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من نحن:
 

    تأسســت الشــركة بدايــًة كشــركة قطريــة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 115142 بتاريــخ 2018/3/29 تحــت 
إســم مجموعــة مقــدام القابضــة )ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »الشــركة« أو »المجموعــة«(، وبتاريــخ 2021/6/30 تمــت الموافقــة النهائيــة 
علــى التحــول إلــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مــن وزارة التجــارة والصناعــة بموجــب القــرار الــوزاري )45( لســنة 2021. وبتاريــخ 
2021/7/8 تمــت الموافقــة علــى إدارج الشــركة فــي الســوق الثانيــة فــي بورصــة قطــر، حيــث تــم البــدء بتــداول اســهمها بتاريــخ 2021/8/2.

 
ــات  ــة المعلوم ــي مجــال تقني ــة شــاملة ف ــات متكامل ــا خدم ــن خالله ــدم م ــي تق ــة الت ــن خــالل الشــركات التابع ــا م ــدم أعماله     المجموعــة تق
واإلتصــاالت بمــا فــي ذلــك، اإلستشــارات والتطويــر، واإلستشــارات الفنيــة، والتوريــد، والتنفيــذ، وإدارة المشــاريع والبرامــج، والدعــم 
والصيانــة. ويشــمل ذلــك أنظمــة الشــبكات والمعلومــات، أنظمــة مراكــز المعلومــات، أنظمــة إدارة الخدمــات، والحلــول والبرمجيــات، باإلضافــة 

ــاع المدنــي. ــة / الدف ــوزارة الداخلي ــة التحكــم التابعــة ل ــة بغرف ــذار متصل ــة أجهــزة إن ــد وتركيــب وتشــغيل وتفعيــل وصيان ــى توري إل

    وإلــى جانــب مواردهــا وإمكانياتهــا فــي تقديــم خدماتهــا الخاصــة، فقــد أبرمــت الشــركات التابعــة إتفاقيــات شــراكة وتوريــد مــع عــدد مــن 
مــوردي أنظمــة وحلــول تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت المعروفيــن علــى مســتوى العالــم. وتمنــح هــذه اإلتفاقيــات للمجموعــة حقــوق توزيــع 
غيــر حصريــة فيمــا يتعلــق بالمنتجــات والخدمــات التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل شــركاء ومــوردي المجموعــة للعمــالء الموجوديــن فــي دولــة 

قطــر.

غـايتـــــنا

 أن نكون حافزاً للتغيير اإلجتماعي واإلقتصادي اإليجابي في قطر.

مهمـتــــنا 

أن نكون المؤسسة التقنية المفضلة للمؤسسات التي تسعى للحصول على الخدمات التقنية في قطر.
أن نكون المؤسسة التقنية المفضلة للمؤسسات التقنية األجنبية التي لديها تعامالت في دولة قطر.

رســــالتنا 

    إضافة قيمة إلى المجتمع في قطر من خالل تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التقنية التي تلبي اإلحتياجات بكفاءة وفعالية، والتي 
تخدمه موارد بشرية كفؤة ومخلصة ومتفانية.

قوتنا المالية:

صافي المديونية
البنكية

نسبة الموجودات 
المتداولة

عائد السهم الموجودات صافي األرباح اإليرادات

 12,1
مليون لاير قطري

٪77,4  0,571
لاير قطري

 201,7
مليون لاير قطري

 28,6
مليون لاير قطري

 284,3
مليون لاير قطري

٪21,1 ٪95,0 ٪21,1 ٪94,3

قوتنا التشغيلية:
 

معدل االحتفاظ بالعمالء العروض المقدمة والجاري التفاوض عليها العقود الجاري تنفيذها
٪90 2900 مليون لاير قطري  1170 مليون لاير قطري
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الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

السيد حسن مطر السويدي
عضو مجلس إدارة مستقل )غير تنفيذي(

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو لجنة التدقيق والمخاطر 

السيد راجيش مينون
عضو مجلس إدارة مستقل )غير تنفيذي(

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر 

السيد إيهاب نصر
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة اإلستثمار

الرئيس التنفيذي للمجموعة

السيد جاسم سلطان الرميحي
عضو مجلس إدارة مستقل )غير تنفيذي(

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو لجنة التدقيق والمخاطر 

السيد ناريندر سينغ
عضو مجلس إدارة مستقل )غير تنفيذي(

رئيس لجنة االستثمار

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

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة االستثمار
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الهائــل وغيــر  النمــو  أشــهد  بــأن  فخــور  أنــا      
القطــري ممــا يجعلــه خيــاراً  المســبوق لإلقتصــاد 
خصبــاً لوجهــات اإلســتثمار األجنبــي المباشــر فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. فــي مقــدام ، نحــن فخــورون 
أكثــر ألننــا مســاهمون مباشــرون بشــكل مســتمر فــي 
الوطنيــة 2030،  للرؤيــة  اإلســتراتيجية  المشــاريع 
ــة الشــاملة  ــة اإلقتصادي ــي المســاهمة فــي التنمي وبالتال
لألمــة. باعتبارهــا واحــدة مــن الشــركات القابضــة 
الرائــدة فــي قطــر، أنجــزت مجموعــة مقــدام القابضــة 
بنجــاح العديــد مــن المشــاريع المرموقــة التــي خدمــت 

مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات االقتصاديــة.

    حققــت مجموعــة مقــدام فــي عــام 2021 نمــواً قويــا علــى الرغــم مــن الصعوبــات فــي بيئــة العمــل التــي خلفتهــا جائحــة 
كوفيــد – 19، فقــد حققــت مجموعــة مقــدام القابضــة نمــو فــي حجــم األعمــال، حيــث بلغــت اإليــرادات 284.3 مليــون 
لاير قطــري للفتــرة الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مقابــل 146.3 مليــون لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وبنســبة نمــو 
بلغــت 94.3٪. اذ ســاهم تخفيــف قيــود كورنــا فــي تســريع وتيــرة تنفيــذ األعمــال وإســتدراك التراجــع الســابق فــي معــدالت 
تنفيــذ المشــاريع والربحيــة. حيــث أن مجموعــة مقــدام القابضــة قــد حققــت أرباحــاً صافيــة بلغــت 28.6 مليــون لاير قطــري 
للفتــرة الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مقارنــة مــع 23.6 مليــون لاير قطــري فــي الفتــرة المقابلــة للعــام 2020 وبنســبة 
نمــو بلغــت 21.1٪. وبلــغ العائــد علــى الســهم 0.571 لاير قطــري للفتــرة الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مقارنــة بعائــد 

علــى الســهم بلــغ 0.472 لاير قطــري للفتــرة المقابلــة للعــام 2020. 

     وتقديــرا لذلــك، قــرر المجلــس التوصيــة إلــى الجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة 75٪ مــن رأس 
مــال الشــركة، بحيــث يــوزع أرباحــاً نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 35٪ مــن رأس مــال الشــركة ويــوزع أســهماً مجانيــة 
ــر  ــة تطلعــات المســاهمين الكــرام عب ــا مــن مواكب ــا تمكن ــة، أنن ــكل ثق ــول ب ــى المســاهمين بنســبة 40٪. ويمكــن أن نق عل

تحقيــق عوائــد جيــدة علــى إســتثماراتهم فــي المجموعــة.

عائد السهم: 0.571 لاير قطري

العائد على حقوق المساهمين: ٪32.3
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    لقــد دعمنــا التنميــة المهنيــة واإلقتصاديــة لمختلــف القطاعــات داخــل اإلقتصــاد القطــري، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر 
إلــى شــراكاتنا المحليــة والدوليــة الناجحــة. إن تركيزنــا الشــديد علــى توليــد القيمــة لشــركائنا المتعدديــن والمتنوعيــن هــو 

شــهادة علــى نجاحنــا، وكذلــك علــى نمونــا.
    تمتلــك شــركة مقــدام القابضــة العديــد مــن الشــركات التابعــة التــي تســمح لهــا بمتابعــة مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة 
ــي لمجموعــة  ــآزر الديناميك ــن خــالل الت ــو المتســارع م ــدل النم ــن الشــركات الناجحــة. إن مع ــاء شــبكة م ــن خــالل بن م
متنوعــة مــن القطاعــات، يســاعد مجموعــة مقــدام القابضــة فــي بنــاء عالقــات طويلــة األجــل وناجحــة مــع عمالئنــا اليــوم 

وفــي المســتقبل.

    فــي مقــدام، نعــزو نجاحنــا إلــى فريقنــا المؤهــل الــذي يرفــع المعاييــر كل يــوم مــن خــالل العمــل الجماعــي والتعــاون، 
حيــث أننــا نضــع مثــاالً ُيحتــذى بــه لكيفيــة مــكان العمــل الفعــال. أرســينا مجموعــة طموحــة مــن اإلجــراءات والقــرارات 
ــوازي مــع  ــة فــي الســوق، بالت ــرات التكنولوجي ــالً للتغي ــر تقب ــح أكث ــدام لتصب ــل مجموعــة مق ــى تحوي ــة عملــت عل الهيكلي

التركيــز علــى اإلبــداع واالبتــكار للحصــول علــى ميــزة تنافســية واســتدامة فــي الســوق. 

    بينمــا نتطلــع إلــى األمــام ، نؤكــد علــى أهميــة االبتــكار فــي عالــم دائــم التغيــر، وقيمــة المثابــرة فــي أوقــات التحــدي. 
مــن خــالل االبتــكار واالتســاق، ســنكون قادريــن علــى اســتمرار توليــد قيمــة لشــركائنا وأصحــاب المصلحــة واالقتصــاد 

القطــري.

    وبهــذه المناســبة، اســمحوا لــي بــأن أرفــع باســمكم جميعــا، وباســم مجلــس إدارة الشــركة، وباســمي شــخصيا أســمي آيــات 
الشــكر والعرفــان، إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، 
لمــا أبــداه مــن حكمــة وقيــادة رصينــة فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه دولــة قطــر. والــى صاحــب الســمو الشــيخ عبــدهللا 
بــن حمــد آل ثانــي نائــب ســمو األميــر، والــى معالــي الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي رئيــس مجلــس 
الــوزراء، ووزيــر الداخليــة، لجهودهــم فــي تشــجيع وحمايــة المنتــج الوطنــي، ولدعمهــم المتواصــل لدفــع مســيرة البنــاء 

والعطــاء والتقــدم فــي دولتنــا الحبيبــة قطــر، فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لســمو أميــر البــالد المفــدى.

ــة  ــي إدارة مراقب ــن ف ــع العاملي ــر التجــارة والصناعــة، ولجمي ــى ســعادة وزي ــل أيضــا، إل ــا أتوجــة بالشــكر الجزي     كم
الشــركات، لجهودهــم الدؤوبــة فــي دعــم وتشــجيع القطــاع الخــاص وتطويــر مؤسســاته وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة. كمــا 
ــداع  ــى شــركة قطــر لإلي ــى بورصــة قطــر، وإل ــة، وإل ــة قطــر لألســواق المالي ــى هيئ ــل أيضــا، إل أتوجــة بالشــكر الجزي
المركــزي لــألوراق الماليــة، وإلــى جميــع العامليــن بهــا لمــا بذلــوه مــن جهــد المتناهــي فــي عمليــة إســتكمال إجــراءات 

ــة.     إدراج الشــركة فــي الســوق الثاني

ــا  ــاهمينا وموظفين ــراكئنا ومس ــا وش ــس اإلدارة وعمالئن ــاء مجل ــادة أعض ــي الس ــل، إل ــكر الجزي ــدم بالش ــا أتق     وختام
ــركة. ــار الش ــة وإزده ــيرة ونهض ــم مس ــي دع ــة ف ــم المخلص ــتمر ولجهوده ــم المس ــم ودعمه ــى تعاونه ــارينا عل ومستش
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كلمة الرئيس التنفيذي

    أعبــر عــن امتنانــي الخالــص لــكل مــن عملــوا بجــد 
وبإســتمرار لتحقيــق النمــو المتســارع للشــركة. لقــد كنا 
ــة  ــة قيم ــي إضاف ــاركة ف ــداف المش ــع أه ــن م واضحي
ــز  ــن خــالل التمي ــة قطــر م ــار دول ــي إزده ــاهم ف تس
فــي الخدمــات المقدمــة لجميــع القطاعــات االقتصاديــة. 
لــم نتنــازل أبــداً عــن قيمنــا وســاعدنا موظفونــا بأفضــل 
مــا لديهــم للحــد مــن آثــار كوفيــد-19. يعتبــر االقتصــاد 
القطــري ضخمــاً وجذابــاً لالســتثمار األجنبــي المباشــر 
ولديــه مميــزات خالصــة ســاهمت فــي تعزيــز مســيرة 

نجــاح الدولــة وشــركتنا.

    يســعدنا أن نكــون المســاهمين المباشــرين فــي 
المشــاريع االســتراتيجية للرؤيــة الوطنيــة 2030 ومشــاريع كأس العالــم 2022، وبالتالــي المســاهمة فــي التنميــة االقتصادية 
ــا  ــد بدأن ــدف. لق ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــا ف ــا ونجاحن ــى تميزن ــت عل ــل مثب ــا هــي دلي ــا وخدماتن ــة الشــاملة. إن عملياتن الوطني
الشــركة برؤيــة واضحــة لتكــون شــركة عالميــة مدفوعــة بالتــزام مشــترك بالتميــز مــن خــالل نهجنــا المرّكــز والتعزيــز 
المســتمر لقيمــة إســتثمارات مســاهمينا والمجتمــع الــذي نعمــل بــه، وحافظنــا دائمــاً علــى التــوازن مــن خــالل تأســيس شــركة 

تتمحــور علــى العمــالء والموظفيــن.

    مــن خــالل معــدل نمــو متســارع مــن خــالل التــآزر الديناميكــي لمجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات  تضــع مجموعــة 
مقــدام القابضــة نفســها بســهولة علــى محــور لبنــاء عالقــات طويلــة األجــل وناجحــة مــع عمالئنــا اليــوم وفــي المســتقبل. ال 
تــزال إنجازاتنــا المســتمرة هائلــة حيــث قمنــا بتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع المرموقــة بمالييــن الريــاالت كونهــا 

واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي هــذا االقتصــاد وباألخــص فــي المجــال التكنولوجــي.

    نفخــر اليــوم بســجل حافــل باإلنجــازات وضعنــا فــي مصــاف الشــركات الرائــدة فــي اإلقتصــاد القطــري. خــالل العــام 
2021 حققــت مجموعــة مقــدام القابضــة العديــد مــن االنجــازات، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، توقيــع العديــد 
مــن اإلتفاقيــات مــع كبريــات الشــركات الدوليــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والتــي تفــرض شــروطاً تأهليــه صعبــة، 
حيــث تجــاوزت هــذه العقــود 160 عقــداً، وتــم تصنيــف مجموعــة مقــدام القابضــة فــي الفئــة )أ( مــن قبــل إدارة المشــتريات 
فــي وزارة الماليــة، كمــا تــم تصنيــف مجموعــة مقــدام القابضــة فــي الفئــة )أ( مــن قبــل كهرمــاء، يضــاف إلــى ذلــك حصــول 
مجموعــة مقــدام القابضــة علــى لقــب افضــل مــكان للعمــل )® Great Place to Work(، وقــد تميــزت مجموعــة مقــدام 
القابضــة بحصولهــا علــى تصنيــف إئتمانــي مــن قبــل ســتاندر انــد بــورز )gcBBB-( وهــذا التصنيــف وضــع المجموعــة 
فــي قائمــة أفضــل 25 شــركة خاصــة فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، وتــم تعزيــز ســجل اإلنجــازات باالســتجابة 
لمتطلبــات إدارة االتصــاالت فــي وزارة الداخليــة وذلــك مــن خــالل بــراءة اإلختــراع لنظــام اإلنــذار المبكــر المســجلة بإســم 
المجموعــة، يضــاف إلــى ذلــك نمــو قاعــدة العمــالء لمــا يزيــد عــن 4000 عميــل. كمــا تــم أيضــاً تعزيــز الكــوادر المهنيــة 
ــاً، جلهــم مــن الكــوادر  ــد تجــاوز 910 موظف ــن ق ــالً مــن خــالل التدريــب المســتمر، حيــث أن عــدد الموظفي عــدداً وتأهي

العقود الجاري تنفيذها: 
    1,170 مليون لاير قطري

العروض المقدمة والجاري التفاوض عليها : 
2,900 مليون لاير قطري    

٪90 معدل اإلحتفاظ بالعمالء:  
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المهنيــة العاليــة التدريــب والحاصليــن علــى العديــد مــن الشــهادات المهنيــة كل فــي مجــال إختصاصــه.  يضــاف إلــى ذلــك 
تقديــم خدمــات جديــدة، مثــل نظــام التعليــم عــن بعــد علــى مســتوى دولــة قطــر والــذي تــم البــدء بتطويــره مؤخــراً لصالــح 
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي.  كمــا قدمــت مجموعــة مقــدام القابضــة مؤخــراً خدمــات جديــدة فــي مجــال األمــن الســيبراني 
الــذي يشــهد نمــواً مطــرداً. يضــاف إلــى ذلــك، البــدء فــي تقديــم خدمــات الصيانــة الشــاملة لمحطــات إعــادة تدويــر الغــاز.

    لقــد جلبــت الشــراكات المحليــة والدوليــة موجــة مــن الفــرص الجديــدة ومســاهمونا هــم ركائــز نجاحنــا. فــي مقــدام ُيشــار 
إلــى موظفينــا باســم »رأس المــال البشــري« ألنهــم يمثلــون أعظــم أصولنــا وهــم مصــدر الميــزة التنافســية. لقــد شــهدنا أن 
فريقنــا أظهــر قــدراً كبيــراً مــن التفانــي والتعــاون واالنتمــاء الــذي كانــت الشــركة فــي أمــس الحاجــة إليــه. نعــزو نجاحنــا 

إلــى فريقنــا الرائــع الــذي يأتــي كل يــوم بمــا هــو جديــد.

    إن سياســاتنا وإجراءاتنــا وإدارة المــوارد البشــرية لدينــا المرتكــزة علــى التغييــرات المبتكــرة كانــت العامــل األساســي فــي 
تعزيــز خدمتنــا وثقافتنــا التنظيميــة، ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أفضــل الشــركات للعمــل وفقــاً لتصنيــف مســتقل بهــذا المجــال. 
أولويتنــا القصــوى هــي توفيــر ســبل للتطــور الشــخصي والمهنــي للموظفيــن. حيــث نعمــل علــى تقنيــات تحفيزيــة داخليــة 

وخارجيــة لخلــق بيئــة عمــل أكثــر فعاليــة وكفــاءة ومليئــة بالشــغف واألنتمــاء والعمــل الجــاد وااللتــزام.

    التغييــر أمــر ال مفــر منــه! ومــن ثــم فــإن االســتراتيجيات المســتقبلية لدينــا هــي تحديــد أولويــات عمالئنــا وإحتياجاتهــم 
ــوق  ــي الس ــادة ف ــاح والري ــو النج ــباق نح ــادة الس ــكار لقي ــا واالبت ــان التكنولوجي ــى إحتض ــرك  إل ــك نتح ــتقبلية. لذل المس
واالعتــراف العالمــي. ولــذك ترتكــز ثقافــة مجموعــة مقــدام المؤسســية علــى أهميــة االبتــكار فــي عالــم دائــم التغيــر، وقيمــة 

المثابــرة فــي أوقــات التحــدي. 

    كمــا عهدتمونــا ملتزميــن بأعلــى معاييــر االفصــاح والشــفافية، لذلــك فــإن مجموعــة مقــدام القابضــة ســتبقيكم دائمــاً علــى 
اطــالع مســتمر بالتطــورات االســتراتيجية الجديــدة. 

    أخيــراً ، فــإن مجموعــة مقــدام القابضــة ومــن خــالل االبتــكار واالتســاق، ســتكون قــادرة علــى االســتمرار فــي توليــد 
القيمــة لشــركائنا وأصحــاب المصلحــة واالقتصــاد القطــري.

    إن نجــاح أعمالنــا و اإلســتمرار فــي توليــد القيمــة، يعتمــد بطبيعــة الحــال علــى إســتمرار التعــاون بيــن كافــة أصحــاب 
ــتمر  ــم المس ــى التزامه ــتويات عل ــة المس ــي كاف ــا ف ــع موظفين ــكر جمي ــا أود أن أش ــدام. وهن ــة مق ــي مجموع ــة ف المصلح
والخدمــة المتميــزة التــي يقدمونهــا. كمــا أعبــر عــن خالــص إمتنانــي لعمالئنــا ومســاهمينا وموردينــا، الذيــن أكــن لوالئهــم 
وإنتمائهــم الفضــل األكبــر فــي دعــم مســيرة النجــاح. كمــا أعــرب أيضــا عــن إمتنانــي لكافــة مؤسســات الدولــة الخدميــة 

ــة لتعاونهــم ودعمهــم المتفانــي.  والتنظيمي

    في الختام، أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر.
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4 - التنظيم المؤسسي: 
   تأسســت مجموعــة مقــدام القابضــة عــام 2018، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي دولــة قطــر، تــم ادراج المجموعــة فــي 2 أغســطس 2021، 
وهــي أول شــركة مســاهمة عامــة قطريــة تــدرج فــي بورصــة قطــر فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات. تقــدم المجموعــة حلــوالً متكاملــة ألنظمــة 

تقنيــة المعلومــات بجــودة مميــزة وقيمــة ال تضاهــى. 

ــات  ــة المعلوم ــي مجــال تقني ــة شــاملة ف ــات متكامل ــا خدم ــدم مــن خالله ــي تق ــة الت ــن خــالل شــركاتها التابع ــا م ــدم المجموعــة  أعماله     تق
واإلتصــاالت بمــا فــي ذلــك، اإلستشــارات والتطويــر، واإلستشــارات الفنيــة، والتوريــد، والتنفيــذ، وإدارة المشــاريع والبرامــج، والدعــم 
والصيانــة. ويشــمل ذلــك أنظمــة الشــبكات والمعلومــات، أنظمــة مراكــز المعلومــات، أنظمــة إدارة الخدمــات، والحلــول والبرمجيــات، باإلضافــة 

ــاع المدنــي. ــة / الدف ــوزارة الداخلي ــة التحكــم التابعــة ل ــة بغرف ــذار متصل ــة أجهــزة إن ــد وتركيــب وتشــغيل وتفعيــل وصيان ــى توري إل
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4.1 الهيكل المؤسسي للمجموعة

   تــزاول الشــركة أعمالهــا مــن خــالل الشــركات التابعــة، وتقــوم بإعــداد تقاريرهــا الماليــة علــى مســتوى الشــركات التابعــة والحقــاً يتــم توحيــد 
كل التقاريــر الماليــة علــى مســتوى الشــركة األم. يوضــح المخطــط التالــي نظــرة عامــة علــى الهيــكل المؤسســي لمجموعــة مقــدام القابضــة:

مجموعة مقدام القابضة

مقدام للتكنولوجيا مقدام للخدمات التقنيةمقدام لإلنذار المبكر

الخليج لألنظمة األمنية

مقدام انتيجريتد للتجارة والمقاوالت 

مقدام ستيل للخدمات والمقاوالت 

٪100 ٪100

٪50٪50

٪49

٪49

٪51

٪51

٪100
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مجلس اإلدارةلجنة الترشيحات والمكافأت

التدقيق الداخلي

مديـر سـلسـلة 
اإلمــدادات

مديـر تقنية
المعلومات واإلدارة

رئيس
الموارد البشرية المدير العام المستشار القانوني

واإللتزام الرئيس المالي

الرئيس التنفيذي
لجنة اإلستثمار

لجنة التدقيق والمخاطر

4.2 الهيكل التنظيمي للمجموعة

    يتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية الرقابــة علــى المجموعــة، ويتمتــع بالســلطة الكليــة إلدارة وتســيير إســتراتيجية األعمــال والتطويــر فــي 
الشـــركة بمــا فــي ذلــك إســتراتيجية األعمــال والتطويــر فــي الشــركات التابعــة. فــي حيــن يتولــى مســؤولو اإلدارة العليــا فــي الشــركة إدارة 

الشــؤون واألعمــال اليوميــة لهــا، ويعمــل المديــرون العامــون للشــركات التابعــة بشــكل مســتقل عــن بعضهــم.

يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للمجموعة:
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4.3 - اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة

يضم الجدول التالي أسماء ومناصب اإلدارة العليا للمجموعة.

المنصباالسم
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد/ إيهاب نصر

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

المستشار القانوني وااللتزام للمجموعةالسيد/ 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 المناقصاتالسيد/ فينكاتيش سينيفاساغان

رئيس الموارد البشريةالسيد/ عالء يونس
مدير تقنية المعلوماتالسيد/ فاتان ساكهوجا

مدير سلسلة التوريدالسيد/ بريميث بول بيريرا

فيما يلي نبذة عن مهارات وخبرات بعض فريق اإلدارة:

السيد/ إيهاب نصر 

     الســيد إيهــاب نصــر هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مقــدام القابضــة منــذ التأســيس ولغايــة اآلن. وقــد أرســى الســيد إيهــاب نصــر وباقــي 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون الدائــم مــع الشــيخ محمــد بــن نــواف القواعــد األساســية للشــركة وفقــاً إلــى أحــدث الممارســات الدوليــة.

     وإســتهل مشــواره المهنــي بالعمــل فــي مجموعــة البنــك العربــي فــي األردن عــام 2000 كنائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة ومــن ثــم فــي 
عــام 2009 شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي العالميــة لإلســتراتيجية والحوكمــة فــي سويســرا. 

     يتولــى الســيد إيهــاب 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  مــع مرتبــة الشــرف مــن الجامعــة األردنيــة فــي األردن، باإلضافــة إلــى ماجســتير 
فــي إدارة األعمــال )MBA( مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الدومينيــكان فــي الواليــات المتحــدة. وهــو أيضــاً حاصــل مــن الواليــات المتحــدة 
ــد  ــب إداري معتم ــد )CFM(، ومحاس ــي معتم ــر مال ــد )CPA(، ومدي ــي معتم ــب قانون ــة: محاس ــة التالي ــالت المهني ــى المؤه ــة عل األمريكي

 .)CMA(

     الســيد إيهــاب 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 

المهنيــة.
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السيد/ محمد براء سامي عبد الرحيم صبحه

    لــدى الســيد محمــد 13 ســنة مــن الخبــرة المركــزة فــي تطويــر منظومــات األداء لشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط. ويتولــى تنفيــذ 
اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مقــدام القابضــة، وهــو مســؤول عــن إدارة العمليــات ونمــو األعمــال فــي الشــركات التابعــة بشــكل خــاص 
ــة الســابقة إدارة وحــدة األعمــال والمشــاريع الخاصــة فــي كبــرى شــركات  ــة المحــددة لهــم. تشــمل مســيرته المهني ــات التقديري ــاً للميزاني وفق
التقنيــة فــي دولــة قطــر حيــث قــام بــإدارة وتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع العمالقــة واالســتراتيجية فــي البــالد. الســيد محمــد حاصــل علــى 

شــهادة فــي هندســة الحاســوب مــن جامعــة 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 
ــى بكالوريــوس التجــارة، مــن  ــي الباكســتان وقطــر. كمــا حصــل عل ــة ف ــه مناصــب إداري ــرات واســعة مــن خــالل تولي ــع بخب 1999، ويتمت

جامعــة البنجــاب فــي الباكســتان. باإلضافــة إلــى شــهادة ACMA مــن معهــد التكاليــف واإلدارة المحاســبية فــي الباكســتان.

السيد/ صابر أحمد محمد عبد المنعم

ــة  ــارات القانوني ــاة واإلستش ــي المحام ــرة ف ــن الخب ــاً م ــن 18 عام ــر م ــة أكث ــي، ولدي ــار قانون ــل كمستش ــم يعم ــد المنع ــر عب ــيد صاب     الس
ــد إســتئناف عــاٍل. وعضــو بإتحــاد المحاميــن العــرب. عمــل الســيد  ــة بقي ــة المحاميــن المصري ــة. وهــو عضــو فــي نقاب والمنازعــات التجاري
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

    إنضــم الســيد مــروان حنــا ترجمــان إلــى شــركة مقــدام للتكنولوجيــا فــي ينايــر مــن العــام 2018 وكان يشــغل منصــب مديــر مشــروع أول 
لــدى شــركة التحكــم للمقــاوالت والتجــارة. كمــا تولــى منصــب مهنــدس إتصــاالت )مديــر مقــاول( لــدى المقــاوالت الموحــدة. الســيد مــروان 
حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة اإللكترونيــات مــن جامعــة األميــرة ســمية للتكنولوجيــا فــي األردن، وحصــل عــام 2007 علــى ماجيســتير 
هندســة اإلتصــاالت مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا، وهــو حاصــل علــى المؤهــالت المهنيــة PMP وIPMO-P باإلضافــة إلــى كونــه عضــو 

فــي نقابــة المهندســين األردنييــن.

السيد/ جانيش كومار فيلوسامي

ــا فــي ينايــر مــن العــام 2018. شــغل العديــد مــن المناصــب فــي      انضــم الســيد جانيــش كومــار فيلوســامي إلــى شــركة مقــدام للتكنولوجي
قطــر واالمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال المناقصــات وتقديــم العــروض. حصــل الســيد جانيــش علــى بكالوريــوس هندســة اإللكترونيــات 

واإلتصــاالت مــن جامعــة مــادوراي كامــاراج فــي الهنــد.
 

السيد/ شاداب نظام مقادم

    لــدى الســيد شــاداب 15 ســنة مــن الخبــرة فــي قطــاع خدمــات التقنيــة، أمضاهــا فــي الشــرق األوســط مــع شــركات كبــرى فــي كل مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان باإلضافــة إلــى 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 

.PMI-RMPو PMP فــي الهنــد، وهــو حاصــل علــى المؤهــالت المهنيــة
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السيد/ أحمد عبدهللا أحمد عبدالكريم االبراهيم

    التحــق الســيد/ أحمــد االبراهيــم بركــب مجموعــة مقــدام القابضــة فــي العــام 2018 حيــث يعمــل حاليــاً كمديرعــام لشــركة مقــدام لإلنــذار 
المبكــر وتولــى مســؤولية العمــل علــى مختلــف قطاعــات الشــركة مــن العقــود حتــى تدابيــر إدارة العمــالء.

 
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 بــدأ 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/ عالء يونس

    بصفــة رئيــس المــوارد البشــرية، ُيعنــى الســيد عــالء بــإدارة وتســيير األهــداف اإلســتراتيجية لسياســة المــوارد البشــرية لمجموعــة مقــدام 
ــزا  ــاً متمي ــدام لتكــون مكان ــق بالمــوارد البشــرية ولكــن ايضــاً تطويــر مجموعــة مق ــى ادارة كل مــا يتعل ــز ليــس فقــط عل القابضــة مــع التركي
للعمــل. الســيد عــالء خبيــر مــوارد بشــرية مــن ذوي الخبــرة ولــه تاريــخ حافــل مــن العمــل فــي المــوارد البشــرية فــي قطاعــات مختلفــة مثــل 
ــم  ــب ، والتعل ــاب المواه ــراد ، واكتس ــي إدارة األف ــر ف ــا. ماه ــة والتكنولوجي ــك الهندس ــة، وكذل ــارة التجزئ ــق، وتج ــيارات، وإدارة المراف الس
والتطويــر ، وإدارة األداء ، وعالقــات الموظفيــن والعمــل ، وسياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية. محتــرف مــوارد بشــرية حاصــل علــى 

 .CHRP / CHRM درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال وعضــو معتمــد فــي

السيد/ فاتان ساكهوجا

    يشــغل الســيد فاتــان ســاكهوجا منصــب مديــر تقنيــة المعلومــات واإلدارة، ولديــه خبــرة طويلــة تزيــد عــن 15 عامــاً فــي الهندســة وتقنيــة 
ــي  ــر تقن ــان لنحــو 8 أعــوام منصــب مدي ــة. شــغل فات ــي مجــال الهندســة المعلوماتي ــدة ف ــي الســابق لشــركات رائ المعلومــات، حيــث عمــل ف
لشــركة االلكترونيــات المتقدمــة فــي الهنــد، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المناصــب فــي الحلــول المعماريــة فــي قطــر. لــدى الســيد فاتــان العديــد 
مــن الشــهادات المهنيــة منهــا، شــهادة إدارة المشــاريع المهنيــة 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

    يشــغل الســيد بريميــث بــول بيريــرا منصــب مديــر سلســلة التوريــد، ولديــه خبــرة طويلــة تزيــد عــن 15 عامــاً فــي 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(. 

السيد/ طاهر عبد المنعم

    خبيــر إدارة المشــروعات ونظــم الجــودة، الســيد طاهــر عبــد المنعــم لديــه خبــرة تزيــد عــن ثالثيــن عامــاً فــي مجــال إدارة المشــروعات 
ــاء القــدرات فــي قطاعــات التعليــم واإلنشــاءات والنفــط والغــاز. وحلولهــا التقنيــة وبن

ــة فــي إدارة المشــروعات ونظــم الجــودة  ــى مؤهــالت مهني ــة إل ــى بكالوريــوس اإلقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة باإلضاف     وهــو حاصــل عل
ــة. ــة والســالمة والصحــة المهني والبيئ
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5-  معلومات حول شركات المجموعة
    تــزاول الشــركة أعمالهــا كمقــدم خدمــات وحلــول شــاملة فــي مجــاالت تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة 
وخدمــات التشــغيل والصيانــة، حيــث توفــر الشــركة مجموعــة مــن الحلــول والخدمــات مــن خــالل الشــركات التابعــة. تغطــي كل منهــا شــريحة 
مهمــة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة. وتعمــل الشــركات التابعــة 
فــي بيئــة مترابطــة ومتينــة لتقديــم حلــول شــاملة ومتكاملــة بأعلــى معاييــر الجــودة والتميــز فــي الســوق. وتباشــر الشــركات التابعــة أعمالهــا 
حاليــاً مــن مقــر مجموعــة مقــدام القابضــة الرئيســي. وتســتهدف الشــركات التابعــة حاليــاً المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص حصريــاً، 
وليــس لديهــا نشــاط فــي قطــاع التجزئــة. تطــور نطــاق أعمــال الشــركات التابعــة علــى مــر الســنوات الماضيــة بفضــل خدماتهــا المتنوعــة، وهــذا 
يعكــس طبيعــة قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ســريعة التغيــر، وُيعــد ذلــك دليــالً علــى جــدارة فريــق اإلدارة لــدى الشــركات التابعــة 
والديناميكيــة التــي يتمتــع بهــا، والــذي كان ومــا زال قــادراً علــى تســيير أعمــال الشــركات التابعــة ومواءمتهــا مــع االتجاهــات الســائدة فــي 

الســوق. وتتمحــور محفظــة أعمــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا التقريــر حــول وحــدات األعمــال التاليــة:

5.1 شركة مجموعة مقدام القابضة )الشركة األم(

تزاول الشركة أعمالها كشركة قابضة حيث تشمل األنشطة الرئيسية لمجموعة مقدام القابضة وفقا لنظامها األساسي كالً مما يلي:
1. توفير الدعم الالزم للشركات التابعة لها.

2. تملك براءة اختراع واالعمال التجارية واالمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها.
3. تملك المنقوالت والعقارات الالزمة 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.

أ -  االستراتيجية

    تحــاول الشــركة رفــع قيمــة المســاهمة مــن خــالل اســتغالل مكانــة الشــركات التابعــة فــي تقديــم خدمــات رائــدة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت، وتعزيــز مكانتهــا لــدى العمــالء مــن خــالل الجــودة العاليــة وتنــوع الخدمــات. وهــذا مــن شــأنه رفــع قيمــة ملكيــة المســاهمين. 

تنوي الشركة تحسين القيمة والعائد الكلي للمستثمرين من خالل:

مراقبة خطط التنفيذ ونتائج الشركات التابعة من خالل النقاشات والمراجعات بين مجلس إدارة الشركة واإلدارة؛ أ. 
مراقبة عمليات إدارة النقد الخاصة بالشركات التابعة والمساهمة في التخصيص األمثل للنقد واستغالله. ب. 

ب -  التصنيف االئتماني

    تخصــص وكاالت التصنيــف االئتمانــي تصنيفــات ائتمانيــة لشــركات عــدة اســتناداً إلــى عوامــل عــدة، يتعلــق ُجلهــا بخصوصيــات كل شــركة، 
واألحــوال االقتصاديــة العامــة. ففــي 7 مــارس 2021 تــم تصنيــف الشــركة )-gcBBB( مصــدر مــن قبــل مؤسســة ســتاندرد انــد بــورز. 

ج -  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 شــركة 
مجموعــة مقــدام القابضــة )الشــركة األم( فــي ديســمبر 2021 حوالــي 53 موظفــاً منقســمين بشــكل عــام إلــى مديريــن تنفيذيــن ومديــري إدارات 

وموظفيــن

العــددالوصف
3مديرون تنفيذيون

9مديرو إدارات
41موظفون
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5.2 شركة مقدام لإلنذار المبكر

    تشــتهر شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر بعملهــا مــع وزارة الداخليــة القطريــة، حيــث ســاعدت الحكومــة علــى تلبيــة احتياجــات األمــن والســالمة 
فــي البــالد. شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر مرخصــة مــن قبــل إدارة االتصــاالت بــوزارة الداخليــة لتقديــم ربــط نظــام اإلنــذار المبكــر مــن خــالل 
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 

السالمة.

    يســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء دولــة قطــر واألســواق األخــرى إلدارة حــاالت الطــوارئ التــي قــد 
تنشــر أحداثــاً تهــدد الحيــاة أو األصــول. ومــع شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر يمكــن الوصــول عــن بعــد لجميــع المــوارد مــن خــالل مركــز القيــادة 
الوطنــي. وقــد أتــاح هــذا االتصــال الســلس لشــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر بنــاء ملــف تعريــف العمــالء ألكثــر مــن 4000 مســتخدم فــي مختلــف 

القطاعــات الرئيســية فــي جميــع أنحــاء قطــر.

أ - الخدمات

تقدم شركة مقدام لإلنذار المبكر الخدمات والحلول التالية:

نظام مراقبة اإلنذار المبكر المركزي  -
دعماً فنياً على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع  -

نظام مراقبة إنذار الحريق  -
تصميم التحكم المركزي  -

نظام إنذار التسلل والسطو  -
أعمال الصيانة  -

إنذار التسلل للمركبات   -
 

ب - المشاريع الرئيسية

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

نسبة االنجازقيمة المشروعطبيعة المشروعاسم العميل 
 

0٪2,987,000 عقد صيانة و رسوم تجديد الرخصة السنويةالشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات
تركيب أجهزة اإلنذار المبكر للمرضى) االرتياب( في مؤسسة الرعاية الصحية االولية

27  مركزاً صحياً
 1,471,680٪0

تركيب وربط اإلنذار المبكر  بلوحة نظام الحريق وزارة التعليم والتعليم العالى
الرئيسي في 233 مدرسة

 1,364,000٪79

25٪440,000 عقد صيانة ألجهزة اإلنذار المبكربنك قطر الوطنى
تركيــب أجهــزة اإلنــذار المبكــر بلوحــة نظــام الحريــق مؤسسة الرعاية الصحية االولية

الرئيســي فــي 30 مركــزاً صحيــاً
 278,500٪0

25٪254,400 عقد صيانة ألجهزة اإلنذار المبكرالبنك االهلى
56٪195,000 عقد صيانة و رسوم تجديد الرخصة السنويةالقطرية للطيران
0٪163,020 تركيب جهاز اإلنذار المبكر ضد السرقةبنك قطر الوطنى

70٪138,000 عقد صيانة ألجهزة اإلنذار المبكربنك الدوحة
22٪135,156 عقد صيانة ألجهزة اإلنذار المبكربنك قطر الدولى االسالمى
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ج - براءة اختراع

    شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر لديهــا بــراءة اختــراع مســجلة لــدى وزارة االقتصــاد والتجــارة منــذ عــام 2017. وتــم تســجيل نظــام اإلنــذار 
المبكــر كأفضــل طريقــة إلبــالغ 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. 

د - العالمات التجارية

    تعتمــد شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر علــى عالمــة تجاريــة خاصــة بأعمالهــا فقــط وال تعتمــد عليهــا لتحقيــق أي أربــاح. كمــا تتمتــع الشــركة 
بحــق اســتعمال العالمــات التجاريــة التابعــة لمورديهــا.

السريان / تاريخ االنتهاء العالمة التجارية
ُتعــد Bosch Group مــورًدا عالمًيــا رائــًدا للتكنولوجيــا والخدمــات، وتنقســم عملياتهــا إلــى أربعــة قطاعــات أعمــال: 

حلــول التنقــل والتكنولوجيــا الصناعيــة والســلع االســتهالكية وتكنولوجيــا الطاقــة والبنــاء.

ــات  ــع تقني ــر وتصن ــي تبتك ــة Fortune 100 الت ــي قائم ــة ف ــي إحــدى الشــركات المدرج شــركة Honeywell ه
لمواجهــة التحديــات الصعبــة المرتبطــة باالتجاهــات العالميــة الكبــرى مثــل الســالمة واألمــن والطاقــة. مــع مــا يقــرب 
مــن 110,000 موظــف حــول العالــم ، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 19,000 مهنــدس وعالــم ، لديهــم تركيــز صــارم علــى 

الجــودة والتســليم والقيمــة والتكنولوجيــا فــي كل مــا يصنعونــه ويفعلونــه.

هـ - الموظفون

    توظــف شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر موظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة والمهــارات الفنيــة. بلــغ عــدد موظفــي شــركة مقــدام 
ــاً منقســمين بشــكل عــام إلــى مديريــن وموظفيــن لإلنــذار المبكــر فــي ديســمبر 2021 حوالــي 27 موظف

العــددالوصف
3مديرون
24موظفون
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5.3 شركة مقدام للتكنولوجيا

    ُتعــد مقــدام للتكنولوجيــا واحــدة مــن أهــم تكتــالت التكنولوجيــا فــي قطــر، فهــي مؤسســة متكاملــة لألنظمــة وتوفــر مجموعــة واســعة مــن 
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وأنظمــة الصوتيــات والمرئيــات، وأنظمــة األمــن والســالمة، وأنظمــة الجهــد شــديد االنخفــاض، 

واألنظمــة الهندســية، والخدمــات والصيانــة، وخدمــات الهواتــف الالســلكية فــي القطاعــات المختلفــة.

    تعتبــر مقــدام للتكنولوجيــا طرفــاً فــي بعــض أكبــر المشــاريع فــي قطــر بفضــل عمــق واتســاع نطــاق خبرتهــا الرائــدة فــي الســوق. كمــا أنهــا 
تفخــر بمعــدالت مرتفعــة لالحتفــاظ بالعمــالء، وهــي شــهادة علــى أفضــل معاييــر التســليم التــي ينفذهــا فريقهــا الخبيــر المحتــرف. ويعتمــد عمــالء 
مقــدام للتكنولوجيــا عليهــا فــي توســعاتهم الخارجيــة بفضــل مجموعتهــا الواســعة مــن الشــراكات االســتراتيجية. وقــد أثبتــت مقــدام للتكنولوجيــا 
بفضــل خبرتهــا الواســعة قدرتهــا علــى تقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع وتطبيــق مهــارات التنفيــذ بفضــل امتالكهــا للمزيــج المناســب مــن حلــول 

التكنولوجيا.

أ - الخدمات

 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المتكاملــة وعروضــاً فريــدة لعمالئهــا بنــاًء علــى رؤى الســوق.      تقــدم مقــدام للتكنولوجيــا خدمــات حــوُّ
ــة والخدمــات المــدارة للشــركات والحكومــات فــي جميــع أنحــاء  ــا المعلومــات المتصل وهــي جهــة تزويــد دوليــة بالخدمــات لحلــول تكنولوجي
ــات  ــز البيان ــاون ومراك ــا التع ــن بينه ــة باالتصــاالت، وم ــاالت المتعلق ــن المج ــعة م ــة واس ــي مجموع ــراء ف ــارات الخب ــر استش ــم. وُتوفِّ العال

ــول الســحابية وإدارة المعلومــات والخدمــات المــدارة بالكامــل. والحل

الحلول

حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
األمن السيبراني  •

االتصاالت الموحدة والتشارك  •
)SDN( الشبكات المعرفة بالبرمجيات  •

 )NGNs( شبكات الجيل القادم  •
حلول الكابالت الهيكلية  •

خدمات تركيب الكابالت ذات الجهد المنخفض  •
شبكات األلياف الضوئية  •

الخدمات األمنية  •
األنظمة الالسلكية وحلول التنقل  •

TETRA حلول شبكة  •
 )AVLS( حلول نظام تحديد مستوى الصوت التلقائي  •

خدمات األمن والسالمة

فــي إطــار ســعي مقــدام للتكنولوجيــا إلــى تلبيــة متطلبــات العمــالء مــن حلــول األمــن والســالمة، فإنهــا تقــدم مجموعــة واســعة مــن خدمــات األمــن 
والســالمة المناســبة للشــركات والقطاعــات الحكوميــة والمســاكن. وتلبــي مجموعتهــا مــن المنتجــات والخدمــات والحلــول المتوافقــة مــع معاييــر 
إدارة النظــم األمنيــة بــوزارة الداخليــة االحتياجــات األمنيــة عبــر 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.
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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 واإلخالء 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 واإلخالء عن طريق الصوت المتكامل  •

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

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

انظمة كشف التطفل، واالتصال الداخلي  •
نظام إدارة المباني  •

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

الخدمات 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.
 

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 الالسلكية والتنقل  •

دمج نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات  •
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الخدمات السمعية والبصرية

ــا بــكل فخــر أول شــركة تحصــل علــى شــهادة ال APEx )جهــة تزويــد بالخدمــات الســمعية البصريــة الممتــازة(      تعــد مقــدام للتكنولوجي
ــا إدارة  ــمل خدماته ــات. وتش ــع التطبيق ــب جمي ــي تناس ــة الت ــمعية البصري ــول الس ــن الحل ــة م ــة كامل ــدم مجموع ــط، إذ تق ــرق األوس ــي الش ف
األزمــات وغــرف التحكــم، وصــاالت العــرض، والمســارح، واســتوديوهات البــث، والمالعــب، والمتاحــف، وغــرف مجالــس اإلدارة، وقاعــات 
المحاضــرات، والمختبــرات وغيــر ذلــك الكثيــر. وتحظــى بعمــالء فــي القطاعــات التاليــة: قطــاع الشــركات والتعليــم والعلــوم والثقافــة والتجــارة 
والضيافــة والرياضــة والقطــاع الحكومــي والمؤسســات العســكرية. وبفضــل خبــرات مقــدام للتكنولوجيــا، فقــد أصبحــت المؤسســات فــي جميــع 

ــزة علــى نحــٍو أفضــل إلدارة األزمــات، وللتعليــم والترفيــه للســكان الذيــن يتزايــد عددهــم بســرعة فــي المنطقــة. أنحــاء المنطقــة مجهَّ

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 ثالثي األبعاد، وتقنية الواقع االفتراضي  •
)BGM( نظام موسيقى الخلفية  •

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

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

المحاكاة الكهروضوئية  •
 

خدمات العمليات والصيانة 

تمتلــك شــركة مقــدام للتكنولوجيــا بصفتهــا المــزود الرائــد فــي مجــال الصيانــة والخدمــات الفنيــة خبــرة واســعة فــي خدمــات التشــغيل والصيانــة 
وهــي مــا زالــت ملتزمــة التزامــاً كامــالً بتقديــم أفضــل معاييــر الجــودة والقيمــة مقابــل المــال وراحــة البــال لعمالئهــا لتحقيــق األداء التشــغيلي 

األمثــل لعمليــات عمالئهــا. 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 الداخلية القطرية  -
)MOI QCDD(  

العنوان العام وإخالء الصوت  -
إدارة المباني  -

الحلول السمعية والبصرية  -
شبكة االتصال النشطة  -

خط مساعدة على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع  -
 

النظم الهندسية  •

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

أنظمة األدوات الميدانية )أجهزة تعمل بالضغط، أدوات التدفق، أجهزة التسوية، آالت درجة الحرارة وأجهزة الكشف والتحليل  -
  ، والصمامات، وما إلى ذلك( 

األجهزة واألنظمة الكهربائية األخرى  -
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ب - المشاريع الرئيسية

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

نسبة االنجازقيمة المشروعطبيعة المشروعاسم العميل 
 

أعمال الهندسة والمشتريات والتركيب والبناء لنظام قطر للطاقة 
PAGA ونظام CCTV ونظام معاودة الرد في 

العديد من محطات عمليات الغاز البحرية ومنصة 
NFA البعيدة عن الشاطئ

 76,756,934٪96

توريد وتركيب األعمال الميكانيكية والكهربائية الشركة الوطنية الصناعية للمقاوالت 
وأعمال السباكة

 75,000,000٪1

خدمات الصيانة الشاملة لمحطة إعادة تدوير الغاز قطر للطاقة 
لحقل دخان - 2022

 63,000,000٪4

أعمــال الهندســة والمشــتريات والتركيــب والبنــاء قطر للطاقة 
PS2 & PS3 لنظــام التحكــم فــي التوربينــات

 54,590,152٪79

ــرة شركة المناطق اإلقتصادية قطر ــي الوك ــم ف ــى التحك إنشــاء نظــام CCTV ومبن
ــة جــري الســمر اللوجســتية ومنطق

 52,001,848٪32

96٪48,714,294 توريد نظام CCTV وتركيبه وتشغيلهمؤسسة حمد الطبية
استبدال مرّحالت الحماية وكابالت الطاقة قوة 33 قطر للطاقة 

كيلو فولت في محطة الغاز الطبيعي المسال-3 في 
مسيعيد

 34,999,999٪0

10٪32,237,136 المبنى المقترح ألجنحة فندق فور سيزونكيو بيرق للتطوير واالستثمار العقارى
4٪31,999,750 نظام إدارة التعلم عن بعدوزارة التعليم والتعليم العالى

HIAEP-0042 - تجديد مطار الدوحة الدولي      شركة اتحاد المقاولين 
توريد النظم المقترحة وتركيبها واختبارها وتشغيلها 

)نظم CCTV، ACS، Active، الكابالت 
المنظمة، نظام UPS والعناوين العامة(

 31,143,577٪74

عقد من الباطن لتوفير خدمات األعمال جيكو للتجارة والمقاوالت 
 PK09 الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة

 )MU14,MU15, MU16, MU17, MU17,
MU18 & MU19( مدينة الياسمين، لوسيل

 29,940,000٪3

ترقية البنية التحتية لشبكة الواي فاي بمجمع محطة الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات 
الركاب

 27,363,572٪56

تشييد مبنى مركز بيانات النفط والغاز في شركة ميدجالف لإلنشاءات
QPSFA، منطقة الدخان

 25,281,926٪78

توريد تركيبات AVS & SCS لمشروع ميراج تيك للخدمات االمنية 
Falcon 5/F-15QA تجهيزات منصة

 20,416,000٪37

خدمات صيانة نظام الغاز ومكافحة الحريق لصالح شركة قطر غاز 
QG North

 19,738,570٪32
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نسبة االنجازقيمة المشروعطبيعة المشروعاسم العميل 
 

مشروع فندق برج كتارا التوأم، المجموعة 3، كونسبل قطر 
لوسيل

 15,692,275٪21

توريد كاميرات CCTV وتركيبها وتوفير الحرس األميري
التراخيص وأجهزة الشبكات

 14,478,013٪48

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
"كهرماء"

ترقية وحدة التحكم الطرفية بالمركز الوطني للتحكم 
في المحطات الفرعية األساسية في كهرماء

 16,453,554٪79

تصميم وإنشاء نظام UGS ELV ونظام األمان اورباكون للتجارة والمقاوالت 
في الطابق السفلي، وموقف انتظار السيارات، 
واألنفاق، والتوصيل بالمجلس اليومي وطابق 

الميزانين

 13,469,488٪51

تصميم وبناء شبكات نظم BGM وIPTV & AV اورباكون للتجارة والمقاوالت 
- المجموعات 1، 2، 5

 11,599,148٪69

توريد نظام CCTV وتركيبه واختباره وتشغيله المتحدون العرب لالنشاءات 
طبًقا لشروط إدارة النظم األمنية بوزارة الداخلية، 

أنظمة الهواتف/البيانات، التحكم في الوصول، نظام 
الساعة الرئيسية للمستشفى الكوبي في منطقة دخان

 11,230,353٪95

أعمــال EPIC لتركيــب عــدادات تدفــق الغــاز فــي قطر للطاقة
حقــول دخــان 

9,914,164٪4
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ج - العالمات التجارية

تعتمــد شــركة مقــدام للتكنولوجيــا علــى عالمــات تجاريــة خاصــة بأعمالهــا فقــط وال تعتمــد عليهــا لتحقيــق أي أربــاح. كمــا تتمتــع الشــركة بحــق 
اســتعمال العالمــات التجاريــة التابعــة لمورديهــا.

نبذة عن العالمات التجاريةالعالمات التجارية
ــات  ــزودي الخدم ــالء وم ــل العم ــن قب ــدة، م ــة رائ ــة صناعي ــهادة APEX كعالم ــراف بش ــم االعت ت
ــة  ــة والمتكامل ــمعية البصري ــرة الس ــة الخب ــل جمعي ــن قب ــهادة م ــذه الش ــدار ه ــة. ت ــمعية والبصري الس

ــتمر.  ــكل مس ــا بش ــث معاييره ــوم بتحدي ــدة تق ــة رائ ــة صناعي ــي مؤسس )AVIXA(، وه
جمعيــة تعمــل فــي مجــال التقنيــات الســمعية والبصريــة والتجــارب المتكاملــة، وهــي المســؤولة عــن 
ــي  ــارك ف ــك مش ــا مال ــا أنه ــم، كم ــاء العال ــة أرج ــي كاف ــة ف ــارض InfoComm التجاري ــم مع تنظي
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 المؤسســات واألفــراد مــن أكثــر مــن 80 دولــة.
ــات معالجــة  ــة وإدارة المحتــوى وتقني ــة تعمــل فــي مجــال الخدمــات الســمعية والبصري شــركة عالمي
الصــور، وتبتكــر الشــركة مجموعــة كاملــة مــن حلــول التقنيــات الســمعية والصوتيــة واألشــعة فــوق 
ــة  ــة والترفيهي ــال واألنشــطة التعليمي ــة الجــودة المناســبة لألعم ــدى عالي ــدة الم البنفســجية UVC بعي
والصناعيــة. وأطلقــت الشــركة بمــا فــي ذلــك حلــول اإلضــاءة المتقدمــة بالليــزر النقــي RGB، وحلــول 
تقنيــة SDVoE ومعالجــة الصــور المتطــورة وخــوادم الوســائط وحلــول شاشــات LED حيــث تعمــل 
ــة  ــات العالمي ــدًءا مــن الفعالي علــى تمكيــن األشــخاص مــن االســتمتاع بأفضــل التجــارب المشــتركة ب

الهائلــة وحتــى أصغــر التطبيقــات فــي شــتى بقــاع العالــم
ــب  ــا للمكات ــة وتصنيعه ــة المتقدم ــم واألتمت ــة التحك ــكار أنظم ــي مجــال ابت ــا ف ــدة عالمًي الشــركة الرائ
ومنشــآت الحــرم الجامعــي والمنــازل، حيــث تعيــد ابتــكار طريقــة حيــاة األشــخاص وعملهــم، كمــا تعمل 
ــو واإلضــاءة والظــالل  ــة الصــوت والفيدي ــة لمراقب ــول المتكامل شــركة Crestron مــن خــالل الحل
ــاة لألشــخاص فــي  ــة الحي ــا لتحســين نوعي ــى تبســيط التكنولوجي ــاخ وإدارتهــا والتحكــم فيهــا عل والمن
قاعــات مجالــس إدارة الشــركات وقاعــات المؤتمــرات والفصــول الدراســية وغــرف الفنــادق وقاعــات 

المحاضــرات والمنــازل.
ــركة  ــوم الش ــة. وتق ــوت الرقمي ــول الص ــرة وحل ــة المبتك ــة الصوتي ــع لألنظم ــركة كمصن ــل الش تعم
المصنعــة لوحــدات األعمــال بتطويــر حلــول صوتيــة عاليــة الجــودة وتصنيعهــا وتوزيعهــا تجمــع بيــن 
ــة  ــل األنظمــة الصوتي ــى تحلي ــم. وفــي مجــال االستشــارات، تعمــل الشــركة عل ــا والتصمي التكنولوجي
بالغــرف والمبانــي، كمــا طــورت بالتعــاون مــع شــركاء األعمــال حلــواًل صوتيــة كهربائيــة متوافقــة. 
ُتصنِّــع Pro Display مجموعــة مبتكــرة مــن الحلــول الســمعية والبصريــة والالفتــات الرقميــة 

المصممــة لألغــراض اإلعالنيــة واإلخباريــة والترفيهيــة
ــي  ــي مجال ــدة ف ــراء رائ ــد مــن  الخب ــد العدي ــى ي ــي تأسســت عــام 2000 عل ُتعــد شــركة Exida الت
الموثوقيــة والســالمة فــي العالــم. تعمــل الشــركة فــي مجــال اعتمــاد المنتجــات والمعرفــة المتخصصــة 

فــي ســالمة أنظمــة التشــغيل اآللــي وإدارة اإلنــذارات واألمــن الســيبراني والتوافــر.
ُتمثــل حلــول Cisco فــي الوقــت الراهــن أســس الربــط الشــبكي لمقدمــي الخدمــات وعمــالء الشــركات 
والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومنهــا المؤسســات والــوكاالت الحكوميــة والمرافق والمؤسســات 
ــزة  ــخاص وأجه ــط األش ــى رب ــا Cisco عل ــي تقدمه ــبكي الت ــط الش ــول الرب ــل حل ــة. وتعم التعليمي
ــى المعلومــات أو نقلهــا بغــض  ــر، ممــا يســمح لألشــخاص بالوصــول إل الحوســبة وشــبكات الكمبيوت

النظــر عــن تباينــات الوقــت أو المــكان أو نــوع نظــام الكمبيوتــر.
تعتبــر شــركة Aruba، إحــدى شــركات Hewlett Packard Enterprise، مــزوًدا رائــًدا 
ــبكات  ــدم ش ــركة وتق ــم الش ــة. وُتصم ــات المتنقل ــبكات المتطــورة للمؤسس ــى الش ــول الوصــول إل لحل

ــة. ــة GenMobile الرقمي ــات ومنص ــا المعلوم ــام تكنولوجي ــم أقس ــل تدع ــة للتنق ُمعّرف
شــركة Leviton هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال أجهــزة توصيــل األســالك الكهربائيــة وحلــول 
ــة  ــة التحتي ــة ومنتجــات البني ــة المنزلي ــط الشــبكي واألمــن واألتمت ــول الرب ــة اإلضــاءة وحل إدارة طاق
ــة  ــر مــن 25000 جهــاز لتلبي ــاج يتضمــن أكث ــدم شــركة Leviton خــط إنت ــة. وتق ــات التجاري للبيان
ــة  ــكنية والتجاري ــراض الس ــل األســالك لألغ ــزة توصي ــا ألجه ــن تخيله ــي يمك ــات الت ــة االحتياج كاف

ــة. والصناعي
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نبذة عن العالمات التجاريةالعالمات التجارية
ــى  ــم عل ــتقبل القائ ــة المس ــى صناع ــيبراني، وعل ــن الس ــال األم ــي مج ــل ف ــة تعم ــركة عالمي ــي ش ه
التقنيــات الســحابية باســتخدام تكنولوجيــا ُتغيــر طريقــة عمــل األفــراد والمؤسســات. وتســاعد الشــركة 
فــي مواجهــة أكبــر التحديــات األمنيــة فــي العالــم مــن خــالل االبتــكار المســتمر الــذي يســتفيد مــن آخــر 

التطــورات فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي والتحليــالت واألتمتــة والتنســيق. 
هــي شــركة بريطانيــة تعمــل فــي مجــال البرامــج واألجهــزة  األمنيــة، وتقــوم الشــركة بتطويــر منتجــات 
النقــاط النهائيــة لالتصــاالت والتشــفير وتأميــن الشــبكات وتأميــن البريــد اإللكترونــي وتأميــن األجهــزة 
ــان  ــج أم ــر برام ــى توفي ــي عل ــكل أساس ــز Sophos بش ــدة. وُترك ــدات الموح ــة وإدارة التهدي الجوال
للمنظمــات التــي يتــراوح عــدد مواقعهــا مــن 100 إلــى 5000 موقــع. وتعمــل Sophos أيًضــا علــى 
ــول مكافحــة  ــؤرة تركيزهــا، مــن خــالل حل ــازل، وإن كان هــذا ليــس فــي ب ــة المســتخدمين بالمن حماي
ــى  ــدف إل ــي ته ــة )Sophos Home / Home Premium( الت ــة والمدفوع ــات المجاني الفيروس

عــرض وظائــف المنتجــات.
 .)ADN( هــي شــركة أمريكيــة متخصصــة فــي خدمــات التطبيقــات والربــط الشــبكي  لنقــل التطبيقــات
وتعمــل شــركة F5 علــى دعــم التطبيقــات بــدًءا مــن مرحلــة التطويــر وخــالل دورة حياتهــا بالكامــل، 
ــث يتســنى للعمــالء - المؤسســات ومقدمــي الخدمــات  ــة متعــددة األوســاط الســحابية، بحي ــي أي بيئ ف
والحكومــات والعالمــات التجاريــة االســتهالكية - تقديــم تجــارب رقميــة متميــزة وآمنــة وعاليــة األداء.
تأسســت الشــركة فــي عــام 1987، وهــي مــزود عالمــي رائــد للبنيــة التحتيــة واألجهــزة الذكيــة فــي 
ــًدا  ــا رائ ــا المعلومــات واالتصــاالت )ICT(. وُتعــد شــركة Huawei مــزوًدا عالمًي مجــال تكنولوجي
للبنيــة التحتيــة واألجهــزة الذكيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وتلتــزم الشــركة مــن 
خــالل حلولهــا المتكاملــة فــي أربعــة مجــاالت رئيســية - شــبكات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــازل  ــخاص والمن ــة األش ــة لكاف ــات الرقمي ــر الخدم ــحابية - بتوفي ــات الس ــة والخدم ــزة الذكي واألجه

والمؤسســات.
توفــر أدوات التحكــم فــي شاشــات جــدار الفيديــو التــي تقدمهــا شــركة Datapath مرونــة وموثوقيــة 
ــادية  ــات اإلرش ــات والعالم ــى الالفت ــية وحت ــات المؤسس ــن االجتماع ــن أماك ــدًءا م ــك ب ــن وذل كبيرتي
الرقميــة فــي األماكــن المخصصــة للمبيعــات والضيافــة والبيــع بالتجزئــة. وســواًء أكنــت بحاجــة إلــى 
تحقيــق تكامــل مــع تقنيــة التعــرف علــى الوجــه، أم اســتخدام تلــك الوحــدات مــع مصابيــح LED أم 
أكان األمــر يتطلــب مســاحات صغيــرة أو وحــدات تحكــم منخفضــة الضوضــاء، أو فقــط التعامــل مــع 
كميــات كبيــرة مــن البيانــات فــي الوقــت الفعلــي، فإننــا نقــدم لــك منتجــات تلبــي احتياجاتــك ذات الصلــة 

بجــدار الفيديــو.
ــب  ــادق والمالع ــل الفن ــة مث ــن العام ــي األماك ــلحة ف ــن األس ــف ع ــام الكش ــركة Evolv نظ ــدم ش تق
والمؤسســات الحكوميــة. وتجمــع الشــركة بيــن تقنيــة االستشــعار القويــة والــذكاء االصطناعي المشــهود 
بكفاءتــه وتكامــل المنظومــة األمنيــة والتحليــالت المكانيــة الشــاملة لضمــان اكتشــاف التهديــدات بشــكل 

أكثــر أماًنــا ودقــة بســرعة وحجــم غيــر مســبوقين.
ــر  ــاء أكث ــة إنش ــدة بغي ــاق جدي ــى آف ــاالت إل ــة االتص ــدود تقني ــركة CommScope بح ــق ش تنطل
الشــبكات تقدًمــا علــى مســتوى العالــم، باإلضافــة إلــى تصميــم البنيــة التحتيــة لألجهــزة واســتخبارات 
الوضــع الهيكلــي ألصــول البرامــج وتصنيعهــا وتثبيتهــا ودعمهــا والتــي مــن شــأنها تمكيــن مجتمعنــا 
ــر  ــى تطوي ــالء عل ــع العم ــل م ــالل العم ــن خ ــعى م ــار. ونس ــق االزده ــل وتحقي ــن التفاع ــي م الرقم
شــبكات النطــاق العريــض والشــبكات المؤسســية والشــبكات الالســلكية لتعزيــز التقــدم وإنشــاء 
اتصــاالت مســتدامة. ويســاهم موظفونــا والحلــول التــي نطرحهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي إضفــاء 
ــذي ســيلبي احتياجــات  ــكار ال ــز االبت ــوم وتعزي ــات الي ــة تحدي ــى االتصــال ومواجه ــد عل ــوم جدي مفه

ــة. ــة التالي المرحل
نســعى جاهديــن فــي شــركة Juniper لتقديــم تجــارب شــبكات ُيمكــن أن ُتغيــر مــن طريقــة تواصــل 
األشــخاص وعملهــم وحياتهــم. وتعمــل حلولنــا مــن خــالل مواجهــة التعقيــد المتأصــل فــي عصــر الجيــل 
ــى  ــم وحت ــن التعلي ــدًءا م ــة - ب ــر أهمي ــز االتصــاالت األكث ــى تعزي الخامــس والحوســبة الســحابية عل
ــز  ــا هــو تعزي ــى أن التزامن ــة. كمــا تجــدر اإلشــارة إل ــة اآلمن ــة والخدمــات المصرفي ــة الصحي الرعاي

للنتائــج الحقيقيــة الخاصــة بالفــرق المعنيــة بالشــبكات وكل فــرد يســتفيد مــن تلــك الخدمــات.
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نبذة عن العالمات التجاريةالعالمات التجارية
ــن  ــات ُتمكِّ ــر تقني ــد بهــدف تطوي ــول مكافحــة التصي ــر حل ــدة فــي توفي ُتعــد PhishRod شــركة رائ
األشــخاص فــي المؤسســات مــن مواجهــة الهجمــات اإللكترونيــة. وتمتلــك الشــركة، مــن خــالل مقرهــا 
ــة فــي الشــرق  ــات المتحــدة ومكتبهــا اإلقليمــي فــي الشــرق األوســط، شــبكة قوي الرئيســي فــي الوالي

األوســط وأفريقيــا وأوروبــا وأســتراليا.
وجديــر بالذكــر أن الهــدف مــن إنشــاء شــركة PhishRod كان يتمثــل فــي معالجــة نواقــل التهديــدات 
ــن األشــخاص فــي المنظمــة كــي  المتعلقــة بالتصيــد. وتســعى الشــركة إلــى تطويــر حلــول عمليــة ُتمكِّ
ــا مهمــة  ــدات. وُتســهل حلولن ــد التهدي ــي تحدي ــوا دوًرا نشــًطا ف ــاع األول لهــا وليلعب ــوا خــط الدف يكون
ــل  ــار عم ــة إط ــة وأتمت ــي المؤسس ــف ف ــة األضع ــد الحلق ــات لتحدي ــي المؤسس ــن ف متخصصــي األم

ــة باألمــن الســيبراني. التوعي

تأتــي شــركة OneTrust علــى رأس الشــركات األســرع نمــًوا بقائمــة  Inc. 500 والمنصــة 
المؤسســية لتصنيــف الفئــات فيمــا يتعلــق بتفعيــل الثقــة. ومــع أكثــر مــن 12000 عميــل، منهــم ٪75 
مدرجيــن بقائمــة Fortune 100، تجعــل شــركة OneTrust الثقــة عامــاًل مميــًزا تنافســًيا، حيــث 
ــات،  ــان وإدارة البيان ــة واألم ــق بالخصوصي ــا يتعل ــة فيم ــة مركزي ــل ذكي ــات عم ــذ عملي ــوم بتنفي تق
والحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال )GRC(، والمخاطــر ذات الصلــة باألطــراف الثالثــة، واألخالقيــات 

.)ESG( ــة ــة بالحوكم ــة والمتعلق ــة واالجتماعي ــج البيئي ــال، والبرام واالمتث
ُتعــد شــركة Siemens قــوة عالميــة تركــز جهودهــا علــى مجــاالت الكهربــاء واألتمتــة والرقمنــة. 
وباعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر منتجــي التقنيــات الموفــرة للطاقــة والموفــرة للمــوارد فــي العالــم، ُتعــد 
الشــركة مــورًدا رائــًدا ألنظمــة توليــد الطاقــة ونقلهــا باإلضافــة إلــى عمليــات التشــخيص الطبيــة. كمــا 

تلعــب الشــركة دوًرا رائــًدا فــي مجــال حلــول البنيــة التحتيــة والصناعيــة.
ــحابية  ــات الس ــة للمنص ــول المتقدم ــاًل للحل ــا متكام ــزوًدا عالمًي ــد Communications iS5 م ُتع
للطاقــة الرقميــة الخاصــة باألمــن الســيبراني، تلــك المنصــات التــي يحتــاج فيهــا عمالؤنــا إلــى مســتوى 

عــاٍل مــن الموثوقيــة واألداء والوحــدة النمطيــة وقابليــة التوســع واألمــان.
ُتعــد Bandweaver أحــد المورديــن العالمييــن لحلــول أجهــزة االستشــعار البصــري الموزعــة عبــر 
قطاعــات النفــط والغــاز، وتوليــد الطاقــة والنقــل، باإلضافــة إلــى قطاعــي البنــاء واالتصــاالت. وتعمــل 
ــح مالكــي األصــول  ــة موزعــة وتصنيعهــا، ممــا يمن ــم أجهــزة استشــعار بصري ــى تصمي الشــركة عل
ــة  ــرارة الموزع ــة الح ــة درج ــة مراقب ــن أنظم ــع بي ــن خــالل الجم ــة األصــول م ــامالً لمراقب ــالً ش ح

.)OTDR( واإلجهــاد والضغــط ومقيــاس انعــكاس المجــال الزمنــي البصــري )DTS(
شــركة ZIV Automation UK هــي شــركة متخصصــة فــي أتمتــة شــبكات النقــل والتوزيــع توفــر 
ــدات  ــق بوح ــواًل تتعل ــركة حل ــدم الش ــا. وتق ــا ودعمه ــة وبرامجه ــات األتمت ــة بعملي ــزة الخاص األجه
التحكــم الطرفيــة )RTU( ونظــام التحكــم اإلشــرافي وتحصيــل البيانــات )SCADA( ونظــام إدارة 

ــم. مــوارد الطاقــة الموزعــة )DERMS( للعمــالء فــي جميــع أنحــاء العال
تعمــل شــركة FLIR Systems، Inc علــى تصميــم التقنيــات التــي تعــزز اإلدراك والوعــي 
وتطويرهــا وتصنيعهــا وتســويقها وتوزيعهــا، كمــا تقــدم FLIR حلــول استشــعار مبتكــرة فــي الحيــاة 
اليوميــة مــن خــالل أنظمــة التصويــر الحــراري وأنظمــة التصويــر بالضــوء المرئــي وأنظمــة تحديــد 

ــدات المتقدمــة. ــاس والتشــخيص وأنظمــة الكشــف عــن التهدي ــع وأنظمــة القي المواق

د - الموظفون

توظــف شــركة مقــدام للتكنولوجيــا موظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة والمهــارات الفنيــة. بلــغ عــدد موظفــي شــركة مقــدام للتكنولوجيــا 
فــي ديســمبر 2021 حوالــي 524 موظًفــا منقســمين بشــكل عــام إلــى مديريــن وموظفيــن

العــددالوصف
25مديرون
499موظفون
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5.4 شركة مقدام للخدمات التقنية

    كســبت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة ســمعتها المميــزة مــن خــالل تقديمهــا لمجموعــة واســعة مــن أفضــل الخدمــات التكنولوجيــة والهندســية 
ووفائهــا الدائــم باإلحتياجــات المتنوعــة لعمالئهــا. وأُنشــئت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل فــي مجــاالت خدمــات 

العمالــة الخارجيــة والعمليــات فــي جميــع أنحــاء دولــة قطــر.

    وبالنظــر إلــى الخبــرة األساســية لمجموعــة مقــدام فــي مجــال الخدمــات، عبــر 18 قطاعــاً مختلفــاً، بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز وتكنولوجيــا 
زة للســمعة فــي القطــاع. المعلومــات وغيرهــا، كانــت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة أحــد المســاهمين فــي تراكــم تلــك الخبــرات المعــزِّ

أ - الخدمات

    توفــر شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة الخدمــات اإلستشــارية وخدمــات إدارة المــوارد البشــرية التــي تفــي بإحتياجــات العمــالء. ويثــق عمــالء 
الشــركة بهــا بفضــل ســمعتها الطيبــة فــي القطــاع وتوفيرهــا ألعلــى معاييــر الكفــاءة فــي موظفيهــا والحــرص علــى تمكينهــم بالخبــرة الكافيــة 

ألداء المهــام علــى أكمــل وجــه. 

    وتتمثــل مزايــا شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة فــي الســماح لعمالئهــا بــإدارة أعمالهــم وعملياتهــم التجاريــة بتركيــز أكبــر وأداء أفضــل مــن 
خــالل إســنادهم لوظيفــة توظيــف المــوارد البشــرية للشــركة. ويتضمــن ذلــك المديريــن التنفيذييــن المؤقتيــن مــن المســتوى المتوســط ويتــم تنفيــذ 

كل التعيينــات علــى المســتوى التنفيــذي.

    وتحــرص الشــركة علــى التدريــب والتقييــم المســتمر لموظفيهــا والمراقبــة المســتمرة لــألداء لضمــان أن الموظفيــن المعاريــن لــدى عمــالء 
الشــركة يحصلــون علــى أفضــل تأهيــل يناســب الوظيفــة المطلوبــة. ويــؤدي ذلــك إلــى إرتفــاع مهــارات وخبــرات الموظفيــن وتوليــد أعمــال 

متكــررة وتوفيــر قاعــدة عريضــة مــن العمالــة الجاهــزة لتلبيــة متطلبــات العمــالء.

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

التوظيف العام للوظائف اإلدارية والفنية.  •
التوظيف المهني في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الهندسة، البنية التحتية، الشؤون المالية والقانونية،   •

المشتريات والعقود، الطب والعلوم.  
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ب - المشاريع الرئيسية

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

نسبة االنجازقيمة المشروعطبيعة المشروعاسم العميل 
 

توفير قوى عاملة للخدمات األرضية لمجموعة الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات
الخطوط الجوية القطرية

 542,435,832٪0

توفير قوى عاملة للخدمات األرضية للشركة القطرية الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات
لخدمات الطيران

 129,161,460٪0

عقد إلعارة العمالة حسب الطلب - قسم تشغيل هيئة االشغال العامة
وصيانة الطرق

 83,990,268٪16

عقــد توريــد حســب الطلــب لمشــغلي شــاحنات التحميــل شركة قطر للمواد األولية
وســائقي الشــاحنات الثقيلــة

 31,500,000٪0

تكنولوجيــا وزارة الصحة العامة فــي مجــال  توريــد مــوارد متخصصــة 
العامــة الصحــة  لــوزارة  المعلومــات 

 21,004,266٪44

82٪17,108,135 موارد متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلوماتقطر للطاقة
عقد توريد حسب الطلب - خدمات دعم متخصصة في هيئة االشغال العامة

مجال تكنولوجيا المعلومات 2019
 16,578,000٪64

خدمات صيانة ودعم حسب الطلب ألنظمة CCTV قطر للطاقة
وACS وPIDS.ANPR وINTERCOM و

UPS في مواقع متعددة بحرية وغير بحرية تابعة 
لقطر للبترول

 11,259,909٪19

ج - الموظفون

    توظــف شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة موظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة والمهــارات الفنيــة. بلــغ عــدد موظفــي الشــركة فــي 
ــا منقســمين بشــكل عــام إلــى مديريــن وموظفيــن ديســمبر 2021 حوالــي 279  موظًف

العــددالوصف
3مديرون
276موظفون
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6 - البيئة االقتصادية: 
   تهــدف رؤيــة 2030 إلــى تحويــل قطــر إلــى مجتمــع متقــدم قــادر علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. تقــوم هــذه الرؤيــة علــى أربــع ركائــز: 
التنميــة االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والبشــرية، والبيئيــة. الغــرض الرئيســي مــن التنميــة االقتصاديــة هــو خلــق تــوازن بيــن االقتصــاد القائــم على 

النفــط واالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، ممــا يســاعد علــى تنويــع إقتصــاد الدولــة وضمــان بيئــة أعمــال مســتقرة ومســتدامة.

يسلط الجدول أدناه الضوء على بعض المؤشرات اإلقتصادية الرئيسية لإلقتصاد القطري على مدى السنوات القليلة الماضية.

2021 20162017201820192020الوحدة مؤشرات إقتصادية مختارة
)مقدرة(

661.0 648.4 672.5 667.3 659.2 669.2 مليار لاير الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(
1.9 )3.6(0.8 1.2 )1.5(3.1 ٪نسبة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

615.8 529.4 640.0 667.3 586.4 552.3 مليار لاير الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(
2.5 )2.7()0.7(0.3 0.5 2.7 ٪نسبة التضخم

2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 مليون التعداد السكاني
211.5 189.4 240.0 232.4 188.7 195.1 مليار لاير اإليرادات الحكومية العامة

194.4 182.4 208.4 192.8 203.3 221.7 مليار لاير اإلنفاق الحكومي العام
363.4 381.7 398.6 348.2 302.4 258.0 مليار لاير الدين العام 

59.0 72.1 62.3 52.2 51.6 46.7 ٪نسبة الدين العام من الناتج المحلي 
50.5 )12.7(15.4 60.6 23.4 )30.1(مليار لاير رصيد الحساب الجاري 

8.2 )2.4(2.4 9.1 4.0 )5.5(٪نسبة رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي االجمالي 
المصدر: آفاق االقتصاد العالمي  2021/10 -  صندوق النقد الدولي

    مــن المتوقــع أن تبــدأ المرحلــة األولــى مــن مشــروع التوســعة فــي حقــل الشــمال )أكبــر حقــل غــاز فــي العالــم( والــذي ســيرفع إنتــاج الغــاز 
الطبيعــي المســال مــن حوالــي 77 مليــون طــن ســنوياً إلــى 110 مليــون طــن ســنوياً فــي عــام 2025، وســيتم تشــغيل المرحلــة األولــى مــن 
المشــروع بالكامــل بحلــول نهايــة عــام 2026. وفــي إطــار المرحلــة الثانيــة، ســترتفع الســعة إلــى 126 مليــون طــن ســنوياً بحلــول نهايــة عــام 

 .2027

ــم  ــى التعلي ــر عل ــكل أكب ــز بش ــع التركي ــط، م ــدى المتوس ــى الم ــة عل ــكيل السياس ــي تش ــد-19 ف ــة كوفي ــات جائح ــتمر تداعي ــع أن تس     يتوق
والمهــارات والسياســة الصحيــة والتكنولوجيــة. مــن المتوقــع أن تعمــل السياســات المؤيــدة للســوق علــى تحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز تدفقــات 
ــع  ــي جمي ــركات ف ــال الش ــن رأس م ــالك 100٪ م ــب بإمت ــي قطــر لألجان ــي ف ــتثمار األجنب ــون اإلس ــمح قان ــث يس ــي. حي ــتثمار األجنب اإلس

ــة. القطاعــات اإلقتصادي

    ومــن المتوقــع أيضــاً أن يســتمر دعــم برامــج اإلكتفــاء الذاتــي فــي قطــر، الــذي ضاعــف اإلنتــاج الزراعــي تقريبــاً منــذ عــام 2017، ممــا 
ــاج المحلــي فــي  ــة قطــر. حيــث لبــى اإلنت ــداً فــي تحقيــق األهــداف المحــددة فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي لدول يمثــل تقدمــاً جي
عــام 2021 أكثــر مــن 105٪ مــن إحتياجــات قطــر مــن منتجــات األلبــان و41٪ مــن إحتياجاتهــا مــن الخضــراوات ممــا ســاعد فــي الحــد مــن 
التضخــم. وتهــدف قطــر إلــى تلبيــة 70٪ مــن إحتياجاتهــا مــن الخضــراوات بحلــول نهايــة عــام 2022. تــدرك الحكومــة أهميــة ضمــان األمــن 
ــادة المخاطــر الجيوسياســية،  ــاخ، وزي ــاج الغذائــي العالمــي، بســبب تغيــر المن ــد، وتقلــب اإلنت ــذي يهــدده الطلــب المتزاي الغذائــي والمائــي، ال

والتــي يمكــن أن تهــدد العــرض. لذلــك ســيظل األمــن الغذائــي مــن أولويــات السياســات.
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6.1 السياسة المالية

ــر  ــى حــد كبي ــة، والتــي ســتتبع إل ــرادات المالي ــات فــي اإلي ــى دخــل الهيدروكربون ــر عل ــع أن تســتمر قطــر فــي اإلعتمــاد بشــكل كبي     يتوق
تحــركات ســوق النفــط. سيســتمر إرتفــاع أســعار النفــط والغــاز العالميــة فــي تقديــم دعــم قــوي علــى المــدى القريــب للوضــع المالــي لدولــة قطــر. 
يتوقــع أن يرتفــع متوســط أســعار النفــط الدوليــة بنســب محــدودة فــي عــام 2022، بعــد القفــزة بنســبة 66٪ فــي عــام 2021. وســيعتمد توقيــت 
القيمــة المضافــة )VAT( علــى مســار المتغيــرات الجديــدة لفيــروس كورونــا وتأثيرهــا. هــذا، إلــى جانــب النمــو اإلقتصــادي األســرع، ســيكون 
لــه تأثيــر إيجابــي علــى اإليــرادات الحكوميــة، وســوف يتســع الفائــض المالــي فــي عــام 2022، إلــى 5.7٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مــا 
يقــدر بنحــو 2.8٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2021. فــي األعــوام مــن 2023 إلــى 2025، بإفتــراض أن تمــت الســيطرة علــى 
الوبــاء، وعلــى الرغــم مــن اإلنخفــاض فــي أســعار النفــط والغــاز العالميــة فــي عــام 2026، فإنــه يتوقــع أن يتســع الفائــض المالــي إلــى ٪8.7 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــع بــدء تشــغيل المرحلــة األولــى مــن مشــروع توســعة حقــل الشــمال الشــرقي وبالتالــي تعويــض تأثيــر إنخفــاض 

األسعار.

6.2 السياسة النقدية
 

ــي  ــدة ف ــعار الفائ ــرات أس ــع تغي ــزي تتب ــع أن يواصــل مصــرف قطــر المرك ــي، يتوق ــدوالر األمريك ــلاير القطــري بال ــاط ال     نظــراً الرتب
اإلحتياطــي الفيدرالــي. وقــد أشــار بنــك اإلحتياطــي الفيدرالــي مؤخــراً إلــى أنــه قــد يحتــاج إلــى تنفيــذ ثــالث زيــادات فــي أســعار الفائــدة فــي عــام 
2022. ومــن المرجــح أن تحــذو الســلطات القطريــة حذوهــا، ومــن المتوقــع أيضــا الحفــاظ علــى سياســة ربــط العملــة طــوال فتــرة التوقعــات.

6.3 جائحة كوفيد-19

    يتوقــع أن االنتعــاش بعــد الجائحــة سيســتمر فــي عــام 2022، مــع توســع الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بنســبة 4 ٪، بعــد إنتعــاش بنســبة 
تقــدر بنحــو 5.5 ٪ فــي عــام 2021. لــن يكــون ظهــور متغيــر جديــد لفيــروس كورونــا، أوميكــرون، فــي أواخــر عــام 2021، عامــالً فــي 
تغييــر قواعــد اللعبــة للتعافــي اإلقتصــادي العالمــي. أوميكــرون أكثــر قابليــة لإلنتقــال، ولكــن علــى مــا يبــدو أقــل حــدة، مــن دلتــا. ومــع ذلــك، 
فــإن عــدداً كبيــراً مــن الحــاالت يمكــن أن يطغــى علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة. حتــى اآلن، حالــت معــدالت التطعيــم المرتفعــة دون حــدوث 
إرتفــاع حــاد فــي الحــاالت الشــديدة والوفيــات فــي اإلقتصــادات المتقدمــة. إذا تــم تأكيــد هــذا الســيناريو، فإننــا نتوقــع أن يتــم رفــع اإلجــراءات 

التــي تــم وضعهــا للحــد مــن إنتشــار أوميكــرون فــي اإلقتصــادات األكثــر تقدمــاً فــي أوائــل عــام 2022.

    سيســتمر طــرح لقاحــات فيــروس كورونــا فــي ضبــط اآلفــاق االقتصاديــة فــي عــام 2022 ومــا بعــده حيــث يصبــح التعايــش مــع الفيــروس 
ــى  ــز عل ــع التركي ــي عــام 2021، م ــم واســعة النطــاق ف ــة تطعي ــة تغطي ــت معظــم االقتصــادات المتقدم ــد. حقق ــي الجدي ــو الوضــع الطبيع ه
الجرعــات المنشــطة  فــي عــام 2022. وفــي الوقــت نفســه، تعنــي القيــود الماليــة واللوجســتية أن الجــداول الزمنيــة للتحصيــن العالمــي ســتمتد 

إلــى مــا بعــد عــام 2023 فــي معظــم البلــدان الناميــة.

    ســيظل التضخــم العالمــي مرتفعــا فــي 2022-2023، متجــاوزاً نســبة 5٪. إن االرتفــاع الحــاد المســتمر فــي معــدالت التضخــم يمثــل خطــراً 
آخــر علــى االنتعــاش. وممــا زاد مــن تفاقــم هــذا الخطــر االرتفــاع األخيــر فــي أســعار الطاقــة العالميــة األســعار التــي ســتظل مرتفعــة علــى 
األقــل طــوال شــتاء نصــف الكــرة الشــمالي )2022/2021(. ويتوقــع أن تبــدأ البنــوك المركزيــة الرئيســية فــي تشــديد السياســة النقديــة فــي عــام 
2022 لكبــح جمــاح التضخــم، لكنهــا ســتفعل ببــطء شــديد خوفــا مــن عرقلــة االنتعــاش االقتصــادي. لقــد أدت اســتجابات الحكومــات الماليــة 
لوبــاء كوفيــد-19 إلــى زيــادات حــادة فــي الديــن العــام فــي االقتصــادات المتقدمــة والناميــة وحيــث أن خدمــة هــذا الديــن متواضعــة، فإنــه مــن 

المتوقــع إســتمرار هــذه الديــون خصوصــاً فــي ظــل اإلرتفــاع الضئيــل ألســعار الفائــدة. 

    بــدأ برنامــج التطعيــم فــي قطــر فــي ديســمبر 2020، حيــث اســتهدف البرنامــج فــي البدايــة أولئــك الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامــاً، 
والبالغيــن المصابيــن بأمــراض مزمنــة والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي الخطــوط األماميــة. تتوفــر اللقاحــات للمواطنيــن والمقيميــن، 
الذيــن يشــكلون أكثــر مــن 85٪ مــن الســكان والغالبيــة العظمــى مــن موظفــي القطــاع الخــاص. لقــد دعمــت الثــروة االقتصاديــة النســبية لقطــر 
والبنيــة التحتيــة الصحيــة المتطــورة برنامــج التطعيــم، وستســتفيد الدولــة مــن نجاحهــا فــي هــذا المجــال لرفــع مكانتهــا الدوليــة. بحلــول نهايــة 
كانــون الثانــي )ينايــر( 2022، كانــت قطــر قــد أعطــت 5.78 مليــون جرعــة لقــاح - تكفــي لتطعيــم حوالــي 95٪ مــن الســكان بشــكل كامــل 

)بالنظــر إلــى الحاجــة إلــى جرعتيــن( - وأكثــر مــن 784000 جرعــة معــززة )30٪ مــن الســكان(.
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    بحلــول نهايــة ينايــر 2022، تــم تأكيــد أكثــر مــن 337500 حالــة إصابــة بفيــروس كوفيــد -19 فــي قطــر منــذ بــدء تفشــي الوبــاء. كان 
عــدد الوفيــات منخفضــاً، حيــث بلــغ عــدد الوفيــات 645 شــخصاً، ممــا يؤكــد النجــاح النســبي للحكومــة فــي التعامــل مــع تفشــي المــرض، بدعــم 
مــن نظــام رعايــة صحيــة عــام فعــال وســريع االســتجابة. ارتفعــت معــدالت اإلصابــة اليوميــة بشــكل كبيــر فــي األســابيع التــي أعقبــت الحالــة 
األولــى لمتغيــر أوميكــرون عالــي االنتقــال الــذي أبلغــت عنــه وزارة الصحــة فــي منتصــف ديســمبر 2021، مــن رقــم مــزدوج منخفــض إلــى 
4206 فــي 12 ينايــر - بمتوســط ســبعة أيــام متــداول )مــن أكثــر مــن 4000( أعلــى بكثيــر مــن الــذروة الســابقة فــي مايــو 2020 )مــن 1885(. 
وانخفــض معــدل اإلصابــة منــذ ذلــك الحيــن، حيــث انخفــض متوســط ســبعة أيــام إلــى 2200 حالــة فــي نهايــة ينايــر. تمشــيا مــع الخبــرة الدوليــة 
ألوميكــرون، لــم تكــن معــدالت التطعيــم المرتفعــة كافيــة لمنــع انتشــاره الســريع، ولكــن، إلــى جانــب اعتدالهــا بالنســبة للمتغيرات الســائدة ســابقاً، 

ضمنــت إبقــاء دخــول المستشــفى للحــاالت الحــادة والوفيــات منخفضــاً.

    يتوقــع أن تواصــل قطــر جهودهــا للحفــاظ علــى النشــاط االقتصــادي المحلــي كمــا هــو قريــب مــن الوضــع الطبيعــي قــدر اإلمــكان، مــع 
مراقبــة صارمــة وأنظمــة اختبــار قويــة. 

6.4 النمو االقتصادي

يسلط الجدول أدناه الضوء على بعض المؤشرات االقتصادية الرئيسية لالقتصاد القطري على مدى السنوات القليلة القادمة.

202120222023202420252026الوحدة مؤشرات اقتصادية مختارة
794.9 762.8 732.8 705.3 687.2 661.0 مليار لاير الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

4.2 4.1 3.9 2.6 4.0 1.9 ٪نسبة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(
778.3 741.6 709.8 678.8 658.4 615.8 مليار لاير الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

2.5 2.5 2.5 2.4 3.2 2.5 ٪نسبة التضخم
3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 مليون التعداد السكاني

278.6 263.9 254.0 249.1 239.9 211.5 مليار لاير اإليرادات الحكومية العامة
194.0 193.1 192.4 191.8 202.5 194.4 مليار لاير اإلنفاق الحكومي العام

305.1 309.1 313.1 317.1 349.5 363.4 مليار لاير الدين العام 
39.2 41.7 44.1 46.7 53.1 59.0 ٪نسبة الدين العام من الناتج المحلي 

67.0 56.2 54.8 49.4 76.1 50.5 مليار لاير رصيد الحساب الجاري 
8.6 7.6 7.7 7.3 11.6 8.2 ٪نسبة رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي االجمالي 

المصدر: آفاق االقتصاد العالمي  2021/10 -  صندوق النقد الدولي

   نتوقــع أن يتجــاوز الطلــب العالمــي علــى الغــاز الطبيعــي العــرض فــي عــام 2022 بســبب نقــص االســتثمار فــي سلســلة التوريــد ونقــص 
ــة  ــة انتعــاش أســعار الطاق ــى خلفي ــه عل ــع أن ــي عــام 2022. نتوق ــة مرتفعــة ف ــاز العالمي ــع أن تظــل أســعار الغ ــك مــن المتوق المخــزون. لذل
ــي عــام 2021(. كمــا  ــي عــام 2022 )مــن 1.9٪ ف ــى 4.0٪ ف ــة قطــر إل ــي لدول ــي الحقيق ــي اإلجمال ــج المحل ــة، سيتســارع نمــو النات الدولي
سيســتفيد االقتصــاد مــن اســتضافة كأس العالــم 2022، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الســياحة والنشــاط االقتصــادي غيــر النفطــي. ســتعمل 
ــد، علــى افتــراض احتــواء كوفيــد-19. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن ارتفــاع ثقــة  ــة للســياحة والخدمــات األخــرى بشــكل جي القطاعــات الفرعي
المســتثمرين بعــد المصالحــة بيــن قطــر والمجموعــة الرباعيــة العربيــة ســيوفر دعمــاً ذا مغــزى للنشــاط االقتصــادي فــي النصــف الثانــي مــن 
فتــرة التوقعــات. ومــع ذلــك، ســيتراجع النمــو إلــى 3.5٪ فــي المتوســط ســنوياً فــي األعــوام مــن 2023 الــى 2025 تماشــياً مــع انخفــاض 
أســعار النفــط والغــاز العالميــة. سيســتفيد االقتصــاد مــن بــدء تشــغيل المرحلــة األولــى مــن مشــروع توســعة حقــل الشــمال الشــرقي فــي عــام 

2026، وبالتالــي ســيرتفع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي إلــى 4.2٪ فــي ذلــك العــام.
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    بشــكل عــام، تكشــف المؤشــرات االقتصاديــة عــن صــورة صحيــة للغايــة، بصــرف النظــر عــن التعــرض الشــديد ألســعار النفــط ودورات 
ــاع  ــؤدي ارتف ــع أن ي ــة. فــي الواقــع، مــن المتوق ــى أســواق النفــط الدولي ــاً فــي الصــادرات واالعتمــاد االقتصــادي عل ــد تقلب ــاج التــي تول اإلنت
متوســط أســعار النفــط المقــدرة لعــام 2022 إلــى تعزيــز النمــو فــي ثــروة قطــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان جهــاز قطــر لالســتثمار متحفظــاً فــي 
اســتثماراته، حيــث ابتعــد عــن فئــات األصــول المحفوفــة بالمخاطــر ومــع تعــرض محــدود للنظــام المالــي العالمــي. وقــد أدى ذلــك إلــى الحفــاظ 
ــادة. ومــن المتوقــع  ــة لمصــرف قطــر المركــزي وجهــاز قطــر لالســتثمار فــي الزي ــى قيمــة األمــوال. سيســتمر صافــي األصــول األجنبي عل

حــدوث زيــادات أخــرى علــى المــدى المتوســط. 

ــات  ــإن تقني ــك، ف ــى ذل ــي المســتقبل. عــالوة عل ــة ف ــى مســتويات ثابت ــط والغــاز إل ــات قطــر مــن النف ــرة الحتياطي ــرات األخي     تشــير التقدي
المســح واالســتخراج المحســنة ال بــد أن تكشــف عــن االحتياطيــات اإلضافيــة التــي كانــت فــي الســابق إمــا غيــر معروفــة أو غيــر اقتصاديــة 

الســتخراجها.

6.5 رؤية مقدام المستقبلية لالقتصاد القطري 

    انبثقــت رؤيــة قطــر لعــام 2030 مــن إجمــاع علــى البنــاء علــى نقــاط القــوة بــدالً مــن التركيــز علــى نقــاط الضعــف. تهــدف قطــر إلــى إعــداد 
االقتصــاد للنمــو المســتدام وتحقيــق االســتقرار المالــي فــي اقتصــاد متقلــب يعتمــد علــى النفــط. إن وجــود آليــة دعــم للتعامــل مــع التغيــرات غيــر 

المتوقعــة فــي الطلــب أمــر حيــوي، لحمايــة حقــوق األجيــال القادمــة.

    لذلــك تشــجع الحكومــة المؤسســات والشــركات الخاصــة التــي ال تعتمــد علــى النفــط. لذلــك يعتبــر تنميــة المــوارد البشــرية  والبيئــة التنافســية 
اآلن ضرورييــن لتكويــن الثــروة، والحفــاظ علــى التحســينات الســريعة األخيــرة فــي البنيــة التحتيــة والصحــة.

    يعــد وجــود نظــام مصرفــي صحــي ومنفتــح وحيــوي شــرطاً أساســياً مطلًقــا لمجتمــع ريــادة األعمــال الــذي ترغــب قطــر فــي تطويــره. لذلــك 
ــد مــن القوانيــن للتعــرف علــى معاييــر وممارســات  ــم إصــدار العدي ــه. حيــث ت ــاء باالقتصــاد وتحديث ــة تدابيــر لالرتق تتخــذ الســلطات القطري

الســوق الدوليــة وتقديمهــا.

    عــالوة علــى ذلــك، أن الطلــب علــى النفــط ســيزداد إلــى حــد مــا علــى المــدى المتوســط ، مــع تضخــم معتــدل فــي األســعار وزيــادة حصــص 
اإلنتــاج. وهــذا مــن شــأنه أن يعيــد ميــزان الحســاب الجــاري لقطــر إلــى نــوع الفائــض كمــا كان فــي المعتــاد. سيســمح هــذا لدولــة قطــر بالعــودة 

لالســتثمار بشــكل كبيــر فــي تحديــث البــالد.
 

    بعــض الــدول حــددت أهدافــاً لحصــص الطاقــة المتجــددة. هــذه ليســت بالضــرورة أخبــاراً ســيئة للــدول المنتجــة للنفــط مثــل قطــر: فــي حيــن 
أن شــهية العالــم للنفــط لــن تتضــاءل فــي أي وقــت قريــب، هنــاك اآلن صناعــة جديــدة تناســب الخصائــص المتوطنــة فــي قطــر. أيضــاً، بفضــل 
نهجهــا المســؤول فــي نشــر الثــروة الســيادية، تمتلــك قطــر ثــروة ضخمــة مــن االحتياطيــات التــي يمكــن نشــرها لتطويــر قطــر لتصبــح مــزوداً 

لخدمــات الطاقــة النظيفــة فــي وقــت ال تســتطيع فيــه معظــم االقتصــادات المتنافســة األخــرى أن تحــذو حذوهــا.

ــة  ــا التحتي ــث بنيته ــي تحدي ــم. ف ــي العال ــة ف ــة لالقتصــادات الحديث ــة احتياجــات الطاق ــي تلبي ــط ف ــك، ال تكمــن الفــرص فق ــى ذل     عــالوة عل
الخاصــة، هنــاك فرصــة لقطــر للعمــل كمحفــز للتغييــر االقتصــادي فــي البلــدان المجــاورة. مــن خــالل االســتثمار المباشــر فــي هــذه االقتصادات، 

قــد تكــون قطــر بمثابــة سلســلة مــن التكنولوجيــا والتعليــم والخدمــات والهيــاكل والحوكمــة المطلوبــة.

    علــى المــدى الطويــل، فــي عالــم يتســم بإحتياجــات متزايــدة ومــوارد محــدودة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فــإن إعتمــاد قطــر علــى الــواردات 
لمعظــم الســلع غيــر الهيدروكربونيــة لــم يعــد مصــدر قلــق.  لقــد اتخــذت الدولــة خطــوات مســؤولة لتصبــح معتمــدة علــى نفســها بشــكل كبيــر فــي 
المــوارد التــي تحافــظ علــى الحيــاة، وخاصــة الغــذاء والمــاء والطاقــة. يمكــن للمــوارد الطبيعيــة فــي قطــر، إلــى جانــب النشــر الشــامل للتقنيــات 

المتاحــة حاليــاً والتقنيــات الجديــدة، أن تدفــع الدولــة إلــى األمــام، ممــا يمنحهــا موقعــاً يحســد عليــه فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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    أخيــراً، هنــاك المزيــد مــن األهــداف الطموحــة التــي قــد تســعى قطــر لتحقيقهــا. اآلن وقــد أصبحــت منخرطــة بشــكل كامــل مــع العالــم، فقــد 
تحقــق قطــر إمكاناتهــا كمنــارة فــي المنطقــة بيــن الــدول العربيــة لتكــون بمثابــة محفــز للرعايــة االجتماعيــة والحكــم الرشــيد. هــذه ليســت مجــرد 
تمريــن اجتماعــي؛ ســتؤدي الحوكمــة الرشــيدة إلــى  تحقيــق االســتقرار السياســي والمســاهمة فــي بنــاء صــورة جديــرة بالثقــة علــى الســاحة 

العالميــة ، والتــي بدورهــا ســتجذب االســتثمار األجنبــي المباشــر لتكملــة جهــود حكومــة قطــر لتحديــث االقتصــاد. 

ــر  ــواء تأثي ــي احت ــة ف ــاً للغاي ــي ناجح ــز الحكوم ــث كان التحفي ــى االقتصــاد القطــري حي ــف عل ــر طفي ــي تأثي ــي الحال     كان للوضــع الوبائ
كوفيــد-19، مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 3.8٪ خــالل الفتــرة مــن 2022 إلــى 2026 والــذي ســيدعم بشــكل 
أساســي االقتصــاد غيــر الهيدروكربونــي. وفقــاً لــوزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، سيســتمر قطــاع البنــاء فــي التوســع حتــى فــي حالــة 
عــدم وجــود مشــاريع جديــدة يتــم البــدء فيهــا. سيســتمر قطــاع الخدمــات فــي النمــو القــوي. مــن المتوقــع أن يكــون هــذا القطــاع هــو المســاهم 

الرئيســي فــي النمــو اإلجمالــي. ســيتم دعــم االقتصــاد الهيدروكربونــي مــن خــالل حقــول الغــاز الجديــدة.
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7 - استراتيجية المجموعة
 

ــة  ــة الميكانيكي ــاالت والهندس ــات واالتص ــة المعلوم ــاع تقني ــي قط ــاملة ف ــول ش ــات وحل ــدم خدم ــا كمق ــة أعماله ــركات التابع ــزاول الش     ت
ــات  ــة مــن نطاق ــا شــريحة مهم ــول والخدمــات، تغطــي كل منه ــر مجموعــة مــن الحل ــث توف ــة، حي ــة وخدمــات التشــغيل والصيان والكهربائي
ــة لتقديــم حلــول شــاملة بأعلــى معاييــر  وتخصصــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. وتعمــل الشــركات التابعــة فــي بيئــة مترابطــة ومتكامل
ــى  ــة الحصــول عل ــا لمواصل ــي تحظــى به ــدة الت ــة الرائ ــى االســتفادة مــن المكان ــة إل ــي الســوق. وتســعى الشــركات التابع ــز ف الجــودة والتمي

ــام والخــاص.  ــن الع ــي القطاعي ــا ف ــات واالتصــاالت لعمالئه ــة المعلوم ــي مجــال تقني ــي الســوق مــن خــالل ترســيخ شــراكتها ف ــا ف حصته

7.1 -  غـايتـــــنا

 أن نكون حافزاً للتغيير االجتماعي واالقتصادي اإليجابي في قطر.

7.2 - مهمـتــــنا 

أن نكون المؤسسة التقنية المفضلة للمؤسسات التي تسعى للحصول على الخدمات التقنية في قطر.
أن نكون المؤسسة التقنية المفضلة للمؤسسات التقنية األجنبية التي لديها تعامالت في دولة قطر.

7.3 - رســــالتنا 

    إضافة قيمة إلى المجتمع في قطر من خالل تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التقنية التي تلبي االحتياجات بكفاءة وفعالية، والذي 
تخدمه موارد بشرية كفؤة ومخلصة ومتفانية.

7.4 -  االستراتيجية

    تحــاول الشــركة رفــع قيمــة المســاهمة مــن خــالل اســتغالل مكانــة الشــركات التابعــة فــي تقديــم خدمــات رائــدة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت، وتعزيــز مكانتهــا لــدى العمــالء مــن خــالل الجــودة العاليــة وتنــوع الخدمــات. وهــذا مــن شــأنه رفــع قيمــة ملكيــة المســاهمين. 

تنوي الشركة تحسين القيمة والعائد الكلي للمستثمرين من خالل:

مراقبة خطط التنفيذ ونتائج الشركات التابعة من خالل النقاشات والمراجعات بين مجلس إدارة الشركة واإلدارة؛ أ. 
مراقبة عمليات إدارة النقد الخاصة بالشركات التابعة والمساهمة في التخصيص األمثل للنقد واستغالله. ب. 

   تواصــل 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:

أ. زيادة األعمال الحكومية

    تمثــل رؤيــة دولــة قطــر 2030 وبرنامــج تحقيــق الرؤيــة فرصــة كبيــرة لمقدمــي الخدمــات والحلــول الشــاملة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل والصيانــة مثــل الشــركات التابعــة. ولــدى الشــركات التابعــة بالفعــل عالقات 
راســخة مــع الجهــات الحكوميــة، حيــث مثلــت التعاقــدات الحكوميــة 27٪ مــن عائداتهــا خــالل عــام 2021، 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 النمــو. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع الشــركات التابعــة بأعلــى مســتوى مــن مســتويات التصنيــف فــي قطــاع مقدمــي الخدمــات 
فيمــا يتعلــق بالعقــود الحكوميــة فــي مجــال: 1( استشــارات تقنيــة المعلومــات، 2( تجــارة أجهــزة ومعــدات اإلنــذار واإلطفــاء والســالمة، 3( 
إدارة وتشــغيل العمالــة المهنيــة 4( تركيــب وتشــغيل وصيانــة كاميــرات وأجهــزة المراقبــة األمنيــة ممــا يمكنهــا مــن تقديــم عطــاءات لجميــع 

أعمــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الحكوميــة.
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ب - التركيز على التقنيات الناشئة

    تتابــع الشــركات التابعــة بانتظــام التقنيــات الجديــدة وشــرائح القطــاع واتجاهــات الســوق فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة 
ــر  ــة أكب ــم مقترحــات ذات قيمــة مضاف ــى تقدي ــدرة عل ــع الشــركات التابعــة بالق ــة. وتتمت ــة وخدمــات التشــغيل والصيان ــة والكهربائي الميكانيكي

لعمالئهــا لتحقيــق كفــاءة تنفيــذ األعمــال وتحســين اإلنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف، وذلــك مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق مــع عمالئهــا.

ج - التوسع من خالل التكنولوجيا المكملة

    ستســتخدم الشــركات التابعــة معرفتهــا وابتكاراتهــا وخبرتهــا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لتقديــم خدمــات مصممــة ومعــدة 
حســب طلــب عمالئهــا مــن أجــل تلبيــة احتياجــات قطاعاتهــم. 

د - المرونة من خالل العالقات التعاقدية غير الحصرية مع الموردين

    فــي الوقــت الــذي تولــي فيــه الشــركات التابعــة تقديــراً كبيــراً لشــراكتهم مــع المورديــن اإلســتراتيجيين، وعلــى الرغــم مــن أن الطبيعــة غيــر 
الحصريــة للتعاقــدات مــع تلــك الشــراكات قــد تــؤدي إلــى زيــادة منافســي الشــركات التابعــة – وهــو مــا يعــد أحــد المخاطــر – فــإن الشــركات 
التابعــة، فــي الوقــت ذاتــه، ُتظهــر مرونــًة أكبــر فــي طــرح منتجــات وحلــول مصممــة وفقــاً للمواصفــات التــي يشــترطها العميــل. وفــي كثيــر 

مــن األحيــان قــد يتطلــب ذلــك مــن الشــركات التابعــة شــراء منتجــات وخدمــات مــن مورديهــا غيــر االســتراتيجيين.

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

مهــا. وُتمثِّــل عالقــات العمــالء طويلــة      تحظــى الشــركات التابعــة بســمعة ممتــازة مــن حيــث الجــودة والخدمــات الدقيقــة والموثوقــة التــي ُتقدِّ
األمــد التــي أقامتهــا الشــركات التابعــة إلــى جانــب ســجلهم الحافــل بتنفيــذ المشــاريع بنجــاح وفــي الوقــت المحــدد دليــالً علــى جــودة العالمــة 
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 المعاييــر. كمــا أسســت الشــركات التابعــة مكتبــاً إلدارة المشــاريع موحــد فــي مجموعــة 
مقــدام القابضــة لضمــان الجــودة وتنفيــذ المشــاريع فــي الوقــت المحــدد. وســتعمل الشــركات التابعــة علــى تقّويــة هــذه العوامــل لتعزيــز ســمعتها 

القائمــة فــي الســوق لترســيخ عالقــات العمــالء وزيــادة تدفقــات اإليــرادات المحتملــة زيــادًة كبيــرًة.

و - تعزيز العالقات مع العمالء االستراتيجيين

    تعتــزم الشــركات التابعــة تعزيــز عالقاتهــم طويلــة األمــد مــع العمــالء االســتراتيجيين فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى الســواء. وكجــزء 
ــف  ــي مختل ــكل أفضــل ف ــات بش ــم الخدم ــز وتقدي ــة للتركي ــالء مثالي ــالك محفظــة عم ــة امت ــزم الشــركات التابع ــتراتيجية، تعت ــذه االس ــن ه م
القطاعــات التــي يعملــون فيهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك تراجــع الشــركات التابعــة باســتمرار خطــط تغطيــة الســوق لديهــم لضمــان التغطيــة المثالية 
والحفــاظ علــى العالقــات طويلــة األمــد مــع عمالئهــم. وســوف تســاعد قــدرة الشــركات التابعــة علــى تأســيس عالقــات مــع العمــالء وتعزيزهــا 

إلــى جانــب توســيع نطــاق الخدمــات التــي يقدمونهــا وبذلــك زيــادة إيراداتهــم وأرباحهــم.

ز- مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها

    تســعى الشــركات التابعــة باســتمرار إلــى تعزيــز الكفــاءة والقــدرات التشــغيلية وتحســينها فــي ســبيل تعزيــز هوامــش الربــح والفائــدة التــي 
ــع  ــا ذات الهامــش المرتف ــادة أعماله ــن خــالل زي ــا م ــادة أرباحه ــة لزي ــذا الســياق، تخطــط الشــركات التابع ــي ه ــى المســاهمين. وف ــود عل تع
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.

ح - تعزيز القدرات وتحسين الحوكمة المؤسسية

    تهــدف الشــركات التابعــة إلــى تعزيــز قــدرات الحوكمــة المؤسســية لديهــا مــن خــالل اســتخدام تنميــة المــوارد البشــرية لدعــم نموهــا بشــكل 
ــة وإدارة  ــز الحوكمــة المؤسســية مــن خــالل سياســات وإجــراءات رقابي ــى تعزي ــا تهــدف إل ــي لموظفيهــم. كم ــر المهن ــز التطوي فعــال وتعزي

المخاطــر بشــكل أفضــل.
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المزايا التنافسية للشركات التابعة  - 7.5

    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.

ــة وخدمــات  ــة والكهربائي ــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكي ــول وخدمــات تقني أ. محفظــة شــاملة مــن حل
ــة التشــغيل والصيان

    تقــدم الشــركات التابعــة خدمــات شــاملة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة وخدمــات التشــغيل 
ــة مــن الخدمــات المتعلقــة بذلــك، بــدءاً مــن خدمــات صيانــة األجهــزة والبرمجيــات األساســية حتــى أكبــر  والصيانــة، وتوفــر مجموعــة كامل
مشــاريع تكامــل األنظمــة ذات المكونــات واإلعــدادات المعقــدة. ويفضــل العمــالء 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 
عمالئهــا مــن تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت يمّكنهــا مــن زيــادة قاعــدة عمالئهــا وإقامــة عقــود طويلــة األجــل ومســتمرة مــع عمالئهــا، ومــن 
شــأن كل ذلــك أن يعــزز مــن مكانتهــا فــي الســوق. وتحتفــظ الشــركات التابعــة اليــوم بأعلــى مســتوى مــن االعتمــاد مــع مورديهــا االســتراتيجيين 
ــة بمنتجــات الشــركات التابعــة.  ــول والخدمــات المتعلق ــم الحل ــى تقدي ــة عل ــاءة عالي ــون ذوو كف ب ــون ومدرَّ ــون مؤهل حيــث يعمــل لديهــم موظف
واألهــم مــن ذلــك تتمتــع الشــركات التابعــة بالمهــارات الالزمــة لدمــج وتكامــل تقنيــات مختلفــة مــن مورديــن مختلفيــن لتزويــد عمالئهــم بأكثــر 
الحلــول شــموالً وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة. وتعــد هــذه عمليــة معقــدة 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 
إلبــالغ 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 مركــز القيــادة الوطنــي الــذي بــدوره يرســل الفريــق المختــص للســيطرة علــى الوضــع. 
وبفضــل بــراءة االختــراع هــذه، تمتلــك مقــدام لإلنــذار المبكــر حقوقــاً حصريــة لالختــراع المحمــي ببــراءة االختــراع، وبالتالــي منــع منافســيها 

مــن نســخ االختــراع أو دخــول الســوق أو التنافــس مــع الشــركة.

ج. تصنيف في الفئة األولى لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية

ــم  ــة. وت ــي وزارة المالي ــة ف ــم المشــتريات الحكومي ــدى إدارة تنظي ــى ل ــة األول ــف الفئ ــى تصني ــزة عل ــة حائ ــات التقني ــدام للخدم     شــركة مق
ــات  ــودة الخدم ــابقة وج ــرة الس ــي واإلداري والخب ــا الوضــع المال ــركة منه ــا الش ــي قدمته ــات الت ــن المعطي ــد م ــى العدي ــتناداً إل ــف اس التصني
المقدمــة. هــذا التصنيــف يتيــح للشــركة المشــاركة فــي هــذه المناقصــات لــدى الجهــات الحكوميــة وزيــادة نســبة النجــاح فــي هــذه المشــاريع.

 
د. اإلدارة الفعالة للمشاريع

    تعــد الشــركات التابعــة مــن أكثــر الشــركات تميــزاً فــي قطــاع شــديد التنافســية والتعقيــد مــن خــالل تطبيــق مســتويات عاليــة فــي مراقبــة 
المشــاريع مــن أجــل زيــادة ســرعة وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا إلــى عمالئهــا. وقــد أسســت الشــركات التابعــة مكتــب إدارة مشــاريع موحــد 
فــي مقــدام القابضــة، يتــم مــن خاللــه تنفيــذ عمليــات وإجــراءات فعالــة لمراقبــة الجــودة. ويضطلــع مكتــب إدارة المشــاريع أيًضــا بمســؤولية 
اإلشــراف علــى تطويــر موظفيــن مناســبين لــكل مشــروع باإلضافــة إلــى مراقبــة التمويــل وإعــداد الفواتيــر لــكل مشــروع. وتعتقــد الشــركات 
التابعــة أن هــذا النمــوذج ســيمكنهم مــن تحقيــق أعلــى معاييــر تقديــم الخدمــات مــن أجــل تلبيــة توقعــات العمــالء بــل وتجاوزهــا، وفــي نفــس 

الوقــت تحســين مواردهــم مــن أجــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن العوائــد.
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هـ. قاعدة العمالء الثابتة

    لقــد اكتســبت الشــركات التابعــة واحتفظــت بقاعــدة عمــالء ثابتــة تولــد أعمــاالً متكــررة للمجموعــة، فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى 
حــٍد ســواء، وتمتــد عالقتهــا مــع العمــالء علــى مــدى األربــع ســنوات. ويشــمل بعــض العمــالء االســتراتيجيين والثابتيــن كالً مــن: قطــر للطاقــة، 
ــد  ــي وســدرة للطــب واألبحــاث ومؤسســة حم ــد الدول ــان، ومطــار حم ــي، ومصــرف الري ــك قطــر الوطن ــري، وبن وأشــغال والحــرس األمي
ــة بأعمــال عمالئهــا وفهمهــم لهــا، يثــق كثيــر مــن  الطبيــة، وشــركة قطــر للبتروكيماويــات. وكدليــل علــى معرفــة الشــركات التابعــة المفّصل
العمــالء فيهــم لوضــع وتخطيــط اســتراتيجياتهم واســتثماراتهم المســتقبلية فــي مجــال تقنيــة المعلومــات. وقــد وّقعــت الشــركات التابعــة اتفاقيــات 

توريــد وخدمــات دعــم لســنوات عديــدة مــع عمالئهــم الرئيســيين.

و. نهج »العميل أوالً«

    تعتبــر الشــركات التابعــة أن جــودة خدماتهــم ومنتجاتهــم هــي المعيــار األساســي لســمعتهم. وتســعى إلــى تقديــم أعلــى مســتويات الجــودة 
والتميــز لتحقيــق رضــا العمــالء. وكمــا تعتبــر الشــركات التابعــة أن شــدة اهتمامهــم بالجــودة جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافتهــم الســائدة، والتــي قــد 
أدت إلــى اعتبــار الشــركات التابعــة كأحــد مقدمــي حلــول تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت األكثــر ثقــة فــي دولــة قطــر، كمــا يتضــح مــن عالقــات 
العمــالء طويلــة األمــد والعقــود طويلــة األجــل التــي حصلــت عليهــا الشــركات التابعــة. وتعتقــد الشــركات التابعــة أن المحافظــة علــى أعلــى 
مســتويات الخدمــة ســيعزز ســمعتهم الحاليــة ويعــزز وضعهــم فــي الســوق وعالقاتهــم مــع عمالئهــم الحالييــن باإلضافــة لزيــادة احتمــال جــذب 

عمــالء جــدد وكذلــك توســيع نطــاق أعمالهــم بموجــب تقديــم خدمــات جديــدة.

ز. النسبة االقتصادية المتعلقة بمنتجات وخدمات الشركات التابعة واألسعار التنافسية

    تشــتهر الشــركات التابعــة فــي الســوق بتقديــم أســعار تنافســية لخدماتهــم. ونظــراً لحجــم ونطــاق أعمالهــم، فبإمكانهــم التفــاوض علــى شــروط 
أفضــل مــع المورديــن الرئيســيين ممــا يتيــح لهــم مواصلــة تقديــم أســعار تنافســية لعمالئهــم مــع الحفــاظ علــى هوامــش صحيــة فــي الوقــت ذاتــه. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن القــوة الماليــة النســبية للشــركات التابعــة، مقارنــًة بأقرانهــم، تمكنهــم مــن تنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق، شــاملة 

لتقنيــات وخطــوط خدمــات متعــددة وعلــى مــدار عــدة ســنوات.
 

ح. العالمة التجارية أو هوية الشركات التابعة الثابتة

    عملــت الشــركات التابعــة بجهــد علــى تطويــر هويــة واضحــة لعالمتهــم التجاريــة لتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة وآمنــة تحظــى بثقــة 
ــة  ــركاء تقني ــع ش ــة م ــتمرة والقوي ــم المس ــن عالقاته ــة م ــركات التابع ــتفيد الش ــا تس ــات واالتصــاالت. كم ــة المعلوم ــاع تقني ــي قط ــالء ف العم

ــك:  ــي ذل ــا ف المعلومــات واالتصــاالت؛ بم
 ,CISCO, HP, Lenovo, Dell Technologies, F5 Networks Limited, Huawei :في تكنولوجيا المعلومات  -

 Nordern  
Milestone, Axis Communication, Bosch, Hanhwa-Techwin, Planet, Rasilient :في أنظمة األمن  -

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

BOSCH :في أجهزة اإلنذار  -

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 حــداً أدنــى مــن االعمــال. باإلضافــة الــى ان الشــركات التابعــة حائــزون 
ــة  ــا باإلضاف ــا لديه ــدام للتكنولوجي ــي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2007 ومق ــودة ف ــهادات الج ــى ش عل

ISO 27001:2013.

    وتمثــل الجوائــز واالعتمــادات التــي حصلــت عليهــا الشــركات التابعــة فــي الســنوات األخيــرة دليــالً علــى جــودة العالمــة التجاريــة والخدمــات 
التــي تقدمهــا. وتعتقــد الشــركات التابعــة أن هويــة العالمــة التجاريــة الفريــدة هــذه ستســاعدهم فــي الحفــاظ علــى مكانتهــم فــي الســوق وتعزيزهــا 

مــن خــالل أعمالهــم.
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ط. الموظفون المؤهلون وذوو الخبرة

ــد الشــركات التابعــة أن رأس المــال البشــري هــو أهــم  ــات العمــل. وتعتق ــة ُتعــّزز أخالقي ــة داخلي ــة تنظيمي ــع الشــركات التابعــة بثقاف     تتمت
ــد تمّكنــت الشــركات التابعــة مــن خــالل  ــذ ســنوات عــدة. وق ــة من ــد مــن موظفيهــا ذوي المهــارات العالي ــرة العدي أصولهــم. وتســتفيد مــن خب
الجهــود والخبــرات المســتمرة لموظفيهــم مــن إنشــاء نمــوذج عمــل مســتدام. ويتألــف الفريــق مــن مهندســي نظــم تقنيــة معلومــات وإتصــاالت 
مؤهليــن ومعتمديــن ومهندســين متخصصيــن لخدمــات مــا قبــل البيــع ومديــري حســابات، ويعملــون جميعــاً علــى تعزيــز قيمــة الشــركات التابعــة 
وروح العمــل فيهــم فــي جميــع تخصصــات وخدمــات تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت. وقــد حافظــت الشــركات التابعــة علــى عالقــات جيــدة مــع 

موظفيهــم، وال توجــد نزاعــات ُمهــدد بهــا أو وشــيكة.

ي. المعرفة المحلية

    مــن أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي نمــو الشــركات التابعــة هــو معرفتهــم العميقــة وفهمهــم العميــق لثقافــة وبيئــة العمــل الخاصــة بعمالئهــم، 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــٍد ســواء. وتمكــن هــذه المعرفــة المفصلــة والفهــم العميــق للشــركات التابعــة مــن تقديــم حلــول مخصصــة 
حســب الطلــب لعمالئهــم، غالبــاً مــن جانــب موظفيــن ذوى كفــاءٍة وفهــم عــاٍل يعملــون معهــم بشــكل مباشــٍر. كمــا يقــدر المــوردون المعرفــة 
المحليــة والفهــم العميــق للشــركات التابعــة، ممــا يتيــح لهــم الوصــول إلــى الســوق القطــري مــن خــالل الشــركات التابعــة فضــالً عــن إرســاء 
وجودهــم فــي دولــة قطــر. ويفســر ذلــك الشــراكات الراســخة والمفيــدة للطرفيــن التــي عززتهــا الشــركات التابعــة مــع مورديهــم بمــرور الوقــت.

 
ك. نموذج األصول المخفضة

ق الشــركات التابعــة، فــي إطــار نمــوذج أعمالهــم الحالــي، خدمــات مــا بعــد البيــع وتبيعهــا وتخصصهــا وتدمجهــا وتقدمهــا، وذلــك فيمــا      ُتســوِّ
يتعلــق بمنتجــات وخدمــات تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت المقدمــة بواســطة جهــات خارجيــة؛ وال ُتصمــم الشــركات التابعــة أو تمتلــك منتجــات 
أو خدمــات ُمســجلة بإســمها فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت ويعنــي ذلــك أن نمــوذج أعمالهــم ليــس ذا كثافــة رأســمالية. وفــي عــام 
2021، بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة غيــر المتداولــة 18,3 مليــون لاير قطــري )بإســتثناء قطعــة األرض بقيمــة 27.3 مليــون لاير قطــري(، 

أي مــا يعــادل 9,1٪ مــن إجمالــي األصــول البالــغ 201,7 مليــون لاير قطــري )عــن نفــس الفتــرة(.

    تتمثــل الميــزة الرئيســية للحفــاظ علــى إنخفــاض تكاليــف رأس المــال فــي منــح الشــركات التابعــة المرونــة فــي التكيــف مــع التغيــرات التــي 
يشــهدها الســوق، ولهــذا النمــوذج أيًضــا ميــزة إضافيــة تتمثــل فــي عــدم تحمــل الشــركات التابعــة مســؤولية إختيــار العمــالء للبرامــج أو خيــارات 
التهيئــة الخاصــة. كمــا أن الشــركات التابعــة ال تتعــرض للمخاطــر بســبب خلــل أو تقــادم أو عطــل المنتــج علــى ســبيل المثــال ألنهــا ليســت طرفــاً 
فــي اتفاقيــة ترخيــص المســتخدم النهائــي المبرمــة مــع العمــالء - أُبرمــت هــذه االتفاقيــة بيــن المــورد والعمــالء بصــورة مباشــرة فيمــا يتعلــق 

بالعالقــات التعاقديــة للشــركات التابعــة والمورديــن مــن جهــة والمورديــن والعمــالء مــن جهــة أخــرى.

ل. 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.  -
الحاجة إلى مواءمة األعمال التجارية مع أحدث التقنيات )مثل األتمتة والروبوتات والحوسبة السحابية 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، وانطالقــاً 
مــن ضخامــة أعمالهــم وعــروض خدماتهــم المتنوعــة، فــإن الشــركات التابعــة تحتــل موقعــاً يمكنهــا مــن خاللــه أن تحصــد ثمــار هــذا النمــو
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8  - مناقشة وتحليل اإلدارة

    تســتند مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز المالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة واإليضاحــات المرفقــة بهــا كمــا 
فــي 31 ديســمبر للســنتين الماليتيــن 2020 و2021، فضــالً عــن المعلومــات الــواردة تحــت بنــد )تقريــر مدقــق الحســابات والبيانــات الماليــة(، 

ويجــب قراءتهــا باالقتــران معهــا. 

8.1  -  بيان الدخل

20212020باللاير القطري
146,334,982 284,264,816 اإليرادات

 )96,286,011()224,967,106(التكلفة التشغيلية
50,048,971 59,297,709 إجمالي الربح

-31,625 إيرادات أخرى
)24,189,429()26,502,852(مصاريف إدارية وعمومية

)655,265()1,455,059(خسائر انخفاض قيمة األصول المالية
25,204,277 31,371,424 األرباح التشغيلية للسنة

)441,640()2,376,604(مصاريف اإلدراج
)1,184,621()439,029(تكلفة التمويل

23,578,016 28,555,792 صافي الربح للسنة
المصدر: القوائم المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021 

    تقــّدم المناقشــة التاليــة تحليــالً بشــكل عــام للعوامــل الجوهريــة التــي تؤثــر علــى نتائــج عمليــات المجموعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة31 
فــي ديســمبر 2020 و2021.

اإليرادات

    تحصــل المجموعــة علــى إيراداتهــا عبــر ثــالث شــركات تابعــة: شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر، وشــركة مقــدام للتكنولوجيــا، وشــركة مقــدام 
للخدمــات التقنيــة.  حيــث يتــم مــن خــالل هــذه الشــركات تقديــم الخدمــات التكنولوجيــة، والتشــغيل والصيانــة، والشــبكات، والنظــم، ونظــم أمــن 
المعلومــات. وفــي عــام 2021، شــكلت مســاهمة اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة مــا نســبته 70,7٪ مــن شــركة مقــدام للتكنولوجيــا، و٪23,4 

مــن شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة، و5,9٪ مــن شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر.

نسب إيرادات الشركات التابعة من المجموع الكلي

المصدر: البيانات المالية المدققة للشركات التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

شركة مقدام للتكنولوجياشركة مقدام للخدمات التقنية
شركة مقدام لإلنذار المبكر

٪23 ٪71

٪6
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     حققــت  المجموعــة نمــواً فــي حجــم األعمــال، حيــث بلغــت اإليــرادات 284.3 مليــون لاير قطــري للفتــرة الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 
مقابــل 146.3 مليــون لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وبنســبة نمــو بلغــت 94.3٪. إذ ســاهم تخفيــف قيــود كورونــا فــي تســريع وتيــرة تنفيــذ 
االعمــال واســتدراك التراجــع الســابق فــي معــدالت تنفيــذ المشــاريع والربحيــة. ولقــد حققــت شــركة مقــدام للتكنولوجيــا نمــواً بنســبة ٪116,2 
فــي عــام 2021 وايضــا لقــد حققــت كل مــن  شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر نمــواً فىــي اإليــرادات بنســبة 26,2٪، و شــركة مقــدام للخدمــات 

التقنيــة بنســبة 39,6٪ خــالل عــام 2021 لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.
 

2020 2021 باللاير القطري
284,264,816146,334,982اإليرادات

 94,3٪التغير السنوي )٪(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

    إســتطاعت مجموعــة مقــدام القابضــة خــالل العــام 2021 توقيــع عقــود جديــدة بقيمــة إجماليــة بلغــت 625 مليــون لاير قطــري متجــاوزة 
بذلــك األهــداف الســنوية للعــام 2021. كمــا بلغــت القيمــة االجماليــة للعقــود الجــاري تنفيذهــا حوالــي 1170 مليــون لاير قطــري، فيمــا تبلــغ 
قيمــة األعمــال المتبقيــة منهــا حوالــي 730 مليــون لاير قطــري. أمــا فيمــا يتعلــق بالعــروض المقدمــة والجــاري التفــاوض عليهــا مــع العمــالء، 
فقــد بلغــت حوالــي 2900 مليــون لاير قطــري، وتتــراوح نســبة الترســية المتوقعــة وفقــاً للمؤشــرات التاريخيــة مــن 20٪ الــى 30٪. كمــا بلــغ 
معــدل االحتفــاظ بالعمــالء حوالــي 90٪. يؤكــد مجلــس اإلدارة علــى أهميــة هــذه المؤشــرات، حيــث تعــد هــذه المؤشــرات العامــل الرئيســي فــي 

بنــاء توقعــات اإليــرادات وصافــي االربــاح المســتقبلية وتعزيــز قيمــة حقــوق المســاهمين.

التكلفة التشغيلية

    تمثــل التكلفــة التشــغيلية شــراء جميــع أنــواع المعــدات، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الشــبكات وأدوات إدارة البيانــات 
والخــوادم وأجهــزة االتصــاالت الموحــدة ومــا إلــى ذلــك، وبالنظــر ألهميــة التكاليــف التشــغيلية بالنســبة لإليــرادات فيمــا يلــي البيانــات المتعلقــة 

بهــا بصــورة مطلقــة ومئويــة:

2020 2021 باللاير القطري
224,967,10696,286,011التكلفة التشغيلية

65,8٪79,1٪كنسبة مئوية من اإليرادات )٪(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

    لقــد إرتفعــت التكلفــة التشــغيلية بنســبة 133,6٪ فــي 2021 مــن حوالــي 96.3 مليــون لاير قطــري فــي 2020 إلــى 225.0 مليــون لاير 
قطــري فــي 2021، ويرجــع هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي الــى النمــو فــي حجــم اإليــرادات. يضــاف الــى ذلــك، ارتفــاع تكاليــف النقــل والشــحن 

واالرتفــاع فــي كلــف المــواد االلكترونيــة نتيجــة نقــص انتــاج المعالجــات المركزيــة علــى المســتوى العالمــي.  
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إجمالي الربح

    فــي عــام 2021، إرتفــع إجمالــي الربــح بنســبة 18,5٪ مــن50.0 مليــون لاير قطــري فــي 2020 إلــى 59.3 مليــون لاير قطــري فــي 
2021، وُيعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى االرتفــاع فــي حجــم  اإليــرادات بســب تخفيــف قيــود جائحــة كورونــا بدولــة قطــر، بينمــا انخفــض  
ــة المباشــرة  ــادة التكلف ــذا بشــكل أساســي عــن زي ــج ه ــد نت ــي 2021 ، وق ــى 20,9٪ ف ــي 2020 إل ــن 34,2٪ ف ــح م مســتوى هوامــش الرب
ــحن  ــل والش ــف النق ــاع تكالي ــى ارتف ــود إل ــذه القي ــث أدت ه ــى، حي ــى اإلقتصــاد العالم ــا عل ــا وتأثيره ــة كورون ــود جائح ــبب قي ــال بس لالعم
واالرتفــاع فــي كلــف المــواد االلكترونيــة نتيجــة نقــص إنتــاج المعالجــات المركزيــة علــى المســتوى العالمــي، يضــاف إلــى ذلــك لجــوء الشــركة 

إلــى تعاقــد مــن الباطــن مــع مــزودي الخدمــات لمواكبــة الزيــادة فــى حجــم العقــود.

2020 2021 باللاير القطري
59,297,70950,048,971إجمالي الربح

34,2٪20,9٪هامش الربح اإلجمالي )٪(
  هامش الربح اإلجمالي للشركات التابعة )٪(:

28.9٪14.9٪شركة مقدام للتكنولوجيا
26.2٪23.1٪شركة مقدام للخدمات التقنية 

80.6٪80.8٪شركة مقدام لإلنذار المبكر
المصدر: البيانات المالية للشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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 للمجموعــة. وقــد 
شــكلت نســبة رواتــب ومزايــا الموظفيــن 68.4٪ مــن إجمالــي المصاريــف العامــة واإلداريــة فــي عــام 2021.

    لقــد ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن 24.2 مليــون فــي 2020 إلــى 25.5 مليــون فــي 2021 بنســبة 9,6٪ ، وقــد نتــج هــذا 
فــي المقــام األول عــن ارتفــاع قيمــة مصاريــف الموظفيــن وتعييــن موظفيــن جــدد. 

2020 2021 باللاير القطري
26,502,85224,189,429المصاريف اإلدارية والعمومية
16.5٪9.3٪كنسبة مئوية من اإليرادات )٪(

9.6٪التغير السنوي )٪(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

خسائر انخفاض قيمة األصول المالية

   تقــوم إدارة المجموعــة بشــكل دوري بمراجعــة الذمــم المدينــة لتقييــم مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص إنخفــاض 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 

ــة المتوقعة.  االئتماني
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   إختــارت المجموعــة قيــاس مخصصــات الخســارة لموجوداتهــا الماليــة بمبلــغ يســاوي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا. عنــد 
تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة 
ــا.  المتوقعــة. تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد زادت بشــكل كبيــر إذا تجــاوزت فتــرة االســتحقاق 90 يوًم

تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تخلــف عــن الســداد عندمــا:

- من غير المحتمل أن يقوم المدين بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى  
   إجراءات مثل تحقيق الضمان )إن وجد(؛ أو

- تجاوز األصل المالي فترة استحقاق تزيد عن 90 يوًما.  

2020 2021 باللاير القطري
1,455,059655,265خسارة انخفاض قيمة األصول المالية

0.5٪0.5٪كنسبة مئوية من االيرادات )٪(
122.1٪ التغير السنوي )٪(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

   إرتفــع مخصــص خســارة التدنــي فــي قيمــة األصــول الماليــة بنســبة 122.1٪ فــي عــام 2021 مــن 0,7  مليــون لاير قطــري فــي 2020 
إلــى 1.5 مليــون لاير قطــري فــي 2021. ويعــزى ذلــك لتقييــم المجموعــة للذمــم المدينــة ومــدى صحــة تحققهــا وارتــأت االدارة تســجيل 1.5  

مليــون لاير قطــري عــن عــام 2021.

تكلفة التمويل

تشكل مصروفات الفائدة تكاليف القروض والتمويل، ويبين الجدول التالي مبالغ تلك المصاريف، ونسبتها من اإليرادات:

2020 2021 باللاير القطري
439,0291,184,621تكاليف التمويل

0.8٪0.2٪كنسبة مئوية من االيرادات )٪(
)62.9٪(التغير السنوي )٪(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

  تشــمل تكاليــف التمويــل تكاليــف القــروض والرســوم المصرفيــة والتكاليــف اإلداريــة فــي البنــوك وغيرهــا. وخــالل عــام 2021، انخفضــت 
األعبــاء الماليــة بنســبة 62.9٪ مــن 1,2 مليــون لاير قطــري فــي 2020 إلــى 0,4 مليــون لاير قطــري فــي 2021. وقــد نتــج ذلــك فــي المقــام 
ــرة  ــل أعمالهــا مــن خــالل أرباحهــا الســنوية والقــروض قصي ــى تموي ــى الســداد المبكــر للتســهيالت وقدرتهــا عل ــدرة المجموعــة عل األول لق
االجــل لتمويــل االعمــال. لــدى المجموعــة ثالثــة قــروض مختلفــة تــم اقتراضهــا بهــدف تمويــل األعمــال بنســبة فائــدة مــن 4.5٪ إلــى ٪5.75، 

تتــراوح مــدة إســتحقاق هــذه القــروض مــن 2022 إلــى 2024.
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صافي الربح للسنة

  خــالل عــام 2021، ارتفــع صافــي الربــح بنســبة 21.1٪ مــن 23.6 مليــون لاير قطــري فــي 2020 إلــى 28.6 مليــون لاير قطــري فــي 
2021. وُيعــزى ذلــك لإلرتفــاع فــي اإليــرادات.

2020 2021 باللاير القطري
28,555,79223,578,016صافي الربح عن السنة

16.1٪10.1٪كنسبة مئوية من االيرادات )٪(
 21.1٪التغير السنوي )٪(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8.2 - بيان المركز المالي

يوضح الجدول التالي بيان المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 و2021 

2020 2021 باللاير القطري
  الموجودات

45,520,78037,673,468الموجودات غير المتداولة
156,212,23365,782,950الموجودات المتداولة
201,733,013103,456,418مجموع الموجودات

 

  حقوق المساهمين والمطلوبات

88,379,31459,823,523حقوق المساهمين
10,141,16716,611,048المطلوبات غير المتداولة

103,212,53227,021,847المطلوبات المتداولة
201,733,013103,456,418إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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الموجودات غير المتداولة

عقارات ومعدات

    قامــت الشــركة بشــراء أرض تبلــغ مســاحتها 3.167 متــراً مربعــاً بتكلفــة قدرهــا 27.3 مليــون لاير قطــري فــي 15 أكتوبــر 2018، وذلــك 
لتأســيس مقرهــا الرئيســي. وتتألــف المعــدات بشــكل رئيســي مــن أجهــزة الكمبيوتــر والخــوادم وغيرهــا مــن األجهــزة المســاعدة. ولــم تشــهد 
القيمــة الدفتريــة الصافيــة تقلبــاً جوهريــاً فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 2020 إلــى 2021، باســتثناء إضافــة ســيارات وبعــض االدوات 
والمعــدات وحاســب آلــي  خــالل عــام 2021 بقيمــة 1.8 مليــون لاير قطــري تماشــياً مــع التوســع فــي حجــم األعمــال الــذي تخطــط لــه الشــركة 

فــي األعــوام القادمــة.

التغير السنوي )٪(2020 2021 باللاير القطري
ال ينطبق27,272,00027,272,000أراض

38.2٪2,120,4601,534,265سيارات
)28.9٪(1,217,3591,711,260مفروشات، وتجهيزات ومعدات مكتبية

107,0٪289,423139,817أدوات ومعدات
100.0٪ 167,732أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

1.3٪31,066,97430,657,342صافي القيمة الدفترية
 29.6٪15.4٪كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )٪(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

الموجودات المتداولة
النقد وأرصدة لدى البنوك

ــد(  ــد المقي ــة )النق ــات البنكي ــل الضمان ــه مقاب ــظ ب ــدي المحتف ــوك والهامــش النق ــدى البن ــوك مــن أرصــدة ل ــدى البن ــد وأرصــدة ل ــف النق    يتأل
لمناقصــات المشــاريع.  حيــث إرتفعــت أرصــدة النقــد والهامــش النقــدي بنســبة 22,0٪ فــي 31 ديســمبر 2021 بالمقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 

العــام الســابق.

2020 2021 باللاير القطري
44النقد في الصندوق

5,943,30210,035,899النقد في البنك
12,099,4094,754,213الهامش النقدي المحتفظ به مقابل ضمانات بنكية )النقد المقيد(

18,042,71614,790,116اإلجمالي
14.3٪8.9٪كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )٪(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

   تتألــف الذمــم المدينــة وذمــم مدينــة أخــرى مــن المبالــغ المســتحقة التــي يتــم تحميلهــا علــى العمــالء كمطالبــات فــي تاريــخ تحريــر كل ميزانيــة 
عموميــة. لقــد إرتفعــت الذمــم المدينــة والمدينــة األخــرى بنســبة 139.7٪ فــي 31 ديســمبر 2021 مــن 37.9 مليــون لاير قطــري فــي 31 
ديســمبر 2020 إلــى 90,9 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2021. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو اإلرتفــاع فــى قيمــة اإليــرادات 

بمقــدار 137.9 مليــون لاير قطــري خــالل عــام 2021.
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ــا علــى تاريــخ االســتحقاق، فــي  ــة الخاصــة بعمــالء بعــد مــرور 90 يوًم     تتبــع المجموعــة سياســة مفادهــا وضــع مخصــص للذمــم المدين
حيــن أنــه ال يوضــع أي مخصــص لعمــالء القطــاع الحكومــي إلــى أن يمــر علــى تاريــخ اســتحقاق الرصيــد أكثــر مــن 5 ســنوات. إرتفعــت  
ــى  ــي 31 ديســمبر 2020 إل ــون لاير قطــري ف ــي 31 ديســمبر 2021 مــن 8,0 ملي ــة بنســبة 16,4٪ ف ــم المدين ــاض الذم مخصصــات إنخف
9.3 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2021. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك تقييــم المجموعــة للذمــم المدينــة ومــدى صحــة تحققهــا .

    مّثــل إجمالــي الذمــم المدينــة التــي لــم يمــض علــى تاريــخ إســتحقاقها 30 يومــاً مــا نســبته 76.4٪ وإجمالــي الذمــم المدينــة المســتحقة مــا بيــن 
31 إلــى 60 يومــاً مــا نســبته 8.6٪ وإجمالــي الذمــم المدينــة المســتحقة مابيــن 61-90 يومــاً مــا نســبته 1.5٪ وتمّثــل إجمالــي الذمــم المدينــة 
التــي مضــى علــى تاريــخ إســتحقاقها أكثــر مــن 90 يومــاً بشــكل رئيســي عمــالء ذوي صلــة بالقطــاع الحكومــي والــذي تــم تمديــد آجــال الدفــع 

لهــم مــا نســبته 4,1٪ مــن إجمالــي الذمــم وتمثــل متأخــرات اإلســتحقاق األخــرى مــا نســبته 9,4٪ مــن إجمالــي الذمــم.

كنسبة مئوية من 2020 2021 باللاير القطري
إجمالي الذمم المدينة 

2021 )٪(
ً 76.4٪75,326,06126,884,838أقل من 30 يوما
8.6٪318,442,0142,517,398 - 60 يوماً
1.5٪611,508,6391,503,065 - 90 يوماً

4.1٪4,015,4601,163,549أكثر من 90 يوماً
9.4٪9,250,0006,250,000متأخرات اإلستحقاق- أكثر من 90 يوًما

100.0٪98,542,17338,318,850 اإلجمالي
 1,639,8257,566,366األرصدة المدينة األخرى

)7,950,000()9,250,000(مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة
90,931,99837,935,216صافي الذمم المدينة والمدينة األخرى

36,7٪45,1٪كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )٪(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

موجودات عقود

   تنجــم مبالــغ موجــودات العقــود  عــن الفــرق بيــن تحقــق اإليــرادات )علــى أســاس نســبة اإلنجــاز( ودورة الفواتيــر )علــى أســاس المراحــل 
ــود بنســبة 484.8٪ فــي 31 ديســمبر 2021، مــن 4.5 مليــون لاير  الرئيســية المتفــق عليهــا مــع العمــالء(. إرتفــع صافــي موجــودات العق
قطــري فــي 31 ديســمبر 2020 إلــى 26.2 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2021. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو التوســع فــي 

حجــم أعمــال المجموعــة.

التغير السنوي )٪(2020 2021 باللاير القطري
56.4٪573,144,971366,570,773قيمة العمل المنجز بالتكلفة باإلضافة إلى الربح المنسوب

51.1٪)362,093,637()546,960,906(الفواتير على العقود قيد التنفيذ
484.8٪26,184,0654,477,136اإلجمالي

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

  ضمن اإلجراءات المتخذة  الخاصة بعملية اإلدراج، نجحت إدارة المجموعة في الحد من المستحق من االطراف ذات عالقة.   

2020 2021 باللاير القطري
054,527معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
0.1٪0.0٪كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )٪(

)100,0٪(التغير السنوي )٪(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

المطلوبات 

القروض

    قامــت المجموعــة بالحصــول علــى القــروض المســتحقة فــي تواريــخ متفاوتــة مــن 2020 حتــى 2024، بشــكل رئيســي لتمويــل مشــاريع 
العمــالء. لقــد إرتفعــت القــروض بواقــع  14.9مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2021، حيــث كانــت تبلــغ 15.3 مليــون لاير قطــري فــي 
31 ديســمبر 2020 ثــم إرتفعــت  إلــى 30.2 مليــون لاير قطــري فــي 31 ديســمبر 2021. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو الزيــادة فــي 

القــروض قصيــرة األجــل المخصصــة لتمويــل المشــاريع. 

2020 2021 تاريخ االستحقاقسعر الفائدةباللاير القطري
5.7520224,969,6738,197,190٪قرض بنكي مضمون

-   5.75202218,112,055٪قرض مقابل إيصال األمانة
4.5020247,100,9007,100,900٪قرض الدعم الحكومى ) كوفيد-19(

30,182,62815,298,090  اإلجمالي
14.8٪15.0٪كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين )٪(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى
 

    تتألــف الذمــم الدائنــة بشــكل رئيســي مــن مــوردي التكنولوجيــا الذيــن يقدمــون خدمــات التنفيــذ وغيرهــا مــن خدمــات الدعــم. إرتفعــت الذمــم 
ــي 31 ديســمبر  ــون لاير قطــري ف ــى 76.7 ملي ــي 31 ديســمبر 2020 إل ــون لاير قطــري ف ــن 21.6 ملي ــع بنســبة 254.7٪ م ــة للدف الدائن
2021. وكان الســبب الرئيســي وراء الزيــادة فــي معــدل االئتمــان لــدى المورديــن ممــا أدي إلــى الزيــادة فــي معــدل أيــام دوران الذمــم الدائنــة 
ــك، التوســع فــي حجــم أعمــال  ــى ذل مــن 82 يومــاً كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 إلــى 124 يومــاً كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. يضــاف ال
المجموعــة الــذي أدى الــى زيــادة اعــداد المورديــن والقــدرة علــى الحصــول علــى إئتمــان لتمويــل المشــتريات الخاصــة بالعمليــات التشــغيلية. 

2020 2021 باللاير القطري
76,650,45621,610,453ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى

12482معدل أيام دوران الذمم الدائنة )يوم(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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مكافآت نهاية الخدمة

    ُتعــد مكافــآت نهايــة الخدمــة شــرطاً نظاميــاً بالنســبة لجميــع الشــركات القطريــة، وتكــون مســتحقة الدفــع للموظفيــن عنــد إقالتهــم أو إنهــاء 
عقــود عملهــم فــي المجموعــة. هــذا وقــد ارتفعــت مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن بمعــدل 44.8٪ فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 2020 
إلــى  30 ديســمبر 2021 . وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو زيــادة عــدد الموظفيــن خــالل عــام 2020، وزيــادة فتــرة خدمــة الموظفيــن 

الذيــن يتــم إحتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة لهــم بعــد إتمــام عامهــم األول مــع المجموعــة والــذي تــم اإلعتــراف بــه فــي 31 ديســمبر 2021.

حقوق المساهمين

2020 2021 باللاير القطري
50,000,00010,000,000رأس المال 

2,855,5794,211,638االحتياطي القانوني
35,523,73545,611,885األرباح المدورة

88,379,31459,823,523مجموع حقوق المساهمين
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

بلغ رأس مال الشركة 50.0 مليون لاير قطري في شكل 50.0 مليون سهم مكتتب بالكامل بقيمة إسمية قدرها واحد لاير قطري.

    اإلحتياطــي القانونــي هــو شــرط نظامــي بالنســبة لجميــع الشــركات القطريــة. وتلتــزم الشــركة بموجــب اللوائــح األخيــرة بتخصيــص إحتياطــي 
قانونــي بعــد إســتيعاب الخســائر المتراكمــة )إن وجــدت( مــن خــالل تخصيــص 10٪ مــن صافــي الدخــل إلــى أن يســاوي اإلحتياطــي 50٪ مــن 
رأس المــال حيــث أن اإلحتياطــي بلــغ 3.2 ٪ مــن رأس المــال فــي 2021 مقارنــة بنســبة 7.0٪ فــي 2020 فقــد إنخفضــت نســبة اإلحتياطــى 
32,2 ٪  نتيجــة إســتخدام اإلحتياطــي فــي زيــادة رأس المــال . ويعتبــر اإلحتياطــي غيــر متــاح لتوزيعــات األربــاح. مــع ذلــك ووفقــاً للنظــام 
األساســي للشــركة القائــم حتــى 31 ديســمبر 2021، يجــب علــى الشــركة تخصيــص 10 ٪ مــن صافــي الدخــل إلــى أن يســاوي اإلحتياطــي 

50٪ مــن رأس المــال، وســوف تتوقــف الشــركة عــن هــذه التحويــالت حتــى بلــوغ االحتياطــي 50 ٪ مــن رأس المــال.

    ولقــد إنخفضــت األربــاح المــدورة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 ديســمبر 2020 إلــى 31 ديســمبر 2021 ويرجــع ذلــك إلــى إســتخدام األربــاح 
المــدورة فــى زيــادة رأس المــال والمحــول إلــى اإلحتياطــى القانوني.

    قــرر المجلــس التوصيــة إلــى الجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة 75٪ مــن رأس مــال الشــركة بحيــث يــوزع أرباحــاً 
نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 35٪ مــن رأس مــال الشــركة وبمبلــغ إجمالــي 17.5 مليــون لاير وتــوزع أســهم مجانيــة علــى المســاهمين بنســبة 
40٪ مــن خــالل زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ 20.0 مليــون لاير ليصبــح 70.0 مليــون لاير بــدالً مــن 50.0 مليــون لاير، وذلــك بإتخــاذ 

اإلجــراءات التاليــة:-

تحويل مبلغ 2,855,579 لاير قطري من االحتياطي القانوني الى رأس المال.   •  
تحويل مبلغ 17,144,421 لاير قطري من األرباح المدورة الى رأس المال.   •  
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8.3 - التدفقات النقدية

يلخص الجدول التالي وضع التدفقات النقدية للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2020و 2021.

2020 2021 باللاير القطري
51,129,421)10,089,834(صافي النقد )المستخدم فى(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

)1,812,805()1,542,104(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
)43,112,262(7,539,341صافي النقد الناتج من/)المستخدم فى( األنشطة التمويلية

6,204,354)4,092,597(صافي )النقص ( /الزيادة في النقد وشبه النقد
10,035,9033,831,548النقد وشبه النقد - في 1 يناير،

5,943,30610,035,903النقد وشبه النقد - في 31 ديسمبر،
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    مــع الزيــادة المطــردة فــى االعمــال وفــي الذمــم المدينــة والذمــم المدينــة االخــرى فقــد تأثــرت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة 
التشــغيلية .

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

   يتمثــل صافــي النقــد فــى االنشــطة االســتثمارية فــى بيــع االســتثمارات المتاحــة للبيــع و تمويــل نفقــات رأســمالية بقيمــة 1.8 مليــون لاير 
قطــرى خــالل 2021

صافي النقد من األنشطة التمويلية

    توجــه الشــركة بصــورة منتظمــة التمويــل الخارجــي إلــى تمويــل مشــاريعها وهــي ممارســة عاديــة فــي قطــاع أعمالهــا. كمــا حولــت الشــركة 
جــزءاً مــن النقديــة إلــى النقديــة المقيــدة كضمــان لبعــض التســهيالت البنكيــة.
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8,4 - صافي المديونية المالية

    يوضــح الجــدول التالــي صافــي المديونيــة الماليــة لمجموعــة مقــدام القابضــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 و2021، والتــي تــم إســتخالصها 
بــدون أي تغييــر جوهــري مــن البيانــات الماليــة.

2020 2021 باللاير القطري
)14,790,116()18,042,716(النقد وما يعادله

25,086,0793,941,040الدين المالي الجاري
)10,849,076(7,043,363صافي المديونية المالية )األموال الجارية(

5,096,54911,357,050الدين المالي غير الجاري
12,139,912507,974صافي المديونية المالية

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8,5 - التغيير الجوهري والسلبي

ليس ثمة تغييرات سلبية في الوضع المالي للمجموعة منذ إصدار البيانات المالية المدققة األخيرة وحتى تاريخه.
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9 - المسؤولية  البيئية والمجتمعية

نظرة عامة على البيئة والمجتمع والحوكمة

   تهــدف مجموعــة مقــدام دومــاً إلــى تحقيــق األفضــل. تــدرك مقــدام أهميــة الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة فــي أي 
منظمــة، ومــن ثــم، فهــي ال تدخــر جهــداً فــي ترســيخ ثقافــة ُمعــدة جيــداً ُتســهم فــي تعزيــز البيئــة وتقديــم األفضــل للمجتمــع. لقــد جــرى تطويــر 
النهــج واإلســتراتيجية المتعلقيــن بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة بمجموعــة مقــدام وتنفيذهمــا فــي كافــة الشــركات التابعــة علــى نحــو يتوافــق مــع 

رؤيــة قطــر الوطنيــة. 

رؤيـــة قـطــــر لالســتدامة

   تمضــي دولــة قطــر قدمــاً فــي تحولهــا إلــى مجتمــع متقــدم يتســنى لــه الحفــاظ علــى تنميتــه وتوفيــر مســتوى معيشــي متميــز لشــعبها، وتحــدد 
رؤيــة قطــر الوطنيــة األهــداف طويلــة المــدى للدولــة، كمــا تقــدم إطــاراً يتســنى مــن خاللــه إعــداد اســتراتيجيات وخطــط تنفيذيــة وطنيــة.

الحداثة والحفاظ على التقاليد  •  
احتياجات الجيل الحالي واألجيال المستقبلية  •  

النمو الُمدار والتوسع غير المنضبط  •  
حجم العمالة الوافدة ونوعيتها ومسار التنمية المختار  •  

النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وإدارة البيئة  •  
 

نقاط التركيز الرئيسية المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة

األدوار والمسؤوليات

    ُتنفــذ اإلســتراتيجية ذات الصلــة بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة الخاصــة بمجموعــة مقــدام تنفيــذاً جيــداً مــن خــالل أعضــاء اللجنــة المعنيــة 
بالبيئــة والمجتمــع والحوكمــة الذيــن يأخــذون علــى عاتقهــم ضمــان االلتــزام باألخالقيــات التزامــاً مســؤوالً وترســيخ ثقافــة تنظيميــة متميــزة فــي 

المجموعــة. ويتحمــل موظفونــا ولجنــة التدقيــق والمخاطرالمســؤوليات التاليــة:-

اإلشراف على اإلستراتيجية ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة الخاصة بالمجموعة، وكذلك سياساتها وعمليات األعمال  •
  ذات الصلة بها واإلشراف على عمليات إعداد التقارير ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وعمليات اإلفصاح الخارجية

  بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

التأكد من أن المجموعة تلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، باإلضافة إلى القواعد والمدونات والمعايير غير  •
  الملزمة.

اإلشراف على إجراءات العناية الواجبة ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة فيما يتعلق بأي استثمار مقترح وتقديم   •
اقتراحات بناًء على النتائج.  

ما الذي يتسنى لنا فعله
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العوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع
 

العوامل البيئية

التغير المناخي  •  

كفاءة الطاقة واستخدام الموارد  •  
انبعاثات الهواء ونوعية الهواء  •  

صحة المحيطات والتنوع البيولوجي  •  
إدارة النفايات  •  

    تلتــزم مجموعــة مقــدام بالتخلــص مــن المخلفــات اإللكترونيــة بطريقــة صحيحــة مــن خــالل جهــات خارجيــة معتمــدة. أمــا مخاطرالصعــق 
ــدات  ــداء مع ــن خــالل إرت ــة م ــل اآلمن ــر ظــروف العم ــى توفي ــظ عل ــدام تحاف ــة مق ــإن مجموع ــة، ف ــي والمخاطــر األخــرى الميداني الكهربائ
الوقايــة الشــخصية وإرشــادات الســالمة والــدورات التوعويــة المســتمرة. ُيمثــل اإلجهــاد الحــراري خطــراً مســتمراً يؤثــر علــى صحــة العامليــن 
ــك  ــى ذل ــواء ومــا إل ــى األقنعــة وأماكــن اإلي ــة إل ــة، باإلضاف ــرة إلزامي ــرات إســتراحة قصي ــدام فت ــك، وضعــت مجموعــة مق وســالمتهم، ولذل

للمســاعدة فــي الحــد مــن اإلجهــاد.

ــى  ــدام عل ــات دائمــاً مــا ُتمثــل عامــل خطــر. وبالتالــي، عملــت مجموعــة مق ــات واإلصاب ــإن الوفي     ال توجــد حــوادث كبيــرة؛ ومــع ذلــك ف
تجهيــز فريــق مــن مقدمــي اإلســعافات األوليــة ورجــال اإلطفــاء المدربيــن تدريبــاً جيــداً والذيــن يتواجــدون فــي الوقــت المناســب للتعامــل مــع 

مثــل هــذه المخاطــر.
ُتعد جائحة كوفيد 19 التهديد األكبر في هذا القطاع، وتعمل الشركة باستمرار على توفير التدريب للعاملين وفًقا لإلرشادات الحكومية.

العوامل المجتمعية 

الصحة والسالمة والعافية  •  
رأس المال البشري / عالقات الموظفين  •  

التنوع واالندماج  •  
سلسلة اإلمداد وعمليات الشراء المسؤولة  •  

إشراك المجتمع.  •  

تعمــل مقــدام علــى تقييــم المســائل المتعلقــة بحقــوق الموظفيــن وصحتهــم ومصلحتهــم بعنايــة )مثــل ســجل الصحــة والســالمة فــي مــكان العمــل 
ومعاييــر العمــل( والحفــاظ علــى عالقــات جيــدة مــع العمــالء والمجتمعــات بوجــه عــام.

تحث مجموعة مقدام بفاعلية على تبني ممارسات عمل آمنة وسياسات لرفاهية الموظفين وبذل جهود من أجل  •  

   تحقيق التنوع واالندماج في جميع شركات المجموعة.
تنفذ مجموعة مقدام بانتظام برامج لرفاهية الموظفين وتبني سياسات محددة بوضوح ضد التمييز في مكان العمل  •  

   ومنع التحرش الجنسي.
التحدي الرئيسي الحالي الذي يواجهنا هو جائحة كوفيد 19 ومتغيراتها التي أثرت سلباً على صحة جميع األطراف  •  
   المعنية وسالمتهم، ومع ذلك، فقد اتخذنا في مقدام تدابير تصحيحية للحد من انتشار هذا الوباء والحفاظ على بيئة 

عمل آمنة.   
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البيئة

ــل، أن  ــل األج ــتثماري طوي ــا االس ــار نهجه ــي إط ــدام، ف ــة مق ــرى مجموع ت
مســألة التغيــر المناخــي خطــر دائــم يؤثــر علــى اســتدامة الشــركات المســتثمر 

فيهــا ومســتوى أدائهــا.

ترى مجموعة مقدام مسألة التغير المناخي وإستنفاد  •  
األوزون خطراً وفرصة على حد سواء، وبالتالي فإنها    
تعمل على دمج »االعتبارات البيئية« في إطار عملها   

الخاص بتحليل االستثمار واإلدارة.   
تتعاون مجموعة مقدام مع الموردين وقد عملت على  •  

تحسين إدارة المسائل المتعلقة بالبيئة والمجتمع    
والحوكمة.   

إتخذ العديد من شركائنا ومستثمرينا وموردينا  •  
خطوات فعالة تهدف إلى الحفاظ على البيئة   

واإلستدامة ومنها إستخدام الطاقة المتجددة وإعادة    
تدوير مياه النفايات وعدم تصريف النفايات السائلة،   

فضالً عن العديد من التدابيراألخرى.   

ــي  ــر المناخ ــة بالتغي ــدة المتعلق ــاوف المتزاي ــدام المخ ــة مق ــدرك مجموع     ت
ــزم  ــات العصــر، وتلت ــر تحدي ــر المناخــي هــو أحــد أكب ــى أن التغي ــق عل وتتف
ــر المناخــي،  ــان التغي ــي بي ــن ف ــى النحــو المبي ــدور عل ــام بال المجموعــة بالقي

كمــا تقــوم أيضــاً بتحديــد فــرص إضافيــة لمعالجــة المخاطــر ذات الصلــة بالمنــاخ ودعــم العمــالء فــي العمليــة اإلنتقاليــة نحــو إقتصــاد منخفــض 
ــا. ــى مجتمعاتن ــر المناخــي عل ــار التغي ــل آث ــات لتقلي ــك آلي ــى ذل ــدام عــالوة عل الكربــون. وتضــع مجموعــة مق

    الخطر المادي: 

    تكــون المخاطــر الماديــة خاصــة بمواقــع محــددة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال التعــرض لتقلــب أنمــاط هطــول األمطــار وكــوارث الطقــس 
واســعة النطــاق وارتفــاع درجــات الحــرارة وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر. وتأخــذ مجموعــة مقــدام فــي اإلعتبــار موقــع عمليــات العميــل 

عنــد تقييــم مخاطــر األعمــال ذات الصلــة.

    الخطر التنظيمي: 

    تتطــور إجــراءات السياســات ذات الصلــة بالتغيــر المناخــي بشــكل دائــم، وتنقســم أهدافهــا عموًمــا إلــى فئتيــن: إجــراءات السياســات التــي 
تحــاول تقييــد األعمــال التــي تســاهم فــي اآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي، وإجــراءات السياســات التــي تســعى إلــى تعزيــز التكيــف مــع التغيــر 

المناخــي.

    خطر االنتقال: 

    ثمــة مخاطــر مختلفــة تظهــر عنــد اإلنتقــال إلــى اقتصــاد منخفــض الكربــون، ويمكــن أن تؤثــر التغيــرات فــي طلــب المســتهلكين أو أســعار 
الســلع، علــى ســبيل المثــال، علــى قيمــة مجموعــة كبيــرة مــن الســلع والخدمــات عندمــا تتجلــى التكاليــف والفــرص المتاحــة بشــكل واضــح. 
وثمــة تغييــرات أخــرى تســتلزم إجــراء تغييــرات سياســية وقانونيــة وتقنيــة واســعة النطــاق لمعالجــة متطلبــات التخفيــف والتكيــف ذات الصلــة 

بالتغيــر المناخــي.
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الجانب االجتماعي

    جنبــاً إلــى جنــب مــع الجوانــب البيئيــة والحوكمــة،  فــإن معاييــر اإلســتدامة اإلجتماعيــة مثــل الصحــة والســالمة، ورفاهيــة الموظفيــن، وتكافــؤ 
فــرص العمــل، والتنــوع، ومــا إلــى ذلــك، هــي أيضــاً مهمــة بنفــس القــدر، حيــث تلتــزم مجموعــة مقــدام بالمشــاركة فــي العوامــل اإلجتماعيــة 
وإدراجهــا فــي اإلســتراتيجية وصنــع القــرارات اإلســتراتيجية والتشــغيلية التــي تعــزز القيمــة المضافــة إلــى المســتثمرين والعمــالء وأصحــاب 

المصلحــة علــى المــدى المتوســط والطويــل.

    مــع إســتمرار الوبــاء بمتغيــرات جديــدة، تواصــل إدارة إنتشــار فيــروس كورونــا وتأثيــره علــى الموظفيــن مــن خــالل إتخــاذ التدابيــر المناســبة 
للحــد مــن إنتشــاره وموائمــة أنفســنا مــع اإلجــراءات الحكوميــة والقواعــد والقوانيــن التنظيمية.

استراتيجية التعامل مع الجائحة

ــدام لمكافحــة  ــا مق ــي تبنته ــد مــن اإلســتراتيجيات الت ــة العدي ــة. ثم ــدام بالفعــل 85٪ مــن الجرعــة التعزيزي ــو مجموعــة مق     إســتكمل موظف
الجائحــة الحاليــة بطريقــة أكثــر منهجيــة. ومــن بيــن هــذه اإلســتراتيجيات تقديــم التدريــب المناســب. وفيمــا يلــي العوامــل التــي تســاعد الشــركة 

وتحافــظ علــى ســيطرتها علــى الســوق: -

تدريبات الطوارئ  •
ملصقات السالمة  •

المراقبة الوثيقة لألشخاص المعرضين للخطر وإجراء اختبارات PCR عشوائية  •
الفحص عند دخول المكاتب  •

رسالة السالمة التي تقدمها إدارة مقدام ملتزمة بشدة فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة والبنود القانونية والتداعيات   •
الخاصة بجائحة كوفيد 19.  

اإلرشادات والالفتات الخاصة بالسالمة: ممارسة التباعد اإلجتماعي  •
الكاميرا الحرارية  •

تعريف السالمة بالموقع  •
ينعقد إجتماع الصحة والسالمة والبيئة لضمان عرض المشكالت المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة بشكل رسمي في جميع  •

  مواقع العمليات اإلنشائية، ويترأسه مدير المشروع.
تفعيل ترتيبات العمل الخاصة للموظفين حتى يتسنى لهم العمل من المنزل.   •

تتبع المخالطين للحاالت اإليجابية وعزل الحاالت المشتبه بها.  •
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نظام اإلدارة المتكامل

    يتكــون نظــام اإلدارة المتكامــل فــي مجموعــة مقــدام مــن الجــودة )نظــام إدارة الجــودة( والبيئــة )نظــام إدارة البيئــة( والصحــة والســالمة 
المهنيــة )نظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة(. وضعــت مجموعــة مقــدام القابضــة نظــام إدارة متكامــالً وفعــاالً وقامــت بتوثيقــه وتطبيقــه 

كوســيلة لضمــان أنــه:

يلبي توقعات ومتطلبات العمالء أو يتجاوزها؛ ويراقب باستمرار مستوى رضا العمالء ويعمل على قياسه وتحسينه؛ ويراقب  •
مستوى األداء ويعمل على قياسه وتحسينه؛  

يوفر بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين واألطراف المهتمة؛  •
يعالج األخطار والمخاطر المرتبطة بالعمليات؛  •

.ISO 14001: 2015   ISO/IEC 27001:2013  ISO 45001: 2018و ISO 9001: 2015 يلبي متطلبات المعايير  •

    تــم وضــع سياســة نظــام اإلدارة المتكامــل ومراجعتهــا واعتمادهــا للتأكــد مــن أنهــا مناســبة لغــرض المجموعــة وســياقها وتدعــم توجههــا 
اإلســتراتيجي فــي المجــاالت البيئيــة المختلفــة، وأنهــا تظهــر إلتزامــاً بالحفــاظ علــى الجــودة والبيئــة والصحــة والســالمة المهنيــة، والوقايــة مــن 
أي إصابــات أو أمــراض، وتتوافــق مــع المتطلبــات القانونيــة وغيرهــا مــن المتطلبــات المعمــول بهــا، وتدعــم التحســينات المســتمرة، كمــا أنهــا 
ُتســتخدم أيضــاً لتوفيــر إطــار عمــل لتحديــد األهــداف، ممــا يســاعد فــي ضمــان أن الجــودة والبيئــة والصحــة والســالمة المهنيــة ســائدة فــي جميــع 

أجــزاء مجموعــة مقــدام القابضــة وثقافتهــا. حيــث تضمــن نظــام اإلدارة المتكامــل المعاييــر التاليــة :

•  التخطيط واإلستجابة والتعافي من أي حاالت طوارئ أو أزمات.  
•  تخصيص الموارد الالزمة وتوفير التدريب المطلوب لجميع الموظفين.  

•  تطوير وتعزيز ثقافة آمنة خالية من المخاطر من خالل إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر ونشر التدابير المناسبة للتخفيف   
    من المخاطر على األنشطة القائمة.

•  مراجعة سياسات وأهداف وغايات معايير الصحة والسالمة بإنتظام وضمان التحسينات المستمرة والوقاية من التلوث   
    والوقاية من إعتالل الصحة واإلصابة.

•  ضمان مكان عمل آمن من خالل وضع إجراءات تشغيلية فعالة وعمليات تفتيش منظمة وتوظيف موظفين مؤهلين في  
    جميع قطاعات أنشطة المجموعة.

•  التأكد من أن جميع األطراف المعنية على دراية بسياسة المجموعة واإلمتثال لها.  
•  التأكد من أن سياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة متاحة لألطراف المعنية ذات الصلة، حسب اإلقتضاء.  

•  اإللتزام بالتحسين المستمر لنظام اإلدارة المتكامل، وإشراك الموظفين والعمالء والموردين وجميع األطراف ذوي المصلحة  
     في ذلك.
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10  - التدقيق الداخلي

    تحتــل إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة مكانــة مهمــة فــي مجموعــة مقــدام القابضــة وذلــك مــن خــالل تقييم المنــاخ األخالقي وفعاليــة وكفاءة 
العمليــات، واإلمتثــال للقواعــد واللوائــح وأفضــل الممارســات التجاريــة بشــكل عــام وضمــان الحوكمــة الرشــيدة للشــركات والعمــل كجســر بيــن 
اإلدارة ومجلــس اإلدارة. لــدى اإلدارة خطــة تدقيــق دقيقــة قائمــة علــى المخاطــر والتــي تتكــون مــن إختبــار جميــع أنشــطة وعمليــات المجموعــة 
وضمــان ليــس فقــط المخاطــر الماليــة ولكنهــا تتعــدى ذلــك لتشــمل أيضــاً مخاطــر أخــرى أوســع مثــل مخاطــر التكنولوجيــا واإلبتــكارات والنمــو 
والسياســات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وتأثيراتهــا علــى مجموعــة مقــدام القابضــة، ومخاطــر الســمعة، وإدارة المخاطــر التشــغيلية، واإلمتثــال 

للحوكمــة البيئيــة واإلجتماعيــة والمؤسســية، وتطويــر الموظفيــن، وتتــم مراجعــة فعاليــة آليــة الرقابــة المعمــول بهــا واإلبــالغ عنهــا بإســتمرار.

   لــدى إدارة التدقيــق الداخلــي ميثــاق تدقيــق واضــح المعالــم ومعتمــد مــن قبــل لجنــة التدقيــق والمخاطــر، والــذي يضمــن وصــوالً غيــر مقيــد 
إلــى جميــع مــوارد المجموعــة بمــا فــي ذلــك الســجالت والوثائــق وتكنولوجيــا المعلومــات واألنظمــة والبيانــات المختلفــة واألصــول والمــوارد 
ــن  ــة المتعددي ــاب المصلح ــة أصح ــن خــالل خدم ــعاً م ــي دوراً موس ــق الداخل ــة التدقي ــب وظيف ــس اإلدارة. تلع ــا ومجل البشــرية واإلدارة العلي
ــق  ــة وتحقي ــر فاعلي ــة األكث ــة بالطريق ــداف المجموع ــق أه ــان تحقي ــارات لضم ــد واإلستش ــات التأكي ــن خدم ــج م ــالل مزي ــن خ ــتمرار م بإس
إســتراتيجيات اإلدارة ومجلــس اإلدارة )علــى المــدى القصيــر والمــدى الطويــل(. مــع ذلــك، تظــل إدارة التدقيــق الداخلــي مســتقلة تمامــاً مــن 

خــالل تسلســل رفــع التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة.

   تــم إنشــاء إدارة التدقيــق الداخلــي لمجموعــة مقــدام القابضــة لتقديــم خدمــة ضمــان مســتقلة وموضوعيــة لضمــان حمايــة توقعــات أصحــاب 
المصلحــة بشــأن جــودة وفعاليــة حوكمــة الشــركات وإدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة والكفــاءة التشــغيلية للمجموعــة. 

اإلحترافية:

    يحتــوي نشــاط التدقيــق الداخلــي علــى إطــار يحكــم نفســه مــن خــالل اإللتــزام الصــارم باإلرشــادات اإللزاميــة لمعهــد المدققيــن الداخلييــن 
بمــا فــي ذلــك تعريــف التدقيــق الداخلــي ومدونــة قواعــد األخــالق والمعاييــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للتدقيــق الداخلــي )المعاييــر(. يشــكل هــذا 
التوجيــه اإللزامــي مبــادئ المتطلبــات األساســية للممارســة المهنيــة للتدقيــق الداخلــي ولتقييــم فعاليــة أداء نشــاط التدقيــق الداخلــي. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تلتــزم أنشــطة التدقيــق الداخلــي بسياســات وإجــراءات المجموعــة ذات الصلــة ودليــل إجــراءات التشــغيل القياســية لنشــاط التدقيــق 

الداخلــي.

االستقاللية والهدف:

    ســيظل نشــاط التدقيــق الداخلــي مســتقالً دون تدخــل، بمــا فــي ذلــك مســائل إختيــار التدقيــق والنطــاق واإلجــراءات والتكــرار والتوقيــت، أو 
محتــوى التقريــر ممــا يســمح باالســتقاللية والموضوعيــة المطلقــة.

    يــرأس نشــاط التدقيــق الداخلــي للمجموعــة مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي، الــذي يقــدم تقاريــره مباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة 
التدقيــق، وبالتالــي ضمــان إســتقاللية وظيفــة التدقيــق. يوضــح ميثــاق التدقيــق المعتمــد مهــام لجنــة التدقيــق فــي هــذا الصــدد لترشــيح وإعتمــاد 

مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومراقبــة ومراجعــة وتتبــع وتقييــم األداء باإلضافــة إلــى المكافــآت وميزانيــات التدقيــق/ المــوارد.

    ليــس علــى إدارة التدقيــق الداخلــي أي مســؤولية أو ســلطة تشــغيلية مباشــرة علــى أي مــن األنشــطة التــي يتــم تدقيقهــا. وفقــاً لذلــك، لــن تقــوم 
إدارة التدقيــق الداخلــي بتنفيــذ الضوابــط الداخليــة أو تطويــر اإلجــراءات أو تثبيــت األنظمــة أو إعــداد الســجالت أو اإلنخــراط فــي أي نشــاط 
آخــر قــد يضعــف حكــم المدقــق الداخلــي. ســتظهرإدارة التدقيــق الداخلــي أعلــى مســتوى مــن الموضوعيــة المهنيــة فــي جمــع وتقييــم وإبــالغ 
المعلومــات حــول النشــاط أو العمليــة التــي يتــم فحصهــا. ســيقوم المدققــون الداخليــون بإجــراء تقييــم متــوازن لجميــع الظــروف ذات الصلــة ولــن 

يتأثــروا بشــكل غيــر مالئــم بمصالحهــم الخاصــة أو مــن قبــل اآلخريــن فــي إصــدار األحــكام.

يقوم مدير إدارة التدقيق الداخلي، سنوياً على األقل، بتأكيد اإلستقالل التنظيمي لنشاط التدقيق الداخلي.

السلوك األخالقي

الضوابط الداخلية التركيز على الكفاءةالقيمة المضافة
وإدارة المخاطر

أمن تكنولوجيا 
المعلومات وحماية 

األصول
حوكمة الشركات 

والشفافية

ضمان مستقل 
وموضوعي

العناية المهنية الموثوقية والنزاهةالعرض العادل
الواجبة
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النطاق والمسئولية:

الضمان/ خدمة االستشارات ألصحاب المصلحة

  يشــمل نطــاق التدقيــق الداخلــي، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فحــص وتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة حوكمــة المؤسســة وإدارة المخاطــر 
والرقابــة الداخليــة وكذلــك جــودة األداء فــي تنفيــذ المســؤوليات الموكلــة لتحقيــق مــا تنــص عليــه المنظمــة. أهــداف و غايــات. يشــمل ذلــك:

تقييم التعرض للمخاطر المتعلقة بتحقيق األهداف اإلستراتيجية للمجموعة.   •
تقييم موثوقية وسالمة المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف واإلبالغ عن هذه المعلومات.  •

تقييم األنظمة الموضوعة لضمان اإلمتثال لتلك السياسات والخطط واإلجراءات والقوانين واللوائح التي يمكن أن يكون لها  •
  تأثير كبير على المنظمة.

تقييم فعالية وكفاءة إستخدام الموارد.  •
مراقبة وتقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر في المؤسسة.  •

إبداء المشورة لإلدارة بشأن أفضل الممارسات ومجاالت التحسين.  •
أداء الخدمات اإلستشارية واإلستشارية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.  •

اإلبالغ عن حاالت التعرض للمخاطر الكبيرة ومسائل الرقابة، بما في ذلك مخاطر اإلحتيال، وقضايا الحوكمة، وغيرها   •
من األمور التي يحتاجها مجلس اإلدارة أو يطلبها.  

األحداث المؤسسية الرئيسية - تقرر إدارة التدقيق الداخلي بعد موافقة مجلس اإلدارة ما إذا كانت هذه األحداث )تغيير  •
  إجراءات العمل والمنتجات الجديدة والخدمات وقرارات التعهيد وعمليات االستحواذ/ تصفية االستثمارات، إلخ( مدعومة 

بشكل كاٍف بالمعلومات ذات الصلة لتقييم ما إذا كان إتخاذ القرارالرئيسي عادالً ومتوازناً ومعقوالً.  
تقييم عمليات محددة بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو اإلدارة، حسب اإلقتضاء.  •

النزاهة

اإلستقاللية

الموضوعية

العناية المهنية
      الواجبة  

 العرض 
العادل

 السرية
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خصائص تدقيقنا الداخلي

   لدينــا نهــج شــامل ومؤثــر للتدقيــق الداخلــي مــع التركيــز بشــكل أساســي علــى مزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة فــي 
جميــع أنحــاء المجموعــة لتحقيــق ثقــة أصحــاب المصلحــة

الهيكل المعزز للحوكمة واالمتثال:

ــرات/  ــاً للتغيي ــه مواكب ــن بقائ ــد م ــال للتأك ــة الشــركات واالمتث ــث إطــار حوكم ــة وتحدي ــتمرار بمراجع ــي بإس ــق الداخل ــوم إدارة التدقي     تق
ــة. يتضمــن مراجعــة مجــاالت  ــات التنظيمي ــف الهيئ ــه مختل ــذي اقترحت ــى النحــو ال ــة عل ــات فــي ممارســات حوكمــة الشــركات الدولي التحديث
التدقيــق وإجــراء تقييمــات المخاطــر ومراجعــات ضمــان الجــودة الداخليــة والخارجيــة وعمليــات المتابعــة وممارســات الحوكمــة األخــرى ذات 

الصلــة والتــي يتــم تحديثهــا بواســطة إطــار الممارســة المهنيــة الدولــي.

صاحب العملية

المستثمر/ المنظمرئيس القسم

لجنة التدقيق

المدقق القانونيالرئيس التنفيذي

أصحاب المصلحة
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برنامج وتقنيات التدقيق:

   فيمــا يتعلــق بدخولنــا إلــى ســوق األوراق الماليــة فــي بورصــة قطــر، كان العــام المالــي 2021 مليئــاً بالتحديــات واألحــداث بالنســبة لشــركة 
مجموعــة مقــدام القابضــة مــن عــدة نــواٍح. بعــد اإلدراج الناجــح، شــهدنا نمــواً هائــالً فــي األعمــال التجاريــة، وهــو مــا يتضــح مــن خــالل أدائنــا 
ــات ولمعالجــة المخاطــر الناشــئة  ــة هــذه المتطلب ــث برامــج مراجعــة حســاباتنا لتلبي ــا بتحدي ــم منحهــا مؤخــراً. قمن ــي ت ــي والمشــاريع الت المال
ومســائل اإلمتثــال التنظيمــي أيضــاً. ســاهمت إدارة التدقيــق الداخلــي بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الوعــي بالرقابــة وثقافــة المخاطــر فــي جميــع 

مجــاالت أعمالنــا، مــن مســؤولي العمليــات إلــى اإلدارة العليــا ومجالــس اإلدارة.

    قمنــا بإجــراء دراســة تفصيليــة لتحليــل الفجــوات فــي جميــع مجــاالت كياننــا وقمنــا بتطويــر ســجل مخاطــر محــدث للتركيــز بشــكل أكبــر 
علــى المخاطــر الرئيســية وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة عبــر اإلدارات. تــم تصميــم برامــج التدقيــق لتقديــم تقاريــر ربــع ســنوية تلخــص نتائــج 
ــال  ــان اإلمتث ــة وضم ــة المضاف ــات القيم ــط وعملي ــام والضواب ــع وضــع المخاطــر الع ــنوي م ــر س ــم/ اإلدارة وتقري ــة للقس ــة الحكيم المراجع

ــات. والتوصي

المضي قدماً:

    تقــود مقــدام حملــة اإلبتــكارات والتطويــر التكنولوجــي بمــا يتماشــى مــع رؤيــة قطــر 2030. وبالنظــر إلــى حــدث كأس العالــم لكــرة القــدم 
فــي عــام 2022، فــإن العديــد مــن مشــاريعنا تتقــدم بخطــى ســريعة للوفــاء بالمواعيــد النهائيــة ويتــم نشــر المــوارد بمــا يتماشــى مــع ذلــك. 

    فــي هــذا الســياق، ســتركزإدارة التدقيــق الداخلــي بشــكل أكبــر علــى التعــرض للمخاطــر الناشــئة إن وجــدت، ومراجعــة وتقييــم كفــاءة وفعاليــة 
العمليــات والضوابــط، ومراقبــة التقــدم المحــرز فــي التدابيــر العالجيــة، واإلســتمرار فــي تعزيــز الوعــي بالمخاطــر في المؤسســة.

    تركــز إدارة التدقيــق الداخلــي علــى مســاعدة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لحمايــة أصــول وســمعة وإســتدامة المجموعــة وبالتالــي تعزيــز 
ثقــة جميــع أصحــاب المصلحــة فــي المجموعــة.
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11 - تقييم مجلس اإلدارة لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية

مقدمة

    يتولــى مجلــس إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة ش.م.ع.ق. وشــركاتها التابعــة )»مقدام« أو »المجموعة«( مســؤولية إنشـــاء والحفـــاظ علــــى 
الرقابــــة الداخليــــة المناســــبة علــــى التقاريــــر الماليــة )نظام ICOFR( علــى النحــو المطلــوب وفق نظــــام حوكمــة الشــركات المســاهمة 
والكيانـــات القانونيـــة المدرجـــة فـــي الســـوق الرئيســـية الصادر عن هيئــــة قطــــر لألسواق الماليــــة. إن ضوابــــط الرقابــــة الداخليــــة علــــى 
التقاريــــر الماليــــة هــــي عمليــــة مصممــــة لتوفيــر تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــــق بصحــة التقاريــر الماليـة وإعـــداد البيانـات الماليـة الموحـدة 
للمجموعـــة ألغراض إعـــداد التقاريـــر الخارجيـــة وفقـاً لمعاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـــة. تتضمــن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة 

أيضــــا ضوابــــط وإجــــراءات اإلفصاح الخــــاص بالمجموعــة المصممــــة لمنــع األخطاء.

المخاطر في التقارير المالية

    إن المخاطـــر الرئيســـية فـــي التقاريـــر الماليـــة هـــي إمـــا أن البيانـــات الماليــــة الموحــــدة ال تعــــرض بشــكل عــادل بســــبب أخطــاء غيــر 
مقصــــودة أو متعمــــدة أو أن نشــــر البيانــــات الماليــــة الموحــــدة ال يتـــم فـي الوقـــت المناسـب. ينشــأ عــدم عــــرض البيانـات الماليـة بصـورة 
عادلـــة عندمـــا يشـــتمل مبلـــغ أو أكثـــر فـي البيانـات الماليـة علـــى أخطـاء )أو محذوفات( جوهريـة أو تتضمـــن االفصاحـات أخطـاء جوهريـة. 
تعتبـــر األخطاء جوهريـــة إذا كان يمكنهـــا التأثيـــر، بشـــكل فـــردي أو جماعـــي، علـــى القـــرارات االقتصادية التـي يتخذهـــا المسـتخدمون علـى 

أسـاس البيانـــات الماليـة الموحـدة.

    وسعياً لتقليــــل مخاطــــر التقاريــــر الماليــــة، قامــــت المجموعــــة بوضع أنظمة الرقابــــة الداخليــــة علــــى التقاريــر الماليــــة بهــدف تقديــم 
تأكيــــد معقــــول ولكــــن ليــــس تأكيــــداً مطلــــقاً ضــــد األخطاء الجوهريــــة. قامـت المجموعـــة بتقييـم تصميـــم الرقابـة الداخليـة علـــى التقارير 
الماليــة وتطبيقــه وفعاليتــه التشــغيلية بنــاء علــى المعاييــر المحــددة فــي إطــار عمــل متكامــل – للرقابــة الداخليــة 2013 الصــادر عــن 
لجنــــة المؤسســــات الراعيــــة للجنــــة تريــدواي )COSO(. توصــــي COSO بوضــع أهــداف محـددة لتسـهيل تصميـم وتقييـم كفايـة نظـام 
الرقابـــة الداخليـــة. نتيجـــة لذلـــك، عنـــد إنشـــاء نظام   COSO للرقابـــة الداخليـــة علـى التقاريـــر الماليـة، إعتمــدت اإلدارة أهــــداف البيانــات 

الماليــة التاليــة:

الوجــود / الحــدوث - األصول واإللتزامات موجــودة وحدثــت المعامالت المتعلقــة بهــا؛  •  
اإلكتمـال - يتـم تسـجيل جميـع المعامالت، ويتم إدراج أرصدة الحسـابات فـي البيانـات الماليـة الموحـدة؛  •  

التقييــم / القيــاس - يتــم تســجيل األصول واإللتزامات والمعامالت فــي التقاريــر الماليــة بالقيمــة المناســبة؛  •  
الحقــوق واإللتزامات والملكيــة - يتــم تســجيل الحقــوق واإللتزامات بشــكل مناســب؛   •  

العــرض واإلفصاح - التصنيــف واإلفصاح وعــرض التقاريــر الماليــة بشــكل المناســب.  •  

    ومــع ذلــك، فــإن أي نظــام للرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك الرقابـة الداخليـة علـى التقاريـر الماليـة )ICOFR( ، بغـض النظـر عـن 
مـــدى حســـن تصميمـــه وتشـــغيله، يمكـــن أن يوفـــر تأكيـــداً معقـوالً ولكن ليــــس مطلقــاً لتحقيــق أهــــداف نظــام الرقابة. وعلــــى هــذا النحــو، 
قــــد ال تمنــــع ضوابــــط اإلفصاح واإلجراءات أو األنظمة الخاصـــة بICOFR  جميـــع األخطاء وعمليـــات اإلحتيال. وعلـــى ذلـــك، يجـــب أن 

يعكـــس تصميـــم نظـــام الرقابـة حقيقـة وجـــود قيـود علـى المـوارد، ويجـب إعتبـار فوائــد الضوابــط بالنســبة لتكاليفهــا.

قياس تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية

أجـرت المجموعـة تقييمـاً رسـمياً لمـدى كفايـة تصميـم وتنفيـذ وفعاليــة تشــغيل نظــام ICOFR للسـنة الماليـة 2021 مـع مراعـاة:

مخاطــر أخطــاء البنــود المدرجــة فــي البيــان المالــي الموحــد، مــع األخذ فــي اإلعتبار عوامــل مثــل األهمية  •  
   وقابليــة بنــد البيــان المالــي للخطــأ؛

قابليـة الضوابـط الموضوعـة للفشـل، مـع األخذ فـي اإلعتبار عوامــل مثــل درجــة اآللية والتعقيــد ومخاطــر تجــاوز  •  
اإلدارة وكفــاءة الموظفيــن ومســتوى الحكــم المطلــوب   
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     تحــدد هــذه العوامــل، بشــكل إجمالــي، طبيعــة وتوقيــت ومســتوى األدلة التــي تتطلبهــا اإلدارة مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان تصميـم 
نظـــام ICOFR وتطبيقـــه وتشـــغيله فعاالً. يتـــم الحصـول علـى األدلة نفسـها مـن اإلجراءات الـواردة ضمـن المسـؤوليات اليوميــة للموظفيــن 
أو مــــن اإلجراءات المنفــــذة خصيصــــاً ألغراض تقييــــم ICOFR تشــــكل المعلومــــات مــــن مصــادر أخــرى أيضــاً عنصــــراً مهمــاً مــن 

عناصــــر التقييــــم حيــــث أن مثــــل هــــذه األدلة قــد تجــذب إنتبــاه اإلدارة إلــــى قضايــا رقابــة إضافيــة أو قــد تدعــم النتائج.

    يضمــــن تقييــــم اإلدارة تقييــــماً لتصميــــم وتنفيــــذ وفعاليــــة تشــــغيل الضوابــــط فــــي مختلــــف العمليــــات بمــــا فــــي ذلــــك اإليــرادات، 
الذمــــم واإليصاالت، المشــــتريات، إدارة الخزينــــة، المخــــزون، اإلستثمارات، المــــوارد البشــــرية وقائمــــة الرواتــــب، العقــــارات واآلليات 
والمعــــدات، دفتــــر األستاذ العــــام والتقاريــــر الماليــــة. يتضمــن التقييــــم أيضــاً تقييمــاً لتصميــم وتنفيــذ وفعاليــــة تشــغيل ضوابــط الرقابــة 

علــــى مســــتوى المجموعة والضوابــــط العامــــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات ومراقبــــة اإلفصاح.

االستنتاج

    نتيجــــة لتقييــــم تصميــــم وتنفيــــذ وفعاليــــة تشــــغيل نظــام ICOFR، لــم تحــدد اإلدارة أي نقــــاط ضعف/أخطـاء جوهريـة وخلصـت إلـى 
أن تشـــغيل نظـــام ICOFR تـــم تصميمـه وتنفيـذه بشــكل مناســــب كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.
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12 - تقرير التأكيد المستقل المعقول حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية
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13 - تقرير الحوكمة 2021
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أسس إعداد تقرير الحوكمة لعام 2021

   تــم إدراج مجموعــة مقــدام القابضــة ش.م.ع.ق. )»مقــدام« أو »المجموعــة«( فــي 2 أغســطس 2021 فــي الســوق الثانيــة لــدى بورصــة 
قطــر. تــم إعــداد تقريــر الحوكمــة لعــام 2021 تماشــياً مــع نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصادر 
عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )»نظــام حوكمــة الشــركات«(، رغــم أن المجموعــة مدرجــة فــي الســوق الثانيــة.  وذلــك بهــدف تقديــم أفضــل 

نظــم الحوكمــة وتقديــم مزيــد مــن اإلفصــاح والشــفافية مــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح والجهــات الرقابيــة.

    إلتزمــت مجموعــة مقــدام القابضــة ش.م.ع.ق. ببنــود نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر 
عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وتــم تطبيــق المجموعــة لكافــة أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات. وتــم إدراج تقريــر الحوكمــة ضمــن التقريــر 

الســنوي للمجموعــة الــذي يتــم توزيعــة علــى المســاهمين وإدراجــه علــى موقــع المجموعــة اإللكترونــي.

االلتزام بمبادئ الحوكمة

    إلتزامــاً مــن المجموعــة بضوابــط نظــام حوكمــة الشــركات، تــم التأكــد مــن أن جميــع أحــكام نظــام الحوكمــة تســري علــى جميــع منتســبي 
ــا تفصــح  ــة. كم ــة قطــر لألســواق المالي ــي أي مــن تشــريعات هيئ ــرد بشــأنها نــص خــاص ف ــم ي ــا ل ــة، م المجموعــة واألطــراف ذات العالق

ــة عــدم إلتــزام. ــاً أي حال المجموعــة فــي تقريرهــا عــن إلتزامهــا بتطبيــق مبــادئ وأحــكام نظــام الحوكمــة، وال توجــد حالي

    ويقــوم المجلــس بمراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بصــورة مســتمرة ومنتظمــة، واإللتــزام بتطبيــق أفضــل مبــادئ الحوكمــة، وإعــالء 
قيــم المســؤولية اإلجتماعيــة للمجموعــة، وتقديــم المصلحــة العامــة للمجموعــة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة.

    تأكيــداً علــى اإللتــزام، فقــد قــام المجلــس بصــورة ســنوية بتوقيــع إقــرار مكتــوب مبينــاً مــن خاللــه إلتزامهــم وتطبيقهــم لكافــة مبــادئ ولوائــح 
نظــام حوكمــة الشــركات.

    ويقــوم المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة العليــا بمراجعــة وتحديــث سياســات ومواثيــق المجلــس ولجانــه ســنوياَ لضمــان 
تطبيقهــا ألحــدث القوانيــن واللوائــح المعنيــة. وأيضــاً تقــوم المجموعــة بمراجعــة دوريــة لقواعــد الســلوك المهنــي التــي تجســد قيــم المجموعــة.

المخالفات والجزاءات

    بتكاتــف الجهــود مــع الجهــات الرقابيــة واالشــرافية لــم يتــم تســجيل أي مخالفــات أو جــزاءات علــى مجموعــة مقــدام القابضــة خــالل الســنة 
الماليــة 2021.

مجلس اإلدارة

تكوين مجلس اإلدارة

    يتــم تحديــد مجلــس اإلدارة كمــا هــو وارد فــي بنــود النظــام األساســي للمجموعــة. يتكــون المجلــس مــن )7( ســبعة أعضــاء تــم تعيينهــم مــن 
ــة العامــة التأسيســية، لمــدة خمــس ســنوات كمجلــس إدارة أول. كمــا أن )4( أربعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة هــم أعضــاء  خــالل الجمعي

مســتقلون وفقــاً لبنــود نظــام حوكمــة الشــركات. ومعظــم األعضــاء غيــر تنفيذييــن.

    إســتوفى جميــع أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة شــروط العضويــة وفقــاً لجميــع متطلبــات الهيئــات التنظيميــة ذات الصلــة وشــروط النظــام 
ــا مــن  ــة أو جريمــة ضــد الشــرف أو النزاهــة أو أي ــة جنائي ــوا أي عقوب ــم يتلق ــاً بأنهــم ل ــد قدمــوا إقــراراً  كتابي األساســي للمجموعــة، كمــا وق
الجرائــم المخلــة باألمانــة، أو أيــا مــن الجرائــم المشــار اليهــا فــي المــادة )40( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2012 الصــادر عــن هيئــة قطــر 
ــل بعــض أحكامــه بموجــب  ــم )11( لســنة 2015 وتعدي ــة رق ــون الشــركات التجاري ــن )334( و )335( مــن قان ــة، والمادتي لألســواق المالي

القانــون رقــم )8( لســنة 2021.

ــس. وأعضــاء  ــة المجل ــن عضوي ــه وبي ــاً الجمــع بين ــه قانون ــن بعــدم توليهــم أي منصــب يحظــر علي ــع األعضــاء المذكوري ــر جمي ــا أق     كم
المجلــس الحاليــون ذوو خبــرة وكفــاءة عاليــة، لديهــم المعرفــة الالزمــة ألداء الشــؤون اإلداريــة والخبــرة المعنيــة فــي تنفيــذ مهامهــم بفاعليــة.
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أعضاء مجلس اإلدارة

دورة مجلس اإلدارة للفترة األولى من 2021/7/4 حتى 2026/7/3 ولمدة خمس سنوات:

الشيخ / محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

    لــدى الشــيخ محمــد بــن نــواف بــن ناصــر آل ثانــي ســنوات عديــدة مــن الخبــرة الناجعــة فــي إدارة الشــركات، وشــبكة مــن العالقــات 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، كمــا يــرأس الشــيخ محمــد نــادي ســباقات القــدرة والتحمــل القطــري.

الشيخ / جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

    تخــرج الشــيخ جاســم مــن جامعــة ميدلســكس  باإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال. ومنــذ تخرجــه 
شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مدينــة الوعــب، وخــالل الســنوات الماضيــة قــام الشــيخ جاســم بضــخ طاقــة جديــدة مقرونــة 
بالمعرفــة العلميــة والخبــرة فــي التنظيــم، وقــام بأخــذ منهــج نشــط فــي تطويــر األعمــال بالشــركة بإدخــال األســاليب الحديثــة فــي إدارة أعمالهــا.

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 العالقــات العامــة فــي شــركة الدوحــة للتأميــن ومديــر شــؤون مجلــس اإلدارة والعالقــات الحكوميــة وعضو مجلــس إدارة 
نــادي الســد باإلضافــة إلــى منصبــه الســابق كقائــد ســرية القــوات الخاصــة. وقــد التحــق بعــدة دورات تدريبيــة عســكرية وإداريــة متخصصــة 
فــي اســاليب التنظيــم واســتراتيجيات التغييــر فــي دولــة قطــر والمملكــة المتحــدة والمانيــا. الســيد حســن خريــج الكليــة الملكيــة ســانت هيرســت 

فــي المملكــة المتحــدة، ويحمــل درجــة الماجســتير فــي العلــوم العســكرية.

السيد/ راجيش مانو

    الســيد راجيــش مانــو هــو عضــو مســتقل لمجلــس إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة، هــو المديــر المســؤول لشــركة بيكــر تلــي لالستشــارات 
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، وهومتخصــص 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 مجــاالت 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. 
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السيد/ ناريندر سينغ

    يمتلــك الســيد نارينــدر خبــرة أكثــر مــن 15 عامــاً وهــو يتمتــع بســجل إســتثنائي فــي تحــول األعمــال التجاريــة وبنــاء العالمــات التجاريــة، 
وفعاليــة المبيعــات وتحســين ربحيــة الشــركات، حيــث قضــى معظــم خبراتــه فــي شــركات فــي فنلنــدا. حصــل 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 أرســى الســيد إيهــاب نصــر وباقــي 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون الدائــم مــع الشــيخ محمــد بــن نــواف القواعــد األساســية للشــركة وفقــاً إلــى أحــدث الممارســات الدوليــة.

     واســتهل مشــواره المهنــي بالعمــل فــي مجموعــة البنــك العربــي فــي األردن عــام 2000 كنائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة ومــن ثــم فــي 
عــام 2009 شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي العالميــة لإلســتراتيجية والحوكمــة فــي سويســرا. 

     يتولــى الســيد إيهــاب 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  مــع مرتبــة الشــرف مــن الجامعــة األردنيــة فــي األردن، باإلضافــة إلــى ماجســتير 
فــي إدارة األعمــال )MBA( مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الدومينيــكان فــي الواليــات المتحــدة. وهــو أيضــاً حاصــل مــن الواليــات المتحــدة 
ــد  ــب إداري معتم ــد )CFM(، ومحاس ــي معتم ــر مال ــد )CPA(، ومدي ــي معتم ــب قانون ــة: محاس ــة التالي ــالت المهني ــى المؤه ــة عل األمريكي

 .)CMA(

     الســيد إيهــاب 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 

المهنيــة.

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

فيما يلي تفصيل عن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه للدورة 2021/7/4 حتى 2026/7/3:

صفة العضويةالمنصب االسم
غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد حسن مطر السويدي
مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد جاسم سلطان الرميحي

مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد راجيش مينون
مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد ناريندر سينغ
تنفيذيعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد إيهاب نصر

ويقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة وبشــكل دوري بإطــالع أعضــاء المجلــس ســواء غيــر التنفيذيــن أو المســتقلين بمقترحــات المســاهمين ومالحظاتهم 
حيــال أداء المجموعــة وذلــك مــن خــالل االجتماعــات الدوريــة والتقارير.
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اختصاصات وواجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة

    أعــد مجلــس االدارة ميثاقــه الــذي مــن خاللــه تحــدد المهــام وحقــوق وواجبــات ومســؤوليات الرئيــس واألعضــاء وفقــاً ألحــكام نظــام حوكمــة 
الشــركات وتــم نشــره علــى موقــع المجموعــة االلكترونــي.

يتضمن ميثاق المجلس المهام والوظائف الرئيسية للمجلس الذي يتضمن على األقل ما يلي:

اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للمجموعة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك:  .1

وضع االستراتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.   أ. 
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للمجموعة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.   ب. 

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك األصول والتصرف بها.   ج. 
تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في المجموعة.   د. 

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في المجموعة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام    هـ. 
والمسؤوليات بالمجموعة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.   

اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف المجموعة، والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن   و. 
تحديد سبل وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف المعنية بالحوكمة    

ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.   
اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالمجموعة على أن تتضمن برامج للتعريف بالمجموعة وأنشطتها وبالحوكمة   ز. 

وفقا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.     

وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  .2

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس واإلدارة   أ. 
التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول المجموعة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن   

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.   
وضع نظام اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغالل المعلومات التي ال تتاح   ب. 
للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها عند التعامل في األوراق المالية من قبل األشخاص    
المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤالء في األوراق المالية للمجموعة أو أي مجموعة من مجموعتها، فضال   

عن إعداد قائمة باألشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.   
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.   ج. 

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

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة.   هـ. 
النظر في توصية لجنة التدقيق والمخاطر إلختيار المدقق الخارجي للمجموعة ورفع توصية للجمعية العامة بذلك   و. 

للمصادقة عليه أو اختيار من تراه مناسباً.   

وضع نظام حوكمة خاص بالمجموعة يتفق مع نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية واإلشراف   .3
العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.  

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  .4
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وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة-  .5
بوجه خاص- اآلتي:  

آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. أ.    
آلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين المجموعة وأصحاب المصالح.   ب. 

آلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.   ج. 
قواعد السلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين بالمجموعة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة    د. 

وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها   
مساهمة المجموعة االجتماعية. هـ.    

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام المجموعة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات للمساهمين   .6
والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين.  

توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه قانون الشركات التجارية رقم   .7
)11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، ويجب أن تشتمل الدعوة واإلعالن على ملخص واٍف عن جدول  

  أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

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

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

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

اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا   .11
والعاملين بالمجموعة وفقاً لمبادئ نظام الحوكمة وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على   

الجمعية العامة سنويا إلقرارها.  

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

وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا.  .13
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سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة

ــع  ــد حضــر االجتماعــات جمي ــن االجتماعــات. ولق ــة أشــهر بي ــام دون أن تنقضــي ثالث ــس اإلدارة )6( ســتة اجتماعــات خــالل الع ــد مجل عق
ــه المجلــس. ــة دون عــذر يقبل ــم يتغيــب عضــو مــن أعضــاء المجلــس ثــالث مــرات متتالي األعضــاء، ول

تواريخ اجتماعات المجلس والحضور للعام 2021

اسم العضو
الجمعية 
العامة 

التأسيسية
السادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول

23 ديسمبر27 نوفمبر21 أكتوبر14 سبتمبر12 أغسطس4 يوليو4 يوليو
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالشيخ محمد بن نواف آل ثاني
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالشيخ جاسم بن نواف آل ثاني

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد حسن مطر السويدي
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد جاسم سلطان الرميحي

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد راجيش مينون
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد ناريندر سينغ
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد إيهاب نصر

100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪نسبة الحضور

    تــم عقــد كافــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة، وقــد تــم إرفــاق جــدول األعمــال لالجتماعــات مــع الدعــوة 
للحضــور قبــل الموعــد المحــدد بأســبوع علــى األقــل.

    تــم إصــدار قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن والممثليــن، وتــم تحريــر محضــر لــكل اجتمــاع، تــم تحديــد أســماء األعضــاء 
الحاضريــن والغائبيــن، وقــام رئيــس االجتمــاع وأميــن الســر بالتوقيــع علــى المحضــر.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة

ــق مصلحــة  ــا يحق ــة ومنتجــة بم ــة فعال ــي إدارة المجموعــة بطريق ــة ف ــة الالزم ــذل العناي ــه يب ــد ان ــة المســاهمين، وأك ــس كاف ــل المجل     يمث
المجموعــة والشــركاء والمســاهمين وأصحــاب المصالــح، ويحقــق النفــع العــام وتنميــة االســتثمار بدولــة قطــر وتنميــة المجتمــع. مــن ضمــن 

مســؤوليات المجلــس وافــق علــى مــا يلــي:

وافق رئيس مجلس اإلدارة على تحديد السلطة الممنوحة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. حيث وقع تفويضاً عاماً يحدد   -1
الصالحيات والمهام المعطاة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة مبيناً حدود تلك السلطة.  

تم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في النظام األساسي.  -2
وافق أعضاء مجلس اإلدارة على مصفوفة تفويض المهام التي تحدد مسؤوليات اإلدارة التنفيذية العليا واألشخاص المعنيين   -3

في المجموعة.  
يتضمن النظام األساسي للمجموعة أحكاماً للدخول في قروض تمتد ألكثر من ثالث سنوات، أو بيع أو رهن عقارات   -4

المجموعة، أو إبراء مديني المجموعة من التزاماتهم، وعلى هذا النحو يسمح لمجلس اإلدارة بالقيام بذلك.  
قام المجلس بوضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المجموعة وخاصة الجوانب المالية والقانونية.  -5

قام المجلس بإجراء حلقات تدريبية لجميع أعضاء اإلدارة خالل العام 2021.  -6
قام المجلس بالتأكيد من إتاحة المجموعة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء   -7

المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.  

واجبات رئيس مجلس اإلدارة

    رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس المجموعــة ويمثلهــا لــدى الغيــر وأمــام القضــاء، وهــو المســؤول عــن حســن إدارة المجموعــة بطريقــة 
فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى تحقيــق مصلحــة المجموعــة والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح، كمــا أنــه المســؤول عــن تنفيــذ 
قــرارات المجلــس والتقيــد بتوصياتــه، ويجــوز لــه أن يفــوض غيــره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي 
بعــض صالحياتــه ويجــب أن يـــكون التفويــض ُمحــدد المــدة والموضــوع، ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه. الرئيــس ال يمثــل 

عضــواً ألي لجنــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة.

    أعــد مجلــس االدارة الميثــاق الــذي مــن خاللــه يتــم تحديــد المهــام وحقــوق وواجبــات ومســؤوليات الرئيــس واألعضــاء وفقــاً ألحــكام نظــام 
حوكمــة الشــركات وتــم نشــره علــى موقــع المجموعــة االلكترونــي.

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

التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت المناسب  -1
الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األخذ بعين االعتبار أّية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.  -2

تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفّعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته   -3
بما يحقق مصلحة المجموعة.  

إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانه ألعضاء المجلس.  -4
إيجاد قنوات التواصل الفعلّي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.  -5

إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البناءة بين أعضاء  -6
  المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام الحوكمة، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق والمتابعة للمجموعة في  -7
  ذلك.
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التزامات أعضاء مجلس اإلدارة

ً حدد النظام األساسي للمجموعة بوضوح أدوار مجلس اإلدارة. عند تفسير هذه الوظائف، يتبع أعضاء مجلس اإلدارة اتجاها أ - 
  واضحاً في الطريقة التي يمارس بها المجلس وظائفه الرئيسية، وتفاصيل التفويض أو الوظائف األخرى لإلدارة.

يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بشكل عام باالمتثال والتقيد بمتطلبات اجتماع مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه. ب -  
قدمت اإلدارة التنفيذية تقريراً إلى المجلس على أساس ربع سنوي عن حالة تحقيق األهداف والغايات خالل عام 2021. ج -  

استخدم أعضاء مجلس اإلدارة مهاراتهم المتنوعة والمختصة إلدارة المجموعة، وذلك بتقديم اآلراء والتوجيهات التي لعبت دواً هاما    د -  
في القرارات الحاسمة واألسس النهائية خالل العام.  

شارك أعضاء مجلس اإلدارة مشاركة فعالة في الجمعية العامة التأسيسية للمجموعة في عام 2021. هـ - 
قام أعضاء مجلس اإلدارة باعتماد سياسة اإلفصاح واالتصال التي من خاللها تم اعتماد رئيس مجلس اإلدارة كمتحدث و -  

  رسمي للمجموعة. وقبل إصدار أي بيان أو إفصاح إلى العامة حول المجموعة فإنه يتعين على جميع أعضاء مجلس اإلدارة
  أن يتم توضيح األمر مع رئيس مجلس اإلدارة.

خالل عام 2021، التزمت المجموعة بكشف العالقات المالية والتجارية في الوقت المناسب، بما في ذلك الدعاوى القضائية ز -  
  التي قد يكون لها آثار مالية على أسهم المجموعة.

وقع جميع أعضاء مجلس اإلدارة إقراراً مكتوباً للكشف عن جميع العالقات المالية والتجارية المتعلقة بهم، والمنازعات بما ح -  
  في ذلك القضائية التي قد تؤثر سلباً على تنفيذ المهام والوظائف المسندة إليهم.
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اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

أوالً: لجنة التدقيق والمخاطر

أعضاء اللجنة

تشــكلت لجنــة التدقيــق والمخاطــر 2021/7/4 حتــى 2026/7/3 بتعييــن أعضائهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة المنعقــدة فــي 2021/7/4 علــى 
النحــو التالــي:

الصفةاالسم 
رئيس اللجنة – مستقل وغير تنفيذيالسيد راجيش مينون

عضو – مستقل وغير تنفيذيالسيد جاسم سلطان الرميحي
عضو – مستقل وغير تنفيذيالسيد حسن مطر السويدي

تشكيل اللجنة

ــة أن يكــون الرئيــس مــن األعضــاء المســتقلين  ــار أعضــاء اللجن ــي اختي ــس اإلدارة، ويراعــى ف ــرار مــن أعضــاء مجل ــة بق     شــكلت اللجن
وعضويــة اثنيــن علــى األقــل، ويراعــى فــي اختيــار اللجنــة أن يكــون أغلبيتهــم مــن المســتقلين. ومكونــات اللجنــة متطابقــة مــع نظــام حوكمــة 
ــى الترشــح  ــق حســابات المجموعــة خــالل الســنتين الســابقتين عل ــة تدقي ــم يســبق ألي مــن أعضــاء اللجن ــه ل ــادة )18.3(؛ وأن الشــركات الم

ــة اللجنــة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، وأن تتوفــر فيهــم الخبــرات االزمــة لممارســة اختصاصــات اللجنــة. لعضوي
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اختصاصات وواجبات ومسؤوليات اللجنة

ــة  ــام حوكم ــكام نظ ــاً ألح ــات األعضــاء وفق ــوق وواجب ــام وحق ــد المه ــم تحدي ــه ت ــن خالل ــذي م ــاق ال ــق والمخاطــر الميث ــة التدقي ــدت لجن أع
ــي. ــة االلكترون ــع المجموع ــى موق ــره عل ــس اإلدارة ونش ــل مجل ــن قب ــه م ــة علي ــم الموافق ــركات وت الش

يتضمن ميثاق اللجنة المهام والوظائف الرئيسية التي تتضمن على األقل ما يلي:

إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للمجموعة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما  أ - 
تطلب األمر.  

وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقاللهم في أداء عملهم. ب -  
اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالمجموعة ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما ج -  
 )IFRS/IAS( بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق واعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية  

و )ISA( ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مدقق الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على   
المعلومات الضرورية، ومدى التزام المجموعة بالمعايير الدولية )IFRS/IAS(، وما اذا كان التدقيق قد اجري وفقاً لمعايير   

التدقيق الدولية )ISA( أم ال  
االشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها. د -  

دراسة ومراجعة تقارير ومالحظات مدقق الحسابات على القوائم المالية للمجموعة ومتابعة ما تم بشأنها. هـ -  
تحري الدقة فيما تعرضه المجموعة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك  و -  

األرقام والبيانات والتقارير.  
التنسيق بين المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالمجموعة. ز -  

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر. ح -  
إجراءات التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس. ط -  

التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومدقق الحسابات. ي -  
مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس. ك -  

مراجعة تعامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت. ل -  
وضع ومراجعة سياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، واألخذ في االعتبار أعمال المجموعة، ومتغيرات م -  

  السوق، والتوجيهات االستثمارية والتوسعية للمجموعة.
اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والترشح لها. ن -  

إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالمجموعة ورفعها للمجلس -في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصيتها، ص -  
  وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناًء على تكليف من المجلس أو رئيسه.

تنفيذ تكليف المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة. ع -  
مناقشة مدقق الحسابات، واإلدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة القرارات ف -  

  والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.
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اجتماعات أعضاء اللجنة خالل عام 2021

    شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق والمخاطــر فــور الموافقــة علــى تحــول مجموعــة مقــدام القابضــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة 
ــا وفــي أول إجتمــاع لــه فــي يوليــو 2021. ومنــذ تشــكيل اللجنــة تــم عقــد )6( ســتة إجتماعــات. وتــم التأكيــد بــأن رئيــس اللجنــة ال يــرأس أّيً

مــن لجــان المجلــس األخــرى، وحضــر رئيــس اللجنــة واألعضــاء جميــع االجتماعــات. وتــم تحريــر محضــر لكافــة إجتماعــات اللجنــة، كمــا قــد 
قامــت اللجنــة بتحضيــر تقريــر ســنوي عــن أعمالهــم خــالل العــام

تواريخ اجتماعات اللجنة والحضور لعام 2021
األولأعضاء اللجنة

4 يوليو
الثاني

12 أغسطس
الثالث

 14 سبتمبر
الرابع

 21 أكتوبر
الخامس

 27 نوفمبر
السادس

23 ديسمبر
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد راجيش مينون

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد حسن مطر السويدي
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد جاسم سلطان الرميحي

100٪100٪100٪100٪100٪100٪نسبة الحضور

أهم القرارات والتوصيات 

المصادقة على البيانات المالية المرحلية لعام 2021 )الربع الثاني والثالث(. أ -  
المصادقة على البيانات المالية الختامية. ب -  

تقييم العروض المقدمة من مدققي الحسابات.  ج -  
المصادقة على تعيين المدقق الخارجي والتأكد من إستقالليته.  د -  

الـمصادقة على تقرير مدير التدقيق الداخلي السنوي.  هـ -  
مراجعة تفصيلية لتعامالت الـمجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك المعامالت و -  

  في كل إجتماع.
الـمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي السنوي الـخاص بـمدى التزام المجموعة باإلطار العام إلدارة الـمخاطر.  ز -  

مراجعة مدى التزام المجموعة بتطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط والتعليمات واإلرشادات والقوانين الصادرة من ح -  
  هيئة قطر لألسواق المالية. 

تقديم توصيات لإلدارة التنفيذية:  ط -  

السعي إلى تطوير وتـحديث دليل السياسات واإلجراءات  -  
تـحديث وتطوير نطاق الصالحيات والتفويضات في الـمجموعة  -  

تطوير وتـحديث الخدمات التقنية الـحديثة  -  
فصل الـمهام الوظيفية وتـحديد صالحيات كل موظف  -  

إغالق المالحظات الـمفتوحة في تقارير الـمتابعة للتدقيق الداخلي  -  

لــم يصــدر عــن لجنــة التدقيــق والمخاطــر أي توصيــات تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ولــم يرفــض المجلــس أي توصيــات رفعتهــا 
اللجنــة.
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ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة

تشــكلت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن  2021/7/3 حتــى 2026/7/4 بتعييــن أعضائهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة المنعقــد فــي 2021/7/4 
علــى النحــو التالــي:

الصفةاالسم 
رئيس اللجنة – مستقل وغير تنفيذيالسيد جاسم سلطان الرميحي

عضو – غير مستقل وغير تنفيذيالشيخ جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
عضو – مستقل وغير تنفيذيالسيد حسن مطر السويدي

تشكيل اللجنة

    شــكلت اللجنــة بقــرار مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويراعــى فــي اختيــار األعضــاء أن تتوفــر فيهــم الخبــرات الالزمــة لممارســة اختصاصات 
اللجنــة، وأن تكــون مكونــات اللجنــة متطابقــة مــع نظــام حوكمة الشــركات المــادة )18.1 و18.2(.

اختصاصات وواجبات ومسؤوليات اللجنة

ــة  ــام حوكم ــكام نظ ــاً ألح ــات األعضــاء وفق ــوق وواجب ــام وحق ــدد المه ــه تح ــن خالل ــذي م ــاق ال ــآت الميث ــيحات والمكاف ــة الترش ــدت لجن أع
ــي. ــة االلكترون ــع المجموع ــى موق ــره عل ــس اإلدارة ونش ــل مجل ــن قب ــه م ــة علي ــم الموافق ــركات وت الش

يتضمن ميثاق اللجنة المهام والوظائف الرئيسية التي تتضمن على األقل ما يلي:

وضع سياسة المكافآت السنوية للشركة بما في ذلك طريقة تحديد مكافآت الرئيس وجميع أعضاء مجلس اإلدارة. وال يجوز  أ -  
أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنوية 5٪ من صافي ربح المجموعة بعد خصم االحتياطيات والخصومات  

  القانونية وتوزيع أرباح ال تقّل عن 5٪ من رأسمال المجموعة )نقداً وعيناً( على المساهمين.
وضع أسس منح العالوات والحوافز في المجموعة، بما في ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفين. ب -  

وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب األصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس. ج -  
تسمية من تراه مناسباً لعضوية مجلس اإلدارة عند شغور أّي مقعد. د -  

وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة المجموعة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالمجموعة. هـ -  
ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي وظيفة على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا. و -  

تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس. ز -  
تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس اإلدارة، بما في ذلك توصياتها في هذا الصدد، وإرسال نسخة إلى هيئة ح -  

  قطر لألسواق المالية.
تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليالً شامالً ألداء المجلس لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترحات في هذا الصدد. ط -  
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اجتماعات أعضاء اللجنة خالل عام 2021

    شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــور الموافقــة علــى إدراج المجموعــة فــي أول اجتمــاع لــه فــي يوليــو 2021. ومنــذ 
ــا مــن لجــان المجلــس األخــرى، وحضــر رئيــس  تشــكيل اللجنــة تــم عقــد )3( ثالثــة اجتماعــات، وتــم التأكيــد بــأن رئيــس اللجنــة ال يــرأس أّيً
اللجنــة واألعضــاء جميــع االجتماعــات، وتــم تحريــر محضــر لكافــة اجتماعــات اللجنــة، كمــا قــد قامــت اللجنــة بتحضيــر تقريــر ســنوي عــن 

أعمالهــم خــالل العــام.

تواريخ اجتماعات اللجنة والحضور لعام 2021
األولأعضاء اللجنة

12 أغسطس
الثاني

14 سبتمبر
الثالث

23 ديسمبر
حاضرحاضرحاضرالسيد جاسم سلطان الرميحي

حاضرحاضرحاضرالشيخ جاسم بن نواف آل ثاني
حاضرحاضرحاضرالسيد حسن مطر السويدي

100٪100٪100٪نسبة الحضور

أهم القرارات والتوصيات 

ــأة  ــآت اللجــان ومكاف ــة الترشــيحات والمكافــآت بشــأن مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة ومكاف ــات لجن اعتمــد مجلــس االدارة توصي  .1
االدارة التنفيذيـــة
  العليا.

رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليال ألداء المجلس.  .2
وضع السياسات العامة للتعاقب الوظيفي.   .3

استحداث لجنة التظلمات.  .4
تقويم مهارات أعضاء المجلس بشكل دوري.  .5

مراجعة الهيكل التنظيمي للمجموعة.  .6
التحقق من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين.  .7

لــم يصــدر عــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أي توصيــات تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ولــم يرفــض المجلــس أي توصيــات رفعتهــا 
للجنة. ا
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ثالثاً: لجنة االستثمار

أعضاء اللجنة

    تشــكلت لجنــة االســتثمار 2021/7/3 حتــى 2026/7/4 بتعييــن أعضائهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة المنعقــدة فــي 2021/7/4 علــى النحــو 
لتالي: ا

الصفةاالسم 
رئيس اللجنة – مستقل وغير تنفيذيالسيد ناريندر سينغ

عضو – غير مستقل وغير تنفيذيالشيخ جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
عضو – غير مستقل وتنفيذيالسيد إيهاب نصر

تشكيل اللجنة

شــكلت اللجنــة بقــرار مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويراعــى فــي اختيــار األعضــاء أن تتوفــر فيهــم الخبــرات الالزمــة لممارســة اختصاصــات 
للجنة. ا

اختصاصات وواجبات ومسؤوليات اللجنة

    أعــدت لجنــة االســتثمار الميثــاق الــذي مــن خاللــه تحــدد المهــام وحقــوق وواجبــات األعضــاء، وتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
ونشــره علــى موقــع المجموعــة االلكترونــي.

يتضمن ميثاق اللجنة المهام والوظائف الرئيسية التي تتضمن على األقل ما يلي:

مراجعة استراتيجية االستثمار العامة للمجموعة، بما في ذلك األصول والمطلوبات وارشادات إدارة المخاطر والسياسات أ -  
واإلجراءات.  

مراجعة خصائص الجودة واألداء والمخاطر للمحافظ االستثمارية للمجموعة. ب -  
اإلشراف المباشر على استثمارات المجموعة داخلياً وخارجياً ورفع تقارير دورية للمجلس. ج -  

العمل على التأكد من سالمة إجراءات االستثمار ووضع الضوابط الخاصة بها ضماناً لمصالح المجموعة، واإلشراف  د -  
بصورة كاملة على مراحل إجراءات االستحواذ/ االندماج ألي فرصة استثمارية.  

رفع التوصيات للمجلس للتخارج أو تصفية االستثمار القائم. هـ -  
مراجعة تقارير التكامل والتضافر للشركات التابعة. و -  

مراجعة التقارير ودراسات الجدوى االقتصادية وتقييم مخاطر االستثمار واعتمادها أو رفضها قبل عرض النتائج على ز -  
المجلس.  

مراجعة المصروفات التشغيلية والرأسمالية غير المدرجة في الموازنة والموافقة عليها وفقاً لصالحيات اللجنة. ح -  
مراجعة ومراقبة االمتثال للسياسات واإلرشادات والحدود الموضوعة لمحفظة االستثمار للمجموعة وغيرها من التقارير ط -  

حسب الضرورة.  
مراجعة اتجاهات السوق وانعكاساتها على إدارة المحفظة االستثمارية ومخاطر االستثمار وتقييم الفئات واالستراتيجيات ي -  

االستثمارية الجديدة.  
مراقبة تنفيذ الخطة السنوية والميزانيات التقديرية من خالل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وعرض التقارير على ك -  

مجلس اإلدارة.  
مناقشة، بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، االلتزامات المالية التي لها تأثير كبير على المجموعة، مثل ل -  
خطابات االعتماد، والضمانات المصرفية، وأوراق القبض المخصومة، والمبالغ غير المدفوعة في استثمارات المجموعة.  
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المراجعة الدورية للمبادرات واإلنجازات الرئيسية لوظيفة االستثمار. م -  
التنسيق مع لجنة التدقيق والمخاطر للتأكد من أن مخاطر االستثمار تتماشى مع تحمل مخاطر المؤسسة بشكل عام. ن -  

مراجعة واعتماد بيع األصول غير العقارية، بناًء على مصفوفة الصالحيات. ص -  
مراجعة وتقييم أداء استثمارات المجموعة مقارنة بدراسة الجدوى وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة. ف -  

القيام بأي أنشطة أخرى يكلف بها مجلس إدارة المجموعة للجنة. س -  

اجتماعات أعضاء اللجنة خالل العام 2021

    شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة االســتثمار فــور الموافقــة علــى إدراج المجموعــة وفــي أول اجتمــاع لــه فــي يوليــو 2021. ومنــذ تشــكيل اللجنــة 
تــم عقــد )3( ثالثــة اجتماعــات، وتــم تحريــر محضــر لكافــة اجتماعــات اللجنــة، كمــا قــد قامــت اللجنــة بتحضيــر تقريــر ســنوي عــن أعمالهــم 

خــالل العــام.

تواريخ اجتماعات اللجنة والحضور لعام 2021
األولأعضاء اللجنة

12 أغسطس
الثاني

14 سبتمبر
الثالث

23 ديسمبر
حاضرحاضرحاضرالسيد ناريندر سينغ

حاضرحاضرحاضرالشيخ جاسم بن نواف آل ثاني
حاضرحاضرحاضرإيهاب نصر

100٪100٪100٪نسبة الحضور

أهم القرارات والتوصيات 

مراجعة االستراتيجية االستثمارية والتوصية للمجلس باعتمادها.  أ -  
متابعة تنفيذ التوصيات االستثمارية الصادرة عن مجلس اإلدارة.  ب -  

دراسة الفرص االستثمارية المتاحة واتخاذ القرارات االستثمارية بشأنها. ج -  

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان

    وفــق التقييــم الذاتــي الســنوي الــذي قــام بــه مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان فقــد كان أداؤهــم مميــزاً خــالل عــام 2021، حيــث التــزم جميــع 
األعضــاء بحضــور االجتماعــات واجتماعــات لجــان المجلــس، ولــم يســمح بالغيــاب إال بعــذر يقبلــه المجلــس. ومــن ناحيــة أخــرى قامــت لجنــة 
التدقيــق والمخاطــر باإلشــراف علــى أداء فريــق التدقيــق الداخلــي للمجموعــة بمــا يضمــن مراقبــة المخاطــر ومواطــن الضعــف واإلجــراءات 

الضروريــة لمعالجــة هــذه المســائل. 

ولقد قام المجلس بتقييم أداء اإلدارة التنفيذية العليا وكان أداؤهم مميزاً خالل عام 2021.
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أمين السر

    لقــد تــم تعييــن المحامــي الدكتــور حســين بــن علــي الدوســري كأميــن ســر لمجلــس اإلدارة ولجــان المجلــس.  المحامــي الدكتــور حســين بــن 
علــي الدوســري مستشــار قانونــي مؤهــل يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 40 عامــاً فــي الممارســة القانونيــة واالستشــارات القانونيــة والمنازعــات 
التجاريــة.  وهــو محــاٍم مســجل لــدى وزارة العــدل القطريــة، وأمــام محكمــة التمييــز القطريــة. يحمــل الدكتــور الدوســري درجــة الدكتــوارة فــي 

القانــون الدولــي والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة الجزائــر.

يكون أمين سر المجموعة مسؤوالً عن:

تحرير محاضر إجتماعات المجلس، وتحديد أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في اإلجتماعات،  أ. 
وإعتراضات األعضاء على أّي قرار يصدر عن المجلس؛  

تدوين قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها؛  ب. 
قيد اإلجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة حسب تاريخ إنعقادها، مع تحديد أسماء   ج. 

األعضاء الحاضرين والغائبين، وتدوين النقاشات الحاصلة في اإلجتماعات وإعتراضات األعضاء، إن وجدت؛  
حفظ محاضر إجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجالت المجلس ومراسالته وكتاباته في سجالت ورقية   د. 

وإلكترونية؛  
إرسال الدعوات ألعضاء المجلس والمشاركين )إن وجدوا( لحضور اإلجتماعات مرفقة بجدول األعمال قبل أسبوع على   هـ. 

األقل من التاريخ المحدد إلنعقاد اإلجتماع، وإستالم طلبات األعضاء بإضافة أي بنود إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ  
تقديمها؛  

التنسيق الكامل بين رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء، وبين األعضاء فيما بينهم، كما بين المجلس واألطراف ذات الصلة   و. 
وأصحاب المصالح في المجموعة بما في ذلك المساهمين واإلدارة والموظفين؛  

تمكين رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء من الوصول السريع إلى كافة المعلومات والمستندات والبيانات المتعلقة بالمجموعة،  ز. 
وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها؛  

حفظ إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً لقانون الشركات التجارية  ح. 
وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.  
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اإلدارة التنفيذية العليا

فوض المجلس اإلدارة التنفيذية العليا برئاسة الرئيس التنفيذي إلدارة األعمال اليومية لعمليات المجموعة.

السيد/ إيهاب نصر - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

     الســيد إيهــاب نصــر هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مقــدام القابضــة منــذ التأســيس ولغايــة اآلن. وقــد أرســى الســيد إيهــاب نصــر وباقــي 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون الدائــم مــع الشــيخ محمــد بــن نــواف القواعــد األساســية للشــركة وفقــاً ألحــدث الممارســات الدوليــة.

     واســتهل مشــواره المهنــي بالعمــل فــي مجموعــة البنــك العربــي فــي األردن عــام 2000 كنائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة ومــن ثــم فــي 
عــام 2009 شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي العالميــة لإلســتراتيجية والحوكمــة فــي سويســرا. 

     يتولــى الســيد إيهــاب 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  مــع مرتبــة الشــرف مــن الجامعــة األردنيــة فــي األردن، باإلضافــة إلــى ماجســتير 
فــي إدارة األعمــال )MBA( مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الدومينيــكان فــي الواليــات المتحــدة. وهــو أيضــاً حاصــل مــن الواليــات المتحــدة 
ــد  ــب إداري معتم ــد )CFM(، ومحاس ــي معتم ــر مال ــد )CPA(، ومدي ــي معتم ــب قانون ــة: محاس ــة التالي ــالت المهني ــى المؤه ــة عل األمريكي

 .)CMA(

     الســيد إيهــاب 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 

المهنيــة.

السيد/ محمد براء سامي عبد الرحيم صبحه - المدير العام للمجموعة

    لــدى الســيد محمــد 13 ســنة مــن الخبــرة المركــزة فــي تطويــر منظومــات األداء لشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط. ويتولــى تنفيــذ 
اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مقــدام القابضــة، وهــو مســؤول عــن إدارة العمليــات ونمــو األعمــال فــي الشــركات التابعــة بشــكل خــاص 
ــة الســابقة إدارة وحــدة األعمــال والمشــاريع الخاصــة فــي كبــرى شــركات  ــة المحــددة لهــم. تشــمل مســيرته المهني ــات التقديري ــاً للميزاني وفق
التقنيــة فــي دولــة قطــر حيــث قــام بــإدارة وتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع العمالقــة واالســتراتيجية فــي البــالد. الســيد محمــد حاصــل علــى 

شــهادة فــي هندســة الحاســوب مــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي األردن.

السيد/ محمد مدثر علي - رئيس الشؤون المالية

    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 
ــى بكالوريــوس التجــارة، مــن  ــي الباكســتان وقطــر. كمــا حصــل عل ــة ف ــه مناصــب إداري ــرات واســعة مــن خــالل تولي ــع بخب 1999، ويتمت

جامعــة البنجــاب فــي الباكســتان. باإلضافــة إلــى شــهادة ACMA مــن معهــد التكاليــف واإلدارة المحاســبية فــي الباكســتان.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي عدد أسهم المجموعة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا خالل عام 2021:

نسبة الملكيةممثل عنالمنصباالسم 
0.167٪شخصيرئيس مجلس اإلدارةالشيخ محمد بن نواف بن ناصر آل ثاني
0.167٪شخصينائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني

4.970٪شخصيعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد/ إيهاب نصر

    حــددت المجموعــة سياســة واضحــة تلــزم أعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وجميــع األشــخاص المطلعيــن وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر باإلفصــاح عــن عمليــات التــداول التــي يقومــون بهــا علــى أســهم المجموعــة وســائر أوراقهــا الماليــة األخــرى، قــام جميــع المطلعيــن 

بتقديــم معلومــات حــول عــدد األوراق الماليــة المتداولــة فــي المجموعــة عنــد اإلقتضــاء.

    وخــالل عــام 2021، لــم تســجل أي حالــة إخــالل بتوجهــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بسياســة التــداول بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا، كمــا قــام مجلــس اإلدارة بتطبيــق أحــكام وتوجيهــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيمــا يخــص فتــرات 

وقــف التــداول بــاألوراق الماليــة.

اإلفصاح عن المكافآت

    تنفيــذاً ألحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات، وقــد روعــي بالمكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة العليــا المعاييــر العامــة لمنــح المكافــآت.

المعايير العامة للمكافآت

إنسجامها مع خطط المجموعة اإلستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه، أ -  
  والمهارة الالزمة إلدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى المجموعة.

حث أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية العليا على إنجاح المجموعة وتنميتها على المدى الطويل. ب -  
د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى األداء، باإلضافة إلى أن تحدَّ ج -  

  األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر د -  

  للمكافآت والتعويضات.
أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها. هـ -  

    أوصــى المجلــس بعــرض المبالــغ أدنــاه كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا علــى الجمعيــة العامــة للتصديــق عليهــا 
وإعتمادهــا لعــام 2021، علــى النحــو التالــي:

المبلغ باللاير القطري
630,000أعضاء مجلس اإلدارة
250,000اإلدارة التنفيذية العليا
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الرقابة الداخلية

    يقــر مجلــس إدارة المجموعــة بــأن ســجالت الحســابات أعــدت بالشــكل الصحيــح، وأن نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس 
ــق  ــة التدقي ــة نشــاطها. وتشــرف لجن ــى مواصل ــدرة المجموعــة عل ــي ق ــر ف ــد تؤث ــة ق ــة، دون وجــود ملحوظــات جوهري ــاءة عالي ســليمة وكف
ــي تفحــص بشــكل دوري  ــق الخارجــي الت ــي والمخاطــر والتدقي ــق الداخل ــال إدارة التدقي ــى أعم ــس اإلدارة عل ــة عــن مجل والمخاطــر المنبثق
مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بمــا يمكــن مــن توفيــر تقويــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فاعليتــه. ويأتــي 
ذلــك ضمــن أهــداف مجلــس اإلدارة فــي الحصــول علــى إقتنــاع معقــول عــن مــدى ســالمة تصميــم وفاعليــة أداء نظــام الرقابــة الداخليــة فــي 
ــا عــدداً مــن  ــي 2021 إجتماعــات ناقشــت خالله ــام المال ــي هــذا الســبيل وخــالل الع ــق والمخاطــر ف ــة التدقي ــدت لجن ــث عق المجموعــة، حي
الموضوعــات ذات الصلــة بأعمــال اللجنــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال مراجعــة القوائــم الماليــة واإلســتثمارات ومراجعــة وحــدات األعمــال فــي 
المجموعــة وكذلــك الشــؤون اإلســتراتيجية والتنظيميــة والمــوارد البشــرية والمشــتريات، إضافــة إلــى مراجعــة أنظمــة تقنيــة المعلومــات، وذلــك 
بحضــور المســؤولين فــي اإلدارة التنفيذيــة والتدقيــق الداخلــي إلــى غيــر ذلــك مــن المســائل المتعلقــة بســير العمــل فــي المجموعــة مــن جميــع 

الجوانــب.

    تعتمــد المجموعــة إســتناداً لقــرار لجنــة التدقيــق والمخاطــر COSO كأســاس إلدارة الضوابــط الداخليــة فــي المجموعــة. يعــرف نمــوذج 
COSO للرقابــة الداخليــة بتوفيــر ضمــان معقــول لتحقيــق األهــداف فــي الفئــات التاليــة:

فعالية وكفاءة العمليات.   أ. 

موثوقية التقاريرالمالية.   ب. 
اإلمتثال للقوانين واللوائح المعول بها.   ج. 

إدارة التدقيق الداخلي

    تقــدم إدارة التدقيــق الداخلــي فــي المجموعــة خدمــات تأكيديــة وإستشــارية بإســتقاللية وموضوعيــة بغــرض إضافــة قيمــة وتحســين العمليــات 
وتحقيــق أهــداف المجموعــة. وتســاعد إدارة التدقيــق الداخلــي المجموعــة فــي تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل تبنــي مدخــل منتظــم لتقويــم وتحســين 
فاعليــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة. وقــد نّفــذت وحــدة التدقيــق الداخلــي العديــد مــن عمليــات المراجعــة الدوريــة والخاصــة وفقــاً لخطــة 
ــة  ــة الداخلي ــاءة الرقاب ــة التدقيــق والمخاطــر بهــدف إعطــاء التأكيــدات الالزمــة بشــأن فاعليــة وكف المراجعــة الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجن
وإدارة المخاطــر فــي المجموعــة، مــع التركيــز علــى األنشــطة والوظائــف ذات المخاطــر العاليــة. وتقــدم إدارة التدقيــق الداخلــي تقريــراً كل 

ثالثــة أشــهر للجنــة التدقيــق والمخاطــر عــن إنجازاتهــا.

وشملت خطة التدقيق الداخلي السنوية على سبيل المثال:

مراجعة دقة البيانات المالية المنشورة.   أ. 
تطبيق المجموعة للتوجيهات التنظيمية.   ب. 

مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمشتريات والشؤون اإلستراتيجية والموارد البشرية وتقنية المعلومات   ج. 
   ووحدات األعمال إضافة إلى القطاع المالي.

مراجعة ضوابط إدارة المخاطر في المجموعة والحلول ألي ضعف تم مالحظته.   د. 

مراقب الحسابات

ــى تعييــن رســل بدفــورد مــن  ــة عل ــد بتاريــخ 2021/7/4 تمــت الموافق ــذي عق ــة العامــة التأسيســية وال ــج إجتمــاع الجمعي ــى نتائ ــاًء عل     بن
بيــن المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة، وتــم تحديــد أتعابــه. لــم تقــم 

المجموعــة بتوظيــف أي مــن موظفــي المدقــق الخارجــي خــالل عــام 2021 و 2020.
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    وتؤكــد المجموعــة علــى أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة خــالل العــام المالــي 2021 وفقــاً للمعاييــر المحاســبية الدوليــة للتقاريــر الماليــة. وخالل 
العــام المالــي لــم يقــم المدقــق الخارجــي بإصــدار تقريــر إداري لإلبــالغ عــن ثغــرات أو فشــل فــي الرقابــة الداخلية.

    قــدم المدقــق الخارجــي كافــة مالحظــات اإلفصــاح فــي البيانــات الماليــة، وهــذه المالحظــات تتضمــن إقــرار إلتزامــه والمجموعــة بتطبيــق 
)ISA( و )IFRS/IAS( ــة ــق الدولي ــبة والتدقي ــر المحاس ــا بمعايي ــة وإلتزامهم ــر المالي ــداد التقاري ــق وإع ــي التدقي ــة ف ــم الدولي ــل النظ أفض

ــة. ومتطلباتهــا، وقــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار فــي أنشــطتها العملي

اإلفصاح والشفافية

    إمتثلــت مجموعــة مقــدام القابضــة طــوال عــام 2021 بمتطلبــات اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قواعــد وأنظمــة هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة وبورصــة قطــر. وتتقيــد المجموعــة بكافــة متطلبــات اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر 

عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

    وتحــرص المجموعــة علــى عــرض كافــة النتائــج الماليــة والعــروض واإلعالنــات الرســمية والبيانــات الصحفيــة ذات األهميــة علــى موقــع 
المجموعــة اإللكترونــي يــوم نشــرها. 

    كمبــدأ عــام، ال تعلـّـق المجموعــة، بشــكل إيجابــي أو ســلبي، علــى الشــائعات. وفــي حــال تــم تســريب معلومــات غيــر مكشــوف عنهــا للعلــن 
وقــد تؤثــر علــى نشــاط التــداول فــي أســهم المجموعــة، أو بحــال طلبــت هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أو بورصــة قطــر بــأن تصــدر المجموعــة 
بيانــاً رّداً علــى شــائعة الســوق التــي تســّبب نشــاطاً غيــر عــادي فــي األســهم، ســيقوم المتحّدثــون الرســميون المعتمــدون بالنظــر فــي المســألة 
وتحديــد مــا إذا كان يجــب إصــدار إشــعار / بيــان صحفــي للكشــف عــن المعلومــات الجوهريــة ذات الصلــة أو تأكيــد عــدم وجــود معلومــات 
جوهريــة غيــر معلنــة. ولــم تنتشــر أي شــائعات مماثلــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز 

المالــي للمجموعــة أو أســعار التــداول.

الشفافية وإعالء مصلحة المجموعة

    وضعــت المجموعــة أنظمــة وضوابــط  لضمــان عــدم قيــام أي طــرف ذي صلــة، عنــد النظــر فــي المعاملــة، بحضــور إجتمــاع مجلــس اإلدارة 
ــة العامــة. ولضمــان  ــى الجمعي ــم عــرض التعامــالت ذات العالقــة عل ــة. ويت ــة أو المعامل ــة أو العالق ــاء مناقشــة الصفق ــة المناقصــة أثن أو لجن
اإللتــزام بمعاييــر الشــفافية قــام مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى سياســة األطــراف ذات العالقــة لتنظيــم هــذه الصفقــات وإعالء الشــفافية. ســتضمن 

المجموعــة دائمــاً اإللتــزام الصــارم بمتطلبــات عــدم حضــور العضــو »ذي العالقــة« عندمــا يقــوم المجلــس بمناقشــة هــذه المعلومــات. 

    خــالل عــام 2021، لــم تســجل المجموعــة أي حالــة إخــالل بتوجيهــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بسياســة التــداول بــاألوراق الماليــة مــن قبــل 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا، كمــا قــام مجلــس اإلدارة بتطبيــق أحــكام وتوجيهــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيمــا يخــص 

فتــرات وقــف التــداول بــاألوراق الماليــة.

تضارب المصالح

    خالل عام 2021 لم تنفذ مجموعة مقدام القابضة معامالت مع أطراف ذات عالقة.
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القضايا القانونية

     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 شــأنها التأثيــر جوهريــاً علــى أنشــطة الشــركة أو 

وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا.

    لــدى المجموعــة فــي نهايــة عــام 2021 عــدد مــن القضايــا القانونيــة والتــي تتعلــق بتحصيــل مبالــغ مســتحقة للمجموعــة ناشــئة عــن تنفيــذ 
العقــود، وإنطالقــاً مــن مســؤولية المجموعــة فــي دفاعهــا عــن حقــوق المســاهمين بنــاًء علــى الحــق الممنــوح لهــا بموجــب النظــام األساســي 

أقامــت مجموعــة مقــدام القابضــة دعوتيــن ضــد الغيــر بقيمــة إجماليــة 2,5 مليــون لاير.

حقوق المساهمين

    تعزيــزاً لعالقــة المجموعــة مــع مســاهميها وكافــة مســتثمريها وأصحــاب المصالــح وحفاظــاً علــى حقوقهــم، وإيمانــا مــن المجموعــة بأهميــة 
ــه  ــل دور مجلــس اإلدارة ولجان ــة مــن خــالل تفعي ــة الداخلي ــز الرقاب ــة حقــوق المســاهمين وتعزي ــى حماي الحوكمــة المؤسســية التــي تهــدف إل
واإللتــزام بمبــدأ اإلفصــاح والشــفافية، فقــد واصلــت المجموعــة خــالل عــام 2021 إلتزامهــا بنظــام حوكمــة الشــركات واألنظمــة األخــرى ذات 
ــاًء عليــه تفصــح المجموعــة عــن المعلومــات التــي تهــم مســاهمي المجموعــة وجمهــور المســتثمرين وأصحــاب المصالــح ومــا  العالقــة. وبن
تقتضيهــا األنظمــة ذات العالقــة والممارســات الدوليــة الجيــدة التــي تتبناهــا المجموعــة فــي مجــال الحوكمــة والشــفافية وذلــك علــى النحــو التالــي:

حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم 

    إنطالقــا مــن حــرص وإهتمــام المجموعــة ورعايتهــا لحقــوق مســاهميها وفــي ضــوء األنظمــة المعمــول بهــا، فقــد قامــت مقــدام بتضميــن 
حقــوق المســاهمين فــي النظــام األساســي والــذي يمكــن االطــالع عليــه مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للمجموعــة.

تمكن المساهمين من الحصول على المعلومات

    تقــوم مجموعــة مقــدام القابضــة بنشــر التقاريــر الماليــة واإلعالنــات والقــرارات الجوهريــة عبــر موقــع بورصــة قطــر والصحــف اليوميــة 
والتقريــر الســنوي لمجلــس إدارتهــا، كمــا يمكــن للمســاهمين التواصــل مــع المجموعــة والــرد علــى إستفســاراتهم مــن خــالل عنــوان البريــد 

."investors@mekdamholding.com" اإللكترونــي

سجل المساهمين

    تحصــل المجموعــة شــهرياً علــى نســخة محدثــة مــن ســجل المســاهمين مــن شــركة قطــر لإليــداع المركــزي والتــي تحتفــظ بهــا فــي ســجل 
مخصــص ومعــد لهــذا الغــرض.

حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة

    تم تضمين حقوق المساهمين في النظام األساسي وفي عدة مواد من بينها المادة 49 و52 و55.

تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة

    تقــوم المجموعــة بإختيــار أنســب األماكــن والمواعيــد لعقــد الجمعيــة العامــة الســنوية وبإســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة تيســيراً لمشــاركة 
ــاع  ــال إجتم ــوم المجموعــة بنشــر جــدول أعم ــا تق ــة. وكم ــان مشــاركة فعال ــة العامــة وضم ــاع الجمعي ــي إجتم ــر عــدد مــن المســاهمين ف أكب
الجمعيــة العامــة فــي الصحــف واإلعــالن عــن مــكان وزمــان اإلجتماعــات قبــل عــدة أيــام. كمــا يتــم اإلفصــاح عــن نتائــج الجمعيــة العامــة علــى 
موقــع المجموعــة وبورصــة قطــر وشــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة وإيــداع نســخة مــن محضــر اإلجتمــاع لــدى هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة فــور إعتمــاده.
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حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت

    ال يتــم حصــر حقــوق المســاهمين المتعلقــة بالتصويــت بــأي شــكل، كمــا ال يســمح بالتنــازل عــن هــذا الحــق أو إلغائــه خــالل إجتماعــات 
ــة المســاهم بالتصويــت. ــة لضمــان حري ــة الحديث ــة العامــة، وتســتخدم المجموعــة الوســائل التقني الجمعي

حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس

ــع المرشــحين  ــات الخاصــة بجمي ــة المعلوم ــا يتضمــن كاف ــس، مم ــة المجل ــل المرشــحين لعضوي ــوم المجموعــة باإلفصــاح عــن تفاصي     تق
وخبراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة قبــل الموعــد المحــدد إلنعقــاد الجمعيــة العامــة بوقــت كاف. وتنتخــب الجمعيــة العامــة 

ــا ألســلوب التصويــت التراكمــي. أعضــاء المجلــس باالقتــراع الســري ووفق

حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع األرباح

وفقا للمادة )78( من النظام األساسي فإن المجموعة توزع أرباحها الصافية السنوية على الوجه التالي:

تقتطع سنوياً نسبة )10٪( من األرباح الصافية تخصص لتكوين االحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا  .1
االقتطاع إذا بلغ هذا االحتياطي )50٪( من رأس المال المدفوع، وإذا قل االحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب   
إعادة االقتطاع حتى يصل االحتياطي إلى تلك النسبة. وال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز  

استعمال ما زاد على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى )5٪( وذلك في السنوات التي  
ال تحقق فيها المجموعة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.  

يقتطع جزء من األرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة االلتزامات المترتبة على المجموعة بموجب قانون العمل.  .2
يجوز للجمعية العامة، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من األرباح الصافية لحساب إحتياطي  .3

إختياري، ويستعمل هذا االحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.  
يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح مقدارها )5٪( للمساهمين )على األقل( عن المبلغ المدفوع من قيمة   .4
األسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.  

يخصص من الباقي ما ال يزيد على )5٪( من الربح الصافي بعد استنزال االستهالكات واالحتياطات والربح الموزع وفقاً  .5
للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.  

يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية لألرباح أو يرحل، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، إلى  .6
السنة المقبلة، أو يخصص إلنشاء مال احتياطي أو مال لالستهالك غير العاديين.  

يجوز بموجب قرار من الجمعية العامة، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، توزيع أرباح مرحلية للمساهمين مالكي أسهم  .7
المجموعة بتاريخ االستحقاق، على أن يحدد القرار تاريخ االستحقاق، وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة  

والبورصة. وذلك إذا ما تبين لمجلس اإلدارة، أن ذلك التوزيع له ما يبرره.  

حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى

    يتضمــن النظــام األساســي للمجموعــة آليــة محــددة لحمايــة حقــوق المســاهمين بصفــة عامــة واألقليــة بصفــة خاصــة حــال إبــرام المجموعــة 
صفقــات كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال المجموعــة. لــم تنخــرط المجموعــة بــأّي صفقة/صفقــات كبــرى فــي الســنة 

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2021.
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قائمة المساهمين الرئيسيين

فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون خمسة في المئة )٪5( فما فوق:

نسبة الملكية عدد األسهمالجنسيةاالسم
80,8٪40,397,598قطريالشيخ / محمد نواف ناصر خالد آل ثاني*

5,0٪2,500,000تركي السيد /إيهاب نصر*
14,2٪7,102,402مساهمون آخرون

100٪50,000,000اإلجمالي
* تملك مباشر وغير مباشر من خالل أبناء قاصرين

حقوق أصحاب المصالح 

    تحتــرم مجموعــة مقــدام القابضــة حقــوق أصحــاب المصالــح وتلتــزم المجموعــة بالمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح تجــاه المعلومات 
المقدمــة علــى أن يتــم تقديــم مــا يثبــت صفتــه، كمــا وضعــت المجموعــة آليــة مكتوبــة تحــدد إجــراءات تقديــم تظلــم أصحــاب المصالــح مــن 
قــرارات وتصرفــات المســؤولين بالمجموعــة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بهــا، وأخــرى لتلقــي وفحــص شــكاواهم ومقترحاتهــم وبالغاتهــم بشــأن 
كل مــا يمــس مصالــح المجموعــة وأموالهــا علــى أن تنــص تلــك اآلليــة علــى ســرية مضمــون الشــكوى أو المقتــرح أو البــالغ، وحمايــة مقدمــه، 

وآجــال البــت فــي التظلمــات والــرد علــى الشــكاوى والمقترحــات.

التغييرات الكبرى

    تماشــيا مــع بعــض الممارســات الدوليــة الجيــدة فــي مجــال الحوكمــة، تــود مجموعــة مقــدام القابضــة مشــاركة مســاهميها أبــرز التغييــرات 
خــالل عــام 2021:

الحدثالتاريخ
زيادة رأس مال المجموعة إلى 50 مليون لاير قطري28 مارس 2021
تمــت الموافقــة النهائيــة علــى التحــول إلــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مــن وزارة التجــارة والصناعــة 30 يونيو 2021

ــوزاري )45( لســنة 2021 ــرار ال بموجــب الق
إنعقاد الجمعية التأسيسية والموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية4 يوليو 2021
تشكيل مجلس اإلدارة التأسيسي لمدة 5 سنوات. 4 يوليو 2021
تشكيل 3 لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة. 4 يوليو 2021
الموافقة على إدارج الشركة في السوق الثانية في بورصة قطر8 يوليو 2021

إدراج المجموعة في بورصة قطر. 2 أغسطس 2021
زيــادة قاعــدة المســاهمين إلــى مــا يقــارب 270 مســاهماً. وقيــام المؤسســين مــن خــالل اإلدراج ببيــع حوالــي كما في 31 ديسمبر 2021

13.6٪ مــن رأس مــال المجموعــة مــن خــالل الســوق.
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المسؤولية االجتماعية

    تؤمــن مجموعــة مقــدام القابضــة بأهميــة المســؤولية االجتماعيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، فهــي تعتبــر نفســها جــزءاً مــن المجتمــع 
الــذي تعمــل بــه. وإنطالقــاً مــن األســس الراســخة واإليمــان المطلــق بالمســؤولية المجتمعيــة التــي تقــع علــى عاتــق الشــركات العاملــة بدولــة 
ــت  ــة. وكان ــة المضاف ــم المجتمعي ــز القي ــه تعزي ــج اجتماعــي هدف ــر برنام ــام 2020 بتطوي ــدام القابضــة خــالل ع ــت مجموعــة مق قطــر، قام
أولــى مبادراتهــا االجتماعيــة هــي المســاهمة فــي رعايــة بطــوالت القــدرة والتحمــل للموســم الرياضــي 2021/2020 وفــي مقدمتهــا ســباق 
ســيف صاحــب الســمو أميــر دولــة قطــر المفــدى )حفظــه هللا ورعــاه(،  وذلــك مــن خــالل تقديــم مجموعــة مــن الجوائــز العينيــة بقيمــة إجماليــة  
310,700لاير قطــري الــى االتحــاد القطــري للفروســية والخماســي الحديــث. جــاءت هــذه الرعايــة مــن االيمــان المطلــق لمجموعــة مقــدام 
بضــرورة المحافظــة علــى تــراث االجــداد الــذي تتمســك بــه المجموعــة وتســعى الــى تعزيــزه جيــالً بعــد جيــل كأحــد الثوابــت فــي القيــم والثقافــة 

العربيــة االصيلــة.
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