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إقرار تحمل المسؤولية:

ــا لشــركة مجموعــة مقــدام القابضــة الذيــن تــرد أســماءنا      نحــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العلي
وتواقيعنــا أدنــاه نتحمــل المســؤولية باالنفــراد او التضامــن عــن المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات 
هــذه. ونعلــن باننــا بذلنــا العنايــة الواجبــة للتأكــد مــن أن المعلومــات والبيانــات التــي تحتــوي عليهــا مذكــرة المعلومــات 

هــذه مطابقــة للحقيقــة وال تغفــل أي معلومــات مــن شــأنها أن تقلــل مــن أهميــة وشــمول وكفايــة المعلومــات.

أعضاء مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة

التوقيع المنصب االسم
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني

عضو مجلس إدارة السيد/ حسن مطر سعيد السويدي

عضو مجلس إدارة السيد/ راجيش مانو

عضو مجلس إدارة السيد/ جاسم سلطان جاسم الرميحي

عضو مجلس إدارة السيد/ ناريندر سينغ

عضو مجلس إدارة السيد/ إيهاب نصر 

مسؤولو اإلدارة العليا في مجموعة مقدام القابضة

التوقيعالمنصباالسم
الرئيس التنفيذيالسيد/ إيهاب نصر

المدير العام للمجموعةالسيد/ محمد براء سامي عبدالرحيم صبحه

الرئيس المالي للمجموعةالسيد/ محمد مدثر علي
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معلومات هامة

بيان إخالء مسؤولية وزارة التجارة والصناعة

    ال تتحمــل وزارة التجــارة والصناعــة، بصفتهــا الجهــة المنظمــة للشــركات التجاريــة فــي دولــة قطــر، أيــة مســؤولية 
ــذه المذكــرة، وتقــر صراحــة بأنهــا ال تتحمــل أيــة  عــن صحــة وشــمولية وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هـ
مســؤولية عــن أيــة خســارة قــد يتكبدهــا أي شــخص يتخــذ القــرارات وفقــاً لكافــة البيانــات ســالفة الذكــر أو بعضهــا. كمــا 
ــؤولية  ــر، أي مس ــة قط ــي دول ــة ف ــركات التجاري ــة للش ــة المنظم ــا الجه ــة، بصفته ــارة والصناع ــل وزارة التج ال تتحم
تجــاه أي طــرف مــن األطــراف فيمــا يتعلــق بتحليــل تقييــم الشــركة، بمــا فــي ذلــك القيــم أو االفتراضــات المقــدرة التــي 
اســتند عليهــا المقيــم فــي تقديراتــه، وكذلــك أيــة نتائــج تــم التوصــل إليهــا فــي ضــوء تلــك التقديــرات واالفتراضــات. وال 
تعطــي الــوزارة أيــة تأكيــدات تتعلــق بالنواحــي الفنيــة للتحليــل أو دراســة الجــدوى االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية 
للتقديــرات واالفتراضــات التــي حددتهــا نتائــج دراســة التحليــل وقيمــة االدراج، حيــث يقتصــر دور الــوزارة علــى ضمــان 

تطبيــق أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 11 لســنة 2015.

بيان اخالء المسؤولية: 

    ننصحــك بقــراءة بيــان إخــاء المســؤولية هــذا بعنايــة قبــل االطــاع علــى مذكــرة المعلومــات أو قراءتهــا أو اســتخدامها 
بــأي صــورة أخــرى. وباطاعــك علــى مذكــرة المعلومــات، فإنــك توافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام التاليــة، بمــا فــي 
ذلــك أي تعديــات تطــرأ عليهــا مــن وقــت آلخــر، فــي كل مــرة تتلقــى فيهــا أي معلومــات مــن جانبنــا نتيجــة لهــذا االطــاع.

ــداره 50,000,000 ســهم )“األســهم”( الصــادرة عــن  ــد هــذا المســتند لغــرض واحــد فحســب وهــو إدراج لمــا مق     أُع
ــا  ــي بورصــة قطــر لتداوله ــة ف ــركات الثاني ــوق الش ــركة”(،في س ــدام” أو “الش ــدام القابضــة ش.م.ع.ق )“مق ــة مق مجموع
)“الســوق”(. وتؤكــد الشــركة أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند دقيقــة وغيــر مضللــة وأنهــا تتوافــق مــع المعلومــات 
ــة”(.  ــة )“الهيئ ــة قطــر لألســواق المالي ــدى هيئ ــا ل ــا للقواعــد المعمــول به ــي مذكــرة المعلومــات وفًق ــا ف ــوب إدراجه المطل

وســتتاح نســخ مــن مذكــرة المعلومــات بعــد النشــر فــي المكتــب المســجل للشــركة فــي الدوحــة - قطــر. 

    ال تشــكل مذكــرة المعلومــات هــذه أي عــرض أو حــث علــى شــراءاألوراق الماليــة الــوارد ذكرهــا فــي هــذا المســتند أو 
االكتتــاب فيهــا أو بيعهــا، كمــا أنــه ال يجــري فــي الوقــت الحالــي عــرض أي أوراق ماليــة أو بيعهــا وفًقــا لمذكــرة المعلومــات 

. ه هذ

نقاط إضافية ينبغي مالحظتها:

    جميــع ملخصــات المســتندات أو محتويــات المســتندات المنصــوص عليهــا فــي مذكــرة المعلومــات هــذه ال يجــب 
االعتمــاد عليهــا باعتبارهــا بيانــات شــاملة فيمــا يخــص تلــك المســتندات.

    تنطــوي جميــع االســتثمارات فــي األســهم علــى مخاطــر الســوق بدرجــات متفاوتــة. ويمكــن أن تنخفــض قيمــة أية 
ورقــة ماليــة أو ترتفــع اعتمــاداً علــى أحــوال الســوق. يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن )“المســتثمرين”( قــراءة 

تحليــل المخاطــر الــوارد فــي الصفحــات مــن 12 إلــى 22 مــن مذكــرة المعلومــات هــذه.
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بيان حول المخاطر:

    يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن - قبــل االســتثمار فــي األســهم- أن يدرســوا عــن كثــب عوامــل المخاطــرة المتعلقــة 
ــرة  ــي مذك ــواردة ف ــات األخــرى ال ــع المعلوم ــه، فضــاً عــن جمي ــل ب ــي تعم ــال الشــركة والقطــاع االقتصــادي الت بأعم
المعلومــات هــذه. وتــرى اإلدارة العليــا فــي الشــركة أن المخاطــر التاليــة هــي مخاطــر جوهريــة تواجــه الشــركة وأعمالهــا. 
ومــع ذلــك؛ ال تقتصــر المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن التــي تواجــه الشــركة علــى هــذه األمــور، بــل إن هنــاك مخاطــر 
ــا  ــي أنه ــت الحال ــي الوق ــد الشــركة ف ــن أو تعتق ــت الراه ــي الوق ــة للشــركة ف ــن أخــرى ليســت معروف وحــاالت عــدم يقي
ليســت جوهريــة ربمــا قــد يكــون لهــا أيًضــا أثــر ســلبي علــى الوضــع المالــي أو علــى نجــاح الشــركة فــي عملهــا. وفــي 
حــال وقــوع مجموعــة مــن هــذه المخاطــر بالفعــل، فقــد تتأثــر أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج 
عملياتهــا بالســلب وقــد يــؤدي إلــى اإلفــاس وتصفيــة الشــركة. وإذا حــدث ذلــك، فقــد يهبــط ســعر األســهم بالســوق وقــد 
يخســر المســتثمرون جميــع اســتثماراتهم أو جــزًءا منهــا. وفضــاً عــن ذلــك، تحتــوي مذكــرة المعلومــات هــذه علــى بيانــات 
مســتقبلية تخضــع لمخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة بشــكل جوهــري عــن تلــك المتوقعــة 
فــي البيانــات واإلفــادات المســتقبلية نتيجــة عوامــل معينــة مــن بينهــا المخاطــر التــي تواجــه الشــركة المبينــة أدنــاه. وينبغــي 
االنتبــاه كذلــك إلــى أن المخاطــر الــواردة أدنــاه مرتبطــة ببعضهــا إلــى حــد مــا، إذ قــد يــؤدي وقــوع مخاطــرة واحــدة إلــى 
بــروز مخاطــر أخــرى علــى إثرهــا مباشــرة. علــى ســبيل المثــال، إذا حــدث تراجــع كبيــر فــي اقتصــاد دولــة قطــر، فــإن 
الشــركة قــد تتكبــد تكاليــف تشــغيل ضخمــة ومــن ثــم قــد تواجــه حاجــة متزايــدة للحصــول علــى الســيولة ونتيجــة لذلــك قــد 
تتحمــل ديونــاً ضخمــة. وكل واحــد مــن هــذه المخاطــر منفصــل عــن غيــره علــى النحــو المبيــن أدنــاه لكنــه يبــرز التداخــل 

بينهــا وبيــن المخاطــر األخــرى التــي تتعــرض لهــا الشــركة. 

ــل  ــى تحلي ــى المســتثمرين مراعاتهــا، ُيرجــى الرجــوع إل ــى معلومــات حــول المخاطــر التــي ينبغــي عل     للحصــول عل
ــواردة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه فــي الصفحــات مــن صفحــة 12 إلــى صفحــة 22. المخاطــر ال

التعريفات المستعملة في مذكرة المعلومات:

ــى  ــواردة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه تحمــل نفــس المعن ــإن المصطلحــات ال ــك، ف ــم يقتــض الســياق خــاف ذل     مــا ل
ــد أُعــدت مذكــرة  ــوارد المذكــور لهــا فــي القســم 23 »المصطلحــات المعرفــة« فــي مذكــرة المعلومــات هــذه. هــذا وق ال
المعلومــات هــذه الخاصــة بالشــركة وفقــاً لمتطلبــات نظــام الطــرح واالدراج المعمــول بــه لــدى الهيئــة وقانــون الشــركات 
التجاريــة. عــاوة علــى ذلــك، فقــد وافقــت الهيئــة علــى مذكــرة المعلومــات المدونــة باللغــة العربيــة لطباعتهــا وتداولهــا. 
وجديــر بالذكــر أنــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي ُعقــد فــي الدوحــة بقطــر بتاريــخ 2021/1/13، وافــق 
المســاهمون علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة للشــركة بــإدراج وتســجيل جميــع أســهم الشــركة فــي ســوق الشــركات الثانيــة فــي 
بورصــة قطــر ووفقــاً للمــادة رقــم 22 مــن نظــام طــرح وإدراج االوراق الماليــة فــي الســوق الثانيــة المعتمــد مــن الهيئــة 
والصــادر بموجــب قــرار مجلــس ادارة الهيئــة رقــم 2 لعــام 2011 وتعدياتــه، تلتــزم الشــركة بيــع نســبة ال تقــل عــن عشــرة 

بالمئــة 10% مــن رأس مــال الشــركة المــدرج خــال ســنة مــن تاريــخ اإلدراج.
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1 - اشعار هام

    تهــدف مذكــرة المعلومــات هــذه إلــى تقديــم معلومــات مهمــة فيمــا يتعلــق بــاإلدراج التــي قــد تســاعد المســتثمرين المحتمليــن عنــد 
ادراج االســهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي أســهم الشــركة او عــدم االســتثمار فــي أســهم الشــركة. 
ــب الشــركة أو مستشــار اإلدراج بشــراء األســهم  ــن جان ــًة م ــذه توصي ــات ه ــرة المعلوم ــار مذك ــى المســتثمرين اعتب ال يجــب عل
المدرجــة فــي ســوق الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر. ويتحمــل كل مســتثمر مســؤولية الحصــول علــى مشــورة مهنيــة مســتقلة 
مــن قبــل خبيــر قانونــي او مالــي بشــأن االســتثمار فــي األســهم وإجــراء تقييــم مســتقل للمعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي مذكــرة 
المعلومــات هــذه باســتخدام التحليــات والتوّقعــات المناســبة. لــم يتــم تفويــض أي شــخص لــإلدالء بــأي بيانــات أو لتقديــم معلومــات 
فيمــا يتعلــق بالشــركة أو األســهم مــا عــدا األشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي مذكــرة المعلومــات هــذه. وإذا قــدم أي شــخص آخــر 
أي بيانــات أو معلومــات، فــا ينبغــي اعتبــاره مفوضــاً مــن جانــب الشــركة. يعمــل المستشــارون نيابــًة عــن الشــركة دون غيرهــا 

فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه. 

    ال يتحمــل مستشــار اإلدراج أيــة مســؤولية قانونيــة أو مهنيــة، مهمــا كان نوعهــا، عــن صحــة ودقــة واكتمــال البيانــات الماليــة 
المتضمنــة فــي نشــرة االصــدار حيــث تــم تدقيــق ومراجعــة هــذه البيانــات الماليــة مــن قبــل مدقــق حســابات آخــر إال أنــه تــم مراجعــة 

تلــك البيانــات والتحقــق مــن منطقيتهــا ومعقولياتهــا. 

ــدام  ــم 115142 تحــت اســم مجموعــة مق     تأسســت الشــركة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رق
القابضــة ذ.م.م فــي 29 مــارس 2018 وتــمَّ تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة بموجــب قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة 
ــاع  ــق الشــركاء باإلجم ــي 2021/6/21. واف ــا األساســي ف ــاد نظامه ــم اعتم ــخ 2021/1/14 وت ــم ش.ش/ 73/2021  بتاري رق
علــى ببيــان صافــي األصــول والخصــوم للشــركة والقيمــة التقريبيــة لصافــي األصــول والخصــوم بمبلــغ قــدره 275,000,000 
لاير قطــري، موزعــاً علــى 50,000,000 ســهم عــادي كمــا فــي تاريــخ إعــداد مذكــرة المعلومــات هــذه وقبــل اإلدراج مباشــرًة. 

يتضمــن ســعر اإلدراج القيمــة اإلســمية وقدرهــا ريــاالً قطريــاً واحــد 1,00 للســهم وعــاوة بقيمــة 4,50 ريــاالً قطريــاً .

    مجموعــة مقــدام القابضــة ش.م.ع.ق. هــو االســم القانونــي والتجــاري للشــركة ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي الدوحــة ص.ب. 
17654، دولــة قطــر. لــم تكــن هنــاك ســوق عامــة لألســهم قبــل اإلدراج. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة وبورصــة قطــر إلدراج األســهم بســوق الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر. ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم بســوق 
الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر خــال اإلســبوع األول مــن شــهر أغســطس 2021. يخضــع هــذا اإلدراج لقــرار الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي 2021/1/13 والنظــام األساســي والقوانيــن الســارية فــي دولــة قطــر.

ت مذكــرة المعلومــات هــذه وفًقــا لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وهــي ســارية لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ      لقــد أُعــدَّ
تحريرهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وافقتــا علــى اإلدراج، كمــا اعتمــدت هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة النســخة العربيــة مــن مذكــرة المعلومــات هــذه.

1.1 -  المستثمرون المؤهلون

    يصبــح تــداول األســهم، عقــب اإلدراج، متاًحــا للمســتثمرين القطرييــن وغيــر القطرييــن علــى حــد ســواء وفًقــا لقواعــد 
التعامــل فــي بورصــة قطــر ونظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة فــي الســوق الثانيــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة والنظــام األساســي مــع مراعــاة التحقــق مــن كل مــا لــه عاقــة باالســتثمار غيــر القطــري )األجنبــي( فــي الشــركات 

المدرجــة؛ إذ ال يجــوز أن تتجــاوز ملكيــة األجانــب 49% مــن رأس المــال. 
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1.2  -  البيانات المستقبلية

ــن  ــتقبلية م ــات المس ــذه البيان ــى ه ــرف عل ــن التع ــددة. ويمك ــتقبلية مح ــات مس ــذه بيان ــات ه ــرة المعلوم ــن مذك     تتضم
ــي وســوف وســوف  ــوي ومشــروع وخطــة وينبغ ــدف وتن ــدر وه ــع وتق ــدف وتتوق ــل )ته ــارات مث ــات أو عب خــال كلم
تستمروســوف تواصــل الســعي( أو غيرهــا مــن الكلمــات أو العبــارات ذات المعنــى المماثــل. وبالمثــل، فــإن البيانــات التــي 
تصــف إســتراتيجيات الشــركة أو أهدافهــا الرئيســية أو الفرعيــة أو خططهــا هــي بيانــات مســتقبلية أيًضــا. وتخضــع جميــع 
البيانــات المســتقبلية لمخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن وافتراضــات قــد تجعــل النتائــج الفعليــة تختلــف اختاًفــا جوهرًيــا عــن 

تلــك الــواردة فــي البيــان المســتقبلي ذي الصلــة.

    وتســتند هــذه البيانــات المســتقبلية إلــى افتراضــات مجلــس إدارة الشــركة فــي ضــوء خبرتــه بالقطــاع الــذي تعمــل فيــه 
الشــركة وكذلــك خبرتــه باالتجاهــات الســابقة واألوضــاع الحاليــة والتطــورات المســتقبلية المتوقعــة فضــًا عــن عوامــل 
ــن  ــع مــن المســتثمرين المحتملي ــى مــن يّطل ــة. وعل أخــرى يــرى مجلــس اإلدارة أنهــا مائمــة فــي ظــل الظــروف الراهن
علــى مذكــرة المعلومــات هــذه أن يــدرك أن هــذه البيانــات ال تضمــن األداء أو النتائــج المســتقبلية، فهــذه البيانــات تنطــوي 
علــى مخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن وافتراضــات. ورغــم أن مجلــس اإلدارة يــرى أن هــذه البيانــات المســتقبلية تســتند إلــى 
افتراضــات معقولــة، فعلــى المســتثمرين المحتمليــن أن يكونــوا علــى درايــة بوجــود العديــد مــن العوامــل التــي مــن شــأنها 
أن تؤثــر علــى الوضــع المالــي الفعلــي للشــركة أو أدائهــا المالــي وتــؤدي إلــى نتائــج تختلــف اختاًفــا جوهرًيــا عــن تلــك 
الــواردة فــي البيانــات المســتقبلية. وتشــمل تلــك العوامــل ضمــن أمــور أخــرى التــي جــرت مناقشــتها فــي القســم الــوارد فــي 

القســم 4 تحــت عنــوان »عوامــل المخاطــرة« فــي مذكــرة المعلومــات هــذه.

ثمة عوامل مهمة قد تجعل النتائج الفعلية تختلف بصورة جوهرية عما تتوقعه الشركة، منها ما يلي:
النتائج المستقبلية لعمليات الشركة ووضعها المالي؛  •

مستجدات األعمال المستقبلية الخاصة بالشركة؛  •
استراتيجية االستحواذ والتوسع التي تتبعها الشركة؛  •

التغييرات التنظيمية في القطاع االقتصادي الذي تعمل الشركة من خاله؛  •
األحوال العامة المتعلقة باالقتصاد واألعمال على المستويين المحلي والدولي؛  •

المنافسة الخارجية؛  •
قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها، بما في ذلك من تحديد عدد مناسب من المشاريع المائمة لحجم  •

          وأنشطة الشركة؛
تغيير القوانين أو اللوائح أو التفسيرات أو الممارسات الضريبية أو تطبيق قوانين ضريبية جديدة؛  •

الفرص السوقية المستقبلية.  •

    وفــي ضــوء وجــود تلــك العوامــل، فــإن مجلــس اإلدارة يحــّذر مــن اعتمــاد المســتثمرين المحتمليــن المفــرط علــى أيٍ 
مــن البيانــات المســتقبلية. وينبغــي العلــم أن بعــض اإلفصاحــات المتعلقــة بمخاطــر الســوق هــي، بحكــم طبيعتهــا، مجــرد 
تقديــرات وقــد تختلــف جوهرًيــا عمــا يحــدث فعلًيــا فــي المســتقبل. ونتيجــًة لذلــك، قــد تكــون األربــاح أو الخســائر المســتقبلية 
ــات المســتقبلية ال  ــإن هــذه البيان ــك، ف ــى ذل ــم تقديرهــا. وعــاوًة عل ــي ت ــك الت ــة عــن تل ــة بصــورة جوهري ــة مختلف الفعلي
ــن واآلخــر،  ــن الحي ــدة بي ــن جدي ــا. إذ تنشــأ مخاطــر وحــاالت عــدم اليقي ــت إعداده ــاول ســوى األوضــاع الســائدة وق تتن
ويســتحيل توقــع تلــك األحــداث أو مــدى تأثيرهــا علــى الشــركة أو أعمالهــا. وباســتثناء مــا تقتضيــه قواعــد ولوائــح هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة أو قواعــد التعامــل فــي بورصــة قطــر، ال يقــع علــى مجلــس اإلدارة أي التــزام بتحديــث أو تنقيــح 
البيانــات المســتقبلية الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه بعــد تاريــخ إصدارهــا، كمــا أنــه ال يعتــزم فعــل ذلــك. وتنصــح 
الشــركة المســتثمرين المحتمليــن بمتابعــة مــا تفصــح عنــه مــن معلومــات أو بيانــات بعــد اإلدراج وذلــك مــن خــال الموقــع 

.www.qe.com.qa اإللكترونــي لبورصــة قطــر علــى الرابــط التالــي
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق  - 1.3

البيانات المالية

    أُعــدت جميــع البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS(، وتــرد نســخ 
مــن البيانــات الماليــة فــي القســم 9 مــن مذكــرة المعلومــات هــذه. تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن 1 ينايــر وتنتهــي فــي 31 

ديســمبر مــن الســنة التقويميــة.

    أعدت البيانات المالية الواردة في مذكرة المعلومات هذه وفًقا لمعايير التقارير المالية التالية:

ــع  ــر عــن تجمي ــد إلعــداد تقري ــم ISAE 3420( 3420(: ارتباطــات التأكي ــد رق ــي الرتباطــات التأكي ــار الدول    المعي
ــاب. ــي نشــرات االكتت ــة ف ــة الُمتضمن ــة التصوري المعلومــات المالي

ــة المتعلقــة بالتأكيــدات والتــي يجريهــا      يتنــاول المعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد هــذا ارتباطــات التصديــق المعقول
الممــارس إلعــداد تقريــر عــن كيفيــة تجميــع الطــرف المســؤول للمعلومــات الماليــة األوليــة المدرجــة فــي نشــرة اإلصــدار.

يطبق المعيار الدولي الرتباطات التأكيد في أي من الحالتين التاليتين:

•     إذا طلبت هذه التقـارير بموجب قانون سـوق األوراق المالية أو لوائحــه )»القانون أو اللوائح ذات الصلة«( 
       في الوالية القضائية التي ستصدر فيها نشرة اإلصدار.

•     إذا كان هذا التقرير مقبوالً عموًما في هذه الوالية القضائية.

معيار المراجعة الدولي ISA 700( 700(: تكوين الرأي والتقرير عن البيانات المالية.

•    يجب على مدقق الحسابات تكوين رأي حول االلتزام بإطار إعداد التقارير المالية المطبق عند إعداد البيانات
     المالية وذلك من جميع النواحي الجوهرية.

•    من أجل تكوين هذا الرأي، يجب على مدقق الحسابات أن يقرر ما إذا كان قد حصل على تأكيد معقول بشـأن
      ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ.

•    يجب على مدقــق الحسـابات إجراء تقييم يشمل جميع النواحي الجوهـــرية الســتخاص ما إذا كانت البيانات
     المالية معدة وفًقا لمتطلبات إطـار إعداد التقارير الماليـة المطبق، على أن يشمل هذا التقييم النظر في الجوانب

     النوعية للممارسات المحاسبية للكيان، بما في ذلك مؤشرات التحيز المحتمل في أحكام اإلدارة.

•    يجب على مدقق الحسـابات تقييـم ما إذا كانت البيانات المالية تشير بشـكل كاف إطار إعــداد التقارير الماليـة
     المطبق أو توضحه.
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ــاً  ــدة وفق ــة المع ــات المالي ــة البيان ــات مراجع ــارات خاصــة – عملي ــي ISA 800( 800(: اعتب ــة الدول ــار المراجع معي
ألطــر ذات غــرض خــاص.

•    يتناول معيار المراجعة الدولي هذا االعتبارات الخاصة المأخوذة في تطبيق معايير المراجعة الدولية على 
     مراجعة البيانات المالية المعدة وفًقا إلطار ذي غرض خاص.

•    يكتب معيار المراجعة الدولي هذا في سياق مجموعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفًقا إلطار ذي غرض
     خاص.

•    ال يتجاوز معيار المراجعة الدولي هذا متطلبات معايير المراجعة الدولية األخرى، وال يهدف إلى التعامل مع
      جميع االعتبارات الخاصة التي قد تكون ذات صلة في ظروف االرتباط.

العملة المستخدمة لعرض المعلومات

    ســعر الصــرف الثابــت هــو 1.00 دوالر أمريكــي = 3.64 لاير قطــري. ورغــم أن مصــرف قطــر المركــزي يحافــظ 
علــى االرتبــاط بالــدوالر األمريكــي عنــد نفــس ســعر الصــرف منــذ عــام 1980، إال أنــه ال يوجــد أي ضمــان بــأن االرتبــاط 
بالــدوالر األمريكــي سيســتمر فــي المســتقبل، أو بأنــه ســيظل عنــد نفــس الســعر الحالــي. كمــا أن فــك ارتبــاط الــلاير القطري 
بالــدوالر األمريكــي أو إعــادة ارتباطــه بــه عنــد ســعر صــرف مختلــف قــد يترتــب عليــه تذبــذب كبيــر وإعــادة تقييــم للــلاير 
القطــري مقابــل الــدوالر األمريكــي، وســوف يمتــد هــذا التذبــذب ليشــمل عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى 
ــة فــي مذكــرة  ــم المعلومــات المالي ــة المســتخدمة فــي تقدي ــى أن العمل ــدوالر األمريكــي. وتجــدر اإلشــارة إل المرتبطــة بال

المعلومــات هــذه هــي الــلاير القطــري.

التقريب

    خضعــت بعــض األرقــام الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه للتقريــب والتعديــل. وبنــاًء عليــه، فــإن األرقــام المبينــة 
علــى أنهــا أرقــام إجماليــة فــي بعــض الجــداول قــد ال تمّثــل المجمــوع الحســابي الصحيــح لألرقــام التــي تســبقها.

معلومات القطاع والسوق

ــع  ــي مذكــرة المعلومــات هــذه مــن منشــورات و/أو مواق ــات القطــاع والســوق المســتخدمة ف ــى بيان ــم الحصــول عل     ت
ــات القطــاع  ــة بيان ــة ومعقولي ــاد بمصداقي ــك. ورغــم االعتق ــم ُيذكــر خــاف ذل ــر، مــا ل ــة متخصصــة تابعــة للغي إلكتروني
المســتخدمة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه، إال أنــه لــم يتــم التحقــق منهــا بشــكل مســتقل، ومــن ثــّم فــإن دقتهــا واســتيفاءها 

ــة للتحقــق مــن منطقيتهــا. ــة الواجب ــذل العناي ــم ب ــه ت ــن وال يمكــن ضمــان مصداقيتهــا. اال ان ــر مضموني غي
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2 - ترتيبات االدراج والتداول والتسوية

ــة أســهمها  ــة وبورصــة قطــر إلدراج كاف ــة قطــر لألســواق المالي ــى هيئ ــب إل ــل اإلدراج بطل ــد تقدمــت الشــركة قب     لق
بســوق الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر. وســيتم تــداول األســهم إلكترونًيــا مــن خــال نفــس نظــام التــداول اإللكترونــي 

المطبــق لــدى بورصــة قطــر.

ــوق  ــي س ــهم ف ــداول األس ــدء ت ــخ اإلدراج وب ــب تاري ــن، عق ــخاص االعتباريي ــراد واألش ــع األف ــمح لجمي ــوف ُيس     وس
الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر، بشــراء األســهم وفًقــا لقواعــد التعامــل فــي بورصــة قطــر وللقوانيــن المعمــول بهــا. 
ــق مــع  ــا للنظــام األساســي للشــركة ولقواعــد بورصــة قطــر وبمــا يتف ــة وفًق ــل ملكيتهــا بحري ــداول األســهم ونق ويمكــن ت
القوانيــن المعمــول بهــا فــي قطــر والقواعــد واللوائــح الخاصــة بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة، والتــي تنــص علــى جملــة 
ــن  ــا عــن 49% م ــد مجموعه ــي تشــترط أال يزي ــن، والت ــر القطريي ــة غي ــى ملكي ــود المفروضــة عل ــا القي ــن بينه ــور م أم
رأس مــال الشــركة فــي أي وقــت ومــن المقــرر أن تكــون أســهم الشــركة قــد ســجلت لــدى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي 

ــد اإلدراج. )1(  ــة عن ــألوراق المالي ل

    تخضــع التــداوالت علــى األســهم التــي تــم قبولهــا فــي بورصــة قطــر الــى دورة تســوية لمــدة ثــاث أيــام )T+3( وفقــاً 
ــع )DVP( وفــق  ــل الدف ــة وفضــاً عــن إجــراءات التســليم مقاب ــألوراق المالي ــداع المركــزي ل لقواعــد شــركة قطــر لإلي

اإلجــراءات المعتمــدة لــدى الســوق المدرجــة فيــه تلــك األســهم.

 1 - المصدر: معلومات اإلدارة
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3 - منهجيات التقييم

    لقــد تــم إعــداد التقييــم لشــركة مقــدام القابضــة حيــث أن 100% مــن رأســمالها المصــدر ســوف يتــم إدراجــه. وقــد قــام 
المقيــم المســتقل بإعــداد تقييــم كمــا هــو موضــح أدنــاه.

    إن أي تقييــم هــو وجهــة نظــر ذاتيــة ويســتند إلــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا منهجيــات التقييــم المســتخدمة، والتوقعــات 
الماليــة للشــركة واالفتراضــات الرئيســية، فضــاً عــن العوامــل المدفوعــة بقــوى الســوق )مثــل أســعار الســلع والتعريفــات 
ــع الشــركات  ــة م ــي القطــاع والمقارن ــات المســتثمرين ف ــك(، وتوجه ــى ذل ــا إل ــة وم ــواردات واألنظم ــى ال ــة عل الجمركي

المماثلــة.

    يتعّيــن علــى المســتثمرين المحتمليــن فــي الشــركة )بمــا فــي ذلــك مستشــاريهم( إجــراء تقييمهــم الخــاص فيمــا يتعلــق 
بتقييــم الشــركة، وتحديــد مــا إذا كانــوا سيســتثمرون فيهــا أم ال ومــا إذا كانــوا يعتبــرون أن ســعر االدراج يعكــس بدقــة قيمــة 
الشــركة أم ال، وكذلــك مــن المهــم االنتبــاه إلــى أن ســعر تــداول األســهم اليومــي بعــد االدراج ربمــا يكــون أعلــى أو أقــل مــن 
ســعر االدراج، وربمــا يعكــس بدقــة قيمــة الشــركة القائمــة أو ال يعكســه بالضــرورة. وعلــى وجــه الخصــوص فــإن علــى 

المســتثمرين المحتمليــن قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل وفهمهــا، بمــا فــي ذلــك قســم “عوامــل المخاطــر”.

    تــم إعــداد التقييــم للشــركة بهــدف االمتثــال لنظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق 
ــي  ــتثمارية. وف ــرارات االس ــاذ الق ــي اتخ ــه ف ــتعانة ب ــه أو االس ــتثمرين علي ــاد المس ــدف اعتم ــداده به ــم إع ــم يت ــة ول المالي
ســبيل إجــراء تقييــم للشــركة، فقــد تمــت االســتعانة بالمعلومــات المقّدمــة مــن جانــب فريــق إدارة الشــركة، بمــا فيهــا خطــط 
العمــل، وكذلــك بيانــات الســوق العامــة وأبحــاث القطــاع، كمــا وضعــت الشــركة افتراضــات ماليــة محــّددة. وقــدم فريــق 
إدارة الشــركة المعلومــات واإلرشــادات الخاصــة بــاألداء الســابق والبيانــات الماليــة لألنشــطة التجاريــة وخطــط العمــل بمــا 
فــي ذلــك التوقعــات الماليــة والــرؤى المحــّددة للقطــاع، كمــا وضــع فريــق إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة خطــط العمــل 
للشــركة والتــي تســتند فيهــا االفتراضــات الرئيســية علــى البيانــات الــواردة مــن االستشــاريين الخارجييــن ونظــرة اإلدارة 
للســوق. وبطبيعــة الحــال فــإن خطــة العمــل تفتــرض اســتمرار األوضــاع الديناميكيــة الحاليــة للســوق المحلــي والظــروف 

الجيوسياســية الســائدة.

ــا اإلدارة  ــي قدمته ــة الت ــة المتوقع ــات المالي ــن البيان ــة بي ــات جوهري ــة وجــود اختاف ــى إمكاني ــاه إل ــم االنتب ــن المه     وم
ــدات بشــأن  ــة تأكي ــدم أي ــة آراء وال يق ــدي أي ــم يب ــم ل ــإن المقي ــه، ف ــاًء علي ــد تحققهــا الشــركة. وبن ــي ق ــة الت ــج الفعلي والنتائ

ــل اإلدارة. ــن قب ــة م ــة المقدم ــات المالي ــك التوقع ــق تل ــة تحقي إمكاني

    قــد يتــم اســتخدام مجموعــة مختلفــة مــن منهجيــات التقييــم لتقييــم الشــركة. لقــد تــم النظــر إلــى عــدد مــن أســاليب التقييــم 
المعتــرف بهــا لغايــات قيــام المقيــم بتحليلهــا. لقــد تــم تقييــم 100% مــن الحقــوق فــي الشــركة بتاريــخ 31 ديســمبر 2020 
علــى أســاس ســيطرة قابلــة للتســويق )قبــل أن يتــم النظــر إلــى أيــة خصومــات مثــل الخصومــات التــي قــد تنطبــق لغايــات 
االدراج( علــى أســاس خطــة العمــل التــي تــم تزويــد المقيــم بهــا مــن قبــل اإلدارة. ولذلــك فــإن التقييــم قــد يكــون مختلفــا 
ــل  ــاج الدخ ــى منه ــا عل ــدت أساس ــركة اعتم ــة الش ــر قيم ــدة لتقدي ــة المعتم ــهم االدراج. المنهجي ــمية ألس ــة اإلس ــن القيم ع
)باســتخدام اســلوب التدفقــات الماليــة المخصومــة( ثــم تــم القيــام بمقارنــة التقييــم مــع أســاليب التقييــم األخــرى بمــا فــي ذلــك 

المضاعفــات الســوقية المبنيــة علــى الشــركات الشــبيهة المدرجــة.
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4 - عوامل المخاطرة

ــة  ــل المخاطــرة المتعلق ــة عوام ــي األســهم، أن يدرســوا بعناي ــل االســتثمار ف ــن، قب ــى المســتثمرين المحتملي     يجــب عل
بأعمــال الشــركة وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي قطــر، جنًبــا إلــى جنــب مــع جميــع المعلومــات األخــرى 
ــا هــي مخاطــر  ــي ذكره ــس إدارة الشــركة أن المخاطــر التال ــرى أعضــاء مجل ــذه. ي ــات ه ــرة المعلوم ــي مذك ــواردة ف ال

رئيســية تواجــه الشــركة وأعمالهــا.

    ومــع ذلــك، ال تقتصــر المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن التــي تواجههــا الشــركة علــى تلــك المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن 
فقــط، بــل إن هنــاك مخاطــر وحــاالت عــدم يقيــن أخــرى ليســت معروفــة للشــركة فــي الوقــت الراهــن أو تعتقــد الشــركة 
فــي الوقــت الحالــي أن تأثيــر هــذه المخاطــر ليــس جوهرًيــا وربمــا قــد يكــون لهــا أيًضــا أثــر ســلبي علــى الوضــع المالــي 
أو علــى نجــاح الشــركة فــي إنجــاز أعمالهــا. فــي حالــة وقــوع أي مــن هــذه المخاطــر أو وقــوع مجموعــة منهــا، فقــد تتأثــر 
أعمــال الشــركة أو مركزهــا المالــي أو التدفقــات النقديــة أو نتائــج العمليــات التشــغيلية تأثــًرا ســلبًيا، ممــا يؤثــر علــى قيمــة 
األســهم فيهــا. فضــاً عــن ذلــك، تحتــوي مذكــرة المعلومــات هــذه علــى بيانــات مســتقبلية تخضــع لمخاطــر وحــاالت عــدم 

اليقيــن. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة عــن تلــك المتوقعــة فــي البيانــات المســتقبلية.

    إن المخاطــر الــواردة أدنــاه مرتبطــة ببعضهــا إلــى حــد مــا. إذ قــد يــؤدي وقــوع عامــل واحــد مــن عوامــل المخاطــرة 
إلــى ظهــور مخاطــر أخــرى علــى إثرهــا مباشــرة. علــى ســبيل المثــال، إذا حــدث تراجــع كبيــر فــي اقتصــاد دولــة قطــر، 
فــإن الشــركة قــد تتكبــد تكاليــف تشــغيل ضخمــة ومــن ثــم قــد تواجــه حاجــة متزايــدة للحصــول علــى الســيولة ونتيجــة لذلــك 

قــد تتحمــل الشــركة ديونــاً ضخمــة.

4.1 - المخاطر المرتبطة بالشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بعجز الشركة عن توزيع األرباح أو توزيع أرباح أقل من المتوقع

    تقــوم الجمعيــة العامــة بإقــرار توزيــع األربــاح علــى المســاهمين بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة. ويجــوز لمجلس 
اإلدارة أن يوصــي بعــدم توزيــع أربــاح األســهم أو توزيــع أربــاح أقــل مــن تلــك المتوقعــة مــن قبــل المســتثمرين. كمــا يجــوز 
للجمعيــة العامــة أن ترفــض توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح األســهم. قــد يتغيــر مبلــغ أربــاح األســهم مــن ســنة 
ألخــرى، كمــا أن توافــر أربــاح األســهم قــد يتأثــر بفعــل عــدد مــن العوامــل بمــا فيهــا قــدرة الشــركة علــى تحقيــق األربــاح 
والمصروفــات الرأســمالية والوضــع المالــي للشــركة وشــروط االحتياطــي القانونــي أو االحتياطــي االختيــاري ومديونيــة 
الشــركة والوضــع االقتصــادي وأيــة عوامــل أخــرى قــد يدرســها مجلــس اإلدارة عنــد قيامــه بتقديــم التوصيــة. وال توجــد أيــة 
ضمانــات بــأن أربــاح األســهم ســُتدفع فــي أيــة ســنة بعينهــا أو بقيمــة أربــاح األســهم التــي ســتدفع فــي ســنة بعينهــا. ولكــن 

تعتــزم الشــركة توزيــع أربــاح الســنة الماليــة 2021 )إذا تحققــت( علــى المســاهمين فــي العــام 2022.

التغيرات في اللوائح المالية بما فيها الضريبية المطبقة على الشركة

    بتاريــخ مذكــرة المعلومــات هــذه وبنــاء علــى التشــريعات الضريبيــة الســائدة بالنســبة للشــركات المدرجــة علــى بورصــة 
قطــر مــن المفتــرض أن تكــون أربــاح الشــركة بعــد إدراجهــا معفــاة مــن الضريبــة علــى الدخــل. غيــر أنــه ال يمكــن ضمــان 
ــريعات  ــل التش ــدم تعدي ــان ع ــركة، أو ضم ــى الش ــا عل ــة قطــر بفرضه ــوم دول ــد تق ــتقبلية ق ــوم مس ــب أو رس ــة ضرائ أي
الضريبيــة الســائدة حيــث قــد تؤثــر أيــة تغيــرات فــي القوانيــن الماليــة والضريبيــة بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا الماليــة ونتائــج عمليــات التشــغيل وأفقهــا المســتقبلي.
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تعطل نظم المعلومات بالشركة أو انهيارها

ــات  ــر نظــم عملي ــى تشــغيل وأداء وتطوي ــن عــدة أمــور عل ــة ألعمــال الشــركة مــن بي     يعتمــد التشــغيل واإلدارة الفعال
تقنيــة المعلومــات فــي الشــركة. حيــث مــن الممكــن أال يتــم تركيــب وإدارة نظــم تقنيــة المعلومــات الجديــدة أو أيــة تغييــرات 
فــي نظــم اإلدارة بصــورة ناجحــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم كفــاءة بيئــة نظــم تقنيــة المعلومــات لدعــم احتياجــات أعمــال 
الشــركة وأهدافهــا. كمــا أن أي قصــور واضــح فــي أداء نظــم تقنيــة المعلومــات فــي الشــركة قــد يــؤدي إلــى فقــدان الرقابــة 
علــى بيانــات األعمــال الحرجــة و/أو النظــم، ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا الماليــة 

ونتائــج عمليــات التشــغيل وأفقهــا المســتقبلي.

قصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة

ــرات إلدارة  ــون بخب ــن يتمتع ــدراء التنفيذيي ــار الم ــإن كب ــي ف ــة، وبالتال ــركة خاص ــها كش ــذ تأسيس ــركة من ــل الش     تعم
ــة بالســوق  ــة مدرج ــاهمة عام ــي إدارة شــركة مس ــرات ف ــم أي خب ــر لديه ــد ال تتوف ــدودة وق شــركات ذات مســؤولية مح
ــى وجــه  ــار المــدراء التنفيذيــن عل ــى كب ــة قطــر. وســيتوجب عل ــد باللوائــح واألنظمــة التــي تخضــع لهــا فــي دول أو التقي
ــزام الشــركة باألنظمــة  ــب الت ــى جان ــي إدارة الشــركة، إل ــي أو الخارجــي ف ــب الداخل ــى التدري الخصــوص الحصــول عل
ــن إلدارة  ــدراء التنفيذيي ــار الم ــه كب ــذي يخصص ــت ال ــن الوق ــل م ــا يقل ــة مم ــاح ذات العاق ــات اإلفص ــح ومتطلب واللوائ
األعمــال اليوميــة للشــركة. وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العاقــة، وقــد 

ــا. ــج عملياته ــي ونتائ ــال الشــركة ومركزهــا المال ــى أعم ــر ســلبي وجوهــري عل ــك تأثي يكــون لذل

المخاطر المرتبطة بأعمال وعمليات الشركات التابعة  - 4.2

الشروط التعاقدية مع الموردين

ــدى الشــركة عــدة      لقــد أبرمــت الشــركات التابعــة كافــة اتفاقياتهــا مــع مورديهــا علــى أســاس غيــر حصــري ولكــن ل
مورديــن وال تعتمــد علــى مــورد معيــن - ويعنــي ذلــك أنــه يحــق للمورديــن إبــرام اتفاقيــات مــع منافســي الشــركات التابعــة 
ــة  ــن. وباإلضاف ــع الموردي ــا م ــة بموجــب اتفاقياته ــا الشــركات التابع ــي تتلقاه ــات الت ــس المنتجــات والخدم بخصــوص نف
إلــى ذلــك، يجــوز للمورديــن إنهــاء بعــض االتفاقيــات بــدون أي ســبب. وفــي حــال أبــرم أي مــن مــوردي الشــركة اتفاقيــة 
حصريــة مــع منافــٍس مــا أو فــي حــال تــم إنهــاء أو عــدم تجديــد اتفاقيــة الشــركات التابعــة مــع ذلــك المــورد، فإنــه ال يوجــد 
أي ضمــان أن الشــركات التابعــة قــادرة علــى إبــرام عقــود بديلــة مــع مورديــن آخريــن بشــروط وأحــكام مماثلــة. وقــد يكــون 
ــى أعمالهــا ومركزهــا  ــى المنتجــات والخدمــات التــي تعرضهــا الشــركات التابعــة وعل ــك تأثيــر ســلبي وجوهــري عل لذل

المالــي ونتائــج عملياتهــا.

يمكــن أن يكــون لوبــاء كوفيــد -19 تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركات التابعــة وعملياتهــم واألســواق والمجتمعــات التــي 
تعمــل فيهــا وشــركاؤهم وعمالئهم

يصعــب تقييــم أو التنبــؤ بالتأثيــر والمــدة المحتملــة لوبــاء كوفيــد - 19 علــى االقتصــاد العالمــي والشــركات التابعــة. تشــمل 
التأثيــرات المحتملــة مــا يلــي:

قـد يواجـه العمـاء المحتمـلون والعمـاء الحاليـون في الشـركات التابعـة تباطـًؤا في أعمـالهم، مما قـد يـؤدي  •
          بدوره إلى انخفـاض الطلب على الخـدمات وإطالة دورات المبيعات وفقدان العماء وصعوبات في التحصيل.
يعمـل موظفـو الشـركات التابعـة من المنزل بشكل متـكرر أكثـر مما كانـوا عليـه في المـاضي، مما قد يؤدي  •

         إلى انخفاض إنتاجية الموظف ومعنوياته مع زيادة التناقص غير المرغوب فيه للموظفين.
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تسـتمر الشـركات التابعـة في تحمـل التكاليف الثابتـة، وخاصـة بالنسـبة لإليجــار.  •
قد تستمر الشركات التابعة في مواجهة اضطرابات في تخطيط النمو، مثل المرافق والتوسع.  •

يمكن للموردين المهمين للشركات التابعة أن يتوقفوا عن العمل.  •

     أي مما سبق قد يؤثر سلًبا على األعمال والوضع المالي ونتائج العمليات للشركات التابعة.

التسويق المباشر لموردي الشركات التابعة

    تعتمــد أعمــال الشــركات التابعــة علــى تســويق وبيــع خدمــات ومنتجــات بمــا فــي ذلــك خدمــات التخصيــص )والتــي 
تضمــن تعديــل منتجــات المورديــن لكــي تتناســب مــع احتياجــات وأعمــال عمــاء الشــركات التابعــة( وخدمــات مــا بعــد 
البيــع المقدمــة لألطــراف األخــرى. وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، إن المبيعــات المباشــرة بيــن المورديــن )المصنعيــن( 
والمســتخدمين النهائييــن فــي دولــة قطــر محــدودة )أو غيــر موجــودة(، وبالتالــي يعتمــد المورديــن علــى موزعيــن محلييــن 
)مثــل الشــركات التابعــة( لتســويق وبيــع وتوزيــع منتجاتهــم وخدماتهــم فــي دولــة قطــر. وفــي حــال قــرر أحــد مــن مورديــن 
الشــركات التابعــة الرئيســيين بتوســيع نطــاق عملياتهــم فــي دولــة قطــر مــن خــال بيــع وتوفيــر خدماتهــم بشــكل مباشــر 
للمســتخدمين النهائييــن، فمــن الممكــن أن تنخفــض حصــة الشــركات التابعــة فــي الســوق، وقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

رفع أسعار الخدمات والمنتجات من قبل الموردين الرئيسين

    تســتطيع الشــركات التابعــة الحصــول علــى أســعار تنافســية مــن مورديهــا الرئيســيين نظــراً لتصنيفهــا كشــريك مميــز 
ــي  ــم دوري والت ــا لتقيي ــك المزاي ــة، وتخضــع تل ــة خــال الســنوات الماضي ــة والكمي ــر النوعي ــتيفاءها للمعايي بموجــب اس
ــعار  ــاع أس ــال ارتف ــي ح ــاً ف ــة جوهري ــركات التابع ــات الش ــف عملي ــتتأثر تكالي ــنوي. وس ــاس س ــى أس ــادًة عل يحصــل ع
الخدمــات والمنتجــات المقدمــة للشــركات التابعــة مــن قبــل أي مــن مورديهــا الرئيســيين، وعلــى ســبيل المثــال، إذا تــم رفــع 
االســعار مــن خــال إزالــة أو تقليــل المزايــا المقدمــة. ســتضطر الشــركات التابعــة أن تتكبــد هــذه الزيــادات فــي التكاليــف 
فــي حــال لــم تســتطيع الشــركات التابعــة أن ترفــع أســعار المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا لعمائهــا، وقــد يكــون لذلــك 

تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.

عدم قدرة الشركات التابعة على مواكبة تطورات القطاع

    يتميــز قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بتغيــرات تكنولوجيــة ســريعة، ويشــمل ذلــك التغيــر والتطــّور علــى معاييــر 
ــة المنتــج وتقليــل  ــدة للعمــاء التــي مــن الممكــن أن تتســبب بتقليــص مــدة فعالي ــم منتجــات وخدمــات جدي ــة وتقدي صناعي
ــك التطــورات وتحســين  ــى إدخــال تل ــا عل ــى قدرته ــة المســتقبلي عل ــد نجــاح الشــركات التابع عمــره االفتراضــي. ويعتم
ــي  ــات العمــاء ضمــن إطــار زمن ــدة الســتيفاء متطلب ــى خدمــات جدي ــة أو الحصــول عل ــة الحالي ــة والفني ــا التقني محفظته
وتكاليــف معقولــة وفّعالــة. وال يوجــد ضمــان أن تحقــق نجاحــاً فــي تقديــم تلــك التحديثــات أو االســتجابة لهــا وفقــاً إلطــار 
زمنــي فّعــال وتكاليــف معقولــة، وال يوجــد أي ضمــان لنجــاح تلــك الخدمــات أو التقنيــات التــي يقدمهــا المــورد فــي القطــاع 
ــم  ــي تقدي ــد ال تنجــح الشــركات التابعــة ف ــك التطــورات. وق ــي حــال تمكــن الشــركات التابعــة مــن االســتجابة لتل ــى ف حت
خدمــات جديــدة أو مطــورة نتيجــة لعــدم وجــود طلــب كافــي مــن قبــل عمائهــا لتلــك الخدمــات أو فــي حــال لــم تســتطيع 
الشــركات التابعــة أن تقــدم أو تحــدث تلــك الخدمــات الجديــدة بطريقــة فعالــة. ســيكون لعــدم قــدرة الشــركات التابعــة علــى 
تلبيــة متطلبــات قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت المتطــّورة باســتمرار، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالتقنيــات المســتجدة 

أو القديمــة تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــم ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.
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عدم قدرة الشركات التابعة على التكيف لمتطلبات العمالء

ــد يؤثــر أي  ــات العمــاء واتجــاه الســوق. وق ــة المعلومــات واالتصــاالت حســاس للتغيــرات فــي رغب     يعــد قطــاع تقني
تغييــر يطــرأ علــى رغبــات العمــاء ومتطلباتهــم علــى منتجــات وخدمــات الشــركات التابعــة مــن خــال جعلهــا أقــل فعاليــة 
وطلبــاً. علــى ســبيل المثــال، أي مخــاوف خاصــة بحصــول احتيــال أو المتعلقــة بخصوصيــة المعلومــات أو غيرهــا مــن 
المســائل المشــابهة قــد تقلــل رغبــة العمــاء وشــركات التجاريــة مــن طلــب المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركات 

التابعــة أو ســتقوم بطرحهــا مســتقباً.

ــب أو  ــت مناس ــال وق ــاء خ ــات العم ــي رغب ــرات ف ــم لتغيي ــى التأقل ــادرة عل ــر ق ــة غي ــركات التابع ــون الش ــد تك     وق
بتكلفــة مقبولــة. وكمــا قــد تكــون الشــركات التابعــة غيــر قــادرة علــى توفيــر منتجــات جديــدة تلبــي رغبــات العمــاء مــن 
مورديهــا و/أو قــد يوفــر منافســي الشــركات التابعــة خيــارات أفضــل للعمــاء. وقــد يــؤدي أي تغييــر يطــرأ علــى رغبــات 
العمــاء النخفــاض فــي طلبهــم علــى المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركات التابعــة، وقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى أعمالهــم ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.

المخاطر المتعلقة بتغيرات نسب اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله

    تنــص العقــود وأوامــر الشــراء المبرمــة بيــن الشــركات التابعــة وعمائهــا علــى شــروط وأحــكام تتعلــق بإنهــاء نطــاق 
عمــل المشــروع أو تأجيلــه أو تقليلــه وفقــاً لرغبــة العمــاء. وفــي حــال قــام أحــد عمــاء الشــركات التابعــة بإنهــاء نطــاق 
ــة. وفــي  ــرادات المشــروع وســيولته النقدي ــى إي ــك ســيؤثر بشــكل ســلبي عل ــإن ذل ــه ف ــه أو تقليل عمــل المشــروع أو تأجيل
حــال كان العقــد أو أمــر الشــراء يتعلــق بأحــد مشــاريع الشــركات التابعــة الكبيــرة والجوهريــة الخاضعــة لشــروط وأحــكام 
اإلنهــاء أو التأجيــل أو التقليــل لنطــاق عملهــا، فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــم ومركزهــم المالــي 

ونتائــج عملياتهــم.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع األطراف الحكومية

    تعتمــد أعمــال وأربــاح الشــركات التابعــة بشــكل كبيــر علــى الخدمــات التــي تقدمهــا لعمائهــم بشــكل عــام وللخدمــات 
التــي تقدمهــا لألطــراف الحكوميــة وشــبة الحكوميــة بشــكل خــاص، حيــث بلغــت نســبة مبيعــات الشــركات التابعــة %36 
ــوزارات بشــكل  ــة )وتشــمل ال ــة وشــبة الحكومي ــات الشــركة خــال عــام 2020. لألطــراف الحكومي ــي مبيع ــن إجمال م
ــي تســيطر  ــر مباشــر أو الشــركات الت ــة والشــركات المملوكــة للحكومــة بشــكل مباشــر أو غي ــات الحكومي مباشــر والهيئ
عليهــا الحكومــة مــن خــال نســبة ملكيتهــا أو قدرتهــا علــى تعييــن أعضــاء اإلدارة(. وتتركــز المخاطــر المتعلقــة فــي العقــود 
الحكوميــة بعمليــة التعاقــد نفســها، بمــا فــي ذلــك التأخــر فــي عمليــة الحصــول علــى الموافقــات الداخليــة لمباشــرة العقــود 
ــل الجهــات  ــم ترســيتها مــن قب ــي يت ــود الت ــى عــدد وقيمــة وشــروط العق ــر عل ــد تأث ــي ق ــة الت وعوامــل سياســية واقتصادي
ــه  ــا أن ــة األخــرى وكم ــود التجاري ــة مــع العق ــر شــدة مقارن ــى شــروط أكث ــة عل ــود الحكومي ــوي العق ــا تحت ــة. كم الحكومي
يصعــب مناقشــة شــروط وأحــكام العقــود الحكوميــة التــي تبرمهــا الشــركة مقارنــًة بالعقــود التجاريــة األخــرى. وقــد يكــون 

لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم .

ــاع  ــي القط ــا ف ــع عمائه ــة م ــدة وثابت ــات جي ــاظ بعاق ــن االحتف ــة م ــركات التابع ــن الش ــدم تمك ــال ع ــي ح     وأيضــاً ف
ــاض أو  ــك انخف ــبب ذل ــث سيس ــم، حي ــج عملياته ــى نتائ ــري عل ــلبي وجوه ــكل س ــك بش ــيؤثر ذل ــبٍب س ــي ألي س الحكوم
تقلبــات فــي نســبة مبيعاتهــم وأرباحهــم. وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أداء الشــركات التابعــة فــي المســتقبل 
ونتائجهــم وتوقعاتهــم ومركزهــم المالــي وســعر الســهم ككل. وتشــمل المســائل التــي تؤثــر ســلبياً وجوهريــاً علــى إيــرادات 

الشــركات التابعــة مــن االطــراف الحكوميــة التالــي:
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1 - عدم مقدرة الشركات التابعة على تجديد عقودها مع العميل عند إنتهائها، أو في حال رغبة العماء بعدم تجديد العقد.
2 - تعديل أحكام العقد بحيث ال تتوافق مع المصالح المالية للشركات التابعة.

3 - عدم مقدرة الشركات التابعة بااللتزام بأحكام عقود معينة والتي ينتج عنها إنهاء ذلك العقد أو تعديل أحكامه.
4 - إنهاء أو سحب العقد بناًء على طلب من العميل.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية

    تعتمــد الشــركات التابعــة علــى الكــوادر البشــرية لتقديــم الخدمــات لعمائهــم وفــي حــال لــم تســتطيع الشــركات التابعــة 
تخصيــص فريــق العمــل المناســب فمــن الممكــن أال تتمكــن مــن تقديــم مشــاريعها ضمــن الجــدول الزمنــي أو المواصفــات 
ــن  ــن تعيي ــة م ــن الشــركات التابع ــم تتمك ــي حــال ل ــة، ف ــق بمشــاريع التشــغيل والصيان ــا يتعل ــل. وفيم ــا العمي ــي حدده الت
موظفيــن مــن مقــدم خدمــات حالــي أو مصــادر خارجيــة فقــد تتأخــر فــي تنقيــذ المشــروع ضمــن الوقــت المحــدد وإن لــم 
تتمكــن مــن إنهــاء أو نقــل خدمــات موظفيهــا عنــد انتهــاء المشــروع أو عــدم تجديــده لمقــدم الخدمــات الجديــد، ســيتواجد 
لــدى الشــركات التابعــة نســبة موظفيــن أكثــر مــن احتياجاتهــا والــذي قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع فــي تكاليــف التشــغيل ومعــدالت 

أرباحهــم. وقــد يكــون ألي مــن ذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــم ونتائــج عملياتهــم ومركزهــم المالــي.

المخاطر المتعلقة بالقدرة على توفير متطلبات رأس المال

ــي ونتائــج عملياتهــم  ــى رأســمالهم العامــل ومركزهــم المال ــذ وتوســيع أعمالهــم عل ــد تنفي     تعتمــد الشــركات التابعــة عن
وتدفقاتهــم النقديــة باإلضافــة إلــى التمويــل الخارجــي مــن البنــوك التجاريــة. إن مقــدرة الشــركات التابعــة علــى الحصــول 
علــى القــروض والتســهيات مــن جهــات التمويــل المختلفــة بتكلفــة متدنيــة أو شــروط مقبولــة تجاريــاً تتوقــف علــى وضــع 
الشــركات التابعــة المالــي المســتقبلي، والوضــع االقتصــادي العــام، وحالــة األســواق الماليــة، نســبة »المرابحــة«، وتوافــر 
االئتمــان مــن قبــل المصــارف أو الجهــات المقرضــة األخــرى، وثقــة المقرضيــن فــي الشــركات التابعــة. وقــد ال تتمكــن 
الشــركات التابعــة مــن الحصــول علــى تمويــل كاٍف أو مناســب فــي المســتقبل لتمويــل نموهــم وتنفيــذ خططهــم التوســعية 

ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــم ونتائــج عملياتهــم ومركزهــم المالــي وتوقعاتهــم المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل

    تعتمــد قــدرة الشــركات التابعــة علــى االحتفــاظ بعمائهــم الحالييــن وكســب عمــاء جــدد علــى قدرتهــم لتقديــم خدمــات 
فّعالــة ودقيقــة ذات مســتوى أداء عــاٍل. وال يوجــد أي ضمــان أن الشــركات التابعــة ستســتطيع أن تحافــظ علــى هــذه المعاييــر 
فــي المســتقبل. ســتتأثر عمليــات الشــركات التابعــة فــي حــال تــم ربطهــم فــي حــاالت اختــراق أنظمــة، أو عــدم التزامهــم 
بإتمــام المشــاريع فــي الوقــت المحــدد أو إخالهــم بالبيانــات أو خســارة أو ضــرر نتيجــة ألجهــزة أو أنظمــة توفــره الشــركات 
التابعــة لعمائهــا. وســيكون لذلــك تأثيــر كبيــر علــى نطــاق أعمالهــم، وخصوصــاً فــي حــال ســبب ذلــك انخفــاض ملحــوظ 
فــي حجــم وعــدد عمــاء الشــركات التابعــة أو التأثيــر علــى قدرتهــم لجــذب عمــاء جــدد. وقــد يكــون ذلــك تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ونتائــج عملياتهــم ومركزهــم المالــي وتوقعاتهــم المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركات التابعة

ــم عملهــم  ــز طاق ــي الوعــب. ونظــراً لتركي ــر مكتبهــا الرئيســي ف ــاً عب ــر عملياتهــا حالي     تعمــل الشــركات التابعــة وتدي
ــي حــال  ــم ف ــج عملياته ــة ونتائ ــال الشــركات التابع ــى أعم ــر عل ــك تأثي ــق، ســيكون هنال ــي المراف والمصــادر األخــرى ف
تعرضــت المرافــق ألضــرار ناتجــة عــن كــوارث طبيعيــة، بمــا فــي ذلــك الــزالزل والفيضانــات والحرائــق أو غيرهــا مــن 
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الكــوارث الطبيعيــة والتــي مــن شــأنها أن تخلــف أو تتســبب بأضــرار جســيمة للمرافــق والعقــارات. وســيكون لذلــك تأثيــر 
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي وتوقعاتهــم المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات

    تعتمــد الشــركات التابعــة فــي أعمالهــم بشــكل كبيــر علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات حتــى تتمكــن مــن الربــط بيــن وحــدات 
أعمالهــم عــن طريــق برمجيــات الشــركات التابعــة وأنظمتهــم وأجهزتهــم. وســيؤثر أي تعّطــل فــي أنظمــة تقنيــة المعلومــات 
ــا الشــركات  ــي تقدمه ــات الت ــل الخدم ــب وتســجيل وتحلي ــم بتعق ــى قدرته ــري عل ــلبي وجوه ــة بشــكل س الشــركات التابع
التابعــة لعمائهــا، ممــا ســيقلل مــن قدرتهــم علــى تقديــم خدماتهــم بفعاليــة. وقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى 

أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.

المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ استراتيجيات األعمال والمشاريع المستقبلية

    يعتمــد نجــاح أعمــال الشــركات التابعــة علــى قدرتهــم علــى تنفيــذ اســتراتيجيات أعمالهــم ومشــاريعهم المســتقبلية بفعاليــة. 
ال يوجــد هنــاك أي ضمــان علــى قــدرة الشــركات التابعــة أن تنفــذ اســتراتيجياتها ومشــاريعها المســتقبلية بالوقــت المحــدد 
وضمــن الميزانيــة المحــددة. وقــد يكــون هنــاك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي 

ونتائــج عملياتهــم فــي حــال لــم يتمكنــوا مــن تنفيــذ اســتراتيجيتهم وأعمالهــم.

المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركات التابعة من الحصول على تغطية تأمينية شاملة للمخاطر المرتبطة 
بعملياتها

    تحتفــظ الشــركات التابعــة بغطــاء تأمينــي يشــمل عــدة أنــواع مــن بوالــص التأميــن، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
ــة بمبلــغ  التزامــات التأميــن العامــة وتأميــن المنتجــات. وتعتقــد الشــركات التابعــة بأنهــا قــد ضمنــت المخاطــر ذات الصل
معقــول ومناســب تجاريــاً ألعمالهــا، وقــد تتأثــر عمليــات الشــركات التابعــة بعــدد مــن المخاطــر التــي ال تتوفــر لهــا تغطيــة 
ــي  ــع أحــداث ف ــن أن تق ــن الممك ــة. وم ــر معقول ــة غي ــن بأســعار تجاري ــة ولك ــة تأميني ــا تغطي ــر له ــي تتوف ــة أو الت تأميني
المســتقبل ال تكــون الشــركات التابعــة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر المحتملــة أو قــد ال تكــون مؤمنــة علــى اإلطاق 
ــا أنواعــاً  ــة يســتثنى بموجبه ــى اســتثناءات أو حــدود للتغطي ــن الخاصــة بالشــركات التابعــة عل ــق التأمي ــا تشــتمل وثائ كم
محــددة مــن الخســائر والتلــف والمســؤولية مــن التغطيــة التأمينيــة. وفــي هــذه الحــاالت ســتتكبد الشــركات التابعــة خســائر 

مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى أعمالهــم ونتائــج عملياتهــم.

ــن  ــى شــركة التأمي ــى اللجــوء إل ــك، مــن الممكــن أن تنشــا حــاالت تســتدعي الشــركات التابعــة إل ــى ذل ــة إل     وباإلضاف
المعنيــة لتعويضهــا عــن أي خســارة أو ضــرر مؤمــن عليــه يلحــق بهــا أو أن تتجــاوز قيمــة مطالبــات الشــركات التابعــة 
قيمــة بوليصــة التأميــن التــي تحتفــظ بــه، أو أال يكــون الضــرر الــذي لحــق بهــا مغطــى أو يتــم رفــض مطالبــة التعويــض 
ــى  ــن الحصــول عل ــة م ــركات التابع ــن الش ــد ال تتمك ــة. وق ــن المعني ــركة التأمي ــة لش ــركات التابع ــل الش ــن قب ــة م المقدم
غطــاء تأمينــي كاف نظــراً الرتفــاع معــدالت أقســاط التأميــن أو عــدم توفرهــا )نتيجــة لزيــادة فــي قيمــة القســط أو زيــادة 
فــي الخصومــات أو متطلبــات التأميــن المشــتركة(، وقــد يكــون لــكل هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.
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المخاطـر المرتبطة بعدم تمـكن الشـركات التابعـة من الحصـول عــلى التراخيص والشهادات والتصاريـح 
والموافقات الالزمة وعدم تجديدها

ــى عــدد مــن  ــل الحصــول عل ــا مث ــزام به ــا االلت ــي تســتوجب عليه ــة الت ــدد مــن األنظم ــة لع     تخضــع الشــركات التابع
التراخيــص والشــهادات والتصاريــح والموافقــات مــن قبــل الجهــات والهيئــات الحكوميــة التنظيميــة والقانونيــة المختصــة 
ــص  ــن التراخي ــدد م ــاً بع ــة حالي ــظ الشــركات التابع ــذا وتحتف ــم وأنشــطتهم. ه ــة قطــر لممارســة وتوســيع أعماله ــي دول ف
والشــهادات والتصاريــح والموافقــات وتشــمل هــذه التراخيــص، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، شــهادات الســجل التجــاري 
الصــادرة عــن وزارة التجــارة والصناعــة، شــهادة تصنيــف المــورد الصــادرة عــن وزارة الماليــة، وشــهادة تســجيل عامــة 
تجاريــة، وشــهادة قيــد بإيــداع مصنــف، وتراخيــص البلديــة، وتصاريــح الدفــاع المدنــي، وتصاريــح إدارة النظــم األمنيــة. 

    وفــي حــال عــدم التــزام المرخــص لــه بمتطلبــات معينــة أو عــدم قيــام عمليــة تدقيــق للمحافظــة علــى ترخيــص )وذلــك 
بعــد إرســال إشــعار للشــركات التابعــة مــن الجهــة المعنيــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، عنــد التجديــد أو تعديــل النطــاق للترخيص 
أو الشــهادة أو التصريــح فــإن الجهــة المختصــة قــد ال تقــوم بتجديــد أو تعديــل تلــك الوثائــق، وقــد تفــرض شــروطاً من شــأنها 
التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركات التابعــة فــي حــال قامــت الجهــة المختصــة بتجديــد أو تعديــل تلــك الوثائــق. وقــد تعتقــد 
الشــركات التابعــة بأنهــا اســتوفت كافــة المتطلبــات الازمــة وحصلــت علــى التراخيــص الضروريــة لممارســة أنشــطتها 
التجاريــة ولكــن مــن الممكــن أن تطلــب منهــا أي جهــة حكوميــة إصــدار تراخيــص إضافيــة الزمــة فــي المســتقبل. قــد يطلب 
مــن الشــركات التابعــة إيقــاف كافــة أعمالهــا التشــغيلية فــي حــال لــم تتمكــن مــن تجديــد أي ترخيــص، أو فــي حــال تــم إيقــاف 
ترخيــٍص مــا أو إلغائــه أو تــم تجديــده علــى أحــكام غيــر مناســبة، أو لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى تراخيــص إضافيــة قــد 
تكــون الزمــة فــي المســتقبل، والــذي قــد يتســبب بأعطــال بأعمالهــم وعملياتهــم و/أو تكبدهــم تكاليــف إضافيــة، وقــد يكــون 

لذلــك، أو أي منهمــا، تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركات التابعــة ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.

المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركات التابعة والعالمة التجارية الخاصة بهم

    فــي حــال لــم تســتطيع الشــركات التابعــة علــى المحافظــة علــى ســمعتهم فــي الســوق و/أو تعــرض ســمعتهم للتشــويه أو 
ألضــرار جســيمة، فمــن الممكــن لبعــض عمــاء الشــركات التابعــة ومورديهــم إنهــاء أو عــدم تجديــد تعاقداتهــم معهــم و/
أو لــن تتمكــن حينهــا مــن كســب وجــذب عمــاء ومورديــن جــدد. وقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــم 

ومركزهــم المالــي ونتائــج عملياتهــم.

المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة مقدام لإلنذار المبكر التجاري

    لقــد قامــت شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر بإصــدار شــهادة قيــد بإبــداع مصنــف لــدى إدارة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
لــدى وزارة االقتصــاد والتجــارة، وأي انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة أو االســتخدام غيــر المشــروع للعامــة التجاريــة 
ســيؤدي إلــى إقامــة دعــاوى ومطالبــات قضائيــة أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. ويتطلــب هــذا االمــر وقتــاً 
طويــاً وتكلفــة عاليــة، فضــاً عــن المجهــود المبــذول مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا. وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن 
حمايــة هــذه العامــة التجاريــة الخاصــة بهــا بالشــكل الفّعــال ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي علــى قيمتهــا، ممــا قــد يكــون لــه 

أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

    قــد يطلــب عمــاء الشــركة أســعار أقــل مقابــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة. وقــد يــؤدي دخــول شــركات ومورديــن 
ــي  ــدد مقدم ــبة وع ــادة نس ــا، زي ــا أو دمجه ــن وتطويره ــين الحاليي ــال المنافس ــيع أعم ــات أو توس ــة المعلوم ــاع تقني ــدد لقط ج

الخدمــات وبالتالــي قــد يــؤدي انخفــاض أســعار المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة لعمائهــا.
ويجــدر بالذكــر انــه مــن المتوقــع دخــول منافســون اخــرون إلــى دولــة قطــر بعــد إعــان العــا ورفــق الحصــار. وقــد ينتــج عــن 

ذلــك انخفــاض نســبة هامــش الربــح  واربــاح الشــركة بشــكل عــام.

المخاطر المتعلقة بارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها من العمالء الرئيسيين
 

    قــد تخضــع الشــركة لمخاطــر تأخــر أو عــدم دفــع العمــاء لمســتحقات الخدمــات المقدمــة إليهــم مــن قبــل الشــركة بســبب 
الصعوبــات الماليــة التــي قــد يواجهــا العميــل، مثــل مســائل متعلقــة بالتدفــق النقــدي أو اإلفــاس. وتعمــل الجهــات الحكوميــة 
فــي دولــة قطــر عــن طريــق إعــداد ميزانيــات ســنوية، والتــي يتــم مــن خالهــا ســداد قيمــة الفواتيــر المســتحقة وعلــى دفعــة 

واحــدة فــي نهايــة الســنة. 

    وبلغــت قيمــة الذمــم المدينــة للشــركة حتــى 31 / 12 / 2020، مبلــغ 44.6 مليــون لاير قطــري مســتحقة مــن قبــل عمــاء 
عــدة. وبلغــت نســبة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا 7.95 مليــون لاير قطــري حتــى 31 / 12 / 2020 يرجــى االطــاع 
علــى القســم رقــم 10 مناقشــة وتحليــل اإلدارة مــن هــذه النشــرة للمزيــد مــن المعلومــات. وبشــكل عــام ســيكون ألي تأخيــر فــي 
دفــع المبالــغ المســتحقة و/أو أي زيــادة ملحوظــة فــي مبالــغ الذمــم المدينــة تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى التدفــق النقــدي للشــركة 

ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

المخاطر المتعلقة بالسوق التي تعمل فيها الشركة  - 4.3

المخاوف السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع

ــة      تقــع جميــع موجــودات الشــركة ومراكزهــا وقواعــد عمائهــا فــي قطــر. وكمــا تشــير كثيــر مــن التقاريــر، فــإن منطق
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ككل كانــت وال تــزال تعانــي مــن عــدة مخاطــر جيوسياســية وأمنيــة منــذ أمــد طويــل. فعلــى 
وجــه الخصــوص، عانــت عــدد مــن الــدول والمناطــق فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن اضطرابــات مدنيــة كبيــرة  
-أدت فــي بعــض األحيــان إلــى نشــوب اضطرابــات عنيفــة- األمــر الــذي ترتــب عليــه تدخــل قــوى أجنبيــة سياســًيا وعســكرًيا 

و/أو تغييــر الحكومــة، وذلــك اعتبــاًرا مــن النصــف األول مــن عــام 2011.

االعتماد االقتصادي على عائدات النفط والغاز

ــى وجــه  ــاز عل ــد الغ ــث تشــكل عوائ ــة قطــر، حي ــة لدول ــي الســوق المحلي ــا بصــورة أساســية ف ــزاول الشــركة عملياته     ت
ــي  ــر قطاعــات أخــرى ف ــي تســهيل تطوي ــازم ف ــى الحــد ال الخصــوص عصــب االقتصــاد القطــري بشــكل عــام وتســهم إل
االقتصــاد والبنيــة األساســية الوطنيــة. إن تراجــع أســعار النفــط والغــاز، بجانــب أيــة تطــورات مــن شــأنها أن تحــد مــن قــدرة 
دولــة قطــر علــى القيــام بصــورة طبيعيــة بتصديــر منتجاتهــا مــن النفــط والغــاز، قــد تــؤدي إلــى تقلــص تدفــق تلــك العائــدات 
إلــى الدولــة وقــد تعــوق قدرتهــا علــى تنفيــذ إســتراتيجية التطويــر التــي وضعتهــا. وهــذا فــي النهايــة قــد تتمخــض عنــه مشــكات 
أكبــر يعانــي منهــا االقتصــاد القطــري وقــد يؤثــر ذلــك ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا الماليــة ونتائــج 

عمليــات التشــغيل وأفقهــا المســتقبلي.
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القانون التجاري القطري وأحكام إشهار اإلفالس المقترحة

ــة  ــات التجاري ــة وااللتزام ــة والمنافس ــائل التجاري ــاول المس ــاري يتن ــون التج ــتثمرون أن القان ــدرك المس ــب أن ي     يج
والعقــود. كمــا ينــص القانــون التجــاري علــى أحــكام شــاملة تتنــاول مســائل اإلفــاس، وتســمح للدائنيــن برفــع دعــاوي ضــد 

أغلبيــة الكيانــات المؤسســية، باســتثناء بعــض الشــركات المهنيــة والشــركات التــي تمتلــك الدولــة أغلبيتهــا علــى األقــل.

    علــى حــد علــم الشــركة، فــإن نظــام اإلعســار الجديــد هــذا لــم يتــم تطبيقــه حتــى اآلن، وال يوجــد مــا يؤكــد حتــى اآلن 
كيــف ســتقوم المحاكــم القطريــة علــى تنفيــذه. وال يوجــد مــا يضمــن أن تلــزم المحاكــم القطريــة مصفــي الشــركة أن يفــي 

بــأي مــن التزامــات الشــركة خــال فتــرة إدارة اإلفــاس.

    كمــا يمّكــن القانــون التجــاري المحاكــم القطريــة مــن تأجيــل الفصــل فــي إشــهار إفــاس الشــركة إذا قــررت المحكمــة أنــه 
مــن الممكــن تحســين الوضــع المالــي للشــركة خــال فتــرة تحددهــا المحكمــة أو إذا اعتبــرت أنهــا فــي مصلحــة االقتصــاد 
ــاب  ــن أصح ــم م ــاهمين وغيره ــإن المس ــون القطــري، ف ــب القان ــار بموج ــة اإلعس ــي حال ــت ف ــة الب ــي حال ــي. وف الوطن

الحقــوق فــي الشــركة يأتــون عامــة بعــد الدائنيــن فــي الشــركة المعنيــة.

التغير في سعر اللاير القطري والعمالت المحلية وربطها بالدوالر األميركي أو تعويم اللاير القطري وآثارها 
على عدم استقرار العملة

    لقــد تــم منــذ العــام 2001 بصــورة رســمية إجــراء ربــط الــلاير القطــري بالــدوالر األميركــي بموجــب ســعر صــرف 
ثابــت قــدره 3.64 لاير قطــري لــكل دوالر أمريكــي، كمــا ربطــت العديــد مــن البلــدان الخليجيــة أيضــاً عماتهــا بالــدوالر 

األمريكــي. 

    واســتجابة للتقلبــات المســتمرة فــي أســعار النفــط علــى الصعيــد العالمــي، واجهــت البلــدان المنتجــة للنفــط ذات العمــات 
ــي بعــض  ــل ف ــي، وقامــت بالفع ــدوالر األمريك ــا بال ــط عماته ــك رب ــدوالر األمريكــي ضغوطــاً لف ــاً بال المربوطــة تقليدي
الحــاالت بفــك ربــط عماتهــا بالــدوالر األمريكــي، ومــن المحتمــل أن تقــوم دول أخــرى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي 
والمنطقــة علــى نطــاق أوســع بفــك ربــط عملتهــا بالــدوالر األمريكــي اســتجابة للتطــورات علــى صعيــد أســعار النفــط أو 
أليــة أســباب أخــرى؛ فمــن الممكــن أن تؤثــر أيــة عمليــة مســتقبلية لفــك الربــط تأثيــراً ســلبياً علــى االقتصــاد القطــري، األمــر 
الــذي قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا الماليــة ونتائــج عمليــات التشــغيل وأفقهــا المســتقبلي.

الظروف غير المواتية في قطاع التي تعمل به الشركات التابعة أو االقتصاد العالمي، يمكن أن تحد من 
قدرتها على تنمية األعمال التجارية وتؤثر سلًبا على نتائج العمليات

    قــد تختلــف نتائــج العمليــات بنــاًء علــى تأثيــر التغييــرات فــي القطــاع أو االقتصــاد العالمــي علــى الشــركة أو العمــاء 
الحالييــن والمحتمليــن. األوضــاع الســلبية فــي االقتصــاد العــام فــي دولــة قطــر وخارجهــا، بمــا فــي ذلــك الظــروف الناتجــة 
ــة،  ــة الدولي ــات التجاري ــان، والعاق ــات ســوق االئتم ــي وتقلب ــي، والمال ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــي نم ــرات ف عــن التغي
والوبــاء )مثــل جائحــة كوفيــد -19(، واالضطرابــات السياســية، والكــوارث الطبيعيــة فــي قطــر أو فــي أي مــكان آخــر، 
ــى نمــو  ــات، وتؤثــر ســلًبا عل ــى التقني ــاق عل ــك اإلنف ــة، بمــا فــي ذل يمكــن أن تســبب انخفاًضــا فــي االســتثمارات التجاري
أعمــال الشــركة. قــد يســتجيب المنافســون، وكثيــر منهــم أكبــر ولديهــم مــوارد ماليــة أكبــر مــن الشــركة، لظــروف الســوق 
الصعبــة عــن طريــق خفــض األســعار فــي محاولــة لجــذب عمــاء الشــركة. ال يمكــن للشــركة التنبــؤ بتوقيــت أو قــوة أو 

مــدة أي تباطــؤ اقتصــادي أو عــدم اســتقرار أو انتعــاش، بشــكل عــام أو داخــل أي صناعــة معينــة.
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4.4 - المخاطر المحددة المتعلقة باألسهم

ثاني شركة يتم إدراجها في سوق الشركات الثانية وعدم توافر السيولة ذات الصلة

    ســتكون الشــركة ثانــي شــركة يتــم قبولهــا فــي ســوق الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر. ومــن المخاطــر الكامنــة 
انخفــاض وعــي جمهــور المســتثمرين بســوق الشــركات الثانيــة، وتوخــي المســتثمرين الحــذر فــي نهجهــم حيــال األســواق 

الصغيــرة التــي لــم يدخلوهــا مــن قبــل.

ــة      وبصــورة عامــة، تعتبــر األســهم المدرجــة فــي أي بورصــة ناشــئة آخــذة فــي النمــو، ويعــد ســوق الشــركات الثاني
أيًضــا اســتثماراً محفوفــاً بالمخاطــر نظــراً لنســبة المخاطــر المرتفعــة المرتبطــة باالســتثمارات فــي الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة نظــراً لعــدم التمتــع بســجل تــداول علــى المــدى الطويــل، فضــاً عــن ذلــك فــأن شــروط القبــول أكثــر مرونــة 

مــن تلــك المحــددة لــإلدراج فــي الســوق الرئيســي.

    ال يوجــد فــي الوقــت الحالــي ســوق لتــداول أســهم الشــركة، وكذلــك ال يوجــد مــا يضمــن قيــام ســوق تــداول نشــطة ذات 
ســيولة عاليــة أو اســتمرارها بعــد اإلدراج. وفــي حــال عــدم قيــام ســوق تــداول نشــطة ذات ســيولة عاليــة لألســهم أو عــدم 

اســتمرارها - فــي حالــة قيامهــا-، فــإن الســيولة وســعر الســوق لألســهم يمكــن أن يتأثــر ســلًبا.

يحتمل أن يكون االستثمار في أسهم الشركة غير مناسب لجميع المستثمرين

يتعيــن علــى كل مســتثمر محتمــل تحديــد مــدى مناســبة االســتثمار فــي ضــوء ظروفــه الخاصــة. وعلــى وجــه الخصــوص، 
علــى كل مســتثمر محتمــل:

     • أن يكون لديه ما يكفي من المعرفة والخبرة للقيام بتقييم مناسب لألسهم ذات الصلة وما ينطوي عليه االستثمار في
       هذه األسهم من مزايا ومخاطر، إضافة إلى تقييم المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات هذه أو أي ملحق يتبعها.

     • أن تتوفر لديه إمكانية الوصول لألدوات التحليلية المناسبة لتقييم االستثمار في األسهم وتقييم مدى تأثيراألسهم على
       مجمل محفظته االستثمارية، وذلك في سياق خاص للحالة المالية، وأن يلم بتلك األدوات.

     • أن تتوفر لدية الموارد والسيولة المالية الكافية لتحمل جميع المخاطر الكامنة في أي استثمار في األسهم. أن يكون
       قادًرا )سواء بمفرده أو بمساعدة مستشار مالي( على تقييم السيناريوهات المحتملة للعوامل االقتصادية، وغيــرها

       من العوامل التي قد تؤثر على استثماراته وقدرته على تحمل المخاطر  ذات الصلة بها.

تقلب األسعار

    قــد يخضــع الســعر الســوقي لألســهم إلــى تقلبــات وتغيــرات كبيــرة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبًيا، األمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة اســتثمار المســتثمر بأســهم الشــركة.
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4.5 - مخاطر غير محددة أو غير متوقعة

مخاطر أخرى

    تتعــرض الشــركة فــي ســياق ممارســتها ألنشــطتها التجاريــة لمجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر، أهمهــا مخاطــر االئتمــان 
ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية. ينبغــي علــى المســتثمرين االنتبــاه إلــى أن االخفــاق فــي إدارة 
ــي للشــركة ونتائــج عملياتهــا  ــار ســلبية تضــر بالمركــز المال ــد يــؤدي إلــى ظهــور آث هــذه المخاطــر بالشــكل الصحيــح ق

التشــغيلية وســمعتها.

ــة      يعطــي قانــون العمــل األولويــة للتوظيــف للعمــال القطرييــن كجــزء مــن االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر قــوة عامل
ــل،  ــر إدارة العم ــركة لتقدي ــي كل ش ــن ف ــال القطريي ــبة العم ــب. تخضــع نس ــم والتدري ــال التعلي ــن خ ــة م ــة مؤهل قطري
والتــي لهــا ســلطة منــح الموافقــات وإصــدار تصاريــح العمــل لتوظيــف العمــال غيــر القطرييــن. قــد يؤثــر أي تغييــر فــي 
التشــريعات أو فــي تطبيــق التشــريعات الحاليــة علــى اســتراتيجية التوظيــف فــي الشــركة. إذا كانــت الشــركة ملزمــة قانوًنــا 
بتوظيــف نســبة أعلــى مــن المواطنيــن القطرييــن، فمــن المرجــح أن تكــون تكلفــة التدريــب والتوظيــف والتطويــر المهنــي 

لهــؤالء األفــراد أعلــى بكثيــر مــن التكلفــة التــي تتكبدهــا الشــركة حالًيــا فــي هــذا الصــدد.
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5 - معلومات حول الشركة )مجموعة مقدام القابضة(

5.1 - لمحة عامة

ــخ  ــم 115142 بتاري ــة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رق ــًة كشــركة قطري     تأسســت الشــركة بداي
2018/3/29 تحــت اســم مجموعــة مقــدام القابضــة )ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »الشــركة«(، وبتاريــخ 2021/1/14 ، 
تلقــى المؤسســون الموافقــة المبدئيــة علــى التحــول إلــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مــن وزارة التجــارة والصناعــة. وتــم 
اســتكمال التحــول عقــب اجتمــاع الجمعيــة العموميــة األول لهــا )ويشــار إليهــا بعبــارة »الجمعيــة العموميــة التأسيســية«( 

وإســتصدار الســجل التجــاري المعــدل للشــركة مــن وزارة التجــارة والصناعــة.

    عقــب تحــول الشــركة الــى شــركة مســاهمة عامــة، بلــغ رأســمال الشــركة مبلغــاً قــدره 50,000,000 ريــاالً قطريــاً 
ــع األســهم  ــكل منهــا، و إن جمي ــغ 1 لاير قطــري ل ــاً بقيمــة اســمية تبل ــى 50,000,000 ســهماً عادي وســيكون مقســماً إل

مدفوعــة بالكامــل.

    تقــدم الشــركة اعمالهــا مــن خــال ثــاث شــركات تابعــة التــي تقــدم مــن خالهــا خدمــات متكاملــة شــاملة فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بمــا فــي ذلــك، االستشــارات والتطويــر، واالستشــارات الفنيــة، والتوريــد، والتنفيــذ، وإدارة 
المشــاريع والبرامــج، والدعــم والصيانــة. ويشــمل ذلــك أنظمــة الشــبكات والمعلومــات، أنظمــة مراكــز المعلومــات، أنظمــة 
إدارة الخدمــات، والحلــول والبرمجيــات، باإلضافــة إلــى توريــد وتركيــب وتشــغيل وتفعيــل وصيانــة أجهــزة إنــذار متصلــة 

بغرفــة التحكــم التابعــة لــوزارة الداخليــة / الدفــاع المدنــي.

ــات شــراكة  ــة اتفاقي ــت الشــركات التابع ــد أبرم ــا الخاصــة، فق ــم خدماته ــي تقدي ــا ف ــا وإمكانياته ــب موارده ــى جان     وإل
وتوريــد مــع عــدد مــن مــوردي أنظمــة وحلــول تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت المعروفيــن علــى مســتوى العالــم. وتمنــح 
هــذه االتفاقيــات للشــركة حقــوق توزيــع غيــر حصريــة فيمــا يتعلــق بالمنتجــات والخدمــات التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل 

شــركاء ومــوردي الشــركة للعمــاء الموجوديــن فــي دولــة قطــر.

5.2 -  الهيكل المؤسسي للشركة

    تزاول الشركة أعمالها من خال الشركات التابعة، وتقوم بإعداد تقاريرها المالية على مستوى الشركات التابعة 
والحقاً يتم توحيد كل التقارير المالية على مستوى الشركة األم. يوضح المخطط التالي نظرة عامة على الهيكل المؤسسي 

للشركة:

مجموعة مقدام القابضة

%100%100

%50%50

%100

شركة مقدام للخدمات التقنية شركة مقدام للتكنولوجيا

شركة الخليج لألنظمة األمنية

شركة مقدام لإلنذارالمبكر
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5.3 - األغراض واألنشطة

تشمل األنشطة الرئيسية للشركة وفقا لنظامها األساسي:
1- توفير الدعم الازم للشركات التابعة لها.

2- تمللك براءة اختراع واالعمال التجارية واالمتيــازات وغيرها من الحقــوق المعنوية واستغالها وتأجيرها للشركات
    التابعة لها.

3- تملك المنقوالت والعقارات الازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
4- المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.

5- استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.

5.4 - العنوان

المبنى E1، منطقة 55
مدينة الوعب

صندوق بريد: 17654
الدوحة - قطر

5.5 - الرؤية

ــة قطــر  ــي دول ــات واالتصــاالت ف ــة المعلوم ــات تقني ــول وخدم ــد لحل ــون الشــريك الرائ ــى أن تك ــدف الشــركة عل     ته
ــاهميها. ــة مس ــتمر لقيم ــز المس ــة، والتعزي ــة اإلقليمي والمنطق

5.6 - الرسالة 

    تطمــح الشــركة إلــى تقديــم وتطبيــق المعرفــة والخبــرة الواســعة التــي تتمتــع بهــا بنجــاح وفّعاليــة وذلــك فيمــا يتعلــق بتقديم 
أفضــل الحلــول التقنيــة، بالشــكل الــذي يجعــل قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي دولــة قطــر أحــد عوامــل التمكيــن 

األساســية فــي تنميــة المجتمــع واألعمــال وازدهارهمــا.

االستراتيجية   - 5.7

    تحــاول الشــركة رفــع قيمــة المســاهمة مــن خــال اســتغال مكانــة الشــركات التابعــة فــي تقديــم خدمــات رائــدة فــي قطــاع 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وتعزيــز مكانتهــا لــدى العمــاء مــن خــال الجــودة العاليــة وتنــوع الخدمــات. وهــذا مــن 

شــأنه رفــع قيمــة ملكيــة المســاهمين. 

تنوي الشركة تحسين القيمة والعائد الكلي للمستثمرين من خال:

أ. مراقبة خطط التنفيذ ونتائج الشركات التابعة من خال النقاشات والمراجعات بين مجلس إدارة الشركة واإلدارة.  
ب. مراقبة عمليات إدارة النقد الخاصة بالشركات التابعة والمساهمة في التخصيص األمثل للنقد واستغاله.  
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5.8 -  التصنيف االئتماني

ــا  ــق ُجله ــى عوامــل عــدة، يتعل ــة لشــركات عــدة اســتناداً إل ــات ائتماني ــي تصنيف ــف االئتمان     تخصــص وكاالت التصني
 )gcBBB-( ــركة ــف الش ــم تصني ــارس 2021 ت ــي 7 م ــة. فف ــة العام ــوال االقتصادي ــركة، واألح ــات كل ش بخصوصي

ــد بــورز.  ــل مؤسســة ســتاندرد ان مصــدر مــن قب
 

5.9 - الهيكل التنظيمي

    عقــب تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة عامــة، ســيتولى مجلــس اإلدارة مســؤولية 
الرقابــة علــى الشـــركة، وســوف يتمتــع بالســلطة الكليــة إلدارة وتســيير اســتراتيجية األعمــال والتطويــر فــي الشـــركة بمــا 
فــي ذلــك اســتراتيجية األعمــال والتطويــر فــي الشــركات التابعــة. فــي حيــن يتولــى مســؤولو اإلدارة العليــا فــي الشــركة 

إدارة الشــؤون واألعمــال اليوميــة لهــا، ويعمــل المــدراء العاميــن للشــركات التابعــة بشــكل مســتقل عــن بعضهمــا.
يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة عند تحولها إلى شركة مساهمة عامة قطرية:

  

 

5.10 - الموظفون

    تعمــل الشــركة بشــكل أساســي كشــركة قابضــة للشــركات التابعــة وبالتالــي ســوف تقــوم بتقديــم الخدمــات المؤسســية 
المشــتركة كخدمــات المــوارد البشــرية والمحاســبة والقانونيــة. توظــف مجموعــة مقــدام القابضــة موظفيــن مــن ذوي الخبــرة 

والكفــاءة.

     بلــغ عــدد موظفــي الشــركة فــي ينايــر 2021 حوالــي 50 موظــف منقســمين بشــكل عــام إلــى مــدراء تنفيذيــن ومــدراء 
إدارات وموظفيــن.

العدد الوصف
7 مدراء تنفيذين
7 مدراء إدارات

36 موظفين
المصدر: معلومات اإلدارة.

لجنة التدقيق والمخاطر مجلس اإلدارةلجنة الترشيحات والمكافأت

التدقيق الداخلي

مديـر سـلسـلة 
اإلمــدادات

مديـر تقنية
المعلومات واإلدارة

رئيس
الموارد البشرية

المدير العام
للشركات التابعة

المستشار القانوني
واإللتزام الرئيس المالي

الرئيس التنفيذي
لجنة اإلستثمار
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5.11 -  المسؤولية المجتمعية

ــة  ــق الشــركات العامل ــى عات ــع عل ــي تق ــة الت ــق بالمســؤولية المجتمعي ــاً مــن االســس الراســخة واإليمــان المطل     إنطاق
بدولــة قطــر، قامــت مجموعــة مقــدام القابضــة خــال عــام 2020 بتطويــر برنامــج اجتماعــي هدفــه تعزيــز القيــم المجتمعيــة 
ــدرة والتحمــل للموســم الرياضــي  ــة بطــوالت الق ــة هــي المســاهمة فــي رعاي ــة. وكانــت اول مبادرتهــا االجتماعي المضاف
2021/2020 وفــي مقدمتهــا ســباق ســيف صاحــب الســمو اميــر دولــة قطــر المفــدى )حفظــه هللا ورعــاه(،  وذلــك مــن 
ــى االتحــاد القطــري للفروســية  ــة  310,700 لاير قطــري ال ــة بقيمــة إجمالي ــز العيني ــم مجموعــة مــن الجوائ خــال تقدي
والخماســي الحديــث. جــاءت هــذه الرعايــة مــن االيمــان المطلــق لمجموعــة مقــدام بضــرورة المحافظــة علــى تــراث االجداد 
الــذي تتمســك بــه المجموعــة وتســعى الــى تعزيــزه جيــل بعــد جيــل كأحــد الثوابــت فــي القيــم والثقافــة العربيــة االصيلــة.
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6 - معلومات حول الشركات التابعة

ــة  ــاالت والهندس ــات واالتص ــة المعلوم ــات تقني ــي مج ــاملة ف ــول ش ــات وحل ــدم خدم ــا كمق ــركة أعماله ــزاول الش     ت
الميكانيكيــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة، حيــث توفــر الشــركة مجموعــة مــن الحلــول والخدمــات مــن خــال  
)»الشــركات التابعــة«(. تغطــي كل منهــا شــريحة مهمــة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة 
ــول شــاملة  ــم حل ــة لتقدي ــة مترابطــة ومتين ــي بيئ ــة. وتعمــل الشــركات التابعــة ف ــة وخدمــات التشــغيل والصيان والكهربائي
ومتكاملــة بأعلــى معاييــر الجــودة والتميــز فــي الســوق. وتباشــر الشــركات التابعــة أعمالهــا حالًيــا مــن مقــر مجموعــة مقــدام 
القابضــة الرئيســي. وتســتهدف الشــركات التابعــة حالًيــا المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص حصرًيــا، وليــس لديهــا 

نشــاط فــي قطــاع التجزئــة.

    تطــور نطــاق أعمــال الشــركات التابعــة علــى مــر الســنوات الماضيــة بفضــل خدماتهــا المتنوعــة، وهــذا يعكــس طبيعــة 
ــركات  ــدى الش ــق اإلدارة ل ــدارة فري ــى ج ــاً عل ــك دلي ــد ذل ــر، وُيع ــريعة التغي ــات واالتصــاالت س ــة المعلوم ــاع تقني قط
التابعــة والديناميكيــة التــي يتمتــع بهــا، والــذي كان ومــا زال قــادًرا علــى تســيير أعمــال الشــركات التابعــة ومواءمتهــا مــع 
االتجاهــات الســائدة فــي الســوق. وتتمحــور محفظــة أعمــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة حــول وحــدات األعمــال 

التاليــة:

6.1 - شركة مقدام لإلنذار المبكر

    تشــتهر شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر بعملهــا مــع وزارة الداخليــة القطريــة كونهــا الوكيــل الحصــري المنفــذ لمشــروع 
خدمــات اإلنــذار المبكــر، حيــث ســاعدت الحكومــة علــى تلبيــة احتياجــات األمــن والســامة فــي البــاد مــن خــال بــراءة 

اإلختــراع الحائــزة عليهــا فــي الخدمــات المقدمــة.

     تأسســت الشــركة فــي دولــة قطــر فــي 17 ســبتمبر 2017م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري 
رقــم 103562. شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر مرخصــة مــن قبــل إدارة االتصــاالت بــوزارة الداخليــة لتقديــم ربــط نظــام 
اإلنــذار المبكــر مــن خــال ربــط األعمــال والمبانــي الســكنية والمؤسســات العامــة والخاصــة بأنظمــة الكشــف عــن الحرائــق 
والســرقة والتطفــل، مــع االرتبــاط المباشــر بمركــز القيــادة الوطنــي. ويرتبــط مركــز القيــادة الوطنــي بالكيانــات بمــا فيهــا 

الشــرطة واإلســعاف والدفــاع المدنــي وأمــن الحرائــق وخدمــات الســامة.

    يســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء دولــة قطــر واألســواق األخــرى إلدارة حــاالت 
الطــوارئ التــي قــد تنشــر أحداًثــا تهــدد الحيــاة أو األصــول. ومــع شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر يمكــن الوصــول عــن بعــد 
لجميــع المــوارد مــن خــال مركــز القيــادة الوطنــي. وقــد أتــاح هــذا االتصــال الســلس لشــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر مــن 

بنــاء ملــف تعريــف العمــاء ألكثــر مــن 4,000 مســتخدم فــي مختلــف القطاعــات الرئيســية فــي جميــع أنحــاء قطــر.

براءة اختراع

    شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر لديهــا بــراءة اختــراع مســجلة لــدى وزارة االقتصــاد والتجــارة منــذ عــام 2017. وتــم 
تســجيل نظــام اإلنــذار المبكــر كأفضــل طريقــة إلبــاغ الســلطات بوجــود حريــق أو ســطو علــى الممتلــكات. ففــي غضــون 
ثــواٍن مــن وقــوع الحــادث يرســل النظــام إشــارة بهــا بيانــات الموقــع ورقــم الشــخص المســؤول عــن المبنــى إلــى مركــز 

القيــادة الوطنــي الــذي بــدوره يرســل الفريــق المختــص للســيطرة علــى الوضــع.
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الخدمات

تقدم شركة مقدام لإلنذار المبكر الخدمات والحلول التالية:
نظام مراقبة اإلنذار المبكر المركزي  -

دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع  -
نظام مراقبة إنذار الحريق  -

تصميم التحكم المركزي  -
نظام إنذار التسلل والسطو  -

أعمال الصيانة  -
إنذار التسلل للمركبات   -

المشاريع الرئيسية

شــاركت شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر فــي عــدد مــن المشــاريع المرموقــة، وفيمــا يلــي عينــة مــن العقــود التــي فــازت بهــا 
الشــركة والمحالــة إليهــا، وهــي:

قيمة العقد )باللاير وصف العملالمشروع
القطري(

تاريخ بدء 
العمل

تاريخ انتهاء 
العمل

شــبكة أنظمــة إنــذار حريــق قائمــة بذاتهــا وصيانــة مطار حمد الدولي
أجهــزة اتصــاالت اإلنــذار المبكــرة.

195,00020192022

المســتقلة بنك قطر الوطني واالقتحــام  الحريــق  إنــذار  أنظمــة  شــبكة 
المرتبطــة بغرفــة التحكــم التابعــة لــوزارة الداخليــة 
/ إدارة الدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة وخدمــات 

للفــروع وأجهــزة الصــراف اآللــي. الصيانــة 

440,00020192021
673,32620182021بنك الدوحة

161,50020192021بنك قطر الدولي اإلسامي

ربــط المــدارس الحكوميــة بأنظمــة إنــذار الحريــق وزارة التعليم العالي
المســتقلة المرتبطــة بغرفــة التحكــم التابعــة لــوزارة 

الداخليــة / إدارة الدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة

1,364,00020192021

ربــط أنظمــة إنــذار الحريــق المســتقلة المرتبطــة بغرفــة مؤسسة حمد الطبية
التحكــم التابعــة لــوزارة الداخليــة / إدارة الدفــاع المدنــي 

ــوزارة الداخلية. ب

117,75020202021
1,183,40020182021فياجيو مول

توريــد وتركيــب وتشــغيل وتفعيــل نظــام اإلنــذار المبكر قطر مول
فــي المجمــع التجــاري وبعــض المحــات التجارية.

48,50020192021

اإلنــذار وقود نظــام  وتفعيــل  وتشــغيل  وتركيــب  توريــد 
الوقــود. محطــات  معظــم  فــي  المبكــر 

216,80020192021

31,50020182021تشغيل وتفعيل نظام اإلنذار المبكر بجميع األفرع.المرقاب للصرافة
17,17020182021مجوهرات الماجد

ــر معظــم كتارا للضيافة ــذار المبك ــل نظــام اإلن ــغيل وتفعي ــط وتش رب
ــة. ــارا للضياف ــة كت ــادق تحــت مظل الفن

45,00020192021

توريــد وتركيــب وتشــغيل وتفعيــل وصيانــة نظــام بلدنا
اإلنــذار المبكــر فــي األفــرع.

36,00020192021

توريــد وتركيــب وتشــغيل وتفعيــل وصيانــة نظــام اكسون موبيل
المبكــر. اإلنــذار 

22,50020182021
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مواصات

اإلنــذار  نظــام  وتفعيــل  وتشــغيل  وتركيــب  توريــد 
المبكــر.

36,00020182021
135,00020182021متاحف قطر

55,00020182021لخويا
216,00020182021الريل

90,00020182021مواني قطر
المصدر: معلومات اإلدارة.

العالمات التجارية

    تعتمد شركة مقدام لإلنذار المبكــر على عامات تجـارية خاصة بأعمالها هذه العامات هي عامات تجارية تتعــامل 
بها الشــركة وال تعني ان الشركة تمتـلك حقــوق خاصة بها. كما تتمتع الشركة بحق إسـتعمال العامات التجـارية التابعة 

لمورديها.
السريان / تاريخ 

االنتهاء
نبذة عن العامات التجارية العامة التجارية

شراكة طويلة األمد ُتعــد Bosch Group مــورًدا عالمًيــا رائــًدا للتكنولوجيــا والخدمــات، وتنقســم 
عملياتهــا إلــى أربعــة قطاعــات أعمــال: حلــول التنقــل والتكنولوجيــا الصناعيــة 

والســلع االســتهاكية وتكنولوجيــا الطاقــة والبنــاء.

المصدر: معلومات اإلدارة.

الموظفون

    توظــف شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر موظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة والمهــارات الفنيــة. بلــغ عــدد موظفــي 
الشــركة فــي ينايــر 2021 حوالــي 27 موظــف منقســمين بشــكل عــام إلــى مــدراء وموظفيــن:

العدد الوصف
5 مدراء

22 موظفين
المصدر: معلومات اإلدارة.

المعلومات المالية

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على البيانات التشغيلية األساسية كما في 31 ديسمبر 2020:

باللاير القطري              
إجمالي المطلوباتإجمالي األصولهامش صافي الربح )%(صافي الربحهامش إجمالي الربحالمبيعات

13,272,132%817,536,450%574,524,3571,999,757
المصدر: البيانات المالية المدققة لشركة مقدام لإلنذار المبكر كما في 31 ديسمبر 2020

قيمة العقد )باللاير وصف العملالمشروع
القطري(

تاريخ بدء 
العمل

تاريخ انتهاء 
العمل
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شركة مقدام للتكنولوجيا  - 6.2

ــر  ــة وتوف ــة لألنظم ــي مؤسســة متكامل ــي قطــر، فه ــا ف ــات التكنولوجي ــم تكت ــن أه ــدة م ــا واح ــدام للتكنولوجي ــد مق     ُتع
ــة األمــن  ــات، وأنظم ــات والمرئي ــة الصوتي ــات واالتصــاالت، وأنظم ــا المعلوم ــات تكنولوجي مجموعــة واســعة مــن خدم
والســامة، وأنظمــة الجهــد شــديد االنخفــاض، واألنظمــة الهندســية، والخدمــات والصيانــة، وخدمــات الهواتــف الاســلكية 

ــة. فــي القطاعــات المختلف

   تأسســت الشــركة فــي 10 ســبتمبر 2017 كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 103277، 
وتعتبــر مقــدام للتكنولوجيــا طرًفــا فــي بعــض أكبــر المشــاريع فــي قطــر بفضــل عمــق واتســاع نطــاق خبرتهــا الرائــد فــي 
الســوق. كمــا أنهــا تفخــر بمعــدالت مرتفعــة لاحتفــاظ بالعمــاء، وهــي شــهادة علــى أفضــل معاييــر التســليم التــي ينفذهــا 
فريقهــا الخبيــر المحتــرف. ويعتمــد عمــاء مقــدام للتكنولوجيــا عليهــا فــي توســعاتهم الخارجيــة بفضــل مجموعتهــا الواســعة 
مــن الشــراكات االســتراتيجية. وقــد أثبتــت مقــدام للتكنولوجيــا بفضــل خبرتهــا الواســعة علــى قدرتهــا علــى تقديــم خدمــات 

مــا بعــد البيــع وتطبيــق مهــارات التنفيــذ بفضــل امتاكهــا للمزيــج المناســب مــن حلــول التكنولوجيــا.

الخدمات

أ - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ــا  ــدة لعمائه ــا فري ــة وعروًض ــات واالتصــاالت المتكامل ــا المعلوم ل تكنولوجي ــات تحــوُّ ــا خدم ــدام للتكنولوجي ــدم مق     تق
بنــاًء علــى رؤى الســوق. وهــي جهــة تزويــد دوليــة بالخدمــات لحلــول تكنولوجيــا المعلومــات المتصلــة والخدمــات المــدارة 
للشــركات والحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وُتوفِّــر استشــارات الخبــراء فــي مجموعــة واســعة مــن المجــاالت المتعلقــة 
باالتصــاالت، ومــن بينهــا التعــاون ومراكــز البيانــات والحلــول الســحابية وإدارة المعلومــات والخدمــات المــدارة بالكامــل.

الحلول

حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

األمن السيبراني  •
االتصاالت الموحدة والتشارك  •

)SDN( الشبكات المعرفة بالبرمجيات  •
 )NGNs( شبكات الجيل القادم  •

حلول الكابات الهيكلية  •
خدمات تركيب الكابات ذات الجهد المنخفض  •

شبكات األلياف الضوئية  •
الخدمات األمنية  •

األنظمة الاسلكية وحلول التنقل  •
TETRA حلول شبكة  •

 )AVLS( حلول نظام تحديد مستوى الصوت التلقائي  •
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حلول األمن والسالمة ب - 

    فــي إطــار ســعي مقــدام للتكنولوجيــا إلــى تلبيــة متطلبــات العمــاء مــن حلــول األمــن والســامة، فإنهــا تقــدم مجموعــة 
ــن  ــا م ــي مجموعته ــاكن. وتلب ــة والمس ــات الحكومي ــبة للشــركات والقطاع ــن والســامة المناس ــات األم ــن خدم ــعة م واس
ــر  ــة عب ــة االحتياجــات األمني ــوزارة الداخلي ــة ب ــر إدارة النظــم األمني ــة مــع معايي ــول المتوافق المنتجــات والخدمــات والحل
جميــع التطبيقــات المؤسســية والســكنية. وتقــدم خدمــات وضــع االســتراتيجيات والخطــط والتنفيــذ وخدمــات الصيانــة فــي 
إطــار مــا تقدمــه مــن حلــول الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة والتحكــم فــي الوصــول وكشــف التســلل وإنــذار الحريــق واإلضــاءة 

فــي حــاالت الطــوارئ. وقــد ســاعد ذلــك مقــدام للتكنولوجيــا علــى تحقيــق مكانــة رفيعــة المســتوى فــي المنطقــة.

الحلول 

الدوائر التلفزيونية المغلقة  •
كشف التسلل  •

نظام التذاكر، وإدارة قائمة االنتظار  •
نظام إنذار المرحاض لذوي االحتياجات الخاصة  •

الحواجز العمودية/ حواجز البوابات / البوابات الدوارة/ حواجز الطرق  •
أنظمة اإلضاءة في حاالت الطوارئ  •

التحكم في اإلضاءة والتعتيم للمباني ومصابيح الشوارع  •
نظام إنذار الحريق واإلخاء المتكامل عن طريق الصوت  •

مسح المركبات، وماسحات األشعة السينية  •
نظام االتصال الداخلي، والساعة المركزية  •

)BMS( نظام إدارة المباني  •
)GRMS( نظام إدارة غرف الضيوف  •
)PSIM( إدارة معلومات األمن المادي  •

األمن المادي  •
أنظمة إنذار الحريق واإلخاء عن طريق الصوت المتكامل  •

نظام التحكم في الوصول والوقت والحضور  •
 )GRAMS( نظام إدارة غرف الضيوف  •

)LCS( نظام التحكم في اإلضاءة  •
 )ANPR( تحليات الفيديو، والتعرف التلقائي على لوحة األرقام  •

انظمة كشف التطفل، واالتصال الداخلي  •
نظام إدارة المباني  •

)CBS( األنظمة األمنية للشركات  •
نظام استدعاء طاقم التمريض  •

جـ - الحلول الهندسية

     تقــف مقــدام للتكنولوجيــا علــى أرض صلبــة باعتبارهــا متعهــد التصميــم والشــراء والتشــييد فــي مجموعــة مــن 
الصناعــات الرئيســية مثــل النفــط والغــاز والطاقــة والميــاه والبنيــة التحتيــة. وتجــذب حلولهــا الجاهــزة فــي المجــال الهندســي 

المؤسســات ســريعة النمــو التــي تحتــاج إلــى حلــول موثوقــة وفعالــة فــي هــذا المجــال.
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الحلول

المشاريع الهندسية والشراء والتركيب والتشغيل في مختلف التخصصات )الكهربائية، واألجهزة، وتركيب األنابيب،    •
         واألعمال الميكانيكية، والتدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، واألعمال اإلنشائية(

لة التصاميم الهندسية المفصَّ  •
تسليم المشاريع الجاهزة  •

خدمات التشغيل والصيانة )النظام الكهربائي، وأنظمة الحريق والغاز، ونظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات،  •
          واألدوات الميدانية(

اختبار المعدات واألنظمة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وتشغيلها  •
خدمات معايرة عدادات الطاقة  •

التشغيل اآللي لعملية التحكم  •
الخدمات الاسلكية والتنقل  •

دمج نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات  •

د -  الحلول السمعية والبصرية

ــد بالخدمــات الســمعية  ــى شــهادة ال APEx )جهــة تزوي ــكل فخــر أول شــركة تحصــل عل ــا ب ــدام للتكنولوجي ــد مق     تع
البصريــة الممتــازة( فــي الشــرق األوســط، إذ تقــدم مجموعــة كاملــة مــن الحلــول الســمعية البصريــة التــي تناســب جميــع 
ــث،  ــا إدارة األزمــات وغــرف التحكــم، وصــاالت العــرض، والمســارح، واســتوديوهات الب ــات. وتشــمل خدماته التطبيق
ــر. وتحظــى  ــك الكثي ــر ذل ــرات وغي ــس اإلدارة، وقاعــات المحاضــرات، والمختب والماعــب، والمتاحــف، وغــرف مجال
ــة والرياضــة والقطــاع  ــارة والضياف ــة والتج ــوم والثقاف ــم والعل ــة: قطــاع الشــركات والتعلي ــات التالي ــي القطاع ــاء ف بعم
ــع أنحــاء  ــي جمي ــد أصبحــت المؤسســات ف ــا، فق ــدام للتكنولوجي ــرات مق ــي والمؤسســات العســكرية. وبفضــل خب الحكوم
المنطقــة مجهَّــزة علــى نحــٍو أفضــل إلدارة األزمــات، وللتعليــم والترفيــه للســكان الذيــن يتزايــد عددهم بســرعة فــي المنطقة.

الحلول

أنظمة التبديل السمعية البصرية، وأنظمة التحكم والتشغيل اآللي  •
أنظمة المشاركة في عقد المؤتمرات بالصوت والفيديو وأنظمة التواجد عن ُبعد  •

أجهزة العرض، وتقنية التوجيه باستخدام البكسل، والتصوير المجسم ثاثي األبعاد، وتقنية الواقع االفتراضي  •
)BGM( نظام موسيقى الخلفية  •

اللوحات الرقمية، وإيجاد الطرق، واألكشاك التفاعلية  •
،)IPTV( ونظام تلفزيون بروتوكول اإلنترنت ،)SMATV( نظام التلفزيون الهوائي الرئيسي المفرد  •

)HITV( ونظام تلفزيون الفنادق التفاعلي          
PAS/PAVA/PAGA ،نظام مخاطبة الجمهور  •

المحاكاة الكهروضوئية  •
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المشاريع الرئيسية

شــاركت شــركة مقــدام للتكنولوجيــا فــي عــدد مــن المشــاريع المرموقــة، وفيمــا يلــي عينــة مــن العقــود التــي فــازت بهــا 
ــة إليهــا، وهــي: الشــركة والمحال

تاريخ انتهاء 
العمل

تاريخ بدء 
العمل

قيمة العقد )باللاير 
القطري(

وصف العمل المشروع

2021 2018 76,756,934  )EPIC( ــغيل ــب والتش ــتريات والتركي ــة والمش ــد الهندس عق
مــع شــركة قطــر للبتــرول -لإلعــان العــام والتســجيل العــام- 
أنظمــة الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة وأنظمــة Talkback فــي 
 NFA مختلــف محطــات عمليــات الغــاز البحريــة ومنصــات

البحريــة

قطر للبترول

2021 2018 48,714,294 ــة  ــرات المراقب ــة كامي ــغيل أنظم ــب وتش ــد وتركي ــد توري عق
ــام  ــي واألقس ــف المبان ــي مختل ــة ف ــد الطبي ــة حم ــع مؤسس م

بالمستشــفى الرئيســي

مؤسسة حمد الطبية

2031 2020 27,363,572 ــي مجمــع  ــة لشــبكة WI-FI ف ــة التحتي ــة البني ــث وصيان تحدي
ــي ــركاب بمطــار حمــد الدول ــة ال صال

الشركة القطرية 
إلدارة وتشغيل 

المطارات )مطار(
2021 2018 54,590,152  )EPIC( ــكيل ــب والتش ــتريات والتركي ــة والمش ــد الهندس عق

مــع توربينــات قطــر البتروليــة في مختلــف المنصــات البحرية
قطر للبترول

2023 2020 19,738,570 خدمــات صيانــة أنظمــة الحريــق والغــاز لمشــروع حقــل 
الشــمال

شركة قطر غاز 
للتشغيل المحدودة 

)قطر غاز(
2021 2018 10,400,258 البوليفــارد  بمشــروع حــي  الكهربائيــة  التركيبــات  أعمــال 

لوســيل التجــاري 
فولتاس قطر

2021 2020 25,281,926 أعمــال التوريــد والتركيــب واالختبــار والتشــغيل المســبق 
والميكانيكيــة  الكهربائيــة  الهندســة  ألعمــال  والتركيــب 
والصــرف الصحــي و ELV لشــركة قطــر للبتــرول إلنشــاء 

مركــز بيانــات النفــط والغــاز

شركة مدجلف للبناء

2022 2021 29,940,000 الميكانيكيــة  توريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل األعمــال 
والكهربائيــة وتمديــدات الميــاه والصــرف الصحــي ونظــام 

مكافحــة الحرائــق فــي مدينــة الياســمين، لوســيل قطــر

جيكو للتجارة 
والمقاوالت

المصدر: معلومات اإلدارة.

    بطبيعــة عقــود الشــركة فأنهــا غيــر متجــددة بمعظــم األحيــان ألنــه تنطــوي علــى تنفيــذ مشــاريع محــددة تنتهــي بتنفيــذ 
ــم  ــدة يت ــة جدي ــود صيان ــرام عق ــود مــن خــال اب ــي هــذه العق ــل ف ــع العمي ــك المشــاريع. ويكــون االســتمرار م ــة تل وإقام

ــة. ــدام للخدمــات التقني ابرامهــا مــع شــركة مق
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العالمات التجارية

    تعتمــد شــركة مقــدام للتكنولوجيــا علــى عامــات تجاريــة خاصــة بأعمالهــا هــذه العامــات هــى عامــات تجاريــة تتعامــل بهــا 
الشــركة وال تعنــي أن الشــركة تمتلــك حقــوق خاصــة بهــا. كمــا تتمتــع الشــركة بحــق اســتعمال العامــات التجاريــة التابعــة لمورديهــا.

السريان / تاريخ 
االنتهاء

نبذة عن العامات التجارية العامة التجارية

2021/11/30 ــل  ــن قب ــدة، م ــة رائ ــة صناعي ــهادة APEX كعام ــراف بش ــم االعت ت
العمــاء ومــزودي الخدمــات الســمعية والبصريــة. تــدار هــذه الشــهادة 
 ،)AVIXA( ــة ــة والمتكامل ــرة الســمعية البصري ــة الخب ــل جمعي مــن قب
وهــي مؤسســة صناعيــة رائــدة تقــوم بتحديــث معاييرهــا بشــكل مســتمر. 

 

2022/2/3 ــارب  ــة والتج ــمعية والبصري ــات الس ــال التقني ــي مج ــل ف ــة تعم جمعي
 InfoComm المتكاملــة، وهــي المســؤولة عــن تنظيــم معــارض
التجاريــة فــي كافــة أرجــاء العالــم، كمــا أنهــا مالــك مشــارك فــي 
شــركة Integrated Systems Europe، والجمعيــة التجاريــة 
الدوليــة التــي تمثــل صناعــة التقنيــات الســمعية والبصريــة، وقــد 
تأسســت الجمعيــة عــام 1939 وتضــم أكثــر مــن 11,400 عضــو مــن 

ــة. ــن 80 دول ــر م ــن أكث ــراد م ــات واألف المؤسس
شراكة طويلة األمد شــركة عالميــة تعمــل فــي مجــال الخدمــات الســمعية والبصريــة وإدارة 

المحتــوى وتقنيــات معالجــة الصــور، وتبتكــر الشــركة مجموعــة كاملــة 
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــة واألش ــمعية والصوتي ــات الس ــول التقني ــن حل م
UVC بعيــدة المــدى عاليــة الجــودة المناســبة لألعمــال واألنشــطة 
ــك  ــا فــي ذل ــركة بم ــت الش ــة. وأطلق ــة والترفيهيــة والصناعي التعليمي
تقنيــة  النقــي RGB، وحلــول  بالليــزر  المتقدمــة  حلــول اإلضــاءة 
SDVoE ومعالجــة الصــور المتطــورة وخــوادم الوســائط وحلــول 
شاشــات LED حيــث تعمــل علــى تمكيــن األشــخاص مــن االســتمتاع 
بأفضــل التجــارب المشــتركة بــدًءا مــن الفعاليــات العالميــة الهائلــة 

ــم ــاع العال ــي شــتى بق ــات ف ــر التطبيق ــى أصغ وحت

 

2021/8/31 ــة  ــم واألتمت ــة التحك ــكار أنظم ــال ابت ــي مج ــا ف ــدة عالمًي ــركة الرائ الش
ــازل،  ــي والمن ــرم الجامع ــآت الح ــب ومنش ــا للمكات ــة وتصنيعه المتقدم
ــل  ــا تعم ــم، كم ــخاص وعمله ــاة األش ــة حي ــكار طريق ــد ابت ــث تعي حي
ــة الصــوت  ــة لمراقب ــول المتكامل ــن خــال الحل شــركة Crestron م
ــى  ــاخ وإدارتهــا والتحكــم فيهــا عل ــو واإلضــاءة والظــال والمن والفيدي
ــات  ــي قاع ــخاص ف ــاة لألش ــة الحي ــين نوعي ــا لتحس ــيط التكنولوجي تبس
مجالــس إدارة الشــركات وقاعــات المؤتمــرات والفصــول الدراســية 

ــازل. ــرات والمن ــات المحاض ــادق وقاع ــرف الفن وغ
شراكة طويلة األمد تعمــل الشــركة كمصنــع لألنظمــة الصوتيــة المبتكــرة وحلــول الصــوت 

الرقميــة. وتقــوم الشــركة المصنعــة لوحــدات األعمــال بتطويــر حلــول 
صوتيــة عاليــة الجــودة وتصنيعهــا وتوزيعهــا تجمــع بيــن التكنولوجيــا 
ــل  ــى تحلي ــركة عل ــل الش ــارات، تعم ــال االستش ــي مج ــم. وف والتصمي
ــع  ــاون م ــورت بالتع ــا ط ــي، كم ــرف والمبان ــة بالغ ــة الصوتي األنظم

ــة.  ــة متوافق ــة كهربائي ــواًل صوتي شــركاء األعمــال حل

 

شراكة طويلة األمد الســمعية  الحلــول  ُتصنِّــع Pro Display مجموعــة مبتكــرة مــن 
اإلعانيــة  لألغــراض  المصممــة  الرقميــة  والافتــات  والبصريــة 

والترفيهيــة واإلخباريــة 

 

2022/12/31 ُتعــد شــركة Exida التــي تأسســت عــام 2000 علــى يد العديــد الخبراء 
رائــدة فــي مجالــي الموثوقيــة والســامة فــي العالــم. تعمــل الشــركة فــي 
ــة  ــي ســامة أنظم ــة المتخصصــة ف ــاد المنتجــات والمعرف مجــال اعتم

التشــغيل اآللــي وإدارة اإلنــذارات واألمــن الســيبراني والتوافــر.
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2022/5/2 ُتمثــل حلــول Cisco فــي الوقــت الراهــن أســس الربــط الشــبكي لمقدمي 
الخدمــات وعمــاء الشــركات والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
والمؤسســات  والمرافــق  الحكوميــة  والــوكاالت  المؤسســات  ومنهــا 
التعليميــة. وتعمــل حلــول الربــط الشــبكي التــي تقدمهــا Cisco علــى 
ربــط األشــخاص وأجهــزة الحوســبة وشــبكات الكمبيوتــر، ممــا يســمح 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا بغ ــات أو نقله ــى المعلوم ــخاص بالوصــول إل لألش

ــر. ــوع نظــام الكمبيوت ــت أو المــكان أو ن ــات الوق تباين

 

2021/12/31  Hewlett Packard شــركات  إحــدى   ،Aruba شــركة  تعتبــر 
Enterprise، مــزوًدا رائــًدا لحلــول الوصــول إلى الشــبكات المتطورة 
ــل  ــة للتنق ــدم شــبكات ُمعّرف ــة. وُتصمــم الشــركة وتق للمؤسســات المتنقل
تدعــم أقســام تكنولوجيــا المعلومــات ومنصــة GenMobile الرقميــة.

 

2022/7/3 شــركة Leviton هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال أجهــزة 
ــول  ــة اإلضــاءة وحل ــول إدارة طاق ــة وحل ــل األســاك الكهربائي توصي
ــة  ــة التحتي ــات البني ــة ومنتج ــة المنزلي ــن واألتمت ــبكي واألم ــط الش الرب
للبيانــات التجاريــة. وتقــدم شــركة Leviton خــط إنتــاج يتضمــن 
أكثــر مــن 25000 جهــاز لتلبيــة كافــة االحتياجــات التــي يمكــن تخيلهــا 
ألجهــزة توصيــل األســاك لألغــراض الســكنية والتجاريــة والصناعيــة.

 

شراكة طويلة األمد هــي شــركة عالميــة تعمــل فــي مجــال األمــن الســيبراني، وعلــى صناعة 
ــر  ــا ُتغي ــات الســحابية باســتخدام تكنولوجي ــى التقني ــم عل المســتقبل القائ
ــة  ــي مواجه ــركة ف ــاعد الش ــات. وتس ــراد والمؤسس ــل األف ــة عم طريق
أكبــر التحديــات األمنيــة فــي العالــم مــن خــال االبتــكار المســتمر 
ــذكاء االصطناعــي  ــال ال ــي مج ــر التطــورات ف ــن آخ ــتفيد م ــذي يس ال

ــيق.  ــة والتنس ــات واألتمت والتحلي

 

شراكة طويلة األمد هــي شــركة بريطانيــة تعمــل فــي مجــال البرامــج واألجهــزة  األمنيــة، 
وتقــوم الشــركة بتطويــر منتجــات النقــاط النهائيــة لاتصــاالت والتشــفير 
وتأميــن الشــبكات وتأميــن البريــد اإللكترونــي وتأميــن األجهــزة الجوالــة 
ــى  ــز Sophos بشــكل أساســي عل ــدة. وُترك ــدات الموح وإدارة التهدي
توفيــر برامــج أمــان للمنظمــات التــي يتــراوح عــدد مواقعهــا مــن 100 
إلــى 5000 موقًعــا. وتعمــل Sophos أيًضــا علــى حماية المســتخدمين 
بالمنــازل، وإن كان هــذا ليــس فــي بــؤرة تركيزهــا، مــن خــال حلــول 
 Sophos Home /( والمدفوعــة  المجانيــة  الفيروســات  مكافحــة 
Home Premium( التــي تهــدف إلــى عــرض وظائــف المنتجــات.

 

شراكة طويلة األمد هــي شــركة أمريكيــة متخصصــة فــي خدمــات التطبيقــات والربــط 
ــم  ــى دع ــركة F5 عل ــل ش ــات )ADN(. وتعم ــل التطبيق ــبكي  لنق الش
التطبيقــات بــدًءا مــن مرحلــة التطويــر وخــال دورة حياتهــا بالكامــل، 
ــاء -  ــنى للعم ــث يتس ــحابية، بحي ــاط الس ــددة األوس ــة متع ــي أي بيئ ف
المؤسســات ومقدمــي الخدمــات والحكومــات والعامــات التجاريــة 
ــة األداء. ــة وعالي ــزة وآمن ــة متمي ــارب رقمي ــم تج ــتهاكية - تقدي االس

 

2022/3/31 رائــد  عالمــي  مــزود  وهــي   ،1987 عــام  فــي  الشــركة  تأسســت 
ــات  ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــة ف ــزة الذكي ــة واألجه ــة التحتي للبني
ــًدا  ــا رائ واالتصــاالت )ICT(. وُتعــد شــركة Huawei مــزوًدا عالمًي
ــات  ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــة ف ــزة الذكي ــة واألجه ــة التحتي للبني
واالتصــاالت، وتلتــزم الشــركة مــن خــال حلولهــا المتكاملــة فــي 
أربعــة مجــاالت رئيســية - شــبكات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــة  ــات الرقمي ــر الخدم ــحابية - بتوفي ــات الس ــة والخدم ــزة الذكي واألجه

لكافــة األشــخاص والمنــازل والمؤسســات.

 

المصدر: معلومات اإلدارة.

    باإلضافــة أنــه لــدى الشــركة 29 عامــة تجاريــة فــي محفظتهــا، ويتــراوح مــدة الســريان مــن 2021/3/1 إلــى شــراكة 
طويلــة األمــد.

السريان / تاريخ 
االنتهاء

نبذة عن العامات التجارية العامة التجارية
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الموظفون

    توظــف شــركة مقــدام للتكنولوجيــا موظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة والمهــارات الفنيــة. بلــغ عــدد موظفــي 
الشــركة فــي ينايــر 2021 حوالــي 247 موظًفــا منقســمين بشــكل عــام إلــى مــدراء وموظفيــن:

العدد الوصف
6 مدراء

241 موظفين
المصدر: معلومات اإلدارة.

المعلومات المالية

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على البيانات التشغيلية األساسية كما في 31 ديسمبر 2020:

باللاير القطري              
إجمالي المطلوباتإجمالي األصولهامش صافي الربح )%(صافي الربحنسبة من إجمالي الربحالمبيعات

93,088,493%299,563,866%1042,283,61329,026,638
 المصدر: البيانات المالية المدققة لشركة مقدام للتكنولوجيا كما في 31 ديسمبر 2020

شركة مقدام للخدمات التقنية  - 6.3

     كســبت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة ســمعتها المميــزة مــن خــال تقديمهــا لمجموعــة واســعة مــن أفضــل الخدمــات 
التكنولوجيــة والهندســية ووفائهــا الدائــم باالحتياجــات المتنوعــة لعمائهــا. وأنشــئت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة لتلبيــة 
متطلبــات ســوق العمــل فــي مجــاالت خدمــات العمالــة الخارجيــة والعمليــات وخدمــات الصيانــة للعمــاء فــي جميــع أنحــاء 

دولــة قطــر.

   تأسســت الشــركة فــي دولــة قطــر فــي 28 اغســطس 2017 كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري 
رقــم 103070 وبالنظــر إلــى الخبــرة األساســية لمجموعــة مقــدام فــي مجــال الخدمــات، عبــر 18 قطاًعــا مختلًفــا، بمــا فــي 
ذلــك النفــط والغــاز وتكنولوجيــا المعلومــات وغيرهــا، كانــت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة إحــدى المســاهمين فــي تراكــم 

زة للســمعة فــي القطــاع. تلــك الخبــرات المعــزِّ

الخدمات

أ -  العمالة الخارجية )اإلعارة( 

ــي  ــي تف ــرية الت ــوارد البش ــات إدارة الم ــارية وخدم ــات االستش ــر الخدم ــة بتوفي ــات التقني ــدام للخدم ــركة مق ــر ش      توف
باحتياجــات العمــاء. ويثــق عمــاء الشــركة بهــا بفضــل ســمعتها الطيبــة فــي القطــاع وتوفيرهــا ألعلــى معاييــر الكفــاءة فــي 

موظفيهــا والحــرص علــى تمكينهــم بالخبــرة الكافيــة ألداء المهــام علــى أكمــل وجــه. 

ــز  ــة بتركي ــإدارة أعمالهــم وعملياتهــم التجاري ــا ب ــي الســماح لعمائه ــة ف ــدام للخدمــات التقني ــا شــركة مق ــل مزاي     وتتمث
أكبــر وأداء أفضــل مــن خــال إســنادهم لوظيفــة توظيــف المــوارد البشــرية للشــركة. ويتضمــن ذلــك المديريــن التنفيذييــن 

المؤقتيــن مــن المســتوى المتوســط ويتــم تنفيــذ كل التعيينــات علــى المســتوى التنفيــذي.
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ــن  ــان أن الموظفي ــألداء لضم ــة المســتمرة ل ــا والمراقب ــم المســتمر لموظفيه ــب والتقيي ــى التدري     وتحــرص الشــركة عل
ــاع  ــى ارتف ــك إل ــؤدي ذل ــة. وي ــة المطلوب ــل يناســب الوظيف ــى أفضــل تأهي ــون عل ــدى عمــاء الشــركة يحصل ــن ل المعاري
ــات  ــة متطلب ــة الجاهــزة لتلبي ــر قاعــدة عريضــة مــن العمال ــد أعمــال متكــررة وتوفي ــن وتولي ــرات الموظفي مهــارات وخب

العمــاء.

توفر الشركة خدمات التوظيف التعاقدي والتوظيف المؤقت على المستويين المحلي والعالمي عبر:

التوظيف العام:  •

للوظائف المكتبية والصناعية

التوظيف المهني:  •
 

في مجاالت:

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -
الهندسة   -

البنية التحتية   -
الشؤون المالية والقانونية   -

المشتريات والعقود   -
-  الطب والعلوم

العمليات والصيانة  ب -  

     تمتلــك شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة بصفتهــا المــزود الرائــد فــي مجــال الصيانــة والخدمــات الفنيــة خبــرة واســعة 
فــي خدمــات التشــغيل والصيانــة وهــي مازالــت ملتزمــة التزاًمــا كامــاً بتقديــم أفضــل معاييــر الجــودة والقيمــة مقابــل المــال 
وراحــة البــال لعمائهــا لتحقيــق األداء التشــغيلي األمثــل لعمليــات عمائهــا. وتوفــر الشــركة خدمــات الصيانــة فــي األنظمــة 

التاليــة:

نظم التكنولوجيا  •

أنظمة كاميرات المراقبة )CCTV( حسب لوائح ومقاييس إدارة النظم األمنية – بوزارة الداخلية.  -
التحكم بالدخول- أنظمة البوابات والتحقق من الشخصيات  -

إنذار الحريق )وفًقا لمعايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق )NFPA( وإدارة الدفاع المدني بوزارة  -
.)MOI-QCDD( الداخلية القطرية         

العنوان العام وإخاء الصوت  -
إدارة المباني  -

الحلول السمعية والبصرية  -
شبكة االتصال النشطة  -

خط مساعدة على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع  -
 



38

النظم الهندسية  •

) SCADA( أنظمة اإلشراف والتحكم بالعمليات الصناعية  -
)F&G( أنظمة الحريق والغاز  -

أنظمة األدوات الميدانيــة )أجهــزة تعمـل بالضغـط، أدوات التدفــق، أجهـزة التسـوية، آالت درجة الحـرارة وأجهزة الكشف   -
          والتحليل، والصمامات، وما إلى ذلك( 
األجهزة واألنظمة الكهربائية األخرى  -

المشاريع الرئيسية

    شــاركت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة فــي عــدد مــن المشــاريع المرموقــة، وفيمــا يلــي عينــة مــن العقــود التــي فــازت 
بهــا الشــركة والمحالــة إليهــا، وهــي:

تاريخ 

انتهاء العمل

تاريخ بدء 

العمل

قيمة العقد )باللاير 

القطري( وصف العمل المشروع

2021 2018 23,157,000 توفير األيدي العاملة الماهرة شركــة قطــر 
للبتروكيماويــات )قابكـــو(

2025 2020 12,057,147 توفير خدمات التوثيق في الموقع وخارجه قطر للبترول
2023 2019 16,578,000 اتفاقية االستدعاء لتوفير القوى العاملة الماهرة هيئة األشغال العامة

2023 2020 89,990,268 اتفاقية االستدعاء لتوفير القوى العاملة الماهرة هيئة األشغال العامة
2023 2020 19,779,996 توفير متخصصي تكنولوجيا المعلومات وزارة الصحة العامة
2023 2018 11,259,909 ــر  ــة الدوائ ــم ألنظم ــة والدع ــات الصيان ــتدعاء لخدم ــة االس اتفاقي

و  ،ANPRو  ،PIDSو  ،ACSو المغلقــة،  التلفزيونيــة 
INTERCOME، وأنظمــة UPS فــي العديــد مــن المواقــع 

البريــة والبحريــة التابعــة لقطــر للبتــرول

قطر للبترول

المصدر: معلومات اإلدارة.

العالمات التجارية

    تعتمــد شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة علــى عامــات تجاريــة خاصــة بأعمالهــا هــذه العامــات هــى عامــات تجاريــة 
تتعامــل بهــا الشــركة وال تعنــي أن الشــركة تمتلــك حقــوق خاصــة بهــا . كمــا تتمتــع الشــركة بحــق اســتعمال العامــات 

التجاريــة التابعــة لمورديهــا.

السريان / تاريخ 
االنتهاء

نبذة عن العامات التجارية العامة التجارية

شراكة طويلة األمد ــزز  ــي تع ــات الت ــم التقني ــى تصمي ــركة FLIR Systems، Inc عل ــل ش تعم
 FLIR اإلدراك والوعــي وتطويرهــا وتصنيعهــا وتســويقها وتوزيعهــا، كمــا تقــدم
حلــول استشــعار مبتكــرة فــي الحيــاة اليوميــة مــن خــال أنظمــة التصويــر 
الحــراري وأنظمــة التصويــر بالضــوء المرئــي وأنظمــة تحديــد المواقــع وأنظمــة 

ــة. ــدات المتقدم ــة الكشــف عــن التهدي ــاس والتشــخيص وأنظم القي

المصدر: معلومات اإلدارة
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الموظفون

ــغ عــدد  ــة. بل ــارات الفني ــة والمه ــاءة العالي ــرة والكف ــن ذوي الخب ــن م ــة موظفي ــات التقني ــدام للخدم     توظــف شــركة مق
ــن: ــدراء وموظفي ــى م ــام إل ــا منقســمين بشــكل ع ــي 195 موظًف ــر 2021 حوال ــي يناي ــي الشــركة ف موظف

العدد الوصف
3 مدراء

192 موظفين
المصدر: معلومات اإلدارة.

المعلومات المالية

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على البيانات التشغيلية األساسية كما في 31 ديسمبر 2020:

باللاير القطري
إجمالي المطلوباتإجمالي األصولهامش صافي الربح )%(صافي الربحنسبة من إجمالي الربحالمبيعات

47,762,240%266,477,700%1416,820,9377,402,385
المصدر: البيانات المالية المدققة لشركة مقدام للخدمات التقنية كما في 31 ديسمبر 2020

شركة الخليج لألنظمة األمنية  - 6.4

    تعمــل شــركة الخليــج لألنظمــة األمنيــة كشــركة تابعــة لمقــدام للتكنولوجيــا ومقــدام للخدمــات التقنيــة حيــث تملــك كل 
شــركة نســبة 50% مــن رأس المــال فــي الشــركة. تقــدم الشــركة الدعــم الفنــي لــكا الشــركتين حيــث تــم دمــج التراخيــص 

التنظيميــة فيهــا، وبالتالــي يتــم تقديــم بعــض المناقصــات مــن خالهــا. 

استراتيجية الشركات التابعة  - 6.5

    تــزاول الشــركات التابعــة أعمالهــا كمقــدم خدمــات وحلــول شــاملة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة 
الميكانيكيــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة، حيــث توفــر مجموعــة مــن الحلــول والخدمــات، تغطــي كل منهــا 
شــريحة مهمــة مــن نطاقــات وتخصصــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. وتعمــل الشــركات التابعــة فــي بيئــة مترابطــة 
ومتكاملــة لتقديــم حلــول شــاملة بأعلــى معاييــر الجــودة والتميــز فــي الســوق. وتســعى الشــركات التابعــة إلــى االســتفادة مــن 
المكانــة الرائــدة التــي تحظــى بهــا لمواصلــة الحصــول علــى حصتهــا فــي الســوق مــن خــال ترســيخ شــراكتها فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لعمائهــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وتواصــل الشــركة توســيع نطــاق تغطيتهــا فــي 
دولــة قطــر وتعزيــز محفظــة منتجاتهــا وخدماتهــا، وتســعى جاهــدة إلــى زيــادة العائــد الخــاص بالمســاهمين إلــى أقصــى 

قــدر ممكــن. ولتحقيــق هــذه الرؤيــة، اعتمــدت الشــركات التابعــة اســتراتيجية األعمــال التاليــة:
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أ - زيادة األعمال الحكومية

ــي  ــاملة ف ــول الش ــات والحل ــي الخدم ــرة لمقدم ــة فرصــة كبي ــق الرؤي ــج تحقي ــة قطــر 2030 وبرنام ــة دول ــل رؤي     تمث
ــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة مثــل الشــركات  ــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكي مجــال تقني
التابعــة. تعــد رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بمثابــة خارطــة الطريــق لتحويــل قطــر إلــى مجتمــع متقــدم قــادر علــى تحقيــق 
ــا  ــم أركانه ــن أه ــول عــام 2030، وم ــن بحل ــع المواطني ــع لجمي ــر مســتوى معيشــة مرتف ــدف توفي ــة المســتدامة به التنمي
التنميــة االقتصاديــة حيــث تســعى رؤيــة قطــر الوطنيــة لتحقيــق التنويــع وأيًضــا النمــو فــي القطاعــات غيــر النفطيــة، حيــث 
يجــري العمــل علــى تحويــل اقتصــاد قطــر إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. وتقــود وزارة المواصــات واالتصــاالت، 
ومؤسســة قطــر الجهــود الوطنيــة الراميــة لدفــع عجلــة التقــدم فــي قطــر بهــدف تحقيــق مجتمــع متقــدم يتبنــى أفضــل وســائل 

التكنولوجيــا، ويعتبــر إنشــاء واحــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي قطــر أحــد المعالــم البــارزة فــي هــذا الصــدد. 

ــدى الشــركات التابعــة بالفعــل عاقــات راســخة مــع الجهــات الحكوميــة، حيــث مثلــت التعاقــدات الحكوميــة %36      ول
مــن عائداتهــا خــال عــام 2020، ومــن المتوقــع أن يعــزز برنامــج تحقيــق الرؤيــة الطلــب فــي محفظــة أعمــال الشــركات 
التابعــة بأكملهــا. وتعتقــد الشــركات التابعــة أن تاريخهــا المتميــز فــي تنفيــذ المشــاريع ومركزهــا المالــي القــوي ومهاراتهــا 
الشــاملة فــي نطاقــات وتخصصــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ســيمكنها مــن الحصــول علــى حصــة كبيــرة فــي هــذا 
ــي  ــي قطــاع مقدم ــف ف ــتويات التصني ــن مس ــتوى م ــى مس ــة بأعل ــع الشــركات التابع ــك، تتمت ــى ذل ــة إل ــو. وباإلضاف النم
الخدمــات فيمــا يتعلــق بالعقــود الحكوميــة فــي مجــال: 1( استشــارات تقنيــة المعلومــات، 2( تجــارة أجهــزة ومعــدات اإلنــذار 
واإلطفــاء والســامة، 3( إدارة وتشــغيل العمالــة المهنيــة 4( تركيــب وتشــغيل وصيانــة كاميــرات وأجهــزة المراقبــة األمنيــة 

ممــا يمكنهــا مــن تقديــم عطــاءات لجميــع أعمــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الحكوميــة.

ب -  التركيز على التقنيات الناشئة

    تتابــع الشــركات التابعــة بانتظــام التقنيــات الجديــدة وشــرائح القطــاع واتجاهــات الســوق فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة. وتتمتــع الشــركات التابعــة بالقــدرة علــى 
تقديــم مقترحــات ذات قيمــة مضافــة أكبــر لعمائهــا لتحقيــق كفــاءة تنفيــذ األعمــال وتحســين اإلنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف، 

وذلــك مــن خــال العمــل بشــكل وثيــق مــع عمائهــا.

جـ -  التوسع من خالل التكنولوجيا المكملة

    ستســتخدم الشــركات التابعــة معرفتهــا وابتكاراتهــا وخبرتهــا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لتقديــم خدمــات 
مصممــة ومعــدة حســب طلــب عمائهــا مــن أجــل تلبيــة احتياجــات قطاعاتهــم. المرونــة مــن خــال العاقــات التعاقديــة 
ــًرا لشــراكتهم مــع المورديــن  ــًرا كبي ــه الشــركات التابعــة تقدي ــذي تولــي في غيــر الحصريــة مــع المورديــن فــي الوقــت ال
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــد ت ــك الشــراكات ق ــع تل ــدات م ــة للتعاق ــر الحصري ــة غي ــى الرغــم مــن أن الطبيع االســتراتيجيين، وعل
منافســي الشــركات التابعــة – وهــو مــا يعــد أحــد المخاطــر – فــإن الشــركات التابعــة، فــي الوقــت ذاتــه، ُتظهــر مرونــًة 
أكبــر فــي طــرح منتجــات وحلــول مصممــة وفًقــا للمواصفــات التــي يشــترطها العميــل. وفــي كثيــر مــن األحيــان قــد يتطلــب 

ذلــك مــن الشــركات التابعــة شــراء منتجــات وخدمــات مــن مورديهــا غيــر االســتراتيجيين.



41

د -  الحفاظ على سمعة جيدة فيما يتعلق بالموثوقية والخدمات عالية الجودة

ــل  ــا. وُتمثِّ مه ــي ُتقدِّ ــة الت ــة والموثوق ــات الدقيق ــودة والخدم ــث الج ــن حي ــازة م ــمعة ممت ــة بس ــركات التابع     تحظــى الش
عاقــات العمــاء طويلــة األمــد التــي أقامتهــا الشــركات التابعــة إلــى جانــب ســجلهم الحافــل بتنفيــذ المشــاريع بنجــاح وفــي 
الوقــت المحــدد دليــاً علــى جــودة العامــة التجاريــة والخدمــات التــي يقدمونهــا. وفــي ســبيل الحفــاظ علــى هــذا المســتوى 
العالــي مــن التميــز، ســتواصل الشــركات التابعــة تعييــن موظفيــن ذوي مهــارات عاليــة لضمــان تقديــم خدماتهــم وفــق أعلــى 
ــا إلدارة المشــاريع موحــد فــي مجموعــة مقــدام القابضــة لضمــان الجــودة  المعاييــر. كمــا أسســت الشــركات التابعــة مكتًب
وتنفيــذ المشــاريع فــي الوقــت المحــدد. وســتعمل الشــركات التابعــة علــى تقّويــة هــذه العوامــل لتعزيــز ســمعتها القائمــة فــي 

الســوق لترســيخ عاقــات العمــاء وزيــادة تدفقــات اإليــرادات المحتملــة زيــادًة كبيــرًة.

هـ -  تعزيز العالقات مع العمالء االستراتيجيين

    تعتــزم الشــركات التابعــة تعزيــز عاقاتهــم طويلــة األمــد مــع العمــاء االســتراتيجيين فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
علــى الســواء. وكجــزء مــن هــذه االســتراتيجية، تعتــزم الشــركات التابعــة امتــاك محفظــة عمــاء مثاليــة للتركيــز وتقديــم 
ــة  ــك تراجــع الشــركات التابع ــى ذل ــة إل ــا. وباإلضاف ــون فيه ــي يعمل ــف القطاعــات الت ــي مختل ــات بشــكل أفضــل ف الخدم
باســتمرار خطــط تغطيــة الســوق لديهــم لضمــان التغطيــة المثاليــة والحفــاظ علــى العاقــات طويلــة األمــد مــع عمائهــم. 
وســوف تســاعد قــدرة الشــركات التابعــة علــى تأســيس عاقــات مــع العمــاء وتعزيزهــا إلــى جانــب توســيع نطــاق الخدمات 

التــي يقدمونهــا وبذلــك زيــادة إيراداتهــم وأرباحهــم.

و -  مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها

    تســعى الشــركات التابعــة باســتمرار إلــى تعزيــز الكفــاءة والقــدرات التشــغيلية وتحســينها فــي ســبيل تعزيــز هوامــش 
الربــح والفائــدة التــي تعــود علــى المســاهمين. وفــي هــذا الســياق، تخطــط الشــركات التابعــة لزيــادة أرباحهــا مــن خــال 
زيــادة أعمالهــا ذات الهامــش المرتفــع وتحســين هوامــش األربــاح بشــكل عــام. وفــي الوقــت نفســه تعتــزم الشــركات التابعــة 

تبســيط هيــكل التكلفــة مــع التركيــز علــى االســتخدام األمثــل للموظفيــن وتحســين االســتفادة المثلــى مــن المــوارد.

ز -  لتعزيز القدرات وتحسين الحوكمة المؤسسية

    تهــدف الشــركات التابعــة إلــى تعزيــز قــدرات الحوكمــة المؤسســية لديهــا مــن خــال اســتخدام تنميــة المــوارد البشــرية 
لدعــم نموهــا بشــكل فعــال وتعزيــز التطويــر المهنــي لموظفيهــم. كمــا تهــدف إلــى تعزيــز الحوكمــة المؤسســية مــن خــال 

سياســات وإجــراءات رقابيــة وإدارة المخاطــر بشــكل أفضــل.

المزايا التنافسية للشركات التابعة  - 6.6

    توضــح األقســام التاليــة بعــض العوامــل الرئيســية التــي تعتقــد الشــركات التابعــة أنهــا تســاعدها علــى االســتفادة مــن 
االتجاهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة المواكبــة لقطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. وُتعــزى بعــض مؤثــرات الطلــب 
هــذه إلــى عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة كليــة بينمــا يرتبــط بعضهــا اآلخــر بالمزايــا التنافســية المحــددة المتعلقــة بالشــركات 
التابعــة. ونظــراً لحجــم الخدمــات وجودتهــا وتنوعهــا، تعتقــد الشــركات التابعــة أنهــا فــي مركــز جيــد يتيــح لهــا االســتفادة 

مــن االتجاهــات والمتطلبــات االقتصاديــة المتناميــة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت.
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أ -  محفظة شاملة من حلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت والهندسة الميكانيكية والكهربائية 
وخدمات التشغيل والصيانة

    تقــدم الشــركات التابعــة خدمــات شــاملة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة 
وخدمــات التشــغيل والصيانــة، وتوفــر مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات المتعلقــة بذلــك، بــدءاً مــن خدمــات صيانــة األجهــزة 
والبرمجيــات األساســية حتــى أكبــر مشــاريع تكامــل األنظمــة ذات المكونــات واإلعــدادات المعقــدة. ويفضــل العمــاء الحــل 
المتكامــل »الشــامل« مــن مــزود واحــد الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر فعاليــة وكفــاءة مــن حيــث التكلفــة والمســؤولية بــدالً مــن 
االضطــرار إلــى التعامــل مــع مورديــن مختلفيــن. األمــر الــذي قــد يزيــد مــن فتــرة إنشــاء المشــروع ويرفــع التكلفــة ويقلــل 
الكفــاءة. وتعتقــد الشــركات التابعــة أن قدرتهــا علــى تقديــم حــل متكامــل لكافــة احتياجــات عمائهــا مــن تقنيــة المعلومــات 
ــادة قاعــدة عمائهــا وإقامــة عقــود طويلــة األجــل ومســتمرة مــع عمائهــا، ومــن شــأن كل  واالتصــاالت يمّكنهــا مــن زي
ذلــك أن يعــزز مــن مكانتهــا فــي الســوق. وتحتفــظ الشــركات التابعــة اليــوم بأعلــى مســتوى مــن االعتمــاد مــع مورديهــا 
بــون ذوو كفــاءة عاليــة علــى تقديــم الحلــول والخدمــات المتعلقــة  االســتراتيجيين حيــث يعمــل لديهــم موظفــون مؤهلــون ومدرَّ
بمنتجــات الشــركات التابعــة. واألهــم مــن ذلــك تتمتــع الشــركات التابعــة بالمهــارات الازمــة لدمــج وتكامــل تقنيــات مختلفــة 
ــدة  ــة معق ــد هــذه عملي ــة. وتع ــث التكلف ــة مــن حي ــول شــموالً وفعالي ــر الحل ــم بأكث ــد عمائه ــن لتزوي ــن مختلفي مــن موردي

تتطلــب معرفــة ومهــارات عميقــة، وهــي أمــور تتمتــع بهــا الشــركات التابعــة.

ب -  براءة اختراع

    شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر حائــزة علــى بــراءة اختــراع ومســجلة لــدى وزارة االقتصــاد والتجــارة لكونهــا تمتلــك 
أفضــل نظــام إنــذار مبكــر إلبــاغ الســلطات بوجــود حريــق أو ســطو علــى الممتلــكات ففــي غضــون ثــوان قليلــة مــن وقــوع 
الحــادث يرســل النظــام إشــارة بهــا بيانــات الموقــع ورقــم الشــخص المســؤول عــن المبنــى إلــى مراكــز القيــادة الوطنــي 
ــذار  ــدام لإلن ــى الوضــع. وبفضــل بــراءة االختــراع هــذه، تمتلــك مق ــدوره يرســل الفريــق المختــص للســيطرة عل ــذي ب ال
ــا حصريــة لاختــراع المحمــي ببــراءة االختــراع، وبالتالــي منــع منافســيها مــن نســخ االختــراع أو دخــول  المبكــر حقوًق

الســوق أو التنافــس مــع الشــركة.

جـ -  تصنيف في الفئة األولى لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية

ــة.  ــي وزارة المالي ــة ف ــم المشــتريات الحكومي ــدى إدارة تنظي ــى ل ــة األول ــف الفئ ــى تصني ــزة عل     الشــركات التابعــة حائ
وتــم التصنيــف اســتناداً إلــى العديــد مــن المعطيــات التــي قدمتهــا الشــركة منهــا الوضــع المالــي واإلداري والخبــرة الســابقة 
وجــودة الخدمــات المقدمــة. هــذا التصنيــف يتيــح للشــركة المشــاركة فــي هــذه المناقصــات لــدى الجهــات الحكوميــة وزيــادة 

نســبة النجــاح فــي هــذه المشــاريع.

هـ -  اإلدارة الفعالة للمشاريع

    تعــد الشــركات التابعــة مــن أكثــر الشــركات تميــزاً فــي قطــاع شــديد التنافســية والتعقيــد مــن خــال تطبيــق مســتويات 
عاليــة فــي مراقبــة المشــاريع مــن أجــل زيــادة ســرعة وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا إلــى عمائهــا. وقــد أسســت الشــركات 
التابعــة مكتــب إدارة مشــاريع موحــد فــي مقــدام القابضــة، يتــم مــن خالــه يتــم تنفيــذ عمليــات وإجــراءات فعالــة لمراقبــة 
ــكل مشــروع  ــن مناســبين ل ــر موظفي ــى تطوي ــا بمســؤولية اإلشــراف عل ــب إدارة المشــاريع أيًض ــع مكت الجــودة. ويضطل
ــد الشــركات التابعــة أن هــذا النمــوذج ســيمكنهم  ــكل مشــروع. وتعتق ــر ل ــل وإعــداد الفواتي ــة التموي ــى مراقب ــة إل باإلضاف
مــن تحقيــق أعلــى معاييــر تقديــم الخدمــات مــن أجــل تلبيــة توقعــات العمــاء بــل وتجاوزهــا، وفــي نفــس الوقــت تحســين 

مواردهــم مــن أجــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن العوائــد.
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و -  قاعدة العمالء الثابتة

ــن  ــي القطاعي ــررة للمجموعــة، ف ــاالً متك ــد أعم ــة تول ــاء ثابت ــة واحتفظــت بقاعــدة عم ــد اكتســبت الشــركات التابع     لق
ــاء  ــع ســنوات. ويشــمل بعــض العم ــدى األرب ــى م ــع العمــاء عل ــا م ــد عاقته ــى حــٍد ســواء، وتمت ــام والخــاص عل الع
االســتراتيجيين والثابتيــن كاً مــن: قطــر للبتــرول، وأشــغال والحــرس األميــري، وبنــك قطــر الوطنــي، ومصــرف الريــان، 
ومطــار حمــد الدولــي وســدرة للطــب واألبحــاث ومؤسســة حمــد الطبيــة، وشــركة قطــر للبتروكيماويــات. وكدليــل علــى 
ــط  ــم لوضــع وتخطي ــاء فيه ــن العم ــر م ــق كثي ــا، يث ــم له ــا وفهمه ــال عمائه ــة بأعم ــة المفّصل ــركات التابع ــة الش معرف
ــد  ــات توري ــة اتفاقي ــد وّقعــت الشــركات التابع ــات. وق ــة المعلوم ــي مجــال تقني اســتراتيجياتهم واســتثماراتهم المســتقبلية ف

ــدة مــع عمائهــم الرئيســيين. وخدمــات دعــم لســنوات عدي

ز -  نهج »العميل أوالً«

    تعتبــر الشــركات التابعــة أن جــودة خدماتهــم ومنتجاتهــم هــي المعيــار األساســي لســمعتهم. وتســعون إلــى تقديــم أعلــى 
ــم بالجــودة جــزءاً  ــر الشــركات التابعــة أن شــدة اهتمامه ــا تعتب ــق رضــا العمــاء. وكم ــز لتحقي مســتويات الجــودة والتمي
ال يتجــزأ مــن ثقافتهــم الســائدة، والتــي قــد أدى إلــى اعتبــار الشــركات التابعــة كإحــدى مقدمــي حلــول تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت األكثــر ثقــة فــي دولــة قطــر، كمــا يتضــح مــن عاقــات العمــاء طويلــة األمــد والعقــود طويلــة األجــل التــي 
حصلــت عليهــا الشــركات التابعــة. وتعتقــد الشــركات التابعــة أن المحافظــة علــى أعلــى مســتويات الخدمــة ســيعزز ســمعتهم 
ــادة احتمــال جــذب عمــاء جــدد  الحاليــة ويعــزز وضعهــم فــي الســوق وعاقاتهــم مــع عمائهــم الحالييــن باإلضافــة لزي

وكذلــك توســيع نطــاق أعمالهــم بموجــب تقديــم خدمــات جديــدة.

حـ -  النسبة االقتصادية المتعلقة بمنتجات وخدمات الشركات التابعة واألسعار التنافسية

    تشــتهر الشــركات التابعــة فــي الســوق بتقديــم أســعار تنافســية لخدماتهــم. ونظــًرا لحجــم ونطــاق أعمالهــم، فبإمكانهــم 
التفــاوض علــى شــروط أفضــل مــع المورديــن الرئيســيين ممــا يتيــح لهــم مواصلــة تقديــم أســعار تنافســية لعمائهــم مــع 
ــة النســبية للشــركات التابعــة،  ــوة المالي ــإن الق ــك، ف ــى ذل ــة إل ــه. وباإلضاف ــة فــي الوقــت ذات ــى هوامــش صحي ــاظ عل الحف
ــًة بأقرانهــم، تمكنهــم مــن تنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق، شــاملة لتقنيــات وخطــوط خدمــات متعــددة وعلــى مــدار  مقارن

عــدة ســنوات.

ط -  العالمة التجارية أو هوية الشركات التابعة الثابتة

     عملــت الشــركات التابعــة بجهــد علــى تطويــر هويــة واضحــة لعامتهــم التجاريــة لتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة 
ــا تســتفيد الشــركات التابعــة مــن عاقاتهــم  ــة المعلومــات واالتصــاالت. كم ــي قطــاع تقني ــة العمــاء ف ــة تحظــى بثق وآمن

ــة المعلومــات واالتصــاالت؛ بمــا فــي ذلــك:  ــة مــع شــركاء تقني المســتمرة والقوي

 CISCO, HP, Lenovo, Dell Technologies, F5 :في تكنولوجيا المعلومات  -
 Networks Limited, Huawei, Nordern          

Milestone, Axis Communication, Bosch, Hanhwa-Techwin, Planet, Rasilient :في أنظمة األمن  -
قي األنظمة السمعية بصرية:   -

Apex, Avixa, Christie, PAN Acoustics, PRODISPLAY, Creston         
Exida, Nozomi networks, IKMDsc Engineering. ،في الهندسة: كهرماء  -

BOSCH :في أجهزة اإلنذار  -
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    يتــم تصنيــف الشــراكة مــن قبــل المورديــن بنــاء علــى المعاييــر التاليــة: )1( عــدد الموظفيــن الذيــن تدربــوا ونجحــوا 
فــي اختبــارات التخصــص الخاصــة بتكنولوجيــا المــورد ويوجــد حــد أدنــى مــن الموظفيــن والتخصصــات لــكل مســتوى 
فــي تصنيــف الشــراكة، و)2( حجــم قيمــة االعمــال التــي يتــم تنفيذهــا مــع المــورد حيــث كل مســتوى فــي الشــراكة يتطلــب 
 ISO 19001:2015 حــداً أدنــى مــن االعمــال. باإلضافــة الــى ان الشــركات التابعــة حائــزون علــى شــهادات الجــودة فــي

.ISO 27001:2013 ومقــدام للتكنولوجيــا لديهــا باإلضافــة OHSAS 45001:2018و ISO 14001:2015و

    وتمثــل الجوائــز واالعتمــادات التــي حصلــت عليهــا الشــركات التابعــة فــي الســنوات األخيــرة دليــاً علــى جــودة العامــة 
ــدة هــذه ستســاعدهم فــي  ــة الفري التجاريــة والخدمــات التــي تقدمهــا. وتعتقــد الشــركات التابعــة أن هويــة العامــة التجاري

الحفــاظ علــى مكانتهــم فــي الســوق وتعزيزهــا مــن خــال أعمالهــم.

ي -  الموظفون المؤهلين وذوي الخبرة

ــد الشــركات التابعــة أن رأس المــال  ــات العمــل. وتعتق ــة تعــّزز أخاقي ــة داخلي ــع الشــركات التابعــة بثقافــة تنظيمي     تتمت
ــد مــن موظفيهــا ذوي المهــارات العاليــة منــذ ســنوات عــدة. وقــد  البشــري هــو أهــم أصولهــم. وتســتفيد مــن خبــرة العدي
تمّكنــت الشــركات التابعــة مــن خــال الجهــود والخبــرات المســتمرة لموظفيهــم مــن إنشــاء نمــوذج عمــل مســتدام. ويتألــف 
الفريــق مــن مهندســي نظــم تقنيــة معلومــات واتصــاالت مؤهليــن ومعتمديــن ومهندســين متخصصيــن لخدمــات مــا قبــل 
البيــع ومديــري حســابات، ويعملــون جميًعــا علــى تعزيــز قيمــة الشــركات التابعــة وروح العمــل فيهــم فــي جميــع تخصصات 
وخدمــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. وقــد حافظــت الشــركات التابعــة علــى عاقــات جيــدة مــع موظفيهــم، وال توجــد 

نزاعــات ُمهــدد بهــا أو وشــيكة.

ك -  المعرفة المحلية

ــة  ــة وبيئ ــق لثقاف ــم العمي ــة وفهمه ــم العميق ــة هــو معرفته ــو الشــركات التابع ــي نم ــي ســاهمت ف ــل الت ــم العوام ــن أه     م
العمــل الخاصــة بعمائهــم، فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــٍد ســواء. وتمكــن هــذه المعرفــة المفصلــة والفهــم العميــق 
للشــركات التابعــة مــن تقديــم حلــول مخصصــة حســب الطلــب لعمائهــم، غالًبــا مــن جانــب موظفيــن ذوو كفــاءة وفهــم عــاٍل 
يعملــون معهــم بشــكل مباشــٍر. كمــا يقــدر المــوردون المعرفــة المحليــة والفهــم العميــق للشــركات التابعــة، ممــا يتيــح لهــم 
الوصــول إلــى الســوق القطــري مــن خــال الشــركات التابعــة فضــاً عــن إرســاء وجودهــم فــي دولــة قطــر. ويفســر ذلــك 

الشــراكات الراســخة والمفيــدة للطرفيــن التــي عززتهــا الشــركات التابعــة مــع مورديهــم بمــرور الوقــت.

ل -  نموذج األصول المخفضة

ق الشــركات التابعــة، فــي إطــار نمــوذج أعمالهــم الحالــي، خدمــات مــا بعــد البيــع وتبيعهــا وتخصصهــا وتدمجهــا      ُتســوِّ
وتقدمهــا، وذلــك فيمــا يتعلــق بمنتجــات وخدمــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت المقدمــة بواســطة جهــات خارجيــة؛ وال 
ُتصمــم الشــركات التابعــة أو تمتلــك منتجــات أو خدمــات ُمســجلة باســمها فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ويعنــي 
ذلــك أن نمــوذج أعمالهــم ليــس ذو كثافــة رأســمالية. وفــي عــام 2020، بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة غيــر المتداولــة 7.9 
مليــون لاير قطــري )بإســتثناء قطعــة األرض بقيمــة دفتريــة 27.3 مليــون لاير قطــري(، أي مــا يعــادل 7.6% مــن إجمالــي 

األصــول 103.5 مليــون لاير قطــري )عــن نفــس الفتــرة(.
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    تتمثــل الميــزة الرئيســية للحفــاظ علــى انخفــاض تكاليــف رأس المــال فــي منــح الشــركات التابعــة المرونــة فــي التكيــف 
ــة  ــل الشــركات التابع ــي عــدم تحم ــل ف ــة تتمث ــزة إضافي ــا مي ــذا النمــوذج أيًض ــي يشــهدها الســوق، وله ــرات الت ــع التغي م
مســؤولية اختيــار العمــاء للبرامــج أو خيــارات التهيئــة الخاصــة. كمــا أن الشــركات التابعــة ال تتعــرض للمخاطــر بســبب 
خلــل أو تقــادم أو عطــل المنتــج علــى ســبيل المثــال ألنهــا ليســت طرًفــا فــي اتفاقيــة ترخيــص المســتخدم النهائــي المبرمــة 
مــع العمــاء - أُبرمــت هــذه االتفاقيــة بيــن المــورد والعمــاء بصــوٍرة مباشــرة فيمــا يتعلــق بالعاقــات التعاقديــة الشــركات 

التابعــة والمورديــن مــن جهــة والمورديــن والعمــاء مــن جهــة أخــرى.

م -  فرص النمو المتاحة في السوق

    تعتقــد الشــركات التابعــة أنــه مــن المتوقــع أن يســير قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي النمــو بخطــى ثابتــة فــي 
الســنوات القليلــة القادمــة نتيجــة لمــا يلــي:

تنمية ونمو االقتصاد القطري.  -
بروز تقنية المعلومات واالتصاالت في ضوء رؤية 2030.  -

زيادة الوعي بالجرائم الحاسوبية على خلفية عمليات كبيرة الختراق البيانات.  -
الحـاجـة إلى موائمـة األعمـال التجـارية مع أحـــدث التقنيــات )مثل األتمتـة والروبـوتات والحوسـبة السحــابية  -

          والذكاء االصطناعي(.
عدم توافر الموظفين المؤهلين عبر سلسلة القيمة الخاصة بتقنية المعلومات واالتصاالت.  -

    تعتقــد الشــركات التابعــة أنــه مــن المتوقــع أن تســاهم هــذه التطــورات فــي نمــو قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي 
المســتقبل، وانطاًقــا مــن ضخامــة أعمالهــم وعــروض خدماتهــم المتنوعــة، فــإن الشــركات التابعــة تحتــل موقًعــا يمكنهــا 

مــن خالــه أن تحصــد ثمــار هــذا النمــو.
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7 - البيئة االقتصادية في قطر

7.1 - لمحة عامة

     تعــد قطــر واحــدة مــن أكثــر الــدول ازدهــاراً فــي العالــم، حيــث بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي 
ــام 2019  ــي ع ــة( ف ــعار الحالي ــق األس ــاً( )وف ــاً )86,359 دوالراً أمريكي ــاالً قطري ــدر بنحــو 248,827 ري ــا ُيق ــى م إل
ــات  ــن واحــدة مــن أســرع الكيان ــن الماضيي ــدار معظــم العقدي ــى م ــت قطــر عل ــط واإلحصــاء، وكان ــاز التخطي ــاً لجه وفق
االقتصاديــة نمــواً فــي العالــم بفضــل تطويــر احتياطاتهــا، الهائلــة مــن الغــاز الطبيعــي. وقــد تباطــأ معــدل النمــو االقتصــادي 
بعــد االنتهــاء مــن مشــاريع الغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام 2011وذلــك بالتزامــن مــع انخفــاض اإليــرادات الناتجــة عــن 
صــادرات الهيدروكربونــات بســبب انخفــاض إنتــاج المــواد الهيدروكربونيــة وأســعارها، وبهــذا تراجــع أســهام قطــاع النفــط 
والغــاز فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي مــن 52.5% فــي العــام 2014 إلــى 36.9% فــي العــام 2018، إال أن قطــاع 
ــا أكثــر قــوة حيــث ارتفعــت إســهامات هذيــن القطاعيــن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي  الغــاز والقطــاع غيــر النفطــي بات
االســمي مــن 47.5% عــام 2014 إلــى 63.1% عــام 2018. وخــال العــام 2019، كانــت إســهامات قطــاع النفــط والغــاز 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لدولــة قطــر 34% فــي حيــن أســهم القطــاع غيــر النفطــي وقطــاع الغــاز بنحــو %66. 
وفــي األعــوام 2016 و2017 و2018 حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفعلــي لدولــة قطــر نمــواً بواقــع 2.1% و%1.6 
و1.5% علــى التوالــي، وفــي نفــس العــام أيضــاً حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفعلــي للدولــة نمــواً بلــغ 2.0% )مــن ســنة 

لســنة(.

ــا  ــا فيه ــي )بم ــاز الطبيع ــام الغ ــط الخ ــن النف ــة م ــر المثبت ــة قط ــات دول ــت احتياطي ــمبر 2018، بلغ ــخ 31 ديس     بتاري
المكثفــات( نحــو 172 مليــار برميــل معــادل النفــط. وتتألــف هــذه المــواد الهيدروكربونيــة مــن احتياطيــات مثبتــة بواقــع 
843.4 تريليــون قــدم مكعــب قياســي تقريبــاً مــن الغــاز الطبيعــي )بمــا فيهــا المكثفــات( وكذلــك 2.53 مليــار برميــل مــن 
النفــط الخــام. وبتاريــخ 30 ســبتمبر 2019، بلغــت احتياطيــات دولــة قطــر المثبتــة مــن النفــط الخــام الغــاز الطبيعــي )بمــا 
ــة  ــات مثبت ــة مــن احتياطي ــف هــذه المــواد الهيدروكربوني ــط. وتتأل ــل معــادل النف ــار برمي ــات( نحــو 171 ملي ــا المكثف فيه
بواقــع 837.2 تريليــون قــدم مكعــب قياســي تقريبــاً مــن الغــاز الطبيعــي )بمــا فيهــا المكثفــات )وكذلــك 2.37 مليــار برميــل 

مــن النفــط الخــام. 

    نظريــاً، تقــع جميــع احتياطيــات قطــر المثبتــة مــن الغــاز الطبيعــي والمكثفــات فــي حقــل الشــمال، والــذي اعتبرتــه إدارة 
ــات  ــادت بيان ــم. وأف ــي العال ــر المصاحــب ف ــول الغــاز غي ــر حق ــر 2015 أحــد أكب ــي يناي ــة ف ــة األمريكي معلومــات الطاق
إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة بــأن قطــر تســتحوذ علــى ثالــث أكبــر احتياطــي للغــاز الطبيعــي بعــد إيــران وروســيا، 

واســتأثرت بمــا نســبته % 14 مــن إجمالــي احتياطــي الغــاز العالمــي فــي عــام 2015.

    وركــزت قطــر فــي الســنوات األخيــرة علــى تنويــع اقتصادهــا مــن خــال زيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، والبرامــج 
ــد النفــط والغــاز.  ــى عوائ ــل اعتمادهــا التاريخــي عل ــة لتقلي ــك فــي محاول ــم، وذل ــة والتعلي ــة الصحي ــة، والرعاي االجتماعي
وبلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لقطــاع الغــاز والقطــاع غيــر النفطــي 439,571 مليــون لاير قطــري )120,761 
مليــون دوالر أميركــي(، أو مــا يعــادل % 63.1 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي االســمي لدولــة قطــر فــي العــام 2018 مقارنــًة 
بالعــام 2014 حيــث كان آنــذاك 356,468 مليــون لاير قطــري )97,931 مليــون دوالر أميركــي( أو مــا يعــادل % 47.5. 
وفــي قطــاع الطاقــة، تقــوم قطــر حاليــاً بتطويــر مشــروعات الطاقــة الشمســية فــي محاولــة لتنويــع مصــادر الطاقــة. كمــا 
حقــق قطــاع التشــييد والبنــاء وقطــاع العقــارات مؤخــراً إســهامات كبيــرة فــي النمــو االقتصــادي لدولــة قطــر. إضافــًة إلــى 
ذلــك، فــإن االســتثمارات الهائلــة قــد أدت إلــى زيــادة ملحوظــة فــي العوائــد االقتصاديــة، وعلــى وجــه الخصــوص، مــن 
ــع  ــة قطــر مــن تنوي ــن هــذا النمــو االقتصــادي دول ــد مّك ــك الســياحة. ولق ــة وكذل ــة التحتي ــر البني ــة، تطوي الخدمــات المالي
اقتصادهــا وذلــك مــن خــال االســتثمارات المحليــة والدوليــة فــي مختلــف فئــات األصــول عبــر جهــاز قطــر لاســتثمار. 
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عــاوًة علــى ذلــك، تــرى دولــة قطــر أن اســتضافتها لنهائيــات كأس العالــم 2022 لكــرة القــدم فرصــة الســتثمارات أكبــر 
فــي قطــاع البنيــة التحتيــة وتطــور القطــاع غيــر النفطــي غيــر الغــازي فــي اقتصادهــا.

    وخــال فتــرة اتســمت بالنمــو والتطــور الســريع، ســعت قطــر إلــى أن تبرهــن تحليهــا بالمســئولية الماليــة وذلــك مــن 
خــال اإلدارة الحصيفــة لموازنتهــا وخطــط التمويــل العــام. فــي الســابق كانــت مســتويات المديونيــة لقطــر متدنيــة ولكــن 
كانــت هنــاك زيــادة فــي المديونيــة منــذ العــام 2009 ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى الدعــم الــذي قدمتــه الدولــة للقطــاع 
المصرفــي التجــاري خــال األزمــة الماليــة العالميــة فــي 2009 وإصــدار المصــرف المركــزي القطــري لســندات خزانــة 
وأذونــات خزانــة بشــكل أساســي لتعزيــز الســيولة النقديــة. وفــي مايــو 2016، وأبريــل 2018 ومــارس 2019، قامــت 
قطــر بإصــدار ســندات فــي أســواق المــال العالميــة بواقــع 9 مليــار دوالر أميركــي و12 مليــار دوالر أميركــي و12 مليــار 
دوالر أميركــي علــى التوالــي. وبتاريــخ 31 ديســمبر 2019، بلــغ إجمالــي الديــن القطــري 398,471 مليــون لاير قطــري 

)109,470 مليــون دوالر أميركــي(.

    حققــت موازنــة دولــة قطــر للعــام 2019 فائضــاً بلــغ 4,346 مليــون لاير قطــري )1,194مليــون دوالر أميركــي( بمــا 
يبرهــن علــى التــزام قطــر المســتمر تجــاه مصروفاتهــا الرأســمالية فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة القائمــة علــى أســاس 
ــي 30  ــة ف ــرة التســعة شــهور المنتهي ــة فت ــات األولي ــل. توضــح البيان ــع 55 دوالر أميركــي للبرمي ــرض بواق ســعر المفت
ســبتمبر 2019 فائضــاً فــي الموازنــة بواقــع 11,252 مليــون لاير قطــري )3,091 مليــون دوالر أميركــي(، فــي حيــن 
تبلــغ تقديــرات الموازنــة للعــام 2020 أن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3 ينايــر 2021 ســتحقق قطــر فائضــاً فــي الموازنــة 
بواقــع 500 مليــون لاير قطــري )137.4 مليــون دوالر أميركــي( علــى أســاس حســاب ســعر برميــل النفــط بواقــع 55 
دوالر أميركــي للبرميــل، ويعــزى هــذا الفائــض المتوقــع فــي موازنــة 2020 إلــى زيــادة عائــدات النفــط والغــاز المتوقعــة 

وكذلــك دخــل االســتثمارات مــن قطــر للبتــرول.

ــع  ــة م ــات قوي ــط بعاق ــا ترتب ــرى، كم ــيوية الكب ــدول اآلس ــع ال ــرة م ــتثمارية كبي ــة واس ــات تجاري ــع قطــر بعاق     تتمت
ــد مــن  ــر داخــل قطــر. وقطــر هــي عضــو فــي العدي ــات المتحــدة التــي لهــا وجــود عســكري كبي الغــرب، الســيما الوالي
المنظمــات الدوليــة، مثــل األمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة. كمــا أن قطــر مــن بيــن الــدول الموقعــة علــى االتفاقيــة 
ــة  ــات والبروتوكــوالت األخــرى. كمــا اســتضافت دول ــة والتجــارة (الجــات) وعــدد مــن االتفاقي ــة الجمركي العامــة للتعرف
قطــر العديــد مــن مؤتمــرات القمــة والمؤتمــرات االقتصاديــة والسياســية والماليــة خــال الســنوات الماضيــة، هــذا باإلضافــة 

إلــى عضويتهــا فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة.

    وتمتــاز قطــر بانخفــاض مســتوى الفســاد فيهــا، حيــث تــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية لتنفيــذ التزامــات 
قطــر كعضــو فــي األمــم المتحــدة، وقــد صنــف مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2020 الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة 

قطــر فــي المرتبــة 30 مــن أصــل 180 دولــة بنســبة تصــل إلــى %63.

    وفــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن تصنيــف وكالــة »موديــز« االئتمانــي لدولــة قطــر هــو )Aa3( مــع توقعــات مســتقبلية 
ــد بــورز« فهــو )-AA( مــع نظــرة مســتقبلية مــع نظــرة مســتقبلية  ــة »ســتاندرد آن لتصنيــف مســتقر، أمــا تصنيــف وكال

مســتقرة، وتصنيــف وكالــة فيتــش هــو )-AA( مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.
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7.2 - »إعالن العال« إلنهاء الحصار الرباعي وغيرها من القيود المفروضة على قطر

     تاريخيــاً، كان لدولــة قطــر عاقــات جيــدة مــع الــدول األخــرى األعضــاء بمجلــس التعــاون الخليجــي وعلــى نطاق أوســع 
مــع دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل عــام. ولكــن بتاريــخ 5 يونيــو 2017 قامــت دول الحصــار بقطــع 
العاقــات التجاريــة ووســائل المواصــات والعاقــات الدبلوماســية مــع دولــة قطــر. وتضمنــت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
دول الحصــار اإلغــاق المفاجــئ وغيــر المســبوق للمســارات البحريــة والجويــة مــع قطــر إضافــًة إلــى إغــاق الحــدود 
البريــة بينهــا وبيــن إحــدى دول الحصــار )وهــي الحــد البــري الوحيــد لدولــة قطــر( ممــا نتــج عنــه تحديــات لوجيســتية لدولــة 
قطــر. كمــا أدى هــذا الحصــار إلــى قطــع المســارات التجاريــة التاريخيــة التــي كانــت تعتمــد عليهــا قطــر فــي اســتيراد الســلع 
االســتهاكية األساســية والمــواد الغذائيــة وكذلــك المــواد الخــام الازمــة للصناعــة. وعلــى وجــه الخصــوص فقــد كان يتــم 
اســتيراد نســبة كبيــرة مــن منتجــات األلبــان والســلع الغذائيــة األساســية األخــرى لدولــة قطــر مــن خــال معبــر الحــد البــري 
مــع الســعودية قبــل الحصــار. كمــا أثــر هــذا الحصــار علــى قــدرة دولــة قطــر علــى اســتقبال الــواردات مــن ســفن الشــحن 

الدوليــة الكبــرى.

    فــي 5 ينايــر 2021،  تــم توقيــع إعــان العــا »فــي القمــة الخليجيــة الحاديــة واألربعيــن المنعقــدة فــي مدينــة العــا«. 
ــك بهــدف إعــادة  ــة قطــر. وذل ــاث ســنوات ونصــف ضــد دول ــي اســتمرت ث ــة الت ــة الحصــار والمقاطع ــذا نهاي ــل ه يمث
ــة  ــة والجوي ــة والبحري ــرات البري ــة المم ــح كاف ــل فت ــم بالفع ــد ت ــع دول الحصــار، وق ــة م ــات السياســية واالقتصادي العاق
للحركــة الداخليــة والخارجيــة بيــن قطــر ودول الحصــار. وعليــه لــم تعــد الشــركات التابعــة لــدول الحصــار ممنوعــة مــن 
عقــد تعامــات تجاريــة مباشــرة مــع نظريتهــا القطريــة ويشــمل ذلــك اســتئناف الشــحن البــري والبحــري للبضائــع بيــن دول 

الحصــار قطــر.

7.3 -  جائحة كورونا )كوفيد-19(

    فــي شــهر ديســمبر مــن العــام 2019، ظهــرت ســالة جديــدة مــن فيــروس كورونــا ينتــج عنهــا عــدوى جديــدة تصيــب 
ــد-19( .  ــم )كوفي ــت باس ــاز التنفســي عرف ــب الجه ــتحدث يصي ــاء مس ــار وب ــي انتش ــببت ف ــر، تس ــي للبش ــاز التنفس الجه
أصابــت هــذه الســالة مــن الفيروســات منــذ انتشــارها أكثــر مــن 200 بلــد. وفــي الحــادي عشــر مــن مــارس عــام 2020، 
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن وبــاء )كوفيــد-19( بلــغ مرحلــة الجائحــة، ومــع انتشــار تلــك الجائحــة تســببت فــي أزمة 

اقتصاديــة عالميــة غيــر مســبوقة مــن حيــث نطاقهــا منــذ الكســاد العظيــم عــام 1929.

    قامــت حكومــة دولــة قطــر بفــرض عــدد مــن القيــود لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، وشــملت هــذه 
اإلجــراءات قيــوداً علــى الســفر إلــى دولــة قطــر إضافــًة إلــى منــع الســفر لوجهــات بعينهــا، وكذلــك تعليــق األعمــال غيــر 
الحيويــة، وحظــر التجمعــات العامــة وإغــاق المــدارس والجامعــات. كمــا قامــت حكومــة دولــة قطــر أيضــاً بتنفيــذ عــدد مــن 
اإلجــراءات لحمايــة اقتصــاد البــاد مــن التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا )كوفيــد-19(. كذلــك فإنــه فــي شــهر يونيــو 
مــن العــام 2020 صــدرت مجموعــة قــرارات مــن حكومــة دولــة قطــر وبعــض الشــركات شــبه الحكوميــة بتخفيــض أعــداد 

الموظفيــن وخفــض الرواتــب بنســبة %30.

    وبتاريــخ 23 ديســمبر 2020 بــدأت وزارة الصحــة القطريــة أكبــر حملــة تطعيــم تشــهدها دولــة قطــر وتســتمر تلــك 
الحملــة عــام 2021 ضــد فيــروس كورونــا »كوفيــد 19« لتشــمل كافــة مواطنــي دولــة قطــر والمقيميــن ممــا قــد يــؤدي إلــى 
تخفيــف إجــراءات االحترازيــة والســماح بالســفر ممــا قــد يــؤدي لتعافــي االقتصــاد مــن لتخفيــف األثــار الســلبية للجائحــة 

علــى االقتصــاد القطــري. 
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8 - تقرير الخبير المستقل حول إعداد المعلومات المالية التصويرية الموحدة
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9- تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية
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مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.
الدوحة – قطر  

  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019 2020 إيضاح 
  لاير قطري لاير قطري

  )معاد بيانه(

169,966,640 146,334,982 19 إيرادات
)110,979,558( )96,286,011( 20 التكلفة التشغيلية

58,987,082 50,048,971 إجمالي الربح 
156,111 - إيرادات أخرى 

)23,863,406( )24,631,069( 21 مصاريف إدارية وعمومية
)5,949,686( )655,265( 9 خسائر انخفاض قيمة األصول المالية
29,330,101 24,762,637 األرباح التشغيلية للسنة 
)1,289,712( )1,184,621( 22 تكلفة التمويل
28,040,389 23,578,016 صافي الربح للسنة

- - الدخل الشامل اآلخر
28,040,389 23,578,016 إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشــكل السياســات المحاســبية واإليضاحــات علــى النحــو المبيــن فــي الصفحــات مــن 05 إلــى 26 جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه البيانــات الماليــة 

المجمعــة.
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مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.  
الدوحة - قطر  

   
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 
 مجموع

 االحتياطي 
 القانوني 

 الحسابات 
 الجارية 
 للشركاء 

 االحتياطي 
 القانوني 

 رأس 
 المال 

لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري
51,017,449 24,074,684 15,042,765 700,000 11,200,000 الرصيد في 01 يناير 2019

 )1,200,000( - - -   )1,200,000( استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة
28,040,389 28,040,389 - - - صافي الربح في السنة

 )10,110,883(  )10,110,883( - - - توزيع األرباح
-  )684,933( - 684,933 - المحول إلى االحتياطي القانوني

7,717,737 120,416 7,597,321 - - صافي الحركة في الحسابات الجارية للشركاء
75,464,692 41,439,673 22,640,086 1,384,933 10,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )معاد بيانه(
23,578,016 23,578,016 - - - صافي الربح في السنة

 )16,579,099(  )16,579,099( - - - توزيع األرباح
-  )2,826,705( - 2,826,705 - المحول إلى االحتياطي القانوني

 22,640,086 -  22,640,086 - - صافي الحركة في الحسابات الجارية للشركاء
 59,823,523 45,611,885 - 4,211,638  10,000,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تشــكل السياســات المحاســبية واإليضاحــات علــى النحــو المبيــن فــي الصفحــات مــن 05 إلــى 26 جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه البيانــات الماليــة 
المجمعــة.
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مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.
الدوحة – قطر

   
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.
الدوحة - قطر

إيضاحات على البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1 - تشكيل المجموعة وأنشطتها:

    مجموعــة مقــدام القابضــة – ذ.م.م. )»الشــركة األم«( والشــركات التابعــة لهــا )يشــار إليهــا مًعــا باســم »المجموعــة«(. 
يقــع مقــر الشــركة األم فــي دولــة قطــر ومســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب الســجل التجاري رقــم 115142. 

والمكتــب المســجل للشــركة األم هــو صنــدوق بريــد 17654 الدوحــة - دولــة قطــر. تعمــل الشــركة األم كشــركة قابضــة.

    تتمثــل األنشــطة الرئيســية للمجموعــة فــي بــراءات االختــراع لألعمــال التجاريــة واالمتيــازات وغيرهــا مــن الحقــوق 
غيــر الملموســة مــع االســتفادة منهــا وتأجيرهــا للشــركات التابعــة أو غيرهــا، والمشــاركة فــي إدارة الشــركات التابعــة أو 
التــي لهــا أســهم فيهــا، الدعــم الــازم لشــركاتها التابعــة وامتــاك المنقــوالت واألعمــال العقاريــة فــي الحــدود التــي يســمح 

بهــا القانــون واســتثمار أموالهــا فــي األســهم والســندات واألوراق الماليــة.

ــدام القابضــة مدمجــة فــي هــذه« البيانــات  ــا بالكامــل لمجموعــة مق ــة المملوكــة حالًي ــات التالي ــة للكيان ــات المالي     »البيان
ــر لألغــراض الخاصــة« ــة المجمعــة »كتقري المالي

ملكيةعام تأسيسرقم السجلاسم الشركة
50% عائشة محمد نواف آل ثاني1151422018مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م. )بيانات مالية منفصلة(

50% ندى محمد نواف آل ثاني
100% مجموعة مقدام القابضة1032772017مقدام للتكنولوجيا – ذ.م.م.

100% مجموعة مقدام القابضة1035622017مقدام لإلنذار المبكر- ذ.م.م.
100% مجموعة مقدام القابضة1030702017مقدام للخدمات التقنية – ذ.م.م.

50% مقدام للتكنولوجيا 1035652017الخليج لألنظمة األمنية – ذ.م.م.
50% مقدام للخدمات التقنية

تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة والتوقيع عليها نيابة عن المجموعة في 17 يناير 2021.
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2 - اعتماد معايير جديدة ومعدلة إلعداد التقارير المالية الدولية:

أ ( المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة وتفســيرات لجنــة تفســيرات لجنــة تفســيرات المعاييــر الدولية 
للتقاريــر الماليــة ســارية المفعــول فــي عــام 2020:

    تتوافــق السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة مــع تلــك المســتخدمة فــي 
ــدة  ــة فــي 31 ديســمبر 2019، باســتثناء تطبيــق معاييــر وتفســيرات جدي ــة المجمعــة للســنة المنتهي ــات المالي إعــداد البيان

ومعدلــة ســارية اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2020 كمــا هــو موضــح أدنــاه:

تاريخ النفاذموضوع
1 يناير 2020تعديات على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

1 يناير 2020تعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 »تعريف األعمال«
1 يناير 2020تعديات على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8 »تعريف المواد«

تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 9 ومعيــار المحاســبة الدولــي 39 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
7 »إصــاح معيــار ســعر الفائــدة«

1 يناير 2020

1 يونيو 2020تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 »االمتيازات اإليجارية المتعلقة بفيروس كوفيد -19«

2 - اعتماد معايير جديدة ومعدلة إلعداد التقارير المالية الدولية )تابع(:

ب ( المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد:
يســري عــدد مــن المعاييــر والتعديــات الجديــدة علــى المعاييــر للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بعــد 1 ينايــر 2020. ومــع 

ذلــك، لــم تطبــق المجموعــة المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة التاليــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة:

تاريخ النفاذموضوع
1 يناير 2022تعديات على معيار المحاسبة الدولي 1 »تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة«

1 يناير 2022تعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 »اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي«
ــتخدام  ــل االس ــدات - المتحصــات قب ــكات واآلالت والمع ــم 16 »الممتل ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــات عل تعدي

ــود« المقص
1 يناير 2022

1 يناير 2022تعديات على معيار المحاسبة الدولي 37 »العقود المرهقة - تكلفة إتمام العقد«
التحســينات الســنوية علــى معاييــر المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 2018-2020 »تعديــات علــى المعاييــر 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 1 والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 9 والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة 16 ومعاييــر المحاســبة الدوليــة 41«

1 يناير 2022

1 يناير 2023المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 »عقود التأمين«
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3 - السياسات المحاسبية الهامة:

أ (  أساس المحاسبة:
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة. يتــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة للمنشــأة 
ــم يذكــر  ــغ إلــى أقــرب لاير قطــري، مــا ل ــم تقريــب جميــع المبال ــة الوظيفيــة للمجموعــة. ت بالــلاير القطــري، وهــو العمل

خــاف ذلــك.

ب ( بيان االمتثال:

ــات  ــة والمتطلب ــر المالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــة للمجموعــة وفًق ــة المجمع ــات المالي ــذه البيان ــم إعــداد ه     ت
ــام 2015. ــم 11 لع ــة القطــري رق ــون الشــركات التجاري ــا لقان ــول به المعم

ت ( العمالت األجنبية:

    يتــم تســجيل المعامــات بالعمــات األجنبيــة بالــلاير القطــري بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ كل معاملــة. يتــم 
ــى الــلاير القطــري بأســعار الصــرف  ــة الســنة إل ــي نهاي ــة ف ــة بالعمــات األجنبي ــات النقدي ــل الموجــودات والمطلوب تحوي

الســائدة فــي التاريــخ ويتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي بيــان الدخــل.

ث ( ممتلكات ومعدات:

i( االعتراف والقياس

    يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقًصــا االســتهاك المتراكــم وأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة متراكمــة. 
تتضمــن التكلفــة المصروفــات المنســوبة مباشــرة إلــى اقتنــاء األصــل. إذا كانــت األجــزاء الهامــة مــن أحــد بنــود الممتلــكات 

والمعــدات لهــا أعمــار إنتاجيــة
مختلفــة، فعندئــذ يتــم احتســابها كبنــود منفصلــة )مكونــات رئيســية( للممتلــكات والمعــدات. يتــم االعتــراف بــأي مكســب أو 

خســارة مــن اســتبعاد بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات فــي حســاب األربــاح والخســائر.
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ii( النفقات الالحقة

    تتــم رســملة النفقــات الاحقــة فقــط إذا كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالنفقــات إلــى 
المجموعة.

iii( االستهالك

    يتــم احتســاب االســتهاك لشــطب تكلفــة بنــود الممتلــكات والمعــدات مطروًحــا منهــا القيــم المتبقيــة المقــدرة باســتخدام 
طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة ويتــم االعتــراف بهــا بشــكل عــام فــي الربــح أو الخســارة. 

يتــم اســتهاك األصــول المؤجــرة علــى مــدى فتــرة اإليجــار األقصــر وأعمارهــا اإلنتاجيــة، مــا لــم يكــن مــن المؤكــد بشــكل 
معقــول أن المجموعــة ســتحصل علــى الملكيــة بنهايــة مــدة اإليجــار. ال يتــم اســتهاك األرض. األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة 

للممتلــكات والمعــدات هــي كمــا يلــي:

        مفروشات وتجهيزات ومعدات مكتبية            3-5 سنوات
     كمبيوتر وبرمجيات     3-5 سنوات
     سيارات      3-5 سنوات
     أدوات ومعدات     3-5 سنوات

تتم مراجعة طرق االستهاك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير وتعديلها إذا كان ذلك مناسًبا.

ج (  تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية:

i( االعتراف األولي

عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي على النحو التالي:

• التكلفة المستهلكة؛
• القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر - استثمار الديون.

• القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر - االستثمار في حقوق الملكية. 
• القيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة.

    يعتمد تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بشكل عام على نموذج األعمال الذي 
يتم فيه إدارة األصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة به. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا 

استوفى كا الشرطين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة:
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• يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
• تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ 

األساسي القائم.

    يتم قياس االستثمار في الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم 
تحديده بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة:

• يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. و؛
• تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية هي فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ 

األساسي القائم.

    عند االعتراف المبدئي باستثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل غير قابل للنقض 
عرض التغييرات الاحقة في القيمة العادلة لاستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار 
على حدة. يتم قياس جميع األصول المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح 
أعاه بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة. عند التحقق المبدئي، قد تقوم المجموعة بشكل غير قابل لإللغاء بتخصيص 
أصل مالي يلبي متطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خال 
الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى. يتم 
قياس األصل المالي )ما لم يكن ذمم مدينة تجارية بدون عنصر تمويلي هام يتم قياسه مبدئًيا بسعر المعاملة( مبدئًيا بالقيمة 
العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ، للبند غير المدرج بالقيمة العادلة من 

خال الربح أو الخسارة.
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3- السياسات المحاسبية الهامة )تابع(:

ج ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع(:

ii( القياس الالحق

تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الاحق للموجودات المالية للمجموعة:

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    يتــم الحقــاً قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة. يتــم االعتــراف بصافــي المكاســب والخســائر، بمــا فــي ذلــك أي فوائــد 
أو إيــرادات أربــاح، فــي الربــح أو الخســارة.

األصول المالية بالتكلفة المطفأة

    يتــم الحقــاً قيــاس هــذه األصــول بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة 
ــة  ــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبي ــد وأرب ــرادات الفوائ ــم االعتــراف بإي عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة.  يت
وانخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. يتــم االعتــراف بــأي مكســب أو خســارة ناتجــة عــن االســتبعاد فــي الربــح أو 

الخســارة.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    يتــم الحقــاً قيــاس هــذه األصــول بالقيمــة العادلــة. يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح كدخــل فــي الربــح أو الخســارة مــا 
لــم تمثــل توزيعــات األربــاح بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار. يتــم االعتــراف بصافــي األربــاح والخســائر 

األخــرى فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة.

iii( انخفاض قيمة الموجودات المالية

    يســتبدل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 9 نمــوذج »الخســارة المتكبــدة« فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 
بنمــوذج »خســارة االئتمــان المتوقعــة.  ينطبــق نمــوذج انخفــاض القيمــة الجديــد علــى الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة 
ــى  ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، ولكــن ليــس عل ــد واســتثمارات الديــون بالقيمــة العادل ــأة وموجــودات العق المطف
ــائر  ــراف بخس ــم االعت ــم 9، يت ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــة. بموجــب المعي ــوق الملكي ــي أدوات حق ــتثمارات ف االس
االئتمــان فــي وقــت أبكــر مــن المعيــار المحاســبي الدولــي 39. تتكــون الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة مــن حســابات 
ومدينيــن آخريــن والنقــد ومــا فــي حكمــه بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 ، ويتــم قيــاس مخصصــات الخســائر 

علــى أي مــن األســس التاليــة:
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‒ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: هــذه هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التخلــف عــن 
الســداد المحتملــة فــي غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر.

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

 اختــارت المجموعــة قيــاس مخصصــات الخســارة لموجوداتهــا الماليــة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 
12 شــهًرا. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منذ االعتــراف األولي 
وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة 
والمتاحــة بــدون تكلفــة أو مجهــود غيــر ضــروري. يتضمــن هــذا كاً مــن المعلومــات والتحليــات الكميــة والنوعيــة، بنــاًء 
علــى الخبــرة التاريخيــة للمجموعــة وتقييــم االئتمــان المســتنير بمــا فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة. تفتــرض المجموعــة أن 
مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد زادت بشــكل كبيــر إذا تجــاوزت فتــرة االســتحقاق 365 يوًمــا. تعتبــر المجموعــة 

أن األصــل المالــي قــد تخلــف عــن الســداد عندمــا:

ــى  ــة للمجموعــة بالكامــل، دون أن تلجــأ المجموعــة إل ــه االئتماني ‒  مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المديــن بســداد التزامات
ــل تحقيــق الضمــان )إن وجــد( ؛ أو إجــراءات مث

‒  تجاوز األصل المالي فترة استحقاق تزيد عن 365 يوًما.

أقصــى فتــرة يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي أقصــى فتــرة تعاقديــة تتعــرض خالهــا 
المجموعــة لمخاطــر االئتمان.
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إيضاحات على البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3 - السياسات المحاسبية الهامة )تابع(:

ج ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع(:

iii( انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع(

قياس الخسائر االنتمائية المتوقعة

ــى أنهــا القيمــة  ــاس خســائر االئتمــان عل ــم قي ــر مرجــح بخســائر االئتمــان. يت ــة المتوقعــة هــي تقدي     الخســائر االئتماني
الحاليــة لجميــع حــاالت النقــص النقــدي )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفًقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة 

التــي تتوقــع المجموعــة اســتامها(. يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل المالــي.

األصول المالية الضعيفة االئتمان

    فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة باعتبارهــا منخفضــة 
القيمــة االئتمانيــة. يعتبــر األصــل المالــي »ذو قيمــة ائتمانيــة منخفضــة« عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي 

لهــا تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.

عرض ضعف

ــة  ــة الدفتري ــي القيم ــن إجمال ــا م ــم خصمه ــأة يت ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــودات المالي ــارة للموج      مخصصــات الخس
ــغ المســتحق مــن  ــة األخــرى والمبل ــة بالحســابات والذمــم المدين ــاض القيمــة المتعلق ــم عــرض خســائر انخف لألصــول. يت

ــح أو الخســارة. ــان الرب ــي بي ــد منفصــل ف ــه كبن ــي حكم ــا ف ــد وم ــة والنق األطــراف ذات الصل

iv( األصول المالية األخرى

    يشــترط االحتفــاظ بــاألوراق الماليــة المحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة بالقيمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة بموجــب 
ــذه  ــق به ــا يتعل ــا فيم ــرف به ــغ المعت ــى المبال ــر عل ــاك أي تأثي ــن هن ــم يك ــة 9. ل ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول المعي
األصــول مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. والذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى )باســتثناء تلــك الخاضعــة 
للتســعير المؤقــت الترتيبــات( والمبلــغ المســتحق مــن األطــراف ذات الصلــة عبــارة عــن أدوات ديــن مصنفة حالًيــا كقروض 
ومدينيــن ويتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 39. وقــد قامــت المجموعــة بتقييــم أنهــا تســتوفي 
شــروط التصنيــف بالتكلفــة المطفــأة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 نظــًرا ألنهــا تدفقــات نقديــة فقــط مدفوعــات 
بقيمــة أصــل الديــن والفائــدة )SPPI( ونمــوذج أعمــال المجموعــة هــو االحتفــاظ بــأداة الديــن وتحصيلهــا. يظــل تعريــف 
ــة 9،  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المعي ــع تطبي ــر م ــي 7 دون تغيي ــبة الدول ــار المحاس ــا لمعي ــادل وفًق ــد المع ــد والنق النق
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وسيســتمر عــرض االســتثمارات قصيــرة األجــل والودائــع ألجــل فــي إطــار النقــد والنقــد المعــادل، وهــي اســتثمارات عاليــة 
الســيولة وقابلــة للتحويــل بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة معروفــة والتــي تكــون عرضــة لخطــر ضئيــل بالتغيــرات فــي القيمــة.

v( المطلوبات المالية

    لــن يكــون هنــاك أي تأثيــر علــى محاســبة المجموعــة للمطلوبــات الماليــة، حيــث أن المتطلبــات الجديــدة تؤثــر فقــط علــى 
محاســبة المطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وليــس لــدى المجموعــة أي التزامــات 
مــن هــذا القبيــل. تــم نقــل قواعــد إلغــاء االعتــراف مــن معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة. لذلــك، لــم يتــم تغييــر 

االعتــراف وقيــاس المطلوبــات المالية.

ح ( المخزون:

ــدأ  ــى مب ــة المخــزون عل ــد تكلف ــل. تعتم ــا أق ــا، أيهم ــن تحقيقه ــة الممك ــي القيم ــة أو صاف ــاس المخــزون بالتكلف ــم قي     يت
ــة. ــح للتكلف ــط المرج المتوس

خ ( ضريبة الدخل:

ــة الدخــل  ــون ضريب ــي قان ــا ف ــي قطــر المنصــوص عليه ــة الدخــل ف ــح ضريب ــا للوائ ــة الدخــل وفًق ــم ضريب ــم تقدي     يت
القطــري رقــم 24 لعــام 2018. تتألــف مصروفــات ضريبــة الدخــل مــن الضريبــة الحاليــة. يتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح 
ــي الدخــل  ــة أو ف ــوق الملكي ــي حق ــا مباشــرة ف ــرف به ــود المعت ــال، أو البن ــج األعم ــق بدم ــا يتعل أو الخســارة باســتثناء م
الشــامل اآلخــر. تتكــون الضريبــة الحاليــة مــن الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع أو المســتحقة علــى الدخــل أو الخســارة 
ــنوات  ــق بالس ــا يتعل ــض فيم ــتحقة القب ــع أو المس ــتحقة الدف ــة المس ــى الضريب ــل عل ــنة وأي تعدي ــة للس ــة للضريب الخاضع
الســابقة. يتــم قياســها باســتخدام معــدالت الضرائــب التــي تــم ســنها أو ســنها بشــكل جوهــري فــي تاريــخ التقريــر. تشــمل 

الضريبــة الحاليــة أيًضــا أي ضريبــة ناتجــة عــن توزيعــات األربــاح.
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إيضاحات على البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

3 - السياسات المحاسبية الهامة )تابع(:

د ( اإليجار:

ــد بدايــة العقــد، يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي عليــه. العقــد هــو أو يحتــوي      عن
علــى عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل الحــق فــي التحكــم فــي اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة زمنيــة مقابــل. نتــج عــن المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 االعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار تقريًبــا فــي بيــان المركــز المالــي مــن قبــل المســتأجر، 
حيــث تمــت إزالــة التمييــز بيــن اإليجــارات التشــغيلية والتمويليــة. بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 

16، يتــم االعتــراف باألصــل »أصــول حــق االســتخدام« و »التــزام اإليجــار«.

• حق استخدام األصول:

i( االعتراف والقياس األولي
يجب أن تشمل تكلفة أصل حق االستخدام ما يلي:

مبلغ القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار.  •
أي مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة؛  •

أي تكاليف أولية مباشرة يتكبدها المستأجر. و  •
تقدير للتكاليف التي سيتكبدها المستأجر في تفكيك وإزالة األصل األساسي، أو استعادة الموقع الذي يوجد  •

         فيه أو إعادة األصل األساسي إلى الحالة التي تتطلبها شروط وأحكام عقد اإليجار.

ii( القياس الالحق

يمكــن أن تطبــق عقــود اإليجــار إمــا نمــوذج التكلفــة أو نمــوذج قيــاس آخــر كمــا هــو موضــح فــي المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم 16.

• نموذج التكلفة:

    تقــوم المجموعــة بقيــاس أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقًصــا أي اســتهاك متراكــم وأي خســائر تدنــي فــي القيمــة 
متراكمــة؛ ويتــم تعديلهــا ألي إعــادة قيــاس اللتــزام اإليجــار.
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• نموذج قياس آخر:

ــى  ــاري عل ــتثمار العق ــم 40 لاس ــي رق ــار المحاســبي الدول ــي المعي ــة ف ــة العادل ــوذج القيم ــت المجموعــة نم      إذا طبق
عقاراتهــا االســتثمارية، يجــب علــى المســتأجر أيًضــا تطبيــق نمــوذج القيمــة العادلــة علــى أصــول حــق االســتخدام التــي 
تلبــي تعريــف االســتثمار العقــاري فــي معيــار المحاســبة الدولــي 40. إذا كان حــق- تتعلــق أصــول االســتخدام بفئــة مــن 
الممتلــكات والمعــدات التــي يطبــق عليهــا المســتأجر نمــوذج إعــادة التقييــم الــوارد فــي معيــار المحاســبة الدولــي 16، يجــوز 
للمجموعــة أن تختــار تطبيــق نمــوذج إعــادة التقييــم هــذا علــى جميــع أصــول حــق االســتخدام التــي تتعلــق بتلــك الفئــة مــن 

الممتلــكات، مصنــع ومعــدات.

iii( االستهالك

ــي  ــدات« ف ــكات واآلالت والمع ــي 16 - »الممتل ــبة الدول ــار المحاس ــي معي ــاك ف ــات اإله ــة متطلب ــق المجموع     تطب
اســتهاك أصــل حــق االســتخدام. تســتهلك المجموعــة أصــل حــق االســتخدام مــن تاريــخ البــدء إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي 
ألصــل حــق االســتخدام أو نهايــة مــدة اإليجــار، أيهمــا أقــرب. إذا نقــل عقــد اإليجــار ملكيــة األصــل األساســي إلى المســتأجر 
بنهايــة مــدة اإليجــار أو إذا كانــت تكلفــة أصــل حــق االســتخدام تعكــس أن المســتأجر ســيمارس خيــار الشــراء، فيجــب علــى 
المســتأجر إهــاك حــق- اســتخدام األصــل مــن تاريــخ البــدء إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي لألصــل األساســي. بنــاًء علــى 

العقــد المبــرم، يتــم اســتهاك حــق االســتخدام علــى مــدار الفتــرة التاليــة:

3 سنوات إيجار المكتب        
   

• التزام اإليجار:

i( القياس األولي

    فــي تاريــخ البــدء، تقيــس المجموعــة التــزام اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي ذلــك 
التاريــخ. يجــب خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام ســعر الفائــدة المتضمــن فــي عقــد اإليجــار إذا كان مــن الممكــن تحديــد 
هــذا الســعر بســهولة. إذا تعــذر تحديــد هــذا الســعر بســهولة، يجــب علــى المســتأجر اســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي 

للمجموعة.
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3 - السياسات المحاسبية الهامة )تابع(:

د ( اإليجار )تابع(:

• التزام اإليجار )تابع(:

ii( القياس الالحق

    تقيــس المجموعــة التــزام اإليجــار عــن طريــق زيــادة القيمــة الدفتريــة لتعكــس الفائــدة علــى التــزام اإليجــار، وتخفيــض 
القيمــة الدفتريــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار المدفوعــة وإعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة لتعكــس أي إعــادة تقييــم أو تعديــات 
علــى عقــد اإليجــار، أو لتعكــس عقــد إيجــار ثابــت جوهــري معــدل المدفوعــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء تقييــم 
اإلدارة علــى أســاس مطلــق للتأكــد ممــا إذا كان األصــل األساســي يتعلــق بعقــود إيجــار، فــي تاريــخ البــدء، مــدة إيجــار 
مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل وال تحتــوي علــى خيــار شــراء »قصيــر األجــل«. عقــود اإليجــار »وعقــود اإليجــار التــي يكــون 
فيهــا األصــل األساســي« أصــوالً منخفضــة القيمــة »منخفضــة القيمــة. وبالتالــي، قــررت اإلدارة تطبيــق معاييــر اإلعفــاءات 
لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل والموجــودات منخفضــة القيمــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 16. ولذلــك، فقــد أقــرت المجموعــة مدفوعــات اإليجــار المرتبطــة بعقــود اإليجــار كمصــروف مــن خــال تــم 

اإلفصــاح عــن بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر والجــزء المســتقبلي كالتزامــات.

ذ ( الذمم الدائنة والمستحقات:

    يتــم إثبــات الذمــم الدائنــة والمبالــغ المســتحقة الدفــع بتكلفتهــا وهــي القيمــة العادلــة للمقابــل الــذي ســيتم دفعــه فــي المســتقبل 
مقابــل الســلع والخدمــات المســتلمة، ســواء تــم إصــدار فواتير بهــا أم ال.

ر ( المخصصات:

    يتــم االعتــراف بالمخصــص عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي )قانونــي أو اســتداللي( نتيجــة لحــدث ســابق، 
فمــن المحتمــل أن يكــون هنــاك تدفــق خارجــي للمــوارد التــي تتضمــن منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن عمــل 
تقديــر موثــوق بــه. مبلــغ االلتــزام. تتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ كل تقريــر وتعديلهــا لتعكــس أفضــل تقديــر حالي.

 ز ( األطراف ذات العالقة:

تدخــل المجموعــة، فــي ســياق أعمالهــا العاديــة، فــي معامــات مــع كيانــات تقــع ضمــن تعريــف الطــرف ذي الصلــة علــى 
النحــو الــوارد فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 24. وقــد تــم تنفيــذ هــذه المعامــات علــى أســاس الشــروط المتفــق عليهــا 

بيــن المجموعــة وإدارة هــذه األطــراف ذات العاقــة.
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س ( القروض:

يتــم االعتــراف بالقــروض مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. ُتــدرج القــروض الحًقــا بالتكلفــة 
المطفــأة؛ يتــم االعتــراف بــأي فــرق بيــن المتحصــات )صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة( وقيمــة االســترداد فــي بيــان الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر علــى مــدى فتــرة القــروض باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

ش ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

    تمثــل مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن مكافــأة نهايــة الخدمــة ويتــم توفيرهــا للخدمــات المقدمــة بنــاًء علــى المســتحقات 
المنصــوص عليهــا فــي عقــود عمــل الموظفيــن ومــدة خدمتهــم، مــع مراعــاة إكمــال الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. يتــم 

تقديــم تعويضــات نهايــة الخدمــة وفًقــا لقانــون العمــل القطــري. بموجــب القانــون رقــم 24 لعــام 2002.

ص ( االعتراف باإليرادات:

اإليرادات من العقود مع العمالء 

    تعتــرف الشــركة باإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء بنــاًء علــى نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا هــو موضــح 
فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية 15؛

الخطوة 01: تحديد العقد )العقود( مع العميل

ف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر يحــدد الحــق وااللتزامــات القابلــة للتنفيــذ ويحــدد المعاييــر لــكل      ُيعــرَّ
عقــد يجــب الوفــاء بــه.
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3 - السياسات المحاسبية الهامة )تابع(:

ص ( االعتراف باإليرادات )تابع(:

اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(

الخطوة 02: تحديد التزام األداء في العقد
التزام األداء هو الوعد في العقد المبرم مع العميل بنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة 03: تحديد سعر المعاملة
ســعر المعاملــة هــو المبلــغ الــذي تتوقــع الشــركة أن تســتحقه فــي االعتبــار مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات الموعــودة إلــى 

عميــل ، باســتثناء المبلــغ المحصــل نيابــة عــن أطــراف ثالثــة.

الخطوة 04: تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقد
بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن التــزام أداء، ســتخصص الشــركة ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء بمبلــغ مقابــل 

الوفــاء بــكل التــزام أداء.

الخطوة 05: االعتراف باإليرادات عندما )أو( عندما تفي الشركة بالتزام األداء
تفي الشركة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

• يتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي يوفرها أداء الشركة كأداء الشركة: أو
• يــؤدي أداء الشــركة إلــى إنشــاء أو تحســين أحــد األصــول التــي يتحكــم فيهــا العميــل فــي األصــول التــي يتــم إنشــاؤها أو 

تحســينها؛ أو
• ال ُينشــئ أداء الشــركة أصــًا مــع اســتخدام بديــل للشــركة، وللشــركة حــق واجــب النفــاذ فــي الدفــع مقابــل األداء المكتمــل 

حتــى اآلن.

    بالنســبة اللتــزام األداء فــي حالــة عــدم اســتيفاء أحــد الشــروط المذكــورة أعــاه، يتــم االعتــراف باإليــراد فــي الوقــت 
الــذي يتــم فيــه الوفــاء بالتــزام األداء.

عندمــا تفــي الشــركة بالتــزام األداء مــن خــال تســليم البضائــع أو الخدمــة المتعهــد بهــا، فإنهــا تنشــئ أصــًا تعاقــًدا بنــاًء 
علــى مبلــغ المقابــل الــذي حصــل عليــه األداء. عندمــا يتجــاوز مبلــغ المقابــل المســتلم مــن العميــل مبلــغ اإليــرادات المعتــرف 

بهــا، فــإن هــذا يــؤدي إلــى التــزام عقــد.

    يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق، مــع مراعــاة شــروط الدفــع المحــددة تعاقدًيــا. تقــوم 
الشــركة بتقييــم ترتيــب إيراداتهــا مقابــل معاييــر محــددة لتحديــد مــا إذا كانــت تعمــل كمبــدأ أو وكيــل. خلصــت الشــركة إلــى 

أنهــا تعمــل كمبــدأ فــي جميــع ترتيبــات إيراداتهــا.
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    يتــم االعتــراف باإليــرادات فــي بيــان الربــح أو الخســارة إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه تدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى 
الشــركة ويمكــن قيــاس اإليــرادات والتكاليــف، إن أمكــن، بشــكل موثــوق.

بيع البضائع

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

     يتــم االعتــراف باإليــراد عندمــا يتــم نقــل الســيطرة علــى البضائــع، أي عندمــا يتــم شــحن البضائــع إلــى موقــع العميــل 
)التســليم(. بعــد التســليم، يتمتــع العميــل بحريــة تقديريــة كاملــة بشــأن طريقــة التوزيــع وســعر بيــع البضائــع، حيــث يتحمــل 

المســؤولية األساســية عنــد بيــع البضائــع ويتحمــل مخاطــر التقــادم والخســارة فيمــا يتعلــق بالبضائــع.

    يتــم االعتــراف بالمســتحق مــن قبــل الشــركة عندمــا يتــم تســليم البضائــع إلــى العميــل ألن هــذا يمثــل النقطــة الزمنيــة 
التــي يصبــح فيهــا الحــق فــي المقابــل غيــر مشــروط، حيــث ال يلــزم ســوى مــرور الوقــت قبــل اســتحقاق الدفــع.

االيرادات االخرى
يتم االعتراف باإليرادات عند اكتسابها.

3 - السياسات المحاسبية الهامة )تابع(:

ص ( األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد:

    عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، والموضحــة فــي إيضــاح 3، يتعيــن علــى اإلدارة وضــع أحــكام 
ــر بســهولة مــن مصــادر أخــرى.  ــي ال تظه ــات الت ــة للموجــودات والمطلوب ــم الدفتري ــرات وافتراضــات حــول القي وتقدي
تســتند التقديــرات وافتراضــات الشــركات الزميلــة إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف 
ــراف  ــم االعت ــتمر. يت ــكل مس ــية بش ــرات واالفتراضــات األساس ــة التقدي ــم مراجع ــدرة. تت ــذه المق ــن ه ــة ع ــج الفعلي النتائ
بالمراجعــات المحاســبية المقــدرة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر إذا كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة أو 

ــة والمســتقبلية. ــرات الحالي ــى الفت ــر عل ــل يؤث ــرات المســتقبلية إذا كان التعدي ــرة المراجعــة والفت فــي فت

مبدأ االستمرارية

    أجــرت اإلدارة تقييًمــا لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة 
لديهــا المــوارد لاســتمرار فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. حققــت المجموعــة أرباًحــا، وكان لديهــا صافــي أصــول 
ــت  ــإن اإلدارة ليس ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــام. ع ــة الع ــي نهاي ــا ف ــة كم ــات نقدي ــف تدفق ــل، ومواق ــال عام ــب، ورأس م موج
علــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تثيــر شــكوًكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ 

االســتمرارية. لذلــك، يســتمر إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

الممتلكات واآلالت والمعدات

    يتــم اســتهاك تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر، والتــي تســتند إلــى االســتخدام 
ــادم التكنولوجــي الناشــئ عــن التغييــرات  المتوقــع لألصــل. البلــى المــادي المتوقــع، وبرنامــج اإلصــاح والصيانــة والتق

والقيمــة المتبقيــة. لــم تنظــر اإلدارة فــي أي قيمــة متبقيــة.
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انخفاض قيمة األصول المالية

    تقــوم إدارة المجموعــة بشــكل دوري بمراجعــة البنــود علــى أنهــا ذمــم مدينــة لتقييــم مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص 
انخفــاض القيمــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة 
بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ التحقــق المبدئــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، تأخــذ المجموعــة فــي 
االعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكلفــة أو مجهــود غيــر ضــروري. يتضمــن هــذا كاً 
مــن المعلومــات والتحليــات الكميــة والنوعيــة، بنــاًء علــى الخبــرة التاريخيــة للمجموعــة وتقييــم االئتمــان المســتنير بمــا 

فــي ذلــك المعلومــات التطلعيــة.

انخفاض المخزون

    يتــم االحتفــاظ بالمخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون قديًمــا 
أو غيــر صالــح لاســتعمال أو متقــادم، يتــم عمــل تقديــر لصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة، 
يتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم المبالــغ غيــر الهامــة بشــكل فــردي، ولكنهــا قديمــة أو متقادمــة، 
بشــكل جماعــي ويتــم تطبيــق مخصــص وفًقــا لنــوع المخــزون ودرجــة التقــادم أو التقــادم، بنــاًء علــى ســعر البيــع التاريخــي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    قامــت اإلدارة بقيــاس التــزام المجموعــة بمزايــا مــا بعــد انتهــاء الخدمــة لموظفيهــا بنــاًء علــى أحــكام قوانيــن العمــل ذات 
الصلــة. ال تقــوم اإلدارة بإجــراء تقييــم اكتــواري كمــا هــو مطلــوب بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 19 »مزايــا 
الموظفيــن« حيــث إنهــا تقــدر أن مثــل هــذا التقييــم ال يــؤدي إلــى مســتوى مختلــف بشــكل كبيــر مــن المخصصــات. تتــم 
مراجعــة المخصــص مــن قبــل اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة، ويتــم تعديــل أي تغييــر فــي التــزام المزايــا المتوقعــة فــي نهايــة 

الســنة فــي مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي الربــح أو الخســارة.

المطلوبات المحتملة

    يتــم تحديــد االلتزامــات الطارئــة مــن خــال احتمــال حــدوث أو عــدم وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية 
غيــر المؤكــدة. يرتبــط تقييــم االلتزامــات المحتملــة ارتباًطــا وثيًقــا بتطويــر االفتراضــات والتقديــرات الهامــة المتعلقــة بنتائــج 

مثــل هــذه األحــداث المســتقبلية.
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مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.
الدوحة - قطر

إيضاحات على البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 
4-  ممتلكات ومعدات:

مفروشات 
وتجهيزات

ومعدات مكتبية

حاسب 
األلي 

ولوازمه
سيارات

أدوات
مجموعأرضومعدات

لاير قطريلاير قطريلاير قطريلاير قطريلاير قطريلاير قطري تكلفة:
 28,723,701 27,272,000 41,000 70,000 428,864 911,837 الرصيد في 01 يناير 2019

 1,476,661   - 127,219 253,500 793,710 302,232إضافات خال السنة 
 الرصيد في 31 ديسمبر 

2019

1,214,069 1,222,574 323,500 168,219 27,272,000 30,200,362 

       
 2,710,805   - 60,294 1,431,256 3,557 1,215,698إضافات خال السنة 

 الرصيد في 31 ديسمبر 

2020

2,429,767 1,226,131 1,754,756 228,513 27,272,000 32,911,167 

      
       اإلستهاك المتراكم:

378,287 -    9,885 16,877 103,660 247,865 الرصيد في 01 يناير 2019
592,409 -    18,155 37,719 240,627 295,908 إستهاك خال السنة

 الرصيد في 31 ديسمبر 

2019

543,773 344,287 54,596 28,040    - 970,696

       
1,283,129 -    60,656 165,895 330,783 725,795 إستهاك خال السنة

 الرصيد في 31 ديسمبر 

2020

1,269,568 675,070 220,491 88,696    - 2,253,825

       
       صافي القيمة الدفترية:
29,229,666 27,272,000  140,179 268,904 878,287 670,296 في 31 ديسمبر 2019

       
30,657,342 27,272,000  139,817 1,534,265  551,061  1,160,199  في 31 ديسمبر 2020

 20 - 35%  20 - 25%  20 - 35%  20 - 35%  معدالت اإلستهاك
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مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.      
الدوحة – قطر              

إيضاحات على البيانات المالية المجمعة      
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  

          
5- استثمارات في شركات تابعة:        

 يظهر االستثمار في الشركة التابعة بالتكلفة ناقصاً أي مخصص النخفاض القيمة. الشركات التابعة هي كما يلي:

 31 ديسمبر
2020 2019 

 لاير قطري لاير قطريالنسبة %كيان

198,000 -  99%مقدام كابيتال - ذ.م.م.
200,000 -100%مركز مقدام للتدريب - ذ.م.م.

198,000 -99%إنجاز تيلكوم - ذ.م.م.
240,392 -100%سي جي سي كونفرس تكنولوجيس 

102,000 -جامباك - ذ.م.م.
200,000 -مقدام تيليكوم - ذ.م.م.

1,138,392 -المجموع

6- استثمارات متاحة للبيع:  
 االستثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:

 31 ديسمبر
2020 2019 

 لاير قطري لاير قطريالنسبة %كيان

-240,392   100%سي جي سي كونفرس تكنولوجيس 
--المجموع

- 198,000
 31 ديسمبر 7- اإليجارات:

20202019
 لاير قطري لاير قطري7 أ( حق استخدام األصول

-4,413,932 الرصيد في بداية السنة
- )125,400(االستهاك المتراكم ألصول حق االنتفاع

-4,288,532الرصيد في نهاية السنة

7 ب( التزام اإليجار
-4,413,932 الرصيد في بداية السنة

- )125,400(االستهاك المتراكم ألصول حق االنتفاع
-4,288,532 الرصيد في نهاية السنة
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-2,818,178 التزام اإليجار - المطلوبات غير المتداولة
-1,470,354 التزام اإليجار - المطلوبات المتداولة

-4,288,532 إجمالي التزامات اإليجار
مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.

الدوحة - قطر         
إيضاحات على البيانات المالية المجمعة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

المخزون:  31 ديسمبر8- 
2020 2019 

 لاير قطري لاير قطري

4,914,717 6,455,456 مواد ومستلزمات أخرى
 )1,000,000( )2,100,000(بضاعة بطيئة الحركة )ناقص(: مخصصات

 3,914,717  4,355,456 المجموع
 31 ديسمبر8 أ( يتم عرض الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم على النحو التالي:

 لاير قطري لاير قطري
-1,000,000 الرصيد في بداية السنة

1,000,000 1,100,000 الحركة خال السنة
 1,000,000  2,100,000 الرصيد في نهاية السنة

 31 ديسمبر9. ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى:
 لاير قطري لاير قطري

ذمم مدينة
45,446,193 38,318,850 ذمم مدينة )إيضاح 9 ب(

 )7,350,000( )6,250,000(ناقصا: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة )إيضاح 9 ت(
38,096,193  32,068,850 القيمة العادلة للذمم المدينة

أوراق القبض
592,004 5,875,449 شيكات مؤجلة الدفع مستحقة القبض

-    )1,700,000(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
592,004 4,175,449 القيمة العادلة لألوراق المستحقة القبض

38,688,197 36,244,299 إجمالي القيمة العادلة للذمم المدينة وأوراق القبض
ذمم مدينة أخرى

405,558 670,160 مصاريف مدفوعات مقدماً
3,797,039 1,654,080 مدفوعات مقدماَ للموردين
-   2,516,419 مدفوعات مقدماَ للمقاولين

146,997 17,001 مستحق من الموظفين
39,240 43,240 تأمينات مستردة

4,419,130 2,487,202 محتجزات ضمان مستحقة من العماء
4,154,047 960,516 ذمم مدينة أخرى
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51,650,208 44,592,917 إجمالي ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.
الدوحة - قطر         

إيضاحات على البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

9 أ( متوسط فترة االئتمان على فواتير البضائع 30 يوما.

9. ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى )تابع(:

 31 ديسمبر9 ب( أعمار الذمم المدينة هي كما يلي:
2020 2019

 لاير قطري لاير قطري
  i( تقادم لم يتأخر عن موعد استحقاقه أو به انخفاض في القيمة

30,059,800 26,884,838 تصل إلى 30 يوًما

  ii(   تقادم متأخرات االستحقاق ولكنها غير منخفضة القيمة
3,276,699 2,517,398           31 - 60 يوم
1,792,672 1,503,065          61 - 90 يوم
2,967,022 1,163,549          أكثر 90 يوم

 5,184,012 8,036,393
iii(   تقادم التأخير في القيمة

7,350,000 6,250,000          أكثر 90 يوم
45,446,193 38,318,850 المجموع

 31 ديسمبر 9 ت(   يتم عرض الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة على النحو التالي:
 2020 2019

 لاير قطري 

7,672,102 7,350,000 الرصيد في بداية السنة
-    )55,265(ُشطبت خال السنة

 )322,102(655,265 المخصصات خال السنة
7,350,000 7,950,000 الرصيد في نهاية السنة

9 ث( عند تحديد قابلية استرداد الذمم المدينة ، تأخذ الشركة في االعتبار أي تغيير في جودة االئتمان للذمم المدينة من تاريخ منح االئتمان في 
البداية حتى تاريخ التقرير. إن تركيز مخاطر االئتمان محدود بسبب كون قاعدة العماء كبيرة وغير مرتبطة. وبناًء عليه ، تعتقد اإلدارة أنه 

ال يوجد مخصص ائتماني إضافي مطلوب بما يتجاوز المخصص الحالي للديون المشكوك في تحصيلها.

مجموعة مقدام القابضة - ذ.م.م.
الدوحة - قطر

إيضاحات على البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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10  - مناقشة وتحليل اإلدارة

    تســتند مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز المالــي للشــركة ونتائــج عملياتهــا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة واإليضاحــات 
المرفقــة بهــا كمــا فــي 31 ديســمبر للســنتين الماليتيــن 2019 و2020، فضــاً عــن المعلومــات الــواردة تحــت بنــد” تقريــر 
مدقــق الحســابات والبيانــات الماليــة“، ويجــب قراءتهــا باالقتــران معهــا. كمــا تتضمــن هــذه المناقشــة بيانــات استشــرافية 
تنطــوي علــى مخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة اختاًفــا جوهرًيــا عــن تلــك المتوقعــة فــي هــذه 
ــواردة  ــواردة تحــت عنــوان »عوامــل المخاطــر« ال البيانــات االستشــرافية. يجــب علــى المســتثمر دراســة المعلومــات ال
فــي مذكــرة المعلومــات هــذه، عنــد تقييــم أعمــال الشــركة. علًمــا بأنــه تنتهــي الســنة الماليــة للشــركة فــي 31 ديســمبر لــكل 

الفتــرات المنصــوص عليهــا.

10.1  -  بيان الدخل

20202019باللاير القطري
146,334,982169,966,640اإليرادات

)110,979,558()96,286,011(التكلفة التشغيلية
50,048,97158,987,082إجمالي الربح

156,111-إيرادات أخرى
)23,863,406()24,631,069(مصاريف إدارية وعمومية

)5,949,686()655,265(خسائر انخفاض قيمة األصول المالية
24,762,63729,330,101األرباح التشغيلية للسنة

)1,289,712()1,184,621(تكلفة التمويل
23,578,01628,040,389صافي الربح للسنة

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

    تقــّدم المناقشــة التاليــة تحليــل بشــكل عــام للعوامــل الجوهريــة التــي تؤثــر علــى نتائــج عمليــات الشــركة للســنوات الماليــة 
المنتهية31 ديســمبر 2019 و2020.

اإليرادات

    تحصــل الشــركة علــى إيراداتهــا عبــر ثــاث 
شــركات تابعة: شــركة مقــدام لإلنذار المبكر، وشــركة 
مقــدام للتكنولوجيــا، وشــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة 
والتــي مــن خالهــا يتــم تقديــم الخدمــات االلكترونيــة، 
والتشــغيل والصيانــة، والشــبكات، والنظــم، ونظــم 
أمــن المعلومــات. وفــي عــام 2020، مثلــت مســاهمة 
اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة مــا نســبته %60.4 
مــن شــركة مقــدام للتكنولوجيــا، و31.0 % مــن شــركة 
ــدام  ــة، و8.6% مــن شــركة مق ــدام للخدمــات التقني مق

لإلنــذار المبكــر.

نسب إيرادات الشركات التابعة من المجموع الكلي

المصدر: البيانات المالية المدققة للشركات التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مقدام للتكنولوجياشركة مقدام للخدمات التقنية
شركة مقدام لإلنذار المبكر

٪31 ٪60

٪9
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ــى 146.3  ــي 170.0مليــون لاير قطــري فــي 2019 إل ــرادات بنســبة 13.9% فــي 2020، مــن حوال    انخفضــت اإلي
مليــون لاير قطــري فــي 2020، وقــد نتــج هــذا فــي المقــام األول عــن قيــود األعمــال التــي فرضــت فــي ظــل جائحــة كرونــا 
فــي أواخــر شــهر مــارس 2020، حيــث فرضــت الحكومــة بعــض القيــود علــى األعمــال الحتــواء الوبــاء. وقــد تســببت هــذه 
القيــود فــي عــدم قــدرة الشــركة إتمــام األعمــال المتعاقــد عليهــا. ولقــد انخفضــت اإليــرادات لــدى شــركة مقــدام للتكنولوجيــا 
بنســبة 20.6% فــي عــام 2020 وباإلضافــة إلــى شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر انخفضــت اإليــرادات بنســبة 3.7%، ولكــن 
ارتفعــت إيــرادات شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة بنســبة 39.5% خــال عــام 2020. وُيعــزى ارتفــاع اإليــرادات لــدى 
مقــدام للخدمــات التقنيــة فــي المقــام األول إلــى النمــو الــذي شــهده الطلــب علــى توفيــر القــوى العاملــة ذات المهــارات العاليــة 

وبشــكل رئيســي لعمــاء القطــاع الحكومــي.

20202019باللاير القطري
146,334,982169,966,640اإليرادات

-13.9%التغير السنوي )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

التكلفة التشغيلية

    تمثــل التكلفــة التشــغيلية شــراء جميــع أنــواع المعــدات، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الشــبكات وأدوات 
ــف التشــغيلية بالنســبة  ــة التكالي ــك، وبالنظــر ألهمي ــى ذل ــا إل ــزة االتصــاالت الموحــدة وم ــات والخــوادم وأجه إدارة البيان

لإليــرادات فيمــا يلــي البيانــات المتعلقــة بهــا بصــورة مطلقــة ومئويــة:

20202019باللاير القطري
110,979,558 96,286,011 التكلفة التشغيلية

65.3%65.8%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

    انخفضــت التكلفــة التشــغيلية بنســبة 13.2% فــي 2020 مــن حوالــي 111.0 مليــون لاير قطــري فــي 2019 إلــى 96.3 
مليــون لاير قطــري فــي 2020، ويرجــع هــذا االنخفــاض تماشــياً مــع تراجــع حجم اإليــرادات.

إجمالي الربح

ــى 50.0  ــي 2019 إل ــون لاير قطــري ف ــح بنســبة 15.2 % مــن 59.0 ملي ــي الرب ــي عــام 2020، انخفــض إجمال     ف
مليــون لاير قطــري فــي 2020، وُيعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى انخفــاض اإليــرادات بســب جائحــة كورونــا، ولكــن 
حافظــت الشــركة علــى مســتوى هوامــش الربــح بنســبة 34.7% فــي 2019 و34.2% فــي 2020، وقــد نتــج هــذا بشــكل 

أساســي عــن قــدرة اإلدارة علــى إدارة األعمــال فــي ظــل الكورونــا وتباطــأ نســبة إنجــاز األعمــال. 

    كمــا وحافظــت الشــركات التابعــة علــى هوامــش الربــح فــي العاميــن 2019 و 2020 ولكــن انخفــض فــي شــركة مقــدام 
للخدمــات التقنيــة ألن الشــركة اضطــرت للتعاقــد مــن الباطــن مــع مــزودو الخدمــات لزيــادة حجــم العقــود فــي عــام 2020 

فــي ظــل القيــود المفروضــة بســب جائحــة الكورونــا وعــدم القــدرة علــى االســتعانة علــى العمالــة مــن الخــارج.
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20202019باللاير القطري
58,987,082 50,048,971 إجمالي الربح

34.7%34.2%هامش الربح اإلجمالي )%(
  هامش الربح اإلجمالي للشركات التابعة )٪(:

28.2%28.9%شركة مقدام للتكنولوجيا
31.5%26.2%شركة مقدام للخدمات التقنية 

78.1%80.6%شركة مقدام لإلنذار المبكر
المصدر: البيانات المالية للشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المصاريف اإلدارية والعمومية

    تتألــف المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن المصاريــف غيــر المخصصــة بصــورة مباشــرة للمشــاريع، بمــا فــي ذلــك 
مصروفــات األجــور والرواتــب، واســتحقاقات الموظفيــن، والتســويق، والمصاريــف األخــرى.

   تشــمل المصاريــف اإلداريــة والعموميــة تكلفــة الموظفيــن والرواتــب المدفوعــة للموظفيــن العامليــن فــي المقــر الرئيســي 
بالشــركة. وقــد شــكلت نســبة رواتــب  ومزايــا الموظفيــن 64.0% مــن إجمالــي المصاريــف العامــة واإلداريــة فــي عــام 

.2020

    وخــال عــام 2020، ارتفعــت تكلفــة الموظفيــن بنســبة 19.9 % مــن 13.1 مليــون لاير قطــري فــي 2019 إلــى 15.7 
مليــون لاير قطــري فــي 2020. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تعييــن مــدراء وموظفيــن تماشــًيا مــع التوســع فــي حجــم 

األعمــال الــذي تخطــط لــه الشــركة فــي األعــوام القادمــة.

ــت  ــن 2019 و2020. وخــال عــام 2020، ارتفع ــة بي ــات جوهري ــة تقلب ــة والعمومي ــف اإلداري ــم تشــهد المصاري     ل
النفقــات بنســبة 3.2% مــن 23.9 مليــون لاير قطــري فــي 2019 إلــى 24.6 مليــون لاير قطــري فــي 2020، وقــد نتــج 

هــذا فــي المقــام األول عــن ارتفــاع قيمــة الرواتــب للموظفيــن. 

20202019باللاير القطري
23,863,406 24,631,069 المصاريف العامة واإلدارية

14.0%16.8%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
3.2%التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الذمم المدينة

    تقــوم إدارة الشــركة بشــكل دوري بمراجعــة الذمــم المدينــة لتقييــم مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص انخفــاض القيمــة 
فــي بيــان الربــح أو الخســارة عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ 

التحقــق المبدئــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 

    اختــارت الشــركة قيــاس مخصصــات الخســارة لموجوداتهــا الماليــة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 
12 شــهًرا. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منذ االعتــراف األولي 
وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. تفتــرض الشــركة أن مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد زادت بشــكل 
كبيــر إذا تجــاوزت فتــرة االســتحقاق 90 يوًمــا. تعتبــر الشــركة أن األصــل المالــي قــد تخلــف عــن الســداد عندمــا يكــون 
مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المديــن بســداد التزاماتــه االئتمانيــة للشــركة بالكامــل، دون لجــوء الشــركة إلــى إجــراءات مثــل 

تحقيــق الضمــان )إن وجــد( أو تجــاوز األصــل المالــي فتــرة اســتحقاق تزيــد عــن 90 يوًمــا.
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20202019باللاير القطري
7,950,0007,350,000رصيد مخصص الذمم المدينة وأوراق القبض

4.3%5.4%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
8,2%التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

   ارتفــع رصيــد مخصــص الذمــم المدينــة وأوراق القبــض فــي عــام 2020 مــن 7.3 مليــون لاير قطــري فــي 2019 إلــى 
7.9 مليــون لاير قطــري فــي 2020. ويعــزى ذلــك لتقييــم الشــركة للذمــم المدينــة وأوراق القبــض ومــدى صحــة تحققهــا.

تكلفة التمويل

ــك المصاريــف، ونســبتها مــن  ــغ تل ــي مبال ــن الجــدول التال ــل، ويبي ــدة تكاليــف القــروض والتموي ــات الفائ تشــكل مصروف
ــرادات: اإلي

20202019باللاير القطري
1,289,712 1,184,621 تكاليف التمويل

0.8%0.8%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
-8.0%التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

    تشــمل تكاليــف التمويــل علــى تكاليــف القــروض والرســوم المصرفيــة والتكاليــف اإلداريــة فــي البنــوك وغيرهــا. وخــال 
ــى 1.2 مليــون لاير  ــة بنســبة 8.0% مــن 1.3 مليــون لاير قطــري فــي 2019 إل ــاء المالي عــام 2020، انخفضــت األعب
قطــري فــي 2020. وقــد نتــج ذلــك فــي المقــام األول لقــدرة الشــركة علــى ســداد المبكــر للتســهيات وقدرتهــا علــى تمويــل 
أعمالهــا مــن خــال أرباحهــا الســنوية. لــدى الشــركة خمــس قــروض مختلفــة تــم اقتراضهــا بهــدف تمويــل األعمــال بنســبة 

فائــدة مــن 4.5% إلــى 5.75%، تتــراوح مــدة اســتحقاق هــذه القــروض مــن 2020 إلــى 2023.

صافي الربح للسنة

ــى 23.6  ــح بنســبة 15.9% مــن 28.0 مليــون لاير قطــري فــي 2019 إل     خــال عــام 2020، انخفــض صافــي الرب
مليــون لاير قطــري فــي 2020. وُيعــزي ذلــك النخفــاض اإليــرادات فــي شــركة مقــدام للتكنولوجيــا وشــركة مقــدام لإلنــذار 
المبكــر نتيجــة جائحــة كورونــا، ولكــن فــي ظــل هــذه األحــداث اســتطاعت الشــركة المحافظــة علــى هامــش الربــح حيــث 

كان فــي عــام 2019 بنســبة 16.5%، وفــي عــام 2020 بنســبة %16.1.

20202019باللاير القطري
28,040,389 23,578,016 صافي الربح عن السنة

16.5%16.1%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
-15.9%التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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10.2 - بيان المركز المالي

يوضح الجدول التالي بيان المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 و2020 

20202019باللاير القطري
الموجودات

30,368,058 35,186,266الموجودات غير المتداولة
98,129,311 68,270,152الموجودات المتداولة
128,497,369  103,456,418مجموع الموجودات

 

حقوق الملكية والمطلوبات
75,464,692 59,823,523 حقوق الملكية

9,586,024 16,611,048 المطلوبات غير المتداولة
43,446,653 27,021,847 المطلوبات المتداولة

128,497,369 103,456,418 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الموجودات غير المتداولة

عقارات ومعدات

    قامــت الشــركة بشــراء أرض تبلــغ مســاحتها 3.167 متــر مربــع بتكلفــة قدرهــا 27.3 مليــون لاير قطــري فــي 15 
ــر والخــوادم  ــزة الكمبيوت ــن أجه ــدات بشــكل رئيســي م ــف المع ــا الرئيســي. وتتأل ــك لتأســيس مقره ــر 2018، وذل أكتوب
وغيرهــا مــن األجهــزة المســاعدة. ولــم تشــهد القيمــة الدفتريــة الصافيــة تقلًبــا جوهرًيــا فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 
2019 إلــى 2020، باســتثناء إضافــة أجهــزة الكمبيوتــر والخــوادم وغيرهــا مــن األجهــزة المســاعدة خــال عــام 2020 
بقيمــة 2.7 مليــون لاير قطــري تماشــياً مــع التوســع فــي حجــم األعمــال الــذي تخطــط لــه الشــركة فــي األعــوام القادمــة.

التغير السنوي )٪(20202019باللاير القطري
ال ينطبق27,272,000 27,272,000 أراض

470.6%268,904 1,534,265 سيارات
73.1%670,296 1,160,199 مفروشات، وتجهيزات ومعدات مكتبية

-37.3%878,287 551,061 حاسب اآللي ولوازمه
-0.3%140,179 139,817 أدوات ومعدات

4.9٪29,229,666 30,657,342 صافي القيمة الدفترية
22.7%29.6%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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استثمارات في شركات تابعة واالستثمارات المتاحة للبيع

    فــي عــام 2019 كانــت لــدى الشــركة اســتثمارات فــي ســت شــركات تابعــة والتــي تــم شــرائها لغيــر أغــراض المتاجــرة 
وتظهــر بقيمــة التكلفــة والبالغــة 1.1 مليــون لاير قطــري. ونتيجــة للتغييــرات التــي طــرأت علــى اســتراتيجية الشــركة، 
ــد تمكنــت  ــدًءا مــن عــام 2020، وق ــع ب ــم إعــادة تصنيــف هــذه االســتثمارات لتدخــل ضمــن االســتثمارات المتاحــة للبي ت

المجموعــة قبــل نهايــة الســنة الماليــة مــن بيــع معظــم هــذه االســتثمارات.

باللاير القطري          
20202019الملكيةالشركات 

استثمارات في شركات تابعة
198,000 -   99%مقدام كابيتال - ذ.م.م

200,000 -   100%مركز مقدام للتدريب - ذ.م.م
198,000 -   99%انجاز تليكوم - ذ.م.م
240,392 -   100%كونفرس تكنولوجي 

102,000 -   51%جامباك - ذ.م.م
200,000 -   100%مقدام تليكوم  - ذ.م.م

1,138,392 -    المجموع
االستثمارات المتاحة للبيع

-   100240,392%كونفرس تكنولوجي 

-   240,392المجموع
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الموجودات المتداولة

النقد وأرصدة لدى البنوك

    يتألــف النقــد وأرصــدة لــدى البنــوك مــن أرصــدة لــدى البنــوك والهامــش النقــدي المحتفــظ بــه مقابــل الضمانــات البنكيــة 
ــدة مــن 31  ــرة الممت ــي الفت ــا ف ــا جوهرًي ــة تقلًب ــة الصافي ــم تشــهد القيمــة الدفتري ــد( لمناقصــات المشــاريع. ول ــد المقي )النق

ديســمبر 2019 إلــى 2020.

20202019باللاير القطري
13,737 4 النقد في الصندوق

3,817,812 10,035,899 النقد في البنك
10,742,675 4,754,213 الهامش النقدي المحتفظ به مقابل ضمانات بنكية )النقد المقيد(

14,574,224 14,790,116 اإلجمالي
11.3%14.3%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

    تتألــف الذمــم المدينــة وذمــم مدينــة أخــرى مــن المبالــغ المســتحقة التــي يتــم تحميلهــا علــى العمــاء كمطالبــات فــي تاريــخ 
تحريــر كل ميزانيــة عموميــة. لــم تشــهد الذمــم التجاريــة المدينــة تقلبــات جوهريــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 
2019 إلــى 31 ديســمبر 2020. انخفضــت الذمــم المدينــة بنســبة 13.7% فــي 31 ديســمبر 2020 مــن51.7 مليــون لاير 
قطــري فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 44.6 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2020. وكان الســبب الرئيســي وراء 

ذلــك هــو انخفــاض قيمــة اإليــرادات بمقــدار 23.6 مليــون لاير قطــري خــال عــام 2020.

ــى تاريــخ  ــا عل ــة الخاصــة بعمــاء بعــد مــرور 90 يوًم ــع الشــركة سياســة مفادهــا وضــع مخصــص للذمــم المدين     تتب
ــتحقاق  ــخ اس ــى تاري ــر عل ــى أن يم ــي إل ــاع الحكوم ــاء القط ــص لعم ــع أي مخص ــه ال يوض ــن أن ــي حي ــتحقاق، ف االس
الرصيــد أكثــر مــن 5 ســنوات. انخفضــت مخصصــات انخفــاض الذمــم المدينــة بنســبة 15% فــي 31 ديســمبر 2020 مــن 
7.4 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 6.3 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2020. وكان الســبب 
الرئيســي وراء ذلــك هــو ان اإلدارة تعتقــد أنــه ال يوجــد مخصــص ائتمانــي إضافــي مطلــوب بمــا يتجــاوز المخصــص فــي 

عــام 2020 للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.

    مّثــل إجمالــي الذمــم المدينــة التــي لــم يمضــي علــى تاريــخ اســتحقاقها 30 يــوم نســبة 70.2% وإجمالــي الذمــم المدينــة 
ــل  ــمبر 2020. وتمّث ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــم المدين ــي الذم ــن إجمال ــبة 6.6% م ــوم نس ــى 60 ي ــن 31 إل ــا بي ــتحقة م المس
إجمالــي الذمــم المدينــة التــي مضــى علــى تاريــخ اســتحقاقها أكثــر مــن 90 يــوم بشــكل رئيســي عمــاء ذوي صلــة بالقطــاع 

الحكومــي والــذي تــم تمديــد آجــال الدفــع لهــم.

كنسبة مئوية من 20202019باللاير القطري
اجمالي الذمم المدينة 

2020 )%(
70.2%30,059,800 26,884,838 أقل من 30 يوم
6.6%3,276,699 2,517,398 31 - 60 يوم
3.9%1,792,672 1,503,065 61 - 90 يوم

3.0%2,967,022 1,163,549 أكثر من 90 يوم
16.3%7,350,000 6,250,000 متأخرات االستحقاق- أكثر من 90 يوًما

100.0٪45,446,193 38,318,850 اإلجمالي
)7,350,000()6,250,000(مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

13,554,015 12,524,067 األرصدة المدينة األخرى
51,650,208 44,592,917 صافي الذمم المدينة

40.2%43.1%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المبالغ المستحقة من العمالء عن عقود عمل

    تنجــم المبالــغ المســتحقة مــن العمــاء مــن عقــود عمــل عــن الفــرق بيــن إثبــات اإليــرادات )علــى أســاس نســبة اإلنجــاز( 
ودورة الفواتيــر )علــى أســاس المراحــل الرئيســية المتفــق عليهــا مــع العمــاء(. انخفــض صافــي العقــود قيــد التنفيــذ بنســبة 
67.3% فــي 31 ديســمبر 2020، مــن 13.7 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 4.5 مليــون لاير قطــري 
ــال خــال عــام  ــر معظــم األعم ــم إصــدار فواتي ــه ت ــو ان ــك ه ــي 31 ديســمبر 2020. وكان الســبب الرئيســي وراء ذل ف
2020 والتــي كانــت تحــت التصديــق فــي عــام 2019. تــم بــذل جهــود إضافيــة إلكمــال األعمــال ممــا أدى إلــى تحســين 

كفــاءة التشــغيل.
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التغير السنوي )%(20202019باللاير القطري
39.8%366,570,773262,240,094قيمة العمل المنجز بالتكلفة باإلضافة إلى الربح المنسوب

45.7%)248,539,511()362,093,637(الفواتير على العقود قيد التنفيذ
-67.3٪13,700,583 4,477,136 اإلجمالي

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

   شــكلت المعامــات واألرصــدة مــع أطــراف ذات عاقــة 0.1% مــن إجمالــي موجــودات الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020. وتعــزى الحركــة الســنوية إلــى الصفقــات التــي تتــم مــا بيــن الشــركات التابعــة علــى أســاس تجــاري بحــت. وتحســباً 
لــإلدراج نجحــت إدارة الشــركة فــي الحــد مــن المســتحق مــن المســاهمين مــن خــال تعويــض الرصيــد المســتحق مقابــل 

توزيعــات األربــاح.

20202019باللاير القطري
14,289,579 54,527 معامات وأرصدة مع أطراف ذات عاقة
11.1%0.1%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(

-99.6%التغير السنوي )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المطلوبات 

القروض

    قامــت الشــركة بالحصــول علــى القــروض المســتحقة فــي تواريــخ متفاوتــة مــن 2020 حتــى 2023، بشــكل رئيســي 
لتمويــل مشــاريع العمــاء. القــروض انخفضــت بواقــع 9.9 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2020، حيــث كانــت تبلــغ 
25.2 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2019 ثــم انخفضــت إلــى 15.3مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2020. 
وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو اثبــات قــدرة الشــركة علــى تمويــل أعمالهــا مــن خــال اربحاهــا الســنوية وعــدم 
االحتيــاج إلــى تســهيات جديــدة عنــد اســتحقاق القــروض. يتــم تأميــن القــروض خــال الضمانــات الشــخصية للمســاهمين.

20202019القيمة اإلسميةتاريخ االستحقاقسعر الفائدةباللاير القطري
15,656,689 8,197,190 5.75202225,000,000%قرض بنكي مضمون
2,565,000 -   5.7520193,000,000%قرض بنكي مضمون

6,957,940 -   5.7520207,000,000%قرض مقابل إيصال األمانة
-   1,108,800 1,108,800 4.502023%قرض بنكي مضمون
-   5,992,100 4.5020235,992,100%قرض بنكي مضمون

25,179,629 15,298,090 اإلجمالي
19.6%14.8%كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى
 

    تتألــف الذمــم الدائنــة بشــكل رئيســي مــن مــوردي التكنولوجيــا الذيــن يقدمــون خدمــات التنفيــذ وغيرهــا مــن خدمــات 
الدعــم. انخفضــت الذمــم الدائنــة بنســبة 17.6%مــن 26.2 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 21.6 مليــون 
لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2020. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك ســداد المدفوعــات فــي الوقــت المحــدد للمورديــن 
نتيجــة الســيولة النقديــة الجيــدة لــدى الشــركة بســبب تحصيــل األمــوال مــن العمــاء، وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض معــدل 

أيــام دوران الذمــم الدائنــة مــن 86 يوًمــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 إلــى 82 يوًمــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2020.

20202019باللاير القطري
26,231,378 21,610,453 ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى

8286معدل أيام دوران الذمم الدائنة )يوم(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

مكافآت نهاية الخدمة

    ُتعــد مكافــآت نهايــة الخدمــة شــرًطا نظامًيــا بالنســبة لجميــع الشــركات القطريــة، وتكــون مســتحقة الدفــع للموظفيــن عنــد 
ــة الخدمــة للموظفيــن بمعــدل نمــو ســنوي  إقالتهــم أو إنهــاء عقــود عملهــم فــي الشــركة. هــذا وقــد ارتفعــت مكافــآت نهاي
134.4% فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 2019 إلــى 2020. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو زيــادة عــدد 
الموظفيــن خــال عــام 2019 الذيــن تــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة لهــم بعــد إتمــام عامهــم األول مــع الشــركة والــذي 

تــم االعتــراف بــه فــي 31 ديســمبر 2020.

حقوق ملكية المساهمين

20202019باللاير القطري
حقوق ملكية المساهمين

10,000,000 10,000,000 رأس المال 
1,384,933 4,211,638 االحتياطي القانوني

22,640,086  -   الحسابات الجارية للشركاء
41,439,673 45,611,885 األرباح المدورة

75,464,692 59,823,523 مجموع حقوق الملكية
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

بلغ رأس مال الشركة 10مليون لاير قطري  كما في 31 ديسمبر 2020.

    االحتياطــي القانونــي هــو شــرًطا نظامًيــا بالنســبة لجميــع الشــركات القطريــة. وتلتــزم الشــركة بموجــب اللوائــح األخيــرة 
بتخصيــص احتياطــي قانونــي بعــد اســتيعاب الخســائر المتراكمــة )إن وجــدت( مــن خــال تخصيــص 10% مــن صافــي 
الدخــل إلــى أن يســاوي االحتياطــي 50% مــن رأس المــال حيــث أن االحتياطــي بلــغ 42% مــن رأس المال نتيجــة التحويات 
فــي الســنة الســابقة. وذلــك االحتياطــي غيــر متــاح لتوزيعــات األربــاح. مــع ذلــك ووفقــاً للنظــام األساســي للشــركة القائــم 
حتــى 31 ديســمبر 2020، يجــب علــى الشــركة تخصيــص 10% مــن صافــي الدخــل إلــى أن يســاوي االحتياطــي %50 

مــن رأس المــال، وســوف تتوقــف الشــركة عــن هــذه التحويــات حتــى بلــوغ االحتياطــي 50% مــن رأس المــال.
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    الحســابات الجاريــة للشــركاء هــو حســاب الشــركاء فــي الشــركة الــذي مــن خالــه يتــم الســحب لمقابلــة المصروفــات 
الشــخصية خصمــاً علــى حصصهــم فــي األربــاح، وتحســباً لــإلدراج نجحــت إدارة الشــركة فــي الحــد مــن المســتحق مــن 

الشــركاء مــن خــال تعويــض الرصيــد المســتحق مقابــل توزيعــات األربــاح.
    وُيعــزى االرتفــاع الــذي شــهدته األربــاح المــدورة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 2019 إلــى 31 ديســمبر 2020 

إلــى صافــي الدخــل المحقــق خــال كل ســنة، مطروًحــا منــه أيــة أربــاح تــم توزيعهــا.

    وقــد قــام الشــركاء فــي الربــع األول مــن عــام 2021 برفــع رأس مــال الشــركة لكــي يصبــح 50.0 مليــون لاير قطــري 
وذلــك بنــاء علــى إقــرار جماعــي مــن الشــركاء المنعقــد فــي 21 مــارس 2021. وذلــك عــن طريــق رســملة جــزء مــن 
األربــاح المــدورة الخاصــة بالشــركة واالحتياطــي القانونــي. وتلتــزم الشــركة بالمــادة 185 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
ــي  ــن االحتياط ــص لتكوي ــركة تخص ــاح الش ــي أرب ــن صاف ــبة )10%( م ــنوياً نس ــع س ــنة 2015 أن تقتط ــم )11( لس رق

القانونــي.

10.3 - التدفقات النقدية

يلخص الجدول التالي وضع التدفقات النقدية للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020.

20202019باللاير القطري
15,549,861 51,129,421 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)1,476,661()1,812,805(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
)11,182,039()43,112,262(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

2,891,161 6,204,354 صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
940,387 3,831,548 النقد وشبه النقد - في 1 يناير،

3,831,548 10,035,902 النقد وشبه النقد - في 31 ديسمبر،
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    بلــغ صافــي التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة التشــغيلية 51.1 مليــون لاير قطــري فــي عــام 2020، وكان 
الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو تحســن إدارة الذمــم المدينــة وتحصيــل غالبيــة الذمــم المدينــة المســتحقة مــن العمــاء.

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    باعــت الشــركة عــدداً مــن موجوداتهــا خــال الســنتان الســابقتان والتــي شــملت بيــع شــركات تابعــة وتمويــل نفقــات 
ــون لاير قطــري. ــة البالغــة 2.7 ملي ــة اإلضافي ــى الموجــودات الثابت رأســمالية لاســتحواذ عل

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    توجــه الشــركة بصــورة منتظمــة التمويــل الخارجــي إلــى تمويــل مشــاريعها وهــي ممارســة عاديــة فــي قطــاع أعمالهــا. 
كمــا وزعــت األربــاح ســنوًيا علــى مــدار الســنتين الماضيتيــن.
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10.4 - البيانات المالية المرحلية للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 و2020

بيان الدخل
 

نسبة التغير٪التغير 31 مارس 312020 مارس 2021 باللاير القطري
31.6%11,837,306 37,439,615 49,276,921 إيرادات

67.4%)13,645,086()20,239,649()33,884,735(التكلفة التشغيلية 
-10.5٪)1,807,780(17,199,966 15,392,186 إجمالي الربح

216.3%37,686 17,425 55,111 إيرادات أخرى
6.7%)397,431()5,931,893()6,329,324(مصاريف إدارية وعمومية

-19.2٪)2,167,525(11,285,498 9,117,973 الربح التشغيلي للفترة
-44.5%97,836 )219,985()122,149(تكاليف التمويل

-18.7٪)2,069,689(11,065,513 8,995,824 صافي الربح للفترة
المصدر: االبيانات المالية المرحلية المختصرة المجمعة لفترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. 

    بلــغ إجمالــي الربــح 15.4 مليــون لاير قطــري خــال الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021، وبهــذا انخفــض 
مســتوى هامــش إجمالــي الربــح الــذي بلــغ 31% مقارنــة بـــ 46%  للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020. باإلضافــة إلــى 
ــي 31 مــارس  ــة ف ــة أشــهر المنتهي ــغ 18% خــال الثاث ــذي بل ــق ال ــح المحق ــي الرب ــك انخفــض مســتوى هامــش صاف ذل
2021، مقارنــة بهامــش صافــي الربــح للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020 والــذي بلــغ 30%. ويعــزي هــذا االنخفــاض 
فــي المقــام األول عــن قيــود األعمــال التــي فرضــت فــي ظــل جائحــة كرونــا فــي أواخــر شــهر مــارس  2020، حيــث 
فرضــت الحكومــة بعــض القيــود علــى األعمــال الحتــواء الوبــاء. وقــد تســببت هــذه القيــود فــي عــدم قــدرة الشــركة إتمــام 

األعمــال المتعاقــد عليهــا.

المركز المالي

نسبة التغير٪التغير 31 ديسمبر 312020 مارس 2021باللاير القطري
الموجودات

-2.4%)827,177(35,186,266 34,359,089 الموجودات غير المتداولة
16.8%11,462,928 68,270,152 79,733,080 الموجودات المتداولة
10.3٪10,635,751 103,456,418 114,092,169 مجموع الموجودات

 

حقوق الملكية والمطلوبات
15.0%8,995,824 59,823,523 68,819,347 حقوق الملكية

-2.9%)485,303(16,611,048 16,125,745 المطلوبات غير المتداولة
7.9%2,125,230 27,021,847 29,147,077 المطلوبات المتداولة

10.3٪10,635,751 103,456,418 114,092,169 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: االبيانات المالية المرحلية المختصرة المجمعة لفترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. 

    
ارتفــع اجمالــي موجــودات الشــركة  فــي 31 مــارس2021 مقارنــة فــي 31 ديســمبر 2020 بنســبة 10%، ويعــود الســبب 
الرئيســي فــي ذلــك إلــى زيــادة حجــم اعمــال الشــركة. وقــد تــم تمويــل هــذه الزيــادة فــي حجــم الموجــودات بشــكل رئيســي 

مــن االمــوال الذاتيــة وذلــك مــن خــال االحتفــاظ باالربــاح المرحليــة.
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    وقــد قــام الشــركاء فــي الربــع األول مــن عــام 2021 برفــع رأس مــال الشــركة لكــي يصبــح 50.0 مليــون لاير قطــري 
وذلــك بنــاء علــى إقــرار جماعــي مــن الشــركاء المنعقــد فــي 21 مــارس 2021. وذلــك عــن طريــق رســملة جــزء مــن 

األربــاح المــدورة الخاصــة بالشــركة واالحتياطــي القانونــي.

10.5 - التغيير الجوهري والسلبي

ليس ثمة تغييرات سلبية في الوضع المالي للشركة منذ إصدار البيانات المالية المدققة األخيرة وحتى تاريخه.
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11 - اإلدارة والمساهمون وحوكمة الشركات

11.1 - نظرة عامة

    مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة فــي هــذا القانــون أو النظــام األساســي للشــركة، يتمتــع مجلــس 
اإلدارة بأوســع الســلطات الازمــة للقيــام باألعمــال التــي تقتضيهــا أغــراض الشــركة ويضطلــع بالمســؤولية الكاملــة عــن 
إدارة الشــركة ووضــع اســتراتيجيتها. وتلتــزم الشــركة باألعمــال التــي يجريهــا مجلــس اإلدارة فــي حــدود اختصاصــه. وقــد 

فــوض المجلــس مســؤولية اإلدارة اليوميــة للمديــر التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة العليــا.

    تلتــزم الشــركة بتحقيــق أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات والحفــاظ عليهــا لتعزيــز مســتوى الشــفافية وثقــة المســتثمرين 
فــي الشــركة وممارســاتها.

11.2 - الجمعية العامة

    تمثــل الجمعيــة العامــة جميــع المســاهمين بالشــركة. ويحــق لــكل مســاهم حضــور اجتماعــات الجمعية العامة للمســاهمين، 
باألصالــة أو باإلنابــة، ويكــون لــه عــدد مــن األصــوات مســاوًيا لعــدد أســهمه وتنعقــد الجمعيــة العامــة مــرة واحــدة علــى 
األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة وفــي الميعــاد والمــكان اللذيــن يحددهمــا المجلــس بعــد موافقــة إدارة شــؤون 

الشــركات بــوزارة التجــارة والصناعــة ولمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.

    وال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة صحيحــاً إال بطريــق اإلعــان فــي صحيفتيــن يوميتيــن واحــدة منهمــا علــى األقــل 
باللغــة العربيــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للســوق المالــي والموقــع اإللكترونــي للشــركة )2(، ويحــب أن يتــم اإلعــان قبــل 
الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة عشــر يومــاً علــى األقــل، كمــا يجــب أن يشــتمل علــى ملخــص واٍف عــن 

جــدول أعمــال الجمعيــة، وجميــع البيانــات واألوراق المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة مــع تقريــر مراقبــي الحســابات.

ــون نصــف رأس مــال  ــة صحيحــاً إال بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثل ــة العامــة العادي     وال يكــون اجتمــاع الجمعي
الشــركة علــى األقــل. وإذا لــم يكتمــل النصــاب الــازم، وجــب علــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى اجتمــاع 
ثــان يعقــد خــال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لاجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً، بغــض النظــر عمــا إذا 

كانــت أغلبيــة أســهم رأس مــال الشــركة ممثلــة فيــه. )3(

    تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة بأغلبيــة األصــوات ويجــب عقــد الجمعيــة العامــة العاديــة مــرة واحــدة علــى 
األقــل فــي الســنة. وعلــي مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد متــى طلــب إليــه ذلــك مراقــب حســابات الشــركة، 
ويتعيــن علــى مجلــس اإلدارة كذلــك دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد متــى طلــب إليــه ذلــك مســاهم أو مســاهمون يملكــون 

مــا ال يقــل عــن 10% مــن رأس مــال الشــركة. )4(

2 - المصدر: المادة 121 من قانون الشركات
3 - المصدر: المادة 131 من قانون الشركات
4 - المصدر: المادة 138 من قانون الشركات
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    ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً مــا لــم يحضــره مســاهمون يمثلــون 75% علــى األقــل مــن 
رأس مــال الشــركة. وإذا لــم يتحقــق هــذا النصــاب القانونــي، فيجــب دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لعقــد اجتمــاع آخــر 
خــال الثاثيــن يوًمــا التاليــة لاجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون 50% مــن 
رأس مــال الشــركة. وإذا لــم يتحقــق هــذا النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع الثانــي، فيجــب دعــوة الجمعيــة لعقــد اجتمــاع 
ثالــث بعــد انقضــاء ثاثيــن يوًمــا مــن تاريــخ تحديــد موعــد االجتمــاع الثانــي. ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيحــاً بغــض 
النظــر عــن عــدد الحاضريــن. وإذا كان األمــر متعلًقــا باتخــاذ قــرار بشــأن حــل الشــركة أو تصفيتهــا أو تحويلهــا أو حيازتهــا 
أو دمجهــا فــي شــركة أخــرى أو بيــع أو التصــرف فــي كامــل المشــروع الــذي تــم تأســيس الشــركة مــن أجلــه، فــا يعتبــر 

االجتمــاع صحيحــاً إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون 75% علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة. )5(

11.3 - المساهمون الرئيسيون

ضمت بيانات الشركة قبل اإلدراج المساهمين التالية أسماؤهم طبًقا لما هو وارد في سجلها التجاري.

العنوانالجنسيةنسبة الملكية )٪(عدد األسهماالسمم
قطري0.167%83,500 الشيخ محمد نواف ناصر خالد آل ثاني1

ص.ب. 17654
هاتف: 44059100

قطري0.015%7,500 الشيخ نواف محمد نواف ناصر آل ثاني2
قطري0.015%7,500 الشيخ احمد محمد نواف ناصر آل ثاني3
قطرية46.555%23,277,500 الشيخة عائشة محمد نواف ناصر آل ثاني4
قطرية46.555%23,277,500 الشيخة ندى محمد نواف ناصر آل ثاني5
قطرية0.167%83,500 الشيخة شيخة أحمد فالح ناصر آل ثاني6
قطري0.167%83,500 الشيخ جاسم نواف ناصر خالد آل ثاني7
قطرية0.084%42,000 الشيخة انوار نواف ناصر خالد آل ثاني8
قطرية0.084%42,000 الشيخة مريم نواف ناصر خالد آل ثاني9

قطري0.004%2,000 السيد/ خالد عبد هللا أحمد عبد الكريم االبراهيم10
تركي6.000%3,000,000 السيد/ إيهاب نصر11
تركية0.015%7,500 السيدة / سائده الخايله نصر12
تركية0.015%7,500 االنسة / رناد نصر13
تركي0.015%7,500 السيد/ تيم نصر 14
قطري0.005%2,500 السيد/ احمد عبد هللا أحمد عبد الكريم االبراهيم15
قطري0.077%38,500 السيد/ عبدهللا احمد عبد هللا أحمد االبراهيم16
قطرية0.015%7,500 االنسة/ البندري احمد عبد هللا أحمد االبراهيم17
قطري0.015%7,500 السيد/ مشعل احمد عبد هللا أحمد االبراهيم18
قطرية0.015%7,500 االنسة/ المها احمد عبد هللا أحمد االبراهيم19
قطرية0.015%7,500 السيدة / لولوه حسن ظافر العرجاني العجمي20

100٪50,000,000اإلجمالي

5 - المصدر: المادة 139 من قانون الشركات
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11.4 - مجلس اإلدارة

ــا للنظــام األساســي للشــركة،  ــع، وفًق ــه يجتم ــا أن ــن ســبعة أعضــاء، كم ــة م ــرة الحالي ــي الفت ــس اإلدارة ف ــف مجل     يتأل
ســت مــرات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة. ويمتلــك مجلــس اإلدارة صاحيــات واســعة إلدارة الشــركة وفقــاً للنظــام 
األساســي، وهــذا يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، صاحيــة توفيــر التمويــل ومنــح حقــوق الضمــان وتأســيس لجــان 
ــكل  ــك اللجــان. ويجــب ل ــى تل ــس اإلدارة إل ــة لمجل ــة المخول ــام التقديري ــات والســلطات والمه ــض بعــض الصاحي وتفوي
ــا وأن يكــون كامــل األهليــة، و )2( أال يكــون قــد  عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة )1( أال يقــل عمــره عــن 21 عاًم
أُديــن بارتــكاب جريمــة أو تصــرف مخــل باألمانــة أو بالشــرف أو أيٍ مــن الجرائــم المقــررة فــي المادتيــن 334 و335 
مــن قانــون الشــركات، و )3( أن يمتلــك عــدد معيــن مــن أســهم الشــركة حســب النظــام األساســي. يجــب إيــداع هــذه األســهم 
فــي غضــون ســتين يوًمــا مــن تاريــخ العضويــة فــي أي مــن البنــوك المعتمــدة. ويجــب أن يســتمر إيداعهــا دون أن تكــون 
خاضعــة للتــداول أو الرهــن أو الحجــز حتــى نهايــة مــدة العضويــة والتصديــق علــى ميزانيــة الســنة الماليــة األخيــرة التــي 

كان العضــو يــؤدي عملــه خالهــا.

    يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لفتــرة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد، ويســتثنى مــن ذلــك المجلــس 
األول، الــذي تــم انتخابــه لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ ادراج الشــركة كشــركة مســاهمة عامــة فــي الســوق الثانيــة فــي 
بورصــة قطــر. وطبًقــا للنظــام األساســي للشــركة، فيجــب تعييــن ســبعة أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ليكــون نصــاب اجتماعــات مجلــس اإلدارة مكتمــًا، يجــب حضــور مــا ال يقــل عــن نصــف عــدد األعضــاء. وُتتخــذ قــرارات 
المجلــس بأغلبيــة األصــوات الحاضــرة فــي االجتمــاع وفــي حالــة تســاوي األصــوات، يكــون لرئيــس المجلــس الصــوت 

المرجــح.

صالحيات مجلس اإلدارة

    يتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية التوجيــه االســتراتيجي العــام واإلشــراف علــى الشــركة وإدارتهــا مــن خــال مراجعــة 
ــال  ــة وخطــة األعم ــه يراجــع الموازن ــًدا، فإن ــر تحدي ــا. وبشــكل أكث ــة عليه ــداف االســتراتيجية والموافق السياســات واأله
وجميــع المصروفــات الرأســمالية الخاصــة بالشــركة ويوافــق عليهــا. كمــا تتضمــن مســؤوليته التأكــد مــن تنفيــذ منظومــة 
ضوابــط تتعلــق بعمليــة التدقيــق الداخليــة وإدارة المخاطــر )مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق، فضــًا عــن المخاطــر 

التشــغيلية(، باإلضافــة إلــى الرقابــة الماليــة.

 وقــد فــوض مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلدارة اليوميــة إلــى فريــق اإلدارة التنفيذيــة العليــا الــذي يتميــز بخبرتــه الكبيــرة، 
بقيــادة الرئيــس التنفيــذي.

الهيكل الحالي لمجلس اإلدارة

ــا للمــادة 9 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الصــادر عــن هيئــة قطــر      تشــكل مجلــس اإلدارة وفًق
لألســواق الماليــة والــذي ينــص علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وجــود أعضــاء غيــر التنفيذييــن وأعضــاء مســتقلين بهــدف 

ضمــان عــدم تحكــم األعضــاء التنفيذييــن فــي قــرارات المجلــس.
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يضم الجدول التالي أسماء ومناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

المنصباالسم
رئيـــــس مجلـــــس اإلدارة )عضو غير تنفيذي(الشيخ محمد بن نواف بن ناصر آل ثاني
نائب رئيــس مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي(الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة مستقل )عضو غير تنفيذي(السيد/ حسن مطر سعيد السويدي
عضو مجلس اإلدارة مستقل )عضو غير تنفيذي( السيد/ راجيش مانو

عضو مجلس اإلدارة مستقل )عضو غير تنفيذي(السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي
عضو مجلس اإلدارة مستقل )عضو غير تنفيذي(السيد/ ناريندر سينغ
عضو مجلس اإلدارة )عضو تنفيذي(السيد/ إيهاب نصر

المصدر: معلومات اإلدارة.

تكون عناوين العمل لجميع أعضاء مجلس اإلدارة المعنيون هي المقر المعتمد للشركة.

11.5 - السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ محمد بن نواف بن ناصر آل ثاني

    لــدى الشــيخ محمــد بــن نــواف بــن ناصــر آل ثانــي ســنوات عديــدة مــن الخبــرة الناجعــة فــي إدارة الشــركات، وشــبكة مــن 
العاقــات الوطيــدة فــي دولــة قطــر، وهــو ذو خبــرة مثبتــة فــي اتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية ووضــع مخططــات النمــو، 
ويتمتــع بالحنكــة المهنيــة والمهــارة فــي التخطيــط والتنفيــذ واإلشــراف. يشــغل الشــيخ محمــد حاليــاً منصــب عضــو مجلــس 

اإلدارة لــدى مجموعــة الفالــح التعليميــة القابضــة الشــيخ محمــد خريــج الكليــة البحريــة الملكيــة فــي المملكــة المتحــدة.

الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني

    تخــرج الشــيخ جاســم مــن جامعــة ميدلســكس، باإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة 
ــام الشــيخ  ــة الوعــب، وخــال الســنوات ق ــذي لشــركة مدين ــس التنفي ــب الرئي ــذ تخرجــه شــغل منصــب نائ األعمــال. ومن
جاســم بضــخ طاقــة جديــدة مقرونــه بالمعرفــة العلميــة والخبــرة فــي التنظيــم، وقــام بأخــذ منهجــا نشــطا فــي تطويــر األعمــال 

بالشــركة بإدخــال األســاليب الحديثــة فــي إدارة اعمالهــا.

السيد/ حسن مطر سعيد السويدي

    يقــدم الســيد حســن مطــر ســعيد الســويدي أكثــر مــن 40 عامــاً مــن الخبــرة المهنيــة فــي عــدة مجــاالت، حيــث شــغل 
العديــد مــن المناصــب المرموقــة ومنهــا مديــر العاقــات العامــة فــي شــركة الدوحــة للتأميــن ومديــر شــؤون مجلــس اإلدارة 
والعاقــات الحكوميــة وعضــو مجلــس إدارة نــادي الســد باإلضافــة إلــى منصبــه الســابق كقائــد ســرية القــوات الخاصــة. قــد 
التحــق بعــدة دورات تدريبيــة عســكرية وإداريــة متخصصــة فــي اســاليب التنظيــم واســتراتيجيات التغييــر فــي دولــة قطــر 
ــا. الســيد حســن خريــج الكليــة الملكيــة ســانت هيرســت فــي المملكــة المتحــدة، ويحمــل درجــة  والمملكــة المتحــدة والماني

الماجســتير فــي العلــوم العســكرية.
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السيد/ راجيش مانو

    الســيد/ راجيــش مانــو هــو عضــو مســتقل لمجلــس إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة، هــو المديــر المســؤول لشــركة بيكــون 
لاستشــارات وهــو مســؤول عــن تطويــر وتوجيــه اســتراتيجياتها. الســيد راجيــش لديــه خبــرة أكثــر مــن 20 عامــاً حيــث بــدأ 
مســيرته المهنيــة فــي وقــت مبكــر فــي كيــه بــي ام جــي فــي البحريــن وقطــر كشــريك قســم استشــارات األعمــال، متخصصــا 
فــي ادارة االزمــات والديــون واعــادة الهيكلــة. الســيد راجيــش حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التجــارة والتعليــم العالــي مــن 

INSEAD فــي فرنســا، وهــو محاســب قانونــي معتمــد.

السيد/ جاسم سلطان جاسم الرميحي

    شــغل الســيد جاســم ســلطان جاســم الرميحــي منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن، ولديــه خبــرة تزيــد 
عــن 40 عامــاً فــي مجــات عــدة فــي إدارة األعمــال. حيــث تقلــد عــدداً مــن المناصــب الرفيعــة فــي جهــات مختلفــة منهــا 
القــوات المســلحة القطريــة. الســيد جاســم حائــز علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعــة متــرو ســتيت فــي 
مدينــة دينفــر بواليــة كولــورادو باإلضافــة إلــى نيلــه شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جرامبلنــج ســتيت 

فــي مدينــة روســتين بواليــة لويزيانــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

السيد/ ناريندر سينغ

    يمتلــك الســيد نارينــدر خبــرة أكثــر مــن 15 عامــا وهــو يتمتــع بســجل اســتثنائي فــي تحــول األعمــال التجاريــة وبنــاء 
العامــات التجاريــة، وفعاليــة المبيعــات وتحســين ربحيــة الشــركات، حيــث قضــى معظــم خبراتــه فــي شــركات فــي فنلنــدا. 

حاصــل الســيد نارينــدر علــى ماجســتير فــي التقنيــة الصوتيــة مــن الجامعــة الدنماركيــة فــي كوبنهاغــن.

السيد/ إيهاب نصر 

     الســيد إيهــاب نصــر هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مقــدام القابضــة منــذ التأســيس ولغايــة اآلن. وقــد ارســى الســيد 
ايهــاب نصــر وباقــي اعضــاء االدارة التنفيذيــة بالتعــاون الدائــم مــع الشــيخ محمــد بــن نــواف القواعــد االساســية للشــركة 

وفقــاً الــى احــدث الممارســات الدوليــة.

ــب الرئيــس للشــؤون  ــي األردن عــام 2000 كنائ ــي ف ــك العرب ــي بالعمــل فــي مجموعــة البن      واســتهل مشــواره المهن
ــي  ــة ف ــتراتيجية والحوكم ــة لاس ــي العالمي ــذي ف ــس التنفي ــب الرئي ــام 2009 شــغل منصــب نائ ــي ع ــم ف ــن ث ــة وم المالي

سويســرا. 

     يتولــى الســيد ايهــاب القيــادة اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مقــدام القابضــة، وهــو مســؤول بشــكل خــاص عــن 
اإلدارة اإلســتراتيجية ونمــو األعمــال فــي الشــركات التابعــة ووضــع الميزانيــات التقديريــة لهــم.

     الســيد إيهــاب حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس محاســبة مــن الجامعــة األردنيــة بــاألردن، باإلضافــة إلــى ماجســتير 
فــي إدارة األعمــال )MBA( مــن جامعــة الدومينيــكان بالواليــات المتحــدة. وهــو أيضــاً حاصــل مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة علــى المؤهــات المهنيــة التاليــة: محاســب قانونــي معتمــد )CPA(، ومديــر مالــي معتمــد )CFM(، ومحاســب 

 .)CMA( إداري معتمــد

     الســيد ايهــاب عضــو دائــم فــي المحفــل الدولــي الشــرفي بيتــا جامــا ســيجما )ΒΓΣ( الــذي يضــم أفضــل خريجــي كليــات 
إدارة األعمــال مــن أعــرق الجامعــات العالميــة )AACSB International(، وذلــك اســتناداً الــى إنجــازه األكاديمــي فــي 

دراســة إدارة األعمــال ومهاراتــه المهنية.
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11.6 - اإلدارة التنفيذية العليا للشركة

يضم الجدول التالي أسماء ومناصب اإلدارة العليا للشركة.

المنصباالسم
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركةالسيد/ إيهاب نصر

مدير عام المجموعةالسيد/ محمد براء سامي عبد الرحيم صبحه
الرئيس المالي للمجموعةالسيد/ محمد مدثر علي

المستشار القانوني وااللتزام للشركة )أمين سر المجلس(السيد/ صابر احمد محمد عبد المنعم
مدير عام مقدام للتكنولوجيا )قسم الجهد الكهربائي المنخفض(السيد/ مروان حنا ترجمان

مدير عام مقدام للتكنولوجيا )قسم الهندسة(السيد/ جانيش كومار فيلوسامي
مدير عام للخدمات التقنيةالسيد/ شاداب نظام مقادم

مدير عام مقدام لإلنذار المبكرالسيد/ احمد عبد هللا أحمد عبد الكريم االبراهيم
مدير المناقصات للشركةالسيد/ فينكاتيش سينيفاساغان

مدير ادارة المشاريع وادارة االمن والسامة السيد/ محمد فيصل 
رئيس الموارد البشرية للشركةالسيد/ احمد جيفان علي

مدير تقنية المعلومات واالدارةالسيد/ فاتان ساكهوجا
مدير سلسلة التوريدالسيد/ بريميث بول بيريرا

المصدر: معلومات اإلدارة.

فيما يلي نبذة عن مهارات وخبرات بعض فريق اإلدارة:

السيد/ محمد براء سامي عبد الرحيم صبحه

    لــدى الســيد محمــد 13 ســنة مــن الخبــرة المركــزة فــي تطويــر منظومــات األداء لشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط. 
ــات ونمــو األعمــال  ــدام القابضــة، وهــو مســؤول عــن إدارة العملي ــذ اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مق ــى تنفي ويتول
ــة الســابقة إدارة  ــم. تشــمل مســيرته المهني ــة المحــددة له ــات التقديري ــاً للميزاني ــة بشــكل خــاص وفق ــي الشــركات التابع ف
وحــدة األعمــال والمشــاريع الخاصــة فــي كبــرى شــركات التقنيــة فــي دولــة قطــر حيــث قــام بــإدارة وتنفيــذ مجموعــة مــن 
ــي هندســة الحاســوب مــن جامعــة  ــى شــهادة ف ــاد. الســيد محمــد حاصــل عل ــي الب ــة واالســتراتيجية ف المشــاريع العماق

العلــوم التطبيقيــة فــي األردن.

السيد/ محمد مدثر علي

    الســيد/ محمــد مدثــر علــي يعمــل فــي مجموعــة مقــدام القابضــة منــذ 2019. كمــا أن لديــه خبــرة 21 عامــاً )تشــمل 11 
عامــاً فــي قطــر( فــي مجــال تطويــر األعمــال وتمويــل المشــاريع، واإلدارة التجاريــة، والمراقبــة الماليــة. بــدأ عملــه فــي 
ســيمنز كضابــط تجــاري، فــي عــام 1999، ويتمتــع بخبــرات واســعة مــن خــال توليــه مناصــب إداريــة فــي الباكســتان 
وقطــر. كمــا حصــل علــى بكالوريــوس التجــارة، مــن جامعــة البنجــاب فــي الباكســتان. باإلضافــة إلــى شــهادة ACMA مــن 

معهــد التكاليــف واإلدارة المحاســبية فــي الباكســتان.
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السيد/ صابر احمد محمد عبد المنعم

    الســيد صابــر عبــد المنعــم يعمــل كمستشــار قانونــي، ولديــة أكثــر مــن 18 عــام مــن الخبــرة فــي المحامــاة واالستشــارات 
ــاد  ــي. وعضــو باتح ــتئناف عال ــد اس ــة بقي ــن المصري ــة المحامي ــي نقاب ــو عضــو ف ــة. وه ــات التجاري ــة والمنازع القانوني
المحاميــن العــرب. عمــل الســيد صابــر ســابقاً لــدى شــركات كبــرى فــي قطــر منهــا علــى ســبيل المثــال شــركة ناشــونال 
ووتــر بروفينــج اندريستوريشــن )قطــر(، وفــي مصــر مجموعــة شــركات النــد مــارك للمقــاوالت )مصــر(. الســيد صابــر 

حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة عيــن شــمس فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

السيد/ مروان حنا ترجمان

    انضــم الســيد مــروان حنــا ترجمــان إلــى شــركة مقــدام للتكنولوجيــا فــي ينايــر مــن العــام 2018 وكان يشــغل منصــب 
ــاول(  ــر مق ــدس اتصــاالت )مدي ــى منصــب مهن ــاوالت والتجــارة. كمــا تول ــدى شــركة التحكــم للمق ــر مشــروع اول ل مدي
ــرة ســمية  ــات مــن جامعــة األمي ــى بكالوريــوس هندســة اإللكتروني ــاوالت الموحــدة. الســيد مــروان حاصــل عل ــدى المق ل
للتكنولوجيــا فــي األردن، وحصــل عــام 2007 علــى ماجيســتير هندســة االتصــاالت مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا، وهــو 

حاصــل علــى المؤهــات المهنيــة PMP وIPMO-P باإلضافــة إلــى كونــه عضــو فــي نقابــة المهندســين األردنييــن.

السيد/ جانيش كومار فيلوسامي

    انضــم الســيد جانيــش كومــار فيلوســامي إلــى شــركة مقــدام للتكنولوجيــا فــي ينايــر مــن العــام 2018. شــغل العديــد مــن 
المناصــب فــي قطــر واالمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال المناقصــات وتقديــم العــروض. حاصــل الســيد جانيــش علــى 

بكالوريــوس هندســة اإللكترونيــات واالتصــاالت مــن جامعــة مــادوراي كامــاراج فــي الهنــد.
 

السيد/ شاداب نظام مقادم

ــة، أمضاهــا فــي الشــرق األوســط مــع شــركات  ــرة فــي قطــاع خدمــات التقني ــدى الســيد شــاداب 15 ســنة مــن الخب     ل
كبــرى فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان باإلضافــة الــى خبرتــه الواســعة فــي الهنــد وســنغافورة. 
شــاداب حاصــل علــى بكالوريــوس فــي هندســة األجهــزة مــن جامعــة مومبــاي فــي الهنــد، وعلــى دبلــوم الدراســات العليــا 
فــي إدارة العمليــات مــن معهــد التطويــر اإلداري والبحــوث فــي الهنــد، وهــو حاصــل علــى المؤهــات المهنيــة PMP و

.PMI-RMP

السيد/ احمد عبدهللا أحمد عبدالكريم االبراهيم

ــاً كمديــر عــام  ــدام القابضــة فــي العــام 2018 حيــث يعمــل حالي ــم بركــب مجموعــة مق     التحــق الســيد/ احمــد االبراهي
لشــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر وتولــى مســؤولية العمــل علــى مختلــف قطاعــات الشــركة مــن العقــود حتــى تدابيــر إدارة 

العمــاء.
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السيد/ فينكاتيش سينيفاساغان

    يشــغل الســيد فينكاتيــش سينيفاســاغان حاليــاً منصــب مديــر المناقصــات فــي مجموعــة مقــدام القابضــة، ولديــه خبــرة 
واســعة فــي مجــاالت تطويــر االعمــال والمبيعــات والعقــود التجاريــة واإلدارة العامــة للتطويــر المســتمر تمتــد علــى مــدى 
9 أعــوام، حيــث بــدء مــن بلــده األم الهنــد ومــن ثــم انتقــل إلــى دولــة قطــر وشــغل منصــب مســاعد مديــر المناقصــات فــي 
احــدى الشــركات الكبــرى فــي عــام 2013. الســيد فينكاتيــش حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة ميكانيكيــة مــن جامعــة انــا 

فــي الهنــد.

السيد/ محمد فيصل 

    لــدى الســيد محمــد فيصــل خبــرة تزيــد عــن 20 ســنة فــي مجــال المقــاوالت وتحديــداً فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات. 
حاصــل الســيد محمــد علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإللكترونيــات واالتصــاالت مــن جامعــة بوندشــيري فــي الهنــد. كمــا 

لديــه العديــد مــن المؤهــات المهنيــة فــي إدارة المشــاريع ونظــام إدارة الجــودة.

السيد/ احمد جيفان علي

    بصفــة رئيــس المــوارد البشــرية، ُيعنــى الســيد احمــد بــإدارة وتســيير األهــداف اإلســتراتيجية لسياســة المــوارد البشــرية 
ــر  ــن ايضــاً تطوي ــوارد البشــرية ولك ــق بالم ــا يتعل ــى ادارة كل م ــط عل ــس فق ــز لي ــع التركي ــدام القابضــة م لمجموعــة مق
ــي مجــال إدارة  ــة ف ــة والمهني ــن الديناميكي ــد 15 ســنة م ــدم الســيد احم ــزا للعمــل. يق ــاً متمي ــدام لتكــون مكان مجموعــة مق
ــي المــوارد  ــة ف ــدء الســيد احمــد مســيرته المهني ــام 2018، ب ــي الع ــى المجموعــة ف ــه إل ــل انضمام المــوارد البشــرية. قب
ــات واالســتثمار العقــاري والتعليمــي والهندســي والصناعــي. حاصــل الســيد  البشــرية فــي شــتى القطاعــات منهــا المركب
أحمــد علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة المــوارد البشــرية مــن جامعــة انامــاالي، باإلضافــة إلــى شــهادته المهنيــة فــي إدارة 

ــا المعلومــات. المــوارد البشــرية CIPD ودبلــوم فــي مجــال تكنولوجي

السيد/ فاتان ساكهوجا

ــة تزيــد عــن 15 عامــاً  ــة المعلومــات واإلدارة، ولديــه خبــرة طويل     يشــغل الســيد فاتــان ســاكهوجا منصــب مديــر تقني
فــي الهندســة وتقنيــة المعلومــات، حيــث عمــل فــي الســابق لشــركات رائــدة فــي مجــال الهندســة المعلوماتيــة. شــغل فاتــان 
لنحــو 8 أعــوام منصــب مديــر تقنــي لشــركة االلكترونيــات المتقدمــة فــي الهنــد، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المناصــب فــي 
ــة  ــة منهــا، شــهادة إدارة المشــاريع المهني ــد مــن الشــهادات المهني ــان العدي ــدى الســيد فات ــة فــي قطــر. ل ــول المعماري الحل
مــن المعهــد إلدارة المشــاريع فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة وشــهادة سيســكو للشــبكات مســتوى خبيــر. وحاصــل علــى 

شــهادة بكالوريــوس فــي هندســة اإللكترونيــات واالتصــاالت مــن جامعــة كوروكشــترا فــي الهنــد.

السيد/ بريميث بول بيريرا

ــد عــن 15 عامــاً فــي  ــة تزي ــرة طويل ــه خب ــد، ولدي ــر سلســلة التوري ــرا منصــب مدي ــول بيري     يشــغل الســيد بريميــث ب
مجــال ادارة المشــاريع والمبيعــات وادارة المشــتريات، وهــو حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس فــي هندســة اإللكترونيــات 
واألجهــزة وماجســتير ادارة اعمــال مــن جامعــة بهاراتيــار وآنــا فــي الهنــد. وهــو مهنــدس كهربائــي مصنــف فــي قطــر 

بدرجــة )أ(. 
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11.7 - حوكمة الشركات

يلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير حوكمة الشركات والحفاظ على إطار عمل سليم لمراقبة المجموعة وإدارتها.

مجلس اإلدارة

    مجلــس اإلدارة مســؤول عــن قيــادة المجموعــة وإدارتهــا ولــه ســلطة تامــة فــي إدارة أعمــال المجموعــة واســتراتيجيتها 
وتطويرهــا. مجلــس اإلدارة مســؤول أيًضــا عــن ضمــان الحفــاظ علــى نظــام شــامل للضوابــط الداخليــة وإدارة المخاطــر 
)بمــا فــي ذلــك الضوابــط الماليــة والتشــغيلية وضوابــط االمتثــال( ومراجعــة الفعاليــة الكليــة لألنظمــة المعمــول بهــا. مجلــس 

اإلدارة مســؤول أيًضــا عــن الموافقــة علــى أي تغييــرات فــي هيكلــة أو رأســمال أو إدارة المجموعــة.

لجان مجلس اإلدارة

أنشأ مجلس اإلدارة اللجان التالية كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه:

لجنة التدقيق والمخاطر

    تســاعد لجنــة التدقيــق والمخاطــر مجلــس اإلدارة فــي االضطــاع بمســؤولياته فيمــا يتعلــق بالتقاريــر الماليــة والضوابــط 
ــة للمجموعــة  ــة الســنوية والمؤقت ــات المالي ــة، والتــي تشــمل: مراجعــة ومراقبــة ســامة وصحــة البيان ــة والداخلي الخارجي
وتقديــم المشــورة بشــأن تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن ومراقبــة الضوابــط الداخليــة للمجموعة وكذلك اإلشــراف على 
عاقــة المجموعــة بمدققــي الحســابات الخارجييــن ومراجعــة فعاليــة عمليــة المراجعــة الخارجيــة ومراجعــة فعاليــة الرقابــة 
الداخليــة للمجموعــة. ولكــن مجلــس اإلدارة يتولــى المســؤولية النهائيــة لمراجعــة واعتمــاد التقريــر الســنوي والحســابات 
والتقاريــر الربــع الســنوية. تولــي لجنــة التدقيــق والمخاطــر االعتبــار الواجــب واالمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

    اتخــذت لجنــة التدقيــق والمخاطــر الخطــوات المناســبة لضمــان أن مدققــي الحســابات الخارجييــن للمجموعــة مســتقلون 
عــن المجموعــة وأنهــا قــد حصلــت علــى تأكيــد خطــي مــن المدققين بأنهــم يمتثلــون للمبــادئ التوجيهيــة المتعلقة باالســتقالية 

الصــادرة عــن هيئــات المحاســبة والمراجعــة ذات الصلــة.

    ســيتولى مجلــس اإلدارة تعيينــات لجنــة التدقيــق والمخاطــر بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات. ويكــون رئيــس لجنــة 
التدقيــق والمخاطــر أحــد األعضــاء المســتقلين فــي مجلــس إدارة المجموعــة.

    عنــد االقتضــاء، ســتجتمع لجنــة التدقيــق مــع اإلدارة العليــا للمجموعــة. ســتجتمع لجنــة التدقيــق والمخاطــر أيًضــا بشــكل 
منفصــل مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة مــع مدققــي الحســابات الخارجييــن والداخلييــن فــي المجموعــة دون حضــور 

اإلدارة.
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لجنة المكافآت والترشيحات

    ســوف تســاعد لجنــة المكافــآت والترشــيحات مجلــس اإلدارة فــي تحديــد مســؤولياته فيمــا يتعلــق بالمكافــآت مــن خــال 
ــة  ــد مجموع ــة وتحدي ــإلدارة التنفيذي ــآت ل ــأن المكاف ــة بش ــة المجموع ــأن سياس ــس اإلدارة بش ــى مجل ــات إل ــم توصي تقدي
المكافــآت والمزايــا الفرديــة لــكل مــن أعضــاء المجلــس والمديريــن. ســتضمن لجنــة المكافــآت أيًضــا االمتثــال أليــة قوانيــن 

ولوائــح ســارية فيمــا يتعلــق بالمكافــآت كلمــا كان ذلــك ممكًنــا.

    تتمثــل وظيفــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي اعتمــاد الترشــيحات الخاصــة بالتعييــن فــي وظائــف اإلدارة التنفيذيــة 
ــي أداء  ــس. ف ــة المجل ــن المرشــحين لعضوي ــن بي ــح م ــة النتخــاب االصل ــة العام ــر للجمعي ــا، ووضــع اســس ومعايي العلي
ــد وتســمية المرشــحين لشــغل  ــي: تحدي ــا يل ــآت والترشــيح مســؤولة بشــكل أساســي عــن م ــة المكاف واجباتهــا، تكــون لجن
ــوع  ــوازن المهــارات وتن ــق بت ــن مجلــس اإلدارة فيمــا يتعل ــة وتكوي ــم هيكل الوظائــف الشــاغرة فــي مجلــس اإلدارة، وتقيي
ــم المشــورة لمجلــس اإلدارة  ــا لذلــك، وتقدي ــات وفًق ــم التوصي مجلــس اإلدارة ومعــارف وخبــرات أعضــاء المجلــس وتقدي

ــى مجلــس اإلدارة يتضمــن تحليــا ألداء المجلــس. ــر ســنوي إل ــم تقري ــى االدارة وتقدي حــول التعاقــب عل

يتولى مجلس اإلدارة تعيين أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ويجب أن يكون رئيسها عضواً في مجلس اإلدارة.

لجنة االستثمارات

   تقــوم لجنــة االســتثمارات بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اعتمــاد سياســة االســتثمارات للشــركة وتحديثهــا وكذلــك ضمــان 
ــس  ــن مجل ــا م ــق تفويضه ــتثمارات وف ــاد سياســة االس ــي اعتم ــركة ف ــة الشـ ــذه اللجن ــك السياســة. تســاعد هـ ــزام بتل االلت
اإلدارة لتطويــر اســتراتيجية االســتثمار، وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الغــرض، تقــوم اللجنــة بوضــع حــدود صالحيــات اإلدارة 
ومديــري االســتثمارات، مــن حيــن آلخــر، فيمــا يتعلــق باألنشــطة االســتثمارية للشــركة. كمــا تقــوم هــذه اللجنة أيضـــا باتخاذ 
اإلجــراءات الازمــة فــي حالــة تجــاوز تلــك الحــدود. تقــوم هــذه اللجنــة برصــد إدارة محفظــة األوراق الماليــة الخاصــة 
بالشـــركة بغيــة تحقيــق أفضــل عائــد ممكــن، وتقــوم بصــورة دوريــة بإعــداد تقريــر لمجلــس اإلدارة حــول أنشــطتها وكذلــك 
إبــداء التوصيــات حــول القضايــا التــي تتطلــب اعتمــاد مجلــس اإلدارة. يقــوم مجلــس اإلدارة بإجــراء التعيينــات فــي لجنــة 

االســتثمارات، علــى أن يكــون رئيــس تلــك اللجنــة عضــواً مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشـــركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

    يقــوم مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــات لجنــة المكافــآت والترشــيحات بتوجيــه سياســة المكافــآت التنفيذيــة ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة ويعتمدهــا حملــة األســهم فــي الجمعيــة العامــة علــى أال تزيــد نســبة تلــك المكافــآت علــى )5%( مــن ربــح 
ــال  ــن رأس م ــل عــن )5%( م ــح ال يق ــع رب ــة وتوزي ــد خصــم االحتياطــات واالســتقطاعات القانوني ــي بع الشــركة الصاف

الشــركة وفــق قانــون الشــركات.

11.8 - تضارب المصالح

ــة  ــا للمجموع ــدراء أو اإلدارة العلي ــى الم ــة عل ــات مترتب ــة واجب ــن أي ــح بي ــي المصال ــل ف ــارب محتم ــد تض     ال يوج
ومصالحهــم الخاصــة أو أيــة واجبــات أخــرى. تعتمــد المجموعــة سياســة فعالــة لمعالجــة أي تضــارب محتمــل فــي المصالــح 
بيــن أيــة واجبــات للمديريــن أو اإلدارة العليــا للمجموعــة ومصالحهــم الخاصــة أو أيــة واجبــات أخــرى. وُتجــرى المعامــات 

مــع األطــراف ذات الصلــة علــى أســاس تجــاري وتوافــق عليهــا الجمعيــة العامــة.
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ال يجوز أن يكون أي مدير أو أي من أعضاء اإلدارة العليا في أي وقت خال السنوات الخمس السابقة لتعيينه:
صدرت في حقه أية إدانة بجرائم احتيالية؛  -

تم إعان إفاسه؛  -
كان مديـًرا ألية شــركة، وبينما كان مديـًرا، تمت تصفيـة الشـركة أو قام الدائنــون بالتصفيــة الطوعيـة أو قاموا   -

          بأي تكوين أو ترتيب مع دائنيها عموًما أو مع أي فئة من دائنيها؛
كان شريكا في أية شراكة، وتمت تصفية الشركة خال شراكته فيها؛  -

واجه أي نقد و/ أو جزاء عام من قبل السلطات القانونية أو التنظيمية؛ أو  -
تم طرده وإنهاء خدماته من منصب مدير شركة أو من إدارة أو تسيير شؤون أي شركة.  -

    حســب علــم أعضــاء مجلــس اإلدارة، ال توجــد ترتيبــات يمكــن أن يــؤدي إعمالهــا فــي تاريــخ الحــق إلــى تغييــر فــي 
الســيطرة علــى المجموعــة. ال توجــد أيــة قــروض مقدمــة أو ضمانــات ممنوحــة أو مقدمــة مــن أي عضــو فــي المجموعــة 

إلــى أو لصالــح أي أحــد أعضــاء اإلدارة العليــا.

    ليــس ألي أحــد أعضــاء اإلدارة العليــا أي اهتمــام أو أيــة مصلحــة فــي أيــة معاملــة غيــر عاديــة أو غيــر مألوفــة مــن 
حيــث طبيعتهــا أو شــروطها، أو ذات أهميــة بالنســبة ألعمــال المجموعــة، تــم تنفيذهــا مــن قبــل أي عضــو فــي المجموعــة 
خــال الســنة الماليــة الجاريــة أو التــي تســبقها مباشــرة، أو كان قــد تــم تنفيذهــا مــن قبــل أي عضــو فــي المجموعــة خــال 
أيــة ســنة ماليــة ســابقة ومازالــت بــأي وجــه مــن الوجــوه غيــر مكتملــة أو منفــذة. ال يوجــد تضــارب فــي المصالــح بالنســبة 
ألعضــاء اإلدارة العليــا فــي مــا يتعلــق بالتزاماتهــم تجــاه المجموعــة ومصالحهــم الخاصــة و/ أو أيــة التزامــات أخــرى قــد 

تكــون لديهــم.
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12 - رأس المال والمديونية

    يجــب أن تقــرأ الجــداول التاليــة مــع القســم 10 المعنــون )مناقشــة وتحليــل اإلدارة( وكذلــك القســم 9 بعنــوان )تقريــر 
مدقــق الحســابات والبيانــات الماليــة(.

12.1 - رأس المال والمديونية

    يوضــح الجــدول التالــي رأس المــال والمديونيــة لـــمجموعة مقــدام القابضــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وكذلــك كمــا في 
31 ديســمبر 2019 علــى الترتيــب. تــم اســتخاص رســملة مجموعــة مقــدام القابضــة ومديونيتهــا بــدون تســوية جوهريــة 

مــن البيانــات الماليــة المدققــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

20202019باللاير القطري
المديونية

8,546,689 11,357,050 الديون غير الجارية
16,632,940 3,941,040 الديون الجارية
25,179,629 15,298,090 إجمالي الديون

   
  حقوق الشركاء )باستثناء األرباح المدورة(

10,000,000 10,000,000 رأس المال 
1,384,933 4,211,638 احتياطي قانوني

22,640,086 -   الحسابات الجارية للمساهمين
34,025,019 14,211,638 حقوق الشركاء )باستثناء األرباح المدورة(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

    ويجــدر بالذكــر انــه قــد تــم رفــع رأس مــال الشــركة الــى 50.0 مليــون لاير قطــري فــي مــارس 2021 بنــاء علــى قــرار 
الشــركاء والموضــح فــي البنــد 10 )مناقشــة وتحليــل اإلدارة(. وعــدا عــن ذلــك لــم يطــرأ أي تغييــر جوهــري علــى إجمالــي 
الرســملة أو المديونيــة لمجموعــة مقــدام القابضــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 فــي مــا عــدا اســتحقاق قرضيــن للشــركة 

ممــا أدى النخفــاض المديونيــة فــي 31 ديســمبر 2020 وتســديد الحســابات الجاريــة للمســاهمين.
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12.2 - صافي المديونية المالية

    يوضــح الجــدول التالــي صافــي المديونيــة الماليــة لمجموعــة مقــدام القابضــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 و2019، 
ــر مدقــق  ــوان )تقري ــد 9 بعن ــي البن ــة كمــا وردة ف ــات المالي ــر جوهــري مــن البيان ــدون أي تغيي ــم اســتخاصها ب ــي ت والت

الحســابات والبيانــات الماليــة( مــن هــذه المذكــرة.

20202019باللاير القطري
)16,632,940()3,941,040(الدين المالي الجاري

10,035,9033,831,549 النقد وما يعادله
)12,801,391(6,094,863صافي األموال )المديونية( الجارية

)8,546,689()11,357,050(الدين المالي غير الجاري
)21,348,080()5,262,187(صافي )المديونية( المالية

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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13 - المعامالت مع أطراف ذات عالقة

تجــري الشــركة معامــات مــع أطــراف ذات عاقــة فــي إطــار عملياتهــا التجاريــة. يراجــع كٌل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
ــا سياســات التســعير وغيرهــا مــن الشــروط األساســية للمــواد المتعلقــة بمعامــات األطــراف ذات العاقــة  التنفيذيــة العلي
ويعتمدونهــا لضمــان إجــراء معامــات األطــراف ذات العاقــة علــى أســاس تجــاري صــرف بمــا يحقــق أفضــل مصالــح 

الشــركة.

ــة  ــر الشــخص ذو عاق ــة، يعتب ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــن هيئ ــركات الصــادر ع ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــاً ألح     تطبيق
بالشــركة إذا كان:

عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة حليفة.  .1
عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة حليفة.  .2

أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من شركاتها الحليفة.  .3
أقارب وشركاء األشخاص المشار إليهم أعاه.  .4

المشاريع والمنشآت المشتركة مع أي جهة أخرى.  .5
الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم  .6

       ومــع ذلــك، لغــرض إعــداد البيانــات الماليــة، يتــم تعريــف الطــرف ذي العاقــة تماشــًيا مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة 
والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. وعلــى هــذا النحــو، فــإن الطــرف ذات العاقــة هــو شــخص لديــه القــدرة علــى 
التحكــم فــي الطــرف اآلخــر أو التأثيــر بشــكل كبيــر علــى الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية. تشــمل 
ــًرا، وأعضــاء  ــًرا كبي ــا الشــركة والمالكــون تأثي ــي تمــارس عليه ــة الت ــات المهم ــن والكيان ــة المالكي األطــراف ذات العاق
مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا بالشــركة، وأفــراد العائلــة المقربيــن، والكيانــات التــي يملكهــا أو يتحكــم فيهــا هؤالء 

الشــركاء، والشــركات الزميلــة والشــركات التابعــة.

    وفيمــا يلــي المعامــات واألرصــدة الخاصــة بالطــرف ذات العاقــة فــي اإليضــاح 11 مــن البيانــات الماليــة المدققــة فــي 
31 ديســمبر 2019 و31 ديســمبر 2020:

20202019باللاير القطري
14,289,579 54,527 مطلوب من أطراف ذات عاقة
51.0%0.2%كنسبة مئوية من صافي الربح

   
582,335 -   مطلوب إلى أطراف ذات عاقة

2.1%0.0%كنسبة مئوية من صافي الربح
   

384,625   0مبيعات أطراف ذات عاقة
0.2%0%كنسبة مئوية من اإليرادات

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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14 - بورصة قطر

    تــم تأســيس ســوق الدوحــة لــألوراق الماليــة فــي عــام 1995 ليبــدأ عملياتــه عــام 1997، وتــم تغيــر اســم الســوق الــى 
بورصــة قطــر ســنة 2009، وفــي يونيــو 2009، وقعــت قطــر القابضــة، الــذراع االســتثماري االســتراتيجي لجهــاز قطــر 
ــات إلقامــة شــراكة اســتراتيجية مــن أجــل تأســيس  ــة، اتفاقي لاســتثمار وبورصــة نيويــورك يورونكســت لــألوراق المالي
البورصــة كســوق عالمــي. وفــي أكتوبــر 2013، خرجــت بورصــة نيويــورك يورونكســت لــألوراق الماليــة مــن بورصــة 

قطــر وحصلــت قطــر القابضــة علــى كامــل رأس مــال بورصــة قطــر.

    يتمثــل الهــدف الرئيســي لبورصــة قطــر فــي دعــم اقتصــاد قطــر مــن خــال توفيــر مــكان لزيــادة رأس مــال الشــركات 
القطريــة كجــزء مــن اســتراتيجية الشــركة وإعطــاء المســتثمرين فرصــة التــداول فــي مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات 
بطريقــة شــفافة وفعالــة. كمــا توفــر بورصــة قطــر للجمهــور إمكانيــة الوصــول إلــى معلومــات الســوق ويضمــن اإلفصــاح 
عــن المعلومــات بشــكل صحيــح. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت ترقيــة الســوق القطــري بواســطة مؤشــر مورغــان ســتانلي 
ــا  ــي اتخذته ــة الت ــر الخطــوات اإليجابي ــذا بوضــوح تقدي ــس ه ــئة. ويعك ــى ســوق ناش ــئة إل ــبه ناش ــن ســوق ش ــال م كابيت
بورصــة قطــر علــى مــر الســنين لتلبيــة المتطلبــات المتعلقــة بتطويــر البنيــة التحتيــة للســوق وتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع 

والمبــادرات المهمــة. وقــد رحبــت بهــا المؤسســات الماليــة واالســتثمارية الدوليــة.

    باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي محاولــة لتوســيع إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق األوراق الماليــة العامــة، أطلقــت بورصــة 
قطــر ســوق الشــركات الثانيــة فــي عــام 2015. وتــم إنشــاء ســوق الشــركات الثانيــة لبورصــة قطــر مــن أجــل الشــركات 
ــوق  ــة للس ــات المالي ــي بالمتطلب ــا ال تف ــا ولكنه ــن إدراجه ــتفادة م ــي االس ــب ف ــي ترغ ــم الت ــطة  الحج ــرة والمتوس الصغي

الرئيســية.)6(

6 -   المصدر: متطلبات اإلدراج في سوق الشركات الثانية لدى بورصة قطر، بورصة قطر
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15 - شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية

    تــم تأســيس شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة فــي عــام 2014 كشــركة مســاهمة قطريــة خاصــة، وهــي 
ــة بحفــظ ومقاصــة وتســوية  ــم خدمــات متعلق ــل كل مــن مصــرف قطــر المركــزي وبورصــة قطــر لتقدي مملوكــة مــن قب
األوراق الماليــة واألدوات الماليــة األخــرى المدرجــة فــي بورصــة قطــر، وهــي الشــركة الوحيــدة المرخــص لهــا مــن قبــل 

الهيئــة لتقديــم خدمــات اإليــداع والخدمــات المشــابهة فــي دولــة قطــر.

ــن  ــة بي ــل الملكي ــات نق ــذ عملي ــداع المركــزي لتنفي ــط أنظمــة بورصــة قطــر مــع أنظمــة شــركة قطــر لإلي ــم رب ــد ت     لق
البائعيــن والمشــترين ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة قطــر، كمــا يتــم لديهــا جميــع عمليــات نقــل الملكيــة التــي تتــم 
خــارج القاعــة مــن عمليــات تحويــل إرثــي أو قانونــي، عــاوة علــى إجــراء عمليــات الرهــن وفــك الرهــن علــى األســهم 

وغيــر ذلــك مــن العمليــات.
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16 - هيئة قطر لألسواق المالية

    هيئــة قطــر لألســواق الماليــة هــي الهيئــة التــي تنظــم أســواق رأس المــال فــي دولــة قطــر. تــم تأسيســها كهيئــة رقابيــة 
وتنظيميــة مســتقلة بموجــب القانــون رقــم )33( مــن العــام 2005 الــذي حــل محلــه القانــون رقــم )8( مــن العــام 2012. 
وتكمــن مهمتهــا األساســية فــي فــرض إطــار تنظيمــي قــوي علــى أســواق األوراق الماليــة، باإلضافــة إلــى مراقبــة األســواق 

واإلشــراف عليهــا علــى نحــو مســؤول وفعــال. 

ــة بقطــاع األوراق  ــص األنشــطة المتعلق ــة، تكــون هــي المســؤولة عــن ترخِي ــات الممنوحــة للهيئ     وبموجــب الصاحي
ــص  ــة وترخي ــدار األوراق المالي ــى إص ــرف عل ــة وتش ــب الهيئ ــا تراق ــة. كم ــطة ذات الصل ــن األنش ــا م ــة وغيره المالي
عمليــات اإلدراج فــي بورصــة قطــر. كمــا تتولــى الهيئــة مســؤولية ضمــان نزاهــة الســوق وشــفافيتها عبــر تطبيــق القواعــد 

ــة واإلشــراف الازمــة. ــى المشــاركين فــي الســوق، وممارســة أعمــال الرقاب واألنظمــة عل
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17 - الضرائب

    المعلومــات الــواردة أدنــاه ذات طبيعــة عامــة وتســتند إلــى النظــام الضريبــي المعمــول بــه حاليــاً فــي دولــة قطــر الــذي 
ــون  ــح »قان ــه بمصطل ــار إلي ــل )المش ــى الدخ ــة عل ــون الضريب ــنة 2018 بإصــدار قان ــم 24 لس ــون رق ــن القان ــف م يتأل
ــة  ــة لقانــون الضريب الضريبــة علــى الدخــل«( وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 39 لســنة 2019 بإصــدار الائحــة التنفيذي

علــى الدخــل والممارســات الحاليــة للهيئــة العامــة للضرائــب كمــا فــي تاريــخ إعــداد هــذه المذكــرة.

ــم 13 لســنة 2008  ــإن القانــون رق ــى الدخــل، ف ــة عل ــواردة بقانــون الضريب ــة ال ــى االلتزامــات الضريبي ــة إل     باإلضاف
بشــأن مســاهمة بعــض الشــركات المســاهمة فــي دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة يفــرض التزامــاً علــى الشــركات 
ــنوية.  ــا الس ــي أرباحه ــن صاف ــادل )2.5%( م ــغ يع ــل مبل ــي تحصي ــل ف ــهمها ببورصــة قطــر يتمث ــدة أس ــاهمة المقي المس
وُيخصــص هــذا المبلــغ لدعــم األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والخيريــة، وتــؤول تلــك الحصيلــة إلــى صنــدوق 

دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة )دعــم( والمنشــأ بموجــب القــرار األميــري رقــم 44 لســنة 2010.

    ال ُتعتبــر المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم مشــورًة بشــأن الوضــع الضريبــي ألي مســاهم أو أي شــخص يشــتري 
أســهم الشــركة أو يبيعهــا أو يتعامــل فيهــا بشــكل آخــر أو أي تبعــات ضريبيــة تنشــأ عــن الشــراء أو البيــع أو التعامــات 

األخــرى فيمــا يخــص األســهم.

    هــذا القســم مجــرد ملخــص وليــس الغــرض منــه تقديــم وصــف شــامل لكافــة االعتبــارات الضريبيــة التــي ربمــا تكــون 
ــع  ــل م ــك التعام ــه كذل ــرض من ــس الغ ــا، ولي ــا أو التصــرف فيه ــة أو تملكه ــرار شــراء األســهم ذات الصل ــة بق ذات صل
ــى  ــك، يجــب عل ــى آخــر.  ولذل ــف مــن مســتثمر إل ــد تختل ــي ق ــات المســتثمرين، الت ــة فئ ــى كاف ــق عل ــي تنطب التبعــات الت
المســتثمر الرجــوع إلــى مستشــاره الضريبــي فيمــا يخــص تطبيــق قانــون الضريبــة علــى الدخــل علــى وضعــه الخــاص، 
ــة  ــن أي والي ــا تنشــأ بموجــب قواني ــا والتصــرف فيه ــة وملكيته وكــذا فيمــا يخــص أي تبعــات لشــراء األســهم ذات الصل

قضائيــة أخــرى.

ضرائب الدخل المتعلقة بالمواطنين القطريين

    ُيعفــى مــن الضريبــة علــى الدخــل )بمــا فــي ذلــك الدخــل المتأتــي مــن أربــاح األســهم( واألربــاح الرأســمالية الناشــئة 
ــة بقطــر  ــة المقيم ــن بقطــر أو األشــخاص المعنوي ــن المقيمي ــن القطريي ــهم لألشــخاص الطبيعيي ــي األس ــن التصــرف ف ع
والمملوكــة بالكامــل لمواطنيــن قطرييــن مقيميــن بقطــر المقيمــة فــي قطــر ويشــترط أن تمســك تلــك األشــخاص المعنويــة 

الدفاتــر محاســبية مطابقــة للمعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا فــي قطــر.
 

     يعتبر الشخص المعنوي مقيم في قطر إذا توفرت فيه إحدى الحاالت اآلتية: 
إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية. أ    - 

أن يكون مقره الرئيسي في الدولة. ب  - 
إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة. ج  - 

     وُيعتبر الشخص طبيعي مقيماً بقطر إذا توفرت فيه إحدى الحاالت اآلتية:
إذا كان له مسكن دائم في الدولة. أ    - 

إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خال )12( أثنى عشرشهراً. ب  - 
إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة. ج  - 
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 ضرائب الدخل المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ــررة  ــط المق ــاءات ووفقــاً للضواب ــة، ذات اإلعف ــج العربي ــى مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخلي ــري عل     تس
ــل. ــى الدخ ــة عل ــون الضريب ــن قان ــادة )4( م ــب الم ــن بموج ــن القطريي للمواطني

ضرائب الدخل المتعلقة بغير القطريين

    ســتخضع الشــركة التــي يمتلــك أســهمها مواطنــون غيــر قطرييــن للضريبــة فــي قطــر فيمــا يتعلــق بالربــح المخصــص 
لهــؤالء المســاهمين غيــر القطرييــن. ومــع ذلــك، ينــص قانــون الضريبــة علــى الدخــل علــى أن ُيعفــى مــن الضريبــة الدخــل 
المحقــق مــن حصــة المســتثمر غيــر القطــري فــي أربــاح الشــركات التــي يتــم تــداول أســهمها فــي ســوق رأس المــال. ال 
يســري هــذا اإلعفــاء بخصــوص حصــة المســتثمر غيــر القطــري، علــى حصتــه فــي أربــاح الشــركات المملوكــة للشــركة 

المطــروح أســهمها للتــداول فــي الســوق المالــي.

    وعلــى المســتثمرين والمســاهمين ممــن يحملــون الجنســية أو يقيمــون فــي واليــات قضائيــة خــارج قطــر )ســواء أكانــوا 
ــة  ــار الضريب ــق بنظــام فــرض الضرائــب أو آث ــة لديهــم فيمــا يتعل ــراًدا( التشــاور مــع مستشــاري الضريبي شــركات أم أف

لــإلدراج والدخــل المتأتــي مــن األربــاح بموجــب القوانيــن المحليــة المعمــول بهــا فــي تلــك الواليــات القضائيــة.

سعر الضريبة على الدخل:
 

    نصــت المــادة )9( مــن قانــون الضريبــة علــى الدخــل علــى أن يكــون ســعر الضريبــة )10%( عشــرة بالمائــة مــن الدخــل 
الخاضــع للضريبــة للمكلــف خــال الســنة الضريبية

ضريبة القيمة المضافة

ــم اإلعــان عــن عــدم فــرض  ــن عنهــا فــي ديســمبر 2018، ت ــة لعــام 2018 الُمعل ــة وزارة المالي     كجــزء مــن ميزاني
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي عــام 2019 ومــا زالــت آثارهــا قيــد التقييــم. وقــد يكــون لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
المحتمــل بعــض التأثيــرات علــى الشــركة والمســتثمرين علــى حــد ســواء. وإذا كان مــن الســابق ألوانــه تقييــم أي أثــر إال 
أنــه قــد يكــون لضريبــة القيمــة المضافــة تأثيــرات علــى الشــركة، وعلــى المســتثمرين التشــاور مــع مستشــاري الضريبــة 

لديهــم فيمــا يتعلــق بــأي آثــار لضريبــة القيمــة المضافــة قــد تقــع عليهــم.
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18 - سياسة توزيع األرباح

    يحــق للمســاهمين الحصــول علــى األربــاح المعلــن عنهــا فيمــا يتعلــق بالســنوات الماليــة التــي تلــي الســنة الماليــة التــي 
حــدث اإلدراج خالهــا. وتعتــزم الشــركة اإلعــان عــن األربــاح الســنوية وتوزيعهــا بهــدف تعظيــم القيمــة الســهمية بمــا 
يتناســب مــع احتياجــات الشــركة الحاليــة فيمــا يتعلــق بالتمويــل واالحتياجــات الرأســمالية. واســتناًدا إلــى النظــام األساســي 
والقوانيــن المعمــول بهــا، ُيتخــذ أي قــرار بتوزيــع األربــاح وحجــم األربــاح وشــكلها بتوصيــة مــن مجلــس إدارة الشــركة 

للموافقــة عليــه فــي الجمعيــة العامــة.

    قــد تختلــف قيمــة أي أربــاح مــن ســنة ألخــرى. وتتوقــف قــدرة الشــركة علــى توزيــع األربــاح علــى عــدد مــن العوامــل، 
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، توفــر اإليــرادات القابلــة للتوزيــع، والمتطلبــات التنظيميــة المتعلقــة بــرأس 
المــال، ومتطلبــات االحتياطــي وخطــط النفقــات الرأســمالية ومتطلبــات الســيولة وغيرهــا مــن متطلبــات النقــد فــي الفتــرات 
المقبلــة، وليــس هنالــك أي ضمــان علــى أن تــوزع الشــركة األربــاح أو قيمــة األربــاح الموزعــة فــي حالــة اإلعــان عنهــا. 
ــاح  ــازل عــن األرب ــى التن ــبقة عل ــات مس ــتقبلية أو اتفاق ــاح مس ــازل عــن أرب ــى التن ــير إل ــا تش ــات حالي ــد أي اتفاق ال يوج

المســتقبلية أكانــت تلــك األربــاح نقديــة أو عينيــة . )7(

7 - المصدر: معلومات اإلدارة
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19 - ملخص النظام األساسي للشركة

ــد التأســيس والنظــام األساســي  ــاح نســخ مــن عق ــه ســوف تت ــاً بان ــي ملخــص النظــام األساســي للشــركة علم ــا يل     فيم
ــة: ــرة كافي ــل موعــد االدراج بفت ــي للشــركة قب ــع اإللكترون ــن خــال الموق ــذه م ــات ه ــرة المعلوم ــع مذك للشــركة م

رأس المال

    رأس مـال الشـركة المصـدر في تاريـخ هذه المذكـرة هـو مبـلغ )50,000,000(  ريـال قطـري  مـوزع عـلى عــدد
 )50,000,000 ( سهم جمعيها أسهم اسمية، بقيمة إسمية 1 ريـال قطري للسهم الواحد.

حقوق المساهمين

    جميــع األســهم متســاوية مــن حيــث قيمتهــا ويتمتــع المســاهمون بحقــوق تصويــت علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم 
وغيرهــا مــن الحقــوق األخــرى التــي يمنحهــا األســهم لحاملهــا، مــن بينهــا مــا يلــي وفًقــا لقانــون الشــركات:

ــي موعــد  ــى المســاهمين ف ــاح األســهم عل ــع أرب ــم توزي ــة العامــة؛ يت ــي الجمعي ــي تقرهــا ف ــاح الت 1(  حــق اســتام األرب
ومــكان يحــدده المجلــس فــي غضــون 30 يومــاً مــن تاريــخ قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى توزيــع األربــاح. حــق 

األولويــة فــي االكتتــاب فــي أي أســهم جديــدة؛

2(  الحق في تقاسم توزيع عوائد أصول الشركة عند التصفية؛

3(  الحــق فــي تلقــي دعــوة لحضــور الجمعيــات العامــة للشــركة والتصويــت علــى قراراتهــا ويكــون لــه عــدد مــن األصوات 
يعــادل عــدد أســهمه بالشــركة. ويكــون التصويــت فــي الجمعيــة العامــة بالطريقــة التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة. ويجــب أن 
ــا بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بإقامــة دعــاوى  يكــون التصويــت بطريــق االقتــراع الســري إذا كان القــرار متعلق
المســؤولية عليهــم أو إذا طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة أو عــدد مــن المســاهمين يمثلــون عشــر االصــوات الحاضــرة فــي 

االجتمــاع علــى األقــل؛

4(  الحــق فــي مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة وتوجيــه األســئلة إلــى أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، ويلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة باإلجابــة علــى األســئلة بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر؛ 

ــس  ــي مجل ــح عضــًوا ف ــون، ال يمكــن ألحــد المســاهمين أن يصب ــي ينــص عليهــا القان ــات الت ــى المتطلب ــة إل 5(  باإلضاف
ــال المصــدر للشــركة. ــي رأس الم ــن األســهم ف ــل م ــى األق ــك 0,167٪ عل اإلدارة إال إذا كان يمل

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

    تنتخــب الجمعيــة العامــة أعضــاء مجلــس اإلدارة باالقتــراع الســري، وعنــد التصويــت علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس 
ــع  ــاهم توزي ــوز للمس ــحين، ويج ــن المرش ــاره م ــم يخت ــاهم ل ــه المس ــد يمنح ــوت واح ــد ص ــهم الواح ــون للس اإلدارة، يك

ــر مــن مرشــح. ــر مــن مرشــح، وال يجــوز أن يصــوت الســهم الواحــد ألكث ــن أكث تصويــت أســهمه بي

    وفــي حالــة انتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة قبــل تصديــق الجمعيــة العامــة علــى التقاريــر الماليــة للشــركة، تمــدد مــدة المجلــس 
لحيــن انعقــاد الجمعيــة العامــة العادية. 



133

سلطات مجلس اإلدارة: 

    مــع مراعــاة الســلطات المقــررة للجمعيــة العامــة فــي قانــون الشــركات التجاريــة، يتمتــع مجلــس اإلدارة بأوســع الســلطات 
الازمــة للقيــام باألعمــال التــي يقتضيهــا غــرض الشــركة، ويكــون لــه، فــي حــدود اختصاصــه، أن يفــوض أحــد أعضائــه 
فــي القيــام بعمــل معيــن أو أكثــر أو باإلشــراف علــى وجــه مــن وجــوه نشــاط الشــركة. ويملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة 
كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه والعضــو أو األعضــاء المنتدبيــن، مجتمعيــن أو منفرديــن، وفقــا للقــرار الــذي يصــدره 
مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن. ويجــوز لمجلــس اإلدارة أن يعيــن مديــرا للشــركة أو أكثــر وأن يخولهــم أيضــا حــق التوقيــع 

عــن الشــركة منفرديــن أو مجتمعيــن.

اجتماعات مجلس اإلدارة  

     يجتمــع مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيســه، وعلــى الرئيــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــي طلــب اثنــان مــن 
األعضــاء علــى األقــل. وال يكــون االجتمــاع صحيحــاً إال بحضــور نصــف األعضــاء علــى األقــل، وبشــرط أال يقــل عــدد 

الحاضريــن عــن ثاثــة.

ــي  ــاركة ف ــدة، ويجــوز المش ــة الواح ــنة المالي ــي الس ــل ف ــى األق ــات عل ــتة اجتماع ــس اإلدارة س ــد مجل     ويجــب أن يعق
اجتمــاع مجلــس اإلدارة بــأي وســيلة مؤمنــة مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة المتعــارف عليهــا تمكــن المشــارك مــن االســتماع 

والمشــاركة الفعالــة فــي أعمــال المجلــس.

   وال يجــوز أن تنقضــي ثاثــة شــهور دون انعقــاد مجلــس اإلدارة. ويجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة غيــره مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت، علــى أنــه ال يجــوز أن يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضو.

    وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن والممثليــن بالجلســة، وعنــد تســاوي األصــوات، يرجــح الجانب 
الــذي منــه الرئيــس. وللعضــو الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.

ــة  ــر شــريطة موافق ــه بالتمري ــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار قرارات ــي حال ــس اإلدارة، ف     ويجــوز لمجل
جميــع أعضــاء المجلــس كتابــة علــى تلــك القــرارات، وعلــى أن تعــرض فــي االجتمــاع التالــي للمجلــس لتضمينهــا بمحضــر 

اجتماعــه.

القيود على الملكية

    باســتثناء مســاهمي الشــركة قبــل اإلدراج )علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القســم 11.3 فــي مذكــرة المعلومــات 
هــذه(، ال يجــوز ألي مســاهم أن يمتلــك، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أكثــر مــن 5% مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة. 

وال يجــوز للمســاهمين غيــر القطرييــن امتــاك أكثــر مــن 49% مــن رأس مــال الشــركة.

إعداد الميزانية والتقارير المقدمة للمساهمين

ــة  ــات النقدي ــان التدفق ــاح والخســائر وبي ــان األرب ــة الشــركة وبي ــة ميزاني ــة كل ســنة مالي ــي نهاي     ُيعــد مجلــس اإلدارة ف
واإليضاحــات مقارنــة مــع الســنة الماليــة الســابقة مصدقــة جميعهــا مــن مراقبــي حســابات الشــركة، وتقريــراً عــن نشــاط 

الشــركة ومركزهــا المالــي خــال الســنة الماليــة الســابقة وخطــط الســنة الماليــة القادمــة.
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    يقــوم المجلــس بإعــداد تلــك البيانــات خــال ثاثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة للشــركة مــن أجــل عرضهــا علــى 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين، التــي تعقــد خــال فتــرة ال تزيــد علــى أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة للشــركة.
ــاد الجمعيــة العامــة التــي تدعــى  يضــع مجلــس اإلدارة ســنوياً تحــت تصــرف المســاهمين، الطاعهــم الخــاص قبــل انعق

ــاً يتضمــن البيانــات التاليــة: للنظــر فــي موازنــة الشــركة وتقريــر مجلــس اإلدارة بأســبوع علــى األقــل، كشــفاً تفصيلي
جميع المبالغ التي حصل عليها رئيـس مجلـس إدارة الشـركة، وكل عضـو من أعضاء هذا المجلـس في السـنة  )1
          الماليــة من أجـور وأتعـاب ومرتبـات ومقــابل حضور اجتماعات مجلـس اإلدارة وـبدل عن المصـاريف واية مبــالغ

           أخرى باي صفة كانت.
المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في  )2

          السنة المالية.
المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس اإلدارة.  )3

المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين.  )4
العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.  )5

6(  المبالغ التي أنفقت فعاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيات الخاصة بكل مبلغ.
أية تبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصياته.  )7

مسؤوليات المساهمين

    تقتصــر مســؤولية المســاهمين علــى إجمالــي القيمــة االســمية ألســهمهم، وال يجــوز أن تتخطــى مســؤوليتهم ذلــك الحــد. 
وال يجــوز زيــادة هــذه االلتزامــات.

    يكــون ســهم الشــركة غيــر قابــل للتجزئــة فــي مواجهــة الشــركة، فــإذا تملــك الســهم أشــخاص متعــددون، يكــون هــؤالء 
األشــخاص مســؤولين بالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة عــن ملكيــة الســهم. كمــا أن التزامــات األشــخاص الذيــن يملكــون 

ســهماً أو أســهم ملكيــة مشــتركة تكــون مشــتركة هــي األخــرى  .

سياسة توزيع األرباح

    يرجــع القــرار فــي دفــع األربــاح الموزعــة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، 
ومــن هنــا تهــدف سياســة توزيــع األربــاح فــي الشــركة إلــى تحقيــق تــوازن بيــن مصالــح المســاهمين واحتياجــات أعمــال 
ــد مقدارهــا  ــاح وتحدي ــع أي أرب ــرار توزي ــى ق ــر عل ــي لهــا تأثي ــاك عــدد مــن العوامــل الت ــك هن ــى ذل ــاء عل الشــركة، وبن

وصورتهــا.

نقل ملكية األسهم

يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بها في هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.

رهن األسهم

    يجــوز للمســاهم رهــن أســهمه، وذلــك بالتأشــير بالرهــن علــى ســجات األســهم لــدى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي 
ــأي شــكل مــن األشــكال  ــة وب ــه بحري ــة أي عــدد صحيــح مــن األســهم والتصــرف في ــة ويمكــن نقــل ملكي لــألوراق المالي
وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة ووفقــا لقواعــد التــداول وإدراج األســهم لــدى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ولوائــح بورصــة 
مــة أخــرى والتــي قــد يتــم إدراج الشــركة بهــا مــن وقــت آلخــر. قطــر، وأيــة تعديــات تطــرأ عليهــا و/أو أيــة بورصــة منظَّ
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زيادة رأس مال الشركة:
 

    مــع مراعــاة األحــكام الــواردة بالمــواد مــن )190( وحتــى )200( مــن قانــون الشــركات التجاريــة، يجــوز بقــرار مــن 
ــدار  ــرار مق ــن الق ــادة رأس مــال الشــركة، ويبي ــة إدارة شــؤون الشــركات، زي ــة، بعــد موافق ــر العادي ــة العامــة غي الجمعي
الزيــادة وســعر إصــدار األســهم الجديــدة. وللجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تفــوض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد موعــد تنفيــذ 

هــذا القــرار، بحيــث ال يتجــاوز ســنة مــن تاريــخ صــدوره. تتــم زيــادة رأس المــال بإحــدى الوســائل التاليــة: 
1.       إصدار أسهم جديدة.

رسملة االحتياطي أو جزء منه أو من األرباح.  .2
تحويل السندات إلى أسهم.  .3

إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.  .4

تخفيض رأس مال الشركة: 

    مــع مراعــاة أحــكام المــواد مــن )201( وحتــى )204( مــن قانــون الشــركات التجاريــة، ال يجــوز تخفيــض رأس المــال 
إال بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، بعــد ســماع تقريــر مراقــب الحســابات، وشــرط الحصــول علــى موافقــة إدارة 

مراقبــة الشــركات، وذلــك فــي إحــدى الحالتيــن اآلتيتيــن:
زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.  .1

إذا منيت الشركة بخسائر.  .2

ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل اآلتية: 
تخفيض عدد األسهم، وذلك بإلغاء عدد منها بما يعادل القيمة المراد تخفيضها.  .1

تخفيض عدد األسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.  .2
شراء عدد من األسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.  .3

تخفيض القيمة االسمية للسهم.  .4

االقتطاعات واالحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني 

ــة  ــاح الشــركة تخصــص لتكويــن االحتياطــي القانونــي، ويجــوز للجمعي     تقتطــع ســنوياً نســبة )10%( مــن صافــي أرب
العامــة وقــف هــذا االقتطــاع متــي بلــغ االحتياطــي نصــف رأس المــال المدفــوع. وال يجــوز توزيــع االحتياطــي القانونــي 
علــى المســاهمين، إال مــا زاد منــه علــى نصــف رأس المــال المدفــوع، فيجــوز اســتعماله فــي توزيــع أربــاح علــى 
المســاهمين تصــل إلــى )5%(، وذلــك فــي الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا الشــركة أرباحــاً صافيــة تكفــي لتوزيــع هــذه النســبة. 

    ويجــوز للجمعيــة العامــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن تقــرر ســنوياً اقتطــاع جــزء مــن األربــاح الصافيــة 
لحســاب االحتياطــي االختيــاري. ويســتعمل االحتياطــي االختيــاري فــي الوجــوه التــي تقررهــا الجمعيــة العامــة.

    كمــا تقتطــع ســنوياً مــن األربــاح غيــر الصافيــة نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس اإلدارة الســتهاك موجــودات الشــركة أو 
التعويــض عــن نــزول قيمتهــا، وتســتعمل هــذه األمــوال إلصــاح أو شــراء المــواد واآلالت الازمــة للشــركة، وال يجــوز 

توزيــع هــذه األمــوال علــى المســاهمين.

ــى الشــركة  ــة عل ــات المترتب ــة االلتزام ــاح لمواجه ــن األرب ــرر اقتطــاع جــزء م ــة أن تق ــة العام ــى الجمعي     ويجــب عل
ــل. ــن العم بموجــب قواني
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الجمعية العامة العادية للمساهمين

ــنة  ــة الس ــن نهاي ــة أشــهر م ــة خــال اربع ــة العادي ــة العام ــس اإلدارة دعــوة للمســاهمين لحضــور الجمعي     يوجــه مجل
ــي: ــا يل ــة مســؤولة عــن مناقشــة م ــة العادي ــة العام ــة، وتكــون الجمعي المالي

النظر في تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحسابات عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خال السنة،  )1
          والتصديق عليهما؛

مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليهما؛  )2
مناقشة تقرير حوكمة الشركة واعتماده؛  )3

النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح وإقرارها؛  )4
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من أي التزام وتحديد مكافاتهم؛  )5

النظر في تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم؛  )6
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء.  )7

     يوجــه مجلــس اإلدارة الدعــوة إلــى جميــع المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة عــن طريــق البريــد المســجل 
ويعلــن عنهــا فــي صحيفتيــن محليتيــن تصــدر واحــدة منهمــا علــى األقــل باللغــة العربيــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للســوق 
المالــي والشــركة، إن وجــد، وذلــك قبــل )15( خمســة عشــر يومــاً علــى األقــل مــن موعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

العاديــة )8(، ويجــوز أيًضــا تســليم الدعــوة باليــد للمســاهم علــى أن يوقــع المســاهم عليهــا باالســتام.

    ترفــق الدعــوات بجــدول األعمــال وجميــع البيانــات والوثائــق المتعلقــة باألمــور المقــرر مناقشــتها فــي هــذا االجتمــاع، 
وعنــد الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة، ينشــر رئيــس مجلــس اإلدارة الدعــوة مــع الميزانيــة العموميــة وحســاب 
ــن  ــي صحيفتي ــر مراجعــي الحســابات ف ــل للتقري ــص الكام ــس اإلدارة والن ــر مجل ــح والخســارة وملخــص كاٍف لتقري الرب
محليتيــن تصــدر واحــدة منهــم علــى األقــل باللغــة العربيــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة إن وجــد، وترســل نســخة 

مــن الوثائــق الــواردة أعــاه إلــى وزارة التجــارة والصناعــة فــي نفــس الوقــت التــي ُترســل فيــه إلــى المســاهمين. )9( 

    لــكل مســاهم الحــق فــي تعييــن مســاهم آخــر كتابًيــا ينــوب عنــه فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا، 
بيــد أنــه ال يجــوز أن يعيــن المســاهم أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة لينــوب عنــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة، وال يجــوز 

أن يتجــاوز عــدد األســهم المــوكل فيهــا 5% مــن رأس مــال الشــركة.

    ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــاً إال إذا حضــره علــى األقــل عــدًدا مــن المســاهمين يمثــل علــى األقــل 
نصــف رأس مــال الشــركة، وإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب، توجــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال الخمســة عشــر 
يومــاً التاليــة لاجتمــاع األول بإعــان ينشــر فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن تصــدر واحــدة منهمــا علــى األقــل باللغــة 
ــاً كان عــدد  العربيــة وعلــى موقــع اإللكترونــي للســوق المالــي وللشــركة إن وجــد، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً أي

األســهم الممثلــة فيــه.

ــة فــي االجتمــاع.  ــة لألســهم الُممَثل ــة المطلق ــة بموجــب األغلبي ــة العامــة العادي     تصــدر القــرارات فــي اجتمــاع الجمعي
يحظــى كل مســاهم بعــدد مــن األصــوات يعــادل عــدد األســهم التــي يمتلكهــا،  بيــد أنــه ال يجــوز أن يكــون ألحــد المســاهمين  
باســتثناء األشــخاص المعنوييــن- عــدد مــن األصــوات يتجــاوز 25 % مــن عــدد األصــوات الممثلــة فــي االجتمــاع، ســواء 

باألصالــة عــن نفســه أو بالنيابــة عــن غيــره.

8 - المصدر: المادة 44 من النظام األساسي للشركة
9 - المصدر: المادة 52 من النظام األساسي للشركة
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الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

تنعقد الجمعية العامة غير العادية للبت في المسائل التالية:
تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة؛  )1

زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة؛  )2
تمديد مدة الشركة؛  )3

حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو دمجها في شركة أخرى أو االستحواذ عليها؛  )4
بيع كل المشروع الذي تأسست الشركة من أجله أو التصرف فيه بأي وجه آخر.  )5

    ومــع ذلــك، ال يجــوز لهــذه الجمعيــة إجــراء تعديــات فــي النظــام األساســي يكــون مــن شــأنها زيــادة أعبــاء المســاهمين 
أو تعديــل الغــرض األساســي للشــركة أو تغييــر جنســيتها، أو نقــل مقرهــا الرئيســي مــن قطــر إلــى أي دولــة أخــرى، ويكــون 

كل قــرار يقضــي بخــاف ذلــك باطــاً وال يعتــد بــه.

    رهًنــا بأحــكام المــادة )138( مــن قانــون الشــركات، يدعــو مجلــس اإلدارة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة عنــد 
االقتضــاء أو عنــد تقــدم عــدد مــن المســاهمين يمثلــون مــا ال يقــل عــن )25%( مــن رأس مــال الشــركة بطلــب خطــي بذلــك، 
فــي غضــون )15( خمســة عشــر يوًمــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وإال ســوف تقــوم وزارة التجــارة والصناعــة بنــاًء علــى 

طلــب هــؤالء المســاهمين بتوجيــه الدعــوة نيابــة عــن الشــركة فــي غضــون 15 يوًمــا مــن اســتام الطلــب.

ــاع  ــة أرب ــون ثاث ــة صحيحــاً، إال إذا حضــره مســاهمون ووكاء يمثل ــر العادي ــة العامــة غي ــاع الجمعي     ال يكــون اجتم
)75%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب القانونــي، فيجــب توجيــه الدعــوة الجتمــاع ثــاٍن 
يعقــد فــي غضــون 30 يوًمــا مــن االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين 
يمثلــون نصــف )50%( مــن رأس مــال الشــركة، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب القانونــي، فيجــب توجيــه الدعــوة الجتمــاع 
ــا بغــض النظــر عــن عــدد  ــا مــن االجتمــاع الثانــي. ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيًح ــد فــي غضــون 30 يوًم ثالــث يعق

المســاهمين الحاضريــن.

    وإذا تعلــق األمــر بحــل الشــركة او تصفيتهــا أو تحولهــا أو اندماجهــا أو بيــع كامــل المشــروع الــذي قامــت مــن أجلــه 
الشــركة أو التصــرف فيــه بــأي وجــه آخــر، فيشــترط لصحــة أي اجتمــاع أن يحضــره مســاهمون يمثلــون ثاثــة أربــاع 

)75%( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل.

الحل والتصفية

تحل الشركة ألحد األسباب اآلتية:
 

انقضاء مدتها، ما لم يتم تمديدها بموجب النظام األساسي؛  )1
انتهاء الغرض الذي تأسست من أجله الشركة أو استحالة تحقيقه؛  )2

نقل ملكية جميع األسهم إلى عدد من المساهمين أقل من الحد األدنى القانوني؛  )3
خسارة كل رأس مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار األسهم المتبقية استثماراً مجدياً؛  )4

إجماع المساهمين على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم يقيد النظام األساسي حلها بأغلبية معينة؛  )5
اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى؛  )6

صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفاسها.  )7
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ــر  ــة غي ــة العام ــس اإلدارة دعــوة الجمعي ــى أعضــاء مجل ــال، وجــب عل     إذا بلغــت خســائر الشــركة نصــف رأس الم
ــم يقــم مجلــس  العاديــة للنظــر فــي اســتمرار الشــركة أوحلهــا قبــل األجــل المعيــن فــي النظــام األساســي للشــركة، فــإذا ل
اإلدارة بدعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو تعــذر إصــدار قــرار فــي الموضــوع، جــاز لــكل ذي مصلحــة أن يطلــب 

مــن المحكمــة المختصــة حــل الشــركة.

    تدخــل الشــركة بمجــرد حلهــا تحــت التصفيــة، وتحتفــظ خــال مــدة التصفيــة بالشــخصية المعنويــة بالقــدر الــازم ألعمــال 
التصفيــة، ويجــب أن يضــاف إلــى اســم الشــركة خــال تلــك المــدة عبــارة »تحــت التصفيــة« مكتوبــة بطريقــة واضحة.

     وتتــم تصفيــة الشــركة وفقــا ألحــكام المــواد مــن )304( وحتــى )321( مــن قانــون الشــركات التجاريــة.  كمــا تلتــزم 
الشــركة باالمتثــال للوائــح التصفيــة المعمــول بهــا فــي الشــركات المدرجــة فــي البورصــة.

الوصول إلى المعلومات
 

    يتــم االحتفــاظ بدفاتــر حســابات الشــركة فــي المقــر الرئيســي للشــركة، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتقديــم جميــع المعلومــات 
المطلوبــة إلــى مدققــي الحســابات بشــكل معقــول مــن أجــل إعــداد تقاريرهــم فــي غضــون شــهرين مــن نهايــة الســنة الماليــة 
للشــركة. ويتمتــع المدققــون بكامــل الحريــة لاطــاع علــى دفاتــر الشــركة وســجاتها. ويلتــزم المدققــون بتقديــم تقريــر عــن 

حســابات الشــركة فــي غضــون تســعين )90( يومــاً مــن نهايــة كل ســنة ماليــة للشــركة.

    يكــون للمســاهمين الحــق فــي االطــاع، بــدون أي تكاليــف، علــى ســجل حملــة األســهم فــي الشــركة وعقــد التأســيس 
والنظــام األساســي لهــا فــي المقــر الرئيســي للشــركة خــال ســاعات العمــل المعتــادة، مــا لــم تحــدد اللوائــح الداخليــة للشــركة 

خــاف ذلــك. 
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 20 - معلومات عامة

20.1 - اإلدراج

    تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر إلدراج وقبــول 100 %  مــن أســهمها للتــداول 
فــي ســوق الشــركات الثانيــة فــي بورصــة قطــر وفقــاً لنظــام الطــرح واإلدراج الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
وقواعــد التعامــل فــي بورصــة قطــر، وســيتم تــداول األســهم إلكترونيــاً مــن خــال نظــام التــداول اإللكترونــي المطبــق لــدى 

بورصــة قطــر. ومــن المتوقــع أن يتــم اإلدراج خــال اإلســبوع األول مــن شهرأغســطس 2021.

20.2 - الموافقات

    حصلت الشركة على جميع الموافقات الازمة فيما يتعلق بإدراج أسهمها في بورصة قطر.

20.3 - المستندات المتاحة لالطالع

    ســتتاح نســخ مــن مذكــرة المعلومــات هــذه وعقــد تأســيس والنظــام األساســي الشــركة وبياناتهــا الماليــة لاطــاع عليهــا 
ــا خــال ســاعات العمــل المعتــادة فــي مقــر الشــركة المســجل وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة وبورصــة قطــر  مجاًن

اعتبــاًرا مــن تاريــخ صــدور مذكــرة المعلومــات هــذه.

20.4 - رمز التداول

.]MKDM[ رمز تداول األسهم في بورصة قطر هو

20.5 - سعر التداول اإلرشادي

ــدء  ــا يضمــن ب ــاً. وال يوجــد م ــاالً قطري ــغ القيمــة االســمية 1 لاير قطــري للســهم الواحــد وعــاوة بقيمــة 4.5 ري     تبل
ــد هــذا الســعر. ــه عن ــداول أو اســتمراره أو بقائ الت

20.6 - التغيير الجوهري

    لــم يطــرأ أي تغييــر جوهــري علــى الوضــع المالــي أو التجــاري للشــركة منــذ 31 ديســمبر 2020، مــن تاريــخ بدايــة 
الفتــرة الماليــة األخيــرة التــي تــم مراجعــة البيانــات الماليــة بشــأنها.

20.7 - بيان رأس المال العامل

ــي عشــر شــهر  ــرة االثن ــة الســداد لفت ــة االلتزامــات الواجب ــاء بكاف ــي للوف ــدى الشــركة رأس مــال عامــل يكف ــر ل     يتوف
ــى مذكــرة المعلومــات هــذه. ــة عل ــة الهيئ ــخ موافق القادمــة مــن تاري
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20.8 - النزاعات

    لــم تدخــل الشــركة منــذ تأسيســها فــي أي إجــراءات حكوميــة أو قانونيــة أو إجــراءات تحكيــم )بمــا فــي ذلــك أي إجــراءات 
قانونيــة ينتظــر البــت فيهــا أو مهــدد برفعهــا والتــي تكــون الشــركة علــى علــم بهــا(، أو كانــت طرفــاً بهــا مــن شــأنه التأثيــر 

جوهريــاً علــى أنشــطة الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا.

20.9 - العقود الجوهرية

    إن مجموعــة مقــدام القابضــة طــرف متعاقــد فــي العديــد مــن االتفاقيــات الجوهريــة المتعــارف عليهــا بالنســبة لشــركات 
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والتــي تخضــع لهــا أنشــطة األعمــال اليوميــة فــي الشـــركة )علــى ســبيل المثــال، االتفاقيــات 
مــع العمــاء، االتفاقيــات مــع المورديــن وغيرهــا(، وســتظل خاضعــةً  للعديــد مــن هــذه االتفاقيــات بعــد تحولهــا إلــى شــركة 

مســاهمة عامــة. 
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21 - تعهدات الشركة

    تتعهــد الشــركة بــأن تخطــر هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر علــى الفــور بــأي معلومــات جوهريــة قــد 
تؤثــر علــى ســعر ســهم الشــركة فــي ســوق الشــركات الثانيــة لــدى بورصــة قطــر. كمــا تتعهــد الشــركة بتزويــد بورصــة 
قطــر بجميــع المعلومــات والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا الشــركة فــي المســتقبل وتتعهــد أيضــاً باالمتثــال ألي متطلبــات 

صــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر.

    وتؤكــد الشــركة ومجلــس اإلدارة، مجتمعيــن ومنفرديــن، أن المعلومــات الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات هــذه صحيحــة 
ــي مذكــرة  ــي هــذا التعهــد أو ف ــان ف ــح أي بي ــث يصب ــق مــن هــذه المعلومــات بحي ــال أي حقائ ــم إغف ــم يت ــه ل ــة، وأن ودقيق

المعلومــات هــذه مضلــاً.
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22 - تقرير المستشار القانوني
 



143

فة 23 - مسرد المصطلحات الُمعرَّ

مجموعة مقدام القابضة، مساهمة عامة قطرية وفقاً لحكام قانون الشركات التجاريةمجموعة مقدام القابضة أو الشركة
المستشار القانوني  ومستشار اإلدراج ومستشار التقييم المستقل ومراجع الحسابات والمستشار المستشارون

الضريبي.
القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تحول الشركة من شركة ذات قرار وزير التجارة والصناعة

مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة قطرية
النظام األساسي للشركة، بصيغته المعدلة من حين إلى آخر.النظام األساسي

لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركةلجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارةلجنة الترشيحات والمكافآت
مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو المجلس

البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020البيانات المالية للشركة
رئيس مجلس إدارة الشركةرئيس مجلس اإلدارة

القانون التجاري رقم 27 لعام 2006 وتعدياته.القانون التجاري
قانون الشركات رقم 11 لعام 2015 وتعدياته.قانون الشركات

عقد التأسيس والنظام األساسي الخاص بالشركةالمستندات التأسيسية
افراد اإلدارة العليا للشركة المدرجة أسماؤهم في البند 11 من مذكرة المعلومات هذهاإلدارة العليا

المساهمون الذين يملكون أسهم المؤسسينالمؤسسون
عدد 50,000,000 سهماً في الشركة تعادل نسبة 100% من رأس المال الُمصدر للشركةأسهم المؤسسين

 والتي يملكها المؤسسون
عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة.عضو مجلس إدارة

العضو الذي تتوفر فيه مفردات تعريف عضو مجلس اإلدارة المستقل وفقاً لنظام حوكمة الشركات عضو مجلس اإلدارة المستقل
المدرجة على السوق الثانية الصادر عن الهيئة، كما يتم تعديله من حين آلخر

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في الشركة وهم أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال يعملون المديرون غير التنفيذيين
كموظفين في الشركة أو شركاتها التابعة على أساس متفرغ بدوام كامل ألداء المهام التنفيذية

أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة الذين ال يستوفون معيار تعريف أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين
المستقلين

الجمعية العامة العادية للمساهمين.الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.الجمعية العامة غير العادية

قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي رقم: 1 لعام 2019.قانون االستثمار األجنبي
يقصد به مجلس التعاون لدول الخليج العربية )والتي يشار إليها في الكثير من األحيان بصورة مجلس التعاون

غير رسمية بلفظ مجلس التعاون الخليجي(. والدول األعضاء في مجلس التعاون هي البحرين، 
والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة.

حكومة دولة قطر.الحكومة
قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2018.قانون ضريبة الدخل

هذه الوثيقة، بما في ذلك أي ملحق مرفق بها أو تعديل يطرأ عليها.مذكرة المعلومات
شخص طبيعي أو اعتباري يتداول باألسهم في بورصة قطر.المستثمر
إدراج %100 أسهم الشركة في سوق الشركات الثانية في بورصة قطر بناء على قرار من اإلدراج

الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الازمة.
وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.وزارة التجارة والصناعة

جهاز التخطيط واإلحصاء.جهاز التخطيط التنموي واإلحصاء
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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وزارة المالية في دولة قطر.وزارة المالية
وزارة الصحة العامة في دولة قطر.وزارة الصحة العامة

وزارة الداخلية في دولة قطر.وزارة الداخلية
نظام وقواعد التعامل في بورصة قطر، إصدار مارس 2020قواعد التعامل في بورصة قطر

اللاير القطري، بوصفه العملة الرسمية لدولة قطر.”ر.ق“ أو لاير قطري
دولة قطر.قطر أو الدولة

مصرف قطر المركزيمصرف قطر المركزي
بورصة قطر.البورصة

سوق الشركات الثانية المخصصة لتداول اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر.سوق الشركات الثانية
هيئة قطر لألسواق المالية.الهيئة

نظام طرح وإدراج األوراق المالية في السوق الثانية المعتمد من الهيئة والصادر بموجب قرار نظام الطرح واإلدراج
مجلس إدارة الهيئة رقم )2( لعام 2011 وتعدياته.

يقصد به نظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الثانية الصادر عن الهيئة.نظام حوكمة الشركات
هذا المستندمذكرة المعلومات 

رؤية قطر الوطنية لعام 2030رؤية 2030
50,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 لاير قطري.األسهم

حملة األسهم الشركة من حين آلخرالمساهمون
الشركات التابعة للشركة، وهي شركة مقدام لإلنذار المبكر، شركة مقدام للتكنولوجيا، شركة مقدام الشركات التابعة

للخدمات التقنية
الواليات المتحدة األمريكية، ويشمل ذلك أقاليمها وممتلكاتها )بما في ذلك بورتو ريكو والجزر الواليات المتحدة

العذراء األمريكية وجزر غوام وساموا األمريكية وجزيرة ويك وجزر ماريانا الشمالية وجزر 
ماينور أوت الينج األمريكية(، وأي والية من الواليات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا، والمناطق 

األخرى التي تخضع للوالية القضائية للواليات المتحدة.
الدوالر األمريكي، وهو العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.دوالر أو دوالر أمريكي
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24 - مستشارون الشركة

مستشار اإلدراج
بي كا اف

أبراج الفردان، الطابق 15
شارع الفندق، الخليج الغربي

الدوحة، قطر
مستشار التقييم المستقل

روديل اند باتنر
الطابق 2، المبنى 49

شارع 250، المنطقة 45، الطريق الدائري الرابع
الدوحة، قطر

رقم التسجيل لدى هيئة قطر لألسواق المالية: 220151
المستشار القانوني

مكتب الدكتور حسين علي الدوسري للمحاماة واالستشارات القانونية 
منطقة 23 بن محمود - شارع 231 سحيم بن حمد 

 مبني 40 برج المانع التجاري - الطابق 15
الدوحة - قطر

مدقق الحسابات ومستشار الضرائب لدى الشركة
رسل بدفورد

المكتب األول، الطابق 10، مبنى الكعبي
شارع العالية، ساطة القديم

رقم التسجيل لدى هيئة قطر لألسواق المالية: 1202013
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