركــزًا رائــدًا فــي الســوق فــي مجــال حلــول
ـدم خدماتهــا
التخزيــن والتوزيــع لكافــة القطاعــات ،وهــي تقـ ّ
إلــى روّ اد األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة
والشــركات متعــددة الجنســيات ،وتتنــوع البضائــع التــي تقوم
بمناولتهــا لتشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،األطعمــة
والمشــروبات ،والســلع االســتهالكية ســريعة الحركــة،
والمــواد الخطــرة ،والخيــول .إن اإلعــان عــن  GWCكمــزود
الخدمــات اللوجســتية الرســمي لبطولــة كأس العالــم FIFA
ّ
شــكل حافــزًا قويــً لخدماتنــا اللوجســتية
قطــر ،TM 2020
الخاصــة باألحــداث الرياضيــة والفعاليــات .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تتيــح الشــركة إمكانيــة االســتفادة مــن خبراتهــا مــن خــال
تقديــم الخدمــات االستشــارية.

انطالقــً مــن كونهــا شــركة رائــدة فــي مجــال حلــول إدارة
الســجالت واألصــول فــي دولــة قطــر ،تقــوم  GWCحاليًــا
بتخزيــن المليــارات مــن مســتندات العمــاء فــي مرافــق
تخزيــن متقدمــة حاصلة علــى شــهادات  PRISMو  ISOو .ISMS
تغطــي الخدمــات المقدمــة دورة الحيــاة الكاملــة للســجالت
الماديــة ،بمــا فــي ذلــك رقمنــة المســتندات ،وتخزيــن
المســتندات الماديــة والرقميــة ،واســترجاع المســتندات
المحــددة زمنيــً ،والترميــز والفهرســة التــي يتــم الوصــول
إليهــا بواســطة أنظمــة إدارة الســجالت ،فضــ ً
ا عــن التدميــر
اآلمــن للوثائــق الماديــة والرقميــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم
الفريــق بترميــز األصــول الثابتــة وإدارة المخــزون.

المحطات اللوجستية:
تعــد  GWCأكبــر شــركة خاصــة تعنــى بإنشــاء المحطــات
ّ
اللوجســتية فــي المنطقــة ،حيــث قامــت بتشــييد بنــى تحتيــة
لوجســتية بمعاييــر عالميــة تمتــد علــى مســاحة تفــوق 3.8
مليــون متــر مربــع ،وتخــدم العمــاء المحلييــن والعالمييــن.
كمــا تعمــل الشــركة حاليــً علــى تطويــر مســاحة إضافيــة
تبلــغ  1.5مليــون متــر مربــع ،وهــي تقــوم بشــكل دائــم فــي
التوســع وإبــرام اتفاقيــات إدارة للبنــى التحتيــة اللوجســتية.
ّ
تتنــوع الخدمــات المقدمــة مــن خــال هــذه المناطــق مــن
إدارة سالســل التوريــد ،إلــى تقديــم الخدمــات للعمــاء فــي
العديــد مــن القطاعــات التــي تشــمل الطيــران واالتصــاالت
واألعمــال الفنيــة وإدارة الســجالت والعديــد مــن القطاعــات
األخــرى ،كطــرف ثالــث ورابــع ،باإلضافــة إلــى المواقــع
اللوجســتية المخصصــة لقطاعــات معينــة مثــل تلــك
التــي تخــدم قطــاع النفــط والغــاز فــي مدينتــي راس لفــان
ومســيعيد الصناعيــة.
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الشحن:
توفــر  GWCخدمــات الشــحن البــري والجــوي والبحــري،
والتخليــص الجمركــي ،والخدمــات اللوجســتية للمشــاريع،
والنقــل الدولــي واالنتقــال ،كمــا يســتخدم مركــز أربــاح
الشــحن شــبكة عالميــة تتيــح لــه االســتفادة مــن قاعــدة
األصــول الضخمــة ،والمعرفــة العمليــة الواســعة والقــدرات
القويــة ،ممــا يســمح لــه باالحتفــاظ بحصــة األســد مــن ســوق
الشــحن المحلــي.

األعمال الفنية:

العمليات الدولية:

قامــت  GWCبتطويــر مرافــق تخزيــن وتوظيــف اليــد العاملــة
المؤهلــة واســتخدام شــاحنات مصممــة خصيصــً الســتيعاب
األعمــال الفنيــة وفــق أفضــل معاييــر المتاحــف العالميــة،
لتوفيــر الحلــول اللوجســتية لألعمــال الفنيــة والخدمــات
المرافقــة لهــا (مثــل أعمــال ترميــم وتعقيــم األعمــال
الفنيــة) ،األمــر الــذي ســمح للشــركة بــإدارة عمليــات التغليــف
المخصصــة والشــحن واإلشــراف علــى أرض المطــار وتفكيــك
وتركيــب القطــع الفنيــة التــي ال تقــدر بثمــن والتــي ال يمكــن
اســتعاضتها ،فــي المعــارض الداخليــة والخارجيــة.

مــع توســع وجــود  GWCفــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة
مــن خــال مكاتبهــا الفرعيــة والشــركات التابعــة لهــا،
تواصــل الشــركة البحــث عــن فــرص جديــدة وتعزيــز موقعهــا
وتدفقــات إيراداتهــا مــن خــال تقديــم خدمــات لوجســتية
وسلســلة توريــد متخصصــة ومتكاملــة لعمالئهــا فــي
مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات.

النقل:
تديــر  GWCأكبــر أســطول نقــل فــي دولــة قطــر ،والــذي يضــم
أكثــر مــن  1600شــاحنة ومقطــورة ومركبــة متخصصــة ،مــن
خــال اســتخدام أحــدث أنظمــة تتبــع آليــات النقــل وبرامــج
تحليــل وتحســين األداء ،مــع تقديــم مجموعــة واســعة
مــن الخدمــات مثــل نقــل المــواد العامــة والمــواد الخطــرة
واألدويــة ،فضـ ً
ا عــن إدارة ســاحات الحاويــات ،وصيانــة وإصــاح
حاويــات الشــحن.

المشاريع الجديدة:
باإلضافــة إلــى مواقعهــا الجديــدة ،تبحــث  GWCبشــكل
نشــط عــن مجــاالت جديــدة لالنخــراط فيهــا كجــزء مــن
اســتراتيجيتها الخاصــة بتنويــع األعمــال ،ممــا يتيــح لهــا فــرص
جــزءا مــن مصــادر
عمــل جديــدة ومدروســة جيــدً ا لتكــون
ً
إيراداتهــا .توســعت  GWCفــي عروضهــا التكنولوجيــة وتقــوم
حاليًــا بالبحــث عــن حلــول فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة
وتنفيذهــا إلضافتهــا إلــى عروضهــا العديــدة.

المفوض لشركة :UPS
مزود الخدمات
ّ
بصفتهــا مــزود الخدمــات المفــوّ ض لشــركة يــو بــي إس فــي
دولــة قطــر ،تواصــل  GWCتوســيع الحصــة الســوقية لعمــاق
البريــد الســريع فــي الدولــة مــن خــال االســتخدام الحكيــم
للبنــى التحتيــة اللوجســتية للشــركة وموظفــي الدعــم،
فضــ ً
ا عــن التســويق القــوي لخدمــات يــو بــي إس العالميــة
وحلــول سلســلة التوريــد الخاصــة بشــركة .UPS

الخدمات البحرية:
تقــدم  GWCخدمــات وكاالت الشــحن مــن خــال الشــركات
ّ
التابعــة لهــا ،والتــي تشــمل عمليــات إدارة الســاحات ،وتمثيــل
الخطــوط المالحيــة المنتظمــة ،وخدمــات وكالــة الموانــئ،
واســتضافة الســفن الســياحية ،وخدمــات صيانــة الســفن،
وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة المتطــورة
والتقــدم التكنولوجــي المميــز فــي الدولــة.
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قواعد
اإلنجازات
الجودة والصحة والسالمة والبيئة:
يعمــل قســم الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة لضمــان أن الشــركة وجميــع عمالئهــا ومقاوليهــا الفرعييــن
يحافظــون علــى أعلــى معاييــر الســامة خــال العمليــات التــي تتــم داخليًــا أو عبــر الشــركة.

الموارد البشرية:
تطبــق الشــركة ثقافــة تعزيــز األداء والحفــاظ علــى رفاهيــة الموظفيــن مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع المديريــن
التنفيذييــن لــإدارات ،ممــا يضمــن حصولهــم علــى المــوارد الكافيــة مثــل التدريــب ،والمعــدات المناســبة ،والبيئــة اآلمنــة
الالزمــة لتأديــة عملهــم بكفــاءة وبمــا يتوافــق مــع أفضــل ممارســات القطــاع.

تكنولوجيا المعلومات المؤسسية:
انطالقــً مــن كونهــا شــركة مدفوعــة بالتكنولوجيــا ،تحتــل  GWCمركــز الطليعــة فــي جميــع المجــاالت التــي تعمــل
فيهــا مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع جميــع مســتويات اإلدارة ،وإنشــاء حلــول مبتكــرة تحكــم العمليــات التجاريــة،
واتخــاذ القــرارات اســتنادًا إلــى البيانــات والتحليــات.

التطوير المستمر:
بهــدف زيــادة القيمــة لكافــة الجهــات المعنيــة والموظفيــن والعمــاء والمورديــن والمســاهمين فــي  ،GWCأنشــأت
الشــركة إدارة التطويــر المســتمر لتطبيــق مبــادئ ليــن ســيكس ســيجما باالســتناد إلــى فريــق مــن الخبــراء المعتمديــن
والمدربيــن علــى أعلــى مســتويات ،لمســاعدة الموظفيــن علــى ازالــة االختالفــات فــي االجــراءات ،والحــد مــن االســراف،
وتكويــن فريــق متعــاون فــي مــكان العمــل.

المسؤولية المجتمعية:
إن تأثيــر  GWCليــس محــدودًا فقــط بأنشــطتها التجاريــة وإنمــا يمتــد ليشــمل حيــاة النــاس علــى مســتوى الفــرد
والمجتمــع .لذلــك ،قامــت الشــركة بدمــج االهتمامــات االجتماعيــة والبيئيــة واألخالقيــة وحقــوق االنســان فــي أنشــطتها
اليوميــة ،مــع التركيــز علــى الشــباب والتعليــم وريــادة األعمــال والمعرفــة والثقافــة والرياضــة بقصــد إفــادة المجتمــع.

 26التقرير السنوي GWC I ٢٠٢١

التقرير السنوي 27 GWC I ٢٠٢١

شركة الخليج
للمخازن ش.م.ع.ق.
تقرير التدقيق
الداخلي 2021

 28التقرير السنوي GWC I ٢٠٢١

تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.
تقرير مجلس اإلدارة عن الضوابط الداخلية المعمول بها إلعداد التقارير
المالية ICOFR

30
34

تقريرعن أنشطة لجنة الترشيحات لعام 2021
تقريرعن أنشطة لجنة المكافآت لعام 2021
تقرير إنجازات لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة لعام 2021

37
39
40

التقرير السنوي 29 GWC I ٢٠٢١

تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق .الكرام
تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى مالءمة تصميم
وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية

مقدمة
وفقــا للمــادة  24مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة (“الهيئــة”) بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام  ،2016قمنــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد معقــول حــول الوصــف
الــذي أجــراه مجلــس اإلدارة لعمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة وتقييــم مــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل ضوابــط
الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة لشــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق“( .الشــركة”) وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم جميعــا
بـــ “المجموعــة”) كمــا فــي  31ديســمبر .2021
مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة
إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة المرفــق حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة
والــذي يغطــي علــى األقــل متطلبــات المــادة  4مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية
الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام “( 2016النظــام”).
يعرض مجلس اإلدارة تقريره حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية ،والذي يتضمن ما يلي:
تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
•
وصــف العمليــة والضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة فيمــا يتعلــق بعمليــات اإليــرادات ،والمبالــغ المحصلــة ومســتحقة
•
التحصيــل ،والمشــتريات للســداد ،وإدارة المخــزون ،والموجــودات الثابتــة ،وإدارة الموجــودات غيــر الملموســة ،والخزانــة ،والموارد
البشــرية ،وضوابــط تقنيــة المعلومــات ،والضوابــط علــى مســتوى المؤسســة ،ودفتــر األســتاذ العــام ،وإعــداد التقاريــر الماليــة؛
أهداف الرقابة ،وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛
•
تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق األهداف المعلنة للرقابة؛ و
•
تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف ،وكيفية عالجها ،واإلجراءات الموضوعة لمنع أو تخطى تلك الثغرات.
•
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن وضــع الضوابــط الماليــة الداخليــة والحفــاظ عليهــا اســتنادا إلــى المعاييــر المقــررة فــي إطــار العمــل
الصــادر عــن لجنــة المؤسســات الراعيــة للجنــة تريــدواي (“إطــار عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة”).
تشــمل هــذه المســؤوليات تصميــم وتنفيــذ وتشــغيل والمحافظــة علــى الضوابــط الماليــة الداخليــة الكافيــة التــي ،فــي حــال
عملهــا بفعاليــة ،ســوف تضمــن ســير األعمــال بشــكل منتظــم وفعــال ،بمــا فــي ذلــك:
االلتزام بسياسات الشركة؛
•
حماية موجودات الشركة؛
•
•	منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛
دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛
•
إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
•
االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا ،بمــا فــي ذلــك القانــون الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات
•
الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية بموجــب القــرار رقــم
( )5لعــام .2016
مسؤولياتنا
تتمثــل مســؤولياتنا فــي إبــداء تأكيــد معقــول حــول مــدى مالءمــة “وصــف مجلــس اإلدارة ومــدى مالءمة تصميــم وتنفيــذ وفعالية
تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للعمليــات األساســية للشــركة” المعــروض فــي تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن
ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات الصلــة الــواردة فــي هــذا الوصــف ،وذلــك اســتنادا إلــى
إجــراءات التأكيــد التــي قمنــا بهــا.
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ً
وفقــا للمعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد رقــم ( 3000المعــدل) “ارتباطــات التأكيــد غيــر المتعلقــة بتدقيــق أو
لقــد قمنــا بأعمالنــا
مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة” الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي ( .)IAASBيتطلــب هــذا المعيــار
أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا للحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كان وصــف مجلــس اإلدارة للعمليــات وضوابــط
الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد تــم عرضــه بصــورة عادلــة وأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد تــم
تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بصــورة فعالــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات الصلــة الــواردة فــي
هــذا الوصــف.
إن ارتبــاط التأكيــد الــذي يهــدف إلــى إصــدار رأي تأكيــد معقــول حــول وصــف العمليــات والضوابــط الداخليــة وتصميــم وتنفيــذ
وفعاليــة تشــغيل الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للمؤسســة يتطلــب القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة حــول نزاهــة
عــرض وصــف العمليــات والضوابــط الداخليــة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل تلــك الضوابــط .تضمنــت إجراءاتنــا
المتعلقــة بالضوابــط الداخليــة للتقاريــر الماليــة ،فيمــا يتعلــق بجميــع العمليــات الهامــة ،مــا يلــي:
• الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛
• تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف المادية؛ و
بناء على المخاطر المقدرة.
تشغيلها
وفعالية
وتنفيذها
• فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة الداخلية
ً
تعتبــر العمليــة هامــة إذا كان الخطــأ الواقــع بقصــد أو بغيــر قصــد فــي المعامــات أو المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة يتوقع
بصــورة معقولــة أن يؤثــر علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة .لغــرض أعمــال هــذا االرتبــاط ،العمليــات التــي تــم تحديدهــا
كعمليــات هامــة هــي اإليــرادات ،والمبالــغ المحصلــة ومســتحقة التحصيــل ،والمشــتريات للســداد ،وإدارة المخــزون ،والموجــودات
الثابتــة ،وإدارة الموجــودات غيــر الملموســة ،والخزانــة ،والمــوارد البشــرية ،وضوابــط تقنيــة المعلومــات ،والضوابــط علــى مســتوى
المؤسســة ،ودفتــر األســتاذ العــام ،وإعــداد التقاريــر الماليــة.
خالل قيامنا بأعمال االرتباط ،حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة الداخلية:
 .1بيئة الرقابة
 oالنزاهة والقيم األخالقية
 oااللتزام بالكفاءة
	oمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق
 oفلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل
 oالهيكل التنظيمي
 oتحديد الصالحيات والمسؤوليات
 oسياسات وإجراءات الموارد البشرية
 .2تقييم المخاطر
 oاألهداف على مستوى الشركة
 oاألهداف على مستوى العمليات
 oتحديد وتحليل المخاطر
 oإدارة التغيير
 .3أنشطة المراقبة
 oالسياسات واإلجراءات
 oاألمن (التطبيقات والشبكات)
 oإدارة تغيير التطبيق
 oاستمرارية األعمال  /النسخ االحتياطي
 oاالستعانة بمصادر خارجية
 .4المعلومات واالتصاالت
 oجودة المعلومات
 oفعالية االتصال
 .5المراقبة
 oالمراقبة المستمرة
 oالتقييمات المنفصلة
 oاإلبالغ عن أوجه القصور
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تســتند اإلجــراءات المختــارة إلــى حكمنــا الشــخصي ،بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي مــدى مالءمــة التصميــم
والتنفيــذ وفعاليــة التشــغيل ســواء نتيجــة الحتيــال أو خطــأ .تضمنــت إجراءاتنــا ً
أيضــا تقييــم المخاطــر التــي قــد تنتــج إذا كان وصــف
مجلــس اإلدارة للعمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة غيــر معــروض بصــورة عادلــة أو أن الضوابــط لــم يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا
وتشــغيلها بصــورة فعالــة لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات الصلــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة
علــى التقاريــر الماليــة.
يتضمــن ارتبــاط التأكيــد مــن هــذا النــوع أيضــً تقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى مالءمــة أهــداف الرقابــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس
اإلدارة ،ويشــمل كذلــك تنفيــذ أي إجــراءات أخــرى تعتبــر ضروريــة فــي مثــل هــذه الظــروف.
ّ
يمكننــا مــن إبــداء نتيجتنــا بشــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة
باعتقادنــا أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة وتوفــر أساســا مالئمــا
علــى التقاريــر الماليــة.
تعريف الضوابط الداخلية على التقارير المالية
إن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للمؤسســة هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر تأكيــد معقــول حــول مــدى موثوقيــة التقاريــر
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .إن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر المالية
الماليــة وإعــداد البيانــات الماليــة ألغــراض خارجيــة
ألي مؤسســة تشــمل السياســات واإلجــراءات التــي:
)1
)2
)3

تتعلــق بحفــظ الســجالت التــي تعكــس بدقــة ونزاهــة ،وبتفاصيــل معقولــة ،المعامــات وأعمــال التصــرف فــي موجــودات
المؤسســة؛
توفــر تأكيــد معقــول بــأن المعامــات يتــم تســجيلها حســب الضــرورة لضمــان إعــداد بيانــات ماليــة متوافقــة مــع المبــادئ
عمومــا ،وأن فواتيــر ونفقــات المؤسســة ال تتــم إال بترخيــص مــن إدارة المؤسســة؛ و
المحاســبية المقبولــة
ً
توفــر تأكيــد معقــول حــول المنــع أو االكتشــاف الفــوري لحــاالت االختــاس أو االســتخدام أو التصــرف غيــر المصــرح بــه
لموجــودات المؤسســة بمــا قــد يؤثــر بشــكل مــادي علــى البيانــات الماليــة ويتوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر علــى قــرارات
مســتخدمي البيانــات الماليــة.

القيود الضمنية
تخضــع معلومــات األداء غيــر المالــي لقيــود ضمنيــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار خصائــص الموضــوع
واألســاليب المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.
ونظ ـرًا للقيــود الضمنيــة للضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،بمــا فــي ذلــك احتماليــة التواطــؤ أو تجــاوز الرقابــة مــن قبــل
اإلدارة ،قــد تحــدث أخطــاء ماديــة نتيجــة الحتيــال أو خطــأ دون اكتشــافها .ولذلــك فــإن الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة
قــد ال تمنــع أو تكشــف جميــع األخطــاء أو اإلغفــاالت فــي معالجــة المعامــات أو إعــداد التقاريــر بشــأنها ،وبالتالــي ال يمكــن أن توفــر
ً
مطلقــا باســتيفاء أهــداف الرقابــة.
تأكيــدً ا
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن التوقعــات بشــأن أي تقييــم للضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للفتــرات المســتقبلية تكــون
معرضــة لمخاطــر أن تصبــح تلــك الضوابــط غيــر مناســبة فــي حــال تغيــرت الظــروف أو لــم يتــم االســتمرار علــى نفــس درجــة االلتــزام
بالسياســات واإلجــراءات كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أنشــطة الضوابــط التــي تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتفعيلهــا خــال الفتــرة المشــمولة بتقريرنــا التأكيــدي
لــن تعالــج بأثــر رجعــي أي نقــاط ضعــف أو أوجــه قصــور فــي الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة كانــت موجــودة قبــل تاريــخ
تفعيــل هــذه الضوابــط.
تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــركات لتطبيــق الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى الموظفيــن الذيــن يقومــون
بتطبيــق هــذه اإلجــراءات وتفســيرهم لهــدف كل إجــراء وتقييمهــم لكيفيــة تنفيــذ إجــراء االلتــزام بشــكل فعــال ،وفــي بعــض
الحــاالت قــد ال يتضمــن تقييــم اإلجــراءات االحتفــاظ بمســتندات تدقيــق كافيــة .تجــدر اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أن تصميــم إجــراءات
االلتــزام قــد تتبــع أفضــل الممارســات التــي تختلــف مــن مؤسســة األخــرى ومــن بلــد آلخــر ،وبالتالــي فهــي ال تشــكل مجموعــة
واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن المقارنــة بهــا.

تقــوم شــركتنا بتطبيــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم ( ،)1وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة يشــمل
السياســات واإلجــراءات الموثقــة الخاصــة بااللتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
المعمــول بهــا.
المعلومات األخرى
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى التقريــر الســنوي ،ولكنهــا ال تتضمــن تقريــر
مجلــس اإلدارة بشــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،والــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات
هــذا ،وتقريرنــا حولــه.
إن نتيجتنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى ،وال
نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا .لقــد تــم تعييننــا مــن قبــل الشــركة لتقديــم تقريــر تأكيــد محــدود منفصــل حــول
تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن االلتــزام بالقانــون الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك
نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة (“الهيئــة”) بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام  ،2016والــذي تــم تضمينــه فــي المعلومــات األخــرى.
فيمــا يتعلــق بارتباطنــا بشــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي
االطــاع علــى المعلومــات األخــرى أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تتعــارض جوهر ًيــا
مــع تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال
االرتبــاط ،أو أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة.
فــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي ،بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،فــي المعلومــات األخــرى التــي تــم تزويدنــا
بهــا قبــل تاريــخ تقريرنــا هــذا ،فإننــا نبــدي نتيجــة بوجــود خطــأ مــادي فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،كمــا يتحتــم علينــا إدراج تلــك
الوقائــع فــي تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي بالكامــل وفــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مادي حولــه ،فــإن علينــا حينهــا التواصل مع األشــخاص
المكلفيــن بالحوكمــة حــول هــذا األمر.
النتائج
بناء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها ،في رأينا أن:
ً
أ) تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة يعــرض بصــورة عادلــة نظــام الشــركة المصمــم
كمــا فــي  31ديســمبر 2021؛ و
ب) الضوابــط المتعلقــة بأهــداف الرقابــة قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بفعاليــة كافيــة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021مــن
كافــة النواحــي الماديــة ،وفقــً إلطــار عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة للجنــة تريــدواي (.)COSO

عن إرنسـت ويونـغ
زيـــاد نــــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258
التاريخ ٢ :فبراير ٢٠٢٢

استقالليتنا ومراقبة الجودة
فــي ســياق قيامنــا بأعمــال االرتبــاط ،التزمنــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى وفقــً لقانــون أخالقيــات المحاســبين
المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر األخالقيــات الدوليــة للمحاســبين المهنييــن (“ )”IESBA Codeوالتــي تأسســت علــى مبــادئ
النزاهــة ،والموضوعيــة ،والكفــاءة المهنيــة ،والعنايــة الواجبــة ،والســرية ،والســلوك المهنــي ،والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة
ً
وفقــا لهــذه المتطلبــات وقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن.
فــي دولــة قطــر .ولقــد وفينــا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى
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تقرير مجلس اإلدارة عن
الضوابط الداخلية المعمول بها
إلعداد التقارير المالية ICOFR
نظرة عامة
يتولــى مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق (يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم “الخليــج للمخــازن” أو “الشــركة”) إلــى جانــب
شــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم مجتمعيــن باســم “المجموعــة”) مســؤولية إنشــاء نظــام الرقابــة الداخليــة المناســب علــى التقاريــر
الماليــة (يشــار إليــه فيمــا يلــي باســم “نظــام  )”ICOFRوالحفــاظ عليــه.
إن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر ضمــان معقــول فيمــا يتعلــق بموثوقيــة التقاريــر الماليــة
وإعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة ألغــراض إعــداد التقاريــر الخارجيــة وفــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
تشــمل الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح المعمــول بهــا لتجنــب األخطــاء فــي التقاريــر.
لقــد قمنــا بتقييــم تصميــم نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة وفعاليتــه التشــغيلية كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021وفقــً
للمعاييــر المحــددة فــي اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة للجنــة تريــدواي (.)COSO
مخاطر التقارير المالية
تتمثــل المخاطــر الرئيســية فــي التقاريــر الماليــة فــي أن البيانــات الماليــة قــد ال تعــرض صــورة صحيحــة وعادلــة بســبب أخطــاء غيــر
مقصــودة أو أخطــاء متعمــدة (احتيــال) أو أن نشــر البيانــات الماليــة الموحــدة ال يتــم فــي الوقــت المناســب .ينشــأ عــدم عــرض
البيانــات الماليــة بصــورة عادلــة عندمــا يشــتمل مبلــغ أو أكثــر فــي البيانــات الماليــة علــى أخطــاء (أو حذوفــات) جوهريــة أو تتضمــن
االفصاحــات أخطــاء جوهريــة .تعتبــر األخطــاء جوهريــة إذا يمكنهــا التأثيــر ،بشــكل فــردي أو جماعــي ،علــى القــرارات االقتصاديــة
التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس البيانــات الماليــة الموحــدة.
وســعيًا مــن الشــركة لتقييــد مخاطــر التقاريــر الماليــة ،قامــت بوضــع أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة بهــدف تقديــم
تأكيــد معقــول ولكــن ليــس مطلــق ضــد األخطــاء الجوهريــة ،كمــا قامــت بتقييــم فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر
الماليــة الخاصــة بالشــركة وفقــا للمعاييــر المحــددة فــي اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة
للجنــة تريــدواي ( .)COSOتوصــي  COSOبوضــع أهــداف محــددة لتســهيل تصميــم وتقييــم كفايــة نظــام الرقابــة .ونتيجــة لذلــك،
عنــد إنشــاء نظــام  ، ICOFRاعتمــدت اإلدارة األهــداف التاليــة للبيانــات الماليــة:
• الوجود  /الحدوث  -األصول والمطالبات موجودة والمعامالت قد حدثت.
• االكتمال  -يتم تسجيل جميع المعامالت وإدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية.
• التقييم  /القياس  -يتم تسجيل األصول والمطالبات والمعامالت في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة.
• الحقوق وااللتزامات والملكية  -يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب كأصول ومطالبات.
• العرض واإلفصاح – تصنيف التقارير المالية ،واإلفصاح عنها ،وعرضها مناسب.
ومــع ذلــك ،فــإن أي نظــام للرقابــة الداخليــة ،بمــا فــي ذلــك الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ( ،)ICOFRبغــض النظــر عــن مــدى
حســن تصميمــه وتشــغيله ،يمكــن أن يوفرضمانــً معقــو ً
ال ولكــن ليــس مطلقــً لتحقيــق أهــداف نظــام الرقابــة .وعلــى هــذا النحــو،
قــد ال تمنــع ضوابــط االفصــاح واإلجــراءات واألنظمــة الخاصــة بـــ ICOFRجميــع األخطــاء وعمليــات االحتيــال .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب
أن يعكــس تصميــم نظــام الرقابــة حقيقــة وجــود قيــود علــى المــوارد ،ويجــب مراعــاة فوائــد الضوابــط بالنســبة لتكاليفهــا.
المعلومات واالتصاالت
تعتبــر شــركة الخليــج للمخــازن أن المعلومــات ضروريــة لالضطــاع بمســؤوليات الرقابــة الداخليــة بهــدف تحقيــق أهدافهــا.
تســتلم اإلدارة المعلومــات ذات الصلــة والجــودة ،أو تنشــىئها ،أو تســتخدمها ،مــن مصــادر داخليــة وخارجيــة ،لدعــم وظيفــة

الرقابــة الداخليــة .تشــكل االتصــاالت فــي الخليــج للمخــازن عمليــة مســتمرة ومتكــررة لتوفيــر المعلومــات الضروريــة ،ومشــاركتها،
والحصــول عليهــا .كمــا أن االتصــاالت الداخليــة هــي الوســيلة التــي يتــم مــن خاللهــا نشــر المعلومــات فــي المنظمــة ،وهــي تتيــح
للموظفيــن الحصــول علــى رســالة واضحــة مــن اإلدارة العليــا بــأن المســؤوليات الرقابيــة ينبغــي أن تتخــذ علــى محمــل الجــد.
تســتخدم الخليــج للمخــازن برنامجــي  Microsoft SharePointو Email 365 Officeلنقــل المراســات الداخليــة عبــر مكتــب الرئيــس التنفيــذي
للمجموعــة ،ومكتــب االتصــاالت المؤسســية ،ومكتبــي تكنولوجيــا المعلومــات والمــوارد البشــرية .أمــا االتصــاالت الخارجيــة،
فتنقســم إلــى قســمين -أوال ،هــي تتيــح االتصــاالت الــواردة المتعلقــة بمعلومــات خارجيــة ،وثانيــً  ،تقــدم المعلومــات لألطــراف
الخارجيــة ردًا علــى المتطلبــات والتوقعــات .أنشــأت الخليــج للمخــازن دائــرة االتصــاالت المؤسســية وتمتلــك موقعــً الكترونيــً عامــً
حيويــً.
تنظيم نظام الرقابة الداخلية
يتولــى رؤســاء األعمــال والوظائــف مســؤولية مواءمــة األنشــطة التشــغيلية الخاضعــة لرقابتهــم مــع اســتراتيجية شــركة الخليــج
للمخــازن مــع التأكــد مــن امتثالهــا إلــى السياســات الداخليــة واألنظمــة والقوانيــن الخارجيــة المطبقة علــى أعمالهــم ووظائفهم.
تتولــى جميــع وظائــف األعمــال ووظائــف البنــى التحتيــة أداء عمليــات الرقابــة ضمــن نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة،
ومراجعــة موثوقيــة الدفاتــر والســجالت التــي تحتــوي علــى البيانــات الماليــة .ونتيجــة لذلــك ،تشــتمل عمليــة الرقابــة الداخليــة علــى
التقاريــر الماليــة علــى موظفيــن يعملــون فــي وظائــف مختلفــة عبــر المنظمــة.
الضوابط التي تحد من مخاطر األخطاء في التقارير المالية
يتكــون نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة مــن العديــد مــن الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة التــي تهــدف إلــى التقليــل
إلــى أدنــى حــد مــن احتمــال وجــود أخطــاء فــي البيانــات الماليــة الموحــدة .يتــم دمــج هــذه الضوابــط فــي عمليــة التشــغيل وهــي
تشــمل مــا يلــي:
• الضوابط ذات الطبيعة المستمرة أو الدائمة مثل اإلشراف ضمن السياسات واإلجراءات المدونة أو الفصل بين الواجبات.
• الضوابــط التــي تعمــل علــى أســاس دوري مثــل تلــك التــي يتــم تنفيذهــا كجــزء مــن عمليــة إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة
الســنوية.
• الضوابط ذات الطبيعة الوقائية أو التحقيقية.
• الضوابــط التــي لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى البيانــات الماليــة الموحــدة .تشــتمل الضوابــط التــي لهــا تأثيــر غيــر مباشــر
علــى البيانــات الماليــة الموحــدة علــى ضوابــط علــى مســتوى الكيــان وضوابــط عامــة لنظــام تكنولوجيــا المعلومــات مثــل
ضوابــط الوصــول للنظــام وضوابــط النشــر ،فــي حيــن أن الضوابــط التــي لهــا تأثيــر مباشــر تتمثــل ،علــى ســبيل المثــال ،فــي
تســوية تدعــم مباشــرة بنــد الميزانيــة العموميــة.
• تتكــون هــذه الضوابــط مــن مكونــات آليــة و/أو يدويــة .الضوابــط االليــة هــي وظائــف رقابيــة مشــمولة فــي عمليــات النظــام مثل
الفصــل الــذي يفرضــه تطبيــق عناصــر ضبــط المهــام وفحــص الواجهــة علــى اكتمــال ودقــة المعلومــات التــي يتــم ادخالهــا
فــي النظــام .الضوابــط الداخليــة اليدويــة هــي تلــك التــي يديرهــا فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد مثــل إعتمــاد المعامــات.
قياس تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل لنظام الرقابة الداخلية
تمتلــك شــركة الخليــج للمخــازن وظيفــة تدقيــق داخلــي يرأســها المديــر التنفييــذي للتدقيــق ،حيــث يتولــى مراجعــة كافــة مجــاالت
األعمــال كمــا هــي محــددة مــن قبــل “نطــاق مراجعــة المخاطــر المرجحــة” ،باإلضافــة إلــى المخاطــر واالمتثــال .تــم إنشــاء كافــة
برامــج المراجعــة وفقــً للنطــاق المعتمــد والمعمــول بــه ضــد عمليــات األعمــال علــى مســتويات مختلفــة مــن الكيــان ،والمعاييــر
الموضوعــة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة ،وجهــات تحديــد المعاييــر ،أو اإلدارة ومجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى فــرص تحســين
العمليــات أو إضافــة القيمــة .يتــم إرســال جميــع المالحظــات إلــى اإلدارة وأعضــاء لجنــة التدقيــق حســب االقتضــاء .كمــا لــدى
شــركة الخليــج للمخــازن يــإدارة للجــودة يرأســها مديــر قســم الصحــة ،والســامة ،والبيئــة ،واألمــن ويقــوم بانتظــام بإجــراء عمليــات
تدقيــق الجــودة واإلبــاغ عنهــا.
تجــري شــركة الخليــج للمخــازن تقييمــً لكفايــة الضوابــط الداخليــة والفعاليــة التشــغيلية علــى أســاس ســنوي ،وهــو يشــمل البيئــة
الرقابيــة باإلضافــة إلــى الضوابــط الفرديــة التــي تشــكل نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،مــع مراعــاة مــا يلــي:
• مخاطر ورود أخطاء في البنود المدرجة في البيانات المالية ،مع األخذ في االعتبار عوامل مثل أهمية بند البيانات
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المالية وقابليته للخطأ.
• قابليــة الضوابــط المحــددة للفشــل ،مــع مراعــاة عوامــل مثــل درجــة اآلليــة ،والتعقيــد ،ومخاطــر تجــاوز صالحيــات اإلدارة،
وكفاءة الموظفين ومستوى اصدار االحكام المطلوب.
تحــدد هــذه العوامــل ،بشــكل إجمالــي ،طبيعــة وتوقيــت و مســتوى األدلــة التــي تتطلبهــا اإلدارة مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان
تصميــم نظــام  ICOFRوتطبيقــه وتشــغيله فعــاال .يتــم الحصــول علــى األدلــة نفســها مــن اإلجــراءات الــواردة ضمــن المســؤوليات
اليوميــة للموظفيــن أو مــن اإلجــراءات المنفــذة خصيصــا ألغــراض تقييــم  . ICOFRتشــكل المعلومــات مــن مصــادر أخــرى ً
أيضــا
مهمــا مــن عناصــر التقييــم حيــث أن مثــل هــذه األدلــة قــد تجــذب انتبــاه اإلدارة إلــى قضايــا رقابــة إضافيــة أو قــد تدعــم
عنصــرًا
ً
النتائج.

تقريرعن أنشطة
لجنة الترشيحات لعام 2021
مقدمة
تعتبــر مســؤولية لجنــة الترشــيحات كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي ميثــاق اللجنــة بمثابــة حجــر األســاس فــي هــذا التقريــر .تتمثــل
المســؤولية األساســية للجنــة الترشــيحات (“اللجنــة”) المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة (“مجلــس اإلدارة”) فــي شــركة الخليــج للمخــازن
(“الشركة”) في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بما يلي:

تقييم اإلدارة حول مراجعة العمليات التالية
• اإليرادات ،والمقبوضات ،والذمم المدينة
• الخزينة
• المشتريات
• الموارد البشرية وجدول الرواتب
• األصول الثابتة وغير الملموسة
• المخزون
• دفتر األستاذ العام وتقارير اإلبالغ المالية
• ضوابط تكنولوجيا المعلومات
• الضوابط على مستوى الشركة والضوابط المتعلقة اإلفصاح

.1

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

.2

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

.3

وضــع مشــروع خطــة التعاقــب علــى إدارة الشــركة لضمــان ســرعة تعييــن البديــل المناســب لشــغل الوظائــف الشــاغرة
بالشركة.

.4

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

.5

تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.

.6

رفــع قائمــة المرشــحين لعضويــة المجلــس إلــى المجلــس متضمنــة توصياتهــا فــي هــذا الشــأن ،علــى أن ُترســل نســخة منهــا
إلى الهيئة.

الخاتمة

.7

نتيجــة لتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،لــم تحــدد الشــركة أي نقــاط ضعــف كبيــرة قــد تؤثــر علــى المركــز
المالــي للمجموعــة ،وخلصــت بــأن النظــام مصمــم بشــكل مناســب ويعمــل بفعاليــة مــن جميــع النواحــي الماديــة كمــا فــي 31
ديسمبر .2021

رفــع تقريــر ســنوي إلــى المجلــس يتضمــن تحليــا شــامال ألداء المجلــس محــددا نقــاط القــوة والضعــف واقتراحاتهــا فــي هــذا
الشأن.

تشكيل لجنة الترشيحات
تتكــون لجنــة الترشــيحات مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن  ،عضــوان اثنــان ( )2مســتقالن وواحــد ( )1غيــر مســتقل .الســيد محمــد
حســن العمــادي ،والســيد محمــد عبدالمنعــم الســيد عضــوان مســتقالن فــي مجلــس اإلدارة .تشــمل أســماء أعضــاء لجنــة
الترشيحات اعتبارًا من  15يناير  2021مايلي:
عضوية لجنة الترشيحات وحضور االجتماعات بعد  15فبراير 2021

أسم العضو
محمد حسن العمادي – رئيس اللجنة
أحمد العلي المعاضيد – عضو
محمد عبدالمنعم السيد – عضو

اجتماعات اللجنة
2/2
2/1
2/1

عضوية لجنة الترشيحات وحضور االجتماعات قبل  15فبراير 2021
أسم العضو
جاسم سلطان الرميحي – رئيس اللجنة
سلطان يوسف خاطر السليطي  -عضو
محمد حسن العمادي  -عضو
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اجتماعات اللجنة
2/1
2/1
2/2
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أنشطة لجنة الترشيحات
مراجعــة برنامــج تخطيــط التعاقــب الوظيفــي للشــركة .تــم تحديــد جميــع المناصــب الحرجــة و األساســية للشــركة وتعييــن
خلفــاء هــذه المناصــب بهــدف تطويــر الكفــاءات الالزمــة.
.1

في الشركة كما تمت اإلشارة إلى التطوير الذي يليه أصحاب المناصب.

.2

قامــت لجنــة الترشــيحات بتقييــم أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة وقدمــت تقريرهــا إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة للمراجعــة النهائية،
وتضمــن التقييــم تحديــد لمســتوى موازنــة وتنــوع المهــارات والمعــارف والخبــرات المطلــوب قبــل القيــام بتعييــن أي عضــو
إلــى مجلــس اإلدارة .بموجــب هــذا التقييــم ،يتــم تحضيــر وصــف عــام للمناصــب يتضمــن القــدرات الالزمــة لتعييــن أي عضــو
لمنصــب مجلــس اإلدارة.

	.3مراجعة فعالية اللجنة واختصاصاتها.
	.4مراجعة واعتماد سياسة الترشيحات.
	.5مراجعة ميثاق لجنة الترشيحات واعتماده.
	.6مراجعة طلبات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة واختيار األنسب منهم والتوصية بها للمجلس.

تقريرعن أنشطة
لجنة المكافآت لعام 2021
مقدمة
تعتبــر مســؤولية لجنــة المكافــآت كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي ميثــاق اللجنــة بمثابــة حجــر الزاويــة فــي هــذا التقريــر .تتمثــل
المســؤولية األساســية للجنــة المكافــآت (“اللجنــة”) التابعــة لمجلــس اإلدارة (“مجلــس اإلدارة”) فــي شــركة الخليــج للمخــازن
(“الشــركة”) فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
تحديــد السياســة العامــة لمنــح المكافــآت فــي الشــركة ســنويا ،بمــا فيهــا طريقــة تحديــد مكافــآت رئيــس وأعضــاء ،علــى أال
.1
تزيــد المكافــأة الســنوية للمجلــس علــى  %5مــن الربــح الصافــي للشــركة بعــد خصــم االحتياطــات واالســتقطاعات القانونيــة
وتوزيــع األربــاح النقديــة والعينيــة علــى المســاهمين.
 .2تحديد أسس منح البدالت والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.

تشكيل لجنة المكافآت
تتكــون لجنــة المكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة  ،عضــو واحــد ( )1مســتقل واثنــان ( )2غيــر مســتقلين.
الســيد أحمــد المناعــي عضــو مجلــس إدارة مســتقل .والتــي تشــمل:
عضوية لجنة المكافآت وحضور االجتماعات بعد  15فبراير 2021
أسم العضو

اجتماعات اللجنة

أحمد العلي المعاضيد – رئيس اللجنة

1/1

سلطان يوسف خاطر السليطي – عضو اللجنة

1/1

أحمد المناعي – عضو اللجنة

1/1

عضوية لجنة المكافآت وحضور االجتماعات قبل  15فبراير 2021
أسم العضو

اجتماعات اللجنة

أحمد العلي المعاضيد – رئيس اللجنة

1/1

جاسم سلطان الرميحي  -عضو

1/0

فيصل العمادي  -عضو

1/0

أنشطة لجنة المكافآت
.1

.2
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اجتمعــت لجنــة المكافــآت مــرة واحــدة خــال عــام  ، 2021وناقشــت لجنــة المكافــآت وحــددت مكافــأة جميــع أعضــا مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والوظائــف األخــرى .ســيتم عــرض توصيــة مكافــآت مجلــس اإلدارة علــى المســاهمين
للموافقــة عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة القــادم.
كمــا أوصــت اللجنــة بالحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع األربــاح النقديــة علــى المســاهمين للموافقــة المســبقة
عليهــا.
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تقرير إنجازات لجنة التدقيق
التابعة لمجلس اإلدارة
لعام 2021
مقدمة
تتمثــل مســؤولية لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة (يشــار إليهــا فيــا يلــي باســم “اللجنــة”) ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي
ميثــاق لجنــة التدقيــق ،فــي مســاعدة مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن (يشــار إليهــا فيمــا يلــي باسم”الشــركة”) فــي الوفــاء
بمســؤولياته الرقابيــة فيمــا يتعلــق بالمجــاالت الرئيســية التاليــة:
.1

عمليات المحاسبة والمراجعة وإعداد التقارير المالية للشركة.

.2

سالمة البيانات المالية للشركة.

.3

نظــام الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة للشــركة المصمــم لتعزيــز االمتثــال لمعاييــر المحاســبة والقوانيــن واللوائــح المعمــول
بهــا.

.4

فعالية عمليات إدارة المخاطر في الشركة.

.5

تعيين وتقييم كفاءة واستقاللية جهات التدقيق الخارجية التابعة للشركة.

.6

تعيين ومراقبة وتقييم وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة.

• أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
• األمور التي تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية العليا.
• استمرار الشركة كمنشأة قائمة.
• االمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو المحدد في اللوائح المعمول بها.
• االمتثال لقواعد اإلدراج المعمول بها في بورصة قطر.
• االلتزام باللوائح الصادرة عن السلطات.
 .2التعريف بالرئيس التنفيذي للتدقيق الجديد والموافقة على منهجية المراجعة المحدثة
عينــت لجنــة التدقيــق رئيســً تنفيذيــً جديــدًا للتدقيــق الداخلــي فــي عــام  2021وعملــت عــن كثــب مــع الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق
ّ
لتحديــث ومراجعــة منهجيــة التدقيــق الداخلــي الجديــدةّ .
مكثــف علــى مخاطــر األعمــال وقيمــة
ركــزت منهجيــة التدقيــق بشــكل
األعمــال التجاريــة ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ نهــج أكثــر تماشــيًا مــع أهــداف العمــل .يتــم توضيــح منهجيــة التدقيــق الداخلــي الجديــدة أدنــاه:
ادارة

تدقيق

خطة

مشروع ا

عمليات

المخاطر

الحسابات

التدقيق

لتدقيق

المتابعة

تحديد جميع
العمليات الرئيسية
في شركة الخليج
للمخازن كعمليات
خاضعة للتدقيق

وضع خطة تدقيق
لمدة ثالث سنوات
لتغطية تدقيق
المخاطر المرجحة
للتدقيق

تطبيق المخاطر
المحددة على كل
عنصر

معدل ومدى التغطية
على أساس المخاطر

تحديد المخاطر
بناء على
الرئيسية ً
المناقشات مع
المديرين التنفيذيين
تقدير المخاطر
على أساس التأثير
واالحتمال والسرعة

التدقيق بناء على
تدقيق المخاطر
المرجحة

تكوين لجنة التدقيق

تتم مراجعة خطة
التدقيق بناء على
السيناريو الحالي
القدرة على تطبيقها
على المشاريع
المخصصة /
االستشارية ،الضوابط
الداخلية إلعداد التقارير
المالية والمتابعة

تتألــف لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة حيــث يكــون غالبيتهــم أعضــاء مســتقلين بمــا
فــي ذلــك الرئيــس .يتكــون مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء التاليــة أســماءهم:
• د  /حمد سعد محمد آل سعد – رئيس اللجنة
• السيد محمد حسن العمادي – عضوا

يتم تحديد الخطة
والنطاق بالتشاور مع
مديري العمل
تسليم التدقيق بما
يتماشى مع البرنامج
المعتمد
يكون لكل مشروع
تدقيق تقرير يشمل
خطة عمل
يتم إصدار التقارير
إلى مديري العمل
والمديرين التنفيذيين
والتدقيق ذات الصلة

يتم متابعة جميع
خطط العمل ذات
التصنيف العالي
والمتوسط بما يتماشى
مع التواريخ المتفق
عليها
تتم عمليات المتابعة
علي أساس ربع سنوي
متابعة معدالت اإلغالق
إلبالغ مديري العمل
والمديرين التنفيذيين
ولجنة التدقيق
يتم إصدار التقارير
إلى مديري العمل
والمديرين التنفيذيين
ولجنة التدقيق ذات
الصلة

• السيد سلطان السليطي – عضوًا ( 15فبراير  2021وحتى اآلن)
• السيد جاسم سلطان الرميحي -عضوً ا (حتى  15فبراير )2021

يتم تفويض وظيفة الرقابة باللجنة جزئيًا إلى الرئيس التنفيذي للتدقيق ( )CAEالذي تدير اللجنة عمله ووظيفته.
تقرير لجنة التدقيق

إنجازات لجنة التدقيق
 .1المراجعة الرقابية لدقة وصحة البيانات المالية قبل اإلفصاح العام
تضمــن لجنــة التدقيــق الرقابــة الحاســمة علــى التقاريــر الماليــة للشــركة مــن خــال الحفــاظ علــى اإلشــراف علــى عمــل كل مــن
وظيفــة التدقيــق الخارجــي والداخلــي .تطلــب اللجنــة مــن الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق تقديــم تحديثــات بشــأن دقــة وصحــة
البيانــات الماليــة وضوابــط التقاريــر الماليــة .يتع ّيــن علــى جهــات التدقيــق الخارجــي إصــدار تقاريــر مراجعــة نصــف ســنوية وكاملــة.

راجعــت لجنــة التدقيــق التغييــرات المقترحــة علــى الهيــكل التنظيمــي لوظيفــة التدقيــق الداخلــي ووافقــت علــى مجموعــة مــن
المهــارات اإلضافيــة المطلوبــة لتنفيــذ المنهجيــة الجديــدة ووافقــت علــى إعــادة الهيكلــة.
كما تمت مراجعة نطاق وظيفة التدقيق الداخلي واعتماده ليشمل التدقيق الداخلي واالستشارات واالمتثال والمخاطر.

أجــرت لجنــة التدقيــق مراجعــة لجميــع التقاريــر الصــادرة عــن كل مــن جهــات التدقيــق الداخليــة والخارجيــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات

 .3اجتماعات لجنة التدقيق:

الماليــة وضوابــط التقاريــر الماليــة .تمــت مراجعــة دقــة وصحــة البيانــات الماليــة بمــا فــي ذلــك التقاريــر الســنوية ونصــف الســنوية

اجتمعــت لجنــة التدقيــق ســت مــرات هــذا العــام ومــرة كل ثالثــة أشــهر خــال عــام  2021وتــم تســجيل جميــع محاضــر االجتماعــات.
يوضــح الجــدول أدنــاه ســجل حضــور جميــع األعضاء:

والربــع ســنوية مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى:
• اكتمال ودقة البيانات المالية.
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 .11مراجعة تقييم مخاطر االحتيال

االجتماعات
اسم العضو

 24يناير

د  /حمد سعد آل سعد  -رئيس اللجنة

نعم

جاسم سلطان الرميحي

نعم

محمد حسن العمادي

نعم

سلطان السليطي

 09مارس

 25أبريل

 25يوليو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
-

نعم

 24أكتوبر  20ديسمبر

نعم

تقييمــا لمخاطــر االحتيــال المرتبطــة
كجــزء مــن إجــراءات مكافحــة االحتيــال فــي الشــركة ،أجــرت إدارة التدقيــق الداخلــي
ً
بالعمليــات والضوابــط المعمــول بهــا للحــد مــن مخاطــر االحتيــال .تــم اختبــار هــذه الضوابــط كجــزء مــن عمليــة الرقابــة الداخليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة وخطــة التدقيــق الداخلــي.

نعم

 .12تقييم االمتثال الضريبي للشركة

نعم

نعم

نعم

نعم

قامــت لجنــة التدقيــق بمراجعــة والتحقــق مــن صحــة التدقيــق الضريبــي للشــركة للفتــرة حتــى نهايــة عــام  2021الــذي أجرتــه
شــركة إرنســت آنــد يونــغ التــي تهتــم أيضــً بجميــع مســائل االمتثــال الضريبــي واإليــداع.

 .4اعتماد خطة تدقيق لثالث سنوات للفترة من  2021إلى 2023
راجعــت لجنــة التدقيــق واعتمــدت خطــة تدقيــق مدتهــا ثــاث ســنوات تســتند إلــى إطــار تدقيــق المخاطــر المرجحــة الــذي تــم
ال قاب ـ ً
وضعــه كجــزء مــن منهجيــة التدقيــق الداخلــي المعدلــة .تغطــي الخطــة  80مجــا ً
ا للتدقيــق و 27مشــروعً ا فــي عــام ،2021
و 46مشــروعً ا فــي عــام  2022و 49مشــروعً ا فــي عــام  .2023وستســتند التغطيــة إلــى األولويــة القائمــة علــى المخاطــر لــكل مجــال
مــع تقديــم جميــع تقاريــر المراجعــة إلــى لجنــة التدقيــق.
 .5مراجعة عمل التدقيق الداخلي
تــم تقديــم جميــع تقاريــر التدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة التدقيــق وتمــت مناقشــة جميــع المالحظــات الرئيســية فــي االجتماعــات
وفقــا لخطــط العمــل المتفــق عليهــا .كمــا راجعــت لجنــة التدقيــق نتائــج جميــع مراجعــات المتابعــة وحالــة خطــط العمــل
المعلقــة.
 .6مراجعة تقييم المخاطر االستراتيجية
اســتعرضت لجنــة التدقيــق نتائــج عمليــة تقييــم المخاطــر اإلســتراتيجية الــذي تــم إجراؤهــا لعــام  2021وركــزت علــى كيفيــة إدارة
المخاطــر الرئيســية .قــدم رئيــس لجنــة التدقيــق التحديثــات إلــى مجلــس اإلدارة علــى أســاس منتظــم.
ـزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة التخطيــط للتدقيــق مــع إعطــاء األولويــة لــكل تدقيــق مرتبــط
يشــكل تقييــم المخاطــر اإلســتراتيجية جـ ً
بهــذه العمليــة.
 .7االمتثال للسياسات
خــال عــام  ،2021راجعــت لجنــة التدقيــق تنفيــذ السياســات علــى مســتوى المؤسســة وتأكــدت مــن اتباعهــا بصرامــة واالمتثــال
للمتطلبــات الخاصــة بهــا.
 .8تقارير حوكمة الشركات
تتولــى لجنــة التدقيــق مســؤولية إعــداد تقريــر حوكمــة الشــركة كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة .تمــت
الموافقــة علــى تقريــر الحوكمــة لعــام  2021ونشــره فــي التقريــر الســنوي.
 .9إعادة تعيين المدققين الخارجيين
ـاء بمســؤوليتها علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي ميثــاق اللجنــة وقانــون حوكمــة الشــركات فــي قطــر ،قامــت لجنــة التدقيــق
وفـ ً
بتقييــم أداء جهــة التدقيــق الخارجيــة للشــركة؛ إرنســت آنــد يونــغ ،بالتعــاون مــع الرئيــس المالــي والرئيــس التنفيــذي للتدقيــق،
وحصلــت علــى عــروض أســعار مــن مــزودي الخدمــات المشــهورين .أوصــت لجنــة التدقيــق مجلــس اإلدارة والمســاهمين لعــام
 2022بتجديــد عقــد الشــركة مــع إرنســت آنــد يونــغ ،إذ ســتكون هــذه الســنة الرابعــة علــى التوالــي التــي يتــم تجديــد فيهــا العقــد
مــن المــدة المســموح بهــا البالغــة خمــس ســنوات .تمــت المصادقــة علــى هــذه التوصيــة مــن قبــل كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة
واجتمــاع المســاهمين فــي فبرايــر .2021
 .10الموافقة على الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية
قامــت لجنــة التدقيــق ورئيــس مجلــس اإلدارة بمراجعــة تقييــم نظــام الرقابــة الداخلية إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )ICOFRلعــام 2021
الــذي أجرتــه إدارة التدقيــق الداخلــي بالعمــل عــن كثــب مــع إدارات الشــؤون الماليــة والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات،
وتــم منــح جميــع اإلجــراءات والموافقــات المناســبة .يغطــي نظــام الرقابــة الداخلية إلعــداد التقاريــر الماليــة 153عنصر رقابة رئيســي
عبــر المؤسســة حيــث تــم تحديــد هــذه الضوابــط واختبارهــا بمــا يتماشــى مــع إرشــادات إطــار عمــل لجنــة رعايــة المؤسســات.

 42التقرير السنوي GWC I ٢٠٢١

التقرير السنوي 43 GWC I ٢٠٢١

تقرير حوكمة
الشركات 2021
تقرير التأكيد المستقل
موجز عن مجلس إدارة الشركة
عضوية لجان مجلس اإلدارة
تقرير الحوكمة السنوي 2021
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تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق .الكرام
حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ،بما في
ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية
مقدمة
وفقــا للمــادة  24مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة (“الهيئــة”) بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام  ،2016قمنــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد محــدود حــول التقييــم الــذي قــام بــه مجلــس اإلدارة
عــن مــدى التــزام الشــركة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية كمــا فــي  31ديســمبر .2021
مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة
إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر الحوكمــة المرفــق والــذي يغطــي علــى األقــل متطلبــات المــادة  4مــن نظــام حوكمــة
الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية (“النظــام”) الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب
القــرار رقــم ( )5لعــام .2016
يقــدم مجلــس اإلدارة فــي قســم حوكمــة الشــركة الــوارد بالتقريــر الســنوي “تقريــر االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات
ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية” (“تقريــر حوكمــة الشــركة”).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــمل مســؤوليات مجلــس اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والمحافظــة علــى الضوابــط الداخليــة الكافيــة لضمــان ســير األعمــال
بشــكل منتظــم وفعــال ،بمــا فــي ذلــك:
•
•
•
•
•
•

االلتزام بسياسات الشركة؛
حماية موجودات الشركة؛
منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛
دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛
إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا ،بمــا فــي ذلــك قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ونظــام حوكمــة
الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام .2016

مسؤوليتنا
تتمثــل مســؤوليتنا فــي إصــدار نتيجــة تأكيــد محــدود حــول مــا إذا كان قــد لفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن “تقريــر حوكمــة الشــركة حــول
االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات” الــوارد فــي قســم حوكمــة
الشــركة مــن التقريــر الســنوي ال يعــرض بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،التــزام الشــركة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات ،اســتنادا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا.
ً
وفقــا للمعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد رقــم ( 3000المعــدل) “ارتباطــات التأكيــد غيــر المتعلقــة بتدقيــق أو مراجعــة
لقــد قمنــا بأعمالنــا
المعلومــات الماليــة التاريخيــة” الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي (‘ .)’IAASBيتطلــب هــذا المعيــار أن نقــوم بتخطيــط
وتنفيــذ إجراءاتنــا بهــدف الحصــول علــى تأكيــد محــدود حــول مــا إذا قــد لفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول
االمتثــال لقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة متضمنــة نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي
الســوق الرئيســية ،ككل ،لــم يتــم إعــداده مــن كافــة النواحــي الماديــة وفقــً لنظــام حوكمــة الشــركات.
تختلــف اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا فــي ارتبــاط تأكيــد محــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا وتكــون أقــل نطاقــً منهــا فــي حالــة ارتبــاط التأكيــد
المعقــول .وبالتالــي ،فــإن مســتوى التأكيــد الــذي يتــم الحصــول عليــه فــي ارتبــاط تأكيــد محــدود يكــون أقــل بكثيــر مــن التأكيــد الــذي قــد يمكــن
الحصــول عليــه لــو تــم تنفيــذ ارتبــاط تأكيــد معقــول .لــم نقــم بــأي إجــراءات إضافيــة ينبغــي تنفيذهــا فــي حــال كان االرتباط هــو ارتبــاط تأكيــد معقول.
إن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا تتضمــن بشــكل أساســي الحصــول علــى استفســارات مــن اإلدارة لفهــم العمليــات المتبعــة
لتحديــد متطلبــات قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات (“المتطلبــات”)،
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واإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة لاللتــزام بهــذه المتطلبــات ،والمنهجيــة التــي تتبعهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بهــذه المتطلبــات .عنــد
الضــرورة ،قمنــا بفحــص األدلــة التــي جمعتهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بالمتطلبــات.
إن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا ال تتضمــن تقييــم األوجــه النوعيــة لفاعليــة اإلجــراءات التــي طبقتهــا اإلدارة لاللتــزام بمتطلبــات
النظــام ،ولذلــك فإننــا ال نقــدم أي تأكيــد حــول مــا إذا كانــت اإلجــراءات التــي طبقتهــا اإلدارة تعمــل بفاعليــة لتحقيــق أهــداف قانــون هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات.
القيود الضمنية
تخضــع المعلومــات غيــر الماليــة لقيــود ضمنيــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار خصائــص الموضــوع واألســاليب
المســتخدمة لتحديــد هــذه المعلومــات.
تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــركات لتطبيــق الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى الموظفيــن الذيــن يقومــون بتطبيــق
هــذه اإلجــراءات وتفســيرهم لهــدف كل إجــراء وتقييمهــم لكيفيــة تنفيــذ إجــراء االلتــزام بشــكل فعــال ،وفــي بعــض الحــاالت قــد ال يتضمــن
تقييــم اإلجــراءات االحتفــاظ بمســتندات تدقيــق كافيــة .تجــدر اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أن تصميــم إجــراءات االلتــزام قــد تتبــع أفضــل الممارســات التــي
تختلــف مــن مؤسســة ألخــرى ومــن بلــد آلخــر ،وبالتالــي فهــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن المقارنــة بهــا.
استقالليتنا ومراقبة الجودة
فــي ســياق قيامنــا بأعمــال االرتبــاط ،التزمنــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى وفقــً لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصادرة
عــن مجلــس معاييــر األخالقيــات الدوليــة للمحاســبين المهنييــن (“ ،)”IESBA Codeوالتــي تأسســت على مبــادئ النزاهــة ،والموضوعيــة ،والكفاءة
المهنيــة ،والعنايــة الواجبــة ،والســرية ،والســلوك المهنــي ،والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فــي دولــة قطــر .ولقــد وفينــا مســؤولياتنا
ً
وفقــا لهــذه المتطلبــات وقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن.
األخالقيــة األخــرى
تقــوم شــركتنا بتطبيــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم ( ،)1وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة يشــمل السياســات
واإلجــراءات الموثقــة الخاصــة بااللتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا.
المعلومات األخرى
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى التقريــر الســنوي ،ولكنهــا ال تشــمل تقريــر مجلــس اإلدارة
حــول الحوكمــة وتقريرنــا بشــأنه ،والــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر التأكيــد المســتقل هــذا.
إن نتيجتنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى ،وال نبــدي ولــن نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا .لقــد تــم
تعييننــا مــن قبــل الشــركة لتقديــم تقريــر تأكيــد معقــول منفصــل حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن إطــار الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر
الماليــة ،والــذي تــم تضمينــه فــي المعلومــات األخــرى
فيمــا يتعلــق بارتباطنــا بشــأن تقريــر مجلــس اإلدارة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه ،وعنــد القيــام
بذلــك ،األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تتعــارض جوهر ًيــا مــع تقريــر مجلــس اإلدارة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال
أعمــال االرتبــاط ،أو أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة.
فــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي ،بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،فــي المعلومــات األخــرى التــي تــم تزويدنــا بهــا قبــل تاريــخ
تقريرنــا هــذا ،فإننــا نبــدي نتيجــة بوجــود خطــأ مــادي فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،كمــا يتحتــم علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا .ليــس
لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
عنــد قراءتنــا لتقريــر حوكمــة الشــركة بالكامــل وفــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي حولــه ،فــإن علينــا حينهــا التواصــل مــع األشــخاص
المكلفيــن بالحوكمــة حــول هــذا األمــر.
النتيجة
اســتنادً ا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا ،لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات ال يعــرض بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي
الماديــة ،التــزام الشــركة بالقانــون أعــاه والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات.
عن إرنسـت ويونـغ
زيـــاد نــــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258
التاريخ ٢ :فبراير ٢٠٢٢
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موجز عن مجلس
إدارة الشركة

عضوية لجان مجلس اإلدارة:
شكل مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ثالث لجان وتم تفويضها بسلطات وصالحيات معينة ،والتي تساعد في تنفيذ مسؤولياته ،والتي
تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة.
تشكلت تلك اللجان المذكورة بقرار من مجلس اإلدارة ووفقًا ألحكام المادة رقم ( )7من نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية
الفعالة حاليًا هم كما يلي:
فإن رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوًا في أي لجنة من تلك اللجان ،ولجان مجلس اإلدارة
ّ

أسم الشركة

شركة الخليج للمخازن
ش.م.ع.ق
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تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين

2023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

تسعة ()9

عدد األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة

أربعة ()4

عدد األعضاء الغير مستقلين في مجلس اإلدارة

خمسة ()5

عدد األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلدارة

ال يوجد

عدد األعضاء الغير تنفيذيين في مجلس اإلدارة

تسعة ()9

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في العام المعني في تقرير حوكمة الشركات

ستة ()6

عدد أعضاء لجنة التدقيق

ثالثة ()3

عدد األعضاء المستقلين في لجنة التدقيق

اثنان ()2

عدد األعضاء الغير مستقلين في لجنة التدقيق

واحد ()1

عدد األعضاء التنفيذيين في لجنة التدقيق

ال يوجد

عدد األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة التدقيق

ثالثة ()3

عدد أعضاء لجنة التدقيق الذين ال ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة

ال يوجد

عدد أعضاء لجنة المكافآت

ثالثة ()3

عدد األعضاء المستقلين في لجنة المكافآت

واحد ()1

عدد األعضاء الغير مستقلين في لجنة المكافآت

اثنان ()2

عدد األعضاء التنفيذيين في لجنة المكافآت

ال يوجد

عدد األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة المكافآت

ثالثة ()3

جدول  :1.1عضوية لجان مجلس اإلدارة:
#

أعضاء مجلس اإلدارة

الطرف الممثل

1

الشيخ عبداهلل فهد جاسم جبر آل ثاني  -رئيس
مجلس اإلدارة

شركة الدعائم التجارية

2

الشيخ فهد حمد جاسم جبر آل ثاني  -نائب
رئيس مجلس اإلدارة

شركة المرقاب كابيتال

3

السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد -
عضو

شركة البتيل التجارية

4

الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد  -عضو

شركة الشمائل
المحدودة

5

السيد محمد حسن محمد العمادي  -عضو
شخصي

بصفة شخصية

6

السيد سلطان يوسف خاطر السليطي  -عضو

7

السيد محمد عبدالمنعم السيد  -عضو
شخصي

بصفة شخصية

8

السيد أحمد محمد أحمد رمل المناعي  -عضو
شخصي

بصفة شخصية

9

السيدة هنادي أنور الصالح  -عضو

عضو

رئيس اللجنة
رئيس اللجنة
عضو

رئيس اللجنة

شركة السنام التجارية

عضو

عضو
عضو
عضو

شركة أجيليتي الكويت

جدول  :2.1سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماعات:
الجمعية
العامة

اجتماع
مجلس
اإلدارة

6/6

غير تنفيذي
غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

6/6

غير تنفيذي

مستقل

6/4

غير تنفيذي

غير مستقل

6/6

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

1/1

غير تنفيذي

مستقل

1/1

غير تنفيذي

مستقل

#

عضو المجلس /ممثله

عدد أعضاء لجنة المكافآت الذين ال ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة

ال يوجد

1

الشيخ عبداهلل فهد جاسم جبر آل ثاني

1/1

عدد أعضاء لجنة الترشيحات

ثالثة ()3

2

الشيخ فهد حمد جاسم جبر آل ثاني

1/1

6/6

عدد األعضاء المستقلين في لجنة الترشيحات

اثنان ()2

3

السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد

1/1

6/6

عدد األعضاء الغير مستقلين في لجنة الترشيحات

واحد ()1

4

الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد

1/1

6/6

عدد األعضاء التنفيذيين في لجنة الترشيحات

ال يوجد

5

السيد سلطان يوسف خاطر السليطي

1/1

6/6

عدد األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة الترشيحات

ثالثة ()3

عدد أعضاء لجنة الترشيحات الذين ال ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة

ال يوجد

6

السيد محمد حسن محمد العمادي
عضو

1/1

6/6

عدد أسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة

200,000

7

السيدة هنادي الصالح  -عضو

1/1

6/6

عدد األسهم المنتسبة ألعضاء مجلس اإلدارة في نهاية العام المالي المنصرم

الجدول 3

8

السيد محمد عبدالمنعم السيد

1/1

6/5

عدد األسهم المدرجة للشركة في نهاية العام المالي المنصرم

586,031,480

9

السيد أحمد محمد أحمد رمل المناعي

1/1

6/5

عدد الدعوات المرسلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية في نهاية العام المالي
المنصرم 2021

مرة واحدة بتاريخ  15فبراير 2021

السيد فيصل محمد علي العمادي  -عضو
سابق

1/0

6/1

السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي -
عضو سابق

1/1

6/1
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لجنة
الترشيحات

لجنة
المكافآت

لجنة التدقيق

لجنة
الترشيحات

2/2

لجنة
المكافآت

1/1

1/1
2/2

2/1

2/1

لجنة
التدقيق

6/1

التصنيف

االستقاللية

غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل
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االسم

المنصب

الشيخ عبداهلل فهد جاسم جبر آل ثاني

ممثل  -رئيس
مجلس اإلدارة

ممثل عن

 31ديسمبر

شخصي

0

2020

الشيخ فهد حمد جاسم جبر آل ثاني

ممثل  -نائب رئيس
مجلس اإلدارة

السيد أحمد مبارك ناصر العلي
المعاضيد

ممثل  -عضو
مجلس إدارة

الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد

ممثل  -عضو
مجلس إدارة

السيد سلطان يوسف خاطر السليطي

ممثل  -عضو
مجلس إدارة

السيدة هنادي الصالح

ممثل  -عضو
مجلس إدارة

بعدد األسهم خالل
العام x10

ديسمبر 2021

0

0

شركة الدعائم
التجارية

9,428,733

()1,458,307

7,970,426

شخصي

2,000,000

()2,000,000

0

شركة المرقاب
كابيتال

123,761,800

0

123,761,800

شخصي

0

0

0

شركة البتيل
التجارية

200,000

0

200,000

شخصي

0

0

0

مجموعة
الشمائل
المحدودة

200,000

0

200,000

شخصي

0

0

0

شركة السنام
التجارية

18,600,000

0

18,600,000

شخصي

0

0

0

أجيليتي -
الكويت

108,578,400

السيد محمد حسن محمد العمادي

عضو مجلس إدارة

شخصي

200,000

0

108,578,400
200,000

السيد محمد عبدالمنعم السيد

عضو مجلس إدارة

شخصي

0

١٠

١٠

السيد أحمد محمد أحمد رمل المناعي

عضو مجلس إدارة

شخصي

200,000

1,100

201,100

الشيخ عبداهلل فهد جاسم جبر آل ثاني

ممثل  -رئيس
مجلس اإلدارة سابق

شخصي

0

0

0

السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي

ممثل عضو مجلس
إدارة سابق

السيد محمد حسن محمد العمادي

ممثل عضو مجلس
إدارة سابق

السيد فيصل محمد علي العمادي

عضو مجلس إدارة
سابق

رنجيف منون
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الرئيس التنفيذي
للمجموعة

شركة المسار
للخدمات

200,000

0

200,000

شخصي

0

0

0

شركة الرواق
التجارية

14,880,000

0

14,880,000

شخصي

0

0

0

مجموعة
اسماعيل بن علي

259,990

0

259,990

شخصي

200,000

()200,000

0

شخصي

0

0

0

ال يوجد

0

0

0

المادة ()٢
نطاق التطبيق

تسري مبادئ وأحكام هذا النظام على الشركات ،والكيانات
القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية ،ما لم يرد بشأنها نص
خاص في أي من تشريعات الهيئة.
وتفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها بتطبيق
مبادئ وأحكام هذا النظام ،وفي حالة عدم االلتزام بتطبيق
أي من مبادئه أو أحكامه-ألسباب تقبلها الهيئة مراعاة
للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرين-
يجب تحديد المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيق أحكامها
ومبررات عدم التطبيق أو أسباب المخالفة-بحسب األحوال-
بتقرير الحوكمة

المادة ( )٣االلتزام يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا
مبادئ لحوكمة النظام التي تتمثل في :العدالة والمساواة بين أصحاب
المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس
أو الدين ،والشفافية واالفصاح وإتاحة المعلومات للهيئة
وألصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي
تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل
صحيح ،وإعالء قيم المسؤولية االجتماعية للشركة ،وتقديم
المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة
الخاصة ،وأداء الواجبات والمهام والوظائف بحسن نية ونزاهة
وشرف وإخالص وتحمل المسؤولية الناشئة عنها أمام
أصحاب المصالح والمجتمع.
وعلى المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة
بصورة مستمرة ومنتظمة ،وااللتزام بتطبيق أفضل مبادئ
الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق
أجنبية وإعالء مبدا التداول العادل بين المساهمين ،كما يلتزم
بتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة،
وبالمراجعة الدورية والتنظيمية لسياساتها ،ومواثيقها،
وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس ،واإلدارة
التنفيذية العليا ،والمستشارين ،والموظفين االلتزام بها ،والتي
من بينها :مواثيق المجلس ولجانه ،وسياسة تعامالتها مع
األطراف ذات العالقة ،وقواعد تداول األشخاص المطلعين.

االلتزام





عدم االلتزام

عدد األسهم
الممتلكة في

إضافة :صافي
التغيرات

عدد األسهم
الممتلكة في

ال ينطبق

الجدول  :٣.١ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم شركة الخليج للمخازن:

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

التزمت شركة الخليج للمخازن بكافة بنود هذا النظام ،وتم
توضيح تطبيق الشركة لكافة مواد وأحكام نظام حوكمة
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية رقم ()5
لسنة .2016
تم إدراج تقرير حوكمة الشركات ضمن التقرير السنوي
للشركة الذي يتم توزيعه على كافة المساهمين سنويًا.

اعتمدت شركة الخليج للمخازن لجنة المنظمات الراعية
للجنة تريدواي  COSOإطارًا للرقابة الداخلية في الشركة
ً
مشتركا للرقابة الداخلية  ،يمكن
نموذجا
والذي يعتبر
ً
للشركات والمؤسسات من خالله تقييم أنظمة الرقابة
الداخلية الخاصة بها.
لقد عمل مجلس إدارة الشركة على تأكيد التزام الشركة
بهذا النظام ،حيث طبقت شركة الخليج للمخازن أعلى
معايير ومبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل
في :العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز
بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين ،والشفافية
واالفصاح وإتاحة المعلومات للهيئة وألصحاب المصالح في
الوقت المناسب.
يؤمن مجلس اإلدارة وكذلك اإلدارة التنفيذية العليا بأن
حوكمة الشركات هي عنصر أساسي لتعزيز ثقة المساهمين
خاصة مساهمي األقلية وأصحاب المصالح ،وذلك من خالل
زيادة مستوى الشفافية في ما يتعلق بالملكية والسيطرة،
وتنفيذ نظام مراقبة فعال إلدارة األعمال االستراتيجية لخلق
الوعي بأهمية حوكمة الشركات ضمن الشركة.
يقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة
بصورة مستمرة ومنتظمة ،وااللتزام بتطبيق أفضل مبادئ
الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق
أجنبية ،وإعالء قيم المسؤولية االجتماعية للشركة ،وتقديم
المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة
الخاصة.
تأكيد ُا على التزام المجلس فقد قام بصورة سنوية بتوقيع
إقرار مكتوب مبينًا من خالله التزامهم وتطبيقهم لكافة
مبادئ ولوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق
المالية.
ويقوم المجلس من خالل لجنة التدقيق متمثلة بالرئيس
التنفيذي للتدقيق الداخلي بمراجعة وتحديث سياسات
ومواثيق المجلس ولجانها سنويًا للتأكد من مواكبة القوانين
والتشريعات التنظيمية ذات الصلة ،تم إجراء هذه المراجعة
لعام .2021
وأيض ُا تقوم الشركة بمراجعة دورية لقواعد السلوك المهني
التي تجسد قيم الشركة ،مما يتضمن مراجعة الممارسات
ً
إضافة إلى مراجعة
المسموحة والمحظورة في الشركة
مواثيق المجلس المعنية .تم إجراء هذه المراجعة من قبل
قسم التدقيق الداخلي واالمتثال بالتنسيق مع اإلدارة خالل
عام .2021
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المادة ()٤
تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة جزء ال يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق
به موقعا من الرئيس.
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )٢من هذا النظام ،يجب أن
يتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن االلتزام بتطبيق
أحكام هذا النظام ،وأن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة
بتطبيق مبادئه وأحكامه ،والتي منها على سبيل المثال ال
الحصر:
 .1اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا
النظام.

عدم االلتزام

االلتزام



 .2اإلفصاح عن المخالفات التي ارتكبت خالل السنة ومن بينها
المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها
بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام ،وبيان أسبابها،
وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل.



 .3اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس
ولجانه ،واإلدارة التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم
ومسؤولياتهم وأعمالهم خالل السنة ،ومكافآتهم.



 .4اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر ،والرقابة الداخلية
في الشركة بما فيها االشراف على الشؤون المالية
واالستثمارات ،وما يتصل بها من معلومات.



 .5أعمال اللجان ،متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من
توصيات.



 .6اإلفصاح عن اإلجراءات التي تبعها الشركة لتحديد المخاطر
التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها ،وتحليل مقارن
لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة ،ومناقشة
األنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير
المتوقعة في السوق.



 .7اإلفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه
بتحقيق مصالح الشركة ،والقيام بأعمال اللجان ،وحضور
اجتماعات المجلس ولجانه ،واإلفصاح عن تقييم أداء اإلدارة
التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة
المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات ،والشكاوى،
والمقترحات ،والبالغات ،والطريقة التي عالج بها المجلس
المسائل الرقابية.



 .8اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية
كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقه ،واإلفصاح
عن حاالت الطوارئ التي أقرت أو قد تقر على األداء المالي
للشركة ،واإلجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة
االت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (السيما
المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة
وبياناتها المالية).



 .9اإلفصاح عن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي
تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق.



 .10اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها
بما فيها التحكيم ،والدعاوى القضائية.



 .11اإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع
اي طرف ذي عالقة.



 .1اإلفصاح عن كافة اإلجراءات التي اتبعتها الشركة في تطبيق أحكام
نظام الحوكمة الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية.
 .2اإلفصاح عن المخالفات التي ارتكبت خالل السنة ومن بينها
المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي
من مبادئ أو أحكام هذا النظام ،وبيان أسبابها ،وطريقة معالجتها
وسبل تفاديها في المستقبل .حيث لم يتم تسجيل أية مخالفات
او انتهاكات تم ارتكابها خالل عام .2021
 .3اإلفصاح دوريًا عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه،
واإلدارة التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم ومسؤولياتهم
وأعمالهم خالل السنة ،ومكافآتهم.
 بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خاللعام  2020بالريال القطري:
•	مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 6,900,000 :ريال قطري.
• المكافآت اإلدارية التنفيذية 5,900,000 :ريال قطري.
 كما أوصى المجلس بعرض المبالغ التالية كمكافآت ألعضاءمجلس اإلدارة ليتم التصديق عليها واعتمادها من قبل
الجمعية العمومية و كذلك اإلفصاح عن مكافآت اإلدارة
التنفيذية العليا لعام  2021على النحو اآلتي؛
•	مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  6,900,000ريال قطري.
•	مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا 5,900,000 :ريال قطري.
 تم تحقيق التوازن بين األدوار والمسؤوليات المنوطة بمجلساإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا من خالل الفصل بين الواجبات
والمسؤوليات ،والعمل على تعزيز السؤولية الجماعية لضمان
استدامة حوكمة الشركة في كل منعطف .بينما يحتفظ
مجلس اإلدارة بالمسؤولية النهائية ويمارس اإلشراف الجاد
على شؤون الشركة  ،بما في ذلك المجاالت الرئيسية مثل
اإلستراتيجية والمخاطر ،يتم تفويض مسؤولية إدارة األعمال
اليومية للشركة من خالل موظفي اإلدارة التنفيذية إلى كل
موظف في شركة الخليج للمخازن.
 فوض رئيس مجلس اإلدارة بعض مهامه للرئيس التنفيذيللمجموعة بموجب توكيل رسمي معتمد من قبل المجلس
يوضح مسؤولياته التي فوضه بها هذه المسؤوليات محددة
المدة الزمنية والموضوع.
 .4اإلفصاح عن جميع إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة
بما في ذلك اإلشراف على الشؤون المالية واالستثمارات والتنفيذ
الكامل إلطار كوسو لضمانات الرقابة الداخلية.
 .5تم تضمين ملخص عن أعمال اللجان ،متضمنة عدد اجتماعاتها
وما انتهت إليه من توصيات.
	.6ملخص لإلجراءات التي تتبعها الشركة في تحديد وتقييم وإدارة
المخاطر ،وتحليل مقارن لعوامل مخاطر الشركة ومناقشة
األنظمة المعمول بها لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة
في السوق.
 .7قام رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات بتقييم أداء أعضاء
مجلس اإلدارة خالل عام  2021لتقييم فعالية وجودة كل عضو على
حدة وتحديد نقاط القوة والضعف كل في مجال خبرته ،كما قيم
أداء لجان مجلس اإلدارة مركزًا على دورها النشط والتزامهم في
حضور اجتماعات اللجنة  ،على النحو التالي:
اللجنة
لجنة التدقيق
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جيد

ممتاز

االلتزام

ال ينطبق

لقد تم اإلقرار والتوقيع على تقرير الحوكمة لشركة الخليج
للمخازن لعام  2021من قبل رئيس مجلس اإلدارة وتم إدراجه في
التقرير السنوي المنشور الذي يتم توزيعه على جميع المساهمين
في اجتماع الجمعية العامة العادية  ،والذي يتم نشره دوريًا على
الموقع االلكتروني للشركة قبل فترة كافية الطالع المساهمين.
تم تضمين هذا التقريرمايلي:

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

 .8إجراءات إدارة المخاطر
هدف إجراءات إدارة المخاطر في الشركة هو تقييم المخاطر التي قد
تؤثر على إنجاز الشركة ألهدافها االستراتيجية ومعالجتها ومراقبتها
والتعبير عنها في التقارير ،ونقدم موجز عن إجراءات إدارة المخاطر في
الشركة فيما يلي:
• تحديد سياق المخاطر
يتم إجراء التقييم وفقًا لمناخ الشركة العملي وأهدافها االستراتيجية
ومخططاتها العملية.
• تحديد المخاطر
يتم تحديد المخاطر الجديدة والناشئة عبر القيام بالمقابالت وورش
العمل مع أصحاب المصالح المعنيين في الشركة ،ويتم تعريف
المخاطر من خالل الحدث أو الشرط الذي قد يؤدي إلى التأثير على
قدرة الشركة في تحقيق أهدافها العملية واالستراتيجية مع األخذ
بعين االعتبار األثر المحتمل وكيفية قيام هذه المخاطر بالتأثر على
هذه األهداف.
• تقييم المخاطر
يتم تقييم المخاطر عبر مقارنة النتائج لعمليات تحليل المخاطر مع
قدرة الشركة على استيعاب المخاطر ،وتحديد ما إذا كان مستوى
الخطر مقبو ً
ال للشركة أم إذا تطلب الخطر المعالجة.
• معالجة المخاطر
في حال رأت عملية تقييم المخاطر أن يتم معالجة الخطر ،يتم اختيار
أحد الحلول التالية:
 .iتقليل المخاطر من خالل تنفيذ خطة عمل لمعالجة الخطر
	.iiمشاركة الخطر مع طرف أو أطراف ثالثة (ومثال على ذلك إبرام
اتفاقيات تأمين أو عقود تمويل المخاطر)
 .iiiتجنب المخاطر كليًا من خالل إنهاء القيام بالنشاط الذي قد يؤدي
إلى الخطر المعني
• خطة عمل
خطط عمل تتضمن أنشطة محددة للتنفيذ والمواعيد والمسؤوليات
المحددة لتنفيذ هذه األعمال ،وتتكبد اإلدارة العليا مسؤولية المخاطر
الرئيسية في الشركة وهي مسؤولة عن تحديث تقارير تحديد
المخاطر وتنفيذ خطط العمل.
• مراقبة ومراجعة المخاطر
إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة التقدم في خطط العمل
ولتصعيد هذه الخطط ضمن الهيكل اإلداري المناسب أو إلى لجنة
التدقيق عند الحاجة ،كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي عند الحاجة
بمراجعة أكبر المخاطر وفقًا لخطة المراجعة الداخلية ،وتقديم
التقارير إلى لجنة التدقيق الداخلي ،كما تقوم اإلدارة بتنفيذ واإلشراف
على تطبيق خطط العمل وفعالية هذه الجهود في تقليل مستوى
خطورة المخاطر المحددة ،باإلضافة إلى النظر في تأثير أنشطة إدارة
المخاطر على قدرة الشركة في تحقيق أهدافها االستراتيجية.
 .9تلتزم الشركة بجميع قواعد ومتطلبات بورصة قطر واإلفصاح
المعمول بها في السوق.
 .10في نهاية عام  ، 2020لدى شركة الخليج للمخازن عدد من القضايا القانونية
المعلقة والتي تتعلق معظمها بالتقصير في سداد المدينين ،بينما
يتعلق البعض بنزاع تعاقدي .وقد تم إجراء تقييم لهذه الحاالت وتم
وضع أحكام حيثما توجد شكوك معقولة:
مجموع عدد
الدعاوى المرفوعة
من قبل شركة
الخليج للمخازن
33

قيمة
الدعاوى
ريال قطري

5,397,378.00

قيمة التعويضات
التي تم الحكم فيها
حاليًا
ريال قطري

205,000

√

لجنة التدقيق

√

لجنة الترشيحات

√
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المادة ()٥
الشروط الواجب
توافرها في
أعضاء المجلس

ويشترط في عضو المجلس ما يلي:
 .1أن أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما ،وأن يكون متمتعا
باألهلية الكاملة.



 .2أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ،أو في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،او في جريمة من الجرائم
المشار إليها في المادة ( )٤٠من القانون رقم ( )٨لسنة ٢٠١٢
بشأن هيئة قطر ألسواق المالية ،والمادتين ( )٣٣٤و(ه )٣٣من
القانون رقم ( )١١لسنة  ٢٠١٥بإصدار قانون الشركات التجارية ،أو
أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة
لرقابة الهيئة بموجب المادة ( ٣٥فقرة  )١٢من القانون رقم
( )٨لسنة  ٢٠١٢المشار إليه ،او أن يكون قد قضي بإفالسه،
مالم يكن قد رد إليه اعتباره.



 .3أن يكون مساهما ،ومالكا عند انتخابه أو خالل ثالثين يومأ
من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام
األساسي؛ ويجب إيداعها خالل ستين يومأ من تاريخ بدء
العضوية لدى جهة اإليداع مع عدم قابليتها للتداول
أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق
على ميزانية أخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ،وأن
تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين
والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس،
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت
عضويته ،ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.



 .4وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر
فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه
وبين عضوية المجلس.



 .5وفي جميع األحوال ،تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء
وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة العتمادها
قبل التاريخ المحدد النتخابات المجلس بأسبوعين على األقل
مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح ،وصورة طبق األصل من
متطلبات الترشيح.



وقد استوفى أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن
ً
وفقا لمتطلبات الهيئة
شروط العضوية ومتطلباتها
التنظيمية ذات الصلة؛ كما قدموا إقرارا مكتوبًا بأنهم لم
يتلقوا أي عقوبة جنائية أو جريمة ضد الشرف أو النزاهة أو أي
من الجرائم المخلة باألمانة ،او أي من الجرائم المشار إليها
في قوانين هيئة قطر لألسواق المالية ،وكذلك القانون
رقم ( )١١لسنة  ٢٠١٥بإصدار قانون الشركات التجارية ،والمادة
رقم  40من قانون رقم  8لسنة  ،2012حيث ال يقل عمر أي
عضو عن واحد وعشرين عاما ،ويتمتعون باألهلية الكاملة.
يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة في شركة الخليج للمخازن
الحد األدنى من أسهم العضوية المطلوبة والمنصوص
عليها في النظام األساسي للشركة )200,000( ،مئتان ألف
سهمًا من أسهم الشركة على األقل (المادة  26من النظام
األساسي) ،ويعفى العضو المستقل من نسبة التملك
المذكورة.

عدم االلتزام

ال ينطبق

كما أقر جميع أعضاء مجلس اإلدارة بعدم توليهم أي
منصب يحظر عليهم قانونًا الجميع بينه وبين عضوية
المجلس.
نستعرض فيما أدناه السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء لجان المجلس كمايلي:
الشيخ عبد اهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني
شغل الشيخ عبد اهلل منصب عضوية في مجلس إدارة
شركة الخليج للمخازن منذ العام  ،2009تم تعيينه كرئيس
مجلس اإلدارة في شركة الخليج للمخازن ممث ً
ال عن شركة
الدعائم التجارية.
ولدى الشيخ عبد اهلل خبرة تناهز العشر سنوات في مجال
األعمال ،إضافة إلى خبرته السابقة مع شركة قافكو،
ويشغل في الوقت الحالي منصبًا مع شركة منتجات،
والشيخ عبد اهلل عضو غير مستقل وغير تنفيذي في
مجلس اإلدارة.
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
يتمتع الشيخ فهد بخبرة واسعة في عدة مجاالت خالل
فترة تزيد عن  9سنوات ،ويعمل حاليًا كنائب المدير العام
لتطوير األعمال في بنك قطر الدولي ،وقد نال على شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األوروبية في
مدينة جنيف باالتحاد السويسري ،باإلضافة إلى حصوله
على تدريب في العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية
عمان بالمملكة األردنية الهاشمية.
العربية في مدينة
ّ
يشغل الشيخ فهد منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة
كممثل عن شركة المرقاب كابيتال في شركة الخليج
للمخازن ،والشيخ فهد عضو غير مستقل وغير تنفيذي في
مجلس اإلدارة.

االلتزام

االلتزام

يجب أن يكون عضو المجلس مؤهال ،ويتمتع بقدر كاف
من المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه
بصورة فعالة ،ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام
بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة
وأهدافها وغاياتها.

يتكون مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن وفق ما نص
عليه النظام األساسي من تسعة أعضاء ذو خبرة وكفاءة
عالية ،لديهم المعرفة الالزمة ألداء الشؤون اإلدارية والخبرة
المعنية في تنفيذ مهامهم بفعالية.

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد
حاز السيد أحمد على نجاح باهر في قطاع البيع بالتجزئة
في دولة قطر ،ولديه خبرة تزيد عن  25سنة في تطوير
الشركات ومنافذ البيع ،وهو حاليًا شريك ومدير لمجموعة
شركات البتيل ،كما أنه أحد مؤسسي شركة الخليج
للمخازن ،وقد التحق بعدة دورات تدريبية عسكرية وإدارية
متخصصة في العمل وعلوم اإلدارة في دولة قطر
والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية .والسيد أحمد عضو مجلس إدارة في
شركة الخليج للمخازن ممثال عن شركة البتيل التجارية،
وهو عضو غيرمستقل غير تنفيذي ،يشغل حاليًا رئاسة
لجنة المكافآت ،وعضو في لجنة الترشيحات في الشركة.
الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد
الدكتور حمد عضو مجلس إدارة الخليج للمخازن ممث ً
ال
عن مجموعة الشمائل المحدودة ،و هو أحد الشخصيات
المرموقة في القطاع البيئي في دولة قطر ،ولديه خبرة
تزيد عن  34عامًا في مجال الشؤون البيئية مع العديد
من الشركات والوزارات ،ولديه خبرة واسعة في شركات
االستثمار الزراعي وفي مجال التدقيق الداخلي وعمل
كمستشار الرئيسي لشركة الحصاد الغذائية ،باإلضافة
إلى انتسابه إلى عدة لجان ومجالس إدارية ، ،وقد نال على
شهادة الدكتوراه في علم النبات من جامعة نوتينغهام
في المملكة المتحدة .وهو عضو مستقل غير تنفيذي
يشغل حاليا رئاسة لجنة التدقيق في الشركة.
السيد سلطان يوسف خاطرالسليطي
تم تعيين السيد سلطان كعضو في مجلس اإلدارة كممثل
لشركة السنام التجارية عام  ،2019شغل السيد سلطان
العديد من المناصب في مجاالت مختلفة  ،بما في ذلك
عاما  ،ويعمل حاليًا
المالية واألمن لمهنة تمتد ألكثر من ً 27
في مكتب رئيس الوزراء السابق .حصل على بكالوريوس في
الفنون واختص بالتاريخ من جامعة بيروت في لبنان .السيد
سلطان هو عضو غير تنفيذي وغير مستقل في مجلس
اإلدارة ،و هوعضو في لجنتي المكافآت والتدقيق.
السيد محمد حسن محمد العمادي
انضم السيد محمد إلى مجلس اإلدارة كعضو مستقل غير
تنفيذي في عام  ، 2021حيث قدممن خالل خبرته الواسعة
في العديد من المجاالت المصرفية والمالية .يتمتع السيد
عاما مع مصرف الريان ،حيث يشغل حاليًا
محمد بخبرة 12
ً
منصب رئيس المؤسسات المالية في قطر  ،بعد أن قضى
بضع سنوات كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة لمكتب
فرع البنك في المملكة المتحدة .حصل على شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال مع تخصصه بالتسويق من
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
في مصر .هو مدير محترف معتمد من خالل معهد
المديرين المحترفين في كلية األعمال بجامعة جيمس
ماديسون في الواليات المتحدة األمريكية ؛ وحاصل على
شهادة في االستشارات والممارسات المتعلقة بالرهن
العقاري ( )CeMAPمن معهد لندن لألعمال المصرفية
والمالية بالمملكة المتحدة .يرأس السيد محمد لجنة
الترشيحات وهو عضوفي لجنة التدقيق الداخلي ،وهو
عضو غير تنفيذي ومستقل في مجلس اإلدارة.
السيدة هنادي الصالح
ترأس السيدة هنادي مجلس إدارة شركة أجيليتي ،أحد
أكبر الشركات اللوجستية العالمية ،كما أنها تمتلك سجل
حافل بالخبرة التنفيذية العالمية تشمل مناصب قيادية
في التخطيط المالي وعالقات المستثمرين ،وقد نالت
السيدة هنادي شهادة البكالوريوس من جامعة تافتس
في الواليات المتحدة األمريكية .وهي عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي ،غير مستقل.
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االلتزام

عدم االلتزام

السيد محمد عبدالمنعم السيد
انتسب السيد عبد المنعم السيد إلى مجلس إدارة شركة
الخليج للمخازن في عام  ،2021لديه خبرة تقارب عقد كامل
في مجالي التمويل واالستثمار .يشغل حاليًا منصب عضو
في مجلس إدارة شركة إنماء القابضة ونائب رئيس مجلس
اإلدارة في الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية.
حصل السيد محمد على شهادة بكالوريوس في إدارة
ً
إضافة إلى شهادة ماجستير
األعمال والمحاسبة والمالية
في اإلدارة والتجارة الدولية من جامعة نوتنغهام ترنت
في المملكة المتحدة .السيد محمد عضو غير تنفيذي
ومستقل ،تم تعيينه كعضو في لجنة الترشيحات.
المادة ()٦
تشكيل
المجلس

يشكل المجلس وفقا للقانون والنظام األساسي
للشركة ،على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على األقل
من المستقلين ،وأن تكون أغلبية األعضاء بالمجلس من
غير التنفيذيين ،ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد
المجلس لتمثيل األقلية ،وآخر لتمثيل العاملين بالشركة.



الهيكل والتركيب
تم تحديد هيكل مجلس اإلدارة في النظام األساسي
لشركة  GWCتحديدً ا في المادة  ،25فإنه ينص على تسعة
( )9أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة عن طريق
االقتراع السري باسلوب تراكمي كل ثالثة سنوات.

وفي جميع األحوال ،يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم
تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.

ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل هم أعضاء مستقلين
وفقًا لبنود قانون حوكمة الشركات .كما أن جميع أعضاء
مجلس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.
ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة رئيسه ونائبه من بين أعضائه
بأغلبية تصويت المجلس السري.
خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في 15
فبراير  ، 2021تم إجراء انتخابات مجلس اإلدارة بما يتماشى مع
المتطلبات التنظيمية لتكوين مجلس اإلدارة  ،وتم انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات من  2021إلى .2023
تم االفصاح عنهم على الموقع االلكتروني لشركة الخليج
للمخازن.
تعد لجنة الترشيحات هي المسؤولة على اعتماد أعلى
معايير الشفافية في عملية الترشح لعضوية مجلس
اإلدارة .يجب على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة تقديم
إقرار مكتوب يفيد بعدم توليه أي منصب وظيفي محظور
قانونيًا مع عضوية مجلس إدارة .GWC

المادة ()7
حظر الجمع بين
المناصب

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن ،ال يجوز ألحد
بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس
في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة،
وال أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات
تقع مراكزها الرئيسية في الدولة ،وال أن يكون عضوا منتدبا
لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في
الدولة ،وال أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين
تمارسان نشاطا متجانسا.



• ال يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو
نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي
في الدولة ،وال أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من
ثالث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة ،وال أن يكون
عضوا منتدبا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها
الرئيسي في الدولة ،وال أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة
شركتين تمارسان نشاطا متجانسا.

ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي
بالشركة ،وال يجوز للرئيس أن يكون عضوا في أي من لجان
المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.

• ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي
بالشركة ،وال يجوز للرئيس أن يكون عضوا في أي من لجان
المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.

ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقرارا سنويا
يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك ،يقر فيه
كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع
بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.
المادة ()8
الوظائف
والمهام
الرئيسية
للمجلس

يُعد المجلس ميثاقا يسمى “ميثاق المجلس” يحدد
فيه مهام المجلس ،وحقوق وواجبات الرئيس واألعضاء
ومسؤولياتهم ،وفقا ألحكام القانون وهذا النظام ،ويجب
نشره على الموقع االلكتروني للشركة.
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قدم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة إقرار كتابيًا سنويًا لاللتزام
بتطبيق أحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة التي تنص على أنه:

خالل عام  ،2021فإن رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس
وكذلك اإلدارة التنفيذية العليا لم يشاركو في أي أعمال
تتنافس مع الشركة ،ولم يتداولوا لحسابهم الخاص أو
لحساب آخرين في أنشطة أحد فروع الشركة.



اعتمد مجلس اإلدارة في شركة الخليج للمخازن ميثاقا
للمجلس ،تتم مراجعته دوريًا ،والذي يوفر إطارًا حول كيفية
عمل المجلس ونوع القرارات التي يجب أن يتخذها والقرارات
التي يمكن للمجلس تفويضها لإلدارة مع تقديم تقارير
دورية إلى المجلس حول ممارسة الصالحيات المفوضة إليه.

االلتزام

ال ينطبق

السيد أحمد محمد رمل المناعي
لدى السيد أحمد الرمل المناعي ما يقارب  25عامًا من
الخبرة في إدارة الشؤون الدولية وتنظيم المؤتمرات
العالمية ،ال سيما في منصبه كسفير ديوان عام في وزارة
الخارجية .السيد أحمد عضو غير تنفيذي ومستقل ،تم
تعيينه كعضو في لجنة المكافآت.

ويجب أن يتضمن “ميثاق المجلس” المهام والوظائف
الرئيسية للمجلس على أن تتضمن  -على األقل  -ما يلي:
 .1اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف
على تنفيذها ومن ذلك:



 .1.1وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة
وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

تم نشرميثاق مجلس اإلدارة على الموقع االلكتروني
لشركة الخليج للمخازن وهو متاح ً
أيضا كنسخة مطبوعة
ألي مساهم عند الطلب.
حدد مجلس اإلدارة جميع مهامه واختصاصاته وحقوقه
في الميثاق متضمنًا شرحًا تفصيليًا عن مهام المجلس.
تمتلك أيضًا كل لجنة ميثاقًا يشرح دورها وآلية عملها .وقد
تم توفير نسخة من هذه المواثيق على الموقع اإللكتروني
للشركة.

 .1.2تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها
وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.

تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بشكل
عام ،المراجعة والموافقة على مهمة الشركة ووضع
االستراتيجية العامة ،ومراقبة وتقييم أداء أعمال المجموعة،
وتحديد المخاطر الرئيسية وضمان تنفيذ اإلجراءات
والضوابط الالزمة إلدارة هذه المخاطر ،ومراجعة والموافقة
على الشؤون الهامة مثل النتائج المالية واالستثمارات
وغيرها من المعامالت المادية الهامة.

 .1.3اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ،وتملك
األصول والتصرف بها.
 .1.4تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.
 .1.5المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها
بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات
بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.

كما تتضمن وظائف المجلس ما يلي:

 .1.6اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة ،والذي
تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل
وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية
وسائر األطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول
اتصال.

• اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف
على تنفيذها؛
• وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها؛
• إقرار الميزانيات المالية السنوية للشركة باإلضافة إلى تحديد
الهيكل الرأسمالي؛

 .1.7اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن
تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا
لهذا النظام.
 .2وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها،
ومن ذلك:

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

• اإلشراف على الميزانيات والموافق عليها مما تتضمن شاملة
الخطط المالية والرأسمالية والترويجية وخطط النفقات النقدية؛



 .2.1وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة
حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس واإلدارة
التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام
أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت
مع األطراف ذوي العالقة.

• تحديد أهداف ألداء الشركة المالي والمكافآت لبلوغ هذه
األهداف واإلشراف على تنفيذها؛
• التأكد من وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب
المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ،اعتمدت
الشركة إطار سياسة لتعويض أصحاب المصلحة تحدد آلية
التعويض على النحو التالي:
 .iآلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي
تقرها األنظمة وتحميها العقود.

 .2.2وضع نظام اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية
ويمنع تعارض المصالح واستغالل المعلومات التي ال تتاح
للجمهور ،على أن يتضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها
عند التعامل في األوراق المالية من قبل األشخاص المطلعين،
وتحديد فترات حظر تداول هؤالء في األوراق المالية للشركة أو
أي شركة من مجموعتها ،فضال عن إعداد قائمة باألشخاص
المطلعين وتحديثها ،وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها
فور اعتمادها أو تحديثها.

 .iiآلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة
وأصحاب المصالح.
 .iiiآلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين
والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 .ivقواعد السلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة
بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة
وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح ،وآليات مراقبة
تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

 .2.3التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما فيها
األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

	.vمساهمة الشركة االجتماعية.

 .2.4التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر ،وذلك
من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه
الشركة وطرحها بشفافية.

 .viتحديد سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذات العالقة
وتقديم العقود لإلقرار من قبل الجمعية العامة.

 .2.5المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في
الشركة.

• وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها،
ومن ذلك:

 .3وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذ
النظام واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند
الحاجة.



 .4وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية
المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة
لها.



 .5وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح
من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ،ويجب أن تغطي هذه
السياسة-بوجه خاص-اآلتي:



 .5.1آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم
التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

 .iوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت
التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية
العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة
ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي
العالقة.
 .iiوضع نظام اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية
ويمنع تعارض المصالح واستغالل المعلومات التي ال تتاح
للجمهور ،على أن يتضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها
عند التعامل في األوراق المالية من قبل األشخاص المطلعين،
وتحديد فترات حظر تداول هؤالء في األوراق المالية للشركة أو
أي شركة من مجموعتها ،فضال عن إعداد قائمة باألشخاص
المطلعين وتحديثها ،وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور
اعتمادها أو تحديثها.
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عدم االلتزام

ال ينطبق

 .iiiالتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما فيها
األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

 .5.3آلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين
والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

 .ivالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر ،وذلك
من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه
الشركة وطرحها بشفافية.

 .5.4قواعد السلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة
بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة
وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح ،وآليات مراقبة
تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

 .vالمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

 .5.5مساهمة الشركة االجتماعية.
 .6وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة
واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين
وأصحاب المصالح اآلخرين.



 .7توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية
العامة بالطريق الذي رسمه القانون ،ويجب أن تشتمل الدعوة
واف عن جدول أعمال الجمعية العامة
واإلعالن على ملخص ٍ
متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.



 .8اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية
العليا ،وخطة التعاقب على إدارتها.



 .9وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية،
والتحليل المالي ،والتصنيف االئتماني وغيرهم من مقدمي
الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات األسواق المالية
لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.



 .10وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة
المخاطر بالشركة.



 .11اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح
مكافآت أعضاء المجلس ،وحوافز ومكافآت اإلدارة التنفيذية
العليا والعاملين بالشركة وفقًا لمبادئ هذا النظام وبدون
أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ،وعرضها على
ّ
الجمعية العامة سنويا إلقرارها.



 .12وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة ،وعرضها
على الجمعية العامة إلقرارها.



 .13وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس ،واإلدارة التنفيذية
العليا.



االلتزام

االلتزام

 .5.2آلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة
وأصحاب المصالح.

المادة ()9
مسؤوليات
المجلس

يمثل المجلس كافة المساهمين ،وعليه بذل العناية الالزمة
في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة
الشركة والشركاء والمساهمين ،وأصحاب المصالح ،ويحقق
النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع،
وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من األعمال
والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد
تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من
أخرى.

 .1وافق رئيس مجلس اإلدارة على تحديد السلطة الممنوحة
إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة ،بموجب تفويض عام
يحدد الصالحيات والمهام المفوضة إلى الرئيس التنفيذي
للمجموعة مبينًا حدود ومدة تلك السلطة.
 .2تم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في النظام
األساسي للشركة.
 .3جميع القروض التي تم أخذها من قبل الشركة تتماشى
مع المتطلبات المحددة في النظام األساسي للشركة
ومع أغراض الشركة.

ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام األساسي
للشركة ،و”ميثاق المجلس” المشار إليه في المادة السابقة.

 .viتحرير تقرير حوكمة ال تتناقض بنوده مع بنود قانون الحوكمة،
واإلشراف والمراقبة على فعالية هذا النظام وتعديله عند
الحاجة.

 .4وافق رئيس مجلس اإلدارة على “مصفوفة تفويض
المهام” التي تحدد مسؤوليات األشخاص المعنيين في
المراكز الهامة في الشركة.

وعلى المجلس-بما ال يخالف أحكام القانون-أن يؤدي وظائفه
ومهامه ،وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي:

 .viiتحديد سياسات ومعايير وإجراءات خاصة وواضحة فيما يتعلق
بعضوية المجلس وتنفيذها بعد اإلقرار عليها من قبل الجمعية
العامة.

 .1يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام،
وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية ،أو من
أي مصدر آخر موثوق به.

وقد فوّ ض مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة
للقيام بأعمال اإلدارة واألعمال اليومية للمجموعة ،كما تم
تفويضه رسميا بعدة مسؤوليات وصالحيات من اختصاص
المجلس للقيام بها نيابة عنه.

 .2يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بما يحقق
مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه
بالمجلس.

كذلك تمت الموافقة على هيكل مكافآت وتعويضات
اإلدارة التنفيذية من قبل المجلس قبل تنفيذها.

 .3يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية،
وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ،كما يحدد الموضوعات التي
يحتفظ بصالحية البت فيها ،وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن
ممارستها للصالحيات المفوضة.

يتم تقييم أعضاء مجلس اإلدارة ولجانة بصورة دورية
من قبل رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات،
كما يقوم رئيس مجلس اإلدارة بتقييم الرئيس التنفيذي
للمجموعة.

المادة ()10
تفويض المهام

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد



مسؤوليات المجلس تتضمن دون الحصر ما يلي:
• مراجعة وإقرار استراتيجيات وخطط وأهداف الشركة؛



• اإلشراف على استقدام إدارة الشركة العلية وضمان
اختيارهم بشكل مناسب وعادل؛
• مراجعة فعالية إطار الشركة للضوابط الداخلية؛



• المحافظة على أحدث المستجدات من المجلس واإلدارة
التنفيذية العليا؛
• ضمان تطبيق الشركة كافة أحكام ولوائح هيئة قطر
لألسواق المالية؛

 .4يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس
الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال عن
تدريبهم إن لزم األمر.



• بشكل عام ،ضمان تطبيق الشركة والتزامها مع كافة
قوانين وأحكام ولوائح السارية في دولة قطر ،بشكل
مباشر أو من خالل األطراف المفوّ ضة؛

 .5يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية
عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس
غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام
بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.



• عقد اجتماع الجمعية العامة؛

 .6ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات،
أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ،أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم
إال إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه،
وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ،فال يجوز للمجلس
القيام بالتصرفات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة ،ما لم
تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.



بما ال يخل باختصاصات الجمعية العامة ،يتولى المجلس جميع
الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها؛ ويجوز له تفويض لجانه
في ممارسة بعض صالحياته ،وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر
للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على
طبيعة تلك المهام.
وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن
شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصًا آخرين للقيام ببعض
أعماله ،وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير
محددة المدة.

• تحديد اإلجراءات المتعلقة بممارسات الحوكمة وضمان
تطبيقها باستمرار؛
• إعالم المجلس باستمرار عن أحدث التطورات في الحوكمة
وأفضل الممارسات؛
• هناك بعض الحاالت حيث قامت إدارة الشركة بالتخلص
من أصول الشركة بعد الموافقة من لجنة المناقصات
التي يرأسها عضو مجلس اإلدارة.
أحكاما للدخول في
يتضمن النظام األساسي للشركة
ً
قروض تمتد ألكثر من ثالث سنوات  ،أو بيع أو رهن عقارات
الشركة  ،أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم  ،وعلى
هذا النحو يُسمح لمجلس اإلدارة بالقيام بذلك.



لقد قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على
ميثاق مجلس اإلدارة.
كما عين مجلس اإلدارة اللجان التالية:
 .1لجنة المكافآت
 .2لجنة التدقيق
 .3لجنة الترشيحات
وقد تم تخصيص ميثاق للمجلس وميثاق لكل لجنة على
حدة مبينا فيه دور كل لجنة ومسؤولياتها ووظائفها،
وقد تم اإلفصاح عن كافة المواثيق إلى المساهمين
وإدراجها في موقع الشركة اإللكتروني ،ويتم تحديث
هذه البيانات عند الضرورة وعندما يطرأ عليها أي تغيير.
يتم تنظيم دور مجلس إدارة  GWCمن خالل ميثاق
مجلس اإلدارة والذي يحدد واجبات أعضاء مجلس اإلدارة
ً
أيضا مهام
باإلضافة إلى مسؤولياتهم .يسرد الميثاق
المجلس ومسؤولياته .تتوافق مسؤوليات مجلس
اإلدارة كما هو موضح في ميثاق مجلس اإلدارة والنظام
األساسي للشركة مع متطلبات نظام الحوكمة الصادر
عن هيئة قطر لألسواق المالية.
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المادة ()11
واجبات الرئيس

عدم االلتزام

االلتزام

الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ،وهو
المسؤول األول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة
والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين
وسائر أصحاب المصالح ،ويجب أن يتضمن “ميثاق المجلس” مهام
ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على األقل ما يأتي:

يتضمن دورومسؤوليات مجلس إدارة شركة الخليج
للمخازن بشكل واسع مراجعة والموافقة على أهداف
الشركة واستراتيجياتها العامة وتقييم واإلشراف على
تصرفات شركات المجموعة وتحديد المخاطر الرئيسية
التي قد تواجهها وتوفير أنظمة السيطرة لمواجهة
هذه المخاطر ،ومراجعة والتصديق على األمور الهامة
ً
إضافة
مثل النتائج المالية واالستثمارات والتصفيات
إلى غيرها من المعامالت المادية األخرى .و قد فوض
المجلس اإلدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي
للمجموعة بإدارة األعمال اليومية لعمليات المجموعة.
يعد رئيس مجلس اإلدارة مسؤو ً
ال عن ضمان األداء المتميز
وفعال بما في ذلك
للمجلس ،وذلك بشكل مناسب
ّ
تسليم المعلومات المتكاملة والدقيقة في الوقت
المناسب ألعضاء مجلس اإلدارة.

 .1التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسيّة بشكل
فعال وفي الوقت المناسب.
ّ



 .2الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األخذ بعين االعتبار أيّة مسألة
يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.



وفعال في
 .3تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي
ّ
تصريف شؤون المجلس ،لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق
مصلحة الشركة.



 .4إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة
بالشركة وبالمجلس ولجانه ألعضاء المجلس.



الرئيس ال يشغل عضوية أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة
المحددة في هذا الميثاق.

الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم
 .5إيجاد قنوات التواصل
ّ
إلى المجلس.



باإلضافة إلى ما ينصه ميثاق مجلس اإلدارة ،تتضمن
مهام ووظائف رئيس المجلس ما يلي:

 .6إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين ،بصورة خاصة ،بالمشاركة
الفعالة وتشجيع العالقات الب ّناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير
ّ
التنفيذيين.



 .7إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام ،ويجوز
للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.



 .8يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ،ويجوز للرئيس أن
يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صالحياته.



 .1االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ،وعدم االنسحاب من
المجلس إال لضرورة وفي الوقت المناسب.



 .2إعالء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح
وتقديمها على المصلحة الخاصة.



 .3إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتيجية للشركة ،وسياستها في تنفيذ
مشاريعها ،ونظم مساءلة العاملين بها ،ومواردها ،والتعيينات األساسيّة،
ومعايير العمل بها.



	.4مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها ،ومراجعة التقارير
الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنويّة ونصف السنويّة والربعيّة.



 .5اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة ،والعمل على
تطبيقها بالشكل األمثل وفقا لهذا النظام.



 .1التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسيّة
فعال وفي الوقت المناسب.
بشكل ّ
 .2الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األخذ بعين االعتبار
أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس ،وقد يفوّ ض
الرئيس عضو من أعضاء المجلس لهذا الغرض ولكنه يتحمل
مسؤولية التأكد من تنفيذ المهمة بالشكل المناسب.
 .3تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي
وفعال في تصريف شؤون المجلس ،لضمان قيام المجلس
ّ
بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.

المادة ()14
اجتماعات
المجلس

يعقد المجلس ستة اجتماعات -على األقل-خالل السنة،
وال يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع ،وال يكون
اجتماع المجلس صحيحًا إال بحضور أغلبية األعضاء على أن
يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
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 .3تقدم اإلدارة التنفيذية تقريرا إلى مجلس اإلدارة على أساس ربع
سنوي عن حالة تحقيق األهداف والغايات خالل عام .2021
 .4استخدم أعضاء مجلس اإلدارة مهاراتهم المتنوعة
والمتخصصة إلدارة الشركة؛ وذلك بتقديم اآلراء والتوجيهات
التي لعبت دورا هاما في القرارات الحاسمة واألسس النهائية
خالل العام.

 .5شارك أعضاء مجلس اإلدارة مشاركة فعالة في الجمعيات العامة
للشركة في عام .2021
 .6وقبل اصدار أي بيان أو إفصاح إلى العامة حول الشركة فإنه يتعين
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة من خالل الممارسة المعتادة أن
يتم توضيح األمر مع رئيس مجلس اإلدارة.
 .7خالل عام  ،2021التزمت شركة الخليج للمخازن بكشف العالقات
المالية والتجارية في الوقت المناسب ،واألطراف المتقاضية ،بما
في ذلك الجهات القضائية ،التي قد يكون لها آثار مالية على
أسهم الشركة.
 .8عينت الشركة بعد موافقة مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي
( ،)GCEOومدير العمليات ( ،)COOوالمدير المالي ( ،)CFOومدير
التسويق واالتصاالت ،كمتحدثين رسميين مفوضين لشركة .GWC
كمتحدثين رسميين باسم الشركة.
 .9وقع جميع أعضاء مجلس اإلدارة إقرارًا مكتوبًا للكشف عن جميع
العالقات المالية والتجارية المتعلقة بهم ،والمنازعات بما في



عقد مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن كافة اجتماعات
المجلس بدعوة من رئيسه ورئاسته ،وقد تم إرسال الدعوة
مرفقة بجدول األعمال لحضور االجتماعات لكل عضو قبل
التاريخ المحدد النعقاده بأسبوع على األقل.



عقد مجلس اإلدارة ست ( )6اجتماعات خالل العام دون أن
تنقضي ثالثة أشهر بين االجتماعات ،وقد حضر االجتماعات
أغلبية أعضاء المجلس.
جدول اجتماعات مجلس اإلدارة

وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس
لتمثيله في الحضور والتصويت ،على أنه ال يجوز أن يمثل
العضو الواحد أكثر من عضو ،وإذا تغيب عضو المجلس عن
حضور ثالثة اجتماعات متتالية ،أو أربعة اجتماعات غير متتالية
دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستق ً
يال.

 26يناير 2021
 15فبراير2021
 27أبريل 2021
 27يوليو 2021

ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة
من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها ،تمكن المشارك
من االستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار
القرارات.

يحل نائب الرئيس مجلس إدارة الشركة محل رئيس
مجلس اإلدارة عند غيابه

 .2يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بشكل عام باالمتثال وااللتزام
والتقيّد بمتطلبات اجتماع مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

 .9اإلفصاح عن العالقات المالية والتجارية ،والدعاوى القضائية التي قد
تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.



المادة ()13
الدعوة لالجتماع

 .6ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.

المادة ()12
التزامات أعضاء
المجلس

 .8عدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي
مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك ،وعلى المجلس تسمية
المتحدث الرسمي باسم الشركة.



يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ،ووفقا لما ينص عليه
النظام األساسي للشركة ،وعلى الرئيس أن يدعو المجلس
إلى االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل،
وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال قبل
التاريخ المحدد النعقاده بأسبوع على األقل ،ويجوز ألي عضو
طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال.

 .5إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين ،بصورة خاصة،
الفعالة وتشجيع العالقات الب ّناءة بين أعضاء
بالمشاركة
ّ
المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي:

 .7المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة ،وتحقيق
مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.



ويجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل
تخص الشركة.
على نفقة الشركة فيما يتع ّلق بأيّة مسألة
ّ

الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال
 .4إيجاد قنوات التواصل
ّ
آرائهم إلى المجلس.

 .1حدد النظام األساسي للشركة بوضوح أدوار مجلس اإلدارة .عند
تفسير هذه الوظائف ،عادة ما يتبع أعضاء مجلس اإلدارة اتجاه
واضح في الطريقة التي يمارس بها المجلس وظائفه الرئيسية،
وتفاصيل التفويض أو الوظائف األخرى لإلدارة.

االلتزام

ال ينطبق

يتضمن دورومسؤوليات مجلس إدارة شركة الخليج
للمخازن بشكل واسع مراجعة والموافقة على أهداف
الشركة واستراتيجياتها العامة وتقييم واإلشراف على
تصرفات شركات المجموعة وتحديد المخاطر الرئيسية
التي قد تواجهها وتوفير أنظمة السيطرة لمواجهة
هذه المخاطر ،ومراجعة والتصديق على األمور الهامة
ً
إضافة
مثل النتائج المالية واالستثمارات والتصفيات
إلى غيرها من المعامالت المادية األخرى .و قد فوض
المجلس اإلدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي
للمجموعة بإدارة األعمال اليومية لعمليات المجموعة.

 .6استغالل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم
ّ
ومؤهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة ،والعمل
على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر
أصحاب المصالح.



عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

 26أكتوبر 2021
 22ديسمبر 2021
لم يتغيب أي عضو من مجلس اإلدارة عن ثالثة اجتماعات
متتالية دون عذر مقبول من المجلس.

المادة ()15
قرارات المجلس

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن ،تصدر قرارات
المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ،وعند تساوي
األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع ،ويحرر محضر
لكل اجتماع ،يحدد فيه أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين،
ويبين ما دار باالجتماع ،ويوقع من رئيس االجتماع وأمين السر،
وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت
اعتراضه في محضر االجتماع.
ويجوز للمجلس ،في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال،
إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه
كتابة على تلك القرارات ،وعلى أن تعرض في االجتماع التالي
للمجلس ،لتضمينها محضر اجتماعه.



تم إصدار قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين
والممثلين ،وتم تحرير محضر لكل اجتماع ،تم تحديد أسماء
األعضاء الحاضرين والغائبين ،وقام رئيس االجتماع وأمين السر
بالتوقيع على المحضر.
إذا تساوت األصوات خالل االجتماع يرجح تصويت الرئيس أو من
ينوب عنه .يجوز لمجلس اإلدارة في حالة االستعجال إصدار
قراراته بالتمرير بشرط الحصول على موافقة جميع األعضاء
ً
كتابة ومناقشة القرارات في االجتماع التالي وتسجيلها في
محضر االجتماع.
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المادة ()16
أمين السر

يصدر المجلس قرارا بتسمية أمين سر المجلس ،وتكون
األولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو
المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها ،ولمن تكون
له خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في تو ّلي شؤون شركة
مدرجة.

عدم االلتزام

ال ينطبق

االلتزام

االلتزام



عينت الشركة أمين سر لمجلس إدارتها ،تتوافق وظيفتها مع
قانون الحوكمة ،كما أن أمين سر مجلس اإلدارة لديها خبرة
تفوق الثمان سنوات في التعامل مع شؤون الشركة.

 .2ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.
 .3وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة
تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.
ً
إضافة إلى تلقي طلبات الترشح
 .4القيام بتقييم ذاتي ألداء المجلس
لعضوية المجلس.

وألمين السر بعد موافقة الرئيس االستعانة بمن يراه من
العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.
المادة ()17
مهام وواجبات
أمين السر

المادة ()18
لجان المجلس

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس
فيما يقومون به من مهام ،ويلتزم بتسيير كافة أعمال
المجلس ومنها:

 .5رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة
توصياتها في هذا الشأن ،على أن ُترسل نسخة منها إلى الهيئة.

تتضمن مهام أمين السر ما يلي:

 .1تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء األعضاء
الحاضرين والغائبين ،ويبين فيها ما دار باالجتماع ،ويثبت بها
اعتراضات األعضاء على أي قرار أصدره المجلس.



 .2قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب
تاريخ إصدارها.



 .3قيد االجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد
لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا
فيها :األعضاء الحاضرين والغائبين ،والقرارات التي اتخذها
المجلس في االجتماع ،واالعتراضات إن وجدت.



 .4حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ،وتقاريره وكافة
سجالت ومراسالت المجلس ومكاتباته في سجالت ورقية
وإلكترونية.



 .5إرسال الدعوة ألعضاء المجلس ،والمشاركين-إن وجدوا-
مرفقا بها جدول األعمال قبل التاريخ المحدد النعقاد
االجتماع بأسبوعين على األقل ،واستالم طلبات األعضاء
بإضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ تقديمها.



 .6التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس ،وبين األعضاء
فيما بينهم ،وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب
المصالح بما فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين.



 .7تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع
وثائق ومستندات الشركة ،وكذلك المعلومات والبيانات
الخاصة بها.



 .8حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب
المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا
النظام.



 .6رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليال شامال ألداء المجلس
محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.

 .iتحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء األعضاء
الحاضرين والغائبين ،ويبين فيها ما دار باالجتماع ،ويثبت بها
اعتراضات األعضاء على أي قرار أصدره المجلس؛
 .iiقيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ
إصدارها؛
 .iiiقيد االجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا
الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا فيها:
األعضاء الحاضرين والغائبين ،والقرارات التي اتخذها المجلس في
االجتماع ،واالعتراضات إن وجدت؛
 .ivحفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ،وتقاريره وكافة سجالت
ومراسالت المجلس ومكاتباته في سجالت ورقية وإلكترونية؛
 .vإرسال الدعوة ألعضاء المجلس ،والمشاركين  -إن وجدوا-مرفقا
بها جدول األعمال قبل التاريخ المحدد النعقاد االجتماع بأسبوعين
على األقل ،واستالم طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول
األعمال وإثبات تاريخ تقديمها؛

ثانيا :لجنة المكافآت ،برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية
اثنين على األقل ،ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة
الالزمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل -على األقل-في
اآلتي:

أحمد محمد رمل المناعي  -عضو
سلطان يوسف خاطر السليطي  -عضو
بعد تشكيل اللجنة تم اإلقرار على ميثاقها ومسؤولياتها
الرئيسية ونشر هذا الميثاق على موقع الشركة.
مهمة لجنة المكافآت العامة تتضمن تحديد السياسة
العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا ،بما فيها طريقة
تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية
العليا ،وال تزيد المكافأة السنوية للمجلس عن  5%من الربح
الصافي للشركة بعد خصم االحتياطات واالستقطاعات
القانونية وتوزيع األرباح النقدية والعينية على المساهمين
للعام المالي الراهن.

.viiتمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق
ومستندات الشركة ،وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها؛

وتأخذ اللجنة بعين االعتبار في تحديد المكافآت مهام
أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا ونطاق واجباتهم
باإلضافة إلى أداء الشركة ،وتتضمن المكافآت العناصر الثابتة
والمتعلقة باألداء ،مع التنويه بأن العناصر المتعلقة باألداء
تنظر في أداء الشركة على المدى الطويل.

 .viiiحفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب
المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.

يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثالث لجان
على األقل هي كالتالي:
أوال :لجنة الترشيحات ،برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية
اثنين على األقل ،ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة
الالزمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل -على األقل-في

 .1لجنة المكافآت
 .2لجنة التدقيق

اآلتي:

 .3لجنة الترشيحات

 .1إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل
اللجنة وعرضه على المجلس ،والقيام بمراجعات دورية كلما
تطلب األمر.

 .1وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في
انتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.



 .2ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.



 .3وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة
تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.



قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات بعضوية ثالث أعضاء
من أعضاء المجلس وبرئاسة أحد هؤالء األعضاء ،أعضاء لجنة
الترشيحات هم؛

 .4ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف اإلدارة التنفيذية العليا.





 .7رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليال شامال ألداء المجلس
محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.
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أحمد مبارك العلي المعاضيد  -رئيس اللجنة

 .viالتنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس ،وبين األعضاء فيما
بينهم ،وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما
فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين؛

لجنة الترشيحات:

• محمد حسن العمادي – رئيس اللجنة
• أحمد مبارك العلي المعاضيد – عضو
• محمد عبدالمنعم السيد  -عضو
وتم المراعاة في اختيار اللجنة توافر الخبرة الالزمة لممارسة
اختصاصاتها التي تتمثل في اآلتي:
 .1وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في
انتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.

لجنة المكافآت
تتألف لجنة المكافآت من ثالثة أعضاء من أعضاء المجلس
يرأسها أحد هؤالء األعضاء .أعضاء لجنة المكافآت هم؛

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

لقد تم تأسيس اللجان التالية من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك
بعد انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة مباشرة:

 .6رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة
توصياتها في هذا الشأن ،على أن ُترسل نسخة منها إلى الهيئة.



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

ثالثا :لجنة التدقيق ،برئاسة أحد أعضاء المجلس
المستقلين وعضوية اثنين على األقل ،ويراعى في اختيار
أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين ،وأال يكون قد
سبق ألي منهم تدقيق حسابات الشركة خالل السنتين
السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير
مباشر ،وأن تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة اختصاصات
اللجنة التي تتمثل-على األقل-في اآلتي:

 .5تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

 .2وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم،
وضمان استقاللهم في أداء عملهم.
 .3اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة ،ومتابعة أعمال
مراقب الحسابات ،والتنسيق بينهما ،والتأكد من التزامهما
بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير
المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/
 )IASو( )ISAومتطلباتها ،والتحقق من اشتمال تقرير مراقب
عما إذا كان قد حصل على
الحسابات على إشارة صريحة ّ
ّ
كل المعلومات الضروريّة ،ومدى التزام الشركة بالمعايير
الدولية ( ،)IFRS/IASوما إذا كان التدقيق قد ُأجري وفقًا
لمعايير التدقيق الدولية ( )ISAأم ال.

لجنة التدقيق
تم تأسيس اللجنة برئاسة عضو مستقل وعضوية اثنين
أغلبيتهم أعضاء مستقلين ،تتمثل لجنة التدقيق بأعضائها
كما يلي؛
• د .حمد سعد محمد ال سعد – رئيس اللجنة.





• سلطان يوسف خاطر السليطي  -عضو
•	محمد حسن العمادي  -عضو.
ولم يسبق ألي منهم تدقيق حسابات الشركة خالل السنتين
السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير
مباشر ،وأن تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لممارسة اختصاصات
اللجنة التي تتمثل  -على األقل  -فيما يلي:
 .1إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل
اللجنة وعرضه على المجلس ،والقيام بمراجعات دورية
كلما تطلب األمر؛
 .2اللجنة مفوّ ضة للتعاقد مع مدققين خارجيين على نفقة
الشركة؛
 .3اجتمع لجنة التدقيق عند الحاجة وبشكل دوري كل ثالثة
أشهر على األقل وقامت بتحرير محاضر الجتماعاتهم؛

التقرير السنوي 63 GWC I ٢٠٢١

 .5دراسة ومراجعة تقارير ومالحظات مراقب الحسابات على
القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.



 .6تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة ،وما
تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك
األرقام والبيانات والتقارير.



 .7التنسيق بين المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا ،والرقابة
الداخلية بالشركة.



	.8مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر.



 .9إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف
من المجلس.



 .10التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب
الحسابات.



	.11مراجعة السياسات واإلجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة
وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.



	.12مراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى
خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت.



 .13وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر
بشكل دوري ،أخذا في االعتبار أعمال الشركة ،ومتغيرات
السوق ،والتوجهات االستثمارية والتوسعية للشركة.



 .14اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي
تعدها الشركة ،والترشيح لها.



 .15إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة
ورفعها للمجلس-في الوقت الذي يحدده-متضمنة
بناء على
توصياتها ،وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة ً
تكليف من المجلس أو رئيسه.



 .16تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.




	.17مناقشة مراقب الحسابات ،واإلدارة التنفيذية العليا بشأن
المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة
القرارات والتقديرات المحاسبية ،وعرضها على المجلس
لتضمينها بالتقرير السنوي.

 .5عند تأسيس اللجنة تم اإلقرار على مراجعها ومسؤولياتها
الرئيسية وشرح دورها العام ومسؤولياتها من خالل ميثاق
لجنة التدقيق؛

عدم االلتزام

ال ينطبق

االلتزام

االلتزام

 .4اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنويّة
والنصف سنويّة والربعيّة ومراجعتها.



 .4لم يحصل أي حادث أو نزاع بين اقتراحات اللجنة وقرارات
المجلس نتج بدوره إلى رفض المجلس اقتراحات اللجنة
فيما يخص المدقق الخارجي؛

المادة ()19
عمل اللجان

يصدر المجلس قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة ،ويحدد
فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها ،على
أال يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في
السنة.



ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها
المجلس ،وال يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية
أي لجنة ،ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة
واحدة تسمى “لجنة الترشيحات والمكافآت”.

 .6تقوم اللجنة دراسة ومراجعة تقارير ومالحظات مراقب
الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم
بشأنها وتضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين
وترشيحهم ،وضمان استقاللهم في أداء عملهم؛

بعد انتخاب المجلس الحالي في عام  ،2021قام المجلس
في أول اجتماع له بإصدار قرارًا بتسمية رئيس المجلس
وأعضاء كل لجنة من لجان المجلس الثالثة ( ،)3ولجان
المجلس هي لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت ولجنة
التدقيق ،وقامت كل لجنة عند تأسيسها بإصدار ميثاقها
التي تحدد مسؤولياتها ومهامها باإلضافة إلى اإلجراءات
المتبعة لديها.
وعقدت لجنة التدقيق ( )6ستة اجتماعات في عام  ،2021تم
التأكيد فيه بأن رئيس لجنة التدقيق ال يرأس أي من لجان
المجلس األخرى ،وحضر اجتماعات اللجان رئيس اللجنة
المعني وأغلبية أعضاء المعنيين ،وتم تحرير محضر لكافة
اجتماعات اللجان ،كما قامت اللجان بتحضير تقرير سنوي
عن أعمالهم خالل العام.

وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور رئيسها وأغلبية
أعضاءها ،ويحرر محضر لكل اجتماع ،يبين فيه ما دار باالجتماع،
ويوقع من رئيس اللجنة.
وترفع كل لجنة تقريرا سنويا إلى المجلس بما قامت به من
أعمال وما انتهت إليه من توصيات.

 .7اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة ،ومتابعة
أعمال مراقب الحسابات ،والتنسيق بينهما ،والتأكد من
التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق
وإعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق
الدولية ( )IFRS/IASو( )ISAومتطلباتها؛

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

جدول اجتماعات لجنة التدقيق

ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان ،وتضمين
تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.

 24يناير 2021
 09مارس 2021

 .8تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة،
وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة
تلك األرقام والبيانات والتقارير؛

 25إبريل 2021
 25يوليو 2021

 .9التنسيق بين المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا ،والرقابة
الداخلية بالشركة؛

 24أكتوبر2021
 20ديسمبر 2021

	.10مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر؛
لم يترأس أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أكثر من لجنة
واحدة في نفس الوقت .وقد حضر رئيس اللجنة وغالبية
األعضاء جميع اجتماعات اللجنة ،وتم تحرير محضر اجتماع
لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة .كما قامت كل لجنة
بإعداد تقرير سنوي عن عملها خالل العام.

 .11إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف
من المجلس؛
 .12التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب
الحسابات؛
	.13مراجعة السياسات واإلجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة
وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس؛
	.14مراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى
خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت؛
 .15إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة
ورفعها للمجلس-في الوقت الذي يحدده-متضمنة
بناء على
توصياتها ،وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة ً
تكليف من المجلس أو رئيسه؛
 .16وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر
بشكل دوري ،أخذا في االعتبار أعمال الشركة ،ومتغيرات
السوق ،والتوجهات االستثمارية والتوسعية للشركة؛
	.١٧مناقشة مراقب الحسابات ،واإلدارة التنفيذية العليا بشأن
المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة
القرارات والتقديرات المحاسبية ،وعرضها على المجلس
لتضمينها بالتقرير السنوي.

المادة ()20
الرقابة الداخلية

يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية
للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة ،وتحديد
مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة ،وأحكام وإجراءات
المسؤولية بشأنها ،وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية
الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.
ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة
خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن-كحد
أدنى-تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة
وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة ،ومدى قدرة الشركة
على تحمل المخاطر ،وآليات التعرف عليها ،وقياسها،
ومتابعتها ،وبرامج التوعية بها ،وسبل تفاديها أو التقليل من
آثارها.



نتيجة للتغييرات في قانون هيئة قطر لألسواق المالية
المتعلقة بمتطلبات اإلفصاح المالي للشركات المدرجة في
بورصة قطر .ارتأت إدارة التدقيق الداخلي في شركة الخليج
للمخازن بعد الحصول على موافقة لجنة التدقيق لعام
 2018على اعتماد وتنفيذ  COSOكأساس إلدارة الضوابط
الداخلية للشركة.
طورت لجنة  – COSOلجنة المنظمات الراعية التابعة
نموذجا لتقييم الضوابط الداخلية.
لـتريدواي،
ً
يعرف نموذج  COSOالرقابة الداخلية بأنها “عملية تنفذ
من قبل مجلس إدارة الكيان واإلدارة والموظفين اآلخرين،
المصممة لتوفير ضمان معقول لتحقيق األهداف في
الفئات التالية:
• فعالية وكفاءة العمليات؛
• موثوقية التقارير المالية؛
• االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
نطاق التوكيد
يقتصر هذا التقييم على مدى كفاية وفعالية الرقابة
الداخلية في شركة الخليج للمخازن على تلك الضوابط في
إعداد التقارير المالية لعام .2021
أساس الضمان
تم التحقق من ضمان التصميم والفعالية التشغيلية
للرقابة الداخلية على التقارير المالية باستخدام الخطوات
التالية:

 64التقرير السنوي GWC I ٢٠٢١

التقرير السنوي 65 GWC I ٢٠٢١

االلتزام

 .2مصفوفة المخاطر والتحكم ()RCM
قامت إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة وتوثيق مصفوفات
المخاطر والمراقبة التي تربط المخاطر المحددة بالضوابط
الحالية في جميع المجاالت .تمت مراجعة  153عنصر تحكم
رئيسي عبر جميع العمليات والمخاطر ذات الصلة .قد تم
اعتبارها ألنها تؤثر على التقارير المالية وتم تضمينها في
تقييم مصفوفة ميثاق المخاطر  .ICoFRتحتوي مصفوفة
ميثاق المخاطر ً
أيضا على بيانات تسرد ما إذا كانت الضوابط
وقائية أم استكشافية والتنفيذ الدوري للضوابط.

المادة ()22
تقارير الرقابة
الداخلية

 .3اختبار التصميم واختبار فاعلية التشغيل
انتهى قسم التدقيق الداخلي من مراجعة جميع البيانات
المالية للشركة الخاصة بالتصميم والمراقبة كما هي
قيد التشغيل باإلضافة إلى الفعالية التشغيلية للضوابط
المعمول بها .قيم رئيس التدقيق التنفيذي ( )CAEأن الرقابة
الداخلية على التقارير المالية كما في  31ديسمبر  2021كانت
فعالة.
 .4رصد وتقييم أوجه القصور
يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق وبمراجعة مكثفة
إلدارات الشركة بموجب خطة التدقيق الحالية 2023 2021 -
لتوفير تأكيدات إضافية .ثم يتم متابعة جميع المالحظات
من قبل الفريق التي تم تحديدها حتى يتم حلها من قبل
اإلدارة المعنية.
 .5ضوابط مستوى الكيان

 .6تقييم المخاطر وتحديد نطاق تغطية التقييم
يعتمد تقييم جوهرية التدقيق الداخلي على ميزانية
بناء على اإليرادات.
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة لعام ً ،2021

لقد أسس المجلس إدارة التدقيق الداخلي برئاسة الرئيس
التنفيذي للتدقيق ،ويتم اإلشراف على أعمال الرئيس
التنفيذي للتدقيق من قبل لجنة التدقيق ،ولجنة التدقيق
هي المسؤولة عن تحديد وتقييم مكافأة الرئيس التنفيذي
للتدقيق.
يجري فريق التدقيق الداخلي عمليات التدقيق بما يتماشى
بناء على
مع خطة التدقيق المعتمدة لمدة ثالث سنوات
ً
“عالم تدقيق المخاطر الموزونة”.
تتكون اإلدارة من فريق لديه الخبرة والمؤهالت والمهارات
الالزمة لتقديم خطة التدقيق المطلوبة وجميع مشاريع
الضمان األخرى بشكل فعال.

تقيم مصفوفة المخاطر والتحكم ً
أيضا فعالية الضوابط
باستخدام معايير  C.V.A.Rوالتي تعني  =Cاالكتمال=V ،
الصالحية = A،الدقة =R ،الوصول المقيد .تعتبر آلية مصفوفة
التحكم بالمخاطر مناسبة وكافية.

تعرف عناصر التحكم على مستوى الكيان بأنها الضوابط
التي تعمل في جميع أنحاء الشركة بأكملها (سواء على
مستوى اإلدارات أو مركز التكلفة  /وحدة اإلدارة) .وهذا يشمل
“النبرة في القمة” ،ثقافة المنظمة ،القيم واألخالق ،الحكم
والمساءلة .كما تأخذ هذه الضوابط في االعتبار تقييم
المخاطر وإدارتها ،والضوابط لرصد نتائج العمليات ،ووظيفة
ً
ووفقا لذلك ،تؤثر
المراجعة الداخلية ،وبرامج التقييم الذاتي.
عناصر التحكم في مستوى الكيان في جميع مجاالت إطار
الرقابة الداخلية في المؤسسة :من بيئة المراقبة إلى مراقبة
عناصر التحكم واإلدارة المالية وضوابط اإلبالغ المالي .قامت
إدارة التدقيق الداخلي في شركة الخليج للمخازن بمراجعة
جميع أنشطة التحكم على مستوى الكيان عبر الشركة.

االلتزام

عدم االلتزام

عمل قسم التدقيق الداخلي مع فريق الشؤون المالية
وفريق ضمان الجودة إلنشاء مخطط العمل مفصل للغاية
لكيفية تشغيل العمليات .تمت اإلشارة إلى نقاط التحكم
الرئيسية في تدفق العملية في كافة مستندات تشغيل
العمليات .يتم االنتهاء من تصميم تدفق العمل على نحو
مفصل ودقيق.

عدم االلتزام

ال ينطبق

 .1تأسيس تصميم تدفق سير العمل

المادة ()21
وحدة الرقابة
الداخلية

يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخليّة للشركة على إنشاء
وفعالة لتقييم
وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها
ّ
وإدارة المخاطر ،والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة
بالضوابط الخاصة بالتعامالت المالية خاصة مع أي طرف ذي
عالقة ،ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة
والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم األداء وإدارة
المخاطر ،ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة
أعمالها ،ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافأته قرارًا من
المجلس ،ويكون مسؤو ً
ال أمامه.



ال ينطبق

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

المادة ()23
الرقابة الخارجية

يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق ،تقريرًا كل ثالثة
أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة ،ويحدد المجلس-
بناء على توصية لجنة التدقيق-البيانات التي يجب أن يتضمنها
التقرير على أن تتضمن  -على األقل  -ما يأتي:

يقدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقريرًا عن إنجازات
إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق بشكل دوري كل
ثالثة أشهر.

 .1إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون الماليّة واالستثمارات
وإدارة المخاطر.



	.2مراجعة تطوّ ر عوامل المخاطر في الشركة ومدى مالءمة
وفاعلية األنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة
ّ
المتوقعة في السوق.
التغييرات الجذريّة أو غير



 .3تقييم شامل ألداء الشركة بشأن االلتزام بتطبيق نظام
الرقابة الداخليّة ،وأحكام هذا النظام.



	.4مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح
واإلدراج في السوق.



	.5مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد
المخاطر وإدارتها.



 .6المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما
تم بشأنها.



 .7المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب
المخاطر.



تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي
الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى
الهيئة ،وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر
لتعيين مقدمه مدققا خارجيا للشركة ،وفور اعتماد المجلس
التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة
للشركة.
وتعين الجمعية العامة مراقب حسابات أو أكثر لمدة سنة
واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى
خمس سنوات متصلة ،وال يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين
متتاليتين ،ويحظر على مراقب الحسابات وموظفيه إفشاء
أسرار الشركة ،وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات
الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة ،والعمل بالشركة قبل
سنة على األقل من تاريخ إنهاء عالقته بها.



تتضمن هذه التقارير كحد أدنى على المعلومات التالية:
 .iالتحاليل المالية والتقارير عن دقة البيانات المالية المنشورة؛
 .iiتقييم للضوابط الداخلية؛
 .iiiكشوفات عن الوضع الحالي لضوابط إدارة المخاطر في
الشركة ومهامها وأنشطتها والحلول ألي نقص تم
مالحظته؛
 .ivتقرير موجز عن تطبيق الشركة للتوجيهات التنظيمية
والغير تنظيمية.

للفترة المعنية ،وبعد استكمال عملية تقديم المناقصات،
اقترحت لجنة التدقيق مكتب التدقيق إرنست و يونغ إلى
مجلس اإلدارة ،وبعد موافقة المجلس على االقتراح ،قدم
المجلس األمر إلى الجمعية العامة العتمادهم على تعيين
المكتب.
قامت الجمعية العامة بتعيين
للشركة للعام .2021

 E&Yكمدقق خارجي

لم تقم الشركة بتوظيف أي من موظفي المدقق الخارجي
خالل العام  2020و.2019

عملية إدارة المخاطر
تمتلك  GWCملف تعريف للمخاطر تم تطويره وتمت
الموافقة عليه .الهدف من عملية تقييم مخاطر الكيان
هو إنشاء والحفاظ على عملية فعالة لتحديد وتحليل وإدارة
المخاطر ذات الصلة بإعداد بيانات مالية موثوقة .تتضمن
المبادئ التوجيهية لتقييم المخاطر ما يلي:
 .1تحديد األهداف ذات الصلة؛ و
 .2تحديد وتحليل المخاطر؛ و
 .3تحديد وتحليل التغير المهم؛ و
 .4تقييم مخاطر االحتيال.
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ويجب على المجلس قبل أسبوع على األقل من التاريخ
المحدد النعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في
ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف
المساهمين كشفا تفصيليا بالتعامالت والصفقات المشار
إليها في الفقرة السابقة ،كما يجب عليه اإلفصاح عنها
بالتقرير السنوي للشركة.

عدم االلتزام

ال ينطبق

أجرت شركة الخليج للمخازن ً
أيضا اختبارًا لفاعلية تصميم
وتشغيل الرقابة الداخلية .كما يحتوي التقييم على أنواع
مختلفة من تقييمات المخاطر ومدى مالءمة الضوابط
إلدارتها.

ويقدم مراقب الحسابات-وإن تعدد-تقريرا واحدا للجمعية
العامة ويتلوه عليها ،ويرسل نسخة منه إلى الهيئة ،ويكون
مسؤوال عن صحة البيانات الواردة فيه ،ولكل عضو بالجمعية
العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن
يستوضحه عما ورد فيه.

يصدر المدقق الخارجي عادة تقرير إداري على أساس سنوي
يتضمن ثغرات في الرقابة الداخلية (إن وجدت) .لم يتم اإلبالغ
عن أي ثغرات أو فشل في الرقابة الداخلية في عام 2021

ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال
الرقابة وتقييم األداء بالشركة خاصة المتعلقة باآلتي:
	.1مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها
بالشركة.



	.2مدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أنشطتها
وتنفيذ التزاماتها ،ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه
المجلس.



	.3مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية ،ومدى
مالءمة هذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة ،ومدى
التزامها بتطبيقها.



	.4مدى التزام الشركة بنظامها األساسي وخضوعها ألحكام
القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا
النظام.



	.5مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في
التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة
والتدقيق الدولية ( )IFRS/IASو( )ISAومتطلباتها.



	 .6مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى
المعلومات الالزمة إلتمام أعماله.



على الشركة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح بما فيها التقارير
الماليّة ،وعدد األسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء
المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا ،وكبار المساهمين أو
المساهمين المسيطرين ،وكذلك اإلفصاح عن المعلومات
الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية
والعملية من واقع سيرهم الذاتية ،وما إذا كان أيا منهم
عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو باإلدارة التنفيذية العليا
لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها.



االلتزام

االلتزام

على مراقب الحسابات إبالغ المجلس-كتابة-بأي خطر
المادة ()24
تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة ،وبكل ما يكتشفه
مهام
من مخالفات فور علمه بها ،ويرسل نسخة من ذلك البالغ
ومسؤوليات
مراقب الحسابات إلى الهيئة ،وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة لالنعقاد
وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر الهيئة
بذلك.

لقد تم توقيع البيانات المالية للعام  2021من قبل المدقق
الخارجي ورئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة،
وتم إدراجها في التقرير السنوي الموزع على المساهمين،
كما يوجد نسخة عن التقرير السنوي في موقع الشركة
اإللكتروني.

المادة ()26
تضارب المصالح

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن ،يلتزم المجلس
بمبادئ هذا النظام ،وباإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي
تبرمها الشركة مع أي “طرف ذي عالقة” ويكون لألخير فيها
مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.



تحتفظ شركة الخليج للمخازن بسياسة واضحة لتحديد تضارب
المصالح والمعامالت مع األطراف ذات الصلة بحيث تتمكن GWC
من تحديد تضارب المصالح الفعلي والمحتمل وإدارتها بشكل
عادل ومناسب لمنع أي موقف يؤثر سلبًا على مصالح الشركة
ومساهميها وأصحاب المصلحة.
تستند السياسة إلى قانون الشركات التجارية وقانون حوكمة
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية في هذا الصدد.
ً
وفقا لهذه السياسة  ،فإنه يتعين على مجلس إدارة الشركة
وكذلك اإلدارة التنفيذية العليا والمطلعين الداخليين الكشف
بشكل دوري عن أي مصالح شخصية أو أية تعامالت في أسهم
الشركة.

وفي جميع األحوال ،ال يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة
كبيرة مع أي “طرف ذي عالقة” إال بعد موافقة الجمعية
العامة للشركة ،ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعيّة
العامة التالية إلتمام إجراءات إبرامها.

وقدم المدقق الخارجي كافة مالحظات اإلفصاح في البيانات
المالية ،وهذه المالحظات تتضمن إقرار التزامه والشركة
بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير
المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية
ً
إضافة لمالحظاته عن قدرة
( )IFRS/IASو( )ISAومتطلباتها،
الشركة باالستمرار في أنشطتها العملية.

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

تعتبر اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن الحفاظ على إطار عمل مناسب،
وتنفيذ األنظمة والضوابط والتدابير المناسبة لتحديد وإدارة تضارب
المصالح .كما أنهم مسؤولون عن معالجة مثل هذا اإلطار من
أجل تعزيز حماية العمالء ودعم نزاهة السوق.
في عام  ،2021أكد مجلس اإلدارة على اإلفصاح عن جميع معامالت
األطراف المعاد تجديدها إلى الجمعية العامة العادية .خالل عام
 ، 2021نفذت  GWCمعامالت مع أطراف ذات عالقة بلغ مجموعها
 35,721,111ريال قطري  .- /يتم تقسيم معامالت األطراف ذات العالقة
إلى مكونين أساسيين )1( :المكونات التجارية والتي تتألف من
إيرادات ومشتريات ،وعناصر أخرى غير تجارية.
تمت الموافقة على جميع معامالت األطراف الغير التجارية من
خالل مناقصات خالل السنوات السابقة

المادة ()27
الشفافية وإعالء
مصلحة الشركة

ال يجوز ألي “طرف ذي عالقة” يكون طرفا أو له صلة بعملية
أو عالقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع المجلس
أثناء مناقشته تلك العملية أو العالقة أو الصفقة ،وال يحق له
التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.



يتم إعداد أنظمة التحكم الداخلي في شركة الخليج للمخازن
مع التركيز على معرفة تفاصيل أصحاب الشركات الذين تتعامل
معهم الشركة في كافة تعامالتها.
تم عرض كافة التعامالت ذات العالقة على الجمعية العامة.
دائما االلتزام الصارم بمتطلبات االستبعاد أي
ستضمن الشركة
ً
عدم حضور العضو “ذات العالقة” عندما يقوم المجلس بمناقشة
هذه المعامالت.

وفي جميع األحوال ،يجب أن تصب كافة العالقات التي
تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة ،وكذلك
يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقًا ألسعار
تجاري بحت ،ويجب أ ّ
تتضمن شروطًا
ال
السوق وعلى أساس
ّ
ّ
تخالف مصلحة الشركة.

توجد إرشادات رقابية مطبقة من قبل الشركة للتأكد من أن أي
طرف ذي صلة لن يكون حاضرًا اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة
المناقصات أثناء مناقشة ذلك التعامل أو العالقة أو المعاملة.
في عام  ،2021أكد المجلس أنه لم يكن على علم بأي حالة تضارب
في المصالح موجودة أو يحتمل وجودها فيما يتعلق بمجموعة
.GWC

المادة ()25
اإلفصاح

وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات
نفيا أو إثباتا ،وكيفية اإلفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما ال
يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة ،ويجب على المجلس
التأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة
قواعد اإلفصاح.

لقد امتثلت الشركة لمتطلبات اإلفصاح بما في ذلك
إفصاحات التقارير الماليّة ،وعدد األسهم التي يمتلكها كل
من رئيس وأعضاء المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا ،وكبار
المساهمين أو المساهمين المسيطرين.

وخالل العام  ،2021لم تسجل أي حالة إخالل لتوجيهات الشركة
فيما يتعلق بسياسة التداول باألوراق المالية من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا ،كما قام مجلس اإلدارة
بتطبيق أحكام وتوجيهات هيئة قطر لألسواق المالية فيما يخص
فترات وقف التداول باألوراق المالية.

كما تم اإلفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء
المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع
سيرهم الذاتية ،وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة
شركة أخرى أو باإلدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من
لجان مجلس إدارتها.
وقام رئيس المجلس بتعيين والرئيس التنفيذي (،)GCEO
ومدير العمليات ( ،)COOوالمدير المالي ( )CFOومدير -
التسويق واالتصاالت كممثلي الشركة لتوضيح الشؤون
المتعلقة باإلعالم و الهيئات األخرى.
لدى شركة الخليج للمخازن سياسة واضحة مكتوبة للتعامل
مع الشائعات نفيًا او إثباتًا تم اإلفصاح عنها.
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المادة ()28
اإلفصاح عن
عمليات التداول

يلتزم أعضاء المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا وجميع
األشخاص المطلعين وأزواجهم وأوالدهم القصر باإلفصاح
عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة
وسائر أوراقها الماليّة األخرى ،ويجب أن يعتمد المجلس
قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول األشخاص المطلعين
على األوراق المالية التي تصدرها الشركة.



حددت الشركة سياسة واضحة تلزم أعضاء المجلس ،واإلدارة
التنفيذية العليا وجميع األشخاص المطلعين وأزواجهم
وأوالدهم القصر باإلفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها
على أسهم الشركة وسائر أوراقها الماليّة األخرى ،قام جميع
المطلعين بتقديم معلومات حول عدد األوراق المالية المتداولة
في شركة الخليج للمخازن عند االقتضاء.

المادة ()29
المساواة بين
المساهمين في
الحقوق

المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية
السهم وفقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية
اإلجراءات والضمانات الالزمة لممارسة جميع المساهمين
لحقوقهم ،وبوجه خاص حق التصرف في األسهم ،وحق
الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم ،وحق حضور
الجمعية العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها،
وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما ال يضر بمصالح الشركة.



تتضمن بنود النظام األساسي للشركة اإلجراءات والضمانات
الالزمة لممارسة المساهمين حقوقهم ،حيث تتضمن المواد
 44و 52و 57بنود حول حق المساهمين بالتصرف في األسهم،
وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم ،وحق حضور
الجمعية العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها،
وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما ال يضر بمصالح الشركة.
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المادة ()31
حق المساهم
في الحصول
على المعلومات

يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية
إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من
ممارسة حقوقه كاملة بما ال يخل بحقوق سائر المساهمين
أو يضر بمصالح الشركة.



عدم االلتزام

ال ينطبق

يجوز لكل مساهم االطالع على هذا السجل مجانًا فيما
ً
وفقا للضوابط التي تحددها
يخص مساهمته/مساهمتها،
الهيئة والجهة المودعة في هذا الصدد.
يجوز لكل مساهم االطالع على هذا السجل مجانًا فيما
ً
وفقا للضوابط التي تحددها
يخص مساهمته/مساهمتها،
الهيئة والجهة المودعة في هذا الصدد.
يتمتع مساهمو الشركة بحقوق متساوية وحق الحصول
على أية معلومات عند الطلب إذا لم تكن هذه المعلومات
متاحة بالفعل على موقع الشركة اإللكتروني .يمكن
الحصول على تلك المعلومات من خالل التواصل مع مسؤول
اإللتزام وكذلك سكرتيرة مجلس اإلدارة عبر عنوان البريد
اإللكتروني التالي:

وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة
منتظمة ،وبتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين
وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه األكمل ،وأن
تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

االلتزام

االلتزام

المادة ()30
مراجعة سجل
المساهمين

على الشركة التقدم شهريا بطلب لجهة االيداع للحصول
على نسخة محدثة من سجل المساهمين واالحتفاظ به
لديها.



تحصل الشركة شهريا على نسخة محدثة من سجل
المساهمين من شركة قطر لإليداع المركزي والتي تحتفظ
بها في سجل مخصص ومعد لهذا الغرض.

المادة ()33
تيسير سبل
المشاركة
الفعالة في
الجمعية العامة

يجب اختيار أنسب األماكن والمواعيد النعقاد الجمعية العامة،
وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع
المساهمين تيسيرا لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية
العامة مشاركة فعالة.




وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة
بجدول األعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية
تمكنهم من اتخاذ قراراتهم ،وكذلك تمكينهم من االطالع على
محضر اجتماع الجمعية العامة ،وعليها اإلفصاح عن نتائج الجمعية
العامة فور انتهائها ،وإيداع نسخة من محضر االجتماع لدى الهيئة فور
اعتماده.

المادة ()32
حقوق
المساهمين
المتعلقة
بالجمعية العامة

يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة ،تنظيم حقوق
المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:
 .1حق المساهم أو المساهمين المالكين ما ال يقل عن ()10%
من رأس مال الشركة ،وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية
العامة لالنعقاد ،وحق المساهمين الذين يمثلون ( )25%من
رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة
غير العادية لالنعقاد وفقا لإلجراءات التي يحددها القانون
واللوائح في هذا الشأن.



 .2الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال
الجمعية العامة ومناقشتها باالجتماع إن لم يدرجها
المجلس وقررت الجمعية ذلك.



 .3حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ،وإتاحة فرصة
المشاركة الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة
الموضوعات المدرجة في جدول األعمال ،وتيسير كل ما من
شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل
المدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات
وتوجيه األسئلة.



 .4حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص
وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في
حضور اجتماع الجمعية العامة ،على أال يزيد عدد األسهم
التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ( )5%من أسهم
رأس مال الشركة.



 .5حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور
اجتماع الجمعية العامة ،ويمثلهم في الحضور من ينوب
عنهم قانونًا.



 .6حق المساهم في توجيه األسئلة إلى أعضاء المجلس
والتزامهم باإلجابة عليها بالقدر الذي ال يعرّض مصلحة
الشركة للضرر ،وحقه في االحتكام إلى الجمعية العامة إذا
رأى أن اإلجابة على سؤاله غير كافية.



 .7الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة ،وتيسير
كل ما من شأنه العلم بالقواعد واإلجراءات التي تحكم
عملية التصويت.



 .8حق المساهم في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر
لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب
نفعًا خاصًا ألعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة
الشركة وإثباته في محضر االجتماع ،وحقه في إبطال
ما اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في هذا
الشأن.
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تم تضمين حقوق المساهمين في عدة مواد في النظام
األساسي من بينها المادة  49و 52و 55والتي هي على سبيل
المثال ال الحصر:
 .1حق المساهم أو المساهمين المالكين ما ال يقل عن ()10%
من رأس مال الشركة ،وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية
العامة لالنعقاد ،وحق المساهمين الذين يمثلون ( )25%من
رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة
غير العادية لالنعقاد وفقا لإلجراءات التي يحددها القانون
واللوائح في هذا الشأن؛
 .2حق المساهمين يمثلون  5%من رأس في طلب إدراج مسائل
معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها
باالجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك؛
 .3حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ،وإتاحة فرصة
المشاركة الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة
الموضوعات المدرجة في جدول األعمال ،وتيسير كل ما من
شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل
المدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات
وتوجيه األسئلة؛

كما قامت الشركة باإلفصاح عن نتائج الجمعية
العمومية على الموقع اإللكتروني للشركة وكذلك
في بورصة قطر مع إرسال نسخة من هذه المحاضر
إلى هيئة قطر لألسواق المالية فور الموافقة عليها.
عقدت الجمعية العمومية لشركة الخليج للمخازن
لعام  2021من خالل التكنولوجيا الحديثة وفق الضوابط
التي وضعتها وزارة االقتصاد والتجارة ،وبالتنسيق مع
هيئة قطر لألسواق المالية.

المادة ()34
حقوق
المساهمين
المتعلقة
بالتصويت

المادة ()35
حقوق
المساهمين
المتعلقة
بانتخاب أعضاء
المجلس

المادة ()36
حقوق
المساهمين
المتعلقة بتوزيع
األرباح

التصويت حق المساهم -يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله
قانونًا-ال يجوز التنازل عنه وال يمكن إلغاؤه.



ال يتم حصر حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت
بأي شكل ،كما ال يسمح بالتنازل عن هذا الحق أو
إلغاءه خالل اجتماعات الجمعية العامة ،وتستخدم
الشركة الوسائل التقنية الحديثة لضمان حرية
المساهم بالتصويت.



تقوم الشركة باإلفصاح عن تفاصيل المرشحين
لعضوية المجلس ،مما يتضمن كافة المعلومات
الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية
والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد
المحدد النعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.

ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة
استخدام المساهم لحقه في التصويت ،وتلتزم بتمكين المساهم
من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته ،ويجوز لها أن تستخدم في
ذلك وسائل التقنية الحديثة.
على الشركة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بالمرشحين
لعضوية المجلس ،وعليها إطالع المساهمين على كافة المعلومات
الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع
سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بوقت
كاف.

وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس باالقتراع
السري ووفقا ألسلوب التصويت التراكمي.

وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس باالقتراع السري ووفقا
ألسلوب التصويت التراكمي.
يحدد النظام األساسي للشركة -بما ال يخل بقدرة الشركة على الوفاء
بالتزاماتها تجاه الغير -نسبة الحد األدنى من األرباح الصافية التي يجب
توزيعها على المساهمين ،وعلى المجلس وضع سياسة واضحة
لتوزيع تلك األرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين ،ويجب اطالع
المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة ،واإلشارة
إليها في تقرير المجلس.



• يتم الموافقة على توزيعات األرباح للمساهمين عن
كل عام من قبل اجتماع الجمعية العمومية.

 .5حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور
اجتماع الجمعية العامة ،ويمثلهم في الحضور من ينوب
عنهم قانونًا؛

 .7حق المساهم في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر
لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب
نفعًا خاصًا ألعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة
الشركة وإثباته في محضر االجتماع ،وحقه في إبطال
ما اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في هذا
الشأن.

يحدد النظام األساسي توجيهات حول توزيع األرباح،
حيث إنه وفقًا للمادة  40من النظام األساسي ،يتم
توزيع األرباح على النحو التالي:
• تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء المجلس
بحيث ال تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5%
من الربح الصافي للشركة بعد خصم االحتياطات
واالستقطاعات القانونية ،ويتم توزيع األرباح على
المساهمين بمعدل ال يقل عن  5%من الرأس المال
المدفوع للعام المالي الراهن.

وتكون األحقية في الحصول على األرباح التي أقرت الجمعية العامة
توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لمالكي األسهم
المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة اإليداع في نهاية تداول يوم
انعقاد الجمعية العامة

 .4حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص
وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في
حضور اجتماع الجمعية العامة ،على أال يزيد عدد األسهم
التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ( )5%من أسهم رأس
مال الشركة؛

 .6الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة ،وتيسير
كل ما من شأنه العلم بالقواعد واإلجراءات التي تحكم
عملية التصويت؛

دائما المكان والزمان األنسب لعقد
تختار الشركة
ً
الجمعية العمومية  ،كما تستخدم تقنيات جديدة
وحديثة في التواصل مع المساهمين من أجل
تسهيل المشاركة الفعالة ألكبر عدد منهم في
الجمعية العامة.
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى جميع المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة وذلك على الموقع
اإللكتروني لبورصة قطر ،والموقع اإللكتروني للشركة
و في صحيفة محلية يومية تصدر باللغة العربية
وذلك قبل  21يومًا على االقل من انعقاد الجمعية.

information@gwclogistics.com
يتم الرد على االستفسارات في غضون خمسة ( )5أيام عمل
كسياسة متبعة من قبل الشركة.

عدم االلتزام

رقم المادة

ال ينطبق

أحكام المواد

تطبيق المواد

رقم المادة

أحكام المواد

تطبيق المواد

• يؤكد النظام األساسي للشركة ً
أيضا أن جميع
أسهم رأس المال لها حقوق متساوية  ،دون تمييز
 ،من حيث الملكية في أصول الشركة  ،واألرباح ،
وحضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت ،
تطبيقًا لمبدأ “صوت واحد لكل سهم”.
المادة ()37
حقوق
المساهمين
المتعلقة
بالصفقات
الكبرى

يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق
المساهمين بصفة عامة واألقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة
صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.
وفي جميع األحوال يجب اإلفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل
اتفاق تجريه بشأنه ،واإلفصاح عن المالكين ( )5%أو أكثر من أسهم
الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



يتضمن النظام األساسي للشركة آلية محددة
لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة واألقلية
بصفة خاصة في حال إبرام الشركة صفقات كبيرة
قد تضر بمصالحهم أو تضر بملكية رأس مال الشركة.
تحتفظ  GWCبقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع
مساهميها وتنشر جميع المعلومات للمستثمرين
وأصحاب المصلحة بشكل منتظم من خالل
موقعها اإللكتروني  ،باإلضافة إلى وسائل اإلعالم
األخرى.
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اإلسم

رقم
المساهم

رمزالشركة

%31

قطر

المرقاب
كابيتال

60187

GWCS

%18

الكويت

أجيليتي

االلتزام

عدم االلتزام

%



وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم
أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة واإلدارة
التنفيذية العليا بها ،وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم
وبالغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن
المقترَح أو البَالغ،
تنص تلك اآللية على سرية مضمون الشكوى أو ُ
وحماية مقدمه ،وآجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى
والمقترحات.

الجنسية

الشركات ذات الصلة

256551

GWCS

دائما من قبل
يتم احترام حقوق أصحاب المصلحة
ً
الشركة .تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب
المصالح تجاه المعلومات المقدمة على أن يرفق بطلبه
ما يثبت صفته ،كما وضعت الشركة آلية مكتوبة تحدد
إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات
وتصرفات المسؤولين بالشركة واإلدارة التنفيذية العليا
بها ،وأخرى لتلقي وفحص شكواهم ومقترحاتهم
وبالغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها
على أن تنص تلك اآللية على سرية مضمون الشكوى
المقترَح أو البَالغ ،وحماية مقدمه ،وآجال البت في
أو ُ
التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.

االلتزام

ال ينطبق

كما أفصحت الشركة عن هيكل رأس مالها في التقارير
المالية المنشورة في التقرير السنوي .واإلفصاح عن قائمة
المساهمين الذين يمتلكون ( )5%أو أكثر من أسهم
الشركة كما في أغالق  31من ديسمبر  ، 2021وهم على
النحو التالي:

المادة ()40
أحكام ختامية

تراقب الهيئة مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ وأحكام هذا
النظام ،والتي تعتبر الحد األدنى لمبادئ الحوكمة حال خضوع
الشركة لنظام أو قواعد أو تعليمات أو مبادئ حوكمة أخرى وفقا
لتبعيتها.

عدم االلتزام

المادة ()38
حقوق أصحاب
المصالح من غير
المساهمين

تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها،
ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات
الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته ،وتلتزم الشركة
بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي ال
يهدد مصالح اآلخرين أو يضر بمصالحها.

تطبيق المواد

ال ينطبق

رقم المادة

أحكام المواد

رقم المادة

أحكام المواد



تطبيق المواد

ال ينطبق

ويجوز للهيئة إصدار قواعد مكملة أو مفسرة لمبادئ وأحكام هذا
جزء ال يتجزأ منه.
النظام ،وتعتبر
ً
المادة ()41
حقوق
المساهمين
المتعلقة
بانتخاب أعضاء
المجلس

المادة ()42
حقوق
المساهمين
المتعلقة
بانتخاب أعضاء
المجلس



على السوق تضمين ما يصدره من قواعد (قواعد التعامل في
بورصة قطر) المبادئ واألحكام الخاصة بالتداول ،واإلفصاح،
والمعلومات الخاصة بهما المنصوص عليها في هذا النظام ،وعليه
إخطار الهيئة بأية مخالفات لتلك المبادئ واألحكام.

ال يطبق

ويلتزم السوق بنشر هذا النظام على موقعه اإللكتروني.

في حالة مخالفة أي من المبادئ واألحكام الواردة بهذا النظام
يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض اإلجراءات الواردة في المادة ( )35من
القانون رقم ( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق المالية.



تسعى الشركة جاهدة لاللتزام بكافة مبادئ وأحكام
مبادئ الحوكمة خاصة وجميع تشريعات وقوانين
الهيئة عامة.

قامت الشركة بتطوير سياسة اإلبالغ عن المخالفات لكي
تسمح باإلفصاح بشكل سري عن أي شكاوى أو أفعال غير
أخالقية بد ً
ال من التغاضي عن تلك المخاوف أو الشكوك.
توفر هذه السياسة إرشادات حول مفهوم اإلبالغ عن
المخالفات وتضع معايير لضمان التعامل مع أي حاالت
من هذا القبيل تم اإلبالغ عنها من قبل الموظفين
بحسن نية.
ومع ذلك  ،فإن الهدف من هذه السياسة هو تزويد
الموظفين بقناة لإلبالغ عن المخالفات  ،لضمان اتخاذ
اإلجراء المناسب في الوقت المناسب  ،وحماية المبلغين
من األعمال االنتقامية.

المادة ()39
حق المجتمع

على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به،
والمحافظة على البيئة من خالل المشاركة الفعالة والجادة
بمنظومة المسؤولية االجتماعية للشركات.



تقوم  GWCبتحديد وتنظيم األنشطة السنوية التي
تهدف إلى تعزيز مسؤولية المؤسسة االجتماعية
للشركة  ،والتي يتم تنظيمها من خالل استهداف أربعة
أركان رئيسية:
 -1تنمية المجتمع
 -2تعزيز التعليم ،
 -3رفع الوعي بالحياة الصحية والحفاظ على البيئة.
 -4وقد التزمت الشركة بالمساهمة بنسبة  2,5%من
أرباحها السنوية في صندوق المسؤولية االجتماعية
للشركات كما هو مطلوب بموجب قانون حكومة
قطر .خالل العام ،قامت شركة الخليج للمخازن
( )GWCبدفع مبلغ  5,899,666ريال قطري تمثل 2,5%
من أرباح الشركة لعام . 2020
كما دعمت  GWCالعديد من األنشطة التي تهدف إلى
زيادة الوعي بأفضل ممارسات األعمال والحوكمة والتبادل
الثقافي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
حيث يتضمن مفهوم السؤؤولية اإلجتماعية لشركة
الخليج للمخازن المفاهيم التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
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نشر أخالقيات العمل
التوعية بالصحة والسالمة المهنية
إدارة الموارد البشرية  ،حقوق اإلنسان
إدارة سلسلة التوريد المسؤولية االجتماعية للشركات
االستدامة البيئية
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القوائم المالية
الموحدة
تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
بيان المركز المالي الموحد
بيان الربح أو الخسارة وااليرادات الشاملة األخرى الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين

الكرام

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق - .تتمة
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  -تتمة
أمور التدقيق الهامة  -تتمة

الرأي

أمور التدقيق الهامة

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ع.ق“( .الشــركة”) وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم جميعــا بـــ “المجموعــة”)
والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021وبيــان الربــح أو الخســارة وااليــرادات الشــاملة األخــرى الموحــد وبيــان
التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة
الموحدة تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة.
فــي رأينـــا أن البيانـــات الماليـــة الموحــدة المرفقــة تظهـــر بعدالــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31
ديســمبر  2021وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
(.)IFRSs

الكرام

انخفاض قيمة الشهرة
ً
وفقــا لمــا يقتضيــه معيــار المحاســبة الدولــي “ 36انخفــاض

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا فيمــا يتعلــق بتقييــم

قيمــة الموجــودات” ،تتــم مراجعــة انخفــاض قيمــة الشــهرة

انخفــاض قيمــة الشــهرة مــا يلــي:

علــى أســاس ســنوي علــى األقــل ،لتبيــان وجــود أي مؤشــر علــى

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ( .)ISAsويــرد الحقــً فــي هــذا التقريــر بيــان لمســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر فــي
فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة .ووفقــً لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس
المعاييــر األخالقيــة الدوليــة (بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية الدوليــة) ( )IEBSA Codeفإننــا كيــان مســتقل عــن المجموعــة ،وقــد قمنــا بتلبيــة
مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى ذات الصلــة بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمتطلبــات المهنيــة فــي دولــة قطــر ،وقــد وفينــا
مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لمتطلبــات قانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة .فــي
رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.
أمور التدقيق الهامة
إن أمــور التدقيــق الهامــة ،فــي تقديرنــا المهنــي ،هــي تلــك األمــور األكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة .وقــد تــم
تنــاول هــذه األمــور خــال إجــراء أعمــال التدقيــق للبيانــات الماليــة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،كمــا وأننــا ال نقــدم رأيــا منفصــا بشــأن هــذه
االمور .وفيما يلي بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.
لقــد وفينــا بالمســؤوليات الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا هــذا،
ـاء عليــه ،تضمنــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ إجــراءات تهــدف إلــى االســتجابة
بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بأمــور التدقيــق الهامــة .وبنـ ً
لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة .وتقــدم نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات
المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه ،أساسًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

• استفســرنا وقمنــا بتقييــم عمليــة تقييــم انخفــاض القيمــة

انخفــاض القيمــة.

للمجموعــة وقمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة تعريــف اإلدارة لوحــدات

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021كان لــدى المجموعــة شــهرة

توليــد النقــد بالمجموعــة.

بقيمــة  115مليــون ريــال قطــري فــي بياناتهــا الماليــة الموحــدة،
أساس الرأي

خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة

مشــمولة ضمــن ثالثــة وحــدات لتوليــد النقــد (“)”CGU؛ الخدمــات
اللوجيســتية بمبلــغ  53مليــون ريــال قطــري ( 53 :2020مليــون ريــال

• قمنــا بتقييــم كفــاءة وقــدرات فريــق اإلدارة الــذي أجــرى تقييــم
انخفــاض قيمــة الشــهرة.
• قمنــا بتقييــم االفتراضــات الهامــة المســتخدمة فــي نمــوذج

قطــري) وخدمــات شــحن البضائــع بمبلــغ  45مليــون ريــال قطــري

انخفــاض قيمــة الشــهرة ،بمــا فــي ذلــك توقعــات التدفقــات النقديــة

( 45 :2020مليــون ريــال قطــري) وكونتــراك لوجيســتيكس فرايــت

التشــغيلية ،ومعــدالت الخصــم ،ومعــدالت النمــو ،وقمنــا بمقارنتهــا

بمبلــغ  17مليــون ريــال قطــري ( 17 :2020مليــون ريــال قطــري).

مــع تقاريــر التوقعــات الخارجيــة للقطــاع وتنبــؤات النمــو االقتصــادي،

عنــد إجــراء تقييــم انخفــاض الشــهرة ،حــددت اإلدارة المبلــغ

مــع االســتعانة بخبــراء ضمــن فريــق عملنــا .كمــا قمنــا بتقييــم مــدى

القابــل لالســترداد مــن الشــهرة مــن خــال إرشــادات “القيمــة عنــد

موثوقيــة التوقعــات حــول التدفقــات النقديــة مــن خــال مراجعــة

االســتخدام” فــي معيــار المحاســبة الدولــي  .36طبقــت اإلدارة

األداء الفعلــي الســابق ومقارنتهــا بالتوقعــات الســابقة وفحــص

طريقــة الدخــل وأعــدت توقعــات للتدفقــات النقديــة المخصومــة

دقتهــا الحســابية.

لتحديــد المبلــغ القابــل لالســترداد مــن وحــدات توليــد النقــد.
لقــد اعتبرنــا انخفــاض قيمــة الشــهرة أحــد أمــور التدقيــق
الهامــة نظ ـرًا للحجــم المــادي للرصيــد فــي بيــان المركــز المالــي
الموحــد للمجموعــة ،كمــا أن تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده

• قمنــا بإجــراء تحليــل الحساســية علــى االفتراضــات الهامــة
المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة.
• قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة واكتمــال اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي
البيانــات الماليــة الموحــدة.

لــكل وحــدة مو ّلــدة للنقــد يتطلــب اســتخدام اإلدارة ألحــكام
وافتراضــات هامــة ومعقــدة بشــأن المتغيــرات الرئيســية.
تــم بيــان المعلومــات المتعلقــة بالشــهرة فــي االيضــاح  8للبيانــات
الماليــة الموحــدة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2021
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة ،ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر
مراقب الحسابـات حـولها .إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى.
يتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي للمجموعــة متاحــً لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات هــذا .إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال
يتضمن المعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيمــا يتعلــق بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى ،واألخــذ فــي االعتبــار خــال ذلــك
مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات ال تتماشــي بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال التدقيق،
أو أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة .فــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،فــإن علينــا إدراج تلــك الوقائــع
في تقريرنا.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين

الكرام

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق - .تتمة

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق - .تتمة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  -تتمة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  -تتمة

الكرام

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة  -تتمة

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة
إن إدارة الشــركة األم مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،وهي كذلك
مســؤولة عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ،ســواء الناتجة عــن احتيــال أو خطأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي عملياتهــا وفقــً لمبــدأ
االســتمرارية وكذلــك اإلفصــاح ،عنــد الحاجــة ،عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،إال إذا
كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعــة أو إنهــاء عملياتهــا ،أو أنــه ليــس لديهــا بديــل واقعــي غيــر ذلــك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

قمنــا بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق ،إلــى جانــب أمــور أخــرى ،بنطــاق العمــل المحــدد وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة ،بمــا
فــي ذلــك أوجــه القصــور الماديــة فــي الرقابــة الداخليــة والتــي قمنــا بتحديدهــا خــال أعمــال التدقيــق.
كمــا نقــدم لألشــخاص المكلفيــن بالحوكمــة بيانــا يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بأخالقيــات المهنــة بشــأن االســتقاللية ،وقمنــا بالتواصــل معهــم حــول
أيــة عالقــات أو أمــور األخــرى قــد يعتقــد أنهــا قــد تؤثــر علــى اســتقالليتنا ،وكذلــك تقديــم اإلجــراءات المتخــدة لتجنــب المخاطــر واإلجــراءات
الوقائيــة المطبقــة ،عنــد الضــرورة.
ومــن خــال األمــور التــي تــم التواصــل حولهــا مــع مجلــس اإلدارة ،نحــدد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة
ـاء علــى ذلــك فهــي أمــور التدقيــق الهامــة .ونقــوم بإيضــاح هــذه األمــور فــي تقريــر مراقــب الحســابات إال فــي حــال وجــود قانــون أو
الحاليــة ،وبنـ ً
حكــم يمنــع االفصــاح العلنــي عــن هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر ،فــي حــاالت اســتثنائية للغايــة ،أنــه ال يجــب االفصــاح العلنــي عــن أمــر فــي تقريرنــا ألنــه

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

مــن المحتمــل أن تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك أهــداف المصلحــة العامــة مــن اإلفصــاح.

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

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفــي رأينــا أن الشــركة تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة ،وقــد أجــري الجــرد للمخــزون وفقــً لألصــول المرعيــة ،وأن البيانــات الماليــة الموحــدة
تراعــي أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  11لســنة ( 2015وتعديالتــه بموجــب القانــون رقــم  8لســنة  )2021والنظــام األساســي
للشــركة .لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا ،وحســب علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع خــال

وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق( ،)ISAsفإننــا نقــوم بممارســة تقديرنــا المهنــي ونحافــظ علــى التزامنــا المهنــي

الســنة مخالفــات ألحــكام القانــون المذكــور أعــاه أو النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي

خــال جميــع مراحــل التدقيــق .كمــا قمنــا أيضــا بمــا يلــي:

للمجموعــة أو أدائهــا المالــي.

•

ـواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ ،وتصميــم والقيــام بإجــراءات
تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،سـ ً
التدقيــق اســتجابة لهــذه المخاطــر وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســً إلبــداء رأينــا .تعــد مخاطــر عــدم
تبيــان األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث قــد يشــمل االحتيــال التواطــؤ أو التزويــر أو

عن إرنست ويونغ

الحــذف المتعمــد أو العــرض الخاطــئ أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

•
•

فهــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق بغــرض إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة ،وليــس لغــرض إبـــداء رأينــا حـــول

زيـــاد نــــادر

فعاليـــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
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تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واالفصاحــات ذات الصلــة المعــدة مــن قبــل

الدوحة في  25يناير 2022

اإلدارة.

•

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

•

تقييــم العــرض العــام وبنيــة ومحتــوى البيانــات الماليــة الموحــدة ،بمــا فــي ذلــك االفصاحــات ،وتحديــد مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
الموحــدة تظهــر المعامــات واألحــداث الهامــة بصــورة عادلــة.

•

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة بشــأن المعلومــات الماليــة للمؤسســات أو األنشــطة التجاريــة للمجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات
الماليــة الموحــدة .إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للمجموعــة ،ونبقــى نحــن مســؤولون فقــط عــن رأينــا
حــول أعمــال التدقيــق.
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بيان الربح أو الخسارة وااليرادات الشاملة األخرى الموحد

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2021
الموجودات

إيضاحات

2021

2020

ريال قطري

ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
إيضاحات

الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات

4

2,540,121,519

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

5

569,282,525

موجودات حق االستخدام

6

217,000,141

استثمارات عقارية

7

41,091,331

موجودات غير ملموسة وشهرة

8

116,961,440

117,296,522

18,251,000

18,251,000

3,502,707,956

3,284,915,273

ودائع قابلة لالسترداد

350,726,971
255,610,442

التكلفة المباشرة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

584,204,462

نقد وأرصدة لدى البنوك

10

إجمالي الموجودات

إجمالي الربح

402,378,250

إيرادات أخرى

1,404,628

497,542

()114,501,910

()112,153,681

289,280,968

296,509,619

483,534,174

838,070,165

794,108,451

4,340,778,121

4,079,023,724

الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني

20

11,944,081

240,019,079

12

19

ربح التشغيل

298,630,196

586,031,480

20

()901,462,741

()825,540,965
408,165,758

تكاليف التمويل ،بالصافي

11

18

1,303,840,991

1,233,706,723

40,634,854

الموجودات المتداولة
9

ريال قطري

ريال قطري

2,502,395,484
اإليرادات

مصروفات عمومية وإدارية
13,846,624

2021

2020

586,031,480

21
22

ربح السنة

552,506,803

552,506,803

أرباح مدورة

930,279,549

769,724,748

ايردات شاملة أخرى

احتياطي صرف العمالت األجنبية

()543,184

()614,616

ايردات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

2,068,274,648

1,907,648,415

الفترات الالحقة:

حصص غير مسيطرة

14,587,853

()2,926,021

فروق أسعار صرف عمالت أجنبية من العمليات الخارجية

إجمالي حقوق الملكية

2,082,862,501

1,904,722,394

()55,574,710

()58,858,038

233,706,258

237,651,581

()2,315,476

()1,664,949

231,390,782

235,986,632

71,432
231,462,214

()213,500
235,773,132

إجمالي الربح وااليردات الشاملة األخرى
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
تمويالت إسالمية

14

1,233,905,946

مطلوبات إيجار

6

200,817,603

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

15

52,935,765

محتجزات دائنة لمقاولين

16

1,298,949,804

الربح العائد إلى:

224,942,719

حاملي أسهم الشركة األم

6,448,063

235,986,632
-

حصص غير مسيطرة
231,390,782

234,264,206

235,986,632

48,225,429

22,607,768

14,512,301

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

225,014,151

235,773,132

1,510,267,082

1,595,951,740

حاملي أسهم الشركة األم

6,448,063

-

حصص غير مسيطرة

المطلوبات المتداولة
تمويالت إسالمية

14

408,644,507

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

16

324,256,773

مطلوبات إيجار

6

231,462,214

290,397,859

235,773,132

275,279,122

14,747,258

12,672,609

العائد للسهم:

747,648,538

578,349,590

العائد األساسي والمخفف للسهم

إجمالي المطلوبات

2,257,915,620

2,174,301,330

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

4,340,778,121

4,079,023,724

24

0.38

0.40

تم إعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021من قبل مجلس إدارة الشركة األم في  25يناير  2022ووقعها بالنيابة عنه:
عبداهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني

فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

 80التقرير السنوي GWC I ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

احتياطي صرف
أرباح مدورة
احـــتياطي قانوني
رأس المال

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

اإلجمالي

العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم

حصص غير

ريال قطري

حصص غير

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

الرصيد في  1يناير 2020

586,031,480

552,506,803

-

ريال قطري

ربح السنة

خسائر شاملة أخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

)توزيعات أرباح (إيضاح 13

)تحويل إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح 16

ريال قطري

-

-

-

-

-

ريال قطري

-

-

-

-

-

العمالت األجنبية

656,844,078

235,986,632

235,986,632

()117,206,296

()5,899,666

586,031,480

552,506,803

769,724,748

224,942,719

-

224,942,719

-

()614,616
الرصيد في  31ديسمبر 2020

الرصيد في  31ديسمبر 2021

ريال قطري

()401,116

-

()213,500

()213,500

-

-

استهالك موجودات حق االستخدام

6

إطفاء موجودات غير ملموسة

8

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

9

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

15

إعفاءات إيجارية متعلقة بجائحة كوفيد19-

6

مصروف أرباح تمويالت إسالمية

21

مصروفات أرباح على مطلوبات اإليجار

21

أرباح على حسابات مصرفية إسالمية

21

المخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

930,279,549
586,031,480

233,706,258

237,651,581

148,234,817
()456,477
14,784,843
335,082
1,971,680
()94,709
9,675,379
()2,713,792
48,427,030
8,117,110
()969,430

136,250,428
18,142,254
6,556,034
4,125,000
99,690
8,816,493
()5,160,763
53,095,291
9,156,741
()3,393,994

461,017,791

465,338,755

()1,902,543
()94,570,386
62,419,481

()875,888
()21,501,017
55,972,068

426,964,343
()1,326,307
()4,965,043

498,933,918
()573,162
()6,184,761

420,672,993

492,175,995

()73,322,767
106,000
()315,917,593
1,192,471
()9,863,346
170,000,000

()70,817,335
64,049
()332,544,122
6,779,371
()2,074,278
()70,000,000

()227,805,235

()468,592,315

التغيرات في رأس المال العامل:

()543,184

مسيطرة

1,794,981,245

235,986,632

()213,500

235,773,132

()117,206,296

()5,899,666

ريال قطري

()2,926,021

-

-

-

-

-

-

71,432

ريال قطري

1,792,055,224

235,986,632

()213,500

235,773,132

()117,206,296

()5,899,666

1,907,648,415

ربح السنة

()2,926,021

-

1,904,722,394

-

إيرادات شاملة أخرى للسنة

224,942,719

-

6,448,063

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

71,432

-

71,432

-

)التغيرات في حصة الملكية في شركة تابعة (إيضاح 23

)توزيعات أرباح (إيضاح 13

71,432

-

-

225,014,151

-

-

)تحويل إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح 16

6,448,063

()58,603,148

-

231,462,214

-

-

-

-

()58,603,148

()5,784,770

11,065,811

-

-

11,065,811

()58,603,148

()5,784,770

ربح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

7

(ربح) خسارة من بيع عقارات وآالت ومعدات

2,068,274,648

-

استهالك عقارات وآالت ومعدات

4

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

552,506,803

ريال قطري

ريال قطري

تعديالت للبنود التالية:

14,587,853

()5,784,770

2,082,862,501

الربح قبل الضريبة للسنة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ضريبة الدخل المدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

15

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أنشطة االستثمار
شراء عقارات وآالت ومعدات

4

متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
مدفوعات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ
أرباح مستلمة على حسابات مصرفية إسالمية
صافي الحركة في حسابات ودائع مقيدة قصيرة األجل
شكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

مسيطرة
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231,390,782

أنشطة التشغيل

إيضاحات

2021

2020

يوما
صافي الحركة في ودائع بأجل استحقاق أصلي يتجاوز ً 90

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /من
األنشطة االستثمارية
أنشطة التمويل
متحصالت من تمويالت اسالمية

14

مدفوعات لسداد تمويالت اسالمية

14

مدفوعات لسداد مطلوبات إيجار

6

أرباح مدفوعة على تمويالت إسالمية
توزيعات أرباح مدفوعة

13

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة
التمويل
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
صافي فروق صرف العمالت األجنبية
النقد وما في حكمه في  1يناير

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

10

347,978,933
()294,776,143
()14,686,775
()71,155,072
()58,603,148
()91,242,205

253,978,649
()172,618,669
()9,407,287
()53,789,694
()117,206,296
()99,043,297

101,625,553
()100,016
107,856,315
209,381,852

()75,459,617
234,692
183,081,240
107,856,315
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 1معلومات حول الشركة  -تتمة

 1معلومات حول الشركة
تأسست شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق“( .الشركة” أو “الشركة األم”) وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015

تفاصيل الشركات التابعة غير التشغيلية للمجموعة كما يلي:

بموجب السجل التجاري رقم  27386بتاريخ  21مارس  .2004أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ  22مارس  .2004تم تغيير اسم الشركة

اسم الشركة التابعة

(وتعديالته بموجب القانون رقم  8لسنة  )2021كشركة مساهمة قطرية عامة وهي مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر
من شركة الخليج للمخازن ش.م.ق .إلى شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016امتثاال بالمادة رقم  16من

بلد التأسيس

طبيعة النشاط

قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة ( 2015وتعديالته بموجب القانون رقم  8لسنة  .)2021مقر المكتب هو دولة قطر حيث تمارس
أنشطة أعمالها .مكتب الشركة المسجل يقع في الطريق الدائري الرابع ،مبنى رقم  ،92الدوحة ،دولة قطر.

ليد للتكنولوجيا الهند الخاصة

تشتمل البيانات المالية الموحدة على عمليات الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة” وبشكل فردي بـ “شركات
المجموعة”).

للبضائع للتخزين والحركة والنقل العالمي وتوزيع البريد السريع وإدارة السجالت) وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي).

طبيعة النشاط

بلد التأسيس

المساهمة الفعلية للمجموعة

دولة قطر

الخدمات اللوجستية والنقل

2021

2020

دولة قطر

الخدمات اللوجستية والشحن

٪100

٪100

دولة قطر

خدمات تكنولوجيات المعلومات

٪100

٪100

دولة قطر

وسيط شحن بحري

٪100

٪100

دولة قطر

وكيل مالحي

٪100

٪100

دولة قطر

وكيل مالحي

٪100

٪100

جي دبليو سي انفستمنتس ذ.م.م.

دولة قطر

االستثمار في األسهم والسندات

برايم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م*.

أجيليتي ذ.م.م).
شركة الخليج للمخازن اللوجستية
القابضة ذ.م.م.
ليد للتكنولوجيا ذ.م.م.
أيون سي فرايت ذ.م.م.
برايم كونتينر سرفيسز ذ.م.م.
أيون شيبنغ سرفيسز ذ.م.م.

وصناديق االستثمار لصالح صاحب
دولة قطر

وكيل مالحي

٪100

دولة قطر

وكيل مالحي

٪51

٪100

دولة قطر

وكيل مالحي

٪51

٪100

٪51

٪100

الخليج للمخازن للخدمات البحرية

دولة قطر

الخدمات البحرية

٪51

٪100

جي دبليو سي اللوجستية ذ.م.م.

مملكة البحرين

تشغيل وإدارة المستودعات العامة

٪51

٪100

ذ.م.م*.
ذ.م.م*.
(سابقا :جي دبليو سي اللوجستية
ش.ش.و)

هولندا
اإلمارات العربية المتحدة

الخدمات اللوجستية والنقل
التخزين والنقل

٪100

٪100

بي في مجموعة جي دبليو سي

٪100

٪100

جلوبال للشحن والنقليات ذ.م.م.

٪100

٪100

كونتراك جلوبال لوجيستكس

جي دبليو سي المملكة العربية

المملكة العربية السعودية

إعداد وتطوير وإدارة المخازن

٪100

٪100

والدمام وجدة
شركة الخليxج للمخازن المحدودة

جمهورية نيجريا

التخزين والنقل

٪100

٪100

شركة الخليج للمخازن للكيماويات

دولة قطر

المتاجرة في ونقل الكيماويات

٪100

٪100

ييبا تريدينغ ذ.م.م( .سابقًا :شركة

دولة قطر

المتاجرة في المواد الغذائية

٪100

٪100

الخليج للمخازن للخدمات الغذائية

دولة قطر

خدمات البريد السريع

٪100

٪100

شركة الخليج للمخازن إكسبريس يو

دولة قطر

المتاجرة في المواد الغذائية والمواد

٪51

٪51

مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية

دولة قطر

عقود اإلنشاءات العامة (مقاوالت

٪51

٪51

ذ.م.م).
االستهالكية األخرى

بي اس ذ.م.م.

عامة)

ذ.م.م.
الخليج للمخازن بومي للمشاريع

دولة قطر

الخدمات اللوجستية وخدمات البريد

٪100

٪100

السريع

ذ.م.م.
جي دبليو سي اللوجستية فرع م.ح.ق

دولة قطر

وكيل مالحي

٪100

-

سينرجي شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.

دولة قطر

خدمات تكنولوجيا المعلومات

٪100

-

دوكوسيف سوليوشنز ذ.م.م.

دولة قطر

الخدمات اللوجستية والنقل

٪100

-

سلطنة عمان

الخدمات اللوجستية وخدمات البريد

٪100

-

دولة قطر

السريع

 -فرع المنطقة الحرة في قطر

أجيليتي فرع م.ح.ق  -فرع المنطقة
٪100

جي دبليو سي شيبينغ سرفيسز

المحدودة

شركة الخليج للمخازن ش.ش.و.

السجل
كونتراك شيبينغ سرفيسز ذ.م.م*.

٪100

٪100

ذ.م.م.

تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة على النحو التالي:

فالق للخدمات اللوجستية (سابقا:

2021

2020

السعودية  -فروع في الرياض

األنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ السنة الماضية هي توفير الخدمات اللوجستية (المخازن والمستودعات والنقل البري

اسم الشركة التابعة

الهند

خدمات تكنولوجيا المعلومات

المساهمة الفعلية للمجموعة

الحرة في قطر

في يناير  ،2021وقعت الشركة مذكرة تفاهم (“مذكرة التفاهم”) لالستحواذ بالكامل بنسبة  %100على شركة أيرو كيم لوجستيك ذ.م.مAero( .
ً
وفقا
 )Chem Logistics W.L.Lومرفق تخزين المواد الكيميائية الخاصة بها في مدينة راس لفان الصناعية .سيتم استيفاء شروط الصفقة
لمذكرة التفاهم.
خالل الفترة قرر مساهمو مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م .تصفية الشركة.
وفي أبريل  ،2021قامت المجموعة باستبعاد  ٪49من حصة ملكيتها في شركة جي دبليو سي انفيستمينت ذ.م.م ،.وبعد االستبعاد ال تزال
المجموعة تسيطر على الشركة (إيضاح .)23

* شركة برايم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م .وشركة كونتراك شيبينغ سرفيسز ذ.م.م .وشركة جي دبليو سي شيبينغ سرفيسز ذ.م.م .وشركة الخليج للمخازن
للخدمات البحرية ذ.م.م .هي شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة جي دبليو سي انفستمنت ذ.م.م.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1/2أسس اإلعداد
ً
تم إعداد البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق .وجميع الشركات التابعة لها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
(“ )”IFRSالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة ( 2015وتعديالته
بموجب القانون رقم  8لسنة .)2021
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات العقارية حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة .تعرض
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة
البيانات المالية الموحدة بالريال القطري ،وهي عملة عرض أعمال المجموعة.
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة .كما يتطلب من
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة
اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.
تقدم البيانات المالية الموحدة معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة.
 2/2أساس التوحيد
تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لشركة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق .وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعًا بـ
“المجموعة”) كما في  31ديسمبر  .2021تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة
المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها .وبصفة خاصة تسيطر
المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
• سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق تعطيها القدرة حاليًا على توجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها)،

 3/2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
(أ) تجميع األعمال والشهرة
يتم إحتساب األعمال المجمعة بإستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة
في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في األعمال التي يتم االستحواذ عليها .في كل مجموعة أعمال مجمعة ،تختار المجموعة
أن تقيس الحصة غير المسيطرة في الشركة المستثمر فيها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات التي يمكن تعيينها
لألعمال المستثمر فيها .تكاليف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية.
تقرر المجموعة أنها قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها مدخالت وعملية مادية
معا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات .تعتبر العملية المستحوذ عليها مادية إذا كانت ضرورية للقدرة على االستمرار في
تساهم ً
إنتاج المخرجات ،وتشمل المدخالت المستحوذ عليها قوى عاملة منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية أو
تساهم بشكل كبير في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات ويعتبر فريدً ا أو نادرًا أو ال يمكن استبداله دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير
في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات.
عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقًا للشروط التعاقدية واألحوال
االقتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ .وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للشركة المستحوذ عليها.
أي مبالغ محتملة يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف
كحقوق ملكية ويتم احتساب التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية .يتم قياس المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام يمثل أداة مالية
في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية بالقيمة العادلة ،مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  .9المقابل الذي ال يقع في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9يتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ كل
تقرير ،مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

• عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ،و
• قدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.

الشهرة يتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة (وهي الزيادة في إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة وأي حصة سابقة
محتفظ بها على صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة) .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات

بشكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تفضي للسيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق

المستحوذ عليها تزيد على مجموع المبلغ المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات بصورة

التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة ،تدرس المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها

صحيحة وجميع المطلوبات المتكبدة وقد قامت بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المدرجة في تاريخ االستحواذ .إذا كانت

سلطة على المؤسسة المستثمر فيها ،وتشمل:

نتيجة إعادة التقييم أن القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها ال تزال تتجاوز إجمالي المبلغ المحول ،عندها يتم إدراج الناتج في
الربح أو الخسارة.

• الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها.
• حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.
• حقوق التصويت بالمجموعة وحقوق تصويت محتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات
في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحقق المجموعة السيطرة على الشركة التابعة،
وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ
عليها أو المستبعدة خالل السنة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تحقق فيه المجموعة السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه
المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من االيرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة،
حتى لو نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل
سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات
والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.
أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،تقوم بإلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة والحصص

بعد التحقيق المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر متراكمة إلنخفاض القيمة .لغرض فحص اإلنخفاض في القيمة ،يتم
توزيع الشهرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة ،منذ تاريخ االستحواذ ،على جميع وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد النقد ،والتي
يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة ،بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،تضم الشهرة المتعلقة بالعملية
المستبعدة إلى القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه
الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
(ب) العقارات واآلالت والمعدات
تدرج بنود العقارات واآلالت والمعدات بتكلفة الشراء ،وتقاس الحقًا بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض
ً
زءا ال يتجزأ
في القيمة .تتضمن التكلفة المصروفات العائدة
مباشرة إلى االستحواذ على األصل .تتم رسملة البرامج التي تم شراؤها والتي تعد ً
من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات .إذا كان ألجزاء كبيرة من أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية
مختلفة ،فسيتم احتسابها كبند منفصل (مكونات رئيسية) للعقارات واآلالت والمعدات .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من
المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.
ناقصا قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات
ً
مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ،ويتم تسجيلها في الربح أو الخسارة.

غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى ،مع إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة في الربح أو الخسارة .يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة
العادلة.

 86التقرير السنوي GWC I ٢٠٢١

التقرير السنوي 87 GWC I ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
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(ب) العقارات واآلالت والمعدات  -تتمة

 )2مطلوبات اإليجار  -تتمة

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعام الحالي والسنة المقارنة:

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا كان سعر
الفائدة المدرج في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة .بعد تاريخ بداية عقد اإليجار ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة

					
مباني

 30 - 25سنة

				
المعدات المكتبية

 5 - 3سنوات
 4سنوات

			
األثاث والتركيبات
				
معدات المخزن

 25 - 5سنة

					
السيارات

 15 - 5سنة

					
األدوات والمعدات

 4سنوات

وتخفيض مدفوعات اإليجار التي تم القيام بها .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال ،التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو
معدل يستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار) أو تغيير في تقييم خيار شراء شراء األصل األساسي.

 )3عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء تحقيق عقود اإليجار قصيرة االجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة باآلالت والمعدات (أي عقود اإليجار التي تبلغ
مدتها  12شهرًا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما تقوم أيضًا بتطبيق اإلعفاء على تحقيق عقود إيجار الموجودات منخفضة

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

القيمة على إيجارات المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  5.000دوالر) .يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار
قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

يتم استبعاد بنود العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاداها أو عند عدم توقع فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامها .يتم تحديد األرباح
والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود العقارات واآلالت والمعدات من خالل مقارنة العائدات الناتجة من االستبعاد مع قيمتها الدفترية ،ويتم
تسجيل الصافي في الربح أو الخسارة.

المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها المجموعة جميع المخاطر والمنافع الخاصة بملكية األصل كعقود تأجير تشغيلي .يتم احتساب
إيرادات اإليجار الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم تضمينها في اإليرادات في بيان الربح أو الخسارة بسبب طبيعتها

(ج) األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

التشغيلية .تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم

مطروحا منها انخفاض القيمة ،إن وجد .ال يتم احتساب
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المشاريع قيد اإلنشاء للمجموعة ،ويتم إدراجها بالتكلفة
ً

تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس األساس كإيرادات اإليجار .يتم تحقيق اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها

استهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .بمجرد اكتمال بناء الموجودات المندرجة تحت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ،يتم إعادة تصنيفها إما إلى

اكتسابها.

عقارات وآالت ومعدات أو استثمارات عقارية ،حسب الغرض من استخدامها ،ويتم احتساب استهالك عليها عندما تصبح جاهزة لالستخدام.
(هـ) االستثمارات العقارية
(د) عقود اإليجار

ً
الحقا بالقيمة العادلة ،ويمثل القيمة
يتم تحقيق االستثمار العقاري مبدئيًا بتكلفة االستحواذ بما في ذلك أي تكاليف للمعامالت ويتم قياسه

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن شروط ايجار ،بمعنى إذا كان العقد يمنح الحق في السيطرة على األصل

السوقية المفتوحة التي يتم تحديدها سنويا من قبل مقيمون خارجيون .يتم تسجيل أي تغيير في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة.

المحدد لفترة من الوقت في مقابل المبالغ المدفوعة فيه.
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.
المجموعة كمستأجر

يتم إلغاء التحقيق لبند االستثمارات العقارية عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه .يتم تحديد األرباح أو

نهجا وحيدً ا لتحقيق وقياس جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة.
تطبق المجموعة
ً

الخسائر الناتجة عن استبعاد بنود االستثمار العقاري من خالل مقارنة العائدات الناتجة من االستبعادات مع القيم الدفترية الخاصة بكل منها،

تقوم المجموعة بتحقيق التزامات اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية.

ويتم تحقيقها بالصافي في بيان الربح أو الخسارة .تمثل االستثمارات العقارية المباني التي يتم استخدامها بشكل كبير من قبل أطراف أخرى
والتي تحتفظ بها المجموعة لتحصيل اإليجارات.

 )1موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بتحقيق موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس

تتم التحويالت إلى (أو من) االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من استثمارات عقارية إلى

مطروحا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة واالستهالك ،وتعديلها ألي عملية إعادة تقييم
موجودات حق االستخدام بالتكلفة،
ً

عقارات يشغلها مالكوها ،فإن التكلفة المحسوبة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام .إذا أصبحت
ً
وفقا للسياسة المنصوص عليها في بند العقارات
العقارات التي يشغلها مالكوها استثمارًا عقاريًا ،فإن المجموعة تحسب هذه العقارات

مطروحا منها أي حوافز مستلمة .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس
ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء،
ً

واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام.

اللتزامات اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مقدار مطلوبات اإليجار المدرجة ،والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة،
القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات ،أيهما أقرب ،كالتالي:

(و) الموجودات غير الملموسة
أراضي ومباني

 25 - 2سنة

الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة .بعد التحقيق المبدئي ،تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقص أي إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة.

إذا كانت ملكية الموجودات المستأجرة تنقل إلى المجموعة في نهاية فترة التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،يتم
احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .تخضع موجودات حق االستخدام ً
أيضا النخفاض القيمة.
 )2مطلوبات اإليجار
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى
مطروحا منها حوافز اإليجار المدينة ومدفوعات
عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة)
ً
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .يتم تحقيق مدفوعات اإليجار
المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون) في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي
يطلب القيام بالمدفوعات.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما أن تكون محددة أو غير محددة.
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد االنخفاض في
أي وقت يظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير
الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل فترة مالية على األقل .التعديالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة
الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات يتم أخذها في االعتبار لتعديل فترة اإلطفاء أو الطريقة ،حسب مقتضى
الحال ،وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن الغاء تحقيق األصل غير المادي بالفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها
في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يتم إلغاء تحقيق األصل.
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(و) الموجودات غير الملموسة  -تتمة

(ط) األدوات المالية  -تتمة

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة غير محددة العمر اإلنتاجي ويتم إجراء فحص انخفاض القيمة لها سنويًا ،إما بشكل فردي أو على
مستوى وحدات توليد النقد .يتم إجراء مراجعة سنوية للنظر في استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد ،وإذا لم تقرر االستمرارية يتم
تغيير حالة العمر اإلنتاجي لها من غير محدد إلى محدد في الفترات المستقبلية.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة كالتالي:

• كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى حدوث تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
( )2بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى  -إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:

العقود مع العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة

 10-4سنوات

			
االسم والعالمة التجارية

 10سنوات

			
برمجيات الكمبيوتر

 3سنوات

• كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
• شروطها التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى حدوث تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم.
( )3بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل

الشهرة

االيرادات الشاملة األخرى كما هو موضح أعاله.

ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
يتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة
ً
عند التحقيق المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي متطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة

الموجودات غير الملموسة األخرى
الموجودات غير الملموسة األخرى والتي تشتمل على “العقود مع العمالء وعالقات العمالء األخرى ذات الصلة و”العالمة التجارية” لشركة
أجيليتي والتي حصلت عليها المجموعة ولها عمر إنتاجي محدد ،يتم قياسها بالتكلفة مخصوما منها اإلطفاء المتراكم وأية خسائر متراكمة
النخفاض القيمة.

برمجيات الكمبيوتر
برمجيات الكمبيوتر التي ال تشكل جزء أساسي من أجهزه الكمبيوتر والتي يمكن تحديدها بصورة منفصلة بسهولة والتي من المتوقع أن
تولد منافع اقتصادية مستقبلية على مدار أكثر من سنة تتخطي تكلفتها يتم قياسها بالتكلفة مخصوما منها االطفاء المتراكم وخسائر
انخفاض القيمة.
(ز) تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض العائدة مباشرة لشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزا لالستخدام المقصود منه
أو للبيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة الموجودات ذات الصلة بها .يتم تحميل جميع تكاليف االقتراض األخرى عند تكبدها .تشتمل تكاليف
االقتراض على الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال.

العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى ،إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس التحقيق المبدئي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية ،وفي
هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مالية مشمولة بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.
عند التحقيق المبدئي صنفت المجموعة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والودائع القابلة لالسترداد واألرصدة لدى البنوك
بالتكلفة المطفأة .ال تحتفظ المجموعة بأي موجودات مالية أخرى.

الموجودات المالية  -تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل أفضل الطريقة
التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:
• السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وهي تشمل ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على
جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛
• كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛

(ح) المخزون
يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل منتج إلعادة البيع حتى
وصوله إلى موقعه وشكله الحالي .يتم تقييم المخزون بتكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.
يحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصًا أية تكاليف إضافية يتوقع تكبدها حتى إتمام الصنع والبيع.

سواء كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات النقدية
• كيفية مكافأة المدراء  -على سبيل المثال
ً
التعاقدية التي يتم تحصيلها؛ و
• وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في
المستقبل.
إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف ثالثة في معامالت غير مؤهلة إللغاء التحقيق ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض ،وذلك بما يتفق مع
تحقيق المجموعة للموجودات.

(ط) األدوات المالية
الموجودات المالية

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عليه

التحقيق والقياس المبدئي

ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف “أصل الدين” بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند التحقيق المبدئي .يتم تعريف “الفائدة” بأنها المقابل

تدرج الذمم التجارية المدينة مبدئيا عند نشوئها .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح

عن القيمة الزمنية للنقد والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن وغيرها من المخاطر األساسية

المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.

يتم قياس موجود مالي ،ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير أو مطلوب مالي ،مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه ،لعنصر

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه ،تأخذ المجموعة بالشروط التعاقدية

غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى االستحواذ عليها .يتم قياس ذمم تجارية مدينة

لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية

بدون مكون تمويلي هام مبدئيا بسعر المعاملة.

بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:

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

• األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
• الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدي ،بما في ذلك خصائص األسعار المتغيرة؛

( )1بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
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 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 3/2ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 3/2ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

(ط) األدوات المالية  -تتمة

• المدفوعات المقدمة وخصائص التمديد؛ و
• الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال ،خصائص حق عدم الرجوع).
تتوافق خصائص المدفوعات المقدمة مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى حد كبير
المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم ،والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية التعاقدية ،فإن الخاصية التي تسمح أو تتطلب
الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (ولكن غير مدفوع) للفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل أيضا
تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء المبكر) تتم معاملتها وفقا لهذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لخاصية المدفوعات المقدمة غير هامة
عند التحقيق المبدئي.

الموجودات المالية  -القياس الالحق واألرباح والخسائر

(ط) األدوات المالية  -تتمة

تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:
•

يكون من غير المرجح أن يسدد عميل التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات مثل تحصيل ضمان (إن كانت
تحتفظ بأي ضمان)؛ أو

•

يكون الموجود المالي متأخرًا عن موعد سداده بأكثر من  360يوما.

تعتبر المجموعة أن األرصدة لدى البنوك ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاص بها مساويًا للتعريف
المفهوم عالميًا “تصنيف االستثمار” .تعتبر المجموعة أن هذا التصنيف يكافئ  Baa3أو أعلى حسب وكالة “موديز” للتصنيفات االئتمانية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث عدم االنتظام المحتملة خالل العمر
المتوقع لألداة المالية.

• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم
تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم تحقيق إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث عدم االنتظام المحتملة خالل 12

القيمة في الربح أو الخسارة .تدرج أي أرباح أو خسائر من االستبعاد في الربح أو الخسارة.

شهرا من تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  12شهرا).

• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم تحقيق صافي
األرباح والخسائر ،بما في ذلك الفائدة أو إيرادات توزيعات األرباح ،في الربح أو الخسارة .ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.
• أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى  -تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .تدرج إيرادات الفائدة
المحتسبة بطريقة الفائدة الفعلية ،وتدرج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تحقيق
صافي األرباح والخسائر األخرى في االيرادات الشاملة األخرى .عند إلغاء التحقيق ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في االيرادات
الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة .ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.
• االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.
يتم تحقيق توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم
تحقيق صافي األرباح والخسائر األخرى في االيرادات الشاملة األخرى وال يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة .ال تحتفظ المجموعة بأي
من تلك الموجودات.

إلغاء التحقيق
يلغى تحقيق الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) (أي يتم حذفها من بيان المركز
المالي الموحد للمجموعة) في الحاالت التالية:
• انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ،أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تأخير كبير

الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض المجموعة خاللها
لمخاطر االئتمان.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي
(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت .يعتبر
موجود مالي أنه “منخفض القيمة االئتمانية” عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود
المالي.
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
صدر لضائقة مالية كبيرة،
الم ِ
• مواجهة العميل أو ُ
• إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو تأخر السداد ألكثر من  360يومًا،
• إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها،

إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير و (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعليًا

• يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى ،أو

بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات.

• اختفاء سوق نشطة لورقة مالية بسبب صعوبات مالية.

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمرير ،تتأكد المجموعة ما
إذا احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية وإلى اي مدى .عندما ال تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أي

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ،يتم إدراج الموجودات

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

بقدر استمرار ارتباط المجموعة بالموجودات .في تلك الحالة تدرج المجموعة أيضًا مطلوبات مقابلة .يتم قياس الموجودات المحولة
والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن يطلب من
المجموعة سدادها ،أيهما أقل.

الشطب
يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي بأكمله أو جزء
منه .تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد.
ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءًا كبيرًا من المبلغ المشطوب .وبرغم ذلك ،قد تظل الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ
من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

انخفاض القيمة
الموجودات المالية غير المشتقة
تسجل المجموعة مخصصات خسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر.

المطلوبات المالية

التحقيق المبدئي والقياس
تصنف المطلوبات الماليـة مبدئيًا بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة للمعاملة.
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى والتزامات ايجار وتسهيالت إسالمية تتضمن حسابات السحب
على المكشوف من البنوك.
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 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 3/2ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

 3/2ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

(ط) األدوات المالية  -تتمة

(ط) األدوات المالية  -تتمة

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين:
• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
• المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض والسلف)
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض والسلف)
تعد هذه أكثر الفئات مالءمة للمجموعة .بعد التحقق المبدئي ،تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تحقيق األرباح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية
إطفاء معدل الفائدة الفعلي .تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في االعتبار أي خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر
جزء من سعر الفائدة الفعلي .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخسارة .تنطبق هذه الفئة بشكل عام
على القروض والسلف التي تحمل فوائد.
ال تحتفظ المجموعة بأي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

إلغاء التحقيق
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام .عندما تستبدل مطلوبات مالية حاليـة بمطلوبات أخـرى من
نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل مادي في شروط مطلوبات حالية ،يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق
المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة .يتم تحقيق الفرق بين القيم الدفترية في بيان الربح أو الخسارة.
مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد في حال وجود حق قانوني واجب
النفاذ لتسوية المبالغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسوية على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

(ك) النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق
لثالثة أشهر أو أقل والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر ضئيلة للتغير في القيمة.
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وودائع قصيرة األجل حسب التعريف أعاله ،بعد خصم
المسحوبات على المكشوف من البنوك.
(ل) المخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو حكمي) ناشئ من أحداث سابقة ،وعندما يحتمل وجود حاجة
لتدفق خارجي من الموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لسداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ يمكن تحديدها بصورة موثوقة .عندما تتوقع
المجموعة استرداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات السداد كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما
يكون السداد شبه مؤكد .تعرض المصاريف المتعلقة بأي مخصص في بيان الربح أو الخسارة بعد خصم أي تعويض.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود أمرًا ماديًا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عند الحاجة،
المخاطر الخاصة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
(م) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وفقًا لقانون العمل القطري رقم  14لسنة  2004أو القانون الساري بأي دولة أخرى تعمل بها المجموعة ،تقوم المجموعة باحتساب مخصص
لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها .تحتسب المكافأة المستحقة على أساس آخر راتب ومدة الخدمة لكل موظف شريطة إكمال حد أدنى
من مدة الخدمة .التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تحقيقها على مدى فترة الخدمة.
بالنسبة للموظفين القطريين ،تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لهيئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسبة مئوية من رواتب الموظفين وفقا
لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات .حصة المجموعة من االشتراكات في هذه البرامج يتم تحميلها على الربح أو
الخسارة في السنة المتعلقة بها.

(ي) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات (العقارات واآلالت والمعدات واألعمال
الرأسمالية قيد التنفيذ واالستثمارات العقارية ،بخالف المخزون) .إذا وجد أي مؤشر كهذا ،أو إذا كان ضروريًا إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض
أية موجودات ،تقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات .المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة
العادلة ألي موجودات أو وحدات توليد النقد ناقصًا التكاليف حتى البيع أو قيمتها حال االستخدام ،أيهما أعلى ،ويتم تحديده لكل موجود

(ن) تحقيق اإليرادات
تعمل المجموعة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية (التخزين والنقل البري للبضائع لغرض التخزين ،والنقل الدولي ،والبريد السريع ،وإدارة
السجالت) وخدمات الشحن (البري أو البحري أو الجوي) .تدرج إيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات
إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير تلك البضاعة أو الخدمة .قررت المجموعة بشكل عام أنها تعمل

بمفرده ،إال إذا كان الموجود ال يدر تدفقات نقدية بصورة مستقلة عن موجـودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى.

كطرف أصيل في جميع ترتيبات إيراداتها التعاقدية ،حيث تحتفظ عادة بالسيطرة على البضائع أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.

عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجود عن المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر الموجود منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة الممكن

تقاس اإليرادات على أساس المبالغ المحددة في العقد مع العميل .تدرج المجموعة اإليرادات عند تحويل السيطرة على بضاعة أو خدمة إلى

استردادها منه .لقياس القيمة حال االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة
خصم تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجود المعين.
بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة ،يتم التقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على عدم وجود أو نقص خسائر

عميل .قد يستوفى التزام األداء إما على مدار الوقت أو في نقطة زمنية محددة.

اإليرادات من الخدمات اللوجستية
تشتمل الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة بشكل أساسي على إدارة المخزون والتخزين والوفاء بالطلبات وإدارة السجالت والنقل.

انخفاض القيمة التي تم تحقيقها سابقًا .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات.

يتم تحقيق اإليرادات على مدار الوقت حيث يقوم العمالء باستالم واستهالك المنافع التي تقدمها المجموعة بشكل فوري عند أدائها.

الموجودات القابلة لالسترداد حيث تم تحقيق آخر انخفاض في القيمة .يكون هذا العكس محدد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات

اإليرادات من خدمات الشحن

يتم عكس أية خسائر في انخفاض القيمة تم تحقيقها سابقًا فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة
قيمتها القابلة لالسترداد وال تتجاوز قيمتها الدفترية التي تم تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،ولم يتم تحقيق أية خسائر النخفاض القيمة
في السنوات السابقة .يتم تحقيق هذا العكس في بيان الربح أو الخسارة ما لم يتم إدراج الموجودات بقيمتها المعاد تقييمها ،وفي هذه

تمثل خدمات الشحن شراء سعة نقل من مقدمي خدمات نقل جوي وبحري وبري مستقلين وإعادة بيع تلك السعة إلى العمالء .يتم تحقيق
اإليرادات من هذه الخدمات في الفترة التي تقدم فيها تلك الخدمات ،بالرجوع إلى طريقة مناسبة تصور نقل السيطرة على تلك البضائع أو

الحالة يعامل العكس كزيادة في إعادة التقييم.

الخدمات للعميل.

يتم فحص الشهرة سنويًا لتحديد االنخفاض وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد انخفضت.

إيرادات اإليجار

يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من كل وحدة إيرادات نقدية (أو مجموعة وحدات إيرادات نقدية) تتعلق
بالشهرة .عندما يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة أقل من القيمة الدفترية ،يتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة .خسائر انخفاض
القيمة المتعلقة بالشهرة ال يمكن عكسها في الفترات المستقبلية.
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يتم تحقيق إيرادات اإليجار الناشئة من اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

إيراد الفائدة
يتم تحقيق إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 2أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
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 3/2ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة

(س) الضريبة على الدخل
الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع أو المستحقة القبض عن الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الخاضعة للضريبة
للسنة ،والمحتسبة باستخدام معدالت الضريبة المعمول بها أو السارية بشكل أساسي في تاريخ التقرير ،وأي تعديل على الضريبة المستحقة
الدفع فيما يتعلق بالسنوات الضريبية السابقة.
يتم احتساب الضرائب على أساس القوانين أو اللوائح الضريبية المعمول بها في البلدان التي تعمل بها المجموعة .ال تخضع الشركة األم في
دولة قطر لقانون الضرائب ،فيما تخضع شركاتها التابعة العاملة داخل وخارج دولة قطر للضريبة.
يدرج مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل الشامل ،باستثناء فيما يتعلق بالبنود المسجلة مباشرة في حقوق الملكية؛ ففي هذه الحالة يتم
إدراجها في حقوق الملكية.
(ع) تحويل العمالت األجنبية
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة
بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير .تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمليات التحويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
شركات المجموعة
عند توحيد البيانات المالية ،تم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الريال القطري بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير،
ويتم تحويل بيانات الدخل الشامل الخاصة بها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .فروقات الصرف الناتجة عند التحويل من أجل
التوحيد تدرج مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى .عند استبعاد عملية خارجية ،يتم تحويل بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بتلك العملية
الخارجية إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 4/2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام  ،2021لكن ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة .لم تطبق
المجموعة مبكرًا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.
امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد 19-الحقًا بعد  30يونيو  - 2021تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
في  28مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد - 19-تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية
إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16بشأن احتساب التعديل في
رقم  16عقود اإليجار .توفر التعديالت
ً
عقد اإليجار المتعلقة بامتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد .19-كوسيلة عملية ،قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان
امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-من المؤجر يعد تعدي ًلا لعقد اإليجار .يقوم المستأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار باحتساب أي تغيير في
مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار ذو الصلة بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ،16إذا لم يكن التغيير تعدي ًلا لعقد اإليجار.
كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  30يونيو  ،2021ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد 19-كما في  31مارس  ،2021فقد تم تمديد فترة تطبيق
الوسيلة العملية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBحتى  30يونيو  .2022ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1أبريل .2021
اختارت المجموعة استخدام الطريقة العملية في جميع إعفاءاتها اإليجارية التي تستوفي المعايير.
يتم تسجيل أثر التغيير في مطلوبات اإليجار في الربح أو الخسارة في الفترة التي حدث فيها الظرف أو الحالة التي أدت إلى اإلعفاء من اإليجار.
تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق الطريقة العملية في االيضاح .6

(ف) العائدات على السهم
تعرض المجموعة العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة
المنسوبة لحاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .يتم تحديد العائد المخفف لألسهم
بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بآثار األسهم العادية المخففة
المحتملة والتي تشتمل على كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين ،إن وجدت.
(ص)التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات وتتكبد مصروفات،
متضمنة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة والتي تتم مراجعة نتائج تشغيلها بصورة
منتظمة من قبل إدارة المجموعة (بصفتها متخذ القرارات التشغيلية الرئيسية) بغرض اتخاذ قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع
وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة.

 5/2المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن تصبح سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة
للمجموعة .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إن كانت ضرورية ،عندما تصبح سارية المفعول.

										
المعايير والتفسيرات

تاريخ السريان

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  :3الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي					

 1يناير 2022

		
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :16العقارات واآلالت والمعدات  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود

 1يناير 2022

				
تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :37العقود المحملة بااللتزامات  -تكاليف إتمام العقد

 1يناير 2022

المعيار الدولي للتقارير المالية  :1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  -شركة تابعة تعتمد

(ق) تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

										
المعايير الدولية ألول مرة

 1يناير 2022

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول  /غير متداول .يكون الموجود متداول عندما:

		
المعيار الدولي للتقارير المالية  :9األدوات المالية  -الرسوم في اختبار الـ “ ”٪10إللغاء تحقيق المطلوبات المالية

 1يناير 2022

• يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل االعتيادية،

					
معيار المحاسبة الدولي  :41الزراعة  -الضرائب في قياسات القيمة العادلة

 1يناير 2022

• يكون محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة،

						
تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :8تعريف التقديرات المحاسبية

 1يناير 2023

• يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير ،أو

				
تعديالت معيار المحاسبة الدولي  1وبيان الممارسة  :2اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 1يناير 2023

• يكون نقد أو ما في حكم النقد ،ما لم يحظر مقايضته أو استخدامه لتسوية مطلوب خالل مدة أقلها اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير.

								
المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين

 1يناير 2023

					
تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة

 1يناير 2023

تصنف الموجودات األخرى كغير متداولة.
ويتم تصنيف المطلوب كمتداول عندما:
• يتوقع أن يتم تسويته خالل دورة التشغيل العادية،

لم تطبق المجموعة مبكرًا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولم يسري مفعولها بعد.

• يكون محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة،
• يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير ،أو
• ال يوجد حق غير مشروط يؤجل تسوية المطلوب لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.
تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كغير متداولة.
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 3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -تتمة

 3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة أن تقم اإلدارة باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات ذات الصلة واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة .قد ينتج عن عدم اليقين بشأن هذه
االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
األحكام
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة األحكام التالية ،والتي كان لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات
المالية الموحدة:

يعكس سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي “المبلغ الذي يتعين على المجموعة دفعه” ،وهو ما يتطلب تقديرًا في غياب األسعار الملحوظة
(مثل الشركات 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 الوظيفية للشركة التابعة) .تقوم المجموعة بتقدير سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي باستخدام
مدخالت يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة السائدة بالسوق) عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالكيانات.

التقييم العادل لالستثمارات العقارية
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقاري بإجراء تقييم من قبل مقيمي عقارات خارجيين ومستقلين لديهم مؤهالت مهنية مناسبة
ومعترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه .يقدم المقيّمون المستقلون تقديرًا للقيمة العادلة لمحفظة االستثمارات
العقارية الخاصة بالمجموعة على أساس سنوي.

الحكم الهام في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المعقول مديونيته ،أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أن ال يتم ممارستها .لدى المجموعة الخيار،
بموجب بعض عقود اإليجار الخاصة بها ،في استئجار الموجودات بشروط إضافية وتطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد
بشكل معقول أن يتم ممارسة خيار التجديد .وهذا يعني ،أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة
التجديد .بعد تاريخ بداية عقد اإليجار ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت
سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).

تصنيف عقود اإليجار  -المجموعة كمؤجر
وبناء على تقييم شروط وأحكام تلك الترتيبات التعاقدية،
أبرمت المجموعة عقودًا لتأجير عقارات تجارية ضمن محفظة استثمارتها العقارية.
ً
جزءا هامًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري ،والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار ال تقترب من
مثل مدة اإليجار التي ال تشكل
ً
القيمة العادلة الكاملة للعقار التجاري ،فقد حددت المجموعة أنها تحتفظ بشكل مادي بجميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية تلك

انخفاض قيمة الشهرة
إن تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها يتطلب تقدير القيمة حال االستخدام لوحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها.
يتطلب احتساب القيمة حال االستخدام من المديرين القيام بتقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة توليد النقد ومعدل
خصم مناسب لحساب القيمة الحالية .عندما تكون التدفقات النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع ،قد تنشأ خسارة مادية من
انخفاض القيمة .يتم إجراء فحص انخفاض قيمة الشهرة سنويًا .يتطلب تحديد قيمة الشهرة القابلة لالسترداد من اإلدارة استخدام أحكام
وتقديرات وافتراضات هامة ،وهو ما تم اإلفصاح عنه باإليضاح رقم .8

انخفاض قيمة المخزون
عندما يصبح المخزون متقادمًا أو غير صالح الستخدام ،يتم إجراء تقدير لصافي القيمة القابلة للتحقيق .يتم هذا التقدير على أساس فردي
للبضاعة الفردية الهامة .أما البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية ويحتسب لها
مخصص وفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحية استنادً ا إلى أسعار البيع التاريخية .إن تحديد مخصص للمخزون بطيء الحركة

العقارات ،وبالتالي تحتسب تلك العقود كإيجارات تشغيلية.

والمتقادم يتطلب استخدام قدر كبير من التقديرات.

مبدأ االستمرارية

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (بخالف المخزون والشهرة)

أجرت إدارة المجموعة تقييمًا لمقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة واقتنعت بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة
لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور قد تلقي بالشك المادي على مقدرة
المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة .ولذلك ،يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية .تم بيان تأثير جائحة
كوفيد 19-في اإليضاح  29للبيانات المالية الموحدة.

تصنيف التحويالت بين العقارات واآلالت والمعدات إلى استثمارات عقارية
يتطلب األمر القيام بحكم لتحديد ما إذا كان عقار محدد مؤهل كاستثمار عقاري أم ال .استنادا إلى التقييم الذي أجرته اإلدارة ،تم تصنيف
بعض عقارات المجموعة التي تشتمل على مباني كاستثمارات عقارية على أساس أن المباني غير مشغولة بشكل كبير بواسطة المجموعة أو
لتشغيلها كما أنها ليست للبيع في إطار النشاط االعتيادي ولكنه يتم االحتفاظ بها بصفة أساسية لجني إيرادات إيجارية .تطلب هذا التصنيف
استخدام الحكم الشخصي نظرا ألن المباني ذات الصلة لها أغراض مزدوجة حيث يتم استخدام جزء من المبنى ألنشطة خاصة من شأنها أن
تؤدي إلى اعتبار العقار ضمن العقارات واآلالت والمعدات ،واستخدام جزء من العقار كاستثمار عقاري .قررت اإلدارة أن العقارات ذات االستخدام

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف الشهرة (العقارات واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ) في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها .يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت
قيمته استخدام أحكام وتقديرات .كما في تاريخ التقرير ،لم تقم اإلدارة بتحديد أي دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة أحد
الموجودات أو أحد فئات الموجودات.

انخفاض قيمة الذمم المدينة
تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الذمم المدينة التجارية (غير الحكومية) وموجودات
العقود .ويستند تحديد نسبة المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد للعمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة .تستند
مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدالت عدم االنتظام التاريخية لدى المجموعة .وتقوم المجموعة الحقًا بمعايرة المصفوفة لتعديل
الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية (مثل الناتج
المحلي اإلجمالي) خالل السنة التالية مما قد يؤدي إلى زيادة حاالت عدم انتظام السداد بقطاع التصنيع ،يتم تعديل معدالت عدم االنتظام

المتعدد يجوز فصلها ،وبالتالي يتم احتسابها بشكل منفصل.

التاريخية .في تاريخ كل تقرير ،يتم تحديث معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقديرات

التقديرات واالفتراضات

المستقبلية .إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية المتوقعة .إن الخسائر االئتمانية
التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة ً
أيضا قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل.

فيما يلي وصف لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لعدم اليقين حول التقديرات في تاريخ التقرير ،والتي تنطوي
على مخاطر مادية من التسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .استندت
المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المعايير المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات
الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة .وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات
عند حدوثها.

تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة فقط ( )SPPIوفحص نموذج األعمال (راجع السياسة
المحاسبية “األدوات المالية” في اإليضاح  .)2تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات من الموجودات
معا لتحقيق هدف أعمال معين .يتضمن هذا التقييم حكما يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء
المالية ً
الموجودات وقياس أدائها ،والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية مكافأة مديري الموجودات .تراقب المجموعة

عقود اإليجار  -تقدير سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي يتم استبعادها قبل استحقاقها لتبيان سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب تتفق مع

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار ،وبالتالي فهي تستخدم سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي

هدف األعمال الذي من أجله تم االحتفاظ بالموجودات .المراقبة هي جزء من تقييم المجموعة المستمر لما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم

( )IBRلقياس التزامات اإليجار .إن سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي هو سعر الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض ،لمدة

من أجله االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية ال يزال مناسبا ،وإذا ما كان غير مناسب يتم تقييم ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال،

مماثلة مع وجود ضمان مماثل ،األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة .ولذلك

ومن ثم تغيير محتمل في تصنيف تلك الموجودات .لم تكن هناك حاجة إلى مثل هذه التغييرات خالل السنة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 4عقارات وآالت ومعدات

معدات مخازن

أثاث وتركيبات

معدات مكاتب

(إيضاح )1

مباني
سيارات

في  1يناير 2020
إضافات

أدوات ومعدات

2,814,437,080
19,015,308

اإلجمالي

81,240,108
11,440,365

ريال قطري

69,761,180
7,656,810

ريال قطري

150,474,523
20,025,572

ريال قطري

150,547,454
12,240,773

ريال قطري

4,937,241
438,507

ريال قطري

3,271,397,586
70,817,335

3,611,287
81,029,277

27,291,154
119,923,166

85,136,312
2,918,588,700
13,430,032

تحويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح )5
في  31ديسمبر 2020
إضافات

استبعادات
835,000
171,335,095

7,106,368

-

()269,033

162,602,355

15,158,715

()48,461

83,161

5,375,748

17,358,691

3,458,854,341

20,055,970

73,322,767

212,991

استبعادات
()177,545

()1,259,772

تحويالت من أعمال رأسمالية قيد

()1,963,675

111,640,461

-

678,738

()3,400,992

330,177
-

-

-

التنفيذ (إيضاح )5

112,649,376

3,043,659,193
187,434,014

127,708,272
180,694,650

3,641,425,492

5,588,739

96,340,624

-

()317,494
-

ريال قطري

االستهالك المستقبلي بصورة هامة عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

ريال قطري

البيانات المالية الموحدة .تجري اإلدارة مراجعة سنوية على القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات .قد يتم تعديل مصروف

التكلفة

االستخدام المتوقع لألصل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم الفني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف استهالك السنوي المدرج في
116,956,914

يتم استهالك بنود العقارات واآلالت والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة لكل بند على حده .يستند تحديد األعمار اإلنتاجية على

في  31ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة
 3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -تتمة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

استهالك العقارات واآلالت والمعدات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

أدوات ومعدات
سيارات
معدات مخازن
أثاث وتركيبات
معدات مكاتب
(إيضاح )1

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

 4عقارات وآالت ومعدات  -تتمة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

اإلجمالي

ريال قطري

في  1يناير 2020

ريال قطري

519,348,121

ريال قطري

60,144,653

ريال قطري

59,726,138

ريال قطري

78,825,092

ريال قطري

99,915,812

ريال قطري

2,402,368
االستهالك المتراكم

820,362,184

)استهالك (إيضاح 20

استبعادات

-

-

100,807,745

في  31ديسمبر 2020

11,329,785

620,155,866

6,815,278

()43,955

71,430,483

9,567,424

-

66,541,416

)استهالك (إيضاح 20

7,065,861

-

88,392,516

105,529,128

664,335

()109,800

106,871,873

13,301,939

136,250,428

3,066,703

9,369,606

()153,755

956,458,857

10,571,124

استبعادات

8,779,316

()172,791

683,704

()1,259,773

148,234,817

()1,957,137
-

-

()3,389,701

في  31ديسمبر 2021

725,684,994

في  31ديسمبر 2021

في  31ديسمبر 2020

84,732,422

2,317,974,199

2,298,432,834

75,738,231

42,975,850

48,492,683

97,703,867

20,602,393

14,487,861

113,694,052

89,730,147

82,942,579

3,750,407

67,000,598

55,730,482

1,101,303,973

1,838,332

2,309,045

صافي القيمة الدفترية

2,540,121,519

2,502,395,484

إيضاح:

 5أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
الرأسمالية
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل تكلفة الموجودات قيد اإلنشاء غير الجاهزة لالستخدام كما في تاريخ التقرير .تشتمل األعمال
ٍ
قيد التنفيذ بصفة أساسية على إنشاءات فيما يتعلق بمشروع راس بوفنطاس ومشروع الوكير.

2021
		

				
				

ريال قطري

2020
ريال قطري

			
				
في  1يناير

350,726,971

126,668,784

				
إضافات

331,204,930

341,015,101

محول إلى العقارات
واآلالت والمعدات (إيضاح 		)4

()112,649,376

()116,956,914

			
في  31ديسمبر

569,282,525

350,726,971

كانت تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2021بمبلغ  13,550,376ريال قطري .)6,231,010 :2020( ،المتوسط المرجح
للمعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهل للرسملة هو  ٪3.67سنويًا ( ٪3.9 :2020سنويًا) ،وهو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض
المحدد.

 6اإليجارات
(أ) المجموعة كمستأجر
ومشروع القرية اللوجستية في قطر ()LVQومشروع مدينة راس لفان الصناعية ومشروع رأس بوفنطاس (إيضاح .)14

مباني
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( )1المباني مقامة على أرض مستأجرة من دولة قطر .كما في  31ديسمبر  ،2021تم رهن مباني تبلغ قيمتها الدفترية  2,109,041,161ريال قطري ( 2,110,596,215 :2020ريال قطري) مقابل تمويل مشروع بوصلبة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

لدى المجموعة عقود إيجار لألراضي والمباني التي تستخدمها في عملياتها .تتراوح مدة إيجارات األراضي عمومًا بين  22و  30عامًا ،بينما تتراوح
مدة إيجارات المباني عمومًا بين عامين إلى  5أعوام.
فيما يلي بيان القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لدى المجموعة والحركة عليها خالل السنة:

موجودات حق االستخدام
				

		
األرض

المبنى		

		
ريال قطري

االجمالي
ريال قطري

		
ريال قطري

					
			
في  1يناير 2020

			
13,436,860
		
301,836,543

أثر تعديل عقود اإليجار (ايضاح )1

		
()68,538,883

			
-

				
إضافات

		
27,998,225

			
مصاريف االستهالك
رسملة استهالك (إيضاح )3

		

()11,207,369

315,273,403
()68,538,883

			
-

		

			
()980,049

()6,934,885

27,998,225
		

			
-

()18,142,254
()980,049

					
			
في  31ديسمبر 2020

			
6,501,975
		
249,108,467

أثر تعديل عقود اإليجار (ايضاح )1

			
-

			
إضافات

		
4,574,897

			
-

			
مصروف استهالك
رسملة استهالك (إيضاح )3

		
()27,677,568

		

255,610,442
()27,677,568

()10,080,750
			
()722,787

		

()4,704,093
			
-

4,574,897
		

()14,784,843
()722,787

					

		
كما في  31ديسمبر 2021

		
210,627,362

		
6,372,779

217,000,141
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 6اإليجارات  -تتمة

 6اإليجارات  -تتمة

(أ) المجموعة كمستأجر  -تتمة

(ب) المجموعة كمؤجر

التزامات اإليجار

2020

		

			
2021

				

		
ريال قطري

ريال قطري

			
كما في  1يناير

246,936,815
		

291,628,862

أبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلية على عقاراتها االستثمارية .المدة المتبقية من عقود هذه اإليجارات تتراوح بين عام واحد إلى أربعة
أعوام.

			
				
اضافات

4,574,897
		

27,998,225

أثر تعديل عقود اإليجار (إيضاح )1

		
()27,677,568

()68,538,883

()2,713,792
		

()5,160,763

اعفاءات إيجارية متعلقة بجائحة
			
كوفيد( 19-ايضاح )2

الحد األدنى لإليجارات المدينة في المستقبل بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر كالتالي:
						

2021
			

						

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			

8,117,110
مصروف الفوائد			
			

9,156,741

1,014,174
رسملة استهالك (إيضاح 		)3
			

1,259,920

					
أقل من سنة واحدة

9,399,276
		

10,020,276

()9,407,287

			
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

11,008,776

3,060,000

			
المدفوعات

()14,686,775
		

			

كما في  31ديسمبر		

				

215,564,861

246,936,815

			
			
الجزء المتداول

14,747,258
		

12,672,609

				

			
الجزء غير المتداول

200,817,603
		

						

20,408,052

13,080,276

234,264,206

إيضاح :1
في عام  ،2021تم تعديل اتفاقية إيجار أرض بالمنطقة الصناعية .وافقت الشركة والمؤجر على تعديل قيمة اإليجار للسنوات المتبقية اعتبارًا
بناء على مدة اإليجار المتبقية
من  1يناير  2021ودون تعديل باقي شروط االتفاقية .في تاريخ سريان التعديل ،أعادت الشركة قياس مطلوب اإليجار ً
وقيمة اإليجار المخفضة ومعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة .في  1يناير  ،2021سجلت الشركة الفرق بين القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار
المعدلة ( 17,184,561ريال قطري) ومطلوبات اإليجار قبل التعديل مباشرة ( 44,862,129ريال قطري) بمبلغ  27,677,568ريال قطري كتعديل على
موجودات حق االستخدام.

 7االستثمارات العقارية
(أ) تسوية القيمة الدفترية
تشتمل االستثمارات العقارية للمجموعة على مباني تجارية منشأة على قطع أراضي تم الحصول عليها بموجب عقد إيجار تشغيلي من
دولة قطر.
						

2021
			

						

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			

في عام  2020تم تعديل ستة عقود إيجار ألراضي بمنطقة راس لفان .اتفقت الشركة والمؤجر على تعديل مبالغ اإليجار للسنوات المتبقية

						
في  1يناير

40,634,854
		

40,634,854

اعتبارًا من  1يناير  ،2020ولم يتم تغيير الشروط األخرى .في تاريخ سريان التعديل ،قامت الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار على أساس المدة

				
أرباح القيمة العادلة (إيضاح )19

456,477
			

-

المتبقية من عقد اإليجار والتخفيض على اإليجار ومعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة .في  1يناير  ،2020سجلت الشركة الفرق بين القيمة
الدفترية اللتزام اإليجار المعدل ( 142,059,673ريال قطري) والتزام اإليجار مباشرة قبل التعديل ( 210,598,556ريال قطري) بقيمة  68,538,883ريال

				

					
في  31ديسمبر

		
41,091,331

40,634,854

قطري كتعديل على موجودات حق االستخدام.

إيضاح :2
نتيجة لتفشي جائحة كوفيد ،19-حصلت المجموعة على إعفاءات إيجارية من ثالثة مؤجرين تتعلق باألراضي الواقعة بمنطقة رأس لفان
ومدينة مسيعيد الصناعية والمباني المؤجرة في الخور .ال توجد تغييرات أخرى على شروط وأحكام اتفاقيات اإليجار .قررت المجموعة تطبيق
الطريقة العملية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  16واختارت عدم تقييم ما إذا كان إعفاء اإليجار المتعلق بجائحة كوفيد 19-من
المؤجرين يعتبر تعديال على عقد اإليجار .وعليه ،تم تسجيل مدفوعات اإليجار المعفاة بمبلغ  2,713,792ريال قطري للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  5,160,763 :2020( 2021ريال قطري) كمصروف إيجار متغير بالسالب في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
إيضاح :3
تتكون المبالغ من مصروف فوائد مرسملة واستهالك موجودات حق استخدام متعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لمجمع المستودعات
والمكاتب المشيد على األراضي المستأجرة.

إيضاح :4
سجلت المجموعة مصروفات إيجار لعقود تأجير قصيرة األجل بمبلغ  920,540ريال قطري للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2,362,317 :2020( 2021
ريال قطري).

(ب) قياس القيم العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( )DCFوطريقة المقارنة بالسوق.
بموجب طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بمنافع والتزامات الملكية على مدى
عمر األصل ،بما في ذلك قيمة التخارج أو القيمة النهائية .تتضمن هذه الطريقة افتراض سلسلة من التدفقات النقدية من فوائد الممتلكات
العقارية .وبالنسبة لتلك السلسلة من التدفقات النقدية المفترضة ،يتم تطبيق معدل خصم مناسب مشتق من أسعار السوق لتحديد القيمة
الحالية لتدفقات اإليرادات المرتبطة باألصل وبموجب طريقة السوق المقارن ،يتم تقدير القيمة العادلة للعقار استنادا إلى المعامالت المماثلة.
تستند طريقة المقارنة بالسوق إلى مبدأ االستبدال والذي ال يقوم المشتري المحتمل بموجبه بدفع مبلغ للعقار أكثر من تكلفة شراء عقار
بديل مماثل .تفترض اإلدارة أن اتفاقيات اإليجار التشغيلي ذات الصلة بشراء األرض من دولة قطر والتي تم إنشاء تلك العقارات عليها ولها تواريخ
انتهاء سيتم تجديدها بصورة ال متناهية .وبالتالي فهي ال تتوقع انخفاض القيمة العادلة لهذه العقارات مع اقتراب هذه االتفاقيات من تواريخ
انتهائها .وحدة المقارنة المستخدمة من جانب المقيم هي القيمة المستهلكة للمتر المربع بالنسبة للمباني ،وسعر السوق للقدم المربع
بالنسبة لألراضي.
تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم العقارات.
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 7االستثمارات العقارية  -تتمة

 8الموجودات غير الملموسة والشهرة  -تتمة

(أ) تسوية القيمة الدفترية  -تتمة

تم إجراء التقييم العادل لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة المقارنة بالسوق من قبل مثمن مستقل معتمد ولديه مؤهالت مهنية
معترف بها وذات صلة وخبرة حديثة في تقييم عقارات مماثلة بمواقع مشابهة.

								

القيمة العادلة التي تم التوصل اليها باستخدام كلتا الطريقتين كما في  31ديسمبر  2021في نطاق مماثل .قررت اإلدارة استخدام طريقة
التدفقات النقدية المخصومة.)DCF

القيمة الدفترية للشهرة

							

2021
			

							

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

				

تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية في المستوى  3على أساس مدخالت لتقنية التقييم المستخدمة.
تم تحقيق المبالغ التالية ذات الصلة باالستثمارات العقارية في بيان الربح أو الخسارة:
							
							

2021
		
ريال قطري

					
الخدمات اللوجستية

53,090,350
		

53,090,350

						
خدمات الشحن

45,225,113

45,225,113

				
كونتراك لوجيستكس فرايت

17,347,069
		

17,347,069

		
2020

							
اإلجمالي

ريال قطري

			
					
إيرادات اإليجار (إيضاح )18

10,402,776
		
10,082,052

		
مصروفات التشغيل المباشرة التي ال تدر إيرادات إيجار

308,880

		
115,662,532

115,662,532

يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة من وحدات توليد النقد (بقيمها العادلة األعلى ناقص تكلفة
االستبعادات و”قيمتها حال االستخدام”) التي تتعلق بها الشهرة .عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمتها
الدفترية يتم تحقيق خسارة انخفاض في القيمة.

377,520

يتم تحديد احتساب القيمة القابلة حال االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي

 8الموجودات غير الملموسة والشهرة

تغطي فترة خمس سنوات .يتم بيان االفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات احتساب القيمة حال االستخدام في الجدول أدناه:

العقود مع العمالء
الشهرة ()1
			

ريال قطري

وعالقات العمالء االسم والعالمة
ذوي الصلة ()2
التجارية ()2
ريال قطري

ريال قطري

برمجيات
الكمبيوتر
ريال قطري

		
اإلجمالي

			

ريال قطري

											

									
في  1يناير 		 2020

3,826,370

185,111,092

									
في  1يناير 31 / 2021
		
ديسمبر 2021

		
12,841,690
115,662,532

52,780,500

3,826,370

185,111,092

									

									
اإلطفاء  /انخفاض القيمة المتراكم
		
في  1يناير 2020

		
10,076,573
		
-

47,502,452

		
المحمل للسنة
ّ

		
1,131,127
		
-

		
146,859
5,278,048

6,556,034

		
في  1يناير 2021

		
11,207,700
		
-

52,780,500

3,826,370

67,814,570

3,679,511

61,258,536

		
المحمل للسنة
ّ

		
-

		
335,082

		
-

		
-

		
في  31ديسمبر 2021

		
-

11,542,782

									

		
3,826,370
52,780,500

335,082
68,149,652

									

في  31ديسمبر 2021

115,662,532

		
		
-

			
2020
2021

2021

2020

		٪0.70

٪2.00

			٪1.90

٪9.23

٪9.18

معدل طويل األجل ()2

٪2

		٪2

٪2

			٪2

٪3

٪3

معدل الخصم (		)3

٪7.30

		٪8.40

٪9.30

			٪10.30

٪7.70

٪7.50

( )1حددت اإلدارة حجم معدل نمو سنوي مركب لكل وحدة من وحدات توليد النقد على مدار التوقع لمدى خمس سنوات ليكون االفتراض
الرئيسي .حجم المبيعات في كل فترة هو المحرك الرئيسي لإليرادات والتكاليف .يستند حجم معدل النمو السنوي المركب على األداء
السابق وتوقعات اإلدارة من النمو بالسوق.
(	)2معدل النمو النهائي ال يتخطى متوسط معدل النمو طويل األجل بالنسبة لألعمال التي تتداول فيها وحدات توليد النقد .تتفق معدالت
النمو طويلة األجل المستخدمة مع التوقعات الواردة في تقارير القطاع.
( )3تمثل معدالت الخصم التقييم الحالي للسوق للمخاطر المحددة لكل وحدة من وحدات توليد النقد .يستند احتساب معدل الخصم على
ظروف محددة خاصة بالمجموعة وقطاعات التشغيل الخاصة بها .إن زيادة معدل الخصم إلى  ٪13.74في الخدمات اللوجستية و ٪10.56
في خدمات الشحن و  ٪12.22في كونتراك لوجيستكس فرايت سوف يؤدي إلى انخفاض القيمة.
استنادا إلى فحص انخفاض القيمة المذكور أعاله ،توصلت اإلدارة إلى عدم وجود انخفاض في قيمة الشهرة ( :2020لم يتم تحديد انخفاض
في القيمة).

صافي القيم الدفترية									
1,298,908

		
2020
2021

معدل زيادة النمو المركب (٪2.00 )1

									
التكلفة
		
52,780,500
		
12,841,690
115,662,532

لوجيستكس

عمليات الشحن		

كونتراك لوجيستكس فرايت

116,961,440

									
في  31ديسمبر 2020

115,662,532

		
1,633,990

		
-

		
-

117,296,522

( )1الشهرة
تم تحقيق الشهرة عند االستحواذ على أجيليتي ذ.م.م .في نوفمبر  ،2010والكيان اآلخر الذي تم االستحواذ عليه من خالل “كونتراك جلوبال
لوجستيكس بي .في ”.في أبريل .2018
يتم تخصيص الشهرة التي يتم فحص انخفاض قيمتها إلى الوحدات المولدة للنقد أدناه ،وتمثل العالوة المدفوعة عند االستحواذ عليها (أي
المبلغ المدفوع الفائض عن إجمالي القيم العادلة الفردية لصافي موجوداتها المستحوذ عليها).
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 8الموجودات غير الملموسة والشهرة  -تتمة

 10النقد واألرصدة لدى البنوك  -تتمة

( )2العقود مع العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة واالسم والعالمة التجارية

إيضاحات:

تمثل موجودات غير ملموسة مكتسبة خالل االستحواذ على أجيليتي ذ.م.م .في نوفمبر  2010والكيان اآلخر الذي تم االستحواذ عليه من خالل

( )1ال تحتسب أرباح عن الحسابات الجارية.

“كونتراك جلوبال لوجستيكس بي .في ”.في أبريل  .2018في وقت القيام باالستحواذين حددت اإلدارة األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات غير

( )2الودائع قصيرة األجل تحمل آجال استحقاق مختلفة اعتمادا على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة ،وتحمل فوائد بالمعدالت
السائدة بالسوق.

الملموسة عند  10سنوات.

( )3تتكون الحسابات المقيدة من مبالغ محتفظ بها لدى بنوك لتمويل توزيعات األرباح المعلنة ولم يتم تحصيلها بعد من قبل مساهمي
توصلت اإلدارة إلى أنه كما في  31ديسمبر  ،2021لم يكن هناك انخفاض في قيمة هذه الموجودات ( :2020لم يتم تحديد انخفاض في القيمة).

الشركة.

 11رأس المال

 9ذمم تجارية مدينة وأخرى
						

			
2021

						

		
ريال قطري

ريال قطري

					
ذمم تجارية مدينة

383,119,892
		

302,305,652

					
موجودات عقود

		
45,317,567

86,832,697

		
يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

		
()25,798,215

()28,025,276

2020

						

			
2021

						

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

			
				
ذمم تجارية مدينة ،بالصافي

402,639,244
		

361,113,073

					
مدفوعات للموردين

34,495,295
		

15,641,713

		

		
78,344,259

69,487,916

					
ذمم مدينة أخرى

68,725,664
		

37,291,472

						

		
584,204,462

483,534,174

		
مصاريف مدفوعة مقدما

 586,031,480سهما عاديا بقيمة  1ريال قطري للسهم

586.031.480
		

586.031.480

 12االحتياطي القانوني
ً
وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة ( 2015وتعديالته بموجب القانون رقم  8لسنة  ،)2021يجب تحويل مبلغ يعادل  ٪10من صافي
الربح السنوي لكل شركة تم تأسيسها في دولة قطر إلى حساب االحتياطي القانوني إلى أن يصل رصيد هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال
المدفوع للشركة .عالوة على ذلك ،يتم تحويل عالوة إصدار األسهم الجديدة إلى االحتياطي القانوني .يكون رصيد االحتياطي القانوني غير
قابل للتوزيع إال في الظروف المحددة في القانون أعاله.

 13توزيعات األرباح
خالل اجتماع مجلس اإلدارة المقرر انعقاده بتاريخ  25يناير  ،2022سوق يتم اقتراح توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021بمبلغ 0.10
ريال قطري للسهم وبإجمالي مبلغ  58,603,148ريال قطري .ال تعكس هذه البيانات المالية الموحدة توزيعات األرباح المستحقة ،والتي سيتم

التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة كما يلي:

احتسابها في حقوق الملكية كمخصص أرباح مدورة في السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021

						

			
2021

						

		
ريال قطري

ريال قطري

		
في  1يناير وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9

		
28,025,276

43,219,615

			
مبالغ مشطوبة مقابل المخصص

(		)4,198,741

()19,319,339

2020

خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  26يناير  ،2021اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ  58,603,148ريال قطري ( 0.10ريال قطري
للسهم الواحد) فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020والتي قد وافق عليها مساهمو الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية
السنوي للشركة المنعقد بتاريخ  15فبراير  .2021تم دفع توزيعات األرباح في  .2021كانت األرباح المعلنة فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  31ديسمبر

			
1,971,680
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة (إيضاح )20

					
في  31ديسمبر

		
25,798,215

4,125,000

 14تمويالت إسالمية

28,025,276

كانت الحركة في التمويالت اإلسالمية على النحو التالي:

 10النقد واألرصدة لدى البنوك

						

2021
			

						

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

		

						

			
2021

						

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

		

			
1,297,990
					
نقد بالصندوق

1,245,659

			
نقد لدى البنوك  -حساب جاري ()1

		
208,083,862

106,610,656

		
نقد لدى البنوك  -حسابات ودائع قصيرة األجل ()2

			
-

170,000,000

			
نقد لدى البنوك  -حسابات مقيدة ()3

		
30,637,227

20,773,881

			

			
النقد واألرصدة لدى البنوك

		
240,019,079

298,630,196

يخصم :ودائع ألجل ذات أجل استحقاق يتجاوز  90يومًا ()4

			
-

()170,000,000

			
نقد لدى البنوك  -حسابات مقيدة ()3

		
()30,637,227

()20,773,881

				
النقد وما في حكمه

		
209,381,852

107,856,315
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 2019بمبلغ  117,206,296ريال قطري ( 0.20ريال قطري للسهم الواحد) وقد تم توزيعها على المساهمين خالل عام .2020

						
في  1يناير

1,589,347,663
		

1,507,987,683

						
إضافات

347,978,933
		

253,978,649

						
سداد

()294,776,143
		

()172,618,669

					
في  31ديسمبر

1,642,550,453
		

1,589,347,663

تعرض التمويالت اإلسالمية في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:
						

2021
			

						

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

		
					
جزء متداول

408,644,507
		

290,397,859

					
جزء غير متداول

1,233,905,946
		

1,298,949,804

						

		
1,642,550,453

1,589,347,663
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 14تمويالت إسالمية  -تتمة

		
سنوات االستحقاق

			
2021

									

ريال قطري
		

					

2020
ريال قطري

				
			
تمويل مشروع بوصلبة ()1

			
2027

538,311,774
		

638,745,000

			
تمويل مشروع الوكير ()2

			
2032

442,602,541
		

193,304,686

تمويل مشروع القرية اللوجستية في قطر ()3

			
202٢-202٧

419,700,594
		

603,277,998

			
تمويل مشروع رأس لفان ()4

			
202٦-202٨

84,682,198
		

87,341,012

			
تمويل رأس المال العامل ()5

			
2022

80,000,000
			

-

		
تمويل مشروع رأس بوفنطاس ()6

			
2028

77,253,346
		

66,678,967

									

1,642,550,453
		

1,589,347,663

هذه التمويالت اإلسالمية مضمونة مقابل المباني وغيرها من الموجودات الملموسة المرسملة تحت بند عقارات وآالت ومعدات وأعمال
رأسمالية قيد التنفيذ.
إيضاحات:
( )1أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  752مليون ريال قطري مع بنكين محليين لتمويل إنشاء وتطوير مشروع بوصلبة.
يحتسب الربح بمعدل  ٪3.65و  ٪3.75سنويًا ،وتسدد التسهيالت على  25-22قسطًا ربع سنوي.
( )2أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  649مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع الوكير.
كما في  31ديسمبر  ،2021استخدمت المجموعة مبلغ  442مليون ريال قطري .يحتسب الربح بمعدل  ٪3.75و %3.25سنويًا ،وتسدد التسهيالت
على  40و  42قسطًا ربع سنوي اعتبارًا من نوفمبر  2022و سبتمبر .2023
( )3أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  1.2مليار ريال قطري مع أربعة بنوك محلية لتمويل إنشاء وتطوير مجمع مستودعات
بالقرية اللوجستية في قطر .يحتسب الربح بمعدل  ٪3.65و  ٪3.75سنويا ،وتسدد التسهيالت على  38-22قسطًا ربع سنوي.
( )4أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  116مليون ريال قطري مع بنوك محلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع توسعة
المستودعات في راس لفان ،ومكتب مستودعات راس لفان ومشروع البنية التحتية .يحتسب الربح بمعدل  ٪3.65سنويًا ،وتسدد التسهيالت
على  28-27قسطًا ربع سنوي.
( )5أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  80مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل
للمجموعة .يحتسب الربح بمعدل  ٪3.35سنويًا ،وتسدد التسهيالت على  6أقساط شهرية اعتبارًا من يوليو .2022
( )6أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  88مليون ريال قطري مع أحد البنوك المحلية لتمويل إنشاء وتطوير مشروع
المستودعات في راس بوفنطاس .يحتسب الربح بمعدل  ٪3.65سنويًا ،وتسدد التسهيالت على  28قسطًا ربع سنوي اعتبارًا من مارس .2022

 15مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
كانت الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كالتالي:
							

2021
			

							

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
							
في  1يناير

48,225,429
		

45,593,697

				
المكون خالل السنة (إيضاح )20

9,675,379
		

8,816,493

					
المدفوع خالل السنة

()4,965,043
		

(		)6,184,761

						
في  31ديسمبر

52,935,765
		

48,225,429

المخصص المكون للسنة مدرج ضمن تكاليف الموظفين في الربح أو الخسارة (إيضاح .)20
صنفت اإلدارة االلتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي الموحد نظرا ألنها ال تتوقع أن يكون هناك مدفوعات كبيرة
اللتزامها الخاص بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين خالل  12شهرا من تاريخ التقرير .ال يتم خصم المخصص إلى القيمة الحالية نظرا ألن تأثير
القيمة الزمنية للنقود ال يتوقع أن يكون كبيرا.

 16ذمم تجارية دائنة وأخرى
							

			
2021

							

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
						
ذمم تجارية دائنة

74,579,810
		

39,498,124

					
مصروفات مستحقة

85,768,528
		

129,193,195

						
ذمم دائنة أخرى

132,476,303
		

75,342,990

					
محتجزات دائنة لمقاولين

		 48,255,130

39,857,448

مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

5,784,770

5,899,666

346,864,541
		

289,791,423

()22,607,768
		

()14,512,301

324,256,773
		

275,279,122

							
يخصم :محتجزات دائنة غير متداولة مستحقة لمقاولي مشاريع
							

قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ  5,784,770ريال قطري ( 5,899,666 :2020ريال قطري) كمساهمة في صندوق تطوير األنشطة
االجتماعية والرياضية بدولة قطر وفقا للقانون القطري رقم  13لسنة .2008

 17افصاحات األطراف ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والشركات التابعة للمجموعة ،والكيانات الخاضعة
للسيطرة المشتركة أو التي تخضع بشكل جوهري لسيطرة هذه األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب
إدارة المجموعة.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كما يلي:
						
		

		
طبيعة العالقة

					

 31ديسمبر 2021
				

 31ديسمبر 2020

االيرادات

شراء الخدمات
		

االيرادات

شراء الخدمات

ريال قطري

ريال قطري
		

ريال قطري

ريال قطري
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شبكة أجيليتي

		
شركة زميلة

3,187,033

25,082,795
		

7,317,685

30,838,666

		
أخرى

		
شركة زميلة

		-

		7,451,284

		
-

5,030,833

التقرير السنوي 111 GWC I ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 17افصاحات األطراف ذات العالقة  -تتمة

 18اإليرادات  -تتمة

تعرض األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد تحت الذمم التجارية والمدينة والذمم التجارية الدائنة
كالتالي:

تفاصيل اإليرادات من العقود مع العمالء

						

 31ديسمبر 2021
		

			
طبيعة العالقة

مدينة		

دائنة	

		
مدينة

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

		

						

تعرض تفاصيل اإليرادات من العقود مع العمالء في الجدول التالي ،حسب األسواق الجغرافية األساسية والمنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة

 31ديسمبر 2020
دائنة
ريال قطري

								
شبكة أجيليتي

		
شركة زميلة

		
514,713

		
أخرى

		
شركة زميلة

		
-

1,763,495
		
224,436

4,791,115

		
-

175,974

404,563

مكافآت كبار موظفي اإلدارة

						

2021
			

						

				

2021
			

				

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
اإليرادات من العقود مع العمالء
			
عمليات لوجستية

		
825,497,270

771,048,380

				
شحن

458,714,104
		

431,496,670

				
أخرى

9,226,841
		

21,079,621

			

المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة خالل السنة كالتالي:

		
ريال قطري

وتوقيت تحقيق اإليرادات.

				

1,293,438,215
		

1,223,624,671

2020
ريال قطري

		
			
مكافآت قصيرة األجل

				

			
2021

				

		
ريال قطري

2020
		
ريال قطري

			
األسواق الجغرافية األساسية

2,400,000
					
كبار موظفي اإلدارة
			

2,255,945

			
150,000
			
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

150,000

			
عمليات محلية

		
1,203,352,475

1,137,563,103

2,405,945

			
عمليات خارجية

90,085,740

86,061,568

						

2,550,000
		

			
7,000,000
				
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

6,900,000

			
				

1,293,438,215
		

1,223,624,671

			

 18اإليرادات
						

			
2021

						

		
ريال قطري

2020

					

2021
			

					

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
المنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة
خدمات إدارة المخازن			

		
686,792,511

637,648,599

				
خدمات الشحن

418,307,184
		

401,050,773

				
إيرادات من العقود مع العمالء

1,293,438,215
		

1,223,624,671

			
أنظمة إدارة السجالت

60,900,294

59,077,223

			
إيرادات إيجار العقارات االستثمارية

10,402,776

10,082,052

48,117,001
				
خدمات النقل
			

40,223,385

1,303,840,991
		

1,233,706,723

خدمات النقل الدولي			

29,687,464
		

34,099,173

			
خدمات الشحن السريع

40,406,920

30,445,897

					
أخرى

9,226,841

21,079,621

ريال قطري

		

						
اإليرادات

تستمد المجموعة إيراداتها من العقود مع العمالء لنقل بضائع وخدمات على مدى فترة زمنية أو في نقطة زمنية محددة تحت قطاعات
اإليرادات الرئيسية أدناه .يتماشى ذلك مع معلومات اإليرادات المفصح عنها في كل قطاع مشمول بالتقرير (انظر اإليضاح .)26

			
					

1,293,438,215
		

					

			
2021

					

		
ريال قطري

1,223,624,671
2020
ريال قطري

			
توقيت تحقيق اإليرادات
منتجات وخدمات محولة على مدى الوقت

		
834,724,111

792,128,001

		
منتجات محولة في نقطة زمنية محددة

458,714,104
		

431,496,670
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 18اإليرادات  -تتمة
تفاصيل اإليرادات من العقود مع العمالء  -تتمة

 20المصروفات حسب طبيعتها

يوضح الجدول أدناه التسوية بين اإليرادات من العقود مع العمالء والمبالغ المفصح عنها في معلومات القطاع:
				
		

العمليات اللوجستية

		

ريال قطري

					
 31ديسمبر 2021
إيرادات أخرى

الشحن	
ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

		
الشحن

إيرادات أخرى

		
ريال قطري

ريال قطري

											
اإليرادات
458,714,104

عمالء خارجيين

825,497,270

داخل القطاع

		
31,912,511
206,471,802

9,226,841

771,048,380

		
431,496,670

21,079,621

1,674,084

136,375,323

		
32,379,928

3,414,457

											
1,031,969,072
التعديالت والحذف ()206,471,802

490,626,615

10,900,925

907,423,703

()31,912,511

()1,674,084

()136,375,323

		
463,876,598
()32,379,928

24,494,078
		

()3,414,457

											
		

825,497,270

458,714,104

9,226,841

771,048,380

 19إيرادات أخرى
					

			
2021

					

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

				
أرباح القيمة العادلة من استثمار عقاري (إيضاح )7

		 456,477

-

		
ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

			
94,709

-

				
إيرادات متنوعة

		
853,442

497,542

					

		
1,404,628

497,542

							
						
رسوم شحن ()2

		
288,867,071

285,074,280

					
تكاليف الموظفين ()1

		
276,626,994

255,223,675

			
استهالك عقارات وآالت ومعدات (إيضاح )4

		
148,234,817

136,250,428

					
تكاليف لوجستية ()2

		
125,510,996

114,746,977

						
إصالحات وصيانة

		
46,214,875

40,171,367

						
ماء وكهرباء

		
38,488,290

13,453,526

						
تكلفة وقود

		
14,921,604

11,140,246

			
استهالك موجودات حق استخدام (إيضاح )6

		
14,784,843

18,142,254

						
تكلفة تأمين

		
13,114,200

13,765,079

2020

			

 31ديسمبر 2020

العمليات اللوجستية

							

			
2021
		
ريال قطري

ريال قطري

		
431,496,670

21,079,621

			
7,000,000
					
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

6,900,000

		
5,118,250

2,160,081

					
أتعاب قانونية ومهنية

3,828,509

5,064,843

اتصاالت وبريد						

3,535,606

3,164,192

				
مصروفات تعاقد من الباطن للعمالة

			
1,971,680
			
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (إيضاح )9

4,125,000

		
1,638,483

615,882

					
مصروفات دعاية وإعالن

			
920,540
						
مصروف إيجار

2,362,317

			
335,082
				
إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )8

6,556,034

إعفاءات إيجارية متعلقة بجائحة كوفيد( 19-إيضاح 		)6

		
()2,713,792

()5,160,763

						
مصروفات متنوعة

		
27,566,603

23,939,228

			
							

		
1,015,964,651

937,694,646

()1

تتضمن تكاليف الموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ  9,675,379ريال قطري ( 8,816,493 :2020ريال قطري).

()2

تتضمن التكاليف اللوجستية ومصاريف الشحن تكلفة المخزون بمبلغ  3,664,431ريال قطري ( 4,970,046 :2020ريال قطري).

تعرض المصروفات حسب طبيعتها في بيان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي:
							

2021
			

							

		
ريال قطري

ريال قطري

						
تكاليف مباشرة

		
901,462,741

825,540,965

2020

				
			
114,501,910
					
مصروفات عمومية وإدارية

112,153,681
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 21تكاليف تمويل ،بالصافي

 24العائد على السهم
تم التوصل إلى حساب العائد األساسي للسهم ( )EPSبقسمة الربح العائد إلى المساهمين بالشركة األم للسنة على المتوسط المرجح لعدد

						

			
2021

						

		
ريال قطري

ريال قطري

األسهم العادية القائمة في نهاية السنة.

ربح من حسابات تمويل اسالمي			

(		 )969,430

()3,393,994

							

2021
			

			
مصروف ربح على تمويالت اسالمية

		
48,427,030

53,095,291

							

		
ريال قطري

مصروف الفائدة على التزامات اإليجار (إيضاح 		)6

		
8,117,110

9,156,741

		

						

		
55,574,710

58,858,038

2020

		

 22مصروف ضريبة الدخل

224,942,719
		

			
الربح العائد إلى حاملي أسهم الشركة

235,986,632

			

تحسب المجموعة مصروف ضريبة الدخل للفترة باستخدام معدل الضريبة الذي يمكن تطبيقه على إجمالي األرباح السنوية المتوقعة.
المكونات الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كالتالي:

		
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

586,031,480
		

0.38
				
العائد األساسي والمخفف للسهم
			

						

2021
			

						

		
ريال قطري

586,031,480

			

		

0.40

2020
ريال قطري

		

العائد المخفف للسهم
حيث أن الشركة األم ليس لديها أسهم مخففة محتملة قائمة ،فإن العائد المخفف للسهم يساوي العائد األساسي للسهم.

		
2,080,956

1,091,787

			
234,520
تعديالت تتعلق بضريبة الدخل الحالية للسنة السابقة

573,162

			
مصروف ضريبة الدخل المدرج في بيان الربح أو الخسارة

ريال قطري

			

			

			
مصروف ضريبة الدخل الحالية

2020

		
2,315,476

1,664,949

				

إيضاح (:)1
في ديسمبر  ،2019تم إصدار الئحة تنفيذية جديدة للضريبة في دولة قطر لتحل محل الالئحة التنفيذية السابقة .اإلعفاء الضريبي المنصوص
عليه بالمادة ( 4الفقرة  )13من قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق بحصة المستثمرين غير القطريين من األرباح في الكيانات المدرجة لن يشمل
الشركات التابعة  /الزميلة للكيانات المدرجة .تخضع حصة األرباح في الكيان غير المدرج العائدة للكيان المدرج للضريبة في حدود حصة الربح
العائدة للمساهمين غير القطريين في الكيان المدرج.
تحتسب المجموعة مصروف ضريبة الدخل للفترة باستخدام معدل ضريبي قدره  ٪10والذي يمكن تطبيقه على حصة الربح العائدة
للمساهمين غير القطريين.

 23التغيرات في حصة الملكية في شركة تابعة
في أبريل  ،2021استبعدت المجموعة  ٪49من حصة ملكيتها في جي دبليو سي انفستمنت ذ.م.م .وبعد االستبعاد ،ال تزال المجموعة تسيطر
على جي دبليو سي انفستمنت ذ.م.م .حيث احتفظت بنسبة  ٪51من حصة الملكية .المتحصالت التقريبية من استبعاد حصة الـ  ٪49بلغت
 11,065,811ريال قطري ،بينما بلغت الحصة من القيمة الدفترية للحصة المستبعدة  11,065,811ريال قطري.

 25االلتزامات والمطلوبات الطارئة
							

			
2021

							

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			

			
(أ) االلتزامات
						
التزامات رأسمالية

		
188,758,880

257,418,476

			

			
(ب) المطلوبات الطارئة
		
ضمانات بنكية وضمانات مؤسسية واعتمادات مستندية

		
173,663,575

159,420,566

 26المعلومات القطاعية
لدى المجموعة األقسام االستراتيجية األربعة التالية ،وهي تمثل القطاعات التي يصدر عنها التقرير .توفر هذه األقسام خدمات مختلفة
وتديرها المجموعة بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
يلخص الجدول أدناه عمليات كل قطاع من القطاعات الصادر عنها التقرير.
		
القطاعات الصادر عنها التقرير

العمليات

العمليات اللوجستية		

التخزين والمناولة والتعبئة والنقل

				
الشحن

خدمات الشحن البري والجوي والبحري

االستثمارات العقارية		

إيرادات إيجار العقارات االستثمارية

				
أخرى

إيرادات ودائع ثابتة وإيرادات أخرى

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل عملية كل ثالثة أشهر على األقل.
هناك مستويات متفاوتة من التكامل بين قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية.
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 26المعلومات القطاعية  -تتمة

 26المعلومات القطاعية  -تتمة

يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:

		
 31ديسمبر 2020

العمليات اللوجستية		

			

			
ريال قطري

االستثمارات العقارية	

الشحن		

		
ريال قطري

ريال قطري

أخرى
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

										
		
 31ديسمبر 2021
			

العمليات اللوجستية	
		
ريال قطري

الشحن		
ريال قطري

االستثمارات العقارية	
		
ريال قطري

أخرى		

اإلجمالي

إيرادات خارجية		

			
771,048,380

			
10,082,052
431,496,670

21,079,621

1,233,706,723

ريال قطري

ريال قطري

إيرادات بين القطاعات

			
136,375,323

			
-

3,414,457

172,169,708

										

											
إيرادات خارجية		

		
825,497,270

			
10,402,776
458,714,104

9,226,841

1,303,840,991

إيرادات بين القطاعات

		
206,471,802

			-

1,674,084

240,058,397

			
10,402,776
490,626,615

10,900,925

1,543,899,388

		
31,912,511

إيرادات القطاع		
ربح القطاع قبل ا

37,104,947

		
177,466,471

9,040,944

233,706,258

			
-

			
		-

969,430

969,430

مصروف الربح على
		
تمويالت إسالمية

			
178,720,668

الضريبة للسنة		

				
-

			
		-

(		)48,427,030

			
9,704,532
25,870,327

23,356,054

237,651,581

-

()48,427,030

			
-

		
-

3,393,994

3,393,994

مصروف الربح على
		
تمويالت إسالمية

ربح من حسابات
تمويل إسالمي		

										

		
تمويل إسالمي
		
10,093,896

			
907,423,703

ربح من حسابات

										
لضريبة للسنة		

إيرادات القطاع		

			
10,082,052
463,876,598

24,494,078

1,405,876,431

ربح القطاع قبل

										
		
1,031,969,072

32,379,928

			
()53,095,291

			
-

-

		
-

()53,095,291

مصروف الفوائد على
مطلوبات اإليجار		

(			)8,883,127

			
()273,614

		
-

-

()9,156,741

استهالك وإطفاء		

			
()133,558,729

		
()9,247,733

		
-

-

()142,806,462

استهالك موجودات

مصروف الفوائد على
		
مطلوبات اإليجار

()7,908,561

		

			
(		)208,549

-

()8,117,110

		
حق استخدام

استهالك وإطفاء

()143,700,339

		

			
()4,869,560

-

()148,569,899

مخصص الخسائر

		
حق استخدام

()12,523,628

		

			
()2,261,215

-

()14,784,843

		
الئتمانية المتوقعة

			
()1,183,008

			
()788,672

-

()1,971,680

بكوفيد		 19-

			
2,713,792

			
		-

-

2,713,792

			
()15,637,833

		
االئتمانية المتوقعة

استهالك موجودات

			
()1,650,000

		
-

-

		
-

()4,125,000

إعفاء ايجاري يتعلق
بكوفيد		 19-

مخصص الخسائر ا

				
()2,475,000

(		)2,504,421

-

()18,142,254

				
5,160,763

			
-

-

		
-

5,160,763

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:

إعفاء ايجاري يتعلق

					
الموجودات والمطلوبات

					
 31ديسمبر 2021

		
موجودات القطاع
		
ريال قطري

			

 31ديسمبر 2020

		مطلوبات القطاع
		موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
		
ريال قطري

		
ريال قطري

العمليات اللوجستية

		
3,872,374,558

		
2,017,815,834

		
3,637,884,108

			
الشحن

		
304,099,346

		
145,079,509

		
236,386,554

االستثمارات العقارية

			
41,091,331

		
-

		40,634,854

			
أخرى

		
123,212,886

			
164,118,208
		
95,020,277

ريال قطري

								
1,982,124,826
104,675,161
87,501,343

								
			

		
4,340,778,121

		
2,257,915,620

		
4,079,023,724

2,174,301,330
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 27إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر االئتمان  -تتمة

 27إدارة المخاطر المالية

الذمم التجارية المدينة  -تتمة

األهداف والسياسات
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من تمويالت إسالمية التزامات ايجار ومحتجزات دائنة لمقاولين وذمم تجارية دائنة وذمم دائنة
أخرى .الغرض األساسي من هذه المطلوبات المالية يتمثل في إدارة متطلبات رأس المال العامل للمجموعة .لدى المجموعة موجودات مالية
مختلفة تتضمن موجودات العقود ،والذمم التجارية المدينة ،والودائع القابلة لالسترداد ،والنقد لدى البنوك ،والذمم المدينة األخرى ،وهي
تنشأ مباشرة من عمليات المجموعة.
المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة تتمثل في مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر السوق .يقدم هذا االيضاح
معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله وكذلك أهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة تلك
الكمية في هذه البيانات المالية الموحدة .إن مجلس اإلدارة مسؤول عمومًا عن إنشاء ومراقبة إطار
المخاطر .تم إدراج المزيد من اإلفصاحات
ّ
عمل إدارة مخاطر المجموعة .يتم وضع سياسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ومراقبة
المخاطر.

مخاطر االئتمان
التعاقدية.
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل.
إن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير يكافئ القيمة الدفترية لموجوداتها المالية ،وهي كالتالي:
				

			
2021

				

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
		
383,119,892

302,305,652

			
نقد لدى البنوك

		
238,721,089

297,384,537

			
موجودات عقود

		
45,317,567

86,832,697

			
ذمم مدينة أخرى

		
68,725,664

37,291,472

		
ودائع قابلة لالسترداد

		
18,251,000

18,251,000

		
754,135,212

742,065,358

				
				

األفراد وثالثة أشهر للشركات.
يتعامل أكثر من  ٪64من عمالء المجموعة مع المجموعة منذ عام  2017أو قبل ذلك ،ولم يتم شطب أي من أرصدة هؤالء العمالء أو خفض
ً
وفقا لخصائصهم االئتمانية ،بما في
قيمتها االئتمانية كما في تاريخ التقرير .عند مراقبة المخاطر االئتمانية للعميل ،يتم تجميع العمالء
ذلك ما إذا كانوا فردً ا أو كيا ًنا قانونيًا ،وما إذا كانوا كيا ًنا حكوميًا أو غير حكومي ،وبحسب موقعهم الجغرافي وقطاع أعمالهم وتاريخهم
التجاري مع المجموعة وما إذا كانوا قد مرّ وا بصعوبات مالية من قبل.
يستحق ما يعادل  )٪93 :2020( ٪93من الذمم التجارية المدينة من عمالء محليين .في  31ديسمبر  ،2021كانت القيمة الدفترية ألهم  20عميل لدى
المجموعة بمبلغ  151.564.225ريال قطري ( 144.474.925 :2020ريال قطري).
في  31ديسمبر ،كان التعرض لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة حسب نوع الطرف المقابل كالتالي:

مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسارة مالية للمجموعة نتيجة لفشل العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته

			
ذمم تجارية مدينة

تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة من خالل تحديد فترة قصوى للسداد ال تتجاوز شهر واحد للعمالء

			

2021
			

			

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
		
كيانات حكومية

		
141,145,662

112,554,666

كيانات غير حكومية

		
241,974,230

189,750,986

			
			

		
383,119,892

302,305,652

		
موجودات العقود

		
45,317,567

86,832,697

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى غير مصنفة ،باستثناء العمالء الحكوميين.
تم توضيح الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة في االيضاح رقم .9
تطبق المجموعة النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية  9في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،وبموجبه يتم استخدام مخصص
خسارة متوقعة لكامل أعمار الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود.
بناء على خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم جمع الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود ً

الذمم التجارية المدينة
تقدم المجموعة خدماتها لنحو ألفي عميل ،ويمثل أكبر خمس عمالء  )٪34 :2020( ٪36من الذمم التجارية المدينة للمجموعة .تتم إدارة مخاطر
التركيز الهامة من خالل المراقبة الحثيثة والمتابعة الدورية .لدى المجموعة سياسة صارمة للفحص االئتماني قبل تقديم الخدمات آجلة
الدفع .تقوم اإلدارة بتقييم الجدارة االئتمانية لكل عميل قبل ابرام العقود .تقوم اإلدارة ً
أيضا بمراجعة دورية لقابلية تحصيل الذمم التجارية
المدينة ،ولديها سياسة ألخذ مخصصات عن أي مبالغ لم يعد تحصيلها ممك ًنا وشطب أي مبالغ يستبعد استردادها باعتبارها ديون معدومة.
وعليه ،تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد خطر ائتماني هام من ذممها التجارية المدينة كما هو معروض في بيان المركز المالي الموحد.
وضعت لجنة إدارة المخاطر سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد بشكل منفصل لتحديد جدارته االئتمانية قبل تقديم
الشروط واألحكام القياسية للدفع والتسليم إليهم من جانب المجموعة .تشمل أعمال المراجعة التي تقوم بها المجموعة مراجعة
التصنيفات الخارجية حال توفرها ،والبيانات المالية ،ومعلومات وكاالت االئتمان ،ومعلومات القطاع ،وفي بعض األحيان مراجعة تاريخ العميل
مع البنوك السابقة .يتم تعيين حدود البيع لكل عميل وتتم مراجعتها كل ثالثة أشهر ،وأية مبيعات تتجاوز تلك الحدود سوف تتطلب موافقة
من لجنة إدارة المخاطر.

وعدد أيام تأخر السداد .تتعلق موجودات العقود باألعمال قيد التطوير غير المفوترة والذي لها نفس خصائص مخاطر الذمم التجارية المدينة
لتلك األنواع من العقود .ولذلك قررت المجموعة أن معدالت الخسارة المتوقعة للذمم التجارية المدينة تقارب بشكل معقول معدالت
الخسارة لموجودات العقود.
يتم احتساب معدالت الخسارة بشكل منفصل للذمم المدينة غير الحكومية باستخدام طريقة “معدل التدفق الصافي” استنادً ا إلى احتمالية
تدهور مركز دفع الذمم المدينة إلى أن يتم شطبها في النهاية.
تستند معدالت الخسارة إلى الخبرة الفعلية للخسارة االئتمانية على مدى الثالث سنوات ونصف الماضية .تضرب هذه المعدالت في عوامل
استشرافية لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ونظرة المجموعة
للظروف االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.
تعتمد العوامل المستقبلية على عوامل االقتصاد الكلي الفعلية والمتوقعة (الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أساسي).
المتأخرات هي تلك المبالغ التي انقضى التاريخ التعاقدي أو الطبيعي لسدادها.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 27إدارة المخاطر المالية  -تتمة

 27إدارة المخاطر المالية  -تتمة

الذمم التجارية المدينة  -تتمة

مخاطر االئتمان  -تتمة

مخاطر االئتمان  -تتمة

تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمالء الحكوميين (الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود) باألخذ في االعتبار

يتم شطب الذمم التجارية المدينة وموجودات العقود عندما ال يكون هناك احتمالية معقولة الستردادها باإلضافة إلى ذلك ،ال تحمل الذمم

التصنيف االئتماني الحكومي.

التجارية المدينة أي فوائد.

بناء على سلوك الدفع التاريخي والتحليل الشامل
تعتقد اإلدارة أن المبالغ غير المنخفضة القيمة المتأخرة السداد ال تزال قابلة للتحصيل بالكاملً ،
لقاعدة ائتمان العمالء.

ال تطلب المجموعة ضمانات على الذمم التجارية المدينة.

وعلى هذا األساس ،تم تحديد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود كما يلي:

النقد لدى البنوك
تحتفظ المجموعة بالنقد لدى بنوك مصنفة من قبل وكاالت تصنيف ائتماني مستقلة كالتالي:

		
معدل متوسط الخسارة المرجح

		
إجمالي القيمة الدفترية

		
 31ديسمبر 2021

								

			
ريال قطري

مخصص الخسارة
ريال قطري

					
عمالء غير حكوميين
متأخرة السداد لمدة
			
أقل من  90يومًا

		
التصنيفات االئتمانية (وكالة موديز)

2021
			

					

		
ريال قطري

2020
ريال قطري

			
%0.91

			
179,257,865

1,639,554

			
%9.71
			
تتراوح بين  180-90يوما

			
22,191,662

2,154,457

		
تتراوح بين  270-181يوما

			
%32.35

			
9,219,691

2,982,777

				
في  31ديسمبر

		
تتراوح بين  360-271يوما

			
%69.33

			
3,940,409

2,731,879

ولذلك تحتفظ المجموعة بالودائع البنكية لدى بنوك موثوقة وذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني مرتفع .وبالتالي ،تعتقد اإلدارة أن مخاطر

			
تتجاوز  360يوما

			
%69.33

			
22,791,089

15,801,020

متأخرة السداد لمدة
متأخرة السداد لمدة
متأخرة السداد لمدة
متأخرة السداد لمدة
			
*%0.00
				
العمالء الحكوميين

			
141,145,662

1,505

				
موجودات العقود
			
%1.07

			
45,317,567

							
في  31ديسمبر

			
428,437,459

25,798,215

		
		معدل متوسط الخسارة المرجح
 31ديسمبر 2020

		مخصص الخسارة
إجمالي القيمة الدفترية

								

					
A2

8,605,927

177,236,768

					
A3

3,242,463

5,813,954

		
238,721,089

297,384,537

االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة غير مادية.

487,023

			
ريال قطري

					
A1

		
226,872,699

114,333,815

			

ريال قطري

						
العمالء غير الحكوميين
متأخرة السداد لمدة
أقل من  90يومًا 		

					٪3.96

			
126,796,076

5,026,732

تتراوح بين  180-90يوما

					٪14.52

			
29,921,477

4,343,418

تتراوح بين  270-180يوما

				
7,854,510
					٪34.07

2,676,270

تتراوح بين  360-271يوما

				
21,704
					٪53.56

11,624

تتجاوز  360يوما		

				
25,157,219
					٪53.56

13,473,814

متأخرة السداد لمدة
متأخرة السداد لمدة
متأخرة السداد لمدة
متأخرة السداد لمدة
العمالء الحكوميين*

					٪0.03

			
112,554,666

31,820

موجودات العقود		

					٪2.83

			
86,832,697

2,461,598

							
في  31ديسمبر

			
389,138,349

28,025,276
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 27إدارة المخاطر المالية  -تتمة

 27إدارة المخاطر المالية  -تتمة
مخاطر السوق  -تتمة

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية التي يتم تسويتها عن طريق نقدًا أو بواسطة
موجودات مالية أخرى .تتمثل طريقة إدارة السيولة المتبعة من قبل اإلدارة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية قدر اإلمكان للوفاء
بالتزاماتها عند استحقاقها ،في الظروف االعتيادية والضاغطة ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة.

المالية للمجموعة مدفوعات الفائدة التعاقدية.

ولذلك ،تراقب اإلدارة تقلبات معدالت الربح بشكل دائم وتقوم بالالزم حسب الضرورة.

التدفقات النقدية التعاقدية

القيمة الدفترية		

		
اإلجمالي

		
 12-1شهرًا

		
 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

		
ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

232,703,475

22,607,768

									
		
ذمم تجارية دائنة وأخرى (255,311,243 )1

255,311,243

-

		
التزامات ايجار

		
215,564,861

321,111,507

15.891,706

58,455,504

تمويالت إسالمية ()2

		
1,642,550,453

1,836,962,347

474,049,726

1,009,533,220

353,379,401

722,644,907

1,090,596,492

600,143,698

									
		
2,113,426,557

2,413,385,097

			
 31ديسمبر 2020

					
			

التدفقات النقدية التعاقدية

		
القيمة الدفترية

		
اإلجمالي

 12-1شهرًا 		

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

		
ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

									
ذمم تجارية دائنة وأخرى ()1

		
154,698,562

		
140,186,261
154,698,562

		
14,512,301

-

التزامات ايجار		

		
246,936,815

374,161,955

20,982,550

62,771,158

290,408,247

تمويالت إسالمية ()2

		
1,589,347,663

1,797,554,391

355,716,737

1,158,477,554

283,360,100

516,885,548

1,235,761,013

573,768,347

									
			

		
1,990,983,040

2,326,414,908

إدارة رأس المال
يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأس مال المجموعة في ضمان احتفاظها بقاعدة رأسمالية قوية لدعم أعمالها والحفاظ على تطورها
المستقبلي .تقوم اإلدارة بمراقبة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء الظروف االقتصادية.

246,764,297

المطلوبات المالية غير المشتقة

في  31ديسمبر  ،2021إذا كانت معدالت الربح على الموجودات والودائع البنكية وتسهيالت التمويل اإلسالمي المقومة بالريال القطري أعلى /
ريال قطري) ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع  /انخفاض مصروفات الربح على تسهيالت التمويل اإلسالمي التي معدالت ربح متغيرة.

			
 31ديسمبر 2021

			

تنشأ مخاطر معدالت الربح للمجموعة بشكل أساسي من تسهيالت التمويل اإلسالمي والودائع البنكية التي تحمل معدالت ربح متغيرة ،مما

أقل بمبلغ  ،)٪1 :2020( ٪1مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ،لكان الربح بعد الضريبة للسنة أقل  /أعلى بمبلغ  16,425,505ريال قطري (14,675,715 :2020

							
			

تنشأ مخاطر معدالت الربح من تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في معدالت الربح بالسوق.
يعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح للتدفقات النقدية.

يلخص الجدول أدناه مواعيد االستحقاقات التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير .تتضمن المطلوبات

المطلوبات المالية غير المشتقة

مخاطر معدالت الربح

تقوم المجموعة بمراقبة رأسمالها باستخدام نسبة المديونية ،وهي صافي الدين مقسومًا على إجمالي رأس المال .يحتسب الدين على أنه
إجمالي القروض (متضمنة القروض المتداولة وغير المتداولة والسحب على المكشوف من البنوك كما هو موضح في بيان المركز المالي)
ناقصا النقد وما في حكمه (باستثناء السحب على المكشوف من البنوك) .إجمالي رأس المال يحتسب باعتباره “حقوق الملكية” كما هو
معروض في بيان المركز المالي الموحد باإلضافة إلى صافي الدين.
					

2021
			

					

		
ريال قطري

		
ريال قطري

			
تمويالت إسالمية (إيضاح )14

		
1,642,550,453

1,589,347,663

يخصم :النقد وما في حكمه (إيضاح 		)10

		
()209,381,852

()107,856,315

2020

			
				
صافي الدين

		
1,433,168,601

1,481,491,348

			
			
إجمالي حقوق الملكية

		
2,082,862,501

1,904,722,394

			
				
إجمالي رأس المال

		
3,516,031,102

3,386,213,742

			
نسبة المديونية	

		
40.76٪

٪43.75

			
( )1باستثناء المصروفات المستحقة والمخصصات
( )2مدفوعات الربح على التمويالت التي تحمل فائدة متغيرة في الجدول أعاله تعكس أسعار الربح اآلجلة بالسوق في تاريخ التقرير ،وقد تتغير
هذه المبالغ مع تغير أسعار الربح بالسوق.
ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المدرجة في تحليل تواريخ االستحقاق في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل مادي.
مخاطر السوق
مخاطر السوق تمثل مخاطر التغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ،والتي تؤثر على إيرادات المجموعة
أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق وفق معايير مقبولة مع
تعظيم العائد.

مخاطر العمالت األجنبية
تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات مقوّ مة بعمالت بخالف العملة
الوظيفية للمجموعة .ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية من صرف العمالت األجنبية حيث تتعامل بشكل أساسي بالريال القطري ،وهي
عملة عرض البيانات المالية للمجموعة .كما وأن بعض المعامالت بالدوالر األمريكي والدينار البحريني والدرهم اإلماراتي ال تنطوي على مخاطر
عمالت األجنبية ،حيث أن أسعار صرف هذه العمالت مرتبطة بالريال القطري .باإلضافة إلى ذلك ،ال تعتبر األرصدة الصافية باليورو منطوية على
مخاطر عمالت هامة .تعتقد اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت غير جوهري.
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أبقت المجموعة على سياسة إدارة رأس المال وكذلك نسبة المديونية كما هي في السنة السابقة .ليس لدى المجموعة أي متطلبات رأسمالية
مفروضة خارجيًا.

 28القيمة العادلة لألدوات المالية
تشتمل األدوات المالية على موجودات مالية ومطلوبات مالية.
تستخدم المجموعة التدرج الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  : 2تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ،واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.
تتكون الموجودات المالية من موجودات عقود ،وذمم تجارية مدينة ،وودائع قابلة لالسترداد ،ونقد لدى البنوك ،وذمم مدينة أخرى .وتتكون
المطلوبات المالية من تمويالت إسالمية ،والتزامات إيجار ،وذمم تجارية دائنة ،وذمم دائنة أخرى.
لم تعرض المجموعة افصاحات حول القيم العادلة ،حيث أن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 29أثر تفشي جائحة كوفيد19-
يستمر فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في االنتشار والتطور .وقد تسببت هذه األزمة الصحية في حدوث اضطراب اجتماعي واقتصادي
على مستوى العالم ،حيث تم فرض حظر السفر على ماليين األشخاص في الكثير من دول العالم ،وتم فرض إجراءات الحجر والعزل
الصحي على الكثيرين حول العالم .تم رفع القيود جزئيًا في بعض الدول بنهاية عام  .2020ومع ذلك ،نظرًا للموجات الثانية والثالثة من جائحة
كوفيد 19-والحاالت التي تم تشخيصها بمتغيرات جديدة من الفيروس ،أعادت بعض الدول فرض عمليات اإلغالق والقيود على الحركة منذ
أوائل عام .2021
تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات بشأن جائحة كوفيد 19-وتأثيرها على مسار األعمال التجارية.
في عام  ،2021تلقت المجموعة إعفاءات إيجارية من مؤجري األراضي .وكما هو مبين باإليضاح  ،6اختارت المجموعة استخدام الطريقة العملية
الواردة في تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  16على جميع إعفاءات اإليجار التي تستوفي المعايير .أدى استخدام الطريقة العملية إلى
تخفيض إجمالي مطلوبات اإليجار بمبلغ  2.713.792ريال قطري للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2021وقد تم تسجيل أثر هذا التخفيض في بيان
الربح أو الخسارة الموحد في الفترة التي حدث فيها الظرف أو الحالة التي أدت إلى اإلعفاء من اإليجار.
باألخذ في االعتبار صافي الموجودات المتداولة للمجموعة البالغ  90,421,627ريال قطري ومركزها النقدي اإلجمالي البالغ  240,019,079ريال
قطري ،فإن اإلدارة على يقين بأن المجموعة لديها سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها المتداولة ومتطلبات رأس المال العامل.
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل المجموعة في أنشطة تقديم خدمات أساسية ،وتتركز عملياتها اللوجستية الهامة داخل دولة قطر مع عمالء
بموجب ترتيبات تعاقدية طويلة األجل.
وبناء عليه ،خلصت اإلدارة إلى أنه ال توجد أي شكوك مادية قد تلقي بظاللها حول قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها على أساس مبدأ
ً
االستمرارية.
تم االخذ في االعتبار تأثير جائحة كوفيد 19-على إمكانية تحصيل الذمم المدينة من العمالء .وفي حين أن المنهجيات المطبقة الحتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة األساسية قد ظلت كما هي دون تغيير عما كان مطبقًا خالل السنة المالية السابقة ،إال أنه تم تحديث االفتراضات
المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر  2021من قبل المجموعة لكي تعكس حالة عدم اليقين االقتصادي التي
أثارتها الجائحة.
تجري المجموعة مراجعة سنوية على انخفاض قيمة الشهرة على النحو المبين باإليضاح  .8وبينما تؤثر حالة عدم اليقين االقتصادي المستمرة
جراء تفشي جائحة كوفيد 19-عالميًا وتلقي بظاللها على التوقعات بشأن التدفقات النقدية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة عند
فحص انخفاض قيمة الشهرة ،فإن نتائج فحص انخفاض القيمة السنوي قد خلصت إلى أن الشهرة المتعلقة بوحدات توليد النقد تظل قابلة
لالسترداد ولم يتم تسجيل أي خسارة النخفاض القيمة كما في  31ديسمبر .2021
باإلضافة إلى ذلك ،قامت اإلدارة بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشرات على انخفاض قيمة أي موجودات غير مالية أخرى كما في  31ديسمبر
 2021والحظت أنه ال توجد أي مؤشرات.
وفي ظل تطور األزمة واستمرار غياب القدرة على التنبؤ بظروف السوق ،فإن المبالغ المسجلة تظل غير يقينية وحساسة لتقلبات السوق.
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