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تنــدرج الشــركات التــي تمتلــك فيهــا شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات )ش.م.ع.ق.( اســتثمارات مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة ضمــن الشــركات ذات الكيانــات الُمســتقلة. فــي هــذا التقريــر الســنوي، ُيشــار إلــى شــركة الخليــج 

الدوليــة للخدمــات بعبــارة “الخليــج الدوليــة للخدمــات” أو كلمــة “المجموعــة” لدواعــي المالءمــة.

قــد يحتــوي هــذا التقريــر الســنوي علــى بيانــات تطلعيــة بشــأن األوضــاع الماليــة ونتائــج العمليــات وأنشــطة 
األعمــال التــي تديرهــا المجموعــة. وُتعــد جميــع البيانــات، باســتثناء بيانــات الحقائــق التاريخيــة، بيانــات تطلعيــة 
تتضمــن تقديــرات مســتقبلية تســتند إلــى افتراضــات وتوقعــات فــي الحاضــر، وتنطــوي علــى مخاطــر معلومة 
ومجهولــة وشــكوك، مــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث اختــالف كبيــر بيــن النتائــج الفعليــة أو أداء األعمــال أو األداء 
التشــغيلي أو األحــداث التــي تؤثــر علــى المجموعــة وبيــن تلــك الُمعلنــة أو التــي قــد تســتنتج مــن هــذه 

البيانــات.

ويرتبــط تحقــق هــذه البيانــات التطلعيــة بعــدة عوامــل، منهــا: )أ( تذبــذب أســعار النفــط الخام والغــاز الطبيعي 
ــر الطلــب وظــروف األســواق فيمــا يتعلــق بخدمــات المجموعــة )ج( فقــدان الحصــة مــن الســوق  )ب( تغي
والمنافســة داخــل القطــاع )د( المخاطــر البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة )هـــ( تغيــر الظــروف التشــريعية والماليــة 
والتنظيميــة )و( تغيــر ظــروف األســواق والظــروف الماليــة واالقتصاديــة )ز( المخاطــر السياســية. وبالتالــي، 
قــد تختلــف النتائــج اختالفــًا كبيــرًا عــن تلــك الُمعلنــة أو التــي قــد تســتنتج مــن البيانــات التطلعيــة الــواردة هنــا. 

وتهــدف جميــع البيانــات الــواردة هنــا إلــى اســتعراض نظــرات تطلعيــة فــي تاريــخ هــذا التقريــر.

ال تتحمــل شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات ومديريهــا ومســؤوليها ومستشــاريها والشــركات المتعاقــدة 
معهــا ووكالئهــا أي مســؤولية بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أيــة تكاليــف أو خســائر أو أضــرار أخــرى قــد تنشــأ 
ــج  ــر الخلي ــا. وال تعتب ــان تطلعــي و/أو مــادة أخــرى وردت هن ــى أي بي عــن اســتخدام أو اعتمــاد أي جهــة عل
الدوليــة للخدمــات وشــركاتها التابعــة والشــقيقة ُملزمــة بــأي حــال مــن األحــوال بتحديــث أو نشــر تعديــالت 
أدخلــت علــى أي بيــان تطلعــي أو مــادة أخــرى وردت هنــا وُيعــرف أو ال ُيعــرف أنهــا قــد تغيــرت، أو أنهــا غيــر 
دقيقــة نتيجــة لــورود معلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية، أو أي ســبب آخــر. كمــا ال تضمــن شــركة 

الخليــج الدوليــة للخدمــات دقــة البيانــات التاريخيــة الــواردة هنــا.
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الرسالة

الرؤية

ــة للخدمــات باالرتقــاء بجــودة  ــزم شــركة الخليــج الدولي تلت
أعمــال  أنشــطة  وزيــادة  نطاقهــا  وتوســعة  خدماتهــا 
ومســتدامًا  مربحــًا  نمــوًا  لتحقــق  الحــدود  عبــر  الشــركة 
وتضيــف قيمــة إلــى مســاهميها وتلبــي توقعــات العمــالء. 

تهــدف شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات إلــى أن تصبــح 
الشــركة الموفــرة ألرقــى وأجــود الخدمــات المقدمــة إلــى 
الشــركات العاملــة فــي قطــاع النفــط والغــاز وقطاعــات 

أخــرى علــى المســتوى الوطنــي و/أو الدولــي.

“ظلت زيادة معدل تشغيل 
األصول وتحقيق الكفاءة من 

حيث التكاليف والمواءمة 
االستراتيجية مع العمالء 

الرئيسيين والدخول إلى أسواق 
جديدة ضمن محاور التركيز 

األساسية للمجموعة من أجل 
تحقيق االستدامة وإضافة قيمة 

إلى المساهمين”

3 التقرير السنوي 2021



ت
المحتويا

التقرير السنوي 42021



 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

1012

8

 تقرير مجلس
اإلدارة

 مجلس
اإلدارة

16
 تقرير مجلس اإلدارة

 بشأن قطاعات
المجموعة 

23
 نبذة حول مجموعة

 الخليج الدولية
للخدمات

27
 نبذة حول

قطاعات أعمال 
المجموعة

30
 تقرير مدققي

 الحسابات
المستقل

 البيانات المالية
الموحدة

4450
 تقرير حوكمة

 الشركة 2021

5 التقرير السنوي 2021



حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
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صاحب السمو 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد
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الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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السيد/ سعد راشد المهندي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ جاسم بن عبدالله آل ثاني
عضو

السيد/ محمد ناصر الهاجري
عضو

السيد/ غانم محمد الكواري
عضو

السيد/ علي جابر المري
عضو

السيد/ محمد إبراهيم المهندي
عضو
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الجائحــة،  بعــد  التعافــي  مرحلــة  إلــى  دخولنــا  “مــع 
تحقيــق  علــى  العمــل  مجموعتنــا  شــركات  تواصــل 
قدرتهــا  وتعزيــز  تكاليفهــا،  فــي  الخفــض  مــن  المزيــد 
علــى المنافســة، فيمــا تســعى أيضــًا إلــى المحافظــة 
تشــغيل  معــدل  وزيــادة  الســوق  مــن  حصتهــا  علــى 
أصولهــا. وتتطلــع إلــى خلــق مســتقبل مزدهــر مــن أجــل 
إضافــة قيمــة إلــى المســاهمين علــى األجــل الطويــل”

س 
س مجل

كلمة رئي
إلدارة

ا

 مساهمينا
الكرام،

أبــدى قطــاع النفــط والغــاز منــذ بدايــة عــام 2021 بــوادر إيجابيــة علــى التعافــي فــي 
ــة حمــالت  ــك بفضــل فاعلي ــي، وذل ظــل تحســن األوضــاع علــى مســتوى االقتصــاد الكل
التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، األمــر الــذي أثمــر عــن التخفيــف مــن القيــود التــي فرضــت 

علــى المجتمعــات وزيــادة النشــاط االقتصــادي.

 استعراض عام
ألنشطة األعمال

واجهــت المجموعــة تباينــًا مــن حيــث درجــات التعافــي بعــد الجائحــة، حيــث أبــدى 
قطاعــا خدمــات الطيــران والتأميــن تحســنًا علــى مســتوى النتائــج بشــكل ُمّطــِرد، بينمــا 
ظــل قطــاع الحفــر واقعــًا تحــت ضغــوط حتــى النصــف األول مــن عــام 2021، إال أنــه 
أبــدى إشــارات علــى التعافــي فــي ظــل اإلنجــازات االســتراتيجية األخيــرة. وفيما يتعلق 
بقطــاع التمويــن، فلــم يشــهد القطــاع ســريعًا أثــر تحســن األوضــاع علــى مســتوى 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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وبشــكل عــام، فقــد ســجلت المجموعــة صافــي أربــاح بواقــع 
 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  ريــال قطــري  مليــون   54
ديســمبر 2021، وبلــغ إجمالــي أصولهــا 9.9 مليــار ريــال قطــري 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

 إضافة قيمة
إلى المساهمين في المستقبل

منــذ االكتتــاب العــام األولــي الــذي تــم فــي فبرايــر مــن عــام 
2008 وحتــى عــام 2016، حصــل مســاهمو المجموعــة علــى 
أربــاح نقديــة تراكميــة تصــل إلــى مــا يقــارب 2.7 مليــار ريــال 
ريــال قطــري للســهم،  قطــري، أي مــا يعــادل حوالــي 16.6 
بمتوســط نســبة توزيــع تقــدر بنحــو 52٪. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــة يبلــغ إجماليهــا 63  فقــد تلقــى المســاهمون أســهمًا إضافي

مليــون ســهم مــن خــالل ثــالث إصــدارات مجانيــة.

وأخــذًا فــي االعتبــار مرحلــة التعافــي الحاليــة بعــد الجائحــة 
مجلــس  يعتقــد  خاصــة،  بصفــة   2021 لعــام  المالــي  واألداء 
اإلدارة أن توزيــع أربــاح عــن عــام 2021 ســيفرض عبئــًا إضافيــًا 
علــى مســتوى الســيولة لــدى المجموعــة، وقــد يضــع عوائــق 
أمــام تنفيــذ خططنــا المســتقبلية لتحقيــق االســتقرار علــى 
األمــد الطويــل، الســيما ونحــن فــي وقــت نقلــص فيــه مــن 
اعتمادنــا علــى مصــادر التمويــل الخارجيــة. وفــي ذلــك الصــدد، 
نــود أن نتقــدم بالشــكر إلــى مســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم 
المســتمر لنــا، ونلتمــس منهــم التعــاون الكامــل حتى نســتطيع 
نتعــرض  زلنــا  مــا  أننــا  خاصــة  المســتقبلية،  خططنــا  تنفيــذ 

لتقلبــات خارجيــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي. 

الخاتمة
ختامــًا، أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنانــي إلــى حضــرة 
ــر البــالد  ــي، أمي ــن حمــد آل ثان صاحــب الســمو الشــيخ تميــم ب
المفــدى “حفظــه اللــه ورعــاه”، لقيادتــه الرشــيدة وجهــوده 
الحثيثــة ودعمــه المســتمر وتوجيهاتــه الكريمــة لتعزيــز قطــاع 
دولــة  تشــهده  الــذي  التقــدم  إن  القطــري.  والغــاز  النفــط 
قطــر مــن حيــث التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
المســتدامة مــا كان ليحــدث لــوال رؤيــة حضــرة صاحــب الســمو. 
ونحــن فــي شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات نشــعر بالفخــر 
قطــر  رؤيــة  بدعــم  والكامــل  الدائــم  التزامنــا  علــى  ونؤكــد 

.2030 الوطنيــة 

والشــكر موصــول أيضــًا إلــى مســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم 
ودعهــم المســتمر لنــا. كمــا أود أن أؤكــد بأننــا ســنبذل قصــارى 
أهــداف  إلــى مســاهمينا وتحقيــق  جهودنــا إلضافــة قيمــة 
الشــركة. ونتوقــع مــن جميــع أصحــاب المصلحــة دعــم هــذه 

الجهــود بتعاونهــم الكامــل لتنفيــذ خططنــا المســتقبلية.

االقتصــاد الكلــي، حيــث ظــل متأثــرًا بانخفــاض الهوامــش جــراء 
القيــود الخاصــة التــي فرضــت عليــه بســبب فيــروس كورونــا.

 النجاح في تشغيل
جميع منصات الحفر ضمن 

أسطول المشروع المشترك 
“جلف درل” 

المشــترك “جلــف درل”،  المشــروع  عــام 2021، دخــل  خــالل 
الــذي ُمِنــح عقــودًا لتوفيــر خمــس منصــات حفــر بحريــة، حيــز 
الثــالث  الحفــر  منصــات  تشــغيل  بعــد  بالكامــل  التشــغيل 
المتبقيــة خــالل النصــف األول مــن هــذا العــام. واستشــرافًا 
للمســتقبل، ومــع تشــغيل المشــروع المشــترك “جلــف درل” 
بكامــل طاقتــه، فمــن المتوقــع أن يثمــر هــذا األمــر عــن تحقيق 
إيــرادات إضافيــة إلــى قطــاع الحفــر، وبالتالــي زيــادة التدفقــات 

النقديــة التشــغيلية للمجموعــة.

االستراتيجية المستقبلية
التشــديد  للخدمــات فــي  الدوليــة  الخليــج  ستســتمر شــركة 
مختلــف  فــي  التكاليــف  حيــث  مــن  الكفــاءة  تحقيــق  علــى 
قطاعاتهــا، وســتواصل تنفيــذ تدابيــر جديــدة، األمــر الــذي قــد 
يعــزز مــن تغييــر العمليــات، وذلــك عبــر خلــق تدابيــر إضافيــة 

بالفعــل مقتصــدة.  أصبحــت  لمؤسســة 

المحافظــة  إزاء  جهودهــا  مجموعتنــا  شــركات  وســتواصل 
علــى حصصهــا مــن الســوق، فيمــا تتطلــع قدمــًا إلــى زيــادة 
معــدالت تشــغيل أصولهــا وخلــق مســتقبل أكثــر اســتقرارًا مــن 
أجــل إضافــة قيمــة إلــى المســاهمين علــى األجــل الطويــل.

كمــا ُتبــذل حاليــًا جهــود دؤوبــة للتوصــل إلــى هيــكل يتســم 
بالكفــاءة والفاعليــة لديــن المجموعــة، وهــو مــا يشــكل عنصــرًا 
أساســيًا فــي اســتراتيجيتنا العامــة. وســتعزز الخطــط الجــاري 
تنفيذهــا مــن االســتدامة الماليــة للمجموعــة، وســتوفر فرصــًا 
ــي فــي  ــا، األمــر الــذي سيســهم بالتال لتوســيع نطــاق تواجدن

ــا التنافســي. دعــم مركزن

النتائج المالية
واجهــت المجموعــة تباينــًا مــن حيــث درجــات التعافــي، حيــث 
العــام  مــن  أفضــل  نتائــج  الطيــران  خدمــات  قطــاع  حقــق 
الماضــي، واســتمر قطــاع التأميــن فــي تحقيــق أربــاح خــالل 
الحفــر  أخــرى، فقــد اســتمر قطــاع  ناحيــة  عــام 2021. ومــن 
مــن منتصــف  واعتبــارًا  ذلــك،  وبرغــم  تســجيل خســائر.  فــي 
عــام 2021، أبــدى القطــاع تعافيــًا ملحوظــًا مــع تراجــع مســتمر 
فــي الخســائر بفضــل تحســن ديناميكيــات أنشــطة أعمالــه. أمــا 
قطــاع التمويــن، فقــد ظــل أداءه المالــي واقعــًا تحــت ضغوط.
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“فــي الوقــت الــذي تعمــل المجموعــة خاللــه علــى 
تجــاوز التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة، تســعى 
جميــع قطاعاتهــا إلــى تحقيــق التميــز والمحافظــة 
علــى قدرتهــا مــن حيــث المنافســة مــع التركيــز على 

خلــق مســتقبل أكثــر اســتقرارًا.”

إلدارة
س ا

تقرير مجل

يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقريــره الســنوي لــأداء المالــي والتشــغيلي لشــركة الخليــج 
الدوليــة للخدمــات عــن الســنة الماليــة 2021.

 استعراض عام لألوضاع على
مستوى االقتصاد الكلي

يرتبــط نمــو قطــاع خدمــات النفــط والغــاز ارتباطــًا وثيقــًا بأســعار النفــط والتوســع الهيكلــي 
ــرًا بفضــل  للقطــاع. وخــالل عــام 2021، أبــدت مؤشــرات قطــاع النفــط والغــاز تحســنًا كبي
ارتفــاع أســعار النفــط وتحســن األوضــاع علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي، األمــر الــذي أثمــر 
عــن تعافــي القطاعــات الخدميــة التــي يرتبــط عملهــا بقطــاع النفــط والغــاز، حيــث ازدادت 
أنشــطة االستكشــاف والحفــر وأنشــطة خدمــات الطيــران فــي ظــل التخفيــف مــن القيــود 

التــي فرضــت علــى المجتمعــات.

المستجدات على مستوى أنشطة األعمال 
والتوسع في األسواق

-  قطاع الحفر

أثــر تعافــي قطــاع النفــط والغــاز والتخفيــف مــن القيــود  لــم يشــهد قطــاع الحفــر 
التــي فرضــت جــراء انتشــار فيــروس كورونــا إال فــي منتصــف عــام 2021، حيــث ارتفعــت 
أســعار التشــغيل اليوميــة لمنصــات الحفــر البحريــة بعــد االنخفــاض الــذي شــهدته العــام 
الماضــي. عــالوة علــى ذلــك، فقــد تــم خــالل عــام 2021 تشــغيل معظــم منصــات الحفــر 

البريــة التــي توقــف تشــغيلها ســابقًا. 

كمــا حقــق قطــاع الحفــر إنجــازًا رئيســيًا خــالل عــام 2021، ودعــم اســتراتيجية المجموعــة 
بشــأن التوســع فــي األســواق، حيــث دخــل المشــروع المشــترك )جلــف درل( حيــز العمــل 
بكامــل طاقتــه مــع تشــغيل منصــات الحفــر الثــالث المتبقيــة خــالل عــام 2021 برغــم 
ــذي أســفر عــن حــدوث عــدة  ــا ال ــروس كورون ــه جــراء انتشــار في ــي واجهت ــات الت التحدي
تأخيــرات. وقــد أســهم تشــغيل هــذه المنصــات فــي تعزيــز نطــاق حضــور شــركة الخليــج 
العالميــة للحفــر فــي الســوق المحليــة وتنميــة أســطولها الــذي تديــره. وال شــك أن 
تشــغيل جميــع منصــات الحفــر التابعــة للمشــروع المشــترك الجديــد ُيعــد بمثابــة نمــوذج 
ــادي فــي  ــز مركزهــا الري ــة للحفــر نحــو تعزي ــج العالمي للجهــود المســتمرة لشــركة الخلي

الســوق والمحافظــة عليــه.
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والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  األساســية  الخدميــة  أعمالهــا 
بشــكل اســتراتيجي عبــر االســتمرار فــي تحقيــق الكفــاءة مــن 
حيــث التكاليــف وزيــادة معــدالت تشــغيل األصــول، األمــر 
بشــكل  االســتفادة  إمكانيــة  للقطاعــات  يتيــح  قــد  الــذي 
أفضــل مــن نقــاط قوتهــا المحليــة والدوليــة وإضافــة قيمــة 
مصــادر  تأميــن  المجموعــة  تعتــزم  كمــا  المســاهمين.  إلــى 
جديــدة لإليــرادات علــى نحــو اســتراتيجي باالســتفادة مــن 
المشــاريع المرتبطــة بخطــة توســعة حقــل الشــمال القطــري 
واستكشــاف عــدة ســبل للتنميــة المســتقبلية مــع اســتضافة 

بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم.

تحقيق الكفاءة من حيث 
التكاليف وتشغيل األصول

ينــدرج ترشــيد التكاليــف والمــوارد ضمــن األولويــات الرئيســية 
لشــركات مجموعــة الخليــج الدوليــة للخدمــات، حيــث تواصــل 
أكثــر  مؤسســة  إلــى  التحــول  نحــو  مســيرتها  المجموعــة 

اقتصــادًا وكفــاءة تطبــق نظامــًا صارمــًا بشــأن التكاليــف.

ــدور  وقــد أســهم المكتــب الرئيســي خــالل العــام الماضــي ب
قيــادي فــي تخطيــط هــذه التدابيــر وتنســيقها وتنفيذهــا، 
حيــث عمــل بشــكل وثيــق مــع اإلدارة العليــا فــي شــركات 
المزيــد  لتحقيــق  الفــرص  أنســب  تحديــد  علــى  المجموعــة 
ــه أن هــذه  مــن الوفــورات فــي التكاليــف. وممــا ال شــك في
المبــادرات المســتمرة ســتدعم المجموعــة فــي التغلــب علــى 
التحديــات الخارجيــة األخيــرة، وســتثمر فــي نهايــة المطــاف 

عــن إضافــة قيمــة أكبــر إلــى المســاهمين.

التركيــز  انصــب  فقــد  األصــول،  بتشــغيل  يتعلــق  وفيمــا 
الرئيســي للمجموعــة علــى ضمــان زيــادة معــدالت التشــغيل 
دون أن يأتــي ذلــك علــى حســاب معاييــر الجــودة والســالمة. 
الحفــر  منصــات  تشــغيل  معــدل  بلــغ  الحفــر،  قطــاع  ففــي 
84٪. وفــي قطــاع خدمــات الطيــران، ارتفــع إجمالــي عــدد 
ســاعات طيــران األســطول بنســبة تبلــغ 28٪، وذلــك بفضــل 
ازديــاد أنشــطة الطيــران علــى مســتوى العمليــات المحليــة 
والدوليــة بعــد أن تــم التخفيــف مــن القيــود التــي فرضــت 

المجتمعــات. علــى 

-  قطاع خدمات الطيران

ــادة  ــذي شــهده قطــاع النفــط والغــاز عــن زي أثمــر التعافــي ال
الطلــب علــى خدمــات الطيــران البحريــة فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم، األمــر الــذي أســهم بــدوره فــي زيــادة عــدد ســاعات 
الطيــران محليــًا ودوليــًا، ممــا أثمــر عــن تحســن األداء المالــي 
لعــام 2021. وقــد أكــد النجــاح فــي تجديــد عقــود ضمــن شــريحة 
ــه القطــاع فــي  األعمــال الدوليــة علــى المركــز الــذي يتمتــع ب
األســواق الدوليــة. وحققــت أيضــًا أنشــطة األعمــال فــي مجــال 

ــًا.  ــة واإلصــالح نمــوًا إيجابي الصيان

عــالوة علــى ذلــك، فقــد أضافــت كل مــن الشــركة التابعــة 
التركيــة والمشــروع المشــترك فــي المغــرب طائــرة جديــدة 
خالل عام 2021 لتلبية الطلب المتزايد من الســوق. كما تمت 
ــى األســطول  ــر مــن طــراز )AW139( إل ــرة هليكوبت إضافــة طائ

المحلــي خــالل هــذا العــام دعمــًا للعمليــات القائمــة.

-  قطاع التأمين

مــع  الفتــرة  هــذه  خــالل  متميــزًا  أداًء  التأميــن  قطــاع  حقــق 
اســتمراره فــي توســيع نطــاق أنشــطة أعمالــه فــي شــريحتي 
التأمينــات الطبيــة والعامــة، حيــث نجــح فــي تجديــد عقــود 
رئيســية والحصــول علــى تغطيــة إضافيــة فــي عقــود رئيســية 
مــع الشــركات العاملــة فــي قطــاع الطاقة. كمــا واصل القطاع 
األعمــال  مؤسســات  ســوق  فــي  وجــوده  نطــاق  توســيع 
المحلــي،  المســتوى  علــى  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 
وتحديــدًا فــي شــريحة التأمينــات الطبيــة، حيــث أضــاف عمــالء 

جــدد خــالل عــام 2021.

-  قطاع التموين

القيــود  جــراء  ضغــوط  تحــت  واقعــًا  التمويــن  قطــاع  ظــل 
المفروضــة علــى تقديــم األغذيــة وخدمــات النقــل والقــوى 
العاملــة واإلقامــة منــذ أن بــدأت الجائحــة، األمــر الــذي أثــر على 
أداء القطــاع، حيــث تراجعــت إيراداتــه وتكبــد تكاليــف إضافيــة 
ــى  ــر ســلبًا عل ــات، وهــو مــا أث ــى المتطلب ــال إل مــن أجــل االمتث
ــات  ــك، وبرغــم تحدي ــذ انتشــار الجائحــة. ومــع ذل هوامشــه من
الســوق الصعبــة خــالل هــذه الفتــرة، إال أن القطــاع قــد فــاز 
بخدمــات  المعنيــة  األعمــال  شــريحة  فــي  جديــدة  بعقــود 

القــوى العاملــة.

االستراتيجية المستقبلية
استشــرافًا للمســتقبل، ســتركز اســتراتيجية المجموعــة بصــورة 
ــادة حصتهــا مــن الســوق فــي قطــر والدخــول  أساســية علــى زي
إلــى أســواق دوليــة جديــدة بحســب كل قطــاع. وســيكون أحــد 
أنشــطة  تنظيــم  إعــادة  هــو  للمجموعــة  األساســية  األهــداف 
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 الصحة
والسالمة والبيئة

تواصــل المجموعــة تركيزهــا علــى الصحــة والســالمة والبيئــة، 
القيــم  ضمــن  الجوانــب  هــذه  تظــل  أن  ضمــان  علــى  وعملــت 
 2021 عــام  خــالل  وحققــت  العاملــة.  القــوى  بيــن  األساســية 
علــى  يؤكــد  الــذي  األمــر  المتواليــة،  اإلنجــازات  مــن  سلســلة 
إزاء  هدفهــا  تحقيــق  نحــو  الصحيــح  الطريــق  علــى  تســير  أنهــا 
الصحــة والســالمة والبيئــة والمتمثــل فــي ضمــان ســالمة كافــة 
أماكــن العمــل للجميــع. وقــد تضمنــت هــذه اإلنجــازات زيــادة 
الوعــي بالصحــة والســالمة والبيئــة، وإجــراء دورات تدريبيــة فــي 
مجــال الســالمة وزيــادة الوعــي بهــا مــن خــالل التشــجيع علــى 
فــإن  للمســتقبل،  أمانــًا. واستشــرافًا  أكثــر  أنظمــة عمــل  اتبــاع 
الصحــة  معاييــر  تعزيــز  فــي  ستســتمر  المجموعــة  اســتراتيجية 
والســالمة ومواءمتهــا مــع المعاييــر العالميــة لدعــم الهــدف 

التشــغيلي. التميــز  تحقيــق  نحــو  للمجموعــة  األساســي 

 نقاط القوة
التنافسية

جمــع  بهــدف  للخدمــات  الدوليــة  الخليــج  تأسســت مجموعــة 
بعــض الشــركات الرئيســية التــي تقــدم خدمــات الدعــم لقطــاع 
النفــط والغــاز القطــري تحــت مظلــة واحــدة. وتحتــل المجموعــة 
التنافســية  ميزاتهــا  بفضــل  المنطقــة  فــي  متميــزًا  مركــزًا 

المتعــددة.

فقطــاع الحفــر التابــع للمجموعــة هــو الموفــر الرائــد لخدمــات 
الحفــر البريــة فــي قطــاع النفــط والغــاز القطــري، فيمــا يســتحوذ 
أيضــًا علــى حصــة كبيــرة مــن الســوق القطريــة فــي مجــال تقديــم 
فــي  واســعة  بخبــرة  أيضــًا  ويتمتــع  البحريــة،  الحفــر  خدمــات 
خدمــات إدارة منصــات الحفــر فــي الميــاه القطريــة بالتعــاون مــع 
شــركات كبيــرة أخــرى تعمــل فــي مجــال االستكشــاف والتنقيــب 

عــن النفــط والغــاز.

وتتمتــع شــركة هليكوبتــر الخليــج بمكانــة قويــة وتقديــر كبيــر 
مــن ِقَبــل الشــركات الرئيســية العاملــة فــي قطــاع النفــط والغــاز. 

وبالنظــر إلــى حجــم أســطولها وقدراتهــا الفنيــة ومعاييرهــا بشــأن 
الســالمة والجــودة، تحظــى الشــركة بســمعة جيــدة فــي قطــاع 
أســطول  ويضــم  الدولــي.  الصعيــد  علــى  الهليكوبتــر  خدمــات 
شــركة هليكوبتــر الخليــج مــن طائــرات النقــل للعمليــات البحريــة 
 ،AW189و AW139 مجموعــة طائــرات مــن الجيــل الحديــث، منهــا
فــي  واســع  نطــاق  علــى  وتســتخدم  بطلــب  تحظــى  والتــي 
النقــل الجــوي إلــى العمليــات البحريــة، ســواء فــي قطــر أو علــى 
الصعيــد الدولــي. وُيعــد امتــالك الشــركة ألســطول مــن طائــرات 
الهليكوبتــر أمــرًا يمنحهــا ميــزة إضافيــة مــن حيــث المرونــة وقــدرة 
ــاء قدراتهــا  ــرات. كمــا تواصــل الشــركة بن ــر الطائ ــى توفي ــر عل أكب
ــت مــن إضافــة  ــة واإلصــالح، وتمكن ــة فــي مجــال الصيان الداخلي

عمــالء مــن قطاعــات أخــرى. 

إحــدى  التأميــن  قطــاع  فــي  العاملــة  التابعــة  شــركتنا  وتعــد 
فــي  الطبــي  التأميــن  تقديــم  مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركات 
قطــر، حيــث ال تقتصــر خدماتهــا علــى الشــركات العاملــة فــي 
قطــاع النفــط والغــاز فحســب، بــل تمتــد أيضــًا لتشــمل عمــالء 
رئيســيين مــن شــركات رائــدة فــي قطاعــات أخــرى. وقــد دأبــت 
شــركة الكــوت علــى تحقيــق أداء مالــي متميــز وحافظــت علــى 
المــالءة  نســب  دائمــًا  وظلــت  الســنين،  مــر  علــى  اســتقرارها 
المركــزي.  مــن متطلبــات مصــرف قطــر  أعلــى  لديهــا  الماليــة 
األســواق، ســواء  فــي  للغايــة  قــوي  بحضــور  الكــوت  وتتمتــع 
المحليــة أو الدوليــة، الســيما أن لديهــا “خبــرة” كبيــرة فــي فئــات 
المخاطــر بقطــاع الطاقــة، فيمــا تحظــى أيضــًا بمكانــة مرموقــة 

لــدى عمــالء رئيســيين فــي قطــاع الطاقــة.

كمــا يعتبــر قطــاع التمويــن موفــرًا أساســيًا للخدمــات إلــى قطــاع 
العمليــات البحريــة داخــل قطــر، حيــث يتمتــع بخبــرة كبيــرة فــي 
القــوى  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  التمويــن  تقديــم خدمــات  مجــال 
العاملــة الصناعيــة التــي تخضــع إلــى قيــود صارمــة مــن حيــث 
الموازنــة التقديريــة، ولديــه ســجل حافــل بالنجاحــات فــي تقديــم 
خدمــات رفيعــة المســتوى وعلــى نحو يتســم بالســالمة، الســيما 
فــي قطــاع النفــط والغــاز الــذي تســتحوذ فيــه أمــواج علــى حصــة 

كبيــرة مــن الســوق.

بــدور محــوري فــي  التنافســية  الميــزات  وقــد أســهمت هــذه 
تمكيــن المجموعــة مــن تعزيــز تميزها التشــغيلي وزيادة معدالت 
تشــغيل أصولهــا واالرتقــاء بمركزهــا مــن حيــث التكلفــة والدخــول 

إلــى أســواق ودعــم قاعــدة أصولهــا التشــغيلية.

النتائج المالية
حققــت المجموعــة صافــي أربــاح بواقــع 54 مليــون ريــال قطــري، 
 319 بلــغ  خســائر  بصافــي  مقارنــة   ٪117 نســبتها  تبلــغ  بزيــادة 
مليــون ريــال قطــري للعــام الماضــي. وارتفــع إجمالــي إيــرادات 
 2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  المجموعــة 

تقرير مجلس اإلدارة
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ارتفاعــًا طفيفــًا تبلــغ نســبته 3٪ مقارنــة بســنة 2020، ليصــل إلــى 
ــال  ــارات ري ــرادات بلغــت 3 ملي ــة بإي ــال قطــري مقارن ــار ري 3.1 ملي
قطــري للســنة الماضيــة. وقــد حققــت المجموعــة أرباحــًا قبــل 
الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واالســتهالك بواقــع  احتســاب 
 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  قطــري  ريــال  مليــون   550

.2021 ديســمبر 

وُيعــزى تحســن األداء بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع نتائــج قطــاع 
فــي  الطيــران  وخدمــات  التأميــن  قطاعــي  واســتمرار  الحفــر 
تحقيــق أربــاح. عــالوة علــى ذلــك، فقــد أثــر تســجيل مخصــص 
أداء  علــى  كبيــرًا  تأثيــرًا  الماضــي  العــام  خــالل  القيمــة  لخفــض 
العــام الماضــي مقارنــة بعــام 2021. كمــا أســهم تراجــع تكاليــف 
التمويــل فــي ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة إســهامًا إيجابيــًا فــي 
ارتفعــت  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  المجموعــة.  أربــاح  صافــي 
التكاليــف المباشــرة بنســبة تبلــغ 3٪، وهــو مــا أثــر ســلبًا علــى 
أربــاح المجموعــة. ويعــود هــذا االرتفــاع فــي التكاليــف المباشــرة 
بصــورة أساســية إلــى زيــادة أنشــطة قطاعــي الحفــر وخدمــات 
الطيــران وارتفــاع عــدد المطالبــات فــي قطــاع التأميــن، األمــر 
الــذي عادلــه جزئيــًا االنخفــاض الملحــوظ فــي تكاليــف قطــاع 

التمويــن. 

وانخفــض إجمالــي أصــول المجموعــة بنســبة تبلــغ 0.4٪ خــالل 
عام 2021، ليصل إلى 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 
2021. وفيمــا يتعلــق بالســيولة، فقــد ســجلت المجموعــة أرصــدة 
نقديــة، شــاملة االســتثمارات قصيــرة األجــل، بواقــع 698 مليــون 
ريــال قطــري. وبلــغ إجمالــي الديــن علــى مســتوى المجموعــة 4.3 

مليــار ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

 استراتيجية
التمويل

ــل حــول الوصــول  تتمحــور اســتراتيجية المجموعــة بشــأن التموي
بالديــن إلــى أمثــل مســتوى يتوافــق مــع اســتراتيجيتها العامــة 

إزاء النمــو وإجمالــي أرباحهــا.

أربــاح  الديــن الحاليــة تؤثــر علــى صافــي  زالــت مســتويات  ومــا 
المجموعــة، فتكاليــف التمويــل، التــي تنــدرج ضمــن المكونــات 
األساســية للتكلفــة، تحــد مــن قــدرة قطــاع الحفــر بصفــة خاصــة 

علــى األداء وتحقيــق أربــاح.

وأخــذًا فــي االعتبــار االســتراتيجية العامــة للشــركة وآفــاق النمــو 
المســتقبلية، فــإن إعــادة هيكلــة الديــن تشــكل أهميــة بالغــة، 
الفوائــد،  مــن  المثالــي  المســتوى  إلــى  للوصــول  فقــط  ليــس 
بــل أيضــًا للحصــول علــى قــدر أكبــر مــن المرونــة إلدارة الســيولة 
والتخفيــف مــن حــدة الضغــوط التــي يتعــرض لهــا الوضــع المالــي 
إدارة  عملــت  فقــد  األهــداف،  لهــذه  وتحقيقــًا  للمجموعــة. 

المجموعــة بصــورة حثيثــة علــى مــدار العــام، وأشــركت جميــع 
أصحــاب المصلحــة للوصــول إلــى الهيــكل المثالــي للديــن.

وتجــري حاليــًا دراســة وتقييــم ســيناريوهات وخيــارات مختلفــة 
حتــى تســتطيع اإلدارة وجميــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن فهــم 
حجــم الديــن وهيــكل الســداد بمزيــد مــن اليقيــن فــي إطــار تصــور 

بــأن الســوق مســتقرة.

 توزيع األرباح
المقترح

أخــذًا فــي االعتبــار الفــرص الُمحتملــة أمــام المجموعــة لزيــادة 
حصتهــا مــن الســوق والحاجــة إلــى المرونــة الماليــة فــي ظــل 
هيــكل الديــن الحالــي، فــإن مجلــس اإلدارة يعتقــد بــأن توزيــع 
أربــاح عــن عــام 2021 سيشــكل عبئــًا علــى مســتوى الســيولة 
لــدى المجموعــة، وســيفرض مزيــدًا مــن الضغــوط علــى تنفيــذ 
اإلدارة  مجلــس  فــإن  ثــم،  ومــن  المســتقبلية.  االســتراتيجية 
يوصــي بعــدم توزيــع أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2021 مــع توظيــف األمــوال المحتجــزة الغتنــام الفــرص 

والمســتقبلية. الحاليــة 

الخاتمة
يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب 
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــالد المفــدى 
اللــه ورعــاه”، لرؤيتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة  “حفظــه 
وقيادتــه الرشــيدة. كمــا نتقــدم بالشــكر إلــى عمــالء المجموعــة 
علــى ثقتهــم الدائمــة ولــإلدارة العليــا لشــركات المجموعــة علــى 
العمــل.  فــي  الدائــم  وتفانيهــم  والتزامهــم  أعضائهــا  إخــالص 
والشــكر موصــول أيضــًا لمســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم الكبيــرة 

فــي الشــركة وإدارتهــا.

15 التقرير السنوي 2021



شأن 
إلدارة ب

س ا
تقرير مجل

ت المجموعة
طاعا

ق
االستراتيجية

تتمحــور اســتراتيجية أعمــال قطــاع الحفــر حــول تحقيــق أفضــل أداء ممكــن علــى مســتوى 
العمليــات، ســواء مــن حيــث معــدالت التشــغيل أو االلتــزام بالجوانــب المتعلقــة بالصحــة 
والســالمة والبيئــة، وضبــط هيــاكل التكاليــف وتحقيــق المزيــد مــن خفضهــا، وتنويــع 

قاعــدة العمــالء وتوســعة نطاقهــا والوصــول إلــى هيــكل مثالــي للديــن.

اإلنجازات الرئيسية
تتضمــن اإلنجــازات الرئيســية لشــركة الخليــج العالميــة للحفــر خــالل عــام 2021 تشــغيل آخــر 
ثــالث منصــات حفــر لــدى المشــروع المشــترك “جلــف درل”. وبهــذه اإلضافــات، أصبــح 
لــدى المشــروع المشــترك خمــس منصــات حفــر بحريــة بموجــب عقــود الحفــر التــي ُمِنحــت 
إلــى شــركة الخليــج العالميــة للحفــر فــي إطــار مشــروع توســعة حقــل الشــمال. وعــالوة 
علــى ذلــك، واعتبــارًا مــن النصــف الثانــي مــن عــام 2021، تــم االتفــاق علــى مجموعــة 
جديــدة مــن أســعار التشــغيل اليوميــة لمنصــات الحفــر البحريــة وجــرى تطبيقهــا، األمــر 
الــذي دعــم إجمالــي إيــرادات القطــاع. كمــا تــم تشــغيل معظــم منصــات الحفــر البريــة 
التــي كانــت متوقفــة عــن العمــل، وهــو مــا أثمــر عــن زيــادة معــدل التشــغيل بصفــة عامــة.

مستجدات القطاع
خــالل عــام 2021، أبــدت شــركات النفــط تحســنًا ملحوظــًا مــن حيــث مســتوى الثقــة فــي 
ضــخ اســتثمارات رأســمالية، األمــر الــذي تحقــق بفضــل اســتقرار أســعار النفــط وأثمــر بدوره 

عــن زيــادة الطلــب علــى خدمــات الحفــر، الســيما خــالل النصــف الثانــي مــن هــذا العــام.

اإلنجازات الرئيسية على مستوى الصحة 
والسالمة والبيئة

تولــي دائمــًا شــركة الخليــج العالميــة للحفــر اهتمامــًا كبيــرًا بالتدابيــر المعنيــة بالســالمة، 
حيــث لــم تنقطــع جهودهــا يومــًا فــي منــع الحــوادث علــى مســتوى الشــركة. وتعمــل 
حثيثــًا علــى تحســين مســتويات الســالمة واالرتقــاء بالجــودة وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية.

وفــي إطــار جهودهــا لتعزيــز معاييــر الســالمة علــى مســتوى أســطولها، فقــد نظمــت 
شــركة الخليــج العالميــة للحفــر وأقامــت فــي الدوحــة ورش عمــل حــول قيــادة الســالمة 
بالتعــاون مــع شــركة "CHECK 6" قبــل انتشــار الجائحــة. وفــي وقــت مبكــر مــن هــذا 
العــام، وبســبب القيــود التــي فرضــت جــراء فيــروس كورونــا، بــدأت عمليــة تدريــب القيــادة 
علــى تحقيــق "الهــدف نحــو عــدم تســجيل أيــة حــوادث علــى اإلطــالق" علــى متــن منصــات 
الحفــر، وذلــك فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز ثقافــة الســالمة واالرتقــاء بمســتوى 
التدريــب / التوجيــه بشــأن الســالمة وقيــادة اإلشــراف، علمــًا بــأن هــذا التدريــب يجــري 

تنفيــذه حاليــًا.

قطاع الحفر1
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األداء المالي
ــال قطــري للســنة  ــرادات تبلــغ 1,020 مليــون ري حقــق القطــاع إي
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، بزيــادة تبلــغ نســبتها 
ــرادات بصــورة  ــادة اإلي ــة بالســنة الماضيــة. وُتعــزى زي 10٪ مقارن
أساســية إلــى ارتفــاع أســعار التشــغيل اليوميــة لمنصــات الحفــر 
البحريــة، حيــث تــم تطبيــق األســعار الجديــدة اعتبــارًا مــن شــهر 
يوليــو مــن عــام 2021. كما أن تشــغيل ثــالث منصات حفر إضافية 
ضمــن أســطول المشــروع المشــترك "جلــف درل" خــالل الربــع 
ــرادات القطــاع.  ــادة إي ــي مــن عــام 2021 قــد أســهم فــي زي الثان
عــالوة علــى ذلــك، فقــد أســهم تشــغيل معظــم منصــات الحفــر 
البريــة غيــر العاملــة خــالل عــام 2021 إســهامًا إيجابيــًا فــي إيــرادات 

القطــاع لهــذا العــام. 

ريــال  بواقــع 201 مليــون  القطــاع صافــي خســائر  وقــد ســجل 
قطــري، مقارنــة بصافــي خســائر بلــغ 453 مليــون ريــال قطــري 
للعــام الماضــي. وُيعــزى تحســن أداء القطــاع بصــورة أساســية 
إلــى ارتفــاع إيراداتــه وعــدم تســجيل أيــة نفقات اســتثنائية لخفض 
ــة بالعــام الماضــي. كمــا ُيعــزى تحســن األداء إلــى  القيمــة مقارن
تراجــع أســعار الفائــدة التــي انخفضــت بنســبة تبلــغ 20٪ خــالل 

عــام 2021 مقارنــة بالعــام الماضــي.

 تحقيق الكفاءة
من حيث التكاليف

يحتــل ترشــيد التكاليــف بفاعليــة صــدارة أولويــات شــركة الخليــج 
العالميــة للحفــر، وهــو مفهــوم غرســته الشــركة ورســخته فــي 
ثقافتهــا بصــرف النظــر عــن ظــروف الســوق. وفــي ظــل ظــروف 
شــركة  تبــذل  الحفــر،  قطــاع  حاليــًا  يشــهدها  التــي  الســوق 
الخليــج العالميــة للحفــر جهــودًا متواصلــة بشــكل فاعــل لترشــيد 
التكاليــف فــي كافــة مجــاالت العمــل المحتملــة حتــى يمكنهــا أن 
تتصــدى للتحديــات وتخفــف مــن حدتهــا خــالل األوقــات الصعبــة.

وتنتهــج شــركة الخليــج العالميــة للحفــر نهجــًا يجعــل مــن ترشــيد 
المرونــة  مــن  المزيــد  لهــا  توفــر  مســتمرة  عمليــة  التكاليــف 
الركــود.  فتــرات  واجتيــاز  الجديــدة  النمــو  فــرص  الستكشــاف 
عــالوة علــى ذلــك، ومــن أجــل تحقيــق الكفــاءة المرجــوة، تبــذل 
الشــركة جهــودًا كبيــرة للحــد مــن فتــرات توقــف العمــل وتعزيــز 
للصيانــة  الرئيســية  األداء  مؤشــرات  إلــى  االمتثــال  مســتوى 

الوقائيــة.

تشغيل األصول
تلتــزم المجموعــة بتحقيــق أعلــى مســتويات التشــغيل ألســطول 
منصــات الحفــر مــع ضمــان عــدم المســاس بمعاييــر الســالمة 

واألداء.

وقــد حافظــت شــركة الخليــج العالميــة للحفــر خــالل عــام 2021 
تقديــم  وواصلــت  التشــغيلي،  التميــز  بتحقيــق  التزامهــا  علــى 
خدماتهــا إلــى عمالئهــا علــى نحــو يتســم بالســالمة وبــأداء رفيــع 
الحفــر  لمنصــات  الفعلــي  التشــغيل  معــدل  وبلــغ  المســتوى. 
84٪ لعــام 2021، فيمــا ظلــت منصتــي حفــر بريتيــن خــارج نطــاق 

التشــغيل طــوال العــام.
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االستراتيجية
بصــورة  الطيــران  خدمــات  قطــاع  أعمــال  اســتراتيجية  تتمحــور 
أساســية حــول التوســع فــي األســواق المحليــة وتعزيــز نطــاق 
حضوره على الصعيد الدولي، الســيما منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا وقــارة أفريقيــا. كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى 
وترقيتــه  المتوقــع،  النمــو  تلبيــة  أجــل  مــن  األســطول  تنميــة 
الحالييــن،  العمــالء  علــى  للمحافظــة  تقدمــًا  أكثــر  بطائــرات 

والتوســع فــي أنشــطة الصيانــة واإلصــالح.

المستجدات على مستوى 
االقتصاد الكلي

والغــاز  النفــط  قطــاع  الجائحــة، مــازال  انتشــار  مــن  عــام  بعــد 
ــوادر إيجابيــة علــى التعافــي فــي ظــل تحســن األوضــاع  يبــدى ب
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي، وذلــك بفضــل فاعليــة حمــالت 
التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، األمــر الــذي أثمــر عــن التخفيــف 
النشــاط  وزيــادة  رئيســية  أســواق  فــي  اإلغــالق  إجــراءات  مــن 

االقتصــادي.

ــود التــي فرضــت  ــم خــالل عــام 2021 التخفيــف مــن القي وقــد ت
جــراء انتشــار فيــروس كورونــا وكان لهــا تأثيــر علــى الطلــب علــى 
قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  ِقَبــل  مــن  الطيــران  خدمــات 
النفــط والغــاز، وهــو مــا أســهم فــي زيــادة الطلــب علــى خدمــات 
علــى  العالمــي  اإلنفــاق  ذلــك، فقــد ظــل  الهليكوبتــر. وبرغــم 

قطــاع الهليكوبتــر منخفضــًا منــذ العــام الماضــي. 

اإلنجازات الرئيسية
اســتطاعت شــركة هليكوبتــر الخليــج خــالل عــام 2021 تشــغيل 
أســطولها المتوافــر بكفــاءة، وحافظــت فــي ذات الوقــت علــى 
تواجدهــا فــي أســواق دوليــة. كمــا واصلــت الشــركة تطلعهــا 
األساســية،  أعمالهــا  أنشــطة  بخــالف  األخــرى  أنشــطتها  إلــى 
حيــث قدمــت خدماتهــا بموجــب عقــود لخدمــات الصيانــة مــع 
الغيــر مــن عمــالء محلييــن ودولييــن، علمــًا بأنهــا قــد ُمِنحــت هــذه 
العقــود خــالل العــام الماضــي واســتمرت بنجــاح فــي عــام 2021.

عــالوة علــى ذلــك، فقــد نجحــت الشــركة فــي إضافــة طائــرة 
هليكوبتــر جديــدة )AW139( إلــى أســطولها المحلــي وطائرتيــن 

جديدتيــن إلــى أســطولها الدولــي. 

وحصلــت الشــركة علــى جائــزة الســالمة مــن ِقَبــل االتحــاد الدولي 
للطائــرات المروحيــة لتحقيــق مــا يزيــد علــى 10,845 ســاعة طيــران 

دون وقــوع حــوادث أو مخالفات.

 مستجدات التوسع
في السوق

تمكنــت شــركة هليكوبتــر الخليــج خــالل عــام 2021 مــن تمديــد 
واستشــرافًا  دوليــة.  أســواق  وفــي  قطــر  فــي  لهــا  عقــود 
للمســتقبل، فــإن هــدف الشــركة ســيظل منصبــًا علــى تنميــة 
عملياتهــا األساســية فــي مجــال خدمــات الطيــران، إلــى جانــب 
أعمــال الصيانــة واإلصــالح، حيــث تبحــث الشــركة حاليــًا عــن فــرص 

داخــل عــدة أســواق فــي إطــار اســتراتيجيتها للتوســع دوليــًا.

اإلنجازات الرئيسية على مستوى 
الصحة والسالمة والبيئة

أجــرت شــركة هليكوبتــر الخليــج خــالل عــام 2021 مجموعــة كبيــرة 
مــن األنشــطة التثقيفيــة والتدريبيــة المعنيــة بالصحــة والســالمة 
بالصحــة  الوعــي  مســتوى  مــن  عــزز  الــذي  األمــر  والبيئــة، 
والســالمة. ومــع حصولهــا علــى شــهادة ISO 45001:2018 عــام 
المواصفــة  عــام 2021  خــالل  الخليــج  2020، طبقــت هليكوبتــر 
المعنيــة تطبيقــًا كامــاًل علــى مســتوى الشــركة. كمــا أن تعزيــز 
ورفعهــا  بالســالمة  الخاصــة  التقاريــر  إعــداد  بشــأن  الثقافــة 
والبيئــة  والســالمة  الصحــة  وإجــراءات  لوائــح  علــى  والتشــديد 
قــد ســاعدا الشــركة علــى المحافظــة علــى اتســاق أداءهــا فيمــا 
يتعلــق بالصحــة والســالمة والبيئــة خــالل عــام 2021. ونتيجــة 
بالصحــة  صلــة  ذات  كبيــرة  حــوادث  أيــة  تســجل  فلــم  لذلــك، 

والســالمة والبيئــة خــالل هــذا العــام.

 تحقيق الكفاءة من حيث 
التكاليف

تنفيــذ   2021 عــام  خــالل  الخليــج  هليكوبتــر  شــركة  واصلــت 
جــودة  علــى  تأثيــر  دونمــا  التكاليــف  ترشــيد  بشــأن  أهدافهــا 
العمليــات وســالمتها. وقــد تــم رصــد عمليــات اإلنفــاق التــي 
التكاليــف  ترشــيد  لضمــان  كثــب  عــن  فيهــا  التحكــم  يمكــن 
ترشــيدًا كامــاًل وزيــادة األربــاح وإضافــة قيمــة إلــى المســاهمين. 
المصروفــات  احتــواء  الشــركة خــالل عــام 2021 مــن  وتمكنــت 
الماضــي.  بالعــام  تبلــغ 13٪ مقارنــة  بنســبة  العامــة واإلداريــة 
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واستشــرافًا للمســتقبل، فــإن شــركة هليكوبتــر الخليــج ســتواصل 
مراجعــة أســطولها وعملياتهــا، األمــر الــذي قــد تنشــأ عنــه فــرص 

التشــغيلية. التكاليــف  المزيــد مــن خفــض  لتحقيــق 

تشغيل األصول
 AW189 و AW139 تم خالل عام 2021 تشغيل أسطول طائرات
مــع  متوافقــة  التشــغيل  معــدالت  وظلــت  عقــود،  بموجــب 
ــة  ــرة إضافي ــة. واســتحوذت الشــركة علــى طائ ــة التقديري الموازن
بأســطولها  وألحقتهــا  العــام،  هــذا  خــالل   AW139 طــراز  مــن 
ذلــك، فقــد  عــالوة علــى  القائمــة.  للعمليــات  المحلــي دعمــًا 
أضافــت كل مــن الشــركة التابعــة التركيــة والمشــروع المشــترك 
فــي المغــرب طائــرة جديــدة خــالل هــذا العــام لتلبيــة الطلــب 
المتزايــد مــن الســوق. وبصفــة عامــة، فقــد ارتفــع عــدد ســاعات 
الطيــران بفضــل التخفيــف مــن القيــود التــي فرضــت جــراء انتشــار 

فيــروس كورونــا.

الخليــج  هليكوبتــر  شــركة  ســتواصل  للمســتقبل،  واستشــرافًا 
لديهــا  يصبــح  حتــى  أســطولها  وترقيــة  تعزيــز  نحــو  مســيرتها 
أســطول رئيســي يشــتمل علــى طائــرات مزودة بأحــدث التقنيات، 
ــن. عــالوة  وبمــا تضمــن معــه المحافظــة علــى عمالئهــا الحاليي
علــى ذلــك، يجــري حاليــًا علــى قــدم وســاق التســويق لطائــرات 
الشــركة مــن طــرازي AW139 و AW189 فــي مناقصــات لشــركات 

ــي.  ــد الدول تعمــل فــي قطــاع النفــط والغــاز علــى الصعي

األداء المالي
حقــق قطــاع خدمــات الطيــران إيــرادات تبلــغ 722 مليــون ريــال 
قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، بزيــادة 
تبلــغ نســبتها 5٪ مقارنــة بالســنة الماضيــة. وُتعــزى هــذه الزيــادة 
علــى  الطيــران  ســاعات  عــدد  ارتفــاع  إلــى  أساســية  بصــورة 
مســتوى العمليــات المحليــة والدوليــة والزيــادة الملحوظــة فــي 

إيــرادات كافــة أنشــطة أعمــال القطــاع.

وقــد حقــق القطــاع صافــي أربــاح يصــل إلــى 221 مليــون ريــال 
الماضــي1،  بالعــام  مقارنــة   ٪91 نســبتها  تبلــغ  بزيــادة  قطــري، 

األمــر الــذي يعــود بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع إيراداتــه.

االستراتيجية
تتمحــور االســتراتيجيات الرئيســية لقطــاع التأميــن حــول تنميــة 
أنشــطة أعمالــه فــي شــريحتي التأمينــات الطبيــة والتأمينــات 
المقدمــة إلــى الشــركات العاملــة فــي قطــاع الطاقــة، وذلــك 
مــن خــالل زيــادة حجــم األقســاط التأمينيــة عبــر اكتســاب عمــالء 
أو  والغــاز  النفــط  قطــاع  داخــل  مــن  جــدد  ودولييــن  محلييــن 
مــن خارجــه، ومــن مؤسســات األعمــال الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن المشــاريع الوطنيــة، مثــل 
للقانــون  المرتقــب  والتنفيــذ  الشــمال  حقــل  توســعة  مشــروع 

الجديــد المعنــي بقطــاع التأميــن. 

وســتدعم هــذا النمــو أيضــًا إدارة األســعار، أخــذًا فــي االعتبــار 
ذلــك  يكــون  حيثمــا  بالمخاطــر،  االحتفــاظ  مســتوى  ارتفــاع 
مجديــًا اقتصاديــًا، باإلضافــة إلــى تجديــد العقــود مــع العمــالء 
الحالييــن. وتتضمــن االســتراتيجيات الرئيســية األخــرى للقطــاع 
تطبيــق سياســات وإجــراءات إلدارة المطالبــات بصــورة أفضــل 
وأكثــر فاعليــة وتنويــع المحفظــة االســتثمارية، هــذا إلــى جانــب 
إعــادة التخصيــص االســتراتيجي لأصــول االســتثمارية بمــا يدعــم 
مســتوى  تحقيــق  الوقــت  ذات  فــي  ويضمــن  أرباحــه  إجمالــي 

قــوي مــن الســيولة.

المستجدات على مستوى 
االقتصاد الكلي

شــهد قطــاع التأميــن القطــري خــالل عــام 2021 تعافيــًا مطــردًا 
الكلــي  االقتصــاد  مســتوى  علــى  األوضــاع  تحســن  ظــل  فــي 
وانحســار اآلثــار االقتصاديــة لفيــروس كورونــا مــع تنفيــذ حمــالت 
التطعيــم بنجــاح. وبصفــة عامــة، فقــد اســتأنف االقتصــاد مســاره 
للمســتقبل،  واستشــرافًا  الطلــب.  زيــادة  ظــل  فــي  اإليجابــي 
ستســهم أيضــًا االســتثمارات فــي قطــاع الطاقــة بــدور فــي دعــم 

قطــاع التأميــن.

قطاع التأمين3

1 تــم تســجيل أربــاح القطــاع قبــل احتســاب أثــر الضرائــب علــى الدخــل ومكســب رأس مالــي اســتثنائي غيــر نقــدي بواقــع 268 مليــون ريــال قطــري خــالل الربــع الثانــي 
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اإلنجازات الرئيسية
 ،2021 عــام  خــالل  ملحوظــة  إنجــازات  عــدة  القطــاع  حقــق 
العــام  التأميــن  شــريحتي  فــي  أعمالــه  أنشــطة  تنميــة  منهــا 
ــرة  والطبــي، واكتســاب عمــالء مــن مؤسســات األعمــال الصغي
االســتثمارية  المحفظــة  أداء  أيضــًا  وأدر  الحجــم.  والمتوســطة 
عوائــد إيجابيــة. وخــالل عــام 2021، بلــغ معــدل قــدرة الكــوت 
علــى الوفــاء بااللتزامــات الماليــة مــا تصــل نســبته إلــى ٪234، 
األمــر الــذي أســهم فــي حصولهــا مجــددًا علــى تصنيــف ائتمانــي 
مــن الفئــة )-A( مــن ِقَبــل وكالــة التصنيــف االئتمانــي "ســتاندرد 

آنــد بــورز" مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.

 مستجدات التوسع
في السوق

خــالل عــام 2021، أبــدت شــريحة التأميــن العــام أداًء جيــدًا، حيــث 
تــم بنجــاح اســتبقاء عمــالء رئيســيين وتجديــد عقــود بتغطيــة 
نطــاق  توســيع  القطــاع  واصــل  كمــا  أفضــل.  وأســعار  أوســع 
تواجــده علــى الصعيــد الدولــي، حيــث فــاز بعقــود جديــدة مــع 
شــركات فــي قطــاع الطاقــة فــي أفريقيــا والشــرق األوســط 

وبلــدن آســيوية أخــرى.

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تراجــع عــدد أقســاط التأمين في شــريحة 
التأميــن الطبــي مقارنــة بالعــام الماضــي، وهــو مــا يعــود بصــورة 
أساســية إلــى عــدم تجديــد عقــود، إال أن صافــي األربــاح لــم يتأثــر. 
وعلــى الجانــب اإليجابــي، وبرغــم انخفــاض عــدد أقســاط التأميــن 
الطبــي، إال أن محفظــة التأميــن الطبــي قــد اكتســبت عمــالء 

جــدد مــن مؤسســات األعمــال الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

ــر مقــدم لخدمــات  ــي أكب ــًا ثان وقــد أصبحــت شــركة الكــوت حالي
التأميــن فــي قطــر مــن حيــث إجمالــي حجــم األقســاط المكتتبــة. 
ــادة حصتهــا مــن الســوق  واستشــرافًا للمســتقبل، ومــن أجــل زي
بصــورة أكبــر، يتــم حاليــًا التخطيــط لتقديــم خدمــات أفضــل، فيمــا 
يجــري استكشــاف فــرص إلضافــة منتجــات أخــرى ضمــن أنشــطة 

أعمالهــا.

 تحقيق الكفاءة
من حيث التكاليف

ركــزت الكــوت خــالل عــام 2021 علــى أهــداف أساســية لتحقيــق 
أفضــل مســتوى للكفــاءة مــن حيث التكاليــف. أواًل، فقد انخفض 
التأميــن  إعــادة  برنامــج  بفضــل  للمطالبــات  التعــرض  مســتوى 
فــي شــريحتي التأميــن الطبــي والعــام. ثانيــًا، تــم بــذل المزيــد 
ومراجعتهــا  التأمينيــة  المطالبــات  مــن  للتحقــق  الجهــود  مــن 
الســتعادة تكاليــف لــم تكــن مشــمولة بالتغطيــة. وأخيــرًا، لــم 
حاليــًا  وتجــري  كبيــرة،  رأســمالي  إنفــاق  عمليــة  أي  إجــراء  يتــم 
مفاوضــات وعمليــة اختيــار صارمــة للمورديــن لضمــان الحصــول 
علــى الخدمــات بنفــس الجــودة وبأقــل تكلفــة ممكنــة. وتمكــن 
العامــة  المصروفــات  احتــواء  مــن   2021 عــام  خــالل  القطــاع 

واإلداريــة بنســبة تبلــغ 16٪ مقارنــة بالعــام الماضــي.

وســتواصل الشــركة جهودهــا لتحديــد المصروفــات األخــرى التــي 
يمكــن زيــادة ترشــيدها دون أن يؤثــر ذلــك علــى أنشــطة أعمالهــا.

األداء المالي
ــة فــي  ــة المنتهي ــرادات قطــاع التأميــن للســنة المالي ارتفعــت إي
الماضيــة،  بالســنة  تبلــغ 1٪ مقارنــة  بنســبة  31 ديســمبر 2021 
لتصــل إلــى 988 مليــون ريــال قطــري. وقــد عــادل بالكامــل تراجــع 
أقســاط التأميــن فــي شــريحة التأميــن الطبــي ذلــك النمــو الــذي 
تحقــق علــى مســتوى األقســاط التأمينيــة فــي شــريحة التأمينات 

العامــة.

وازداد صافــي أربــاح القطــاع لعــام 2021 بنســبة تبلــغ 16٪ مقارنة 
بالعــام الماضــي، ليصــل إلــى 60 مليــون ريــال قطــري. ويعــود هــذا 
االرتفــاع الكبيــر فــي صافــي األربــاح بصــورة أساســية إلــى زيــادة 
عــدد أقســاط التأميــن ونمــو المحفظــة االســتثمارية فــي ظــل 
تعافــي أســواق رأس المــال. وقــد ارتفــع عــدد المطالبــات مقارنــة 

بالعــام الماضــي، ممــا أثــر ســلبًا علــى صافــي األربــاح.

تقرير مجلس اإلدارة بشأن قطاعات المجموعة

التقرير السنوي 202021



االستراتيجية
بصــورة  التمويــن  خدمــات  شــريحة  عمــل  اســتراتيجية  تتمحــور 
العمــالء،  إلــى اســتبقاء  الراميــة  الجهــود  أساســية حــول دعــم 
وتعزيــز معــدل نجــاح عمليــات تقديــم العطــاءات، وزيــادة الحصــة 
ورفــع  المرافــق،  وإدارة  العاملــة  القــوى  خدمــات  ســوق  مــن 
الرئيســية  العناصــر  وتتضمــن  المخيمــات.  إشــغال  معــدالت 
وتنويــع  للتكاليــف  المســتمر  الترشــيد  لالســتراتيجية  األخــرى 
والغــاز،  النفــط  قطــاع  بخــالف  أخــرى  قطاعــات  مــن  العمــالء 
مثــل قطاعــي الرعايــة الصحيــة والنقــل، واكتســاب عمــالء مــن 

الحجــم. والمتوســطة  الصغيــرة  األعمــال  مؤسســات 

المستجدات على مستوى 
االقتصاد الكلي

خــالل عــام 2021، كان للمتطلبــات الصارمــة التــي فرضــت منــذ 
فيــروس  انتشــار  جــراء  الضيافــة  قطــاع  علــى  الماضــي  العــام 
ــى نمــو هوامــش القطــاع. وقــد تطلبــت هــذه  ــرًا عل ــا تأثي كورون
القيــود نفقــات إضافيــة مــن مقدمــي الخدمــات لضمــان تقديــم 
مــن  مزيــدًا  فــرض  الــذي  األمــر  أمانــًا،  أكثــر  بشــكل  الخدمــات 
ــات العاملــة فــي هــذا القطــاع. ولــم تكــن  الضغــوط علــى الكيان
أنشــطة أعمــال شــركة أمــواج هــي األخــرى بمنــأى عــن هــذه 
بعــدة صــور،  الشــركة  علــى  أثــرت  التــي  المتطلبــات اإلضافيــة 
المقدمــة  الوجبــات  عــدد  انخفــاض  المثــال  علــى ســبيل  منهــا 
فــي معظــم مواقــع الخدمــة وزيــادة مســتوى عمليــات التعبئــة 
التعقيــم  وحمــالت  توريدهــا  يتــم  التــي  لأطعمــة  والتغليــف 
الموظفيــن.  لنقــل  الالزمــة  الحافــالت  رحــالت  عــدد  وارتفــاع 
إضافــة إلــى ذلــك، وبصفــة عامــة، فقــد ارتفعــت تكاليــف الشــراء 
نتيجــة آلثــار التضخــم. كمــا أثــر تنفيــذ التوجيهــات التــي أصدرتهــا 
ــاكل  ــى هي ــرًا مباشــرًا عل ــى لأجــور تأثي ــة بشــأن الحــد األدن الدول

التكاليف، وهو ما أسفر عن انخفاض أرباح القطاع. 

اإلنجازات الرئيسية
بصــورة  رمــت  التــي  أهدافــه   2021 عــام  خــالل  القطــاع  حقــق 
ــن. وارتفــع معــدل نجــاح  ــى اســتبقاء العمــالء الحاليي أساســية إل
مقارنــة  العمــالء  رضــا  ومســتوى  العطــاءات  تقديــم  عمليــات 
بأهــداف القطــاع لعــام 2021. كمــا تــم تجــاوز النســبة المئويــة 
أخــرى  قطاعــات  مــن  جــدد  عمــالء  الكتســاب  المســتهدفة 
بخــالف قطــاع النفــط والغــاز. وقــد حصلــت الشــركة علــى العديــد 
ــل عمــالء مرموقيــن لمــا تقدمــه  ــر مــن ِقَب مــن شــهادات التقدي

مــن خدمــات متميــزة رفيعــة الجــودة.

 مستجدات التوسع
في السوق

شــهد القطــاع خــالل عــام 2021 تحديــات فيمــا يتعلــق بتعافــي 
الجائحــة. وفــي ظــل  انتشــار  مــن  عــام  بعــد  األعمــال  أنشــطة 
اســتمرار العوائــق، واجهــت اســتراتيجية أمــواج بشــأن التوســع 
هــذه  وبرغــم  ذلــك،  ومــع  اإلخفاقــات.  بعــض  الســوق  فــي 
التحديــات، لــم تنقطــع جهــود أمــواج نحــو تنمية قاعــدة عمالئها، 
حيــث أضافــت عمــالء جــدد إلــى شــريحة خدمــات القــوى العاملــة، 
وارتفعــت مســتويات اإلشــغال فــي شــريحة خدمــات اإلقامــة.

 تحقيق الكفاءة
من حيث التكاليف

منــذ بدايــة الجائحــة، بذلــت أمــواج مزيــدًا مــن الجهــود لزيــادة 
ترشــيد هيــاكل التكلفــة مــن خــالل عــدة تدابيــر، منهــا مواءمــة 
عــن  أمــواج  تكــف  وال  الرواتــب.  وترشــيد  التنظيميــة  الهيــاكل 
استكشــاف الفــرص التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق وفــورات 
مــن شــراء الســلع األساســية والمســتهلكات. وتمكــن القطــاع 
خــالل عــام 2021 مــن احتــواء تكاليفــه المباشــرة بنســبة تبلــغ ٪6 
وخفــض المصروفــات العامــة واإلداريــة بنســبة تبلــغ 6٪ مقارنــة 

بالعــام الماضــي.

األداء المالي
إيــرادات بواقــع 361  التمويــن  خــالل عــام 2021، حقــق قطــاع 
مليــون ريــال قطــري، بانخفــاض تبلــغ نســبته 11٪ مقارنــة بالعــام 
الماضــي، وهــو مــا يعــود بصــورة أساســية إلــى انخفــاض عــدد 
الوجبــات المقدمــة فــي معظــم مواقــع الخدمــة نتيجــة القيــود 
التــي فرضــت جــراء فيــروس كورونــا، الســيما خــالل النصــف األول 
ــر  مــن عــام 2021. هــذا باإلضافــة إلــى إلغــاء بعــض عقــود لتوفي
القــوى العاملــة وخدمــات التمويــن، األمــر الــذي أثــر علــى النمــو 

ــرادات القطــاع لعــام 2021. العــام إلي

وقــد ســجل القطــاع صافــي خســائر بواقع 15 مليــون ريال قطري 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مقارنــة بصافــي 
خســائر بلــغ 10 مليــون ريــال قطــري للســنة الماضيــة، األمــر الــذي 

ُيعــزى بصــورة أساســية إلــى تراجــع الهوامــش واإليــرادات. 

قطاع التموين4
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نبذة حول مجموعة 
ت

الخليج الدولية للخدما
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استعراض عام
تأسســت الخليــج الدوليــة للخدمــات، وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر، فــي 12 فبرابــر 2008 وفقــًا ألحــكام 
نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لســنة 2002 خاصــة المــادة )68( منــه، ثــم قامــت الشــركة 
بتوفيــق أوضاعهــا وأحــكام النظــام األساســي لهــا وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 2015 وبمــا 

يتوافــق مــع خصوصيــة تأسيســها.

ومــن خــالل شــركات المجموعــة، تعمــل الخليــج الدوليــة للخدمــات فــي أربعــة قطاعــات مختلفــة هــي التأميــن وإعــادة التأميــن والحفــر 
والخدمــات ذات الصلــة وخدمــات النقــل بالهليكوبتــر وخدمــات التمويــن.

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
تقــدم قطــر للطاقــة كافــة وظائــف المكتــب الرئيســي للمجموعــة مــن خــالل اتفاقيــة شــاملة للخدمــات، وُتــدار عمليــات الشــركات 

التابعــة بصــورة ُمســتقلة مــن ِقَبــل مجالــس إدارة الشــركات المعنيــة واإلدارة العليــا لــكل منهــا.

هيكل الملكية

قطر للطاقة
)٪١٠)

شركة الخليج الدولية للخدمات

قطاع خدمات الطيران

 شركة هليكوبتر الخليج

٪١٠٠٪١٠٠

 شركة الخليج العالمية للحفر

٪١٠٠

 شركة الكوت للتأمين

قطاع خدمات التموينقطاع التأمينقطاع الحفر

)٪٢٢)
 مساهمون آخرون

)٪٦٨)

٪١٠٠

 شركة أمواج لخدمات التموين

 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
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أداء شركة الخليج الدولية للخدمات لعام 2021

 اإليرادات
)مليون ريال قطري( 

2020

2,998

%3+

3,091

2021

2021

54

319-

%117+

20202021

0.03

0.17-

%117+

2020

2020

10.0

%0-

9.9

2021

 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب
 واإلهالك واالستهالك 

)مليون ريال قطري( 

2021

550

%4-

565

2020

2020

4.4

%3-

4.3

2021

نبذة حول مجموعة الخليج الدولية للخدمات

 صافي األرباح 
)مليون ريال قطري( 

 العائد على السهم 
)ريال قطري( 

 إجمالي األصول 
)مليار ريال قطري( 

 إجمالي الدين 
)مليار ريال قطري( 
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نبذة حول ق
أعمال المجموعة
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شركة الخليج العالمية للحفر
تأسســت شــركة الخليــج العالميــة للحفــر عــام 2004، حيــث كانــت 
الحفــر  وشــركة   )٪60( للطاقــة  قطــر  بيــن  مشــتركًا  مشــروعًا 
اليابانيــة )40٪(. وبموجــب اتفاقيــة المشــروع المشــترك المبرمــة 
بينهمــا، حــازت قطــر للطاقــة علــى نســبة إضافيــة مــن حصــة 
العالميــة  الخليــج  فــي  حصتهــا  لتصبــح  اليابانيــة  الحفــر  شــركة 
للحفــر 69.99٪، ثــم حولــت قطــر للطاقــة كامــل حصتهــا فــي 
الخليــج العالميــة للحفــر إلــى شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات. 
الدوليــة  الخليــج  اعتمــدت شــركة  مايــو 2014،   1 مــن  واعتبــارًا 
للحصــول  المشــترك  المشــروع  اتفاقيــة  فــي  خيــارًا  للخدمــات 
علــى النســبة البالــغ قدرهــا 30٪ والمتبقيــة فــي شــركة الخليــج 
العالميــة للحفــر، وبذلــك أصبحــت الخليــج العالميــة للحفــر إحــدى 
الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل لشــركة الخليــج الدوليــة 

للخدمــات.

وتمتلــك حاليــًا الخليــج العالميــة للحفــر 15 منصــة حفــر )7 منصــات 
بحريــة و8 منصــات بريــة( ُتســتعمل فــي عمليــات حفــر آبــار النفــط 
واحــدة  ســكنية  بارجــة  أيضــًا  تمتلــك  كمــا  الطبيعــي،  والغــاز 

ومنصتيــن بحريتيــن ذاتيتــي الرفــع.

أبرمــت شــركة الخليــج العالميــة للحفــر اتفاقية لمشــروع مشــترك 
ــذي تنقســم  مــع شــركة “ســي درل”، أال وهــو “جلــف درل”، وال
ــذ عقــود  ــك لدعــم تنفي ــن الشــركتين بالتســاوي، وذل ــه بي ملكيت
الحفــر التــي تــم إرســاؤها علــى شــركة الخليــج العالميــة للحفــر 
لتقديــم خدمــات الحفــر ضمــن مشــروع توســعة حقــل الشــمال. 
وتتضمــن العقــود توفيــر خمــس منصــات حفــر بحريــة، حيــث بــدأ 
بالفعــل تشــغيل جميــع منصــات الحفــر علــى   مراحــل مختلفــة 
ســيحصل  االتفاقيــة،  إطــار  وفــي  و2021.   2020 عامــي  خــالل 
المشــروع المشــترك علــى منصــات الحفــر مــن شــركة “ســي درل” 
وشــركة أخــرى ليســت طرفــًا فــي االتفاقيــة، وذلــك علــى أســاس 
إيجــاري )إيجــار تشــغيلي(، وســيكون مســؤواًل عــن ســداد قيمــة 
التشــغيل اليوميــة المتفــق عليهــا إلــى الجهــات الموفــرة لتلــك 
بــأي  للحفــر  العالميــة  الخليــج  تســاهم شــركة  ولــم  المنصــات. 
مبلــغ رأســمالي فــي المشــروع المشــترك الــذي تعاقــد معهــا 
مــن الباطــن علــى تجهيــز وإدارة منصــات الحفــر لتلبيــة متطلبــات 

ــم الخدمــات. العقــد الخــاص بتقدي

تعمل المجموعة في أربعة قطاعات مختلفة، وهي الحفر والتأمين 
وخدمات الطيران والتموين

األداء المالي لقطاع الحفر لعام 2021

20202020

1.0

-201
-453

%10+%56+

0.9

20212021

قطاع الحفر1

 اإليرادات 
)مليار ريال قطري( 

 صافي الخسائر  
)مليون ريال قطري( 

مالحظة: تم تسجيل خسائر القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل
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 اإليرادات 
)مليون ريال قطري( 

 صافي األرباح   
)مليون ريال قطري( 

األداء المالي لقطاع خدمات الطيران لعام 2021

20202020

722221

%5+%91+

688116

20212021

شركة هليكوبتر الخليج
تأسســت الشــركة عــام 1970 تحــت اســم هليكوبتــر الخليــج المحــدودة كشــركة تابعــة للخطــوط الجويــة البريطانية، وفيما بعد اســتحوذت 
طيــران الخليــج علــى هليكوبتــر الخليــج المحــدودة ثــم باعتهــا إلــى قطــر للطاقــة عــام 1998. وقــد حولــت قطــر للطاقــة كامــل حصتهــا فــي 
الشــركة إلــى المجموعــة عــام 2008. وتقــدم شــركة هليكوبتــر الخليــج خدمــات النقــل بالهليكوبتــر فــي قطــر والخليــج وأفريقيــا وأوروبــا 

والهنــد وتركيــا.

وتعتبــر شــركة هليكوبتــر الخليــج إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال تقديــم خدمــات الطيــران التجاريــة، حيــث تديــر عمليــات فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، بــدءًا مــن أوروبــا وأفريقيــا والشــرق األوســط وصــواًل إلــى جنــوب آســيا، وتمتلــك أســطواًل يضــم 59 طائــرة. وتتمثــل أنشــطة 
التشــغيل الرئيســية للشــركة فــي مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات النقــل بطائــرات الهليكوبتــر تتضمــن خدمــات النقــل البحريــة والبريــة، 
ورفــع األحمــال لمســافات قصيــرة وبعيــدة، والمســح الزلزالــي، ونقــل كبــار الشــخصيات، وتلبيــة متطلبــات العقــود الخاصــة قصيــرة 

األجــل، والتدريــب بالمحاكيــات وصيانــة المكونــات.

بلد التأسيسالعالقةاسم الشركة
نسبة الملكية

20202021

49٪49٪المغربمشروع مشتركاير أوشن ماروك

49٪49٪مالطةمشروع مشتركجلف ميد لخدمات الطيران المحدودة

90٪90٪الهندشركة تابعةيونايتد هليتشارترز برايفيت ليمتد

100٪100٪ليبياشركة تابعةشركة المها للطيران

100٪100٪تركياشركة تابعةريدستار هافيسيليك هزمتليري

100٪100٪المغربشركة تابعةشركة هليكوبتر الخليج لالستثمارات والتأجير

تمتلك شركة هليكوبتر الخليج بصورة مباشرة / غير مباشرة حصة في الشركات التالية في مواقع دولية مختلفة:

نبذة حول قطاعات أعمال المجموعة

قطاع خدمات الطيران2

مالحظــة: تــم تســجيل أربــاح القطــاع قبــل احتســاب أثــر الضرائــب علــى الدخــل ومكســب رأس مالــي اســتثنائي غيــر نقــدي بواقــع 268 
مليــون ريــال قطــري خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2020
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 اإليرادات  
)مليون ريال قطري( 

 اإليرادات  
)مليون ريال قطري( 

 صافي األرباح  
)مليون ريال قطري( 

 صافي الخسائر  
)مليون ريال قطري( 

األداء المالي لقطاع التأمين وإعادة التأمين لعام 2021

2020

2020

2020

2020

988

361

60

-15

%1+

%11-

%16+

%59-

981

406

52

-10

2021

2021

2021

2021

شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين
تأسســت شــركة الكــوت للتأميــن وإعــادة التأميــن عــام 2003، وهــي حاليــًا مملوكــة بالكامــل للخليــج الدوليــة للخدمــات. وتغطــي خدمــات 

التأميــن وإعــادة التأميــن التــي تقدمهــا الشــركة لقطاعــات اإلنشــاءات والعمليــات واألنشــطة البحريــة والقطــاع الطبــي.

شركة أمواج لخدمات التموين
تأسســت أمــواج لخدمــات التمويــن عــام 2006 كشــركة مملوكــة بالكامــل لقطــر للطاقــة، وقــد تــم االســتحواذ عليهــا الحقــًا مــن ِقَبــل 
المجموعــة فــي 1 يونيــو 2012. وباإلضافــة إلــى هدفهــا األساســي وهــو تقديــم خدمــات تموينيــة عاليــة الجــودة، فقــد نوعــت أمــواج 
مــن خدماتهــا لتشــمل التنظيــف ومكافحــة الحشــرات واإلمــداد بالقــوى العاملــة وإدارة المرافــق والمخيمــات، كذلــك خدمــات التمويــن 
لأفــراد وكبــار الشــخصيات. ومــن خــالل خدماتهــا إلدارة المرافــق التــي تتضمــن خدمــات التنظيــف التجاريــة للمناطق الداخليــة والخارجية، 
تقــدم أمــواج خدمــات شــاملة وفعالــة تشــمل خدمــات التنظيــف والحراســة وخدمــات غســل وكــي الثيــاب للعمــالء. كمــا تقــدم أمــواج 
ــار الشــخصيات، ســواء لتجمعــات حصريــة صغيــرة أو احتفــاالت كبيــرة،  خدمــات طعــام رفيعــة المســتوى للضيافــة فــي الشــركات ولكب

وتقــدم أيضــًا خدمــات التمويــن لحفــالت الزفــاف.

األداء المالي لقطاع خدمات التموين لعام 2021

قطاع التأمين3

قطاع التموين4

مالحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل

مالحظة: تم تسجيل خسائر القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل
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للمساهمين في الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

الرأي
الدوليــة  للخليــج  المرفقــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  دققنــا  لقــد 
للخدمــات ش.م.ع.ق. )"الشــركة"( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا معــا 
باســم "المجموعــة"( والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وبيانــات الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل 
اآلخــر والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة الموحــدة 
للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات التــي تشــتمل على ملخص 
األخــرى،  التفســيرية  والمعلومــات  المهمــة  المحاســبية  للسياســات 

كمــا هــو وارد بالصفحــات مــن 8 إلــى 73. 

برأينــا، أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر، بصـــورة عادلــة، 
ومــن كافــة الجوانــب الجوهريــة المــــركز المالــي الموحــد للمجموعــة 
وتدفقاتهــا  الموحــد  المالــي  وأداءهــا   2021 ديســمبر   31 فــي  كمـــا 
للمعاييــر  وفقــًا  التاريــخ  بذلــك  المنتهيــة  للســنة  الموحــدة  النقديــة 

الماليــة. للتقاريــر  الدوليــة 
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أساس الرأي
قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )معاييــر التدقيــق(. قمنــا بمزيــد مــن التوضيــح لمســؤوليتنا وفقــا لتلــك المعاييــر 
فــي الجــزء الخــاص "بمســؤوليات المدقــق عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة" فــي هــذا التقريــر. إننــا مســتقلون عــن الشــركة وفقــا 
لقواعــد الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر األخــالق الدوليــة للمحاســبين )متضمنــة معاييــر 
االســتقاللية الدوليــة( )قواعــد الســلوك األخالقــي الدوليــة( والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق التــي نقــوم بهــا علــى 
البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي دولــة قطــر، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لتلــك المتطلبــات وقواعــد 

الســلوك األخالقــي. إننــا نــرى أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس للــرأي الــذي توصلنــا إليــه.

أمور التدقيق األساسية
إن أمــور التدقيــق األساســية، وفقــا لحكمنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور التــي لهــا األهميــة القصــوى فــي أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة 
للفتــرة الحاليــة. وتناولنــا هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، ونحــن ال نقــدم 

رأًيــا منفصــاًل عــن هــذه األمــور عنــد تكويــن رأينــا عنهــا. 

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

أنظر إيضاح 6 حول البيانات المالية الموحدة

وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، مــا يلــي:

فهــم أســلوب المجموعــة لتحديــد مؤشــرات انخفــاض القيمــة   ◇
فــي الموجــودات ذات الصلــة بالحفــار والطائــرات؛

تقييــم كفــاءة ومقــدرات الموظفيــن فــي المجموعــة الذيــن   ◇
بــأداء التقييــم الفنــي للمبالــغ القابلــة لالســترداد؛   قامــوا 

إشــراك متخصصــي التقييــم لدينــا لدعمنــا فــي النظــر فــي   ◇
المبالــغ القابلــة لالســترداد التــي توصلــت إليهــا المجموعــة، 

الخصــوص:  وجــه  وعلــى 

تقييــم مــدى مالءمــة المنهجيــة التــي تســتخدمها المجموعــة   -
لتقييــم انخفــاض القيمــة، و

تقييــم مــدى مالءمــة االفتراضــات األساســية المســتخدمة   -
اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا  القيمــة،  انخفــاض  نمــوذج  فــي 
الحفــارات والطائــرات والموجــودات ذات الصلــة ومعــدالت 
النمــو وهوامــش الربــح التشــغيلي ومعــدالت الخصــم، وغيرهــا.

تقييــم كفايــة اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا   ◇
ــك إفصاحــات االفتراضــات واألحــكام الرئيســية. فــي ذل

ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن:

القيمــة الدفتريــة للموجــودات ذات الصلــة بحفــار المجموعــة   ◇
والطائــرات تخضــع الختبــار انخفــاض القيمــة ويتــم إدراجهــا 
ضمــن “الممتلــكات والمعــدات” كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 
هــي مبلــغ 5,281 مليــون ريــال قطــري. يمثــل هــذا نســبة ٪53 
مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة، بالتالــي جــزًءا جوهريا من 

بيــان المركــز المالــي الموحــد. 

فــي  هامــة  أحــكام  علــى  وينطــوي  متزايــد  تعقيــد  هنــاك   ◇
توقــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي صناعــات الحفــر 
والطائــرات بســبب طبيعــة عملياتهمــا والظــروف الســائدة 
بالســوق، بالتالــي يعتبــر هــذا األمــر أمــر تدقيــق أساســي.   
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تقرير مدققي الحسابات المستقل

تقييم مطلوبات عقود التأمين

راجع إيضاح 13 حول البيانات المالية الموحدة

وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، مــا يلــي:

الرئيســية ومــدى فعاليتهــا  الرقابــة  اختبــار تصميــم ضوابــط   ◇
التشغيلية على عمل عملية تكوين االحتياطيات والمطالبات 
ــر  ــغ عنهــا واألقســاط غي ــر المبل ــات غي ــغ عنهــا والمطالب المبل

المكتســبة،

إعــادة  واســتردادات  القائمــة  المطالبــات  مــن  عينــة  اختبــار   ◇
التأميــن ذات الصلــة، والتركيــز علــى تلــك التــي لهــا األثــر األكبــر 
تقديــر  تــم  إذا  مــا  لتقييــم  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  علــى 
المالئمــة، بالصــورة  الصلــة  ذات  واالســتردادات  المطالبــات 

قبــل  مــن  المعيــن  اإلدارة  خبيــر  وقــدرات  كفــاءة  تقييــم   ◇
 ، عــة لمجمو ا

إشــراك الخبيــر االكتــواري الخــاص بنــا لتقييــم مــدى مالءمــة   ◇
المنهجيــة التــي يتبعهــا خبيــر اإلدارة والتقديــرات االكتواريــة 

التــي يجريهــا الخبيــر االكتــواري، وعلــى وجــه الخصــوص:

تقييــم والنظــر فــي افتراضــات االحتياطيــات الرئيســية والتــي   -
تشــتمل علــى معــدالت الخســائر وتكــرار وشــدة المطالبــات 

ومــدى معقوليــة التقديــرات التــي أجرتهــا المجموعــة، و 

الناحيــة  مــن  منتظمــة  االحتياطيــات  كانــت  إذا  مــا  تقييــم   -
المنهجيــة مــع وجــود أســباب كافيــة للتغيــرات فــي االفتراضــات. 

والتــي  القائمــة  المطالبــات  لتطــور  التاريخيــة  الدقــة  تقييــم   ◇
تــم تكبدهــا ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا عــن طريــق إجــراء مراجعــة 
لــأداء التاريخــي بأثــر رجعــي للتقديــرات واألحــكام التــي أجرتهــا 

و المجموعــة، 

تقييــم كفايــة اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا   ◇
ــك إفصاحــات االفتراضــات واألحــكام الرئيســية. فــي ذل

ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن:

مطلوبــات عقــود تأميــن المجموعــة تمثــل 18٪ مــن إجمالــي   ◇
ــم  ــغ عنهــا ول ــات مبل ــة تتعلــق بمطالب مطلوباتهــا ذات الصل
تتــم تســويتها، ومطالبــات متكبــدة غيــر مبلــغ عنهــا وأقســاط 

غيــر مكتســبة.

يتضمــن تقييــم مطلوبــات عقــود التأميــن هــذه درجــة كبيــرة   ◇
من األحكام فيما يتعلق بعدم اليقين في تقدير مدفوعات 
المطالبــات.  وشــدة  تكــرار  وتقييــم  المســتقبلية  المنافــع 
يتضمــن تقديــر االحتياطيــات للمطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم 
يبلــغ عنهــا واحتياطيــات األقســاط غير المكتســبة درجة كبيرة 
مــن األحــكام واالفتراضــات باإلضافــة إلى اســتخدام توقعات 
وأســاليب اكتواريــة، ومــن ثــم اعتبرنــا هــذه النقطــة مــن أمــور 

التدقيــق األساســية.       
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انخفاض قيمة شهرة

أنظر إيضاح 7 حول البيانات المالية الموحدة

وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى هــذا األمــر، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، مــا يلــي:

تقييــم كفــاءة وقــدرات موظفــي المجموعــة الذيــن قامــوا   ◇
القيمــة؛ انخفــاض  اختبــار  تقييــم  بإجــراء 

إشــراك متخصصــي التقييــم لدينــا لدعمنــا فــي النظــر فــي   ◇
المبالــغ القابلــة لالســترداد التــي توصلــت إليهــا المجموعــة، 

الخصــوص: وجــه  وعلــى 

تقييــم مــدى مالءمــة المنهجيــة التــي تســتخدمها المجموعــة   -
لتقييــم انخفــاض القيمــة، و 

تقييم مدى مالءمة االفتراضات األساســية المســتخدمة في   -
ــة  ــك التدفقــات النقدي نمــوذج انخفــاض القيمــة، بمــا فــي ذل
والهوامــش،  النهائيــة،  النمــو  معــدالت  وقيمــة  المتوقعــة 
ومعــدل النمــو وتكلفــة المتوســط المرجــح لــرأس المــال )ســعر 
الخصــم(، وغيرهــا التــي تــم تضمنــت مقارنــة هــذه المدخــالت 
مــع البيانــات الخارجيــة المســتنبطة إضافــة إلــى خبرتنــا بالعميــل 

والصناعــة؛

تقييــم كفايــة اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا   -
فــي ذلــك إفصاحــات االفتراضــات واألحــكام الرئيســية.  

ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن:

اعترفــت المجموعــة بشــهرة بمبلــغ 303 مليــون ريــال قطــري   ◇
والــذي يمثــل 3٪ مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة.

المجموعــة علــى شــركة  نتيجــة الســتحواذ  الشــهرة  تنشــأ   ◇
منتجــة  منفصلــة  وحــدة  تمثــل  والتــي  للمجموعــة،  تابعــة 

للمجموعــة.  للنقــد 

يعتبــر اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي للشــهرة أمــر تدقيــق   ◇
المحاســبية واألحــكام  المتطلبــات  لتعقيــد  نظــرا  أساســي 
الهامــة المطلوبــة لتحديــد االفتراضــات التي ستســتخدم في 
تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد. تــم حســاب القيمــة القابلــة 
لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد، التــي تســتند إلــى القيمــة 
قيــد االســتخدام أو القيمــة العادلــة ناقًصــا تكاليــف البيــع، 
المتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  نمــوذج  مــن  أعلــى،  أيهمــا 
المخصومــة. يســتخدم هــذا النموذج العديد مــن االفتراضات 
النقديــة  التدفقــات  تقديــرات  ذلــك  فــي  بمــا  األساســية، 
المتوقعــة وقيمــة معــدالت النمــو النهائيــة، والهوامــش، 
ومعــدالت النمــو وتكلفــة المتوســط المرجــح لــرأس المــال 

)ســعر الخصــم(.

معلومات أخرى 
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى المعلومــات الواردة في التقرير الســنوي للشــركة، 
ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات عليهــا. حصلنــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات هــذا علــى تقريــر 
ــر  ــر الســنوي بعــد تاريــخ تقري ــر الســنوي، ونتوقــع الحصــول علــى األجــزاء األخــرى مــن التقري مجلــس اإلدارة الــذي يشــكل جــزءًا مــن التقري

مدقــق الحســابات هــذا.

رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال نعبر ولن نعبر عن أي شكل من أشكال نتيجة التأكيد عليه.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــإن مســؤوليتنا هــي أن نقــرأ المعلومــات األخــرى المذكــورة أعــاله، وفــي ســبيل القيــام 
بذلــك، دراســة مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تنســجم بصــورة جوهريــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو معرفتنــا التــي حصلنــا عليهــا 

أثنــاء التدقيــق أو يبــدو عليهــا أنهــا تعرضــت لتحريــف جوهــري. 

لــو قمنــا، اســتنادا إلــى العمــل الــذي قمنــا بأدائــه علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر التدقيــق هــذا، بالتوصــل 
إلــى نتيجــة أن هنــاك تحريــف جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى، فإننــا مطالبــون باإلعــالن عــن هــذه الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نعلــن 

عنــه فــي هــذا الخصــوص.
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تقرير مدققي الحسابات المستقل

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وعــن 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي يحــدد مجلــس اإلدارة أنهــا ضروريــة للتمكــن مــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة الخاليــة مــن أيــة معلومــات 

جوهريــة خاطئــة ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ.

ــدأ  ــة أعمالهــا وفقــا لمب ــى مواصل ــم مقــدرة الشــركة عل ــة الموحــدة، فــإن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تقيي ــات المالي ــد إعــداد البيان عن
ــا، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس المحاســبة وفقــا لمبــدأ  االســتمرارية، واإلفصــاح، كلمــا كان ذلــك ممكن
االســتمرارية مــا لــم يرغــب مجلــس اإلدارة إمــا فــي تصفيــة الشــركة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم يكــن لديــه بديــل واقعــي خالفــا للقيــام بذلــك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة 
عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد علــى مســتوى عــال، ولكــن ال يضمــن 
أن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائمــا عــن أخطــاء جوهريــة عندما تكــون موجودة. يمكن أن تنشــأ 
األخطــاء عــن غــش أو خطــأ، وتعتبــر هامــة إذا كان مــن الممكــن، بشــكل فــردي أو جماعــي، أن يتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر علــى القــرارات 

االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة الموحدة. 

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نمــارس حكمــا مهنيــا ونبقــى علــى الشــكوك المهنيــة فــي جميــع أعمــال 
التدقيــق. كمــا إننــا نقــوم بـ:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ   -
إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس لرأينــا. إن خطــر عــدم 
اكتشــاف أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن غــش هــو أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن خطــأ، نظــرا ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تدليــس وتزويــر، 

أو حــذف متعمــد أو محــاوالت تشــويه، أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميم إجراءات تدقيق مناســبة حســب الظــروف، ولكن   -
ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة. 

تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحات ذات الصلــة التي اتخذها مجلس   -
اإلدارة. 

إبــداء نتيجــة حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتنادا إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول   -
عليهــا، مــا إذا كانــت هنــاك شــكوكا جوهريــة ذات صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكا كبيــرة حــول مقــدرة الشــركة علــى 
مواصلــة أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية. إذا توصلنــا إلــى أن هنــاك شــكوكا جوهريــة، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقرير مدقق 
الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غيــر كافــي، 
بتعديــل رأينــا. إن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. 
ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي أن تقــوم الشــركة بالتوقــف عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــا لمبــدأ 

االســتمرارية. 

تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة   -
الموحــدة تمثــل المعامــالت واألحــداث ذات العالقــة بالطريقــة التــي تحقــق العــرض العــادل.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة   -
إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف علــى إجــراء أعمــال التدقيق للمجموعة. وســنظل 

نحــن المســؤولون الوحيــدون عــن رأينــا حــول التدقيــق.

نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، ضمــن أمــور أخــرى، بالنطــاق المخطــط لــه وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق المهمــة، بمــا فــي 
ذلــك أي وجــه مــن أوجــه القصــور المهمــة فــي الرقابــة الداخليــة التــي نحددهــا أثنــاء قيامنــا بالتدقيــق.

نقــوم أيضــا بتزويــد مجلــس اإلدارة ببيــان التزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بشــأن االســتقاللية، ونبلغهــم بجميــع العالقــات 
واألمــور األخــرى التــي قــد يعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا والضمانــات ذات الصلــة واإلجــراءات المتخــذة للقضــاء علــى 

التهديــدات، متــى كان ذلــك ممكنــًا.

التقرير السنوي 342021



مــن األمــور التــي تــم تقديمهــا لمجلــس اإلدارة، نحــدد تلــك المســائل التــي كانــت لهــا األهميــة القصــوى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة 
الموحــدة للســنة الحاليــة، ومــن ثــم أمــور التدقيــق األساســية. ونصــف هــذه األمــور فــي تقريــر مدقــق الحســابات مــا لــم يمنــع قانــون أو 
الئحــة مــن االفصــاح العلنــي عــن هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر، وفــي حــاالت نــادرة جــدا، أنــه يجــب عــدم الكشــف عــن أمــر مــا فــي تقريرنــا نظــرا 

ألن اآلثــار الســلبية لعــدم الكشــف عنــه قــد يتوقــع بشــكل منطقــي أن تفــوق منافــع المصلحــة العامــة للكشــف عنــه فــي التقريــر.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفًقا لمتطلبات المادة 146 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لعام 2015، فإننا نفيد أيًضا بما يلي:

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق.  )أ( 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت.  )ب( 

اطلعنــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي ســيدرج فــي التقريــر الســنوي، ووجدنــا أن المعلومــات الماليــة الــواردة فيــه تتفــق مــع  )ج( 
الشــركة ودفاترهــا. ســجالت 

باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا لأصول المرعية.  )د(  

لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أيــة مخالفــات لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 أو لبنــود النظــام األساســي للشــركة  )هـ( 
والتعديــالت عليــه خــالل الســنة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر جوهــري علــى بيــان المركــز المالــي الموحــد للشــركة أو أدائها كما في وللســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

17 فبراير 2022
الدوحة

دولة قطر

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي

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

مدقق خارجي رخصة رقم 120153
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تقرير التأكيد المستقل المعقول

إلى السادة المساهمين في شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.ع 

تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية 
وفقــا للمــادة 24 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )"النظــام"( الصــادر عــن هيئــة قطــر 
لأســواق الماليــة )"الهيئــة"( فقــد تــم تكليفنــا مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات ش.م.ق.ع )"الشــركة"( للقيــام 
بعمليــة تأكيــد معقــول حــول الوصــف الــذي أجــراه مجلــس اإلدارة لعمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للشــركة 
ــة الداخليــة علــى  ــر مجلــس اإلدارة لعمليــات وضوابــط الرقاب وتقييــم فعاليــة تصميمهــا وتنفيذهــا  كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )" تقري

التقاريــر الماليــة " الــوارد فــي قســم 4 مــن تقريــر حوكمــة الشــركة لعــام 2021(.

مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية تقرير مجلس اإلدارة العادل والخالي من األخطاء الجوهرية والمعلومات الواردة فيها.

تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالئمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛  ◇

وصف العمليات وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لعمليات االلتزام ودفتر االلتزام والتقارير المالية وإدارة االســتثمارات   ◇
وإدارة الخزينــة والضوابــط العامــة لتكنولوجيــا المعلومات )حســب الحاجة(.

تصميم وتنفيذ واختبار الضوابط لتحقيق أهداف ضوابط الرقابة المذكورة؛  ◇

تحديــد الفجــوات وحــاالت اإلخفــاق فــي الرقابــة وكيفيــة معالجتهــا واإلجراءات الموضوعــة لمنع حاالت اإلخفاق المذكــورة أو معالجة   ◇
فجــوات الرقابة؛

تخطيط وأداء اختبار اإلدارة، وتحديد أوجه قصور الضوابط.  ◇

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن وضــع وتوثيــق ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة اســتنادًا إلــى المعاييــر المقــررة فــي الرقابــة 
الداخليــة - إطــار العمــل المتكامــل )2013( الصــادر عــن لجنــة المؤسســات الراعيــة للجنــة تريدواي )"لجنة المؤسســات الراعيــة" أو "إطار عمل 

لجنــة المؤسســات الراعية"(.

تتضمــن هــذه المســؤولية تصميــم وتنفيــذ واالحتفــاظ واختبــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة المتعلقــة باإلعــداد والعــرض العــادل للبيــان 
بصــورة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت بقصــد أو بغيــر قصــد. كمــا تتضمــن أيضــا وضــع أهــداف الرقابــة بمــا يتماشــى مــع إطــار 
عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة وتصميــم ضوابــط الرقابــة وتنفيذهــا واختبارهــا لتحقيــق أهــداف الرقابــة المذكــورة، واختيــار السياســات 
وتطبيقهــا، ووضــع األحــكام والتقديــرات المعقولــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة، واالحتفــاظ بســجالت مناســبة عــن مــدى مالئمــة ضوابــط 

الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للشــركة.

مجلــس اإلدارة مســؤول عــن التأكــد مــن أن اإلدارة والموظفيــن المشــاركين فــي إعــداد البيــان قــد تلقــوا التدريــب المناســب، باإلضافــة الى 
التحقــق مــن تحديــث األنظمــة بصــورة مناســبة للتأكــد مــن أن أي تغييــرات تطــرأ فــي التقاريــر تشــمل جميــع العمليــات الهامة. 

مجلس اإلدارة مسؤول أيًضا عن االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المطبقة على أنشطته.

تقرير مدققي الحسابات المستقل
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مسؤولياتنا
تشــتمل مســؤولياتنا علــى مراجعــة البيــان الــذي أعدتــه الشــركة وإصــدار تقريــر عنــه يتضمــن نتيجــة التأكيــد المســتقل المعقــول اســتنادا إلى 
اإلثباتــات التــي تــم الحصــول عليهــا. وقــد قمنــا بــأداء مهمتنــا وفقــا للمعيــار الدولــي لعمليــات التأكيــد رقــم 3000 )عمليــات التأكيــد بخــالف 
عمليــات تدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة التاريخيــة( الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر التدقيــق والتأكيد. ويتطلب هــذا المعيار 
تخطيــط وتنفيــذ إجــراءات العمــل ســعيًا للحصــول علــى مســتوى معقــول مــن التأكيــد حــول مــا إذا كان البيــان معــروض بصــورة عادلــة، مــن 

جميــع الجوانــب الجوهريــة، ووفقــا ألهــداف الرقابــة الــواردة فيــه.

ــا للسياســات واإلجــراءات  ــه نحتفــظ بنظــام شــامل لضبــط الجــودة متضمًن ــاء علي ــط الجــودة رقــم 1، وبن ــار الدولــي لضواب ونطبــق المعي
الموثقــة بخصــوص االلتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا.

وقــد إلتزمنــا بمتطلبــات االســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى مــن قواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن، الــذي 
يتضمــن المعاييــر الدوليــة لالســتقاللية )وتشــمل معاييــر االســتقالل الدوليــة( )قواعد الســلوك األخالقــي الدولية(، المبنيــة على المبادئ 

األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي.

وتعتمد اإلجراءات المختارة على الحكم، والذي يتضمن تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيان سواء كانت بقصد أو بغير قصد.

وقــد تضمنــت مهمتنــا تقييــم مــدى مالئمــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة التــي تطبقهــا الشــركة ومــدى مالئمــة أهــداف 
ضوابــط الرقابــة التــي وضعتهــا الشــركة وتقديــم تقريــر أعضــاء مجلــس االدارة فــي ضــوء ظــروف المهمــة. إضافــة إلــى ذلــك، تقييــم العــرض 
العــام لتقريــر مجلــس اإلدارة، ومــا إذا صممــت ونفــذت وُشــّغلت الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة بشــكل مناســب بتاريــخ 31 

ديســمبر 2021 اســتناًدا إلــى إطــار لجنــة المؤسســات الراعيــة.

كما تتضمن اإلجراءات المتبعة في إعداد البيان على سبيل المثال ال الحصر، على األمور التالية:

االستفسار من إدارة الشركة لفهم تقييم المخاطر وعملية تحديد نطاق العمل التي أجرتها اإلدارة؛  ◇

فحص العمليات التي تقع ضمن النطاق باستخدام منهجية األهمية على مستوى البيانات المالية المنفصلة للشركة؛  ◇

تقييم كفاءة األمور التالية:  ◇

مستندات ضوابط الرقابة على مستوى العملية والمخاطر ذات الصلة والضوابط المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة؛  −

مستندات ضوابط الرقابة على مستوى الكيان والمخاطر ذات الصلة والضوابط المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة؛  −

مخاطر وضوابط تقنية المعلومات المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة؛  −

فهم المنهجية التي اتبعتها اإلدارة في صياغة ضوابط الرقابة الداخلية واختبار تنفيذها.  ◇

فخــص خطــوات ســير اإلجــراءات والتصميــم والتنفيــذ الــذي أكملتــه اإلدارة وإجــراء معاينــة مســتقلة لخطــوات ســير اإلجــراءات ، علــى   ◇
أســاس العينــة، عنــد الضــرورة؛

تقييم أهمية أي نقطة ضعف حددتها اإلدارة في الرقابة الداخلية؛  ◇

تقييم أهمية أي فجوات إضافية ُتكتشف عن طريق اإلجراءات المتبعة؛  ◇

فحــص خطــط اإلدارة الختبــار الفاعليــة التشــغيلية لتقييــم مــدى معقوليــة االختبــارات الخاصــة بطبيعتهــا ومداها وتوقيتها، ومــا إذا تم   ◇
اســناد مســؤوليات االختبــار بالصــورة الصحيحــة؛

فحــص مســتندات االختبــار الخاصــة بــاإلدارة لتقييــم مــا إذا أجــري اختبــار الفاعليــة التشــغيلية للضوابــط الرئيســية بواســطة اإلدارة وفقــًا   ◇
لخطــة االختبــار التــي وضعتهــا اإلدارة؛ و

إعادة إجراء اختبارات على الضوابط الرئيسية للتأكد من االختبارات التي اجرتها اإلدارة على الفاعلية التشغيلية.  ◇

لــم نقــم، كجــزء مــن هــذه المهمــة، بأيــة إجــراءات تدقيــق أو مراجعــة أو تحقــق مــن تقريــر مجلــس اإلدارة أو الســجالت األساســية الخاصــة 
بــه أو المصــادر األخــرى التــي تــم اســتخراج التقريــر منهــا. 
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معلومات أخرى 
تشــمل المعلومــات األخــرى المعلومــات التــي ســيتم تضمينهــا فــي التقريــر الســنوي للشــركة. لــم نحصــل علــى المعلومــات األخــرى التــي 
ســيتم تضمينهــا فــي التقريــر الســنوي والمتوقــع إتاحتهــا لنــا بعــد تاريــخ هــذا التقريــر. ســيتم إدراج التقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر التأكيــد 
المعقــول لدينــا فــي التقريــر الســنوي. عندمــا نقــرأ التقريــر الســنوي، وإذا اســتنتجنا  لوجــود خطــأ جوهــري فيــه، فنحــن مطالبون بإبــالغ األمر 

إلــى مجلــس اإلدارة.

خصائص تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لمجلس 
اإلدارة والقيود عليه

قــد ال تمنــع أو تكشــف ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للشــركة، بســبب طبيعتهــا، عــن جميــع األخطــاء أو حــاالت الســهو 
فــي معامــالت المعالجــة أو تقديــم التقاريــر، ونتيجــة لذلــك فإنهــا ال يمكــن أن تقــدم تأكيــًدا مطلًقــا بأنــه ســيتم تحقيــق أهــداف الرقابــة.

قــد ال يكــون التقييــم التاريخــي لتصميــم نظــام ضوابــط الرقابــة الداخلية على التقارير المالية وتنفيذه وتشــغيله مناســًبا لفترات مســتقبلية 
إذا طــرأ تغييــًرا فــي الظــروف أو لــم يتــم االســتمرار علــى نفــس درجــة االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات كمــا في تاريــخ التقرير. 

تــم إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة لضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للوفــاء باالحتياجــات العامــة لمجموعــة واســعة مــن 
المســتخدمين، وقــد ال تتضمــن كل وجــه مــن أوجــه المعلومــات التــي قــد يعتبرهــا كل مســتخدم فــردي هامــة فــي البيئــة الخاصــة بــه.

المعايير
أن المعاييــر المتبعــة فــي هــذه المهمــة تتكــون مــن قيــاس أو تقييــم تصميــم آليــات الرقابــة وتنفيذهــا وفعاليــة تشــغيلها بنــاًء علــى أهداف 

الضوابــط، وقــد وضعــت الشــركة أهــداف الرقابــة داخلًيــا، اســتناًدا إلــى العناصــر الــواردة فــي بيــان إطــار عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة.

النتائج
لقد تم تشكيل استنتاجنا على أساس المسائل المحددة في هذا التقرير والخاضعة لها.

نعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس الستنتاجنا.

فــي رأينــا، واســتنادًا إلــى نتائــج إجــراءات التأكيــد المعقــول لدينــا، فــإن تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر المالية 
ُيظهــر بشــكل عــادل أن الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بالشــكل الصحيــح كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2021.
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القيود على استخدام التقرير
ينبغــي أال يعتبــر تقريرنــا هــذا معــدًا لالســتخدام أو االعتمــاد عليــه مــن جانــب أي طــرف بخــالف المســاهمين فــي الشــركة وهيئــة قطــر 
لأســواق الماليــة ألي غــرض وفــي أي ســياق. إن أي طــرف يحصــل علــى تقريرنــا أو نســخة منــه، بخــالف المســاهمين فــي الشــركة وهيئــة 
قطــر لأســواق الماليــة، ويعتمــد عليــه )أو علــى أي جــزء منــه(، فإنــه يقــوم بذلــك علــى مســؤوليته الشــخصية. إلــى أقصــى حــد يســمح 
بــه القانــون، فإننــا ال نقبــل أو نتحمــل المســؤولية ونرفــض االلتــزام تجــاه أي طــرف آخــر بخــالف المســاهمين فــي الشــركة وهيئــة قطــر 

لأســواق الماليــة عــن عملنــا، بخصــوص تقريــر التأكيــد المســتقل، أو النتائــج التــي توصلنــا إليهــا.

أصدرنــا تقريرنــا للمســاهمين فــي الشــركة ولهيئــة قطــر لأســواق الماليــة علــى أســاس أنــه لــن يتــم نســخه أو اإلشــارة إليــه أو اإلفصــاح عنــه 
كلًيــا أو جزئًيــا )فيمــا عــدا مــا يتعلــق باألغــراض الداخليــة للشــركة( دون الحصــول علــى موافقتنــا الخطيــة المســبقة.

17 فبراير 2022
الدوحة

دولة قطر

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي

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

مدقق خارجي رخصة رقم 120153
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تقرير التأكيد المستقل المحدود

إلى السادة المساهمين في شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.ع 

تقرير حول االلتزام بنظام هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات 
األخرى ذات الصلة متضمنة نظام حوكمة الشركات األخرى والكيانات 

القانونية المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية 
وفقــا للمــادة 24 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )"النظــام"( الصــادر عــن هيئــة قطــر 
لأســواق الماليــة )"هيئــة قطــر"( َكّلَفنــا مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات ش.م.ق.ع )"الشــركة"( للقيــام بمهمــة تأكيــد 
محــدود علــى تقييــم مجلــس اإلدارة لمــا إذا كان لــدى الشــركة  أســلوب جاهــز لاللتــزام بنظــام هيئــة قطــر لأســواق الماليــة والتشــريعات 

األخــرى ذات الصلــة وااللتــزام  بالنظــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس إدارة الشــركة  مســؤولية إعــداد تقريــر حوكمــة الشــركات المرفــق الــذي يغطــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات المــادة 4 
مــن النظــام. قــّدم مجلــس اإلدارة "تقريــره حــول االلتــزام بنظــام هيئــة قطــر لأســواق الماليــة والتشــريعات األخــرى ذات الصلــة متضمنــة 

النظــام" )"البيــان"(، الــذي تمــت مشــاركته مــع كــي بــي إم جــي فــي 18 ينايــر 2022، والــذي أرفــق كجــزء مــن تقريــر حوكمــة الشــركات.

تتضمــن هــذه المســؤولية صياغــة وتطبيــق والحفــاظ علــى الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بإعــداد وعــرض البيــان الخالــي مــن األخطــاء 
الجوهريــة بصــورة عادلــة.

يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية التأكــد مــن تلقــي اإلدارة والموظفيــن المشــاركين فــي إعــداد البيــان التدريــب المناســب وعــن تحديــث 
األنظمــة بصــورة مناســبة، وعــن تغطيــة أي تغييــرات فــي التقاريــر لجميــع وحــدات األعمــال الهامــة.

كما يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن االلتزام بجميع القوانين واللوائح المطبقة على أنشطة الشركة.

مسؤولياتنا
مســؤوليتنا هــي فحــص البيــان الــذي أعدتــه الشــركة  وإصــدار تقريــر عنــه يتضمــن نتيجــة تأكيــد مســتقل محــدود اســتنادا إلــى اإلثباتــات التــي 
حصلنــا عليهــا. قمنــا بــأداء مهمتنــا وفقــا للمعيــار الدولــي لعمليــات التأكيــد رقــم 3000، عمليــات التأكيد بخــالف عمليات تدقيــق أو مراجعة 
المعلومــات الماليــة التاريخيــة، الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر التدقيــق والتأكيــد. يتطلــب هذا المعيــار التخطيط لإلجــراءات وأداءها 
للحصــول علــى مســتوى ذي معنــى مــن التأكيــد حــول مــا إذا كان البيــان معــروض بصــورة عادلــة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، وفًقــا 

للنظــام، كأســاس لنتيجــة التأكيــد المحــدود التــي توصلنــا إليهــا.

نطبــق المعيــار الدولــي لضوابــط الجــودة رقــم 1، وبنــاء عليــه نحتفــظ بنظــام شــامل لضبط الجودة متضمًنا السياســات واإلجــراءات الموثقة 
بخصــوص االلتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

التزمنــا بمتطلبــات االســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين 
"قواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن )متضمنــا المعاييــر الدوليــة لالســتقاللية(")قواعد الســلوك األخالقــي(، المبنيــة علــى 

أســاس المبــادئ األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي.

تعتمــد اإلجــراءات المختــارة علــى حكمنــا المهنــي الــذي يتضمــن فهــٍم اللتــزام الشــركة  بالنظــام والظــروف األخــرى للمهمــة، ودراســتنا 
للمجــاالت التــي مــن المرجــح أن تنشــأ عنهــا أخطــاء جوهريــة.

وفــي ســبيل التوصــل إلــى فهــٍم ألســلوب الشــركة  لاللتــزام بنظــام هيئــة قطر لأســواق المالية والتشــريعات األخرى ذات الصلــة وااللتزام  
بالنظــام والظــروف األخــرى للمهمــة، وضعنــا فــي االعتبــار العمليــة المســتخدمة إلعــداد البيــان بغــرض صياغــة إجــراءات تأكيــد مناســبة فــي 

ضــوء الظروف.
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وتضمنــت مهمتنــا تقييــم مــدى مالءمــة أســلوب الشــركة  لاللتــزام بنظــام هيئــة قطــر لأســواق الماليــة والتشــريعات األخــرى ذات الصلــة 
وااللتــزام  بالنظــام ، وتقييــم مــدى مالءمــة الســبل والسياســات واإلجــراءات والنمــاذج المســتخدمة فــي إعــداد البيــان.

تختلــف اإلجــراءات المتبعــة فــي القيــام بمهمــة التأكيــد المحــدود فــي طبيعتهــا وتوقيتهــا، وبصــورة أقــل فــي مداهــا، عــن مهمــة التأكيــد 
المعقــول. وبنــاًء علــى ذلــك، يقــل مســتوى التأكيــد الــذي تــم التوصــل إليــه فــي مهمــة التأكيــد المحــدود بشــكل كبيــر عــن التأكيــد الذي يتم 

التوصــل إليــه لــو تــم إجــراء مهمــة تأكيــد معقــول.

إن إجراءات تأكيدنا المحدود ال تتضمن تقييم األوجه النوعية لفعالية اإلجراءات التي طبقها مجلس اإلدارة لاللتزام بمتطلبات النظام.

تتضمن اإلجراءات المتبعة في إعداد البيان، على سبيل المثال ال الحصر، التالي:

فحــص التقييــم الــذي أجــراه مجلــس اإلدارة للتحقــق ممــا إذا كان لــدى الشــركة  أســلوب جاهــز لاللتــزام بنظــام هيئــة قطــر لأســواق   •
ــة النظــام؛ ــة متضمن ــة والتشــريعات األخــرى ذات الصل المالي

فحص اإلثباتات المؤيدة التي قدمها مجلس اإلدارة للتحقق من التزام الشركة  بالنظام؛ و  •

القيــام بإجــراءات إضافيــة عنــد الضــرورة للتحقــق مــن التــزام الشــركة  بالنظــام )علــى ســبيل المثــال: مراجعــة سياســات وإجــراءات   •
وغيرهــا(. الشــركات،  حوكمــة  وممارســات 

لــم نقــم، كجــزء مــن هــذه المهمــة، بأيــة إجــراءات تدقيــق أو مراجعــة أو تحقــق مــن البيــان أو الســجالت األساســية الخاصــة بــه أو المصــادر 
األخــرى التــي تــم اســتخراج البيــان منهــا. 

معلومات أخرى
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات التــي ســتدرج فــي التقريــر الســنوي للشــركة  وتقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي اللــذان مــن 
المتوقــع إتاحتهــم لنــا بعــد تاريــخ هــذا التقريــر. ســيدرج البيــان وتقريــر التأكيــد المحــدود حولــه فــي التقريــر الســنوي وتقريــر حوكمــة الشــركات 
الســنوي. إذا توصلنــا إلــى وجــود خطــأ جوهــري فــي تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي عنــد اطالعنــا عليــه، فنحــن مطالبــون بإبــالغ مجلــس 

اإلدارة بذلــك األمــر.

خصائص البيان والقيود عليه
ُأعــد البيــان للوفــاء باالحتياجــات العامــة لمجموعــة واســعة مــن المســتخدمين، ومــن ثــم قــد ال يتضمــن كل وجــه مــن أوجــه المعلومــات 

التــي قــد يعتبرهــا كل مســتخدم فــردي هامــة فــي البيئــة الخاصــة بــه.

المعايير
معاييــر هــذه المهمــة هــي تقييــم أســلوب االلتــزام بنظــام هيئــة قطــر لأســواق الماليــة والتشــريعات األخــرى ذات الصلــة وااللتــزام  

بنصــوص النظــام.
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النتائج 
تشكلت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس األمور الُمبّينة في هذا التقرير ورهًنا بها.

نرى أن الدليل الذي حصلنا عليه كاٍف ومناسٍب لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها.

بنــاء علــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي تــم أداؤهــا لــم يــرد إلــى علمنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن بيــان مجلــس اإلدارة ال يعــرض بصــورة عادلة، 
ومــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، أن لــدى الشــركة أســلوب جاهــز لاللتــزام بقانــون ولوائــح هيئــة قطر لأســواق المالية والتشــريعات األخرى 

ذات الصـــلة ملتزم بنصـــوص النظام كما في 31 ديسمبر 2021. 

القيود على استخدام التقرير
ينبغــي أال يعتبــر تقريرنــا مناســًبا لالســتخدام أو االعتمــاد عليــه مــن جانــب أي طــرف يرغــب فــي ترتيــب حقــوق علينــا بخــالف المســاهمين 
فــي الشــركة وهيئــة قطــر لأســواق الماليــة ألي غــرض وفــي أي ســياق. أي طــرف غيــر المســاهمين فــي الشــركة  وهيئــة قطــر لأســواق 
الماليــة يحصــل علــى تقريرنــا أو نســخة منــه، ويختــار االعتمــاد عليــه )أو علــى أي جــزء منــه(، يقــوم بذلــك علــى مســؤوليته الشــخصية. وال 
نقبــل أو نتحمــل أي مســؤولية ونرفــض أي التــزام عــن عملنــا تجــاه أي طــرف آخــر بخــالف المســاهمين فــي الشــركة  وهيئــة قطــر لأســواق 

الماليــة، أو عــن تقريــر التأكيــد المحــدود، أو النتائــج التــي توصلنــا إليهــا.

أصدرنــا تقريرنــا للمســاهمين فــي الشــركة ولهيئــة قطــر لأســواق الماليــة علــى أســاس أنــه لــن ُينســخ أو ُيشــار إليــه أو ُيفصــح عنــه كلًيا )فيما 
عــدا مــا يتعلــق باألغــراض الداخليــة للشــركة( أو جزئًيــا، دون الحصــول على موافقتنا الخطية المســبقة.

17 فبراير 2022
الدوحة

دولة قطر

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي

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

مدقق خارجي رخصة رقم 120153
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ت المالية
البيانا

 
الموحدة
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بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر 2021 

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ممتلكات ومعدات
الشهرة

موجودات حق االستخدام
موجودات عقود

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
االستثمارات المالية

إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
مخزون

موجودات عقود
مستحقات من أطراف ذات عالقة

االستثمارات المالية
ذمم تجارية وأخرى مدينة

موجودات عقود إعادة تأمين
استثمارات قصيرة األجل
نقد وأرصدة لدى البنك

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال
احتياطي قانوني

احتياطي عام
احتياطي تحويل العمالت األجنبية

احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
مساهمات غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات إيجار
القروض والسلفيات 

مطلوبات عقود
مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
سحب على المكشوف

مطلوبات إيجار
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

القروض والسلفيات 
ذمم تجارية وأخرى دائنة

مستحقات ألطراف ذات عالقة
مطلوبات عقود تأمين

مطلوبات عقود
إجمالي المطلوبات المتداولة

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2021
بآالف الرياالت 

القطرية

2020
بآالف الرياالت 

القطرية

5,591,281
303,559

36,292
9,464

12,078
418,658

6,371,332

284,088
6,514

686,354
420,689
694,994
757,382
 348,632
 349,407

3,548,060
9,919,392

1,858,409
377,308

74,516
)55,836(

3,786
998,204

3,256,387
)198(

3,256,189

15,947
3,692,705

1,820
45,669

101,259
3,857,400

-
28,868
50,429

632,704
831,273

44,507
1,214,575

3,447
2,805,803
6,663,203
9,919,392

5,828,631
303,559
45,352
14,959
14,593

369,496
6,576,590

238,301
410

658,091
365,457
620,926
806,130
229,034
461,538

3,379,887
9,956,477

1,858,409
371,389
74,516

)25,712(
22,475

951,292
3,252,369

)52(
3,252,317

25,682
3,702,262

306
41,598
91,388

3,861,236

14
28,238
75,238

743,127
713,432
45,264

1,228,652
8,959

2,842,924
6,704,160
9,956,477

تم اعتماد هذه البيانات المالية المنفصلة والتوقيع عليها من جانب مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من جانب ما يلي في 17 فبراير 2022.
خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
سعد راشد المهندي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 442021



بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

اإليرادات 
التكاليف المباشرة 

إجمالي الربح 
 

إيرادات أخرى 
مصروفات أخرى 

مصروفات عمومية وإدارية 
مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية، بالصافي 

ربح / )خسارة( التشغيل 
 

إيرادات تمويلية 
تكاليف تمويل 

صافي تكاليف تمويل 
 

حصة المجموعة في )خسارة( / ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بالصافي من الضريبة
الربح / )الخسارة( قبل الضريبة 

مصروف ضريبة الدخل 
الربح / )الخسارة( للسنة  

 
الخسارة الشاملة األخرى  

البنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
 استثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

اآلخر – صافي التغير في القيمة العادلة 
العمليات األجنبية - فروق تحويل عمالت أجنبية  

الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة 

 
الربح / )الخسارة( المنسوبة لـ: 

مالكو الشركة 
مساهمات غير مسيطرة 

 
إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة( المنسوب إلى: 

مالكو الشركة 
مساهمات غير مسيطرة 

 
 

العائدات/ )الخسارة( للسهم 
العائدات / )الخسارة( األساسية والمخففة للسهم )بالريال القطري( 

3,091,050
)2,744,556(

346,494

60,258
)24,781(

)198,829(
)24,556(
158,586

32,717
)129,067(

)96,350(

)2,515(
59,721
)5,686(
54,035

)18,689(
)30,123(
)48,812(

5,223

54,182
)147(

54,035

5,369
)146(
5,223

0.029

2,998,325
)2,666,097(

332,228

43,783
)342,561(
)212,853(

)5,901(
)185,304(

30,198
)162,388(
)132,190(

9,356
)308,138(
)10,623(

)318,761(

13,745
)14,137(

)392(
)319,153(

)318,525(
)236(

)318,761(

)318,914(
)239(

)319,153(

)0.171(

2021
بآالف الرياالت 

القطرية

2020
بآالف الرياالت 

القطرية
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الرصيد في 1 يناير 2020 

تعديالت لـ:

اقتناء شركة تابعة بمساهمات غير مسيطرة 

إجمالي الدخل الشامل: 

خسارة السنة

الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

محول إلى االحتياطي القانوني

احتياطي القيمة العادلة محول لأرباح المدورة

الرصيد في 31 ديسمبر2020

 الرصيد في 1 يناير 2021 

إجمالي الدخل الشامل: 

الربح / )الخسارة( للسنة

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر 

إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

 مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

محول إلى االحتياطي القانوني

الرصيد في 31 ديسمبر 2021

رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

1,858,409

-

-

-

-

-

-

-

1,858,409

1,858,409

-

-

-

-

-

1,858,409

366,295

-

-

-

-

-

5,094

-

371,389

371,389

-

-

-

-

5,919

377,308

74,516

-

-

-

-

-

-

-

74,516

74,516

 -

-

-

-

-

74,516

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية
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احتياطي 
تحويل 

العمالت 
اإلجمالياألجنبية

حتياطي 
القيمة 
العادلة

مساهمات 
غير 

مسيطرة
أرباح 

مدورة

إجمالي 
حقوق 

الملكية

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

)11,578(

-

-

-

)14,134(

)14,134(

-

-

)25,712(

)25,712(

-

)30,124(

)30,124(

-

-

)55,836(

)1,095(

-

-

-

13,745

13,745

-

9,825

22,475

22,475

-

)18,689(

)18,689(

-

-

3,786

1,294,376

)9,640(

-

)318,525(

-

)318,525(

)5,094(

)9,825(

951,292

951,292

54,182

-

54,182

)1,351(

)5,919(

998,204

3,580,923

)9,640(

-

)318,525(

)389(

)318,914(

-

-

3,252,369

3,252,369

54,182

)48,813(

5,369

)1,351(

-

3,256,387

-

-

187

)236(

)3(

)239(

-

-

)52(

)52(

)147(

1

)146(

-

-

)198(

3,580,923

)9,640(

187

)318,761(

)392(

)319,153(

-

-

3,252,317

3,252,317

54,035

)48,812(

5,223

)1,351(

-

3,256,189

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية

بآالف الرياالت 
القطرية
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

54,035

349,615

21,676

-

24,011

)4,380(

2,773

)17,890(

)15,085(

705

24,556

)3,888(

2,515

-

)32,717(

129,067

)3,326(

-

531,667

)46,492(

)609(

)68,690(

)3,998(

100,679

512,557

)14,140(

498,417

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

الربح / )الخسارة( للسنة 

تعديالت لـ:

استهالك الممتلكات والمعدات

استهالك موجودات حق االستخدام

خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ربح من بيع ممتلكات ومعدات

شطب ممتلكات ومعدات

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صافي الربح من بيع استثمارات مالية

مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم، بالصافي من عكس المخصص

مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية

أرباح موزعة من صناديق استثمار مدارة

حصة في ربح  شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

انخفاض قيمة شهرة

إيرادات تمويلية

تكاليف تمويل

إيرادات أرباح موزعة

ربح من إعادة قياس شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغييرات في:

 - مخزون

 - موجودات عقود

 ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف ذات عالقة

 - التزامات عقود

- ذمم تجارية وذمم تأمين دائنة ومستحقات وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

النقد الناتج من التشغيل

مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة`

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2021
بآالف الرياالت 

القطرية

2020
بآالف الرياالت 

القطرية

)318,761(

412,237

23,307

308,262

20,017

)75(

-

4,315

)12,327(

4,408

5,901

)3,822(

)9,356(

7,328

)30,198(

162,388

)4,361(

)1,157(

568,106

)27,218(

1,541

112,930

)12,743(

)205,050(

437,566

)19,966(

417,600
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

اقتناء ممتلكات ومعدات 

اقتناء استثمارات مالية 

صافي الحركة في االستثمارات قصيرة األجل

إيراد تمويل مستلم

متحصالت من بيع واستحقاق موجودات مالية

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

صافي الحركة في النقد لدى البنوك - مقيد لتوزيعات األرباح

توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة

نقد مستلم من اقتناء شركة تابعة

توزيعات أرباح مستلمة

استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

سداد مطلوبات إيجار

متحصالت من القروض والسلفيات 

سداد القروض والسلفيات 

توزيعات أرباح مدفوعة 

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي التغير في النقد وما يعادل النقد

آثار التغير في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به

النقد وما في حكمه في 1 يناير

النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

2021
بآالف الرياالت 

القطرية

2020
بآالف الرياالت 

القطرية

)149,226(

)528,454(

253,604

30,198

434,153

75

3,250

3,822

1,395

4,361

)2(

53,176

)22,750(

496,860

)744,815(

)3,250(

)158,652(

)432,607(

38,169

1,301

346,817

386,287

)177,764(

)334,586(

)119,598(

32,717

245,959

20,478

24,809

3,888

-

3,326

-

)300,771(

)20,223(

286,309

)411,140(

)24,809(

)126,604(

)296,467(

)98,821(

11,521

386,287

298,987

إن اإليضاحـات حـول البيانـات الماليـة الموحدة تشـكل جـزءًا ال يتجزأ من هذه البيانـات المالية الموحدة، و يمكن ااإلطـالع عليهـا مـن 
www.gis.com.qa :خالل الموقع ااألليكتروني للشـركة
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تقرير حوكمة 
شركة 2021

ال

1 تمهيد
شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطرية 
مدرجــة ببورصــة قطــر )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة "الشــركة"( تــم 
تأسيســها فــي 2008/2/12 وفقــًا ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام 
قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لســنة 2002 خاصــة 
وأحــكام  أوضاعهــا  بتوفيــق  الشــركة  قامــت  ثــم  منــه،   )68( المــادة 
النظــام األساســي لهــا وفقــًا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 
بالقانــون رقــم 11 لســنة 2015 وبمــا يتوافــق مــع خصوصيــة تأسيســها.

ومــع األخــذ فــي االعتبــار كــون قطــر للطاقــة مؤســس شــركة الخليــج 
ــاز والمســاهم فــي رأســمال  ــك الســهم الممت ــة للخدمــات، مال الدولي
الماليــة  الشــركة بنســبة 10٪، توفــر قطــر للطاقــة كافــة الخدمــات 
واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تطبيق الشــركة لبعض القواعــد واإلجراءات 
المعمــول بهــا فــي قطــر للطاقــة كمقــدم خدمــات. وفــي إطــار حــرص 
مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيــق أفضل 
الممارســات المتعــارف عليهــا، قامــت الشــركة مــن خــالل التعاقــد مــع 
أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة بإعــداد إطــار الحوكمــة بشــكل 
كامــل ومســتقل للشــركة حيــث تمــت الموافقــة عليــه مــن ِقَبل مجلس 

إدارة الشــركة بإجتماعــه األول لعــام 2013 بتاريــخ 2013/2/25.
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2  نطاق تطبيق الحوكمة 
وااللتزام بمبادئها

مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 
بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز 
اإلدارة  مجلــس  يلتــزم  الشــركة،  لمســاهمي  المضافــة  القيمــة 
بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة الشــركات 
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن 
هيئــة قطــر لأســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )5( لســنة 2016 

وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها.

مجلــس  ومســؤوليات  مهــام  المجلــس  حــدد  لذلــك،  تنفيــذًا 
ويعمــل  بالشــركة،  والعامليــن  العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
علــى تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أصحــاب المصالــح وعــدم 
التمييــز بينهــم وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم والتمتــع بهــا 
فضــاًل عــن إعــالء قيــم حمايــة األقليــة، الرقابــة المنتجــة وإدارة 
المعلومــات  وإتاحــة  واإلفصــاح  الشــفافية  وتعزيــز  المخاطــر، 
التــي  وبالكيفيــة  المناســب  الوقــت  فــي  المصالــح  ألصحــاب 
ــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح،  تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقي
وإعــالء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، وتقديــم المصلحــة 
الخاصــة،  المصلحــة  علــى  المصالــح  وأصحــاب  للشــركة  العامــة 
وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف 
أصحــاب  أمــام  عنهــا  الناشــئة  المســؤولية  وتحمــل  وإخــالص 

والمجتمــع. المصالــح 

يحــرص مجلــس اإلدارة دومــًا علــى وجــود إطــار تنظيمــي علــى 
مســتوى شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات يتوافــق مــع اإلطــار 
القانونــي والمؤسســي للشــركات المســاهمة المدرجــة مــن خــالل 
تطلــب  كلمــا  بالشــركة  الحوكمــة  تطبيقــات  وتحديــث  مراجعــة 
األمــر، كمــا يحــرص علــى تطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي 
تجســد قيــم الشــركة بمــا يكفــل إرســاء مبــادئ الشــفافية وإعــالء 
قيــم الرقابــة الذاتيــة والنزاهــة، وتحمــل المســؤولية واالقــرار بهــا.

نظــام  مــن   )2( رقــم  المــادة  أحــكام  االعتبــار  فــي  األخــذ  ومــع 
االلتــزام  علــى  الشــركة  تحــرص  الهيئــة،  عــن  الصــادر  الحوكمــة 
بأحــكام نظــام الحوكمــة وتوفيــق أوضاعهــا مســتنديًا بمــا يكفــل 

األحــكام. تلــك  تطبيــق  لهــا 

3   مجلس إدارة الشركة
3-1 هيكل مجلس اإلدارة

قامــت قطــر للطاقــة وهــي مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت 
بموجــب مرســوم بقانــون رقــم )10( لســنة 1974 بتأســيس شــركة 
الخليــج الدوليــة للخدمــات كشــركة أم لمجموعــة مــن الشــركات 
النفــط  لقطاعــي  الداعمــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  المتخصصــة 
والغــاز مــا بيــن عمليــات الحفــر البريــة والبحريــة، النقــل بالهليكوبتــر، 
البــوارج الســكنية، التأميــن وإعــادة التأميــن فضــاًل عــن خدمــات 
عــام 2008  فــي  العــام  لإلكتتــاب  ثــم قامــت بطرحهــا  التمويــن. 
وذلــك لضمــان مشــاركة المواطنيــن القطرييــن فــي عوائــد تلــك 
خــالل  مــن  لهــم  ممكنــة  إســتفادة  أقصــى  وتحقيــق  األنشــطة 
طــرح الشــركة بســعر مخفــض وحصولهــم علــى نصيبهــم مــن نتائــج 

األعمــال ســنويًا بواقــع نســب مســاهمتهم.

ومــن منطلــق خصوصيــة تأســيس شــركة الخليج الدوليــة للخدمات 
والوضــع اإلســتراتيجي ألنشــطتها خاصــة علــى مســتوى قطاعــي 
الحفــر والطيــران بالهليكوبتــر ومــن ثــم مراعــاة المصلحــة العامــة، 
فــإن مجلــس إدارة الشــركة طبقــًا لنظامهــا األساســي يتشــكل 
يتــم تعييــن ثالثــة أعضــاء منهــم )3( مــن  مــن عــدد )7( أعضــاء، 
قبــل المســاهم الخــاص "قطــر للطاقــة"، بينمــا يتــم انتخــاب أربعــة 
أعضــاء )4( مــن المســاهمين المؤهليــن لعضويــة مجلــس اإلدارة 
الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط الترشــح المنصــوص عليهــا بالنظــام 
األساســي للشــركة مــن خــالل اإلنتخــاب بالتصويــت الســري مــن 
قبــل الجمعيــة العامــة علــى أال يشــارك المســاهم الخــاص فــي 
عمليــة اإلقتــراع. يحــق لقطــر للطاقــة باعتبارهــا المســاهم الخــاص 
أن تعيــن الثالثــة أعضــاء بحكــم العديــد مــن العوامــل والتــي تشــير 
فــي مدلولهــا إلــى االرتبــاط الوثيــق لــأداء المالــي والتشــغيلي 
اســتراتيجية  ثــم ضمــان موائمــة  للطاقــة، ومــن  بقطــر  للشــركة 

ورؤيــة كل منهمــا، وفيمــا يلــي بيانهــا:

الممتــاز  الســهم  ومالــك  الشــركة  مؤســس  للطاقــة  قطــر   •
٪10 بنســبة  الشــركة  رأســمال  فــي  والمســاهم 

الوضــع االســتراتيجي ألنشــطة الشــركة وخاصــة علــى مســتوى   •
قطاعــي الحفــر والطيــران بالهليكوبتــر.

ألنشــطة  والتقنــي  الفنــي  للدعــم  للطاقــة  قطــر  توفيــر   •
. عــة لمجمو ا

واإلداريــة  الماليــة  الخدمــات  لكافــة  للطاقــة  قطــر  تقديــم   •
توفيــر  ويتــم  المبرمــة.  الخدمــات  اتفاقيــة  بموجــب  للشــركة 
التــام  الدعــم  تلــك الخدمــات متــى وكيفمــا تطلــب لضمــان 

للخدمــات. الدوليــة  الخليــج  لعمليــات 

للشــركة  النظــام األساســي  أحــكام  يقــرر  التــي  األمــور  باســتثناء 
أن يتــم البــت فيهــا مــن ِقَبــل المســاهمين، يتمتــع مجلــس إدارة 
الشــركة بأوســع الصالحيــات الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة، 
ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صالحياتــه إلــى أي عضــو 

مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.
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3-2 تشكيل مجلس اإلدارة
ســنوات   )3( ثــالث  لمــدة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تعييــن  يتــم 
قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل )ال تقــل عــن ســنة )1( واحــدة(. 
وبموجــب قــرار اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة والــذي ُعقــد 
بتاريــخ 2021/3/10 بشــأن األعضــاء المنتخبيــن، وكذلــك القــرار رقــم 
)10( لعــام 2021 لقطــر للطاقــة الصــادر بتاريــخ 2021/03/17 بشــأن 
تعييــن ممثليهــا، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة 
للخدمــات الحالــي طبقــًا للمــادة رقــم )22( مــن النظــام األساســي 
للشــركة )علــى غيــر مــا جــاء ببعــض المتطلبــات الــواردة بالمادة رقم 
)6( مــن نظــام الحوكمــة( بتعييــن 3 أعضــاء مــن قبــل قطــر للطاقــة، 
وانتخــاب أربعــة أعضــاء لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك اعتبــارًا مــن 

2021/03/11. وفقــًا للنظــام األساســي المحــدث للشــركة:

أربعــة أعضــاء )4( مــن المســاهمين المؤهليــن  انتخــاب  يتــم   .1
لعضويــة مجلــس اإلدارة الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط الترشــح 
األساســي  النظــام  مــن   )23( بالمــادة  عليهــا  المنصــوص 
والتــي  اإلدارة.  مجلــس  أعضــاء  بأهليــة  الخاصــة  للشــركة 
تتضمــن شــرط أن يكــون المرشــح مالــكًا لعــدد مــن األســهم 
الشــركة  مــال  رأس  أســهم  مــن  مليــون ســهم  عــن  يقــل  ال 
والدائنيــن  والمســاهمين  الشــركة  حقــوق  لضمــان  تخصــص 
ــى أعضــاء مجلــس  ــر عــن المســؤولية التــي قــد تقــع عل والغي
اإلدارة. ويجــب إيــداع هــذه األســهم خــالل أســبوع مــن تاريــخ 
بــدء العضويــة ويســتمر ايداعهــا مــع عــدم قابليتهــا للتــداول أو 
الرهــن أو الحجــز إلــى أن تنتهــي مــدة العضويــة ويصــدق علــى 
ميزانيــة آخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا العضــو بأعمالــه، وإذا لــم 
يقــدم العضــو الضمــان علــى الوجــه المذكــور بطلــت عضويتــه.

يشــارك  اال  علــى  الســري  باالقتــراع  األعضــاء  انتخــاب  يتــم   .2
التصويــت  ويتــم  اإلقتــراع،  عمليــة  فــي  الخــاص  المســاهم 

بهــا. المعمــول  الخاصــة  والنظــم  للقواعــد  وفقــًا 

الترشــح  شــروط  يســتوفي  مســاهم  لــكل  الترشــح،  عنــد   .3
المنصــوص عليهــا بالمــادة رقــم )23( التقــدم لترشــيح ممثــل 
واحــد فقــط عنــه بصــرف النظــر عــن نســبة مــا يملكــه مــن 
المعنــوي  الشــخص  يعتبــر  المــادة  هــذه  وألغــراض  أســهم، 
والشــركات التابعــة لــه و/أو األفــراد تحــت ســيطرته شــخصًا 

واحــدًا.

باســتثناء األعضــاء المعينيــن مــن قبــل المســاهم الخــاص، ال   .4
يجــوز ألي شــخص ســواء بصفتــه الشــخصية او بصفتــه ممثــال 
الحــد األشــخاص االعتبارييــن أن يكــون عضــوًا بمجلــس اإلدارة 

إذا أصبــح بتوليــه ذلــك المنصــب:

عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركتين تــزاوالن أنشــطة تجارية   )1
مشــابهة ألنشــطة الشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا، أو

شــركات  ثــالث  مــن  أكثــر  إدارة  مجلــس  فــي  عضــوًا   )2
قطريــة. مســاهمة 

شــركتين  مــن  أكثــر  إدارة  مجلــس  فــي  نائبــا  او  رئيســا   )3
قطريتيــن. مســاهمتين 

وتبطــل عضويــة مــن يخالــف ذلــك وعليــه أن يــرد إلــى الشــركة مــا 
قبضــه منهــا.

عامــة  جمعيــة  اجتمــاع  لعقــد  بالدعــوة  الشــركة  قامــت  الحقــًا، 
وذلــك  األساســي  النظــام  لتعديــل   2018/5/2 بتاريــخ  غيرعاديــة 
بإضافــة تعريــف وآليــة تحديــد العضــو المســتقل وبمــا يتســنى معــه 
تعييــن األعضــاء المســتقلين فــي المجلــس. وبنــاء علــى التعديــل 
المشــار اليــه، لتحديــد مــا إذا كان شــخص مــا مناســب ليتــم تعيينــه 
كعضــو مجلــس إدارة مســتقل، فــي هــذه الحالــة ســيعتمد تحديــد 
مفهــوم عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل علــى القواعــد واألنظمــة 
العضــو  هــذا  وعلــى  القطــري.  الماليــة  الســوق  فــي  المطبقــة 
المســتقل أال يكــون تحــت تأثيــر أي عامــل قــد يحــد مــن قدرتــه علــى 
النظــر فــي أمــور الشــركة ومناقشــتها واتخــاذ قــرار بشــأنها بتجــرد 

وموضوعيــة.

ــوط بهــا  ووفقــًا لتشــكيل المجلــس والمهــام والمســؤوليات المن
وفقــُا لميثــاق المجلــس ودليــل الصالحيــات والنظــام األساســي 
للشــركة، ال يتحكــم عضــو أو أكثــر فــي إصــدار القــرارات حيــث تصــدر 
القــرارات باالغلبيــة البســيطة العضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن 
ــن يحــق لهــم التصويــت فــي  ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة والذي

االجتمــاع، ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد.

وتحــرص قطــر للطاقــة علــى اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المؤهلين 
والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهم 
الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة 
لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. مــن ناحيــة 
ــة  أخــرى، تحــرص قطــر للطاقــة علــى عقــد برامــج تدريبيــة وتوعوي
لممثليهــا فــي الشــركات التابعــة لضمــان تحقيــق أعلــى مســتويات 

األداء لمجالــس اإلدارة واتبــاع أفضــل ممارســات الحوكمــة. 

ويتــم اإلفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للطاقــة بشــأن تشــكيل 
بــه )مرفــق الســير الذاتيــة ألعضــاء  مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر 

الشــركة(. إدارة  مجلــس 

الترشــح لعضويــة  بــاب  الشــركة بفتــح  خــالل عــام 2021، قامــت 
وذلــك  والشــركات  األفــراد  مــن  للمســاهمين  اإلدارة  مجلــس 
لشــغل )4( مقاعــد لمــدة )3( ســنوات )2021-2024(، وعليــه، وفــي 
ضــوء اســتيفائهم لشــروط الترشــح، تــم خــالل اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة للشــركة والــذي ُعقــد بتاريــخ 2021/3/10 تعييــن 
الســادة التالــي بيانهــم بالتزكيــة لشــغل األربعــة مقاعــد من عضوية 

مجلــس إدارة الشــركة للفتــرة المشــار إليهــا وهــم: 

الســيد /علــي جابــر حمــد المــري، ممثــاًل عــن الهيئــة العامــة   .1
شــركات(. مســتقل/  )غيــر  االجتماعيــة  والتأمينــات  للتقاعــد 
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الشــيخ/ جاســم بــن عبــد اللــه آل ثانــي، ممثــاًل عــن جهــاز قطــر   .2
لالستثمار )مستقل/ شركات(. 

المهنــدي، ممثــاًل عــن شــركة وقــود  راشــد  الســيد/ ســعد   .3
شــركات(. مســتقل/  "فاحص")غيــر  المركبــات  لفحــص 

الســيد/ محمــد ناصــر الهاجــري، ممثــاًل عــن شــركة الكهربــاء   .4
شــركات(. )مســتقل/  القطريــة  والمــاء 

ــة أخــرى، ووفقــًا للمــادة )22( والمــادة )40( مــن النظــام  مــن ناحي
قطــر  قامــت  للخدمــات،  الدوليــة  الخليــج  لشــركة  األساســي 
للطاقــة بصفتهــا المســاهم الخــاص فــي رأســمال الشــركة بتســمية 

ممثليهــا علــى النحــو التالــي:

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيسًا لمجلس اإلدارة.  .1

السيد/ غانم محمد علي الكواري، عضوًا.  .2

السيد/ محمد إبراهيم المهندي، عضوًا.  .3

مع مالحظة اآلتي:

تــم تحديــد األعضــاء المســتقلين فــي التشــكيل الحالــي مــن   -
الــوارد  التعريــف  علــى  بنــاء  باإلنتخــاب  المعينيــن  األعضــاء 
الصــدد. ذلــك  فــي  الماليــة  لالســواق  قطــر  هيئــة  بلوائــح 

ال ُيعــد أي مــن األعضــاء المعينيــن مــن قبــل المســاهم الخــاص   -
ممثليــن  لكونهــم  نظــرَا  مســتقاًل  عضــوًا  للطاقــة"  "قطــر 
الشــركة.  رأســمال  أكثــر مــن 5٪ مــن  اعتبــاري يملــك  لشــخص 

ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة أعضــاء تنفيذييــن   -
حيــث توفــر قطــر للطاقــة كافــة المهــام التنفيذيــة للشــركة 

بينهمــا. فيمــا  المبرمــة  الخدمــات  اتفاقيــة  بموجــب 

3-3 المهــام الرئيســية ومســؤوليات مجلــس 
اإلدارة

ُيعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا 
الشــركة  أمــام مســاهمي  الشــركة، والمســؤول  علــى مســتوى 
فعالــة  بطريقــة  الشــركة  إدارة  فــي  الالزمــة  العنايــة  بــذل  عــن 
بمــا  المســتويات،  كافــة  علــى  الرشــيدة  اإلدارة  مبــادئ  وإرســاء 
يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح ومــن 
ثــم النفــع العــام. ومــن منطلــق ذلــك، فقــد أعــد مجلــس إدارة 
الشــركة ضمــن إطــار الحوكمــة ميثاقــا لمجلســه وفقــًا ألفضــل 
ممارســات الحوكمــة المتعــارف عليهــا. يحــدد الميثــاق بالتفصيــل 
مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن 
يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامــًا. وُيأخــذ بعيــن االعتبــار مراجعــة الميثــاق 
فــي حــال أيــة تعديــالت مــن ِقَبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة. من 
ناحيــة أخــرى، أعــد مجلــس االدارة ضمــن إطــار الحوكمــة التوصيــف 
الوظيفــي العضــاء مجلــس االدارة كل علــى حــدة وعلــى حســب 
تصنيفــه وكذلــك الــدور المنــوط بــه فــي أي مــن لجــان المجلــس. 
أيضــًا تــم إعــداد التوصيــف التوظيفــي ألميــن ســر مجلــس االدارة.

اإللكترونــي  الموقــع  علــى  متوافــر   - المجلــس  لميثــاق  وطبقــًا 
للشــركة - يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه االســتراتيجي 
للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا ورســالتها مــن خــالل اعتمــاد التوجيهــات 
العمــل  وخطــط  للشــركة  الرئيســية  واألهــداف  االســتراتيجية 
الرقابــة  وضوابــط  أنظمــة  وضــع  تنفيذهــا،  علــى  واإلشــراف 
اإلدارة  تعييــن  عليهــا،  واإلشــراف  المخاطــر  وإدارة  الداخليــة 
وضــع  لتعاقبهــا،  التخطيــط  واعتمــاد  للشــركة  العليــا  التنفيذيــة 
آليــة للتعامــل والتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة والتحليــل 
المالــي والتصنيــف االئتمانــي وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات 
الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  مالئمــة  وضمــان  اإلشــراف  اآلخريــن، 
إلدارة المخاطــر وإجــراء مراجعــة دوريــة إلجــراءات الرقابــة الداخليــة 
للشــركة بصــورة أساســية مــن خــالل لجنــة التدقيــق، اعتمــاد خطــة 
التدريــب والتعليــم التــي تتضمــن التعريــف بالشــركة وأنشــطتها 
ــات القانونيــة  وحوكمتهــا طبقــا لنظــام حوكمــة الشــركات والكيان
المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق 
الدوليــة  الخليــج  شــركة  إدارة  مجلــس  يحــرص  كمــا  الماليــة. 
حوكمــة  نظــام  جوانــب  كافــة  علــى  اإلشــراف  علــى  للخدمــات 
الشــركة ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة، ومراجعــة 
مــع  وتماشــيها  تقيدهــا  لضمــان  الشــركة  وإجــراءات  سياســات 
للشــركة  التأسيســي  والعقــد  الصلــة  ذات  واللوائــح  القوانيــن 

األساســي. ونظامهــا 

ويحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صالحياتــه إلــى لجــان المجلــس 
ولجــان خاصــة فــي الشــركة. ويتــم تشــكيل تلــك اللجــان الخاصــة 
بهــدف إجــراء عمليــات محــددة، وتمــارس عملهــا وفقــًا لتعليمــات 
يحــدد  الشــركة،  لدليــل صالحيــات  أيضــًا وفقــًا  منصــوص عليهــا. 
المجلــس الصالحيــات التــي يفوضهــا لــالدارة التنفيذيــة، واجــراءات 
اتخــاذ القــرار كمــا يحــدد الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت 
فيهــا. وفــي جميــع األحــوال، يبقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع 
الصالحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.

المجلــس وظائفــه ومهامــه ويتحمــل مســؤوليته وفقــًا  يــؤدي 
لبنــود المــادة رقــم )9( مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة 
والتــي مــن بينهــا أنــه ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود القــروض التــي 
تجــاوز آجالهــا ثــالث ســنوات، أو بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا أو 
إبــراء مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم اال إذا كان مصرحــا لــه بذلــك 
فــي نظــام الشــركة، وهــو مــا تــم النــص عليــه بالنظــام األساســي 
للشــركة. مــن ناحيــة أخــرى تــم التضميــن باللوائــح الداخليــة للشــركة 
والتــي مــن بينهــا ميثــاق المجلــس بعــدم جــواز قيــام المجلــس بأيــة 
ذات  واللوائــح  القوانيــن  مــع  تتوافــق  ال  أو معامــالت  إجــراءات 
ــة ووجــوب الموافقــة عليهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة  الصل

والتــي مــن بينهــا الجمعيــة العامــة للشــركة.

مجلــس  أعضــاء  كافــة  فــإن  للشــركة،  األساســي  للنظــام  وفقــًا 
ــي أو  اإلدارة مســؤولين بالتكافــل والتضامــن عــن أي عمــل احتيال
ســوء اســتخدام الصالحيــات أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي 

اإلدارة أو انتهــاكات النظــام األساســي أو القانــون.
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3-4 رئيس مجلس إدارة الشركة

عمــل  ســير  حســن  عــن  مســؤواًل  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة بطريقــة مناســبة وفعالــة، بمــا فــي 
ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات الكاملــة 
والصحيحــة فــي الوقــت المناســب. ولقــد تــم إعــداد التوصيــف 
الوظيفــي )مهــام ومســؤوليات( لرئيس مجلــس اإلدارة ضمن إطار 
الحوكمــة للشــركة بحيــث يشــتمل علــى المهــام بشــكل تفصيلــي 
ســواء كانــت اســتراتيجية أو تشــغيلية أو إداريــة، وبحيــث أن تتوافــق 
هــذه المهــام مــع الهــدف األساســي للمنصــب الوظيفــي، أال وهــو 
توفيــر التوجيــه االســتراتيجي للشــركة وحمايــة حقــوق المســاهمين 
وتحقيــق الشــركة لرؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية بشــكل مربــح 

ومســتدام. 

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يمثــل رئيــس مجلــس االدارة 
الشــركة قبــل الغيــر، أيضــا يحــل نائــب رئيــس مجلــس االدارة فــي 

بعــض المهــام محــل الرئيــس عنــد غيابــه. 

لجــان  مــن  أّي  فــي  عضــوًا  ليــس  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ال  أنــه  كمــا  الحوكمــة،  نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  المجلــس 
ــذي بالشــركة. وفــي هــذا الصــدد تحــرص  يشــغل أي منصــب تنفي

اآلتــي: علــى  الشــركة  إدارة 

أال يكــون لشــخص واحــد فــي الشــركة الســلطة المطلقــة أو   -
التأثيــر فــي اتخــاذ القــرارات وذلــك عنــد إعــداد دليــل صالحيــات 

وإجــراءات الشــركة واللوائــح ذات الصلــة.

تشــكيل لجــان تابعــة للمجلــس ولجــان خاصــة ال يشــغل رئيــس   -
ــة فــي أي منهــا. مــع ضمــان وضــع  مجلــس اإلدارة أي عضوي
دليــل صالحيــات واختصاصــات للجــان يكفــل عملهــا بصــورة 
فعالــة، مالئمــة عضويتهــا وتوافــق صالحياتهــا واختصاصاتهــا 

مــع الممارســات المثلــي للحوكمــة.

الفصــل فيمــا بيــن مهــام ومســؤوليات كل مــن رئيــس مجلــس   -
إدارة الشــركة وبقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وكذلــك أعضــاء 

اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.

3-5 أعضاء مجلس اإلدارة

يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة ببذل العناية الالزمة واستغالل 
والتقيــد  الشــركة  إدارة  فــي  المتنوعــة  وخبراتهــم  مهاراتهــم 
باللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة، بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة 
للمبــادئ األخالقيــة  المهنــي والعمــل وفقــًا  الســلوك  وميثــاق 
والمســاءلة  والموضوعيــة  واالحتــرام  النزاهــة  فــي  المتمثلــة 
والتميــز واالســتدامة والســرية بمــا يضمــن معــه إعــالء مصلحــة 
الشــركة والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى 

األساســي  للنظــام  األعضــاء وفقــا  يلتــزم  الشــخصية.  المصلحــة 
للشــركة وسياســة تعــارض المصالــح باالفصــاح عــن أيــة عالقــات 
ماليــة وتجاريــة والدعــاوى القضائيــة التــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى 

القيــام بالمهــام والوظائــف الموكلــة إليهــم.

3-6 اجتماعات مجلس اإلدارة

ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم 
اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه مناســبًا. وفقــًا ألحــكام المــادة 
رقــم )30-1( مــن النظــام األساســي للشــركة، يعقــد مجلــس االدارة 
ســتة )6( اجتماعــات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة للشــركة، 
وال يجــوز أن تنقضــي ثالثــة )3( أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس. 
أيضــًا نصــاب اجتمــاع مجلــس االدارة اليكــون صحيحــًا إال بحضــور 
خمســة )5( أعضــاء مجلــس ادارة )الموجوديــن أو الممثليــن مــن 
قبــل وكيــل( علــى األقــل، علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة. ووفقــًا للنظــام األساســي المحــدث للشــركة، فقــد 
تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2021.

النظــام  وكذلــك  المجلــس  لميثــاق  وفقــًا   - المجلــس  ُيدعــى 
األساســي للشــركة - إلــى االجتمــاع بنــاًء علــى طلــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة أو نائــب الرئيــس فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي 
المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مفــوض حســب األصــول 
وجــدول  الدعــوات  وُتقــدم  اإلدارة.  مجلــس  رئيــس  ِقَبــل  مــن 
ــخ عقــد  األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاري
االجتمــاع. وفــي حــال توجيــه الدعــوة خــالل فتــرة تقــل عــن )7( أيــام، 
يعتبــر اجتمــاع مجلــس االدارة أنــه قــد تــم عقــده بشــكل صحيــح 
فــي حــال عــدم االعتــراض مــن قبــل أي مــن األعضــاء ووافــق علــى 

الحضــور.

وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب 
عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت، 
علــى أنــه ال يجــوز أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو مجلــس 
إدارة. وفــي حــال تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضــور ثالثــة 
اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر 

يقبلــه المجلــس اُعتبــر المنصــب شــاغرًا.

وحرصــًا علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 
اجتماعاتــه، يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع 
الحديثــة  التقنيــة  وســائل  مــن  مؤمنــة  وســيلة  بــأي  المجلــس 
مــن االســتماع والمشــاركة  الُمشــارك  ُتمكــن  المتعــارف عليهــا، 
الفعالــة فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات. ويعتبــر العضــو 
المشــارك بتلــك الطريقــة حاضــرًا شــخصيًا فــي االجتمــاع ويجــب 

اعتبــاره ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.
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طبقــا للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة، تصــدر قــرارات المجلــس 
بأغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن ورئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة تــم عقــده وفقــًا للنصــاب 
القانونــي. ُيحــرر محضــر لــكل اجتمــاع، يحــدد فيــه أســماء األعضــاء 
الحاضريــن والغائبيــن، ويبيــن مــا دار باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس 
االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر، وللعضــو الــذي 
لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي 

محضــر االجتمــاع.

فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة بالتمريــر، يجــوز للمجلــس 
ــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار قــرارات خطيــة  فــي حال
ــى تلــك القــرارات مــن  ــة عل ــر بشــرط تحقــق الموافقــة كتاب بالتمري
جميــع أعضائــه، ويعتبــر القــرار نافــذًا وفعــااًل لكافــة األغــراض كمــا 
تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة. وفــي  لــو كان قــرار 
االجتمــاع  فــي  الخطــي  القــرار  يعــرض  أن  يجــب  األحــوال  جميــع 

التالــي للمجلــس، لتضمينــه بمحضــر اجتماعــه.

3-8 أمين سر المجلس

أو  االدارة  مجلــس  يصــدر  للشــركة،  األساســي  للنظــام  طبقــًا 
المســاهم الخــاص قــرارًا بتعييــن أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق 
الشــروط التــي يقررهــا، ويجــوز لــه أن يلغــي هــذا التعييــن. ويقــرر 
مجلــس اإلدارة مهــام أميــن الســر وحــدود صالحياتــه باإلضافــة 

إلــى تحديــد أتعابــه الســنوية. 

تــم إدراج نطــاق مهــام أمين ســر المجلس تفصيليًا ضمن التوصيف 
الوظيفــي الخــاص بــه بإطــار حوكمــة بالشــركة والتــي تتوافــق مــع 
الهــدف األساســي للمنصــب الوظيفــي مــن حيــث تقديــم كافــة 
الخدمــات اإلداريــة الشــاملة والدعــم ألعضــاء المجلــس وضمــان 
ســريتها، مــع تأكــده مــن حفــظ وثائــق المجلــس والتنســيق فيمــا 

بيــن األعضــاء بالشــكل والوقــت المناســبين.

وتتضمــن مهامــه حفــظ وثائــق المجلــس وتأمينهــا وتوزيــع جــدول 
أعمــال اجتماعــات المجلــس ودعــوات الحضــور والوثائــق الالزمــة 
األخــرى ومحاضــر االجتماعــات والقــرارات التــي ُيصدرهــا مجلــس 
اإلدارة وضمــان الحفــظ اآلمــن لهــا، أيضــًا ضمــان حفــظ ســجالت 
الشــركة وفقــًا للوائحهــا الداخلية/نظامهــا األساســي وتوافرهــا 
عنــد طلبهــا مــن ِقَبــل األشــخاص المصــرح لهــا باالطــالع عليهــا، 
وقــد تتضمــن هــذه الســجالت وثائــق تأسيســية، وقوائــم بأســماء 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويتهــم والســجالت الرســمية األخــرى. 
وينهــض أميــن الســر أيضــًا بمســؤولية تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 

الجــدد بمــواد التهيئــة المبدئيــة وجدولــة مواعيــد جلســاتها.

ــرة تتعــدى 18 عامــًا فــي  ويتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخب
المجــال القانونــي، هــذا فضــاًل عــن خبرتــه الممتــدة فــي تولــي 

شــؤون شــركة عامــة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة.

يجــوز ألميــن الســر وفقــًا لمــا يــراه مناســبًا وبعــد موافقــة الرئيــس 
ســلطاته  أو  أو صالحياتــه  واجباتــه  مــن  بــأي  لــه  نائــب  تفويــض 

التقديريــة، وال يحــق للنائــب تفويضهــا إلــى شــخص آخــر. 

3-9 لجان المجلس

وفقــًا لتطبيقــات الحوكمــة، قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل بعــض 
اللجــان المنبثقــة عنــه، وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة وتفويضهــا 
بعــض الصالحيــات إلجــراء عمليــات محــددة وبغــرض تســيير نشــاط 
الشــركة مــع بقــاء المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو 
الســلطات التــي فوضهــا. كمــا أن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
اللجــان  أو  المشــكلة  المجلــس  لجــان  ليــس عضــوًا فــي أي مــن 
الخاصــة، كمــا يقــوم المجلــس بمراجعــة وتقييــم أعمــال اللجــان 
تجــاه تشــكيل  الشــركة  بوضــع  بيــان  يلــي  بشــكل ســنوي. فيمــا 

اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس:

3-9-1 لجنة التدقيق

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيق بموجب قــرار مجلس إدارة 
ــع لعــام 2010 والتشــكيل الحالــي  الشــركة رقــم )5( باجتماعــه الراب
تــم بموجــب القــرار رقــم )2( لســنة 2021 بتاريــخ 2021/6/13 بشــأن 
اللجنــة  تتألــف  اإلدارة.  لمجلــس  التابعــة  اللجــان  تشــكيل  إعــادة 
مــن ثالثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة برئاســة أحــد أعضــاء المجلــس 
المســتقلين - جميعهــم مــن األعضــاء المعينيــن باالنتخــاب - ممــن 
لتأديــة  الالزمــة  التامــة  والدرايــة  الكافيــة  الخبــرة  فيهــم  تتوافــر 
مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة، أخــذا فــي 
االعتبــار أن رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى، وال 

يشــغل عضويــة أي لجــان أخــرى. 

اجتمــاع  لعقــد  بالدعــوة  الشــركة  قامــت  اإلشــارة،  وكمــا ســبق 
النظــام  لتعديــل   2018/5/2 بتاريــخ  غيرعاديــة  عامــة  جمعيــة 
األساســي وذلــك بإضافــة تعريــف وآليــة تحديــد العضــو المســتقل، 
وبنــاء علــى التعديــل المشــار اليــه، لتحديــد مــا إذا كان شــخص مــا 
مناســب ليتــم تعيينــه كعضــو مجلــس إدارة مســتقل، فــي هــذه 
الحالــة ســيعتمد تحديــد مفهــوم عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل 
علــى القواعــد واألنظمــة المطبقــة فــي الســوق الماليــة القطــري.  

وبتطبيــق التعريــف الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة، 
أيضــا بنــاء علــى طلبــات الترشــح واإلقــرارات ذات الصلــة المقدمــة 
مــن كل األعضــاء المنتخبيــن، فــإن أغلبيــة أعضــاء اللجنــة مســتقلين 
الخارجــي  التدقيــق  فــي  االشــتراك  منهــم  ألي  يســبق  ولــم 
لحســابات الشــركة خــالل الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة 

ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.

تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة التدقيــق ضمــن إطــار الحوكمــة 
الخــاص بالشــركة، والــذي تــم إعداده وفقا لنظــام الحوكمة الصادر 
عــن الهيئــة، وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا. 
ويتضمــن نطــاق مهامهــا النواحــي الماليــة والتدقيــق الداخلــي 
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والخارجــي والضوابــط الرقابيــة وااللتــزام المهني )االمتثــال( وإدارة 
المخاطــر وأي نــواح أخــرى مرتبطــة بإختصاصــات اللجنــة.

تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مجلــس اإلدارة 
ــة، وتوصياتهــا  ــل اللجن بالموضوعــات التــي تمــت دراســتها مــن ِقَب
فــي ذلــك الصــدد خاصــة فيمــا يتعلــق بمراجعــة واعتمــاد البيانــات 
تقاريــر  وكذلــك  والســنوية،  ســنوية  والنصــف  الربعيــة  الماليــة 
وإدارة  الداخليــة  الرقابــة  ونظــام  والخارجــي  الداخلــي  التدقيــق 

المخاطــر.

علــى مســتوى 2021، فقــد قامــت اللجنــة مــن خــالل اجتماعاتهــا 
ــد مــن الموضوعــات منهــا: بدراســة واتخــاذ قــرارات بشــأن العدي

الماليــة  البيانــات  بشــأن  الخارجــي  المدقــق  تقريــر  اعتمــاد   .1
.2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  الُموحــدة 

ــات الماليــة الُموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة  مراجعــة البيان  .2
الموجــز  فــي 31 ديســمبر 2020 والمصادقــة عليهــا وعــرض 

اإلدارة. لتقريــر  التنفيــذي 

الماليــة  للســنة  الخارجــي  المدقــق  تعييــن  علــى  المصادقــة   .3
.2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 

المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2020.  .4

ــرة الماليــة المنتهيــة  ــات الماليــة الُموحــدة للفت مراجعــة البيان  .5
الموجــز  وعــرض  عليهــا  والمصادقــة   2021 مــارس   31 فــي 

اإلدارة. لتقريــر  التنفيــذي 

ــرة الماليــة المنتهيــة  ــات الماليــة الُموحــدة للفت مراجعــة البيان  .6
الموجــز  وعــرض  عليهــا  والمصادقــة   2021 يونيــو   30 فــي 

اإلدارة. لتقريــر  التنفيــذي 

ــرة الماليــة المنتهيــة  ــات الماليــة الُموحــدة للفت مراجعــة البيان  .7
الموجــز  وعــرض  عليهــا  والمصادقــة   2021 ســبتمبر   30 فــي 

اإلدارة. لتقريــر  التنفيــذي 

مــن  دوري،  بشــكل  الداخلــي  التدقيــق  أنشــطة  مراجعــة   .8
ــم المخاطــر وخطــة التدقيــق للشــركة  حيــث مســتجدات تقيي
واالجــراءات  والتوصيــات  واالســتنتاجات  التابعــة،  وشــركاتها 

الصلــة. ذات  التصحيحيــة 

مراجعة إجراءات تعيين المدقق الداخلي للشركة.  .9

إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء اللجنة.  .10

للعــام  التدقيــق  لجنــة  الجتماعــات  الزمنــي  الجــدول  إقــرار   .11
.2021/12/31 فــي  المنتهــي  المالــي 

وطبقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــًا 
إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر محضــر لــكل 

اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن في 
االجتمــاع. وفقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة الُمعــدل، تعقــد اللجنــة 
ســتة )6( اجتماعــات علــى األقــل خــالل الســنة الماليــة، وخــالل عــام 

2021 فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد لجنــة التدقيــق. 

تشكلت اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة التالي بيانهم:

المهام اسم العضو

رئيسًا السيد/ محمد ناصر الهاجري

عضوًا الشيخ/ جاسم عبد الله محمد جبر آل ثاني

عضوًا السيد/ علي جابر المري

3-9-2 لجنة الترشيحات والمكافآت

فــي ســبيل توفيــق أوضــاع الشــركة مــع أحــكام نظــام الحوكمــة، 
قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بموجــب 
قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم )3( لعــام 2017 والتشــكيل الحالــي 
تــم بموجــب القــرار رقــم )2( لســنة 2021 بتاريــخ 2021/6/13 بشــأن 
إعــادة تشــكيل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة. تتألــف اللجنــة مــن 
ثالثــة أعضــاء بمجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة 
والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة 
اختصاصــات اللجنــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس، كمــا 

ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضــوًا بهــا. 

تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــًا 
معاييــر  أفضــل  وكذلــك  الهيئــة  الصادرعــن  الحوكمــة  لنظــام 
تحديــد  مهامهــا  نطــاق  يتضمــن  عليهــا.  المتعــارف  الحوكمــة 
أخــذًا  ســنويًا،  الشــركة  فــي  المكافــآت  لمنــح  العامــة  السياســة 
فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة، حيــث تقــوم 
اللجنــة بتحديــد أســس منــح المكافــآت والبــدالت ألعضــاء مجلــس 
مقترحــات  تقديــم  وكذلــك  العليــا  التنفيذيــة  ولــإلدارة  اإلدارة، 

التابعــة. الشــركات  إدارة  بشــأن مكافــآت مجلــس 

أعضــاء  االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام  بعيــن  اللجنــة  تأخــذ 
مجلــس اإلدارة وكذلــك أداء الشــركة، أيضــا المقارنــة مــع أفضــل 
والمدرجــة  المثيلــة  الشــركات  ِقَبــل  مــن  المتبعــة  الممارســات 

المقترحــة.  المكافــآت  تحديــد  قطرعنــد  ببورصــة 

أســس  وضــع  اللجنــة  مهــام  نطــاق  يتضمــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
المؤهليــن  األشــخاص  تحديــد  فــي  بهــا  لإلســتعانه  ومعاييــر 
مــن قبــل  اإلدارة  لشــغل عضويــة مجلــس  المرشــحين  وانتخــاب 
الترشــح  تلقــي طلبــات  العامــة،  الجمعيــة  باجتمــاع  المســاهمين 
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لعضويــة مجلــس اإلدارة، ورفــع قائمــة المرشــحين للعضويــة الــى 
المجلــس متضمنــه توصياتهــا فــي هــذا الشــأن. كمــا تقــوم اللجنــة 
بمراجعــة التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي يتضمــن 
تحليــاًل شــاماًل ألداء المجلــس واالقتراحــات ذات الصلــة، أخــذًا فــي 
االعتبــار العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أن تتماشــى مــع مصلحــة 
مســاهمي الشــركة علــى المــدى الطويــل وتلبــي توقعاتهــم، ثــم 
تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات 
ذلــك  فــي  وتوصياتهــا  اللجنــة،  قبــل  مــن  دراســتها  تمــت  التــي 

الصــدد.

علــى مســتوى 2021، عقــدت اللجنــة ثــالث اجتماعــات وقامــت 
ــد مــن الموضوعــات  خاللهــا بدراســة واتخــاذ قــرارات بشــأن العدي

منهــا:

مراجعــة التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة والتحســينات   .1
المقترحــة ألداء المجلــس، حيــث قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة 
مثــل  مختلفــة  مســتويات  علــى  إيجابيــة  تقييمــات  بإجــراء 
والعمــل  والخبــرة،  والمعرفــة  والموضوعيــة،  االســتقاللية، 
الجماعــي، والقيــادة، واألهــداف، والمســاهمات، والمشــاركة 

والمدخــالت.

اعتمــاد التعديــالت المقترحــة علــى سياســة بــدالت ومكافــآت   .2
مجلــس اإلدارة.

الترشــيحات  سياســة  علــى  المقترحــة  التعديــالت  اعتمــاد   .3
الخاصــة بالشــركة والتــي تأتــي فــي إطــار النظــام األساســي 
الصلــة. ذات  الرقابيــة  الجهــات  وتعليمــات  للشــركة  الُمحــدث 

ــات لشــغل أربعــة مقاعــد مــن  ــة الترشــح واالنتخاب إدارة عملي  .4
عضوية مجلس اإلدارة لمدة )3( ثالث سنوات )2024-2021(، 
أخــذا فــي االعتبــار شــروط الترشــح واســتيفاء المتطلبــات ذات 

الصلــة.

النظــر فــي اقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة عــن الســنة   .5
الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31. 

مراجعــة مبالــغ المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجالــس إدارات   .6
علــى  بنــاء  تحديدهــا  االعتبــار  فــي  أخــذًا  التابعــة،  الشــركات 
مســتويات األداء المالــي والتشــغيلي للشــركات وبمــا يمكــن 
ــر عــادل بشــأن المكافــآت المقترحــة  معــه الوصــول الــى تقدي

ألي منهــا.

وطبقــا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحــًا 
إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا، ويحــرر محضــر لــكل 
اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن 
فــي االجتمــاع. وفقــًا لدليــل إختصاصــات اللجنــة، تنعقــد اللجنــة 
كلمــا تطلــب األمــر، اال انهــا يجــب ان تنعقــد قبــل اجتمــاع مجلــس 
ــة لرفــع  ــة الختامي ــات المالي ادارة الشــركة الخــاص بمناقشــة البيان
التوصيــة الخاصــة بالمكافــآت المقترحــة العضــاء مجلــس االدارة 

للعــرض علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للموافقــة.

مكافآت مجلس اإلدارة

قامــت الشــركة بإعــداد سياســة لبــدالت ومكافــآت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وتقــوم بمراجعتهــا بشــكل دوري. وتأخــذ هــذه السياســة 
فــي اعتبارهــا جــزءًا ثابتــًا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة وحضــور 
جلســات مجلــس اإلدارة، وجــزءًا متغيــرًا "مكافــأة" يرتبــط بــاألداء 
علــى  الموضوعــة  لأهــداف  تحقيقهــا  ومــدى  للشــركة  العــام 
المــدى المتوســط وطويــل األجــل، علــى أال يتجاوزاجمالــي الجزءيــن 
- فــي جميــع األحــوال - الحــد األقصــى "الســقف" المنصــوص عليــه 
بالسياســة والمقــرر مــن قبــل قطــر للطاقــة. كمــا تــم إدراج المبادئ 
وفقــًا  بالشــركة.  الخــاص  الحوكمــة  إطــار  ضمــن  لهــا  األساســية 
المقترحــة  المكافــآت  اعتمــاد  يتــم  للشــركة،  األساســي  للنظــام 
ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة.

تلتــزم الشــركة فــي سياســتها بالحــدود المنصــوص عليهــا بالمــادة 
رقــم )119( مــن قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 11 
لســنة 2015 حيــث ال تزيــد نســبة تلــك المكافــآت علــى )5٪( مــن 
الربــح الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات القانونيــة 
وتوزيــع ربــح اليقــل عــن )5٪( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع 

علــى المســاهمين.

مكافآت اإلدارة العليا

المكتــب  مهــام  مــن  وغيرهــا  واإلداريــة  الماليــة  المهــام  كافــة 
الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن ِقَبــل قطــر للطاقــة مــن خــالل مواردهــا 
البشــرية بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة، وعليــه 
ال يتضمــن الهيــكل الوظيفــي للشــركة أيــة مناصــب تنفيذيــة عليــا.

تضــم اللجنــة حاليــًا ثالثــة أعضــاء، وتــم االجتمــاع بتاريــخ 2021/2/16 
للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العام 
المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31، حيــث تــم التوصيــة مــن قبــل 
المجلــس بعــدم صــرف أيــة مكافــآت العضائــه وهــو ماتــم اقــراره 
مــن قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة والتــي ُعقــدت بتاريــخ 
2021/3/10. أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة، 
فــال يتــم صــرف أيــة مكافــآت مقابــل عضويتهــا. بينمــا يتــم صــرف 
الترشــيحات  لجنــة  وذلــك ألعضــاء  جلســات  مقابــل حضــور  بــدل 

والمكافــآت فقــط.

 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة:

المهام اسم العضو

رئيسًا السيد/ غانم محمد الكواري

عضوًا السيد/ محمد إبراهيم المهندي

عضوًا السيد/ علي جابر المري
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3-10 تقييم أداء المجلس

ُيجــري مجلــس اإلدارة ســنويًا عمليــة تقييــم ذاتــي لضمــان وجــود 
مجلــس إدارة كــفء وفعــال، وضمــان وفــاء أعضائــه بالتزاماتهــم 
فضــاًل عــن توفيــر أقصــى حــد ممكن مــن اإلنتاجية وتبــادل الخبرات. 
يتــم التقييــم أخــذًا فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أن 
ــل  تتماشــى مــع مصلحــة مســاهمي الشــركة علــى المــدى الطوي

وتلبــي توقعاتهــم وهــي:

االســتقاللية والحياديــة فــي طــرح اآلراء واألفــكار مــع االبتعــاد   .1
عــن تضــارب المصالــح. 

المعرفــة والخبــرة التــي يتمتــع بهــا األعضــاء ومــدى توائمهــا   .2
مــع نشــاط الشــركة. 

المجلــس  فــي  الجماعــي  والعمــل  والمشــاركات  االلتــزام   .3
التابعــة. ولجانــه 

دور المجلــس ومــدى تحقيقــه لأهــداف الموضوعــة بمــا فــي   .4
ذلــك نتائــج األعمــال وتحقيــق إســتراتيجية الشــركة.

التابعــة  ولجانــه  ناحيــة  مــن  المجلــس  بيــن  فيمــا  التعامــل   .5
أخــرى.  ناحيــة  مــن  للشــركة  التنفيذيــة  واإلدارة 

آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الالزمة.  .6

تقديــم آراء ومقترحــات وتوصيــات بنــاءة وأفــكار مســتقبلية   .7
الشــركة. لمصلحــة 

قامــت لجنــة المكافــآت باجتماعهــا الثالــث لعــام 2021 المنعقــد 
بتاريــخ 2021/2/16 بمراجعــة التقييمــات الذاتيــة ألعضــاء المجلــس 
عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31، حيــث قــام أعضــاء 
مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييمــات إيجابيــة علــى مســتويات مختلفــة، 
مثــل االســتقاللية، والموضوعيــة، والمعرفــة والخبــرة، والعمــل 
والمشــاركة  والمســاهمات،  واألهــداف،  والقيــادة،  الجماعــي، 
والمدخــالت. ثــم تــم رفــع نتائــج التقييــم الــى مجلــس ادارة الشــركة 

األول لعــام 2021 المنعقــد بتاريــخ 2021/2/18.

مــن المقــرر أن تراجــع لجنــة المكافــآت فــي اجتماعهــا األول لعــام 
 ،2021 عــام  عــن  االدارة  مجلــس  الذاتــي ألعضــاء  التقييــم   2022
ــى اجتمــاع  وســترفع توصياتهــا فــي هــذا الشــأن ضمــن تقريرهــا ال

اإلدارة. مجلــس 

خــالل العــام 2021، فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة 
إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة ضمــن الصالحيــات 
المخــول لــه القيــام بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة، 
أيــة تظلمــات او شــكاوى مــن قبــل أعضــاء المجلــس،  ال توجــد 
ــم مناقشــتها خــالل اجتماعــات مجلــس االدارة  ــة مقترحــات يت وأي
ــت  ــة ســواء كان ــم اتخــاذ االجــراءات الالزمــة ذات الصل ــم يت ومــن ث
تصحيحيــة أو تعزيزيــة. مجلــس اإلدارة راٍض عــن فاعليــة وكفــاءة 
منصــوص  هــي  كمــا  ومهامــه  بالتزاماتــه  القيــام  فــي  المجلــس 

عليهــا.

4  أعمال الرقابة بالشركة 
يتمثــل الهــدف األساســي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة فــي 
ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان، بمــا 
فــي ذلــك االلتــزام بسياســات اإلدارة، وحمايــة األصــول، ومنــع 
وكشــف االحتيــال والخطــأ، والتأكــد مــن مــدى دقــة الســجالت 
الماليــة للشــركة واالعتمــاد عليهــا، فضــاًل عــن تحديــد المخاطــر 
ســبيل  وفــي  إدارتهــا.  علــى  والعمــل  وتقييمهــا،  الصلــة  ذات 
ذلــك، قامــت الشــركة بإعــداد نظــام رقابــة داخلــي يتضمــن وضــع 
والسياســات  الماليــة  التقاريــر  إعــداد  علــى  الداخليــة  الضوابــط 
والتدقيــق  المخاطــر،  بــإدارة  المتعلقــة  التشــغيلية  واإلجــراءات 
الداخلــي والخارجــي، ورقابــة التــزام الشــركة بالضوابــط واللوائــح 
الذاتيــة  للرقابــة  واضحــة  معاييــر  وضــع  يتــم  ثــم  الصلــة.  ذات 

كلهــا.  الشــركة  أقســام  فــي  والمســاءلة  والمســؤولية 

لجنــة  قبــل  مــن  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  علــى  اإلشــراف  ويتــم 
المتعلقــة  المالحظــات  لمناقشــة  اإلدارة  ومجلــس  التدقيــق 
بالرقابــة الداخليــة. ويقــوم المدقــق الداخلــي بإصــدار تقاريــره فــي 

دوري. بشــكل  الصــدد  هــذا 

وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي إعــداد 
للرقابــة  المتكامــل  تأخــذ اإلدارة اإلطــار  الداخليــة،  الرقابــة  نظــم 
الداخليــة الصــادر عــن كوســو )2013( فــي اعتبارهــا كإطــار مرجعــي 
اإلطــار  ويشــمل  للشــركة.  الداخلــي  الرقابــة  نظــام  إعــداد  عنــد 
المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو )2013( مكونــات 
المخاطــر  وتقييــم  الرقابيــة  البيئــة  هــي  بينهــا،  فيمــا  مترابطــة 

والرصــد. الرقابــة والمعلومــات واالتصــاالت  وأنشــطة 

وتعــد الرقابــة الداخليــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركة، والتــي 
تشــمل مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن علــى كل المســتويات التنظيميــة. 

وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن أجــل: 

حماية أصول الشركة.  .1

ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية.   .2

والمبــادئ  بهــا  المعمــول  للتشــريعات  االمتثــال  ضمــان   .3
. جيهيــة لتو ا

للفاعليــة  المســتمر  والتحســين  األهــداف  تحقيــق  ضمــان   .4
. لتشــغيلية ا

إن الهــدف الخــاص عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة هــو أن 
تكــون متوافقــة مــع أعلــى المعاييــر المهنيــة وأن تكــون كاملــة 
وعادلــة ودقيقــة ومفهومــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن وجــود إطــار 
مرجعــي مثــل كوســو )COSO( ســيمكن اإلدارة مــن إنشــاء نظــام 
لمراقــب  يتســنى معــه  عليــه، وبمــا  رقابــة داخليــة والمحافظــة 
حســابات الشــركة مــن الرجــوع إليــه كإطــار مرجعــي للقيــام بالمهــام 
فيمــا  خاصــة   ،)24( للمــادة  وفقــًا  بهــا  المــوكل  والمســؤوليات 
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ــة  ــة الداخلي ــة أنظمــة الرقاب يتعلــق بتقييــم مــدى مالئمــة وفاعلي
المعمــول بهــا فــي الشــركة. 

ولضمــان االمتثــال ألحــكام المــادة رقــم )4( مــن نظــام الحوكمــة، 
يتعيــن علــى الشــركة مــا يلــي:

وضــع ضوابــط داخليــة كافيــة وفعالــة إلعــداد التقاريــر الماليــة   .1
األخطــاء  مخاطــر  حــدة  مــن  للتخفيــف  عليهــا  والمحافظــة 

المؤثــرة.

الداخليــة  الضوابــط  وفاعليــة  كفايــة  مــدى  وتقديــر  تقييــم   .2
إلعــداد التقاريــر الماليــة للتخفيــف مــن حــدة مخاطــر األخطــاء 

المؤثــرة.

وفــي ســبيل هــذا الغــرض، قامــت اإلدارة بإعــداد إطــار لتقييــم 
 ."ICoFR" للشــركة  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الداخليــة  الضوابــط 
وقــد اتبــع نهجــًا تنازليــًا فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره، حيــث يتــم 
البــدء علــى مســتوى البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر 

الماليــة. التقاريــر  الداخليــة إلعــداد  بالضوابــط  الخاصــة 

وقــد تــم تقييــم المخاطــر ألنشــطة األعمــال اســتنادًا إلــى البيانــات 
الماليــة المســتقلة للشــركة لعــام 2020. وتضمــن تقييــم المخاطــر 
الماليــة  البيانــات  علــى   "Materiality" التأثيــر  مســتوى  تطبيــق 
العوامــل  االعتبــار  فــي  )أخــذا   2020 لعــام  للشــركة  المســتقلة 
الخارجــي  المدقــق  مدخــالت  إلــى  اســتنادًا  والكميــة(  النوعيــة 
وأفضــل الممارســات مــن أجــل تحديــد الحســابات واإلفصاحــات 
الهامــة وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة داخــل 

الشــركة بهــدف تحديــد الضوابــط والتقييــم واالختبــار. 

واإلفصاحــات  الحســابات  إلــى  االنتبــاه  النهــج  هــذا  ويوجــه 
والتأكيــدات التــي تشــير بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود أخطــاء 
مؤثــرة فــي البيانــات الماليــة واإلفصاحــات ذات الصلــة. ثــم يتــم 
بالحســابات  الصلــة  ذات  الشــركة  عمليــات  فــي  المخاطــر  فهــم 
الهامــة التــي تــم تحديدهــا واإلفصاحــات والتأكيــدات اســتنادًا إلــى 
تقييــم المخاطــر ثــم اختبــار تلــك الضوابــط التــي تتنــاول بشــكل كاٍف 
َرة لأخطــاء فــي كل تأكيــد ذي صلــة. ويمكــن شــرح  المخاطــر الُمَقــدَّ

ــي: ــى النحــو التال ــل عل ــة بالتفاصي ــك العملي تل

تقييم المخاطر:

البيانــات  فــي  المؤثــرة  األخطــاء  مخاطــر  وتقييــم  تحديــد   .1
ليــة. لما ا

فــي  )أخــذًا   "Materiality level" التأثيــر  مســتوى  تحديــد   .2
التدقيــق  ومدخــالت  والكميــة(  النوعيــة  العوامــل  االعتبــار 
أوجــه  بتحديــد  الصلــة  ذات  األخــرى  والعوامــل  الخارجــي 

المؤثــرة. الضعــف 

الهامــة  الحســابات  وأرصــدة  المعامــالت  فئــات  تحديــد   .3
األعمــال  وأنشــطة  الصلــة  ذات  وتأكيداتهــا  واإلفصاحــات 
المطبقــة اســتنادًا إلــى مســتوى التأثيــر المحــدد. وتتضمــن 
تأكيــدات البيانــات الماليــة الوجــود أو الحــدوث، واالكتمــال، 
التخصيــص، والحقــوق وااللتزامــات، واإلفصاحــات. أو  والتقييــم 

عملية التتبع:

عقــب إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر، يتــم تحديــد الضوابــط الداخلية 
المعنيــة التــي تخفــف مــن حــدة األخطــاء الجوهريــة فــي أنشــطة 
األعمــال المطبقــة مــن خــالل عمليــات التتبــع، وذلــك بمراجعــة 
السياســات واإلجــراءات المتبعــة ومناقشــة اإلدارة ومســؤولي 

العمليــات وفهــم خــط ســير المعامــالت.

وتصنف هذه الضوابط كالتالي:

الشــركة  فــي  متوفــرة   – الكيــان  مســتوى  علــى  الضوابــط   .1
وتتضمــن تدابيــر مــن ِقَبــل اإلدارة إلعــداد الموظفيــن إلدارة 
الوعــي  مســتوى  رفــع  خــالل  مــن  كافيــة  بصــور  المخاطــر 
المهــارات. وصقــل  المالئمــة  واألدوات  المعرفــة  وتوفيــر 

الضوابــط العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات – تلــك الضوابــط   .2
علــى األنظمــة والبنية التحتية العامــة لتكنولوجيا المعلومات 

بالشــركة.

ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ   .3
مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــالت الماليــة. 
وقــد تتغيــر هــذه الضوابــط بمــرور الوقــت نتيجــة التغييــرات 

فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.

تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة بــدءًا مــن إنشــائها ومرورهــا 
بعمليــات الشــركة، بمــا فــي ذلــك أنظمــة المعلومــات، إلــى أن 
ــة للشــركة، باســتخدام نفــس  ــم تقييدهــا فــي الســجالت المالي يت
يســتخدمها موظفــو  التــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  اإلجــراءات 

الشــركة.

وعــادة مــا تتضمــن عمليــة التتبــع مجموعــة مــن االستفســارات 
والرصــد والتفتيــش علــى المســتندات ذات الصلــة.

اختبار الضوابط الداخلية:

اختبــارات  إجــراء  يتــم  الضوابــط،  وتحديــد  المخاطــر  تقييــم  بعــد 
الضوابــط علــى كل ضابــط مــن الضوابــط المحــددة لتقييــم مــا إن 
كان قــد تــم تصميمــه بالشــكل الكافــي وأنــه يعمــل بشــكل فعــال 
أم غيــر ذلــك. ويتضمــن اختبــار الضوابــط ثالثــة مكونــات: اختبــار 
فاعليــة التصميــم واختبــار فاعليــة التشــغيل والرصــد المســتمر.
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اختبار الضوابط - اختبار فاعلية التصميم:

كانــت  إن  مــا  تحديــد  الضوابــط  تصميــم  فاعليــة  اختبــار  يشــمل 
ضوابــط الشــركة - حــال تشــغيلها علــى النحــو المنصــوص عليــه 
مــن ِقَبــل األشــخاص الذيــن يملكــون الصالحيــة والكفــاءة الالزمــة 
ألداء الضابــط بشــكل فعــال - تلبــي أهــداف الشــركة بشــأن الرقابــة، 
الــذي  االحتيــال  أو  األخطــاء  فاعلــة  بصــورة  تكشــف  أو  وتمنــع 
يمكــن أن يســفر عــن حــدوث أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة، 
ممــا نســتنتج معــه مــا إذا كان لــدى الشــركة نظامــًا داخليــًا كافيــًا 

للضوابــط علــى إعــداد التقاريــر الماليــة أم غيــر ذلــك.

بشــأن  االستفســارات  مــن  مزيجــًا  التصميــم  اختبــار  ويتضمــن 
الموظفيــن المناســبين، ورصــد عمليــات الشــركة، والتفتيــش علــى 

الصلــة. ذات  المســتندات 

اختبار فاعلية التشغيل:

أدلــة  علــى  الحصــول  الضوابــط  تشــغيل  فاعليــة  اختبــار  يتضمــن 
حــول مــا إذا الضابــط يعمــل وفقــًا لتصميمــه خــالل فتــرة إعــداد 
التقاريــر الماليــة ذات الصلــة. لــكل ضابــط يخضــع الختبــار فاعليــة 
التشــغيل، فــإن الدليــل الــالزم الســتنتاج مــا إن كان الضابــط فعــال 
إلــى  المقيــم اســتنادًا  بالضابــط،  الصلــة  يعتمــد علــى الخطــر ذو 
عوامــل مثــل طبيعــة الخطــأ وحجمــه، والــذي يهــدف هــذا الضابــط 
إلــى منعــه، ويعتمــد كذلــك علــى تاريــخ حــدوث األخطــاء، ووتيــرة 
الكيــان،  مســتوى  علــى  الضوابــط  وفاعليــة  الضابــط،  تشــغيل 
وكفــاءة الموظفيــن الذيــن يقومــون بتشــغيل الضابــط، وطبيعــة 

الضابــط، أي آلــي أو يــدوي.

تقييم أوجه القصور المحددة:

يحــدث "القصــور" فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
أو  لــإلدارة  الضوابــط  أحــد  تشــغيل  أو  تصميــم  يتيــح  ال  عندمــا 
الموظفيــن فــي الســياق المعتــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم 

إمكانيــة منــع األخطــاء أو اكتشــافها فــي الوقــت المناســب.

وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي 
الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتبــر- ســواء بشــكل مســتقل أو 
ضمنيــًا - أوجــه قصــور أو نقــاط ضعــف جوهريــة كمــا فــي تاريــخ 

العموميــة. الميزانيــة 

تأخــذ إدارة الشــركة فــي االعتبــار أن القصــور أو الضعــف الجوهــري 
معــه  يــزداد  الماليــة  البيانــات  إلعــداد  الداخليــة  الضوابــط  فــي 
احتماليــة أن يتعــذر منــع أو اكتشــاف الخطــأ فــي البيانــات الماليــة 
الســنوية أو المرحليــة للشــركة فــي الوقــت المناســب، وهــو مــا 
يعتبــر أمــرًا هامــًا بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق اهتمــام المســؤولين 

عــن اإلدارة والحوكمــة.

ضــروري  ضابــط  غيــاب  )أ(  عنــد:  التصميــم  فــي  القصــور  يحــدث 
لتحقيــق الهــدف الرقابــي أو )ب( تصميــم أحــد الضوابــط القائمــة 
بشــكل غيــر صحيــح بمســتوى ال يحقــق الهــدف الرقابــي حتــى وإن 

تــم تشــغيله وفقــًا لتصميمــه.

أحــد  يعمــل  ال  عندمــا  التشــغيل  فاعليــة  فــي  القصــور  يحــدث 
الضوابــط المصممــة بشــكل صحيــح وفقــًا لتصميمــه، أو عندمــا 
الــذي يقــوم بتشــغيل الضابــط الســلطة أو  ال يمتلــك الشــخص 

بفاعليــة. الضابــط  لتشــغيل  الالزمــة  الكفــاءة 

المعالجة واختبارها:

تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا معالجــة أيــة مســائل أو أوجــه قصــور 
تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة. وفــور إعــداد 
أو تصويــب الضابــط، ينبغــي منحــه وقــت تشــغيل كاِف للتحقــق 
مــن فاعليــة تشــغيله. ويتوقــف مقــدار الوقــت الــالزم لتطبيــق 

الضابــط وتشــغيله بفاعليــة علــى طبيعتــه ومعــدل تشــغيله.

وبنــاًء علــى عمليــة تقييــم اإلطــار الحالــي للضوابــط الداخلية إلعداد 
التشــغيل،  التصميــم وفاعليــة  واختبــار  للشــركة  الماليــة  التقاريــر 
رقابــة  إطــار  بإعــداد  الشــركة قامــت  أن  الداخلــي  المدقــق  يــرى 
داخلــي مالئــم ويســتوفي متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يــرى المدقــق الداخلــي واإلدارة 
العليــا للشــركة أن اإلطــار الــذي تــم وضعــه يعتبــر مالئمــًا ليشــكل 
األســاس لالمتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة فــي 

هــذا الصــدد. 

نبيــن فيمــا يلــي العناصــر الرئيســية إلطــار الرقابــة الداخليــة المتبــع 
فــي الشــركة:

4-1 إدارة المخاطر

يتــم العمــل فــي ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا 
اتفاقيــة  علــى  بنــاء  للشــركة  خدمــات  كمقــدم  للطاقــة  بقطــر 
الخدمــات المبرمــة، إال أن مجلــس اإلدارة يحــرص علــى الحفــاظ 
علــى إطــار مالئــم إلدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة، إذ أن 
إدارة المخاطــر تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن حوكمــة الشــركة، وهــو 

األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة. 

إلدارة  متكاملــة  عمليــة  وضــع  اعتبــاره  فــي  اإلطــار  هــذا  يأخــذ 
المخاطــر علــى نحــو مســتمر، بــدءًا مــن تحديــد المخاطــر وتقييمهــا 

وقياســها وإدارتهــا، وصــواًل إلــى رصدهــا علــى النحــو التالــي:
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المخاطــر وتقييمهــا تحديــد وتقييــم  تشــمل عمليــة تحديــد   -
تــم  والتــي  بالكامــل  الشــركة  تواجههــا  التــي  المخاطــر  كل 
تصنيفهــا الــى أربعــة أقســام رئيســية هــي: مخاطــر اســتراتيجية، 
تشــغيلية، ماليــة، وامتثــال. ولــكل شــكل مــن أشــكال المخاطــر 
بصــورة  معالجتــه  تتضمــن  التــي  اإلجــراءات  تتوافــر  أن  البــد 
لرصــد  المؤشــرات  مــن  إلــى مجموعــة  إضافــة  فاعلــة، هــذا 
التغيــرات فــي هيــكل المخاطــر والمشــهد العــام لهــا. أيضــًا 
تتــم محــاكاة عمليــة ظهــور المخاطــر فــي عــدة ســيناريوهات، 
وذلــك إلعــداد ســبل العــالج المالئمــة وتقييــم أثرهــا التراكمي 

علــى أداء الشــركة. 

واحتماليــة  األثــر  إلــى  اســتنادًا  المخاطــر  قيــاس  يتــم  ثــم   -
ث. و لحــد ا

تــدار المخاطــر مــع احتماليــة زيــادة أو نقــص أو بقــاء مســتواها   -
بصــورة تتســق مــع مســتوى المخاطــر المحــدد الــذي تقبلــه 
أن  المعالجــة  أثنــاء  اعتبارهــا  فــي  الشــركة  وتأخــذ  الشــركة. 
المخاطــر لهــا دورة حيــاة، أي مراحــل مــا قبــل وأثنــاء وبعــد 
اعتبارهــا ضمــان  الشــركة فــي  تأخــذ  المخاطــر. كمــا  حــدوث 
التشــغيلية  واإلجــراءات  اللوائــح  وإعــداد  الحمايــة  توفيــر 
والضوابــط الرقابيــة التــي تتماشــى مــع الممارســات المثلــى 
آثارهــا. مــن  والتخفيــف  الصلــة  ذات  المخاطــر  تقليــل  وتكفــل 

ثــم يتــم رصــد المخاطــر لضمــان ســرعة تحديــد أيــة مشــاكل   -
المالئــم.  اإلداري  بالمســتوى  ومعالجتهــا  صلــة  ذات 

4-2 التدقيق

4-2-1 التدقيق الداخلي

تقــوم الشــركة بشــكل دوري بإجــراء مناقصــة الختيــار أحــد المكاتــب 
التدقيــق  لتقديــم خدمــات  المســتقلة  المتخصصــة  االستشــارية 
الداخلــي للشــركة وفقــًا إلجــراءات التناقــص، ويتــم العــرض علــى 
توصياتهــا  ترفــع  بدورهــا  والتــي  الُمشــكلة،  المناقصــات  لجنــة 
فــي  المناســب  االستشــاري  اختيــار  بشــأن  التدقيــق  لجنــة  إلــى 
ــن أحــد  ــم تعيي ــة المقدمــة. وقــد ت ــة والتجاري ضــوء العــروض الفني
المكاتــب االستشــارية المتخصصــة فــي 2018/1/1 لمــدة ثــالث 
ســنوات لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة "كمقــدم 
خدمــات"، أيضــًا التدقيــق علــى الشــركات التابعــة تبعــًا لتعليمــات 
لجنــة التدقيــق وخطــة التدقيــق الموضوعــة.  ثــم قامــت الشــركة - 
فــي أعقــاب انتهــاء االتفاقيــة - بتمديــد اتفاقيــة التدقيــق الداخلــي 
ــة مــن ســابقتها. ــر أفضلي ــة أكث ــة بشــروط تجاري لمــدة ســنة اضافي

يأخــذ المدقــق الداخلــي الــذي يتــم تعيينــه فــي اعتبــاره تقييــم 
ومــن  التابعــة،  والشــركات  الشــركة  مســتوى  علــى  المخاطــر 
ثــم تحديــد خطــة التدقيــق المالئمــة فضــاًل عــن متابعــة تنفيــذ 
الصلــة. التصحيحيــة ذات  اإلدارة  المعلقــة وخطــط  المالحظــات 

أنشــطة  كافــة  إلــى  الوصــول  لديــه صالحيــة  الداخلــي  المدقــق 
تــم  وكيفمــا  متــى  البيانــات  كافــة  توفيــر  يتــم  حيــث  الشــركة، 
الطلــب. ويقــوم المدقــق الداخلــي بالتحقــق مــن إجــراءات الرقابــة 
ُيَقّيــم  المخاطــر، كمــا  الماليــة وإدارة  الشــؤون  واإلشــراف علــى 
مــدى التــزام الشــركة بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة، والتقيــد 
بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا التــزام الشــركة بالقواعــد 
والشــروط التــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح فــي الســوق المالــي.

يعــد المدقــق الداخلــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقــا للمعاييــر 
العالميــة للتدقيــق الداخلــي، ويرفــع جميــع التقاريــر والتوصيــات 
بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر إلــى لجنــة التدقيــق، ومــن ثــم إلــى 
التدقيــق.  للجنــة  الــدوري  التقريــر  ضمــن  الشــركة  إدارة  مجلــس 
يتضمــن التقريــر نتائــج تقييــم المخاطــر واألنظمــة المعمــول بهــا 
التدقيــق،  نتائــج  التدقيــق مــن حيــث  الشــركة، مســتجدات  فــي 
تقييــم أداء الشــركة بشــأن تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة وبمــا 
والوضــع  المتابعــة  الرقابيــة،  الجهــات  للوائــح  االمتثــال  يكفــل 
الحالــي لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة وأيــة 
مهــام أخــرى وفقــًا لتوصيــات لجنــة التدقيــق ذات الصلــة. تســتلم 
اإلدارة التنفيذيــة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 

تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق. 

خــالل فتــرة التعاقــد، أجــرى المدقــق الداخلــي 21 تدقيقــًا ومتابعــة 
الحقــة وفقــًا لخطــة التدقيــق التــي تغطــي شــركة الخليــج الدوليــة 
التابعــة. شــمل نطــاق التدقيــق الداخلــي،  للخدمــات وشــركاتها 
مــن  واســعه  مجموعــة  المخاطــر،  تقييــم  الــى  اســتند  والــذي 
المجــاالت عبــر شــركات المجموعــة غطــت العمليــات األساســية 
العــام  التأميــن  الحيــاة،  علــى  التأميــن  الصيانــة،  )العمليــات، 
وإعــادة التأميــن، ومــا الــى ذلــك(، ومهــام الدعــم )مثــل الحوكمــة 
اإلداريــة،  التقاريــر  والحســابات،  الماليــة  الشــؤون  واالمتثــال، 
االســتثمارات، المشــتريات، التســويق وتطويــر األعمــال، المــوارد 
البشــرية، تكنولوجيــا المعلومــات، الصحــة والســالمة والبيئــة، ومــا 

إلــى ذلــك(. 
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4-2-2 التدقيق الخارجي

تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة وفحــص عــروض مراقبي الحســابات 
المســجلين بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئــة، وترفــع إلــى 
ــه، وفــور  ــار أحــد مراقبــي الحســابات لتعيين ــة باختي المجلــس توصي
اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم إدراجهــا بجــدول أعمــال اجتمــاع 

الجمعيــة العامــة للشــركة.

تعيــن الجمعيــة العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة قابلــة 
للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة بحــد أقصــى خمــس ســنوات 
متصلــة، وال يتــم إعــادة تعيينــه قبــل مــرور ســنتين متتاليتيــن. ينــص 
التــزام  بضــرورة  الحســابات  ومراقــب  الشــركة  بيــن  فيمــا  العقــد 
وبموجــب  الشــركة.  معلومــات  ســرية  علــى  بالحفــاظ  موظفيــه 
الحســابات  علــى مراقــب  يحظــر  الصلــة  والقوانيــن ذات  اللوائــح 
الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة إليــه وأي عمــل 
آخــر بالشــركة، والعمــل بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ 

إنهــاء عالقتــه بهــا. 

قامــت الشــركة بطــرح مناقصــة لتعييــن المدقــق الخارجــي اعتبــارًا 
مــن عــام 2018 لمــدة خمــس ســنوات، علــى أن يتــم عــرض توصيــة 
اللجنــة - الُمشــكلة وفقــًا الجــراءات المناقصــات الخاصة بالشــركة - 
بالتعييــن المقتــرح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوي 
للشــركة إلقرارهــا. فيمــا يتعلــق بعــام 2021، فقــد وافقت الجمعية 
والتــي عقــدت  عــام 2020  عــن  اجتماعهــا  فــي  للشــركة  العامــة 
بتاريــخ 2021/3/10 علــى تعييــن الســادة "KPMG"  مدققــًا خارجيــًا 
للشــركة عــن عــام 2021 مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا 313,690 
ريــال قطــري، شــاملة مهــام التدقيــق الخارجــي والمهــام االضافيــة 
وفقــًا لتعليمــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة الخاصــة بتقييــم 
الضوابــط الداخليــة علــى عمليــة اعــداد البيانــات الماليــة باإلضافــة 

الــى تقيــد الشــركة بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة. 

ــات المــادة رقــم )24( مــن نظــام  ــار متطلب ومــع األخــذ فــي االعتب
المدقــق  مهــام  نطــاق  شــمل  الهيئــة،  عــن  الصــادر  الحوكمــة 
الخارجــي القيــام بأعمــال الرقابــة وتقييــم األداء بالشــركة خاصــة 
تلــك المتعلقــة بمــدى مالءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
إلعــداد  الداخليــة  الضوابــط  فيهــا  بمــا  بالشــركة  بهــا  المعمــول 
التقاريــر الماليــة، أيضــا مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي 
وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة بمــا 
فيهــا أحــكام نظــام الحوكمــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق 

الرئيســية. 

أن  علــى  التأكيــد  خدمــات  بتقديــم  الحســابات  مراقــب  يقــوم 
البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة طبقــًا 
تقاريــره  برفــع  ويقــوم  العالميــة،  والتدقيــق  المحاســبة  لمعاييــر 
بشــأن المالحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط الرقابيــة الماليــة 
المتبعــة. وهــو مــا تــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة عــن 
عــام 2020 والتــي عقــدت بتاريــخ 2021/3/10 حيــث حضــر المدقــق 

الخارجــي وقــدم تقريــره فــي هــذا الصــدد.

 "KPMG" جــي  ام  بــي  كــي  الخارجــي   الحســابات  مدقــق  قــدم 
تقريــره عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31، الــى مجلــس 
أيضــا  الهامــة،  ادارة الشــركة عــن األمــور المحاســبية والتدقيــق 
الداخليــة  الرقابــة  ضوابــط  حــول  المســتقل  التأكيــد  تقريــر  قــدم 
علــى إعــداد التقاريــر الماليــة وتقييمــه ذو الصلــة حيــث أفــاد برأيــه، 
ــر  واســتنادًا الــى نتائــج اجــراءات التأكيــد المعقــول لديــه، فــإن تقري
التقاريــر  علــى  الداخليــة  الرقابــة  ضوابــط  حــول  اإلدارة  مجلــس 
الماليــة ُيظهــر بشــكل عــادل أن الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر 
الماليــة للشــركة قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بالشــكل 

الصحيــح كمــا فــي 2020/12/31. 

أيضــًا قــدم تقريــر التأكيــد المســتقل المحــدود حــول االلتــزام بنظــام 
هيئــة قطــر لأســواق الماليــة والتشــريعات األخــرى ذات الصلــة 
متضمنــة نظــام حوكمــة الشــركات األخــرى والكيانــات القانونيــة 
المســاهمة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية حيــث أفــاد بأنــه بنــاء 
علــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي تــم أداؤهــا لــم يــرد الــى 
علمــه مــا يجعلــه يعتقــد بــأن بيــان مجلــس اإلدارة ال يعــرض بصــورة 
عادلــة، ومــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، أن لــدى الشــركة أســلوب 
الماليــة  لأســواق  قطــر  هيئــة  ولوائــح  بقانــون  لاللتــزام  جاهــز 
والتشــريعات األخــرى ذات الصلــة ملتــزم بنصــوص النظــام كمــا 

.2020/12/31 فــي 

قــدم مراقــب الحســابات تقاريــره عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 
للشــركة  العامــة  الجمعيــة  اليهــا الجتمــاع  المشــار   2020/12/31

والــذي ٌعقــد بتاريــخ 2021/3/10.

الخارجــي  الكاملــة لمدقــق الحســابات  التقاريــر المســتقلة  أيضــًا، 
النطــاق  المتأصلــة،  القيــود  المســؤوليات،  تتضمــن  والتــي 
تــم  النتائــج وأســس االســتنتاج/الرأي قــد  ومحدداتــه، المعاييــر، 
نشــرها ضمــن التقريــر الســنوي للشــركة المتوافــر علــى موقعهــا 
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4-3 التقيد بالضوابط

قويــًا  التزامــًا  للخدمــات  الدوليــة  الخليــج  إدارة  مجلــس  يلتــزم 
بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول 
بهــا، بمــا فــي ذلــك متطلبــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة بشــأن 
اإلدارة  مجلــس  يبــذل  كمــا  البورصــة.  فــي  المدرجــة  الشــركات 
قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة يســتند 
إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات التنظيميــة بشــأن 

الحوكمــة.

نظــام  أحــكام  مــن  محــددة  ألحــكام  االمتثــال  عــدم  حــاالت 
الحوكمــة تمــت اإلشــارة إليهــا فــي هــذا التقريــر مــع ذكــر األســباب 
التــي تكمــن وراء عــدم االمتثــال. وتحــرص الشــركة علــى االمتثــال 
ألحــكام قوانيــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة وتشــريعاتها ذات 

الصلــة المعمــول بهــا والتــي تشــمل نظــام الحوكمــة.

تشــمل مســؤولية قســم االمتثال مســاعدة مجلس اإلدارة ولجنة 
الحوكمــة،  إلــى قواعــد  الشــركة فــي االمتثــال  التدقيــق وإدارة 
وجــود  ضمــان  خــالل  مــن  المخاطــر  ومراقبــة  إدارة  عــن  فضــاًل 
حمايــة  بغــرض  الصلــة  ذات  التشــغيلية  واإلجــراءات  السياســات 
الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم االمتثــال.

يرصــد قســم االمتثــال علــى نحــو مســتمر التغيــرات التــي تدخــل 
علــى تشــريعات الحوكمــة وممارســاتها الرائــدة، وُيعلــم المجلــس 
بالممارســات/اللوائح  الصلــة  ذات  بالتغيــرات  دوريــًا  بالكامــل 

بالحوكمــة.  المعنيــة  التنظيميــة 

الخــاص  هيكلهــا  تحــدث  أن  الشــركة  علــى  لزامــًا  يكــون  حيثمــا 
التنظيميــة  اللوائــح  علــى  تغييــرات  دخــول  نتيجــة  بالحوكمــة 
والممارســات الرائــدة فــي مجــال حوكمــة الشــركات، يتوجــب علــى 
مســؤولي االمتثــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييــرات 

عليهــا. للموافقــة  اإلدارة  مجلــس  إلــى  الحوكمــة  فــي 

آليــة لمراجعــة  تــم اعــداد  وفــي هــذا الصــدد، وكإجــراء إضافــي، 
وتتبــع وضمــان امتثــال الشــركة للقوانيــن والقواعــد واللوائــح ذات 
الصلــة المعمــول بهــا، وتعزيــز عمليــة المراجعــة الذاتيــة للشــركة 
الدارة المخاطــر. مــن المقــرر البــدء فــي تطبيــق تلــك اآلليــة والتــي 

تهــدف بشــكل عــام الــى مــا يلــي:

تقديــم ضمــان معقــول عــن مــدى تقيــد الشــركة للقوانيــن   -
الصلــة، ذات  بهــا  المعمــول  واللوائــح 

أو  عرضيــًا  كان  ســواء  االمتثــال  عــدم  حــاالت  عــن  الكشــف   -
، ًا متعمــد

اتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات تأديبيــة وفقــًا للوائــح الشــركة فــي   -
حــال وجــود أي ســلوك غيــر متوافــق،

عــدم  آثــار  لعــالج  تصحيحيــة  اجــراءات  مــن  يلــزم  مــا  اتخــاذ   -
ل، المتثــا ا

فــي  االمتثــال  عــدم  بتجنــب  الخاصــة  المقترحــات  وضــع   -
المستقبل 

علــى مســتوى الشــركات التابعــة والتــي هــى ليســت بموضــوع 
وعــي  علــى  المجموعــة  شــركات  مــن  شــركة  كل  فــإن  التقريــر، 
منهــا  والتــي  الرشــيدة  الحوكمــة  مبــاديء  إرســاء  بأهميــة  تــام 
إزاء  مســؤوليتها  لدعــم  والمســؤولية  والمســاءلة  الشــفافية 
المالــي  واالســتقرار  االســتراتيجية  والغايــات  األهــداف  تحقيــق 
ــة يتــم إدارة  ــز التشــغيلي. مــن ناحي ــز التمي ــم تعزي والنزاهــة ومــن ث
تلــك الشــركات بشــكل مســتقل مــن ِقَبــل مجلــس إدارة يتمتــع 
بالصالحيــات الالزمــة الدارة الشــركة وممارســة مهامــه بمــا يتفــق 
كافــة  حقــوق  حمايــة  يضمــن  وبمــا  االئتمانيــة  مســئوليته  مــع 
المســاهمين علــى اختــالف مســتوياتهم. أيضــا كل شــركة لديهــا 
ــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر  ــة داخلي ــط رقاب أنظمــة وضواب
ولجانــه  الشــركة  ادارة  مجلــس  قبــل  مــن  عليهــا  االشــراف  يتــم 
ولجــان تنفيذيــة أخــرى ذات الصلــة مثــل لجــان التدقيــق، لجــان ادارة 
الــذي  االمــر  واالمتثــال.  الحوكمــة  لجــان  المؤسســية،  المخاطــر 
ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة تتزامــن مــع 

المتبعــة.  والممارســات  المعاييــر  أفضــل 

أيضــًا تحــرص شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات علــى اختيــار أعضــاء 
مجلــس اإلدارة - الممثليــن لهــا فــي الشــركات التابعــة - ممــن 
تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم 
وتحقيــق  التابعــة  الشــركة  مصلحــة  فيــه  لمــا  فعالــة  بصــورة 
أهدافهــا وغاياتهــا. وبتعييــن كل منهــم، عندئــذ يصبــح كل عضــو 
فــي مجلــس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي 
يشــغل مقعــدًا فــي مجلــس إدارتهــا، ويكــون فــي موقــع المســاءلة 
باعتبارهــا  للخدمــات  الدوليــة  الخليــج  شــركة  امــام  قرارتــه  عــن 
المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة، األمــر الــذي 
يرفــع مــن مســتوى االســتقاللية عــن جهــة التعييــن وعــدم التدخــل 

فــي االدارة. 
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5  اإلفصاح والشفافية
5-1 اإلفصاح

ــة  ــر المالّي ــات اإلفصــاح بمــا فيهــا )أ( التقاري ــزم الشــركة بمتطلب تلت
وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــالل اإلفصــاح عنهــا للجهــات الرقابيــة، 
اإللكترونــي  الموقــع  عــن  فضــاًل  المحليــة  بالصحــف  نشــرها 
للشــركة )www.gis.com.qa(، )ب( عــدد األســهم التــي يمتلكهــا 
رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاءه، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، )ج( 
كبــار المســاهمين بالشــركة. كمــا تلتــزم الشــركة باإلفصــاح عــن 
المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم 
العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة، ومــا إذا كان أيــًا 
منهــم عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى مدرجــة أو بــاإلدارة 

التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــوًا بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.

 2021 عــام  خــالل  الشــركة  علــى  ُتفــرض  لــم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
أيــة جــزاءات نتيجــة مخالفــات ارُتكبــت خــالل الســنة ومــن بينهــا 
المخالفــات والجــزاءات التــي وقعــت علــى الشــركة لعــدم التزامهــا 
بتطبيــق أي مــن مبــادئ أو أحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن 
هيئــة قطــر لأســواق الماليــة. كذلــك التوجــد أيــة دعــاوى قضائيــة 
تكــون الشــركة طرفــًا فيها.تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقــًا 
ــل إدارة الشــركة، أيضــًا تتضمــن  إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن ِقَب
إثباتــًا،  أو  نفيــًا  الشــائعات  مــع  التعامــل  كيفيــة  اإلجــراءات  تلــك 
ــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع  وكيفي

تشــريعات الهيئــة ذات الصلــة. 

يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لضمــان إجــراء جميع 
عمليــات اإلفصــاح وفقــًا لتعليمــات وقواعــد الجهــات الرقابية ذات 
ــة ودقيقــة  ــر مضلل ــر معلومــات صحيحــة وغي ــك توفي ــة، كذل الصل
بالكــم والكيــف المناســبين، وبمــا يمكــن كافــة مســاهمي الشــركة 

مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف واتخــاذ قرارهــم بشــكل صحيــح.

5-2 تضارب المصالح

اإلفصــاح  حيــث  مــن  الحوكمــة  نظــام  بمبــادئ  المجلــس  يلتــزم 
عــن أيــة تعامــالت وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي "طــرف ذي 
عالقــة"، ويكــون لأخيــر فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة 
الشــركة. وبشــكل عــام، فــي حــال وجــود أيــة تعامــالت مــع أطــراف 
ذات عالقــة، فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاحــات المتممــة 
للخدمــات،  الدوليــة  الخليــج  لشــركة  الُموحــدة  الماليــة  للبيانــات 
الموقــع  وعلــى  المحليــة  الصحــف  فــي  نشــرها  يتــم  والتــي 

للشــركة. اإللكترونــي 

كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبيــرة - 
طبقــا لتعريــف الهيئــة - مــع أي "طــرف ذي عالقــة"، فإنــه البــد مــن 
الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة، ويجــب أن تــدرج 

جــدول أعمــال الجمعّيــة العامــة التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامها.

تتعلــق  سياســة  بإعــداد  الشــركة  قامــت  ذلــك،  علــى  عــالوة 

بتعامــالت األطــراف ذات العالقــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص 
يلــي: بالشــركة، تأخــذ فــي اعتبارهــا مــا 

مراجعــة تلــك التعامــالت إن وجــدت مــن قبــل لجنــة التدقيــق   -
االمتثــال  لضمــان  اإلدارة  ومجلــس  اإلدارة  لمجلــس  التابعــة 

الصلــة.  ذات  للوائــح 

ضمــان أن تكــون شــروط وأحــكام كل التعامــالت، ســواء مــع   -
أي طــرف ذو عالقــة أو لصالحــه، ال تتجــاوز نطــاق المبــادئ 
التوجيهيــة المســتخدمة فــي تعريــف أنــواع تعامــالت األطــراف 
ذات العالقــة وكفايــة الوثائــق الالزمــة والمســتويات المالئمــة 

لســلطة االعتمــاد.

إلــى  عنهــا  واإلفصــاح  بشــفافية  المعاملــة  تنفيــذ  ضمــان   -
مساهمي الشركة على نحو كاِف. 

التســعير بصــورة تتســق مــع الممارســات المعتــرف بهــا فــي   -
طبيعــة  ذو  يكــون  وأال  مالئــم،  أســاس  علــى  أو  األســواق 

. تفضيليــة

اتفاقيــة  شــكل  التوثيــق  هــذا  يتخــذ  وأن  الكافــي،  التوثيــق   -
خدمــات أو اتفاقيــة بيــع وشــراء أو اتفاقيــة قــرض إلــى آخــره، 
هــذه  وأحــكام  شــروط  تتســق  وأن  مالئمــًا،  يكــون  حســبما 

الســوق.  ممارســات  مــع  االتفاقيــات 

خــالل عــام 2021، شــملت تعامــالت األطــراف ذات العالقــة علــى 
مســتوى شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات )أســاس مســتقل(:

ســدادها  يتــم  والتــي  للطاقــة  لقطــر  الســنوية  المصروفــات   -
مقابــل توفيرهــا لكافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة 

بينهمــا. فيمــا  المبرمــة  الخدمــات  اتفاقيــة  بموجــب 

مبالغ أعباء ضريبة الدخل المستردة من الشركات التابعة.  -

توزيعــات األربــاح الســنوية والتــي تــم إقرارهــا مــن قبــل اجتمــاع   -
الجمعيــة العامــة للشــركات التابعــة.

معامــالت الصــرف األجنبــي فيمــا بيــن شــركة الخليــج الدوليــة   -
للخدمــات وشــركاتها التابعــة والتــي تتــم فــي إطــار إدارة النقــد 
الشــركات  مســتوى  علــى  العامــل  المــال  رأس  واحتياجــات 
التابعــة علمــًا بــأن تلــك المعامــالت قــد تمــت وفقــًا ألســعار 

المعلنــة. الصــرف 

أيضــًا، قامــت الشــركة بتقديــم تســهيالت ائتمانيــة بــدون فوائــد 
الخليــج  لشــركة  بالكامــل  المملوكــة  التابعــة  الشــركات  الحــدى 

العامــل. المــال  رأس  احتياجــات  لتغطيــة  للخدمــات  الدوليــة 
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5-3 الشفافية وإعالء مصلحة الشركة

تنشــأ  المصالــح قــد  بــأن مخاطــر تضــارب  ُيــدرك مجلــس اإلدارة 
مــن كــون أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة "طــرف 
ذو عالقــة"، أو اطــالع الموظفيــن و/أو مقدمــي الخدمــات وأي 
طــرف مــن ذوي المصالــح علــى المعلومــات الخاصــة بالشــركة. 
ومــن أجــل ذلــك، قامــت الشــركة باعتمــاد سياســة بشــأن تضــارب 
المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بهــا، بهــدف تمييــز تلــك 
خــالل  مــن  الموضوعيــة  اإلمــكان ومنــع فقــدان  بقــدر  الحــاالت 
وإرســاء  الموثــوق  المالئــم  المهنــي  الســلوك  باتبــاع  االلتــزام 

واإلفصــاح.  واإلنصــاف  الشــفافية  مبــادئ 

طبقــا للوائــح الشــركة وسياســة تضــارب المصالــح، فــي حــال وجــود 
أي تضــارب فــي المصالــح مــع طــرف ذو عالقــة، فــإن الطــرف 
المعنــي ال يحضــر عمليــة المناقشــة، التصويــت واتخــاذ القــرار فــي 

هــذا الصــدد.

وبشــكل عــام، يتحتــم علــى أي طــرف ذو عالقــة بقــدر المســتطاع 
تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا تضــارب في 
المصالــح أو يوشــك علــى الحــدوث، وينبغــي أن تصــب القــرارات 

ذات العالقــة فــي تحقيــق مصلحــة الشــركة.

إضافــة الــى ذلــك، يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفي الشــركة 
و/أو مقدمــي الخدمــات أن كل المعلومــات ذات الصلــة بالخليــج 
ــة للخدمــات وشــركاتها التابعــة وعمالئهــا هــي معلومــات  الدولي
ــل  ــدرج اســتغالل مث ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة فقــط. وين
تحقيــق  أو  عائليــة  أو  شــخصية  أغــراض  فــي  المعلومــات  هــذه 
فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخالقيــة المنافيــة للقانــون.

5-4 اإلفصاح عن عمليات التداول 

اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــالت األطــراف 
المطلعــة علــى ســهم الشــركة. وتأخــذ هــذه القواعــد واإلجــراءات 
فــي االعتبــار تعريــف الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم 
بحكــم وظيفتــه أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه بمهــام خاصــة 
بالشــركة، هــذا الشــخص المطلــع بحكــم مهامــه لديــه إمكانيــة 
ــر  ــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثي ــات جوهري ــى بيان الوصــول إل
ــًا أو ســلبًا علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم  إيجاب

الشــركة بالســوق الماليــة القطريــة.

ويتــم إبــالغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ببيانــات 
المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
لحظــر تعامالتهــم طبقــًا لقواعــد الســوق المعمــول بهــا فــي هــذا 
الشــأن، واالفصــاح عــن تداوالتهــم علــى أســهم الشــركة بشــكل 

يومــي مــن قبــل الســوق.

بشــكل عــام، يحظــر علــى المطلــع االســتفادة بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للشــركة لــم يتــم 
اإلفصــاح عنهــا بعــد. ويعــد التــداول علــى أســهم الشــركة بنــاًء علــى 
تلــك المعلومــات، بصــرف النظــر عــن مــدى كبــر أو صغــر عمليــة 
التــداول، انتهــاكًا للمعاييــر األخالقيــة وسياســات الشــركة. إضافــة 
إلــى ذلــك، يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي شــخص آخــر علــى 
التــداول فــي أســهم الشــركة، وذلــك بالكشــف لــه عــن معلومــات 

ــة.  داخلي
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تقرير حوكمة الشركة 2021

6  حقوق أصحاب المصالح
6-1 المساواة بين المساهمين في الحقوق

كافــة  ولهــم  متســاوون  األســهم  مــن  فئــة  لــكل  المســاهمون 
الحقــوق المترتبــة علــى ملكيــة الســهم وفقــًا ألحــكام القانــون 

الصلــة. ذات  والقــرارات  واللوائــح 

ويتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحها الداخليــة اإلجراءات 
لحقوقهــم،  المســاهمين  جميــع  لممارســة  الالزمــة  والضمانــات 
وبوجــه خــاص حــق التصــرف فــي األســهم، وحــق الحصــول علــى 
النصيــب المقــرر مــن أربــاح األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامــة 
وحــق  قراراتهــا،  علــى  والتصويــت  مداوالتهــا  فــي  واالشــتراك 
الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

خــالل  مــن  لهــا  األساســي  النظــام  بتعديــل  الشــركة  قامــت 
عقــد  والــذي  للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
المســاهمين  بحــق  الخــاص  الحكــم  باضافــة   ،2018/3/5 بتاريــخ 
ــه فــي حــال وصــول  ــد بأن فــي التصــرف فــي األســهم، والــذي يفي
مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم 
ــة )50٪( مــن  فــي الشــركة بمــا يســاوي أو يتجــاوز خمســين بالمائ
رأس المــال الســوقي للشــركة، ال تكــون هــذه االتفاقيــة واجبــة 
النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة لممارســة 

حقــوق االرتبــاط بالبيــع.

6-2 سجالت المساهمين

واإلجــراءات  للقواعــد  وفقــًا  تتــم  المســاهمين  ســجل  إدارة 
المعمــول بهــا فــي الســوق الماليــة القطريــة، حيــث يتــم إمســاك 
ســجالت المســاهمين وتحديثهــا مــن ِقَبــل شــركة قطــر لإليــداع 
بيــن  المبرمــة  االتفاقيــة  وبموجــب  الماليــة.  لــأوراق  المركــزي 
شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات وشــركة اإليــداع، تتولــي األخيــرة 
مهــام وصالحيــات تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق الماليــة، وإجــراء 
مــن  الماليــة  األوراق  فــي  التعامــل  وإثبــات  والتســوية  التقــاص 
عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة والتســجيل والرهــن والحجــز 

فــي الســجالت الخاصــة بذلــك.

6-3 حق المساهمين في الحصول على 
المعلومات

يتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة إجــراءات 
وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي يمكــن اإلفصــاح عنهــا 
بحقــوق  يخــل  ال  بمــا  كاملــة  حقوقــه  ممارســة  مــن  وتمكنــه 

الشــركة. بمصالــح  يضــر  أو  اآلخريــن  المســاهمين 

ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عالقــات 
بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين بمــا 

يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار االســتثماري المناســب مــن خــالل:

الشــركة  بنزاهــة وشــفافية عــن معلومــات  ضمــان اإلفصــاح   أ. 
بالكــم والكيــف المناســبين وفقــًا للقوانيــن واللوائــح التنظيمية 

المعمــول بهــا،

نشــر تقريــر تحليلــي بشــكل ربــع ســنوي يتضمن تفاصيــل وتحليل   ب. 
لــأداء المالي والتشــغيلي للشــركة.

ربــع  بشــكل  افتراضــي  مؤتمــر  وعقــد  توضيحــي  نشــرعرض   ج.  
المالــي  األداء  لمناقشــة  المســتثمرين  اليــه  يدعــى  ســنوي 

للشــركة، والتشــغيلي 

تخصيــص فريــق مختــص لمقابلــة المســاهمين بشــكل مســتمر   د. 
والتشــغيلي  المالــي  األداء  بشــأن  استفســاراتهم  لمناقشــة 

للشــركة.

حضور الفعاليات والمؤتمرات،  ه. 

بمــا   )www.gis.com.qa( اإللكترونــي  موقعهــا  تحديــث   و. 
يواكــب أســاليب العــرض الحديثــة ويخــدم مســاهميها وكافــة 
خــاص  قســم  الموقــع  يتضمــن  العالقــة.  ذات  األطــراف 
بعالقــات المســتثمرين يتــم مــن خاللــه نشــر كافــة المعلومــات 
الفوريــة والدوريــة مــن  التــي تخضــع اللتزامــات االفصاحــات 
ومتطلباتهــا. الحوكمــة  وتقاريــر  صحفيــة  وبيانــات  ماليــة  تقاريــر 

اإلعالميــة  والوســائل  الصحــف  مــع  قويــة  شــراكات  إقامــة   ز. 
عليهــا. والمحافظــة  األخــرى 

مــن ناحيــة أخــرى، تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لأســواق 
عنــوان  تخصيــص  تــم  كمــا  االتصــال.  مســؤول  ببيانــات  الماليــة 
ــي رســمي للشــركة )gis@qp.com.qa( يتلقــى مــن  ــد إلكترون بري
خاللــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي الشــركة. 
تحــرص الشــركة علــى اســتبيان آراء ومتابعــة تقييمــات واقتراحــات 
مســاهميها والمســتثمرين مــن المؤسســات الماليــة والمتداوليــن 

بالســوق المالــي وضمــان التواصــل معهــم بشــكل دوري.

ويحــرص ممثلــو الشــركة علــى أن تكــون كل المعلومــات الُمقدمــة 
المصــرح  المعلومــات  بيــن  مــن  المساهمين/المســتثمرين  إلــى 
أو  ســرية  معلومــات  بتقديــم  يســمح  وال  للعمــوم،  بإصدارهــا 

تفضيــل مســاهم علــى آخــر.
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6-4 حقوق المساهمين فيما يتعلق 
بالجمعية العامة

6-4-1 الحضور والدعوة 

طبقــًا لتعليمــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة، يحــق لكل مســاهم 
مقيــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عنــد انتهــاء التــداول فــي 
نفــس يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة أن يحضــر اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم صوتــًا عــن كل ســهم 
يملكــه. وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، فان مســاهموا الشــركة 

يتمتعــوا بكافــة الحقــوق ذات الصلــة منهــا مــا يلــي: 

حــق حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهم المســجل بعــد   -
ــة العامــة  ــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعي ــداول ي انتهــاء جلســة الت
ــه  ــوب عن ــل أو مــن ين ــاًل بوكي للشــركة ســواء بشــخصه أو ممث

قانونيــًا.

علــى  والتصويــت  المــداوالت  فــي  المشــاركة  فــي  الحــق   -
األعمــال. جــدول  علــى  المدرجــة  الموضوعــات  بشــأن  القــرارات 

خــاص  توكيــل  بموجــب  عنــه  يــوكل  أن  فــي  المســاهم  حــق   -
وثابــت بالكتابــة، مســاهما آخــر مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي 
حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، علــى أال يزيــد عــدد األســهم 
التــي يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى )5٪( مــن أســهم رأس 

مــال الشــركة.

حــق المســاهم أو المســاهمين المالكيــن مــا ال يقــل عــن )٪10(   -
مــن رأس مــال الشــركة، وألســباب جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة 
العامــة لالنعقــاد، وحــق المســاهمين الذيــن يمثلــون )25٪( من 
رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لالنعقــاد وفقــًا لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون 

واللوائــح فــي هــذا الشــأن.

6-4-2 المشاركة الفعالة

تحــرص الشــركة علــى إتاحــة فرصــة المشــاركة الفعالــة للمســاهمين 
والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة، وأن تتــم إحاطتهــم 
اجتماعــات  تحكــم  التــي  التصويــت  وإجــراءات  بالقواعــد  علمــًا 

الجمعيــة العامــة، وفــي ســبيل ذلــك:

تعمــل الشــركة علــى تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة   -
بالشــكل المناســب كمــًا وكيفــًا حــول مــكان وجــدول أعمــال 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة، كذلــك تزويدهــم بالمعلومــات 
بمــا  االجتمــاع  خــالل  التــي ســتقرر  المســائل  بشــأن  الكاملــة 
الدعــوة  القــرار، وذلــك مــن خــالل نشــر  اتخــاذ  يمكنهــم مــن 
ببنــود جــدول األعمــال بالجرائــد المحليــة والموقــع اإللكترونــي 
للشــركة، فضــاًل عــن موافــاة بورصــة قطــر لإلعــالن مــن خــالل 

اإللكترونــي. موقعهــا 

إتاحــة الفرصــة للمســاهمين لطــرح األســئلة علــى المجلــس،   -
أعمــال  جــدول  علــى  وجــدت(  )إن  معينــة  مســائل  وإدراج 
القــرارات  علــى  االعتــراض  أو  االقتراحــات  وإبــداء  االجتمــاع، 
وفقــًا لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون واللوائــح المعمــول 

بهــا فــي هــذا الشــأن.

للحضــور  للمســاهمين  اآلليــة  توفيــر  علــى  الشــركة  تعمــل   -
والتصويــت شــخصيًا أو بالوكالــة، وينبغــي أن تكــون األصــوات 
متســاوية فــي األثــر، ســواء كان اإلدالء بهــا قــد تــم شــخصيًا أو 

بالوكالــة. 

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يحــق للمســاهم االعتــراض على 
أي قــرار يــرى أنــه يصــدر لمصلحــة فئــة معينــة مــن المســاهمين أو 
يضــر بهــا أو يجلــب نفعــًا خاصــًا ألعضــاء المجلــس أو غيرهــم دون 
اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع، وحقــه فــي 
إبطــال مــا اعتــرض عليــه مــن قــرارات بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام 

النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.

فيمــا يتعلــق بعــام 2021، تــم مناقشــة بنود جــدول أعمال الجمعية 
العامــة العاديــة للشــركة التالــي بيانــه والموافقــة عليــه مــن قبــل 

مســاهمي الشــركة:

كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي   .1
31 ديســمبر 2020.

تقرير مجلس اإلدارة عن نشــاط الشــركة واألداء المالي للســنة   .2
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، والخطــة المســتقبلية 

للشــركة واعتمــاده.

تقريــر مراقــب حســابات الشــركة عــن القوائــم الماليــة الُموحــدة   .3
ــة فــي 31 ديســمبر 2020  ــة المنتهي للشــركة عــن الســنة المالي

واعتمــاده.

الموافقــة علــى القوائــم الماليــة الُموحــدة للشــركة عــن الســنة   .4
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن عام 2020.  .5

توزيــع  عــدم  بشــأن  اإلدارة  علــى مقتــرح مجلــس  الموافقــة   .6
.2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  أربــاح 

إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــن المســؤولية عــن   .7
ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  خــالل  أعمالهــم 

.2020

الماليــة  للســنة   "KPMG" الشــركة  تعييــن مراقبــي حســابات   .8
أتعابهــم. واعتمــاد   2021 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
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6-4-3 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

بالمرشــحين  يتعلــق  فيمــا  اإلفصــاح  بمتطلبــات  الشــركة  تلتــزم 
قامــت  وقــد  الُمنَتخبيــن(،  أعضــاء  )األربعــة  المجلــس  لعضويــة 
الخاصــة  المعلومــات  كافــة  علــى  المســاهمين  بإطــالع  بالفعــل 
وخبراتهــم   )2024-2021( المجلــس  لــدورة  المرشــحين  بجميــع 
العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة مــن خــالل موافــاة 
الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة بأســماء المرشــحين، أيضــًا مــن خــالل 
موقعهــا االليكترونــي قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة 
وذلــك  كاف  بوقــت   2021/3/10 بتاريــخ  ُعقــدت  والتــي  العامــة 
لقرارهــم  المســاهمين  اتخــاذ  لضمــان  بتاريــخ 2021/2/23 وذلــك 

بشــأن المرشــحين بنــاء علــى أســس موضوعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق باألعضــاء المعينيــن، تحــرص قطــر للطاقــة علــى 
اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط 
الكافيــة  الخبــرة  فيهــم  تتوافــر  ممــن  اإلدارة  مجلــس  عضويــة 
والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة 
الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا، ويتــم االفصــاح فــي حينــه 
عــن قــرار قطــر للطاقــة بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر 

بــه. 

 6-4-4 توزيع األرباح

وفقــا ألحــكام النظــام األساســي المعــدل بموجــب قــرار اجتمــاع 
 ،2017/2/26 بتاريــخ  للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
بتاريــخ  للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وقــرار 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  الشــركة علــى  بقــدرة  بمــا اليخــل   ،2018/3/5
تجــاه الغيــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة، تــوزع 
انعقــاد  يــوم  تــداول  نهايــة  فــي  المســجلين  المســاهمين  علــى 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحــًا ســنوية بمــا ال يقــل عــن نســبة 
خمســة بالمائــة )5٪( مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد خصــم 
االســتقطاعات القانونيــة ، علــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ 

بــه مجلــس اإلدارة. الــذي يوصــي 

ضمــن  إدراجهــا  تــم  األربــاح  توزيــع  لسياســة  الرئيســية  المالمــح 
إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة، ويتــم توضيحهــا ضمــن مرفقــات 
بنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة للشــركة، مفادهــا أنــه يتعيــن 
علــى الشــركة بشــكل عــام تحقيــق التــوازن فيمــا بيــن تطلعــات 
للشــركة،  واالســتثمارية  التشــغيلية  واالحتياجــات  مســاهميها 
وذلــك مــن خــالل دراســة العوامــل التاليــة قبــل عــرض اقتــراح توزيــع 

األربــاح علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة:

الخليــج  علــى  لزامــًا  ليــس  النقديــة:  التدفقــات  علــى  القيــود   -
المســاهمين،  علــى  األربــاح  كل  تــوزع  أن  للخدمــات  الدوليــة 
النقــد  مــن  بكميــة كافيــة  االحتفــاظ  الشــركة  علــى  وينبغــي 

األربــاح. توزيــع  قبــل  التشــغيلية  لمتطلباتهــا 

الشــركة  علــى  يتوجــب  المقرضــة:  بالجهــات  الخاصــة  القيــود   -
وجــدت. إن  المقرضــة،  للجهــات  الماليــة  المتطلبــات  اســتيفاء 

ــى الشــركة االحتفــاظ  ــن عل ــة: مــا إذا كان يتعي ــود القانوني القي  -
األربــاح.  توزيــع  احتياطيــات قانونيــة قبــل  بأيــة 

الخطــط  مراعــاة  ينبغــي  المســتقبلي:  االســتثمار  خطــة   -
النقــد  مــن  كافيــة  بكميــة  واالحتفــاظ  للشــركة  االســتثمارية 
قبــل توزيــع األربــاح، هــذا مــا لــم يتخــذ قــرار بتمويــل االســتثمار 
المصــارف.  مــن  بتمويــل  أو  المــال  رأس  زيــادة  طريــق  عــن 

ويخضــع مقتــرح توزيعــات األربــاح الســنوية للشــركة إلــى الموافقــة 
النهائيــة للجمعيــة العامــة، وتعمــل الشــركة مــن خــالل تعاقدهــا 
مــع أحــد البنــوك المحليــة "بنــك قطــر الوطنــي" علــى تيســير حصول 
المســاهمين المخوليــن علــى األربــاح المقــررة ســواء عــن العــام 
علــى حســابات  التحويــل  خــالل  مــن  الســابقة  الجــاري واألعــوام 
المســاهمين الذيــن قدمــوا تفاصيــل حســاباتهم المصرفيــة إلــى 
شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة أو قامــوا بتقديــم 
الطلــب بالتحويــل المصرفــي لأربــاح الــى أي فــرع مــن فــروع البنــك. 
الالزمــة  بالوثائــق  للشــركة  اإللكترونــي  الموقــع  تحديــث  ويتــم 

للتحصيــل وكافــة التفاصيــل ذات الصلــة. 

فيمــا يتعلــق بقــرار الجمعيــة فــي عــام 2021 عــن العــام المالــي 
المنتهــي فــي 2020/12/31، فقــد وافقــت الجمعيــة العامــة علــى 
ــاح علــى المســاهمين عــن  اقتــراح مجلــس االدارة بعــدم توزيــع أرب

عــام 2020.

6-5 إبرام الصفقات الكبرى

تلتــزم الشــركة بضــرورة معاملــة المســاهمين علــى نحــو يتســم 
بالعــدل، فالمســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم 
ألحــكام  وفقــا  الســهم  ملكيــة  علــى  المترتبــة  الحقــوق  كافــة 
القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، كمــا تحــرص الشــركة على 
توفيــر الحمايــة إلــى صغــار المســاهمين مــن اإلجــراءات التعســفية 
إن وجــدت مــن ِقَبــل أو لصالــح المســاهمين الــذي يملكــون حصــة 

مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

وفــي ســبيل ذلــك، تحــرص الشــركة علــى تواجــد المعاملــة العادلــة 
لــكل المســاهمين باجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين فضــاًل 
عــن تيســير إجــراءات عمليــة اإلدالء باألصــوات بمــا اليتعــارض مــع 

أحــكام نظامهــا األساســي.

أيضــًا وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يجــوز للمســاهمين بصفــة 
الشــركة  إبــرام  عنــد  خاصــة  بصفــة  األقليــة  ومســاهمي  عامــة 
ــة رأس مــال  ــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكي لصفقــات كبي
هــذا  وإثبــات  الصفقــات  هــذه  إبــرام  علــى  االعتــراض  الشــركة 
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االعتــراض فــي محضــر االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا عليــه مــن 
صفقــات وفقــًا ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال يتعــارض 

مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.

مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للشــركة 
فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر. كمــا تقــوم بورصــة قطــر 
باإلفصــاح عــن كبــار مســاهمي الشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي 

الخــاص بهــا.

بالنظــام  عليهــا  المنصــوص  المؤسســات  بعــض  وباســتثناء 
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لقــرار  ووفقــَا  للشــركة،  األساســي 
يحــق  ال   ،2018/5/2 بتاريــخ  عقــد  والــذي  للشــركة  العاديــة  غيــر 
ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك أســهمًا )أو أن يكــون المالــك 
المســتفيد مــن أســهم( بقيمــة اســمية تزيــد علــى 2٪ مــن رأس 
مــال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
وعليــه، يبلــغ الحــد األقصــى للتملــك فــي رأس مــال الشــركة ٪2، 
وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة 
علــى ضمــان التقيــد بــه، باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة ســجل 

الشــركة.  مســاهمين 

مــن ناحيــة أخــرى، قامــت الشــركة بتعديــل النظــام األساســي لهــا 
باجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة والــذي عقــد بتاريخ 
2018/3/5، باضافــة الحكــم الخــاص بتحديــد ملكيــة المســاهمين 
ــى  ــد عل ــن فــي رأس مــال الشــركة بحــد أقصــى ال يزي ــر القطريي غي

49٪ مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــة قطــر.

يتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال 
شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات مــن ســجالت المســاهمين لــدى 
شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة "اإليــداع"، وفيمــا 

يلــي كبــار المســاهمين كمــا فــي 31 ديســمبر 2021:

النسبة المئوية 
التقريبية 
لألسهم %

المساهم

٪16.79 صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية

٪10.00 قطر للطاقة

٪5.30 صندوق المعاشات العسكرية

٪3.76 جهاز قطر لالستثمار

٪64.15 مساهمون آخرون

٪100.00 اإلجمالي

لــأوراق  المركــزي  لإليــداع  قطــر  شــركة  علــى  االعتمــاد  يتــم 
الماليــة فــي الحصــول علــى المعلومــات الُمحدثــة أواًل بــأول فيمــا 
يتعلــق بســجالت المســاهمين. وطبقــًا لمــا ورد مــن بيانــات مــن 
قبــل شــركة "اإليــداع" حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2021، ليــس هنــاك 
أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم طبقــًا 
للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه صراحة كاســتثناء 

بالنظــام األساســي لهــا.

6-6 حقوق أصحاب المصالح من غير 
المساهمين

تلتــزم الشــركة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق 
أصحــاب المصالــح واحترامهــا، ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي 
إثبــات  بعــد  بمصلحتــه  الصلــة  ذات  المعلومــات  طلــب  الشــركة 
فــي  المطلوبــة  المعلومــات  بتقديــم  الشــركة  وتلتــزم  صلتــه، 
الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن أو يضــر 

بمصالحهــا.

وقــد تــم اعتمــاد سياســة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة 
الصلــة  ذات  واإلجــراءات  المخالفات/االنتهــاكات  عــن  لإلبــالغ 
ــر ســلبًا علــى الشــركة أو عمالئهــا أو مســاهميها أو  التــي قــد تؤث
موظفيهــا أو الجمهــور بصفــة عامــة. وبموجــب هــذه السياســة، 
بمعالجــة  للمجلــس  التابعــة  التدقيــق  لجنــة  رئيــس  تكليــف  يتــم 
موضــوع المخالفــات التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا، ويضمــن عضــو اللجنة 
الُمكلــف رفــع المســائل التــي أثارهــا الُمبّلــغ وإبالغهــا إلــى لجنــة 
التدقيــق بحســب أهميــة المســألة. كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف 
40132802 )974+( علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع اإللكترونــي 

للشــركة )www.gis.com.qa( للتواصــل فــي ذلــك الشــأن.

تشــكل تلــك االجــراءات دفاعــًا رئيســيًا ضــد أي تجــاوز مــن قبــل 
اإلدارة للنهــج المتبــع فــي الضوابــط الداخليــة، مــا يســهم فــي 

الشــركة. حوكمــة  تحســين 

أحــد  عــن  باإلبــالغ  القــرار  أن  للخدمــات  الدوليــة  الخليــج  وتــدرك 
المخــاوف هــو أحــد القــرارات التــي يصعــب اتخاذهــا خشــية االنتقــام 
مــن المســؤولين عــن المخالفــة، وعليــه فــإن الشــركة ال تتهــاون 
لحمايــة  إجراءاتهــا  وتتخــذ  اإليــذاء  أو  للمضايقــات  التصــدي  فــي 
المبلغيــن عــن المخالفــات ممــن ينقلــون مخاوفهــم بحســن نيــة.
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6-7 حق المجتمع 

انطالقــًا مــن إدراكهــا لمــدى أهميــة دور الشــركات فــي التنميــة 
الدوليــة  الخليــج  تبــذل  المســتويات،  كافــة  علــى  المجتمعيــة 
للخدمــات جهــودًا حثيثــة فــي رعايــة ودعــم المبــادرات االجتماعيــة 
وترســيخ آثارهــا اإليجابيــة علــى الفــرد والمجتمــع والبيئــة بصفــة 
البيئــي  األثــر  مــن  الحــد  علــى  دائمــًا  الشــركة  وتحــرص  عامــة. 
تبنــي خطــط  أدنــى مســتوى ممكــن مــن خــالل  إلــى  لعملياتهــا 
فعالــة لالســتدامة، فيمــا تعمــل أيضــًا علــى إتاحــة فــرص العمــل 
للقطرييــن المؤهليــن وخلــق بيئــة عمل حاضنــة. وفي إطار جهودها 
المســتمرة نحــو تنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع نطــاق أعمالهــا 
التابعــة  للخدمــات وشــركاتها  الدوليــة  الخليــج  تدعــم  المكملــة، 
االســتراتيجية العامــة للدولــة نحــو تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 
الشــاملة بمــا يصــب فــي مصلحــة المجتمــع المحلــي الــذي تعمــل 

فيــه مــن خــالل مبــادرات فــي جوانــب مثــل:

الصحــة والســالمة والبيئــة: حمالت التوعيــة الصحية، والتعاون   .1
فــي مجــال الخدمــات الصحيــة، والمشــاركة فــي برامــج معنيــة 
علــى  والتدريــب   ،"Goal Zero" مثــل  والثقافــة  بالســالمة 
والتميــز  والبيئــة  والســالمة  بالصحــة  الصلــة  ذات  الجوانــب 
التشــغيلي وكفــاءة الطاقــة وإدارة البيئــة، والتــي تتضمــن إدارة 
الميــاه والنفايــات، إدارة المــواد الكيمائيــة، وإدارة الضوضــاء، 
ومنــع التســرب وإدارة انبعاثــات الغــازات فــي الهــواء، ومــا الــى 

ذلــك.

المؤسســات  مــع  )الشــراكة  التقطيــر  برامــج  الموظفيــن:   .2
التعليميــة، التدريــب الداخلــي، المعــارض الوظيفيــة، الــدورات 
التدريبيــة(، إدارة الكفــاءات، التنــوع وتكافــؤ الفــرص، اســتبقاء 
واللياقــة  الصحــة  وتعزيــز  والتطويــر  التدريــب  الموظفيــن، 

ذلــك. الــى  ومــا  الرياضيــة،  واألنشــطة  البدنيــة 

المجتمــع: المشــتريات المحليــة، الرعايــة والتبرعــات، حمــالت   .3
التوعيــة الصحيــة، برامــج المشــاركة االجتماعيــة مثــل الفعاليات 

الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة ومــا الــى ذلــك.

صنــدوق دعم األنشــطة االجتماعية 
والرياضية:

األربــاح  مــن صافــي   ٪2.5 بواقــع  نســبة  بتوجيــه  الشــركة  تلتــزم 
الســنوية، بموجــب القانــون رقــم 13 لســنة 2008 والمعــدل بموجب 
قانــون رقــم 8 لســنة 2011، لدعــم األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة والخيريــة، إال أنــه نظــرًا لعــدم تحقيــق الشــركة ألربــاح 
عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31، وعليــه لــم تقــم 
الشــركة بتخصيــص أيــة مبالــغ كاســتقطاع بواقــع 2.5٪ مــن صافــي 

أربــاح الشــركة لدعــم تلــك األنشــطة.

فيمــا يتعلــق بالعــام المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31، قامــت 
بمــا  قطــري  ريــال  مليــون   1.4 بواقــع  مبلــغ  بتخصيــص  الشــركة 
يعــادل نســبة بواقــع 2.5٪ مــن صافــي أربــاح الشــركة للســنة المالية 

المشــار اليهــا لدعــم تلــك األنشــطة.

ختامًا
مجلــس  خــالل  مــن  للخدمــات  الدوليــة  الخليــج  شــركة  تحــرص 
والممارســات  الشــركات  حوكمــة  مبــادئ  تطبيــق  علــى  اإلدارة 
المثلــى وتضميــن اللوائــح واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق 
اســتباقية  امتثــال  بيئــة  ويرســخ  الحوكمــة  مســتويات  أعلــى 
ــة  ــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها، وحماي تهــدف إلــى حماي
مصالــح عمالئهــا ومســاهميها، والمحافظــة علــى نزاهــة الشــركة 

وســمعتها.

خــالل عــام 2021، فــإن مجلــس إدارة الشــركة راٍض عــن أدائــه فــي 
القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال 
الشــركة فــي إطــار الصالحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا 
فــي لوائــح الشــركة والتشــريعات ذات الصلــة، ويحــرص علــى بــذل 
العنايــة فــي إدارة الشــركة بصــورة فعالــة لتحقيــق مصلحة الشــركة 

وجميــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح بصــورة متوازنــة.

خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة 
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الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 

حصــل الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة باســيفيك لوثيــران فــي تاكومــا، واشــنطن، 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

تــم تعييــن الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر غــاز للتشــغيل المحــدودة )قطــر غــاز( فــي عــام 
2010. كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات قطــر غــاز.

وقبــل تعيينــه فــي شــركة قطــر غــاز، تولــى الشــيخ خالــد عــام 2007 منصــب مديــر مدينــة راس لفــان الصناعيــة، فيمــا ســبق وشــغل منصــب 
مديــر تطويــر األعمــال فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة. وقــد أســندت إليــه عــدة مناصــب رئيســية فــي قطــر للطاقــة منــذ انضمامــه إليهــا 

عــام 1991.

المناصب األخرى*:  نائب رئيس مجلس إدارة شركة المالحة القطرية

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات:  ال يوجد
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السيد / سعد راشد المهندي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل، ممثاًل عن شركة وقود لفحص المركبات "فاحص"(

"تــم تعييــن الســيد/ ســعد راشــد المهنــدي نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة بنــاء علــى موافقــة مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 
29 أبريــل 2021، وذلــك بعــد انتخابــه مــن قبــل الســادة األعضــاء المنتخبيــن"

المؤهالت والخبرات: 

 )USC( حصــل الســيد ســعد راشــد المهنــدي علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة واألنظمــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا
فــي لــوس أنجلــوس فــي الواليــات المتحــدة االميركيــة فــي عــام 1990. 

ــد مــن المناصــب فــي إدارة أعمــال  انضــم المهنــدي إلــى قطــر للطاقــة – إدارة الهندســة بصفــة متــدرب فــي عــام 1990، تولــى العدي
ــر إدارة األعمــال الهندســية فــي عــام 2001. ــه مدي ــل تعيين الهندســة قب

أصبــح المهنــدي أول مديــر للعقــود فــي قطــر للطاقــة فــي عــام 2003 وقــد أّســس إدارة العقــود. وتضمنــت المهــام تطويــر األنظمــة 
ومجموعــة كاملــة مــن اإلجــراءات ذات الصلــة.

في يونيو 2006، ُعّين المهندي بمنصب مدير الشؤون الفنية لقطر للطاقة.

ــذ مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع المتعلقــة بالنفــط  ــة للتخطيــط واإلشــراف وتنفي ــد مــن المســؤوليات التنفيذي ــى العدي حيــث تول
والغــاز.

ّعين المهندي رئيسًا تنفيذيًا لشركة قطر المحدودة للكيماويات )كيو كيم( في سبتمبر 2015.

فــي أبريــل 2017، ًعّيــن المهنــدي بمنصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر للوقــود )وقــود(. وابتــداء مــن 2019/07/01 عيــن عضــو مجلــس 
اإلدارة المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر للوقــود )وقود(.

المناصب األخرى*:  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود )وقود(

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات: 97,100 سهم

ملحق السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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السيد / غانم محمد الكواري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 

حصل السيد/ غانم محمد الكواري على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من جامعة ويسكونسون عام 1986 .

انضــم الســيد /الكــواري للعمــل فــي قطــر للطاقــة والتحــق بقســم أنظمــة المعلومــات عــام 1986 فــور تخرجــه. وقــد شــغل العديــد مــن 
المناصــب خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1989 إلــى عــام 1993.

 وقــد أعيــر عــام 1993 إلــى قطــر غــاز، حيــث مــا لبــث أن أصبــح مديــرًا لتكنولوجيــا المعلومــات. وفــي عــام 2006، تمــت ترقيتــه ليشــغل 
منصــب مديــر الشــؤون اإلداريــة. ويشــغل الســيد/ الكــواري حاليــًا منصــب مديــر المــوارد البشــرية فــي قطــر غــاز.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات: 34,160 سهم
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السيد/ محمد إبراهيم المهندي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل(

المؤهالت والخبرات: 

يشــغل الســيد/ محمــد المهنــدي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة هليكوبتــر الخليــج منــذ عــام 2008 وعضــو مجلــس اإلدارة منــذ 
عــام 2011. انضــم الســيد/ محمــد المهنــدي إلــى شــركة هليكوبتــر الخليــج منــذ نوفمبــر 1994. وقبــل ذلــك، شــغل منصــب مديــر خدمــة 
ــا بالواليــات  ــران الخليــج فــي الدوحــة. وهــو حاصــل علــى شــهادة فــي إدارة الطيــران مــن معهــد فلوريــدا للتكنولوجي العمــالء فــي طي

ــة. المتحــدة األمريكي

الســيد/ محمــد المهنــدي رائــد مــن رواد األعمــال وقائــد اســتراتيجي يترجــم اســتراتيجيات العمــل إلــى أقصــى قــدر ممكــن مــن األربــاح 
مــع الحفــاظ علــى خدمــة فعالــة وآمنــة وعاليــة الجــودة متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة.

 قــام الســيد / محمــد المهنــدي بتطبيــق خطــة إســتراتيجية لتوســيع شــبكة عمــل شــركة هليكوبتــر الخليــج وبنــاء أســطول حديــث وتمكــن 
مــن إحــداث تغييــرات شــاملة وفلســفة متطــورة تتخــذ جــودة الخدمــات منطلقــًا لها.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات: 1,554 سهم

ملحق السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ علي جابر المري
عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

)عضوًا غير تنفيذي/غير مستقل، ممثاًل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية(

المؤهالت والخبرات: 

نــال الســيد/ علــي جابــر المــري درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة الخليجيــة فــي البحريــن عــام 2009، وذلــك بعــد أن حصــل 
علــى بكالوريــوس تجــارة فــي المحاســبة مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام 1999، فيمــا ســبق وحصــل علــى دبلــوم التجــارة الثانــوي عــام 

.1991

ويشغل حاليًا السيد/ المري منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية. 

ــة والمــوارد البشــرية. وقــد شــارك فــي وضــع  ــمالية واإلداري ــى 34 عامــًا فــي إدارة الشــؤون الـ ــرة تصــل إل ــع الســيد/ المــري بخب ويتمت
الخطــط االســتراتيجية للهيئــة وأهدافهــا ورؤيتهــا ورســالتها والعمــل علــى تحقيــق األهــداف العامــة للهيئــة لتعزيــز أدائهــا.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات: ال يوجد
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الشيخ/ جاسم بن عبد الله آل ثاني
عضو لجنة التدقيق

)عضوًا غير تنفيذي/ مستقل، ممثاًل عن جهاز قطر لالستثمار(

المؤهالت والخبرات: 

حصــل الشــيخ جاســم بــن عبــد اللــه آل ثانــي علــى بكالوريــوس العلــوم اإلداريــة واالقتصــاد - تخصــص محاســبة - مــن جامعــة قطــر عــام 
.2005

بــدأ الشــيخ جاســم مســيرته المهنيــة بــأن شــغل منصــب مســاعد مديــر فــي الشــركة القطريــة للتكافــل، ثــم رقــي إلــى منصــب مســاعد 
مديــر عــام الشــركة عــام 2006، حيــث ظــل فــي هــذا المنصــب حتــى عــام 2009. وعمــل بعــد ذلــك فــي إدارة تطويــر األعمــال بجهــاز قطــر 
ــر  ــل 2016 منصــب كبي ــذ أبري ــن. يشــغل الشــيخ جاســم من ــب بالجهــاز لمــدة عامي ــم عمــل فــي إدارة التدري لالســتثمار لمــدة 5 أعــوام، ث

محللــي األداء بمكتــب المديــر المالــي لجهــاز قطــر لالســتثمار.

المناصب األخرى*: ال يوجد

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات: ال يوجد

ملحق السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ محمد ناصر الهاجري
رئيس لجنة التدقيق

)عضوًا غير تنفيذي/ مستقل، ممثاًل عن شركة الكهرباء والماء القطرية(

المؤهالت والخبرات: 

حصــل الســيد/ محمــد ناصــر الهاجــري علــى درجــة الماجســتير فــي هندســة الغــاز مــن جامعــة ســالفورد بالمملكــة المتحــدة، وبكالوريــوس 
الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة قطــر.

انضــم الســيد/ محمــد ناصــر الهاجــري إلــى قطــر للطاقــة عــام 1991 ويتمتــع بخبــرة تزيــد علــى 30 عامــًا فــي قطاعــي إنتــاج النفــط والغــاز 
والصناعــات البتروكيمياويــة.

وقــد شــغل الســيد/ الهاجــري العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي قطــر للطاقــة، منهــا نائــب الرئيــس التنفيــذي لتطويــر المشــاريع 
والصناعيــة. البتروكيماويــة 

المناصب األخرى*: العضو المنتدب والمدير العام شركة الكهرباء والماء القطرية.

عدد األسهم في شركة الخليج الدولية للخدمات: ال يوجد

*مناصــب األعضــاء المشــار اليهــا هــي تلــك التــي تتعلــق بشــركات مســاهمة عامــه، آخــذًا فــي االعتبــار عضويتهــم فــي جهــات/ شــركات 
أخــرى.
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