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 نمو متسارع 
نحو مستقبل آمن 

بصفتهــا الشــركة الرائــدة في إنتاج منتجات األلبان واملشــروبات 
فــي دولــة قطــر، وانطالقًا من هذه املكانــة املتميزة، تلتزم 
بلدنــا بــأن تكون املصــدر املوثوق لتوفير املنتجــات لعمالئنا، 
مــع الحــرص في الوقت نفســه على املســاهمة في تحقيق 

املرونــة االقتصاديــة واألمــن الغذائي بمــا يحمي ويضمن 
مســتقبل الدولة.    

ســّجلت الشــركة خالل العام نموًا غير مســبوق، وواصلت 
جهودهــا فــي تعزيــز االبتكار وتنويع املنتجــات بما يلبي 

احتياجــات املســتهلكين ويواكــب متطلباتهــم املتغيرة، حيث 
حرصت الشــركة على ســرعة التوســع في قنوات التســويق 

 وخطــوط املنتجــات، كمــا نجحت في رفع حصتها الســوقية 
عبــر عــدد من القطاعات األساســية فــي مجال عملها. 

فــي مقابــل هــذا النهــج الديناميكي، برزت قدرة الشــركة على 
إحــداث تغييــرات جذريــة في هيكلها املؤسســي من خالل 

تطبيــق أفضــل املمارســات واملعاييــر الصارمة في القطاع، 
ورفــع مســتوى الكفاءة التشــغيلية في مختلــف مجاالت العمل، 
بينمــا واصلــت تحســين أطر الحوكمة وإدارة املخاطر واالســتدامة 

لتأكيد دورها في مجال املواطنة املؤسســية املســؤولة.  

وفيما ُترســي شــركة »بلدنا« قاعدة راســخة ملزيد من 
النمــو والتوســع الجغرافــي، فإنها تبقــى ملتزمة بمزيد من 

التطــور ملســتقبل أفضــل لجميــع أصحــاب املصلحة – بدءًا من 
املســاهمين واملوظفيــن واملســتهلكين، ووصواًل إلى حكومة 

دولة قطر وشــعبها. 
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غايتنا
توفير وضمان أطعمة ومشروبات صحية وطبيعية ترضي عمالئنا 

وتساهم في تحقيق األمن الغذائي لدولة قطر

من نحن
تأسست في عام ٢٠١٤، شركة 

بلدنا هي الشركة القطرية 
الرائدة في إنتاج منتجات األلبان 

واملشروبات، تقدم منتجات 
متنوعة، وتمتلك مرافق عاملية 
املستوى ومزرعة مكتفية ذاتيًا 

مع قدرات تربية مواشي متميزة 
لتسريع وتيرة النمو املستقبلي.

أعمالنا
بلدنا هي شركة ألبان ومشروبات 

متكاملة، تشتمل على مزرعتين 
كبيرتين، وخطوط إنتاج حديثة، 

ومرافق للتجهيز واملعالجة 
والتعبئة، وشبكة توزيع خاصة بها 

تقوم بتوزيع أكثر من 200 من 
منتجات األلبان الطازجة للعمالء 

في جميع أنحاء دولة قطر وخارجها 
بشكل يومي.
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الرؤية، املهمة، املبادئ

الرؤية
أن تصبح وتبقى “بلدنا”  املورد املفضل في قطاع 

املنتجات الغذائية الطبيعية واملشروبات الصحية في 
دولة قطر، وأن تتوسع في دخول أسواق جديدة. 

املهمة
ضمان سالمة املستهلكين من خالل توفير األطعمة 
واملشروبات الطازجة واملغذية واللذيذة، مع االلتزام 

بنفس الوقت بتطبيق معايير صارمة في مجال 
السالمة في إنتاج الغذاء وبروتوكوالت األمن الحيوي.

املبادئ
إننا في شركة “بلدنا” ملتزمون التزاما راسخًا 

باملبادئ التالية:

•  دعم األمن الغذائي: ضمان رضا املستهلكين من 
خالل تزويدهم بمنتجات عالمتنا التجارية بجودة 

وتنوع يفوقا توقعاتهم.
•  رفع مستوى الرعاية الطبية لألبقار: تستعين بلدنا 

بجهود مجموعة من أفضل األطباء البيطريين 
لضمان تقديم الرعاية الطبية واملحافظة على 

صحة املواشي.
•  العناية بالحيوانات واملواشي: بالتعاون مع الخبراء 

في مجال تربية املواشي واإلنتاج الحيواني.
•  منتجات طبيعية وطازجة: توفير منتجات غذائية 
عالية الجودة، من خالل تطبيق أفضل املعايير 

الدولية في اإلنتاج.
•  التمّسك بقيم التراث القطري: االعتزاز بإنجازاتنا، 

وحسن الوفادة، ودفء االستقبال، والعراقة، 
واالعتماد على الذات، واإلحساس باملسؤولية.
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تواصل ارتفاع معدل إنتاجية 
مزارع “بلدنا” على مدار العام، 

حيث بلغ حجم إنتاج الحليب 
١٤١.٦ مليون لتر خالل عام 
٢٠٢٠، بزيادة نسبتها ٢٠٪ 
مقارنة بحجم اإلنتاج لعام 

 .٢٠١٩

١٤١.٦ 
 مليون

لتر
إن التقدم الكبير الذي أحرزناه حتى 

اآلن، في جميع املجاالت، هو 
نتيجة للجهود املشتركة لعائلة 

بلدنا بأكملها بما في ذلك قيادتنا 
الراسخة، واإلدارة أصحاب الخبرة 

واملوظفين املتفانين، وجميعهم 
استلهموا من الثقة املوضوعة 

في شركة بلدنا من قبل عمالئنا 
ومساهمينا.

إن املساهمة في تحقيق رؤية 
دولة قطر لألمن الغذائي تعتبر 

من األولويات الرئيسية لبلدنا 
وذلك من خالل توفير الغذاء 

الصحي لعدد السكان املتزايد

للمزيد يرجى االطالع على الصفحة ١٩
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جدول 
املحتويات 

 ملحة موجزة
أبرز مالمح األداء املالي

أبرز مالمح األداء التشغيلي
مسيرتنا نحو االكتتاب العام األولي

 تقرير اإلدارة
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير الرئيس التنفيذي
كلمة املدير املالي التنفيذي

 التقرير االستراتيجي
نموذج العمل التجاري

االستراتيجية
املوظفون

املراجعة التشغيلية
إدارة املخاطر

مسيرتنا نحو مستقبل مستدام

 الحوكمة
كلمة رئيس مجس اإلدارة

مجلس اإلدارة 
تقرير حوكمة الشركة

تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية
تقرير مدقق الحسابات املستقل حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق املالية 

والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 
املدرجة بالسوق الرئيسية

تقرير مدقق الحسابات املستقل حول مالئمة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل 
أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية 

 القوائم املالية
تقرير املراجعة ملدقق الحسابات املستقل

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوّحد
بيان املركز املالي املوّحد

بيان التغّيرات في حقوق املساهمين املوّحد
بيان التدفقات النقدية املوّحد

إيضاحات حول البيانات املالية املوّحدة

١٦
١٨
٢٠

١٠
١١
١٢

٢٦
٢٨
٣٠
٣٢
٤٧
٥٢

٥٦
٥٧
٦٠
٨٨
٩٠

٩٣

٩٨
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
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 ترّســخ شــركة “بلدنا” نجاحها عبر االلتزام 
بتصنيــع وطــرح منتجات ذات جودة اســتثنائية.

ملحة موجزة

 أبرز مالمح األداء املالي

 األرباح قبل اقتطاع الفائدة
والضريبة واالستهالك واإلطفاء

حّققت الشركة نموًا قويًا لألرباح 
قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء بنسبة ٣٧٪ 
لعام ٢٠٢٠، وذلك نتيجة كفاءة 

العمليات التشغيلية على الرغم 
من ارتفاع التكاليف في ظل 

الظروف الراهنة

صافي الربح

تعكس النتائج املقاَرنة لصافي 
الربح مدى املرونة التي تمّتعت 
بها شركة “بلدنا” في ظل جائحة 

كوفيد-١٩، حيث سجلت معدل 
نمو سنوي بنسبة ١٥٢٪

)مليون ريال قطري(

)مليون ريال قطري(

٣٢
٣

٢٣
٥

٪٣٧

١٥
٢

٦٠

٪١٥٢

اإليرادات

واصلت شركة “بلدنا” تحقيق 
اإليرادات بالتزامن مع احتفاظها 

بحصة سوقية ومركز قوي. وبلغ 
معدل النمو السنوي لإليرادات 

٪٦٨

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٨١
٥

٤٨
٦

٪٦٨

)مليون ريال قطري(

٢٠١٩ ٢٠٢٠٢٠١٩ ٢٠٢٠
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أبرز مالمح األداء التشغيلي

إجمالي عدد القطيع

٢٢
,٢

٥٠

١٩
,٣

٤٥

٪١٥

٢٠١٩ ٢٠٢٠

عائد الحليب لكل بقرة يوميًا 

إجمالي عدد املنتجات 

إجمالي عدد العمالء 

٣٦
.٦

٣١
.٨

٪١٥

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٣
٥

١٦
٧

٪٤١

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٣,
٩١

٢

٣,
٢٦

٥

٪٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

االستغالل األمثل لكامل قطيع األبقار 
بما يدعم العمليات القائمة ومستويات 

اإلنتاج

ساهمت كفاءات إدارة القطيع في رفع 
معدل إنتاج الحليب اليومي وتحسين 

التكلفة لكل لتر حليب

•    الكفاءة في مجموعة املنتجات توفر 
منصة لتحقيق النمو الربحي

•    نواصل في إطار برنامج الترشيد 
مراجعة مجموعة املنتجات الحالية 
بما يساهم في مضاعفة العائدات

•    التركيز على تحسين جودة العالقات 
مع العمالء الحاليين وجذب عمالء 

جدد
•    املزيد من التركيز على عمالء قطاع 

الضيافة من املطاعم وشركات 
تقديم األطعمة في املستقبل
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 مسيرتنا نحو االكتتاب
العام األولي

16 مارس 201٤ 
 تأسيس مزرعة 
الخراف واملاعز

٥ يونيو 2017   
بدء املقاطعة

يوليو 2017    
وصول أول 
شحنة من 
األبقار

يناير 2017  
تصميم مشروع 
مزرعة األبقار

منتصف يونيو 2017    
اإلعالن عن املشروع 
عبر موقع بلومبيرغ
شركة بلدنا تخطط لشحن ٤,٠٠٠ 
رأس من األبقار الحلوب عبر 
الجسر الجوي
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 مسيرتنا نحو االكتتاب
العام األولي

ديسمبر 2017     
استكمال املرحلة 

األولى
تضم ٤,٠٠٠ رأس بقر حلوب 

ونظام حلب دّوار

فبراير 2018      
مواصلة أعمال التوسع
مصانع منتجات األلبان والعصائر 
والبالستيك

11 يوليو 2017    
حلب أول بقرة

أكتوبر 2017     
استكمال الجسر الجوي 
للشحن
وصول ٤,٠٠٠ بقرة حلوب إلى 
مزرعة “بلدنا”

11 ديسمبر 
       2019

إدراج شركة 
بلدنا في 

بورصة قطر 
لألوراق املالية
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تقرير اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة  .1
تقرير الرئيس التنفيذي  .2

كلمة املدير املالي التنفيذي  .3
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“

”

خالل عام من التحديات 
واالضطرابات التي نجمت عن 

الجائحة العاملية، رّسخت شركة 
“بلدنا” مكانتها كأحد الركائز 

األساسية لالستقاللية واالكتفاء 
الذاتي في دولة قطر، تساهم 

في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 
٢٠٣٠، عالوة على دعم أهدافها 

األساسية واملتمثلة في تحقيق 
األمن الغذائي في ظل استمرار 

حالة عدم اليقين 

الخياط معتز 
رئيــس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس االدارة 
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أظهرت شركة »بلدنا« مرونة فائقة 
في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة 
كوفيد-١٩، حيث نجحت في تحقيق نمو 
متسارع على مدار عام ٢٠٢٠، وسّجلت 
ارتفاعًا في اإليرادات واألرباح، ممهدة 

الطريق نحو مستقبل تتبوأ فيه الصدارة 
باعتبارها شركة منتجات األلبان األكثر 

نجاحًا في دولة قطر. 

وفي أعقاب نجاح االكتتاب العام األولي 
العام املاضي، نجحنا في تحقيق وعدنا 

للمساهمين حيث سّجلت إيرادات 
»بلدنا« في عام ٢٠٢٠ نموًا بنسبة 
٦٧.٦٪، ونسبة هامش صافي ربح 
بلغت ١٨.٧٪، وقد تجاوزت مستوى 
األداء حسب املؤشر العام لبورصة 

قطر وسّجلت ارتفاعًا بنسبة ٧٩٪ في 
سعر السهم، كما أعلنت عن توزيع أول 

أرباح نقدية مرحلية )بقيمة ٠.٠٢١ ريال 
قطري للسهم( في شهر أبريل. كذلك 

 MSCI تم إدراج الشركة ضمن مؤشر
لألسواق الناشئة للشركات الصغرى 

في شهر مايو، وتم إدراج الشركة 
ضمن املؤشر العام لبورصة قطر، 

ومؤشر بورصة قطر الرّيان اإلسالمي، 
ومؤشر جميع األسهم ومؤشر 

القطاعات في شهر أكتوبر. 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، حافظت شركة 
»بلدنا« على قاعدة أصول قوية 

متميزة، تم تمويلها بشكل أساسي 
من خالل أموال امللكية التي سجلت 
مستويات مميزة أيضًا، وهو ما تؤكده 
نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس 

املال املوظف، والتي بلغت ٣٤.٥٪.

تتمتع عمليات شركة »بلدنا« باكتفاء 
ذاتي تام تقريبًا، تخدم السوق القطرية 

في غياب توفر سالسل توريد وتوزيع 
ممتدة، وهو ما يقلل بشكل كبير من 

تأثر الشركة بالصدمات واالضطرابات 
الخارجية. وفيما تواصل »بلدنا« تعزيز 

القدرة اإلنتاجية وتأمين مسارها 
املتصاعد للنمو، فإنها تركز ضمن 
أولوياتها على فرض تدابير تضمن 

سالمة املواشي، وسالمة املوظفين 
واملستهلكين، باإلضافة إلى ضمان 

سالمة البيئة التي تعمل فيها الشركة. 

وفي هذا اإلطار، فقد أحرزنا تقدمًا 
ملموسًا في مجاالت الحوكمة وإدارة 

املخاطر واالستدامة، وحرصنا على 
إرساء أسس للنمو املستقبلي 

والتوسع الجغرافي وفق نهج مسؤول، 

وبما يحقق في الوقت نفسه مصلحة 
املوظفين واملجتمع واملوارد 

الطبيعية في البيئة املحيطة. 

نواصل في شركة »بلدنا« تركيزنا على 
تطبيق أفضل املمارسات في مجال 

حوكمة الشركات وتكامل األعمال 
واملهنية، بموجب إطار عمل ينسجم 

مع األهداف االستراتيجية للشركة، 
ويعكس متطلبات اللوائح التنظيمية 
السارية، بما في ذلك اللوائح الصادرة 
عن هيئة قطر لألسواق املالية. كما 
يشتمل هيكل الحوكمة الذي تتبناه 

الشركة على مدّونة لقواعد السلوكيات 
األخالقية، ومجموعة من املجالس 

واللجان التي تحكمها مواثيق مستقلة 
بهدف تعزيز كفاءة إجراءاتها وضمان 

إرساء خطوط املساءلة بشكل واضح. 

ساهم تركيزنا على تجّنب املخاطر 
وإدارتها وتخفيف آثارها في دعم أداء 
الشركة خالل هذا العام، الذي اّتسم 
بالتقّلبات ومألته التحديات. ونحرص 
بشكل دوري على مراجعة وتحديث 
منهجية إدارة املخاطر املّتبعة لدينا 
بما يضمن تجّنب وتقليل أثر املخاطر 

املحتملة التي قد تتعرض لها الشركة 
أو قد تؤثر على قدرتها على تنفيذ 
استراتيجيتها وإدارة أنشطتها. كما 

قمنا بتطوير بروتوكول إلدارة الحوادث 
واألزمات، سيكون له دور هام في حال 

وقوع أية أحداث أو اضطرابات تهدد 
األهداف االستراتيجية لشركة »بلدنا«، 

أو سمعتها أو استمرارية أعمالها. 
وبفضل هذه الخطوات، فإن شركة 

»بلدنا« تتمتع حاليًا بمركز أقوى من 
أي وقت مضى، يتيح لها التعامل مع 

املخاطر املحتملة والتي قد تعيق 
مسيرة الشركة ومواصلة نموها 

وريادتها للقطاع. 

من جهة أخرى، نحن فخورون بإطالق 
جهودنا نحو تحقيق االستدامة في عام 
٢٠٢٠، ونلتزم بتطبيق كافة املتطلبات 

التنظيمية وتبني أفضل املمارسات 
املنسجمة مع ممارسات القطاع، 

وذلك لدعم جهودنا في تطوير برنامج 
 متكامل لالستدامة خالل عام ٢٠٢١. 

وسنحرص خالل هذا العام على مراجعة 
كافة القضايا األساسية بالنسبة 
لنموذج أعمال الشركة، ومختلف 
الجوانب الهامة بالنسبة ألصحاب 

املصلحة، كما سنعمل على تنفيذ 
إطار عمل وخارطة طريق مستقبلية 

تمكننا من مواصلة تطوير الشركة في 
السنوات املقبلة لتعزيز دور »بلدنا« 

كشركة مسؤولة مستدامة. 

تتبنى شركة »بلدنا« نهجًا شموليًا 
إلعادة استخدام املياه العادمة 

املعالجة، وهو ما مّثل عاماًل أساسيًا 
في تطوير أهداف االستدامة لعام ٢٠٢٠، 

والتي تجّسدها شراكة »بلدنا« مع 
شركة فيوليا لتقنيات املياه – الشركة 

الرائدة عامليًا في مجال إدارة املوارد. 
وفي إطار هذه الشراكة، نجحت »بلدنا« 
في رفع القدرة االستيعابية املخططة 
ملعالجة املياه بما أتاح إعادة استخدام 

املياه العادمة املعالجة في ري 
املحاصيل الزراعية. 

ختامًا، أود أن أعّبر عن جزيل شكري 
وامتناني لكل من ساهم بعمله 

الدؤوب في تحقيق اإلنجازات الرائعة 
لشركة »بلدنا«. ال شك في أن النجاحات 
التي سّجلتها الشركة مؤخرًا هي ثمرة 

النهج االستراتيجي والجاهزية التي 
تتبناها، إال أن هذه النجاحات ما كانت 
لتتحقق لوال الجهود الحثيثة ملجلس 

اإلدارة، والقرارات الحكيمة إلدارة 
الشركة، وشغف والتزام املوظفين 

على جميع املستويات وفي مختلف 
األقسام. كما أود أن أتقدم بجزيل 

الشكر والعرفان ملساهمينا الكرام 
على دعمهم وثقتهم. فلوالهم، ما 
كانت شركة »بلدنا« لتحقق املكانة 

التي وصلت إليها اليوم. 

في مقابل هذه الجهود وهذا اإلخالص 
والثقة، فإننا في شركة »بلدنا« 

ملتزمون التزاما راسخًا بمواصلة األداء 
املتميز وتحقيق العوائد املرتفعة 
خالل العام املقبل، فيما نسعى 

لترسيخ مكانة الشركة في صدارة 
قطاع منتجات األلبان واملشروبات في 
قطر، والعمل في الوقت نفسه على 
استكشاف فرص النمو والتوّسع عبر 

أسواق جديدة. 

نجحنا في تحقيق وعدنا 
للمساهمين حيث سّجلت شركة 

“بلدنا” معدل نمو سنوي في 

اإليرادات بلغ ٦٧.٦٪، ونسبة 

هامش صافي ربح ١٨.٧٪ في 
عام ٢٠٢٠
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يســرني أن أضع بين أيديكم التقرير الســنوي األول 
لشــركة بلدنا ش.م.ع.ق. ســجلت الشــركة خالل 
العــام املالــي ٢٠٢٠ أداًء تشــغيليًا قويًا وواصلت 

نجاحهــا التجــاري وحققــت نتائج ماليــة متميزة، وهو 
مــا يعكــس إخالص جميع العاملين في الشــركة، 

ودعــم مجلــس إدارتها، ســعيًا لخدمــة عمالئنا وتعزيز 
قيمة حقوق املســاهمين.

 مرونة النشاط التجاري ومواصلة 
ابتكار وتطوير املنتجات

أظهرت شــركة بلدنا مرونة وتميزًا ملحوظين على 
مســتوى عملياتها وأداء العاملين في مواجهة 

التحديــات التــي فرضتها جائحة كوفيد-١٩، وواصلت 
بنجــاح خدمة العمالء واملســتهلكين عبر توفير 

منتجاتها بال انقطاع. وقد تبّنت الشــركة إجراءات 
فاعلة لضمان اســتمرارية األعمال من جهة، وحماية 

املوظفين والعمالء واملســتهلكين وأصحاب 
املصلحــة مــن جهــة أخرى. وعلى الرغم من التحديات 

التــي واجههــا قطــاع األعمال خالل عام ٢٠٢٠، فقد 
حافظــت شــركة »بلدنا« علــى التزامها نحو التطوير 

املســتمر لعملياتهــا ومجموعة منتجاتها. 

شهد عام ٢٠٢٠ تقدًما ملحوًظا 
في مسيرة »بلدنا« ونموها 

لتصبح شركة رائدة في قطاع 
منتجات األلبان واملشروبات 
في قطر. نعتز بنجاحنا في 
تحقيق األهداف التي قمنا 

بعرضها على مستثمري 
الشركة خالل االكتتاب العام 

األولي في شهر ديسمبر 
٢٠١٩، وهو إنجاز يمهد ملواصلة 

نمو الشركة على املدى 
القصير واملتوسط. 

“

”

تقرير الرئيس 
التنفيذي 

مالكولم جوردن
الرئيــس التنفيذي
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بقيــت إدارة محفظــة املنتجات ضمن 
أهم األولويات، حيث واصلت شــركة 

بلدنــا تركيزها علــى طرح منتجات 
مبتكــرة ذات قيمــة متميزة. أطلقت 
الشــركة في عام ٢٠٢٠ برنامج رؤى 

املســتهلك، والذي يتيــح لنا -باإلضافة 
إلــى برنامج تطويــر املنتجات الجديدة 
– استكشــاف وتحديد وجهات الســوق 

وتفضيــالت املســتهلكين والعمالء 
بشــكل أســرع وأكثر كفاءة، وهو ما 

أثمــر عــن طرح ٩٦ منتــج جديد بنجاح، 
باإلضافــة إلى وقف تســويق ١٨ منتج 

بهــدف تحســين أرباح »بلدنا«. وقد 
نمــت محفظة منتجات الشــركة إجمااًل 

بنســبة ٤٠.٧٪ خالل عام ٢٠٢٠. 

نتائج مالية متميزة تؤكد 
مسار النمو القوي وارتفاع 

مستوى الربحية
حققــت شــركة بلدنــا في عام ٢٠٢٠ نموًا 

ملموســًا على صعيــد حجم املبيعات 
واإليــرادات وصافي األربــاح. بلغ إجمالي 

اإليــرادات في عــام ٢٠٢٠ ما قيمته 
٨١٤.٨ مليــون ريــال قطري، مقارنة 

بإجمالــي إيــرادات قدره ٤٨٦.٢ مليون 
ريــال قطــري في عام ٢٠١٩. وبلغت 

األربــاح قبل اقتطــاع الفائدة والضريبة 
واالســتهالك واإلطفاء ٣٢٢.٥ مليون 

ريــال قطــري في نهايــة العام بهامش 
نســبته ٣٩.٦٪. وفي املقابل، ســّجلت 

الشــركة نمــوًا قويــًا في صافي الربح 
مقارنــة بالعام املاضي بنســبة ١٥٢.١٪ 

حيــث بلغــت قيمــة صافــي الربح    ١٥٢.١ 
مليــون ريــال قطــري، بما يعادل هامش 

صافي ربح بنســبة ١٨.٧٪. 

ومــن دواعي ســرورنا واعتزازنــا أننا نجحنا 
فــي ترســيخ وتعزيــز مركز الريادة الذي 
تتمتع به شــركة بلدنا في األســواق 
املســتهدفة. فباإلضافــة إلى تطوير 

املنتجات واالبتكار املســتمر لتحســين 
فئــات املنتجــات القائمة، ركزت 

الشــركة على دخــول فئات منتجات 
جديــدة كأحد العوامل الرئيســية لدعم 

نموهــا. وشــمل ذلك علــى وجه التحديد 
فئــات املنتجات التــي تتمتع بهامش 

ربــح مرتفع، مثــل األجبان املعالجة 
وكريمــة الخفــق وكريمة الطبخ 

والعصائــر طويلة األجــل، والتي مّثلت 
عوامــل هامــة عززت نمو اإليرادات 

وارتفــاع هوامــش الربح خالل عام ٢٠٢٠. 

ســاهمت جهود شــركة »بلدنا« لتوسيع 
تواجدها في األســواق دعم نموها. 

ونجحــت الشــركة في تعزيــز تغطيتها 
في ســوق قطــاع التجزئة، كما طّورت 

مســتوى خدمــة العمالء وواصلت 
جهود تحســين عرض وإبــراز منتجاتها 

فــي منافــذ البيع. من جهة أخرى، 
ســاهم التعاون الوثيق بين الشــركة 
وعمالئهــا االســتراتيجيين في دعم 
نمــو أعمالها املتســارع في قطاع 

الخدمــات الغذائيــة، حيث نجحت في 
تقديــم منتجــات مبتكرة ومصمّمة 

خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات هذا القطاع، 
كمــا عــززت انتشــار منتجاتها في قنوات 

البيع. 

وباإلضافــة إلــى نمو اإليرادات، واصلت 
الشــركة تركيزها علــى تعزيز نمو 

هامــش الربــح من خالل تحســين كفاءة 
سلســلة القيمة وجني املكاســب 

الناجمــة عن ذلك. كما ســاهمت 
االســتثمارات في رفــع القدرة اإلنتاجية 
للمــزارع ومنشــآت التصنيــع في تحقيق 
مكاســب مادية ملموســة. ارتفع إنتاج 

الحليــب من قطيع األبقار بنســبة 
١٤.٩٪، فيمــا انخفضــت تكاليف التحويل 

لعمليــات التصنيــع بنســبة ١٣٪. وترافق 
النمو املتســارع لعمليات شــركة 

»بلدنــا« مــع توظيفهــا الناجح لقوتها 
الشــرائية، مما ســاهم في خفض 

تكاليــف املدخالت بنســبة ٥.٤٪. كما 
أثر التوســع في نطاق أعمال الشــركة 

بشــكل إيجابي على أنشــطة التوزيع 
في الســوق، حيــث انخفضت تكلفة 
التوزيــع للتــر الحليب الواحد بنســبة 

  .٪١.٩

شــهد عام ٢٠٢٠ تقدًمــا ملحوًظا في 
مســيرة »بلدنا« ونموها لتصبح شــركة 

رائــدة في قطــاع منتجات األلبان 
واملشــروبات في قطر. نعتــز بنجاحنا 

فــي تحقيق األهــداف التي قمنا 
بعرضها على مســتثمري الشــركة 
خــالل االكتتــاب العام األولي في 

شــهر ديســمبر ٢٠١٩، وهو إنجاز يمهد 
ملواصلــة نمو الشــركة على املدى 

القصير واملتوســط. 
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تدخل شــركة »بلدنا« عام ٢٠٢١ 

واثقــة بقدرتها علــى مواصلة النمو، 
والتركيــز علــى قطاعات األعمال 

الرئيســية الناجحــة، وتطوير مجموعة 
منتجــات »بلدنا« فــي قطاع منتجات 
األلبــان والعصائر بشــكل يعزز القيمة 

التراكميــة للمنتجــات من خالل 
توظيــف االبتكار والخبرات. كما تســعى 
الشــركة ملواصلة استكشــاف الفرص 
التــي تتيــح لها دخــول فئات املنتجات 

الجديــدة التي يــرى فريق العمل 
إمكانيــة تحقيــق األرباح من خاللها 
ضمــن إمكانيات الشــركة املتاحة. 

لقــد أثبتــت »بلدنا« حرصهــا على تعزيز 
الكفــاءة عبر مختلف مراحل سلســلة 

القيمــة، وضبطها الصــارم للتكاليف 
بهــدف تعزيز الربحيــة واملرونة املالية. 

وتتطلــع الشــركة ملواصلة جهودها 
فــي هذا الصــدد. كما تدرك »بلدنا« 

تمامــًا وتعتز بدورها ومســاهمتها في 
دعــم برنامج األمــن الغذائي الوطني، 
وذلــك إلــى جانــب تركيزها على خلق 

وتعزيــز القيمة املتحققة ملســاهميها. 

يســتمر التزام »بلدنا« نحو االســتثمار 
فــي تطويــر الكفاءات واملواهب، 

وتتطلع مســتقباًل ملشــاركة أحدث 
مســتجدات برنامج االســتدامة الذي 
يتــم تنفيذه على نطاق الشــركة. 
كمــا تواصل الشــركة تقييم فرص 
التوســع الجغرافي مســتفيدة من 

قاعــدة أصولهــا القائمة لتطوير أنشــطة 
التصديــر، باإلضافة إلى مشــاركة 

الخبــرات واملعــارف ونقلها لنموذج 
العمــل التجاري فــي منطقة جنوب 

شــرق آســيا وما حولها. نتوقع العديد 
مــن التطــورات في عام ٢٠٢١، حيث 
تواصل شــركة »بلدنا« اســتعداداتها 

لتلبيــة الطلــب الكبيــر املتوقع خالل 
بطولــة كأس العالــم فيفــا – قطر ٢٠٢٢، 

التــي ستشــهد الدولة خاللها زيادة 
ملموســة في أعداد الزوار.  

 
إن التقــدم امللمــوس الذي أحرزناه 

فــي مختلــف مجــاالت القطاع ما هو 
إال ثمــرة الجهــود الحثيثــة التي بذلها 
جميــع أفــراد عائلــة »بلدنا«، بما في 

ذلــك مجلس إدارة الشــركة املتميز، 
وفريقهــا اإلداري املتمــّرس، وموظفيها 

املخلصيــن. كمــا أن هذه الجهود 
مجتمعــة مــا كانــت لتتحقق لوال دعم 
وثقــة ووالء عمالئنا ومســاهمينا. لذا 

اســمحوا لي أن أعّبر عن عميق شــكري 
وتقديــري لجميع الشــركاء الذين لعبوا 

دورًا أساســيًا في هذا النجاح
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كلمة املدير 
املالي التنفيذي 

ســّجلت شــركة »بلدنا« نموًا في حجم إيراداتها 
الســنوية بلــغ   ٦٧.٦٪، حيــث بلــغ إجمالي اإليرادات 

٨١٤.٨ مليــون ريــال قطــري للفترة من ٢ ديســمبر 
٢٠١٩ وحتى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠.  واصلت الشــركة 

التوســع فــي مجموعة منتجاتهــا بفضل جهود 
البحــث والتطويــر املتميــزة، مما أدى إلى زيادة 

عــدد منتجاتهــا مــن ١٥٧ إلــى ٢٣٥ منتج خالل الفترة 
املذكــورة. ومّثلــت إيرادات منتجــات الحليب الطازج 
والحليــب طويــل األجل ومنتجات األجبان املســاهم 

األبرز في نمو إيرادات الشــركة. 

شهد عام ٢٠٢٠ مرور أول سنة 
مالية كاملة   لـ »بلدنا« كشركة 

مدرجة في بورصة قطر. وعلى 
الرغم من التحديات العديدة 
املرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، 

فقد نجحت الشركة في تحقيق 
األهداف التشغيلية واملالية التي 

حددتها خالل مرحلة االكتتاب 
العام األولي. ولم تقتصر إنجازات 

الشركة على تأكيد مكانتها الرائدة 
في السوق من خالل التوسع 

في مجموعة منتجاتها وتسجيل 
نمو في اإليرادات وصافي األرباح، 
حيث أولت أهمية قصوى لجهود 
تعزيز الكفاءة في مختلف مراحل 

سلسلة القيمة، بما أتاح رفع 
هوامش الربح وإدارة رأس املال 
العامل بالشكل األمثل، وهو ما 
ساهم في إرساء قاعدة متينة 

تدعم استمرار النمو والربحية. 

“

”
سيف اهلل خان

املدير املالــي التنفيذي
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بلغــت قيمة األربــاح قبل اقتطاع 
الفائــدة والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 

)EBITDA( خــالل الفتــرة ٣٢٢.٥ مليون 
ريــال قطــري فيما بلغــت قيمة صافي 
الربــح ١٥٢.١ مليون ريــال قطري لتؤكد 

الربحية املرتفعة التي ســّجلتها شــركة 
»بلدنــا«، حيــث بلــغ هامش الربح قبل 

اقتطــاع الفائدة والضريبة واالســتهالك 
واإلطفــاء ٣٩.٦٪ وهامــش صافي الربح 
١٨.٧٪. وتمثل هذه الهوامش شــاهدًا 
علــى التفوق التشــغيلي والتخطيط 

املالي االســتراتيجي للشــركة، خاصة 
عنــد األخــذ باالعتبــار ما طرأ خالل العام 

مــن نفقات غيــر متوقعة ارتبطت 
بجائحة كوفيد-١٩ بشــكل مباشــر 

وغير مباشــر، عــالوة على الجهود 
التــي بذلتها شــركة »بلدنا« لضمان 

تطبيــق اعلــى معايير الصحة والســالمة 
لحمايــة املســتهلكين واملوظفين 
واملوّردين على حد ســواء. ويضاف 

إلــى هذه العوامــل االقتطاع املخطط 
لــه مــن التعويضات مــن قبل الهيئات 

املعنّيــة بقيمــة ١٠٣.٨ مليون ريال 
قطــري – ]بلغــت قيمــة التعويضات من 

تاريخ تأســيس الشــركة وحتى تاريخ 
صــدور التقريــر ١٦٤.٤ مليون ريال قطري 
مقارنــة بـــ ٢٦٨.٢ مليــون ريال قطري عن 

الفتــرة املماثلــة من العام املاضي[. 
ارتفعــت األرباح قبــل اقتطاع الفائدة 

والضريبة واالســتهالك واإلطفاء بنســبة 
٣٧.٤٪ كمــا ارتفــع صافي الربح بنســبة 

١٥٢.١٪ مقارنــة بالفتــرة املماثلة من 
العــام املاضي، وقد جــاء ذلك نتيجة 

عوامــل متعــددة تمّثلت بارتفاع 
الحصة الســوقية لشــركة »بلدنا«، 

وطــرح منتجــات جديدة، وارتفاع معدل 
إنتــاج الحليب، وتدابيــر تعزيز الكفاءة 

املطّبقــة، باإلضافــة إلى إجراءات ضبط 
التكاليف.

يؤكد األداء التجاري واملالي 
لشركة »بلدنا« خالل عام 

2020 أبرز مالمح األداء 
االستثماري، متمثاًل بما يلي: 

الشــركة الرائدة في قطاع  	
منتجــات األلبان وقطاع 

املشــروبات في قطر
إثبات قدرة الشــركة على  	

تحديــد فــرص النمو وتنفيذ 
االســتراتيجيات بنجاح

 التميــز فــي مجــال ابتكار وتطوير  	
املنتجات

منشــآت متطورة تســاهم في  	
تعزيــز الكفاءة وخفــض التكاليف 

لتشغيلية ا
سلســلة قيمة متكاملة  	

تتيــح التحكم الكامــل بمختلف 
مراحلهــا من قبل اإلدارة

 أداء مالــي متميز ومركز  	
مالي قوي

دعم اســتراتيجي من قبل  	
املساهمين

تدفقات نقدية قوية ومركز 
مالي صلب

فــي أعقاب نجــاح الطرح العام األولي 
للشــركة بقيمة ١,٤٢٥,٧٥٠,٠٠٠ ريال 

قطــري )تمثل ما نســبته ٧٥٪ من 
أســهم رأس املال املصدر للشــركة(، 

بلغــت قيمــة إجمالــي  حقوق امللكية 
)بمــا في ذلــك األرباح املحتجزة 

واالحتياطــي القانوني واحتياطي 
االســتحواذ( مــا قيمته  ٢,٢٤١.٣ مليون 

ريال قطري.

بلغت قيمة األرباح قبل اقتطاع 
الفائدة والضريبة واالستهالك 

واإلطفاء )EBITDA( في عام ٢٠٢٠ 
  ٣٢٢.٥ مليون ريال قطري
بلغت قيمة إجمالي صافي الربح 

 لعام ٢٠٢٠
١٥٢.١ مليون ريال قطري

تم استخدام عائدات الطرح العام األولي 
لتسوية تسهيالت قرض بنكي بشكل 
جزئي، مما ساعد الشركة في تحسين 

نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس 
املال املوظف لتصل إلى ٣٤.٥٪ بتاريخ 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومع تسجيل الشركة 

لتدفقات نقدية تشغيلية قوية فإنها لم 
تعد بحاجة للحصول على ديون إضافية 

لتمويل التدفقات النقدية الخارجة، 
والتي تضمنت نفقات رأسمالية بقيمة 

٢٢٠.٨ مليون ريال قطري، وتسويات 
لقروض بنكية بقيمة  ١,٤١٤.٠ مليون 

ريال قطري، وتوزيع أرباح نقدية مرحلية 
بقيمة ٣٢.٠ مليون ريال قطري من أصل 

التوزيعات النقدية املعلن عنها بقيمة 
٤٠ مليون ريال قطري، حيث تم تمويل 

جميع هذه املبالغ بواســطة التدفق 
النقدي التشــغيلي.

نهج قوي إلدارة املخاطر
على الرغم من عدم تأثر عمليات تأمين 

املواد الخام وسالسل التوريد خالل 
الجائحة، فقد ارتأت إدارة شركة »بلدنا« 

اتخاذ بعض التدابير االستراتيجية والوقائية، 
حيث قررت رفع مستويات املخزون 
لجميع املواد األساسية بما يغطي 

فترة ستة أشهر. كما حرصت الشركة 
في ذروة الجائحة على استمرار عمليات 

اإلنتاج والتوزيع وتسليم الطلبات، مع 
التركيز في الوقت نفسه على االلتزام 
بتعليمات الصحة والسالمة املطّبقة. 

بقيت تكلفة الفائدة منخفضة خالل عام 

٢٠٢٠، حيث تمّكنت الشركة من تأمين 
أسعار فائدة أقل من األسعار السابقة 
من أحد شركائها املصرفيين. وأّكدت 

الشركة مركزها القوي باعتبارها الشركة 
الرائدة في السوق املحلية، فيما ال تزال 

الصادرات إلى األسواق العاملية في 
حدها األدنى. ونتيجة لذلك، وباستثناء 

الدوالر األمريكي وارتباط سعر صرف الريال 
القطري به، فقد كان تعرض الشركة 
ملخاطر تقلبات سعر صرف العمالت 

األجنبية هامشيًا.

على صعيد حوكمة الشركات، طّورت 
شركة »بلدنا« سجل مخاطر شامل 

ونّفذت مجموعة من املبادرات ذات 
الصلة والتي هدفت لتقليل أثر املخاطر 
املحددة. وتضمنت هذه الخطوات وضع 

سياسات وإجراءات مكتوبة تتماشى مع 
اللوائح التنظيمية املحلية ومع أفضل 

املمارسات في القطاع. 

عام 2020 )من تاريخ التأســيس(مؤشــرات األداء الرئيسية
 نســبة الربــح قبــل اقتطاع الفائدة والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 

 ٣٩.٦٪إلى اإليرادات

 ١٨.٧٪نســبة صافي الربح إلى اإليرادات
 ٦.٨٪نســبة العائد علــى حقوق امللكية

٣٤.٥٪نســبة صافــي الديــن إلى رأس املال املوظف
 ٠.٠٨٢ ريال قطري ربحية الســهم
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مبادرات رفع الكفاءة
تســتخدم شــركة »بلدنا« أحدث 

تقنيــات حلب األبقار ومنشــآت تصنيع 
متطــورة، تم تصميمها لتســاهم 

فــي رفــع الكفاءة عبــر مختلف خطوط 
اإلنتــاج. وقــد أدت هذه الجهود إلى 

انخفــاض كلفــة املبيعات لكل وحدة 
)دون احتســاب التعويــض من قبل 
الســلطات املعنية( بنســبة ١٢.٧٪ 

مقارنــة بالعام املاضــي. إننا حريصون 
علــى مراقبة توجهات الطلب باســتمرار 
ومتابعــة متطلبــات اإلنتــاج لنتمكن من 

رفــع كفــاءة إنتاج الحليــب بناًء عليه. 
كمــا ندعــم النمــو الطبيعي لقطيع 

املواشــي في مزارع الشــركة ورفع 
مســتوى إنتــاج الحليب عن طريق 

تحســين ظروف معيشــة األبقار وتوفير 
املطاعيــم الالزمــة، باإلضافة إلى إجراء 

الفحوصــات الصحيــة الدورية وفحص 
األعــالف للتحقــق مــن جودتها، وهو ما 
ســاهم فــي رفع معــدل إنتاج الحليب 

اليومــي لــكل بقــرة لتصل إلى ٣٦.٦ لتر 
مقارنــًة بـــ ٣١.٨ لتــر في العام املاضي. 

تمكنــت شــركة »بلدنا« من توفير 
تشــكيلة املنتجــات األمثل وذلك من 
خــالل املراجعة املســتمرة ملجموعة 

املنتجــات ومواصلــة طرح منتجات 
جديــدة، مما يدعــم رفع هوامش الربح 

وتســارع وتيــرة النمو، وهو ما أثمر 
بالتالــي إلى ارتفاع نســبة الهامش 

الكلــي مقابل تكاليــف اإلنتاج بمعدل 
٨٠٪ تقريبــًا مقارنــة بالعــام املاضي. من 

جهــة أخرى، ســاهم التركيز املتواصل 
على الشــراكات والحلول اللوجســتية 

فــي تعزيز وصول منتجات شــركة 

»بلدنــا« إلى قاعدة مســتهلكين 
متناميــة، وذلك عبر شــبكة التوزيع 

التي توّســعت لتغطي ســوق التجزئة 
وقطــاع الفنــادق واملطاعم واملقاهي 

فــي دولــة قطر، وهو ما أدى إلى 
انخفــاض كلفــة البيــع لكل وحدة نظرًا 

الرتفــاع حجم املبيعات. 

أداء سعر السهم وعائدات 
املساهمين

الحظ املســتثمرون األداء القوي الذي 
حققتــه شــركة »بلدنا« خالل عام ٢٠٢٠، 
كما شــهد املســتثمرون في االكتتاب 

العــام األولي للشــركة، وغيرهم من 
املســتثمرين الذين قاموا بشــراء 

أســهم الشــركة في السوق الثانوية، 
األداء املتميز لســعر ســهم »بلدنا«. 

ســجل ســعر الســهم بتاريخ ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ ارتفاعــًا بنســبة ٧٩٪ مقارنة 

بســعره في مرحلــة االكتتاب العام 
األولــي، مما يعكــس تفوق أدائه على 

مؤشــر بورصة قطر الذي نما بنســبة 
 .٪١

نظرة مستقبلية 2021
تخطــط شــركة »بلدنا« في عام ٢٠٢١ 

ملواصلة التوســع في حجــم مبيعاتها. 
مــن املتوقع أن يســاهم نمو حجم 

اإلنتــاج فــي خفض معــدل تكلفة اإلنتاج 
لــكل وحــدة من خالل مبدأ وفورات 

الحجم. 

وتواصــل الشــركة تركيزها على 
التوســع االســتراتيجي وعقد الشراكات 

االســتراتيجية باعتبارهــا عوامل 
أساســية لدعــم النمو طويل االجل. 

فــي هذا اإلطار، تقــوم »بلدنا« حاليًا 
بالتعــاون مع شــريكها في ماليزيا 

شــركة فيلكــرا بيرهــارد، بتقييم الخطط 
املاليــة والتصاميــم إلقامة مزرعة 

أعــالف وألبــان متكاملة باإلضافة إلى 
مصنــع متطــور لتصنيــع منتجات األلبان. 

ومــن املتوقــع أن تضم املزرعة عند 
اســتكمال العمل باملشــروع ١٠,٠٠٠ رأس 

مــن األبقــار الحلوب التي ســتنتج ما 
يزيــد علــى ١٠٠ مليون لتــر من الحليب 

الطازج ســنويًا، وهو ما سيســاهم 
فــي رفع مســتويات األمن الغذائي 

واالكتفــاء الذاتي مــن منتجات األلبان 
في ماليزيا. 

وبفضــل مركزهــا املالي القوي 
وإمكانيــات توليــد التدفقات النقدية، 
فإن شــركة »بلدنــا« تتمتع باملرونة 

املاليــة الالزمة لتنفيذ مشــاريع كبرى 
واالســتفادة الفورية من أي فرص 
متاحــة تــرى اإلدارة أنها قد تحقق 

قيمــة تراكميــة هامة للشــركة. تخطط 
إدارة شــركة »بلدنا« لالســتفادة من 

القاعــدة املالية الراســخة التي نجحت 
في إرســائها خالل عام ٢٠٢٠، ومواصلة 

استكشــاف الفــرص املتاحة لتنويع 
املنتجات والتوســع املســتقبلي، سعيًا 

لتحقيــق نمــو ملموس في اإليرادات 
والربحيــة خــالل العام املقبل. 
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املدخالت

رأس املال
اســتثمار بقيمــة ٣.٢ مليار ريال  	

قطري
قاعدة مســاهمين تضم ٣٧,٤٩٥  	

مساهم
إدراج أســهم الشــركة في بورصة  	

قطــر لألوراق املالية

التصنيع

منشــآت ومعّدات وتقنيات  	
متطورة

سلســلة توريد مرنة  	
سلســلة قيمــة متكاملة وفّعالة 	
أكثــر مــن ٣,٠٠٠ نقطة بيع 	

املوارد البشرية

فريــق إدارة قيــادي يتمتع بكفاءات  	
متميزة

أكثــر من ١,٦٠٠ موظف 	
ثقافــة وقيم مؤسســية متميزة  	

رأس املال االجتماعي وعالقات 
الشراكة

ملكيــة قطرية بنســبة ٩٦.٧٤٪ 	
عالقــات اســتراتيجية مع حكومة  	

دولة قطر
ســمعة متميــزة قائمة على  	

الجــودة وطــرح املنتجات والعالمات 
التجاريــة املوثوقة

نموذج العمل التجاري

آلية خلق وتعزيز القيمة

الرؤية
أن تصبح وتبقى “بلدنا” 

املورد األفضل في قطاع 
املنتجات الغذائية الطبيعية 

واملشروبات الصحية في 
قطر، وأن تتوسع في دخول 

أسواق جديدة. 

املهمة 
ضمان سالمة املستهلكين 

من خالل توفير األطعمة 
واملشروبات الطازجة. 

االبتكار
حرصت شركة “بلدنا” منذ 

تأسيسها على ترسيخ االبتكار 
كقيمة جوهرية لجميع أنشطة 

أعمالها. ويعتبر الحليب طويل 
األجل املعالج بالحرارة العالية 
أول منتج يتم تصنيعه محليًا 
في مزرعة تبعد ٦٠ كيلومتر 

فقط عن العاصمة الدوحة، 
مما جعله الخيار املفضل 
للمستهلكين نظرًا لجودة 

طعمه الطازج.

الحليب الطازج
الحليب طويل األجل 

اللبن
العصائر

الزبادي
اللبنة

منتجات األجبان
الكريمة

قطاعات األعمال 
والعالمات التجارية

الركيزة االستراتيجية
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املزارع
مزرعتان تضّمان أكثر من ٢٢,٠٠٠ رأس من املواشي

التصنيع
منشآت متطورة للتصنيع والتغليف

االبتكار االستراتيجي في تطوير املنتجات
٢٣٥ منتج ضمن مجموعات املنتجات الحالية للشركة 

وعبر كافة العالمات التجارية.

املخرجات

نتائج مالية متميزة

120.2 مليون ريال قطري 
تدفق نقدي حر 

 1٥2.1 مليون ريال قطري 
صافي أرباح )معدل نمو سنوي ١٥٢.١٪(

322.٥ مليون ريال قطري 
األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء )معدل نمو سنوي 
)٪٣٧

1.790 ريال قطري
السهم سعر 

فريق عمل يتمتع باملرونة في 
مواجهة التحديات

انخفاض معدل ترك املوظفين للعمل
الثقافات  بيئة عمل متعددة 

االمتياز التشغيلي
الكلفة وتحسين  التشغيلية  الكفاءة 

ابتكار املنتجات )زيادة عدد املنتجات 
بنسبة ٤١٪ مقارنة بالعام املاضي(

املساهمة في تحقيق األمن الغذائي 
بدولة قطر

قيمة مرتفعة للعالمة التجارية
عالمات تجارية رائدة )طرح مجموعة 
منتجات »عوافي« بأسعار مناسبة(

الشركة الرائدة من حيث الحصة 
السوقية في أهم القطاعات

  ) شركة منتجات األلبان األولى 
في دولة قطر(

تدعم هذه اإلنجازات قاعدة 
راسخة تقوم على الحوكمة 
القوية واإلدارة االستراتيجية 

للمخاطر، والتزامنا املستمر نحو 
شعب دولة قطر واملجتمعات 

التي نقوم بخدمتها.

“بلدنا” هي الشركة الرائدة ملنتجات األلبان 
واملشروبات في قطر

املبادئ 
دعم األمن الغذائي 	
رفع مستوى الرعاية  	

الطبية لألبقار
العناية بالحيوانات  	

واملواشي
منتجات طبيعية طازجة 	
التمّسك بقيم التراث  	

القطري

واملغذية واللذيذة، مع االلتزام 
بنفس الوقت بتطبيق معايير 

صارمة في مجال السالمة 
في مجال إنتاج الغذاء 

وبروتوكوالت األمن الحيوي. 

الجودة
من املزرعة إلى املائدة. تضع 

“بلدنا” في مقدمة أولوياتها 
السعي لتوفير منتجات األغذية 

الطازجة والصحية واملغذية 
لسكان دولة قطر. حصلت 

الشركة على شهادة ضمان 
الجودة ISO ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ لنظام 

إدارة سالمة الغذاء.

عوامل دعم العمل التجاري

الركيزة االستراتيجية
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االستراتيجية

تحقيق النمو في فئات القطاعات الرئيسية . ١
التي تتواجد فيها الشركة

تعزيز األصول من خالل الصادرات. ٢
التوسع بدخول فئات قطاعات أخرى في . ٣

السوق املحلية
التوسع جغرافيًا بدخول أسواق جديدة )مثل . ٤

ماليزيا(
دعم الكفاءة الشاملة عبر كافة مراحل . ٥

سلسلة القيمة
التركيز على تصنيع منتجات فائقة الجودة في . ٦

فئات القطاعات التي تتواجد فيها الشركة
االبتكار والتجديد املستمر لتلبية احتياجات . ٧

 املستهلك

الحفاظ على مستوى الجودة في مختلف . ٨
العمليات من خالل توظيف أحدث وأفضل 

التقنيات
املشاركة واملساهمة الفاعلة في . ٩

برنامج األمن الغذائي لضمان تحقيق أعلى 
معايير الصحة والسالمة لشعب دولة قطر 

واملقيمين
التحسين املستمر لظروف معيشة األبقار . ١٠

ورفع معدل إنتاج الحليب بما يضاهي أبرز مزارع 
األبقار في العالم

توفير بيئة عمل آمنة لتحفيز املوظفين . ١١
واستقطاب أفضل الكفاءات، ولتعزيز مكانة 

الشركة كأفضل جهة توظيف

الركائز االستراتيجية

تقوم اســتراتيجية شــركة “بلدنا” على أســاس ترســيخ بروتوكوالت وأنظمة تدعم تحقيق األهداف 
املؤسســية. وفــي هــذا اإلطــار، قامت الشــركة بتطوير مجموعة مــن األهداف، باإلضافة إلى 

مؤشــرات األداء الرئيســية ملراقبــة تحقيــق هــذه األهداف. وتواصل “بلدنا” تركيزها االســتراتيجي 
علــى تعظيــم قيمــة حقــوق املســاهمين، وذلك من خالل تحســين األداء وتعزيز الكفاءة، 

ومواصلــة توفيــر منتجــات عاليــة الجــودة، وتســريع وتيرة النمو وتطوير اإلجــراءات والعمليات من 
خالل التحســين املســتمر واألتمتة. 

االستراتيجية املؤسسية

العوامل الرئيسية الداعمة الستراتيجية “بلدنا” هي: 

املوظفون
إرساء ثقافة األداء

تشكيل فريق عمل مرن يتمتع  	
بالدافعية والتأثير 

تحليل احتياجات التدريب والحرص على  	
تحقيق األهداف الرئيسية للتدريب

تعزيز تدفق القيمة
 تحسين أداء األنظمة والعمليات من  	

خالل األتمتة
التركيز بشكل كبير على وفورات التكلفة  	

وهندسة القيمة

الكفاءة االسم التجاري
أن تصبح شركة “بلدنا” االسم التجاري املفّضل 

لدى املستهلك
صياغة إطار عمل الستراتيجية عالمة تجارية  	

محورها املستهلك  
االبتكار - في النشاط التجاري/املنتجات/التغليف 	

ضمان جودة وتوفر املنتجات
ترسيخ أسس ثقافة الجودة - الحفاظ على  	

مستوى الجودة والتميز للمنتجات والتغليف
توفير تجربة تسوق أكثر بساطة للمستهلك  	

- منتجات متوفرة ومعروضة بشكل واضح

املنتجات
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إن نجــاح شــركة »بلدنــا« هــو نتيجة مباشــرة لــوالء وإخالص موظفيها. تواصل الشــركة تنفيذ 
عــدة إجــراءات للتحســين تهــدف لضمــان صحة وســالمة املوظفين، وضمان تلبيــة أعلى معايير 

الســالمة فــي مــكان العمــل. وبفضــل هــذه اإلجراءات الصارمة وااللتزام الراســخ نحو رفاه وعافية 
املوظفيــن، ســّجلت الشــركة انخفاضــًا فــي معدل تعّطل األعمــال، وارتفاعًا في معدل رضا 

املوظفيــن، عــالوة علــى رفــع مســتوى اإلنتاجية واملوثوقيــة لعملياتها ضمــن بيئة عمل آمنة. 

علــى الرغم مــن التحديات غير 
املســبوقة التــي فرضها عام ٢٠٢٠ 
– وخاصــة فيمــا يتعلق باإلجراءات 
االحترازيــة التي تــم تطبيقها في 

مختلــف أنحــاء العالم للحد من انتشــار 
فيــروس كوفيــد-١٩ – فقد نجحت 

شــركة »بلدنا« في ضمان اســتمرارية 
توفيــر منتجاتها للمســتهلكين، 

باإلضافــة إلى ضمان صحة وســالمة 
موظفيهــا وعمالئها على حد ســواء. 

وقــد نجحت الشــركة فــي تحقيق 
ذلــك بفضــل قيادتهــا الحكيمة 

وإدارتهــا املتميزة، والتي 
اســتقطبت مؤخــرًا عــددًا من الكفاءات 
املحليــة والدوليــة التي تــم تعيينها 
فــي عــدد من املناصــب الهامة عبر 

أقســام الشــركة املختلفة.  

ركزت الشــركة منــذ بداية الجائحة 
على هدف أساســي تمّثل في 
حمايــة املوظفيــن والحرص على 

اســتمرار إمــداد املنتجات. وقد نجحت 
فــي تحقيــق ذلك عــن طريق تحديد 
املخاطــر وتشــكيل »فقاعات« لعزل 
املوظفيــن عن بعضهــم البعض عبر 
مراحــل سلســلة التوريد – بدءًا من 

املــزارع ووصواًل إلى املســتهلكين. 
وعلى مدار نحو ســبعة أشــهر، عمل 

أعضاء إدارة الشــركة وأقســامها 
اإلداريــة عــن بعد مــن منازلهم، فيما 

تــم فــرض تدابير صارمة في إطار 
سياســات التباعــد االجتماعي في 
مســاكن العمال التابعة للشــركة. 

وقــد امتد تأثيــر القيود املفروضة 
نتيجــة الجائحة ليشــمل إجراءات 

التعييــن والتوظيف في الشــركة، 
ممــا أدى إلى إبطاء وتيرة اســتقطاب 

املوظفيــن الجــدد في ظل إجراءات 
اإلغــالق في الدولــة وتقييد إصدار 

التأشــيرات الجديــدة. وعلى الرغم من 
هــذه الصعوبات، فقد نجحت الشــركة 

فــي حمايــة املوظفين وضمان 
ســالمتهم، وحافظت علــى التكاليف 

اإلجماليــة ضمــن حدود امليزانية 
املوضوعــة، كما واصلت تحســين 

جــودة منتجاتها وخدماتها. 

املوظفون 
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بيئة عمل آمنة وصحية 
للجميع

إن جميــع املرافق واملنشــآت التابعة 
لشــركة »بلدنا« مــزودة بأحدث تجهيزات 
الســالمة، بما فــي ذلك أفضل معدات 
مكافحــة الحريق التي تضم رشاشــات 

وخراطيــم امليــاه، وطفايات الحريق، 
وأجهــزة اإلنــذار املركزية، باإلضافة 

إلــى كاميرات املراقبــة بتقنية الدوائر 
التلفزيونيــة املغلقــة على مدار ٢٤ 

ساعة.  

يتجلى التزام الشــركة الراســخ نحو 
ضمــان صحة وســالمة موظفيها 
بتســجيلها نتيجــة تفوق املعدل 

العاملــي ألفضل نظرائها من الشــركات 
علــى مقيــاس معدل تكرار إصابات 

العمــل املضّيعــة للوقت )LTIFR( - وهو 
مقيــاس معتــرف بــه عامليًا يقيس عدد 
الحوادث املســجلة مقابل عدد ســاعات 
العمــل- وقــد ســّجلت »بلدنا« نتيجة ٠.٤ 

علــى هذا املقياس. 

استراتيجية ديناميكية تعزز 
والء فريق العمل

تطّبق شــركة »بلدنا« اســتراتيجية 
مرنــة فيمــا يتعلــق باملوظفين تتيح 

لها ســرعة تعديل اســتجابتها وفق 
بيئــة العمل املتغّيرة وظروف الســوق 

الســائدة، مــع التركيز في الوقت 
نفســه على ســالمة املوظفين وإثراء 

مســيرتهم املهنية. 

وتتمثــل األهداف الرئيســية لهذه 
االســتراتيجية في اســتقطاب موظفين 

علــى مســتويات عالية من الكفاءة، 
بمــا في ذلــك الكفاءات القطرية، 

والحــرص علــى مواصلة تطوير 
مســيرتهم املهنيــة، وتكريم ومكافأة 

املوظفيــن املتميزيــن في أعمالهم 
بشــكل دوري. من خــالل التزامها بهذه 
املحــاور االســتراتيجية، تهدف »بلدنا« 
إلــى أن تصبــح وجهــة العمل املفّضلة 

في قطر.  

وفــي هذا اإلطار، تحرص الشــركة على 
تطبيق نظام شــامل إلدارة األداء 

وذلــك لتحديــد أفضل املوظفين أداًء. 
ويتيــح ذلك للشــركة توفير فرص 
تطويــر املهارات بما يســاهم في 

تحويــل موظفيهــا الواعدين إلى قادة 
مســتقبليين. مــن جهــة أخرى، تتبنى 
الشــركة نظامــًا للتعويضات والرواتب 
واملزايــا يركز علــى مكافأة وتكريم 

إنجــازات املوظفين وتشــجيعهم على 
تحســين األداء، من خالل مبادرات 

تحفيزيــة عديدة منهــا برنامج »موظف 
الشــهر«. وقــد لعبت هذه الحوافز دورًا 

بالــغ األهميــة خالل عام ٢٠٢٠ على 
األخــص، نظرًا للتحديــات التي فرضتها 

العمل.  بيئة 

تقيــس شــركة »بلدنا« نجاح 
اســتراتيجيتها مــن خالل عدد من 

مؤشــرات األداء الرئيســية التي تعكس 
مــدى فاعليــة وكفاءة إدارة املوارد 

البشــرية وقدرتهــا علــى تحقيق نتائج 
ملموســة. ومن ضمن هذه املؤشــرات 
الرصــد اإلحصائــي لتطوير الكفاءات من 

خــالل التدريب، وهو مــا يعكس نجاح 
الشــركة في رفع مســتوى مهارات 

املوظفيــن وتطويــر قدراتهم من خالل 
اكتســاب مهارات محددة ملجاالت 

عملهــم، وخاصــة في املجاالت 

الرئيســية لعمل الشــركة مثل الصحة 
والســالمة، وســالمة الغذاء، واملبيعات، 

والهندســة، وصحة املواشي. 

وعلــى الرغم من التحديــات املتعلقة 
بااللتــزام باملعاييــر الصارمة املحددة 
لصحــة وســالمة املوظفين خالل عام 
٢٠٢٠، فقــد تبنت شــركة »بلدنا« عددًا 

مــن تدابيــر تحســين التخطيط والكفاءة 
والتــي أتاحــت لها الحــد من تكاليف 

املوظفيــن عند نســبة ٨٦٪ من 
امليزانيــة املحــددة لتكلفة املوظفين 

اإلجماليــة )CTC( التــي تتحملها 
الشركة.  

نظرة مستقبلية 2021
ســتواصل شــركة »بلدنا« خالل العام 
القــادم ســعيها لتحقيــق رؤيتها نحو 

االمتيــاز، وتزويــد عمالئها بأفضل 
املنتجــات والخدمــات، مع الحرص في 

الوقت نفســه علــى تطوير القدرات 
ودعــم االقتصــاد القطري في مواجهة 

التحديــات السياســية واالقتصادية 
والتداعيــات الناجمــة عن جائحة 

كوفيــد-١٩. وفــي انتظار بدء مرحلة 
التعافــي في أعقاب الجائحة، تســعى 
الشــركة لزيادة تركيزهــا على تطوير 

مهــارات املوظفيــن وتنفيذ برامج 
التطويــر املهني. وتشــمل هذه الجهود 

زيــادة حجم االســتثمار في تطوير 
الكفــاءات واملواهب وأنشــطة تعزيز 

العمــل الجماعي بما يســاهم في 
تفعيــل مشــاركة املوظفين، ورفع 

مســتويات رضاهم وكفاءتهم. 

 قيمنا هي 
مصدر قوتنا

مّثلت القيم املؤسسية التي تتبناها شركة 
“بلدنا” مصدرًا مباشرًا لدعم قدرتها على تحقيق 
النجاح رغم الظروف الصعبة والتحديات العديدة 

التي فرضها عام 2020. وبفضل هذه القيم الراسخة 
والثقافة املؤسسية التي تدعمها في مختلف 

أقسام ومستويات الشركة، فقد تمكنت “بلدنا” 
من مواجهة التحديات الفريدة التي ظّللت أعمال 

الشركة واملواطنين. وقد وقفت الشركة صامدة في 
مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعرضت لها دولة 
قطر وشعبها، وذلك بفضل التزامها املستمر بدعم 

جهود تحقيق األمن الغذائي، ورعايتها الفائقة لقطعان 
املواشي من خالل تبني أفضل ممارسات الطب 

البيطري، وتوفير املنتجات الطبيعية والطازجة، عالوة 
على تمّسكها بقيم التراث القطري العريق.  
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ســرعان ما أدركت إدارة شــركة »بلدنا« 
حجــم التحديــات والتأثيرات املتوقعة 

لجائحــة كوفيد-١٩، لذا فقد شــّكلت 
علــى الفــور فريقًا إلدارة األزمات 

تولى إدارة اســتجابة الشــركة لألزمة 
عــن طريق تطوير خطة الســتمرارية 

األعمــال، نجحت فــي حماية املوظفين 
واملســتهلكين على الســواء في 

مواجهــة التهديدات غير املســبوقة 
التــي فرضتها الجائحة. 

نتيجــة لهــذه االســتجابة، فقد تمّكنت 
الشــركة مــن حماية إنجازاتهــا املتحققة 

علــى مدار الســنوات الثالث املاضية، 
كمــا واصلت تقدمهــا ونموها حتى 

فــي ظل األزمــة. وحققت مزارع »بلدنا« 
إنجــازات متعددة على صعيــد العمليات 
خــالل عام ٢٠٢٠، منها التوســع املهم 
في إنتاج الحليب، وتحســين مســتوى 

صحة املواشــي وســالمتها، باإلضافة 
إلــى عدد من االبتكارات والتحســينات 

الهامة التي شــملت منشــآت الشركة 
وقدرتهــا اإلنتاجية. 

من جهة أخرى، ســّجلت الشــركة 
نجاحــات متعــددة على صعيــد التصنيع، 
حيــث واصل فريــق العمل جهود دمج 
وتكامــل العمليــات، ورفع حجم اإلنتاج، 

باإلضافــة إلــى تعزيز الكفاءة ورفع 
مســتوى املنتجات بشــكل ملحوظ 

علــى مدار العام. 

وعلــى الرغم من التأثيرات الســلبية 
التــي مــا زالت الجائحــة تفرضها على 
عمليات الشــركات وســوق القطاع 
ككل، فقــد طرحت شــركة »بلدنا« 
بنجــاح ٩٦ منتجــًا جديدًا خالل عام 

٢٠٢٠، تحت االســم التجاري الرئيســي 

»بلدنا« وعالمة »عوافي« ذات األســعار 
املنخفضــة، مما ســاهم في تعزيز 

ريادة الشــركة للســوق عبر مختلف 
خطــوط منتجاتها. 

ريادة السوق عبر تنويع 
املنتجات

تعتبــر »بلدنا« الشــركة الرائدة في 
قطــاع منتجات األلبان واملشــروبات 

فــي قطــر، حيث توفر مجموعة واســعة 
ومتنوعــة تضــم ٢٣٥ منتــج عبر مختلف 

فئــات املنتجات. واصلت الشــركة 
خــالل عام ٢٠٢٠ دعــم عالماتها التجارية 

وتعزيــز حصتهــا الســوقية، مع التركيز 
بشــكل خــاص علــى تحقيق النمو ودعم 
املنتجــات عاليــة الربحيــة، مثل منتجات 

الكريمة. 

حافظــت “بلدنــا” علــى مرونتهــا فــي مواجهــة التحديات االســتثنائية التي تأثر بهــا الجميع خالل 
عام ٢٠٢٠ بدءًا من املوظفين واملســتهلكين والشــركة والدولة ككل. وقد نجحت الشــركة 
فــي الوفــاء بوعدهــا لجميــع أصحــاب املصلحــة من خالل ضمان اســتمرارية العمليات، والحرص 

علــى حمايــة صحــة وســالمة املوظفين، ومواصلة التوســع في مجموعــة منتجاتها. كما 
تواصل الشــركة مســيرتها الطموحة نحو ضمان اســتمرارية نمو األعمال ومســتقبل أكثر 

إشراقًا

املراجعة التشغيلية

أحرزت بلدنا تقدمًا كبيرًا ٩٦
بنجاحها بطرح ٩٦ منتجًا جديدًا 
خالل عام ٢٠٢٠ تحت األسماء 

التجارية لبلدنا
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تجزئة السوق

الحليب الطازج

٪٨٥.٩
الحصة السوقية

الحليب طويل 
األجل املعالج 
بالحرارة العالية

٪٧٨.٠
الحصة السوقية

شراب اللبن

٪٤١.٤
الحصة السوقية

العصائر

٪١٨.٧
الحصة السوقية

حجم السوق: ٢٥٧ مليون ريال قطري 	
 حجم املبيعات: انخفاض بنسبة ٥٪ في  	

عام ٢٠٢٠
حافظت على املركز األول 	

حجــم الســوق: ١١٣ مليون ريال قطري 	
حجــم املبيعــات: انخفاض بنســبة ١٢٪ في  	

عام ٢٠٢٠
مــا زال الســوق يمثــل فرصة نمو هامة 	

حجــم الســوق: ٢٨٢ مليون ريال قطري 	
 حجــم املبيعــات: انخفاض بنســبة ٤٪ في 	

عام ٢٠٢٠
مــا زال الســوق يمثــل فرصة نمو هامة 	

اإليرادات )مليون ريال قطري(

٪١٦

 ٢
٥٩

٢٢
٣

٪١٠٧
٢١

٨

١٠
٥

٪٣٥

٤٥

٣٤

٪١٣٩

٤٩

٢٠

حجــم الســوق: ١٨٠ مليون ريال قطري 	
حجــم املبيعــات: انخفاض بنســبة ٣٪ في  	

عام ٢٠٢٠
حافظــت على املركز األول 	

إجمالــي حصــة الســوق ٧٩.٦٪ بمــا في ذلك التغليــف للملصق الخاص  *

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠
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اللبن الزبادي

٪٣٩.٦
الحصة السوقية

اللبنة

٪٤٥.٠
الحصة السوقية

األجبان

٪١٨.٩
الحصة السوقية

الكريمة

٪١٢.٥
الحصة السوقية

حجم السوق: ١١٧ مليون ريال قطري 	
 حجم املبيعات: بقيت ثابتة )+٠٪( خالل  	

عام ٢٠٢٠
حققت الشركة مركزًا رائدًا من حيث القيمة 	

حجــم الســوق: ٢٨٩مليون ريال قطري 	
 حجــم املبيعــات: ارتفاع بنســبة ١٩٪ في  	

عام ٢٠٢٠
دخلت الشــركة ســوق منتجات األجبان  	

املطبوخــة فــي نهاية الربــع الثالث من عام 
٢٠٢٠ – تمثــل منتجــات األجبــان املطبوخة 
نســبة تتجــاوز ٦٠٪ مــن إجمالي مبيعات 

األجبان

حجــم الســوق: ٦٦ مليون ريال قطري 	
 حجــم املبيعــات: ارتفاع بنســبة ٢٥٪ في  	

عام ٢٠٢٠
تحقيق مكاســب بوتيرة متســارعة بفضل  	

تطويــر منتجــات جديــدة في فئــة كريمة الخفق 
وكريمــة الطبــخ في الربــع الثاني من عام ٢٠٢٠

حجــم الســوق: ٢٥ مليون ريال قطري 	
 حجــم املبيعــات: ارتفاع بنســبة ١١٪ في  	

عام ٢٠٢٠
حققــت الشــركة مركزًا رائدًا هامًا 	

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٪٤٤

٪١٦٨

٪٣٥٤

٪٤٣٥

٥٩

٤١

١٤

٥

١١
٥

٢٥

١٥

٣
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تديــر شــركة »بلدنــا« مزرعتين في قطــر تتمتعان 
باالكتفــاء الذاتــي، وتضّمــان مجتمعتين أكثر من 

٢٢,٠٠٠ رأس مــن األبقــار التــي تم اختيارهــا وتربيتها 
بــكل عنايــة. وبفضل االكتفــاء الذاتي لهاتين 

املزرعتيــن، فإن الشــركة تتمتع بميزة تنافســية 
ومرونــة اســتثنائية فــي مواجهة أي تحديات 

اقتصادية أو لوجيســتية. 

تــم تزويــد مزارع »بلدنا« بمنشــآت عالية الكفاءة 
إلنتاج مشــتقات الحليب واألســمدة باإلضافة إلى 
مرافــق ذبح املواشــي. كمــا تضم املزارع مرافق 

متخصصــة ملعالجــة األعالف بقدرة اســتيعابية تصل 
إلــى ٤٠٠ طــن من األعالف عاليــة الجودة يوميًا، 

ومحطــة ملعالجــة امليــاه بتقنية التناضح العكســي، 
ممــا يضمــن توفر إمدادات امليــاه للمزارع. وتدير 

شــركة »بلدنا« أيضًا مختبرًا شــاماًل تجري فيه 
العديــد مــن الفحوصات واالختبــارات لضمان تحقيق 

منتجاتهــا ألعلــى املعاييــر املعتمدة دوليًا. 

اّتســم العــام املاضي بالعديد مــن التحديات والفرص 
الهامــة على حد ســواء وذلــك على نطاق عاملي. 

إال أن التركيــز علــى الكفــاءات واألهداف الجوهرية 
ســاعد فريــق املزارع في »بلدنــا« على تحقيق 

نتائــج متميــزة ورفع مســتوى األداء وفق عدد من 
املقاييــس دون تخطــي امليزانيــة املوضوعة. كما 

لعبــت إدارة املــزارع دورًا حيويــًا في ضمان مســتقبل 
قطــاع األغذية لدولة قطر. 

أنتجــت شــركة »بلدنا« مــا مجموعه ١٤١.٦ مليون 
لتــر مــن الحليــب خالل عام ٢٠٢٠، مقارنة بمســتوى 

اإلنتــاج عنــد ١١٨.٠ مليــون لتــر في عام ٢٠١٩، وحوالي 
٤٠ مليــون لتــر فقــط فــي عام ٢٠١٨. وارتفع معدل 
إنتــاج الحليــب للبقــرة الواحدة إلــى ٣٦.٦ لتر يوميًا 

خــالل عــام ٢٠٢٠، بزيادة قدرهــا ٤.٨ لتر مقارنة 
بمعــدل اإلنتــاج اليومي لــكل بقرة في عام ٢٠١٩، 
وأكثــر مــن ١٠.٩ لتــر مقارنة بمعــدل اإلنتاج اليومي 

في عام ٢٠١٨. 

عمليــات مزارعنــا ذات املســتوى العاملــي تــم تصميمها وفق أفضل املعايير واملمارســات 
العامليــة املعتمــدة، وتتمتــع بقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى ٢٤,٠٠٠ رأس من األبقار، وهو ما 
يمثل األســاس للتوســع املســتمر لريادة منتجات الشــركة ونجاحها، وعلى نطاق أوســع، 

املســاهمة في مســتقبل شــركتنا وضمان األمن الغذائي لدولة قطر.

املراجعة التشغيلية 
املزارع
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مواصلة التحسين واالبتكار 
خالل عام 2020

ســّجلت شــركة »بلدنا« ارتفاعًا ملحوظًا 
فــي معــدل إنتاج الحليب خالل شــهور 

الصيــف، وذلك بفضل التحســينات التي 
أدخلتهــا علــى نظــام التبريد، بما في 
ذلــك إمكانيــات مراقبة درجة الحرارة 

بمــا يتيــح تعديلها بشــكل فوري ولكل 
حظيــرة على حدة. 

خــالل العام ٢٠٢٠، أنتجــت مرافق معالجة 
األعــالف التابعة للشــركة ١٣٥,٠٠٠ طن 
مــن األعــالف لتغذية نحو ٢٢,٠٠٠ رأس 

من املواشــي في كال املزرعتين 
التابعتيــن لها. وشــهدت املزارع والدة 
١٢,٢٤٧ عجــل خالل العــام، فيما حققت 
الشــركة هدفهــا بتحقيق معدل وفيات 

املواشــي يقل عن ٢٢.٢٪. 

قامــت »بلدنا« بتوفيــر أماكن إضافية 
فــي حظائــر البقر مما ســاهم في نمو 

املزارع بنســبة تتراوح بين ٨-١٠٪، 
وذلــك بفضل التوســع في برنامج 
الرقابــة الصحيــة للحيوانات، حيث 

شــهدت الشــركة تحسنًا في صحة 

املواشــي خالل عام ٢٠٢٠، وخفض 
معدل املواشــي التــي تحتاج للرعاية 
الطبيــة في املستشــفى البيطري 

إلــى ١.٦٪ فقــط علــى مدار العام – أي 
أقل من املعدل الســنوي املســتهدف   

٢٪ -عــالوة علــى تحقيق معدالت 
ممتــازة لحياة العجول. 

مــن جهــة أخرى، تبنت الشــركة مؤخرًا 
نظامــًا جديــدًا لتنظيــف حظائر العجول 

يتــم مــن خالله ضخ امليــاه في الحظائر 
بــداًل مــن التنظيف اليدوي، مما 

قلــل من توتر املواشــي الناجم عن 
التنظيــف اليدوي املعتــاد. كما نجحت 

الشــركة في رفع مســتوى كفاءة 
اإلنتــاج بفضــل برنامج إصالح الفراش 
فــي الحظائر ومحطــة معالجة مياه 

الصــرف الصحــي، ما أتاح للشــركة إعادة 
اســتخدام املوارد األساســية بشكل 

أكثر استدامة. 

وبالتزامــن مــع النجاح والنمو الذي 
حققتــه عمليات شــركة »بلدنا«، فقد 
عززت الشــركة تعاونهــا وعالقاتها مع 

عــدد مــن الهيئــات الحكومية خالل عام 

٢٠٢٠، بهــدف متابعــة وإدارة األثر البيئي 
ألنشــطة أعمالها. 

نظرة مستقبلية 2021
يخطــط فريــق املزارع في شــركة بلدنا 
خالل عام ٢٠٢١ إلنشــاء مرافق جديدة 
تتيــح مواصلة التوســع في إمكانيات 

وكفــاءات عمليات املزارع. 

ومن املقرر إنشــاء مســاكن إضافية 
في حظائر املواشــي خالل العام 

املقبــل لدعــم هذا التوســع. كما تخطط 
الشــركة إلنشــاء محطة تنقية وتعقيم 
نهائــي للميــاه، وهي املرحلــة النهائية 

الســتكمال عمليــة معالجة مياه 
الصــرف الصحــي قبل إعادة تدويرها أو 

ضخهــا فــي البيئة املحيطة. 

وباإلضافــة إلى ما ســبق، تخطط 
الشــركة إلدخال مزيد من التحســينات 
البيئيــة والعناصــر الجماليــة خالل عام 

٢٠٢١. بمــا في ذلــك خفض إنبعاثات 
غــاز امليثــان، وذلك عــن طريق تغطية 
البحيــرات الضحلــة وتجميــع غاز امليثان 

الناتــج عــن عمليات املزارع.

لفتة لرفع املعنويات 
في ظل األزمة

كان فريق عمل مزارع “بلدنا” في أمس الحاجة إلى 
لفتة ترفع روحهم املعنوية في ظل جائحة كوفيد-١٩، 
فقد شهد عام ٢٠٢٠ اضطرابات وتقّلبات شديدة رافقتها 

إجراءات العزل واإلغالق نتيجة انتشار الفيروس، عالوة 
على األجواء شديدة الحرارة خالل أشهر الصيف، وحالة 

من عدم االستقرار والتيّقن فيما يتعلق بإمكانية 
السفر واإلجازات. وجاءت هذه اللفتة في صورة زيارة 

لفريق قناة الجزيرة إلى منشآت شركة “بلدنا” بهدف 
تصوير فيلم وثائقي يتناول قصة الشركة باعتبارها 

شركة منتجات األلبان الجديدة األكثر نجاحًا في قطر، 
بفضل اإلدارة الحكيمة والدعم املجتمعي املتميز. 

وعّبر فريق املزارع عن اعتزازهم بكونهم جزءًا أساسيًا 
من قصة نجاح “بلدنا”، وشاركوا من خالل البرنامج 

الوثائقي شغفهم ونجاحاتهم مع اآلخرين، وهو ما مّثل 
حافزًا كبيرًا لهم ملواصلة جهودهم الرائعة. 
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٪١٤.٩
زيادة في إنتاج الحليب بنسبة

مقارنًة بعام 2019
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تطرح شــركة بلدنــا مجموعة متنوعة 
مــن منتجــات األلبان، وذلك اعتمادًا 
علــى إنتاج الحليــب بنجاح وكفاءة 

فــي املزارع التابعــة لها. وتضم هذه 
املنتجــات الحليــب الطازج وطويل األجل 

)املعالــج بالحرارة العالية(، وشــراب 
اللبــن العيــران، والزبادي، واللبنة، 

ومنتجــات األجبــان، والكريمة والحلويات 
املصنوعــة من مشــتقات األلبان، 

والســمنة وغيرها.
 تتــم جميــع خطــوات اإلنتاج في ثالث 

منشــآت حديثــة ملعالجة األلبان، 
بــدءًا من معــّدات نظام الحلب الدّوار 

بتقنيــة متطورة، مــرورًا بعمليات 

التبريــد والنقل والفحص والبســترة، 
ووصــواًل إلى مرحلة التعبئــة والتغليف 

الســتخدام قطاع التجزئة. وتســتغرق 
العمليــة كاملة بضع ســاعات فقط، 

ممــا يضمن حصول املســتهلك على 
أفضــل املنتجات الطازجة. 

 ملحة عامة عن مصنع معالجة مشتقات األلبان 
في شركة بلدنا 

مجموعة واسعة من املنتجات يتم تصنيعها في منشآت حديثة ومتطورة

منشآت وعملية تصنيع الحليب

تديــر شــركة »بلدنــا« عمليــات التصنيــع الرائدة فــي القطاع، والتي تنقســم بين معالجة 
مشــتقات األلبــان والعصائــر وإنتــاج البالســتيك، إلنتاج مجموعة واســعة ومتنوعة من 

املنتجــات الطازجــة والصحيــة فــي منشــآت التصنيــع املتطورة التابعــة لها في دولة قطر. 

املراجعة التشغيلية 
التصنيع

١. خزان الحليب الخام
يتم تبريد الحليب ونقله 

بشكل فوري من املزرعة 
إلى املصنع 

٣. املعايرة 
كامل الدسم، قليل 

الدسم أو خالي الدسم 

٢. استالم الحليب
  فحص البروتين والدهون في الحليب 	

قبل التفريغ
فحص الحليب الخام لضمان الجودة  	
 تتمتع شركة بلدنا للصناعات الغذائية  	

بقدرة استيعابية لتخزين ما يصل إلى 
٥٤٠,٠٠٠ لتر من الحليب الخام 

٥. البسترة 
 تسخين الحليب لضمان سالمة  	

استهالكه
 تسخين الحليب طويل األجل  	

املعالج بالحرارة العالية على 
درجات حرارة أعلى لزيادة فترة 
صالحيته بما يصل إلى ٣ أشهر

٦. التخزين
فحص جودة الحليب للتأكد 
من مطابقته للمواصفات 

قبل التعبئة  

٧. تعبئة وتغليف الحليب 
 ٢٠٠مل، ٣٦٠مل، ١لتر و٢لتر، خطوط  	

تعبئة الحليب الطازج 
١٢٥ مل، ١٨٠مل، ٢٠٠مل، ٥٠٠مل و ١لتر  	

خطوط تعبئة الحليب طويل األجل 
  

٤. التجانس
لضمان التوزيع املتكافئ 

للدسم في الحليب  
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أما أنشــطة معالجــة وإنتاج العصير 
فتتــم في منشــآت متخصصــة لتحقيق 

أعلــى درجات الكفــاءة، حيث تنتج 
شــركة »بلدنــا« ١٥ نكهة مفضلة 

نكهــات مفضلة مــن العصير. وبعد 
مــزج العصائر مــن مركزات الفاكهة 

فــي منشــأة التصنيــع رقم ٣، تنتقل 

عمليــة اإلنتاج إلى مرحلة البســترة 
ثــم التعبئة والتغليف في منشــآت 

معالجــة منتجات األلبان. وتوظف شــركة 
»بلدنــا« نظام إنتــاج عالي الكفاءة، 

قامــت بتوســعته مؤخــرًا، يتيح لها إنتاج 
العصائــر مــن املركزات قصيرة األمد 
وطويلــة األمد، لتتيح للمســتهلكين 

خيار شــراء العصائــر املصنوعة من 
مركــزات الفاكهة العاديــة بفترة صالحية 
٣٠ يومــًا، أو العصائــر طويلــة األمد بفترة 

صالحية تمتد لتســعة أشــهر. ويأتي هذا 
فــي إطــار التزامنا املســتمر في تطوير 
كفاءتنــا التشــغيلية فــي جميع مجاالت 

أعمالنا.

 ملحة عامة عن عمليات تصنيع العصائر 
في شركة بلدنا 

توفير القيمة املميزة وإنجاز التآزر من خالل التوظيف األمثل 
للمنشآت القائمة إلنتاج العصير

املنشآت وعملية التصنيع
املزج

يتم مزج مركزات 
العصائر مع املاء في 
منشأة التصنيع رقم 
)3(. وتتوفر مركزات 
العصير بنوعين هما 

املركزات طويلة األمد 
واملركزات قصيرة األمد

البسترة
بسترة العصير وذلك 

بالتسخين السريع ثم 
تبريده من أجل ضمان 

صالحيته لالستهالك

التعبئة
يتم استخدام آالت 

التعبئة من خط 
إنتاج الحليب لتعبئة 

املشروبات األخرى التي 
تنتجها شركة “بلدنا”

نفس العمليات املستخدمة إلنتاج مشتقات األلبان

تستغرق العملية كاملة حوالي يوم واحد، مما يضمن توفر منتجات الحليب واأللبان الطازجة  	
في األسواق يوميًا

 تضم مزرعة “بلدنا” للصناعات الغذائية ثالثة مصانع ملنتجات األلبان مما يعزز كفاءة اإلنتاج  	
ويقلل من فترات التعطل إلى الحد األدنى

 يتم انتاج عصائر »بلدنا« في منشآت التصنيع القائمة لالستفادة من التقنيات املتوفرة  	
في منشآت تصنيع الحليب ومشتقات األلبان
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 تعزيز تكامل العمليات والكفاءة خالل 
عام 2020

علــى الرغــم مــن التحديات والصعوبات التي ســادت بيئة 
العمل خالل عام ٢٠٢٠، فقد ســّجل قســم التصنيع في 

شــركة »بلدنــا« نجاحًا ملموســًا خالل العــام املاضي تمّثل 
فــي تعزيــز تكامــل العمليات، وزيادة حجم اإلنتاج، وتحســين 
الكفــاءة والحفــاظ على مســتوى األداء املتميــز للمنتجات. 

رّكــز قســم التصنيــع، تحت إدارته الجديــدة املتميزة التي 
تولــت مهامهــا فــي فبراير ٢٠٢٠، على وضــع أنظمة تقلل 
مــن خســائر عمليــات التصنيع والوصول إلى املســتويات 

األمثــل، باعتبــاره أحــد أبرز األولويــات. تم تحديد األهداف 
املخطــط تحقيقهــا علــى مدار العام، باإلضافة إلى تســجيل 

البيانــات بشــكل يومــي لدعم تنفيذ هذه التحســينات، والتي 
اشــتملت علــى أتمتــة عملية إصدار التقاريــر لقياس معدل 

اســتخدام املكّونات األساســية – وذلك في عمليات تصنيع 
الحليــب والعصيــر، باإلضافــة إلى عمليــات توفير املكّونات 

وعمليــات التغليف. 

وكان أحد ثمار هذه اإلجراءات رفع مســتوى االســتثمار في 
توظيــف التقنيــات بما يســاهم في تعزيز كفــاءة التصنيع. 

حيث أّدت هذه املبادرات إلى تحّســن األداء بشــكل ملحوظ 
خالل عام ٢٠٢٠، وإدخال مزيد من التحســينات التي ســيتم 

اســتكمال إنجازهــا قبــل نهاية الســنة املاليــة الحالية لضمان 
تجنــب فقــدان املنتجــات خالل الفترة بيــن مرحلة التخزين 

ومرحلــة التعبئة. 

واشــتملت مؤشــرات األداء الرئيســية لقســم التصنيع على 
عدد من مقاييس الجودة بما في ذلك نســبة الشــكاوى 
مــن املســتهلكين والعمــالء، ومعدل تكــرار إصابات العمل 
املضّيعــة للوقــت )LTI(، ومعدالت االحتفــاظ باملوظفين. 

أمــا قيــاس أداء عمليــات التصنيــع فيعتمد علــى مدى تنفيذ 
الخطط املوضوعة، واالســتغالل األمثل ملنشــآت التصنيع، 
والفعاليــة الكلّيــة للمعــدات، ومعدل الفاقد أثنــاء التصنيع. 

مواصلة االبتكار واالستثمار
علــى الرغــم مــن تداعيات جائحة كوفيــد-١٩ والقيود التي 

حــّدت مــن قــدرة املزودين على توفيــر معدات جديدة، فقد 
نجحــت شــركة »بلدنــا« في طرح عدد مــن املنتجات الجديدة، 

كمــا قامــت بإدخــال نظام آلي في املراحــل األخيرة لإلنتاج، 
اســتهدف خطوة التعبئة للعبوات بســعة ٢ لتر مما ســاهم 

فــي تقليــل حاجتها لأليدي العاملة. وبمســاعدة شــركة 
»تكنيكا إنترناشــونال«، أحد الشــركاء االســتراتيجيين، احتاجت 

الشــركة لثمانية أيام فقط الســتكمال تركيب وتشــغيل 
معدات التغليف واســتخدام العدســات الذكية في املراحل 

النهائيــة اآلليــة لعملية اإلنتاج. 

نتيجــة لهــذه الجهــود، مّثل عام ٢٠٢٠ أساســًا قويًا لدعم 
االســتثمارات الجديــدة فــي مجال عمليــات التصنيع وتطوير 

املنتجــات، وهــو ما يتيح للشــركة بدء الســنة املالية 
الجديــدة فــي ٢٠٢١ بخطــوات واثقة. وقد بدأت الشــركة بتنفيذ 
اســتثمارات رأســمالية هامة في ســبيل تحقيق هذه الغاية. 

وعلــى الرغــم مــن تأخير إمداد املســتلزمات نتيجة القيود 
املفروضــة علــى الســفر في مختلــف أنحاء العالم، بدأت 

شــركة »بلدنــا« حاليــًا التعاون مع ســتة مزودين عامليين، 
كمــا يتواجــد فريقها متعدد الجنســيات في املوقع اســتعدادًا 

للمرحلــة التالية من االســتثمارات املخصصة ملنشــأة 
التصنيــع رقم ٣. 

نظرة مستقبلية 2021
شــّكلت الظروف الفريدة التي ســادت عام ٢٠٢٠ حافزًا لتعزيز 

تبنــي الحلــول التقنيــة في العديد من التحســينات التي 
نفذتهــا شــركة »بلدنــا«، ومنها االجتماعــات عن بعد، كما 
تدرس الشــركة حاليًا فعالية اســتخدام العدســات الذكية 

لإلشــراف عــن بعــد على أعمال تركيــب املعدات. من جهة 
أخــرى، تســتثمر »بلدنــا« في تقنيات جديــدة للمعالجة 

واألتمتــة تهــدف لتعزيــز مرونة الشــركة في مجال إنتاج 
كميــات صغيــرة مــن منتجات األلبان الطازجــة وفق تصاميم 

تغليــف متعــددة، مــن املقرر توفرها في األســواق خالل 
عــام ٢٠٢١. ويجــري حاليــًا تطويــر خطط لتركيــب لوحات التحكم 
التفاعليــة فــي مجــال التصنيــع خالل عام ٢٠٢١، وذلــك لتحقيق 

أهم مؤشــرات األداء الرئيســية وتعزيز قدرة الشــركة على 
االســتجابة الفورية للمســتجدات. 

وعلى صعيد آخر، تتعاون أقســام املشــاريع واإلنتاج 
والهندســة والجــودة والبحــث والتطويــر معًا لوضع عدد من 

املبادرات الجديدة واالســتثمارات الرأســمالية اإلضافية، 
بهــدف دعــم تطويــر منتجات جديدة وتحقيــق أعلى معايير 

التصنيع. 

كمــا تخطــط الشــركة ملواصلة جهودهــا الدؤوبة لتركيز 
كافــة عمليــات تصنيــع منتجــات األلبان الطازجة فــي مصنعها 

املتطــور ملنتجــات األلبــان قبل حلول شــهر رمضان املبارك 
فــي عــام ٢٠٢١، بهــدف تعزيز الكفــاءة وتوظيف إمكانيات 

املصنع بما يســاهم في خفض التكاليف. وتســتعد شــركة 
»بلدنــا« أيضــًا لتوفيــر تقنيــات تعبئة جديدة في إطار ســعيها 

لتحســين مجموعــة منتجاتهــا والتوســع فيها، األمر الذي 
يســاهم في خلق فرص إضافية ملســتقبل بلدنا.

٠٠

١

٢

٤

٣

٠.٢

٠.٤

٠.٦

٠.٨

يناير
٢٠٢٠

 فبراير
٢٠٢٠

 مارس
٢٠٢٠

 أبريل
٢٠٢٠

 مايو
٢٠٢٠

 يونيو
٢٠٢٠

معدل تكرار إصابات العمل المضّيعة للوقت  إصابات العمل المضّيعة للوقت

 يوليو
٢٠٢٠

 أغسطس
٢٠٢٠

 سبتمبر
٢٠٢٠

 أكتوبر
٢٠٢٠

 نوفمبر
٢٠٢٠

 ديسمبر
٢٠٢٠



٤1

نظرة عامة  I  تقرير اإلدارة  I  التقرير االستراتيجي  I  تقرير الحوكمة  I  البيانات املالية

توفــر البنيــة التحتيــة والقدرات الخاصــة بالتوزيع الرائدة في 
الســوق توزيــع أكثــر من ٢٠٠ منتــج صحي وموثوق من 

منتجــات بلدنــا وعوافــي ألكثر مــن ٣,٩٠٠ عميل ونقاط اتصال 
فــي جميــع أنحــاء دولة قطر يوميــًا على مدار العام.

يقــوم فريــق املبيعــات املؤهل واملــدّرب من قبل خبراء 
الصناعــة املعتــرف بهــم لضمان أعلــى معايير جودة الخدمة 
والكفــاءة التشــغيلية، بــإدارة نظام مبيعــات وترويج متطور 

لضمــان دقــة تلبيــة طلبــات عمالئنا. يتــم دعم ذلك من قبل 
فريــق كبيــر مــن املروجين الذين يقدمــون خدمات ترويجية 

يومية على مدار األســبوع لضمان تســويق املنتجات 
بكفــاءة والتأكــد من اســتمتاع املســتهلكين بتجربة عالمة 

تجاريــة بشــكل إيجابي وممتع.

خــالل عــام ٢٠٢٠ امللــيء بالتحديات، كان التركيز األساســي 
لفريــق مبيعــات بلدنــا على ضمان اســتمرارية التوريد 
للعمــالء، وذلــك من أجل تســريع وتيــرة النمو وتأمين 

مســتقبلنا. بفضــل التــزام فريقنا والجهود االســتثنائية 
املبذولــة، قمنــا بالوفــاء بوعودنا وحرصنــا على أن يحصل 

عمالؤنــا الكــرام فــي جميع أنحاء دولة قطــر وخارجها دائمًا 
علــى منتجــات بلدنــا املفضلة لديهم.

نظرة مستقبلية 2021
تــم اســتحداث منصــب جديــد في عام ٢٠٢١ ملدير عام 
املبيعــات مخصــص لوظيفة املبيعــات التجارية، حيث 

ســيعمل علــى خلــق فريق مبيعات مؤهل. ســيتم تحقيق 
ذلــك مــن خــالل تطوير مواهب فريــق املبيعات الحالي، 
وتنفيــذ نظــام برمجيــات جديد للمبيعــات والتجارة وعقد 

دورات تدريبية مســتمرة ســواء في الشــركة أو في مراكز 
التدريــب الخارجيــة املعتمــدة. في مجــال التجارة الحديثة، 

ســنعمل علــى تطويــر طريقة عــرض منتجاتنا للفئات 
واألصنــاف التــي تــم إطالقها حديًثا، وتحســين العالمة 

التجاريــة فــي املتاجر وزيادة املشــاركة فــي التقويمات 
 الترويجيــة للعمالء. 

فــي التجــارة التقليدية، ســنعمل على تبســيط مجموعة 
منتجاتنــا لدعــم عرضها بشــكل أفضل فــي املتاجر، وتطوير 

الترويــج وتحســين توفــر منتجاتنــا على أرفف املتاجر. 
بالنســبة إلى منتجات األطعمة املســتحضرة، ســوف نقوم 

بإنشــاء فريــق مبيعــات مخصص للترويــج لعالمة بلدنا 
التجاريــة بشــكل قــوي مــع التركيز على ســمات منتج محلي 

وطــازج مدعومة بعــروض ترويجية قوية للمســتهلكين 
لتشــجيع التجربة واســتبدال املنتجات املســتوردة. قام 

فريــق مبيعــات الفنــادق واملطاعم واملقاهــي بتأمين عدد 
مــن املناقصــات للعمــالء الكبــار لعام ٢٠٢١ باإلضافة إلى 

قاعدة العمالء التي نمت بشــكل مســتمر في عام ٢٠٢٠. 
كمــا عمــل هــذا الفريق بشــكل وثيق جدًا مــع كبار العمالء 
فــي تطويــر املنتجــات الجديدة، وتصميــم منتجات معينة 

مــن منظــور تقنــي ومنظور الذوق الــذي تم إطالقه مؤخرًا 
وســيتم إطالقــه قريبــًا. أخيرًا، بدأنا أيضًا فــي التطلع إلى 

التوســع الجغرافــي الخارجــي مع فريــق التصدير لدينا في 
ظــل وجــود خطــط في الربع األول لبــدء التصدير إلى العديد 
مــن البلــدان مثــل دول مجلس التعــاون الخليجي وإفريقيا 

وآســيا. أوقــات وتحديــات مثيرة للفريــق التجاري املعين 
الجديــد ونتطلــع إلى الفرص املســتقبلية.

أكبــر شــركة ألبــان ومشــروبات متكاملــة فــي دولة قطر، تدير بلدنا أكبر وأحدث أســطول من 
الشــاحنات للتوزيــع املبرد في الدولة.

املراجعة التشغيلية 
البيع والتوزيع 
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عالمات تجارية محلية يفضلها املستهلك

»بلدنا« 
عالمــة »بلدنــا« هــي عالمة تجارية قطرية نعتــز بنجاحها، 

ينــدرج تحتهــا أكثــر مــن ٢٠٠ منتج متميــز طازج وعالي الجودة 
مــن منتجــات األلبــان والعصائر. تحظــى منتجات »بلدنا«، وهي 

منتجــات محليــة ١٠٠٪، بقبول واســع لدى املســتهلكين من 
مختلــف الفئــات العمرية. ومــن هذه املنتجات: 

املنتجــات الرئيســية الصحيــة، مثــل الحليب واللبن  	
العيــران واللبن الزبادي

مشــروبات األلبان الشــهية، مثل الحليب املنّكهة  	
العيران ولبن 

وجبــات خفيفــة لذيذة مــن منتجات األلبان، مثل  	
الزبــادي املنّكه والكاســترد واألرز بالحليــب واملهلبية

منتجــات األجبــان اللذيــذة، مثل جبنــة موزاريال وجبنة  	
فيتــا والجبنــة القابلة للدهن

منتجــات أخــرى مفضلــة لدى املســتهلك، ومنها جبنة  	
الحلــوم وجبنــة عــكاوي وغيرها مــن األجبان العربية

منتجــات عصيــر ونكتار الفاكهة املنعشــة 	
تتوفــر منتجــات »بلدنــا« الطازجة يوميًا ومباشــرة من  	

مزارعهــا لــدى أكثــر من ٣,٩٠٠ منفذ تجزئة وشــركة 
خدمــات غذائيــة فــي أنحاء الدولة، لتســاهم في تعزيز 

صحــة وتغذيــة املســتهلكين في دولة قطر.

عوافي
عوافــي هــي عالمتنــا التجاريــة ذات القيمة مقابل املال 

والتــي تعــد بتوفيــر قيمــة متميزة وتغذيــة صحية كل يوم 
وبأســعار مناســبة للمســتهلكين في أنحاء دولة قطر. 

تشــهد مجموعــة املنتجــات املندرجــة تحت هذه العالمة 
نمــوًا متســارعًا، وتضــم حاليــًا أكثر من ٣٠ منتــج صحي منها 

الحليــب طويــل األجــل والعصير والزبادي والجبنــة ولبن العيران 
وغيرهــا الكثيــر. تلتــزم عالمة »عوافــي« بتقديم منتجات 
غذائيــة نوعيــة موثوقة بأســعار مناســبة، لتضمن وصول 

جميــع ســكان الدولــة إلى العناصر الغذائية األساســية لدعم 
صحــة املســتهلكين وتغذيتهم..

املنتجات الجديدة
علــى الرغــم مــن التأثيرات الســلبية الناجمة عن جائحة 

كوفيــد-١٩ والتــي تســتمر تداعياتها على مســتوى العالم 
ويمتد تأثيرها ليشــمل عمليات الشــركة وأســواق منتجاتها، 

فقــد نجحــت »بلدنــا« فــي إطــالق ٩٦ منتجًا جديدًا خالل عام 
٢٠٢٠ تحــت العالمــة التجاريــة الرئيســية »بلدنا« باإلضافة 

إلى خط منتجات »عوافي« ذات األســعار املناســبة، بما 
فــي ذلــك ٢٧ مــن منتجات األلبان الطازجــة، و١٥ من منتجات 

األلبــان والكريمــة طويلــة األجل، و٢٩ مــن منتجات األجبان 
و٢٥ نوًعــا من العصائر. 

تواصل الشــركة جهودها لتحقيق نســبة انتشــار أكبر للفئات 
ذات الهامــش املرتفــع، وذلــك بإضافة كريمــة الخفق وكريمة 

الطهــي والجبــن املطبــوخ القابل للدهن وجبن الشــيدر 
املطبــوخ إلــى مجموعــة منتجاتنــا في الربــع الثالث من عام 
٢٠٢٠. كما طرحت الشــركة خالل العام نفســه منتج الزبادي 

اليوناني مســتهدفة شــريحة املســتهلكين اليافعين وفرص 
املبيعــات التــي تتيحها هذه الشــريحة. 

توفــر شــركة »بلدنــا« مجموعة متنوعــة ومتنامية من 
املنتجــات التــي تضــم أيًضا اللحوم واألســمدة، كما أضيف 

إليهــا مؤخــرًا منتجــات العصائــر طويلة األمد واملواد 
البالســتيكية )بولــي ايثيليــن تيريفثاليت-PET(. تســاهم فئة 

العصائــر طويلــة األمــد حاليــًا بما نســبته ١٩.٨٪ من إجمالي 
مبيعــات العصائــر، كما يشــكل طــرح عصير »عوافي« طويل 
األمــد مؤخــرًا عامــاًل يدعم تحقيق شــركة »بلدنا« مزيدًا من 

النمــو فــي ســوق هــذه الفئة مــن املنتجات. من جهة أخرى، 
عــززت شــركة »بلدنــا« مركزها الرائد فــي قطاع منتجات 

األلبــان طويلــة األجــل بفضل إطــالق مجموعة منتجات 
»عوافــي ميلــك شــيك« في قطاع املنتجــات املنّكهة عالية 

القيمة.

تنتــج شــركة »بلدنــا« تشــكيلة واســعة ومتنوعــة من منتجات األلبــان والعصائر، بدءًا من 
الحليــب ومنتجــات الحليــب املنّكــه، مــرورًا بمنتجات الزبــادي والكريمة ووصواًل إلى األجبان 

واألجبــان القابلــة للدهــن. تشــمل محفظــة املنتجــات التي توفرها الشــركة حاليًا ٢٣٥ منتجًا.

املراجعة التشغيلية 
 العالمات التجارية املندرجة

تحت اسم »بلدنا«
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Pizza cheese | Long Life juice drink | 225ml Laban & juice drink

عائلة منتجات “بلدنا” املتنامية

منتجات جديدة تنضم لعائلة “عوافي”

بلدنا

عوافي
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نوفر منتجاتنا 
لشريحة متنوعة 

من املستهلكين 
واألسواق

تستهدف شركة »بلدنا« عبر جميع منتجاتها شريحتين 
أساسيتين من العمالء في قطر - قطاع التجزئة، 

 .)HORECA وقطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي )أو
تشمل قائمة عمالئنا ضمن قطاع التجزئة املتاجر 

الرئيسية )من فئة السوبرماركت والهايبرماركت( 
ومتاجر املستلزمات السريعة، ومحالت البقالة 

التقليدية، ومواقع التجزئة عبر اإلنترنت. أما عمالء 
الشركة في قطاع HORECA فيشمل الفنادق 

واملطاعم واملقاهي وخدمات توريد الطعام ومصنعو 
املنتجات الغذائية.

  
وتضم قائمة عمالئنا في قطاع التجزئة أسماء 

عديدة مثل امليرة هايبرماركت، كارفور، اللولو، سبار، 
 HORECA مونوبريكس، ميغا مارت.بينما يمثل قطاع

ما نسبته ٣٠٪ من إجمالي اإليرادات. ومن العمالء 
الجدد الذي انضموا إلى قائمة عمالء »بلدنا« خالل 

عام ٢٠٢٠ كل من الخطوط الجوية القطرية وسلسلة 
مطاعم بيتزا هت. 

فــي ظــل التطــور املســتمر لســوق منتجــات األلبــان، تهدف شــركة »بلدنا« لتركيز أنشــطتها في مجال تطويــر املنتجات نحو 
ابتــكار فئــات منتجــات جديــدة تركز على محــاور الصحة والعافيــة والتغذية الصحية.

تطوير املنتجات: دور استراتيجي
يلعــب تطويــر املنتجــات دورًا هامــًا في ســياق حماية النجاح 

املســتقبلي لشــركة »بلدنا« واســتدامة أعمالها، كما يمّثل 
عامــاًل أساســيًا وحيويــًا لتلبية احتياجات املســتهلكين ودعم 
جهــود تحقيــق األمــن الغذائي في دولة قطــر. ولتحقيق هذه 

الغايــة، أطلقــت »بلدنــا« برنامج تطويــر املنتجات الجديدة 
الــذي ُيعــد جوهريــًا ضمن برامج الشــركة، ويتولى تنفيذه 

فريــق مــن الخبــراء الذي يتمتعون بخبرة واســعة من خالل 

عملهم في عدد من شــركات األطعمة واملشــروبات الرائدة 
إقليميــًا وعامليًا. 

تواصل شــركة »بلدنا« تطوير فهم متعمق واطالع واســع 
فيمــا يتعلــق بثقافــة الغــذاء في قطــر، وتعقد في هذا اإلطار 

شــراكات مع عمالئنا بشــكل عام وعمالئنا اإلســتراتيجيين 
بشــكل خــاص ومــع أبرز مزودي مواد التصنيــع بهدف تعزيز 

معارفهــا وإمكانياتهــا في هذا املجال.

املنتجات الجديدة املطروحة خالل عام ٢٠٢٠

فئة املنتج

الربــع األول – 2020 
)اعتبــاًرا من تاريخ 

الربــع الرابع - 2020الربــع الثالث - 2020الربــع الثاني - 2020التأسيس(

الطازجة ١٠٣٩٥األلبان 

٥٤٥١األلبــان والكريمــة طويلة األجل
٩٩٧٤األجبان
١٠٣٧٥العصائر

٣٤١٩٢٨١٥املجموع
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اســتجابة لهذه الظروف الفريدة واملســتجدة، ســارعت شــركة 
»بلدنــا« إلــى تشــكيل فريــق مختص إلدارة أزمة كوفيد-١٩، 

تولــى إدارة اســتجابة الشــركة للجائحــة من خــالل تطوير خطة 
الســتمرارية األعمــال. تــم تعليق جميع رحالت ســفر املوظفين 

)مــن وإلــى قطــر(، كما تم طرح دورة توعويــة للموظفين 
تناولــت فيــروس كوفيــد-١٩. من جهة أخرى بــدأ العمل بإجراء 
فحص درجات الحرارة في جميع مرافق ومنشــآت الشــركة، 

باإلضافــة إلــى توفير مســتلزمات الحماية الشــخصية والتعقيم 
وتوزيعهــا علــى جميع العاملين بالشــركة. 

كمــا تــم تطبيــق نظــام العمل عن بعــد لجميع املوظفين 
الذيــن تســمح مناصبهــم وأدوارهم بذلــك وعبر مختلف 

أقســام الشــركة، كما ســارعت الشــركة بتحويل عدد من 

املهــام التشــغيلية إلــى املنصات الرقميــة، مثل اجتماعات 
املوظفيــن، والوصــول إلــى البيانات، وإجراءات املوافقة 

واملصادقــة علــى أنشــطة األعمــال. ومن جهة أخرى بدأت 
الشــركة إجــراءات التوظيــف للكفاءات املحليــة لتوفير بدائل 

عــن املوظفيــن الذيــن لم يتمكنــوا من العودة ملزاولة 
مهامهم. 

مــن جهــة أخرى، ســارعت الشــركة بتنفيذ عــدة مبادرات لترتيب 
أولويــات اإلنفــاق، كمــا تبّنت تدابيــر إلدارة التدفقات النقدية، 

وهدفــت مــن خــالل هذه اإلجراءات إلــى إدارة التكاليف اإلضافية 
التــي طــرأت نتيجــة جهود مكافحة انتشــار الفيروس. 

خطــة اســتمرارية األعمــال فــي ظل جائحة كوفيد-19: نهج مقّســم إلى مراحل

الســيطرة على املوقف
األنشطة  حماية 

الرئيسية
إعــادة ترتيب األولويات 

والتحكمإعادة الهيكلة التشــغيليةبشــكل استراتيجي الرصد 

تشــكيل فريق إلدارة أزمة 
كوفيد-١٩ تحت إشــراف 
جهة تنســيق متفّرغة

تأجيــل كافة الزيارات 
واملشــاريع الخارجية

املنطقة  مغادرة 
الصناعيــة ونقل 

املســتودع إلى موقع 
العمل الرئيســي

نقــل عمليات املبيعات 
إلــى موقع العمل 

الرئيسي

اســتمرار تطبيق 
العمل ضوابط 

تعليــق كافة رحالت الســفر 
)مــن وإلى قطر(

اســتمرار املوظفين في 
املواقــع الحيوية في 

أماكــن عملهم، مقابل 
العمــل عــن بعد لبقية 

الوظائف

مغادرة مســاكن العمال 
وإنشــاء مساكن جديدة

تنفيــذ تدابير إضافية 
للفصــل والتباعد

اســتئناف تنفيذ 
املشــاريع الخارجية 
وفــق ضوابط جديدة

إطــالق دورات توعية 
بفيروس كوفيد-١٩

نقــل عمليات املبيعات 
إلى املســتودع الرئيسي

فرض بروتوكوالت 
الفصــل والتباعد

تعزيــز البروتوكوالت 
املطّبقة

التخطيــط ملرحلة ما 
بعد اإلغالق

توفير وشــراء مستلزمات 
الحماية الشــخصية 

والتعقيــم، تنفيذ 
بروتوكــوالت الحماية 

والتعقيــم، فحص درجات 
الحــرارة وتنفيــذ نظام جديد 

لدخــول موقع العمل

الفصــل بيــن العاملين في 
إدارات الشــركة الرئيسية

تنفيذ اســتراتيجية 
التوّســع في املخزون

فــرض تدابير إضافية 
للحمايــة فــي مزارع ومصنع 

الشركة

دعــم العمالء بطرح 
خطــط إعادة فتح 

األسواق

أســفرت جائحــة كوفيــد-١٩ العامليــة عن تأثيرات غير مســبوقة شــملت األنظمة االقتصادية 
علــى مســتوى العالــم وعلــى املســتوى املحلي. تغيــرات جذرية طرأت على ظروف 

العمــل، سالســل التوريــد فــي مختلــف أنحــاء العالم واجهت تحديات كبيــرة كما تمت إعادة 
ترتيــب األولويات فــي مختلف القطاعات.

املراجعة التشغيلية 
جائحة كوفيد-19: تأثيراتها 

واستجابة الشركة لها
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تتبنى شركة »بلدنا« منهجية خاصة إلدارة أية مخاطر 
محتملة، تنسجم مع املعايير الصناعية املعترف بها ومع 

أفضل املمارسات، وذلك وفقًا لـنموذج مخاطر األعمال التابع 
للجنة املنظمات الراعية للجنة تريد واي )COSO(١ إلطار عمل 

الشركة املوحد، وحسب معيار ٢ISO ٣١٠٠٠  فيما يتعلق بمبادئ 
وتوجيهات إدارة املخاطر.

وتخضع هذه املنهجية ملراجعة دورية، وحيثما تطلب ذلك، 
ويجري تكييفها حسب الضرورة لضمان تطورها طبقا الحتياجات 

الشركة التجارية، ما يمّكن شركة »بلدنا« من إدارة املخاطر 
بكفاءة وفعالية، ويدعم تحقيق األهداف على املدى القصير 

والطويل.

وتوظف اإلدارة العليا في شركة »بلدنا« مبادئ إدارة املخاطر 
هذه في سياق وضع االستراتيجيات واتخاذ القرارات. ثم تتولى 

اإلدارة مهام تخطيط وتنظيم وتوجيه األداء فيما يتعلق 
باإلجراءات الالزمة لتوفير الضمانات املعقولة والكافية بإمكانية 

تحقيق أهداف الشركة والحد من املخاطر املرافقة لها ضمن 
الحدود املتفق عليها لتقّبل املخاطر في جميع األوقات. 

تعريف املخاطر
ُتعّرف شركة »بلدنا« الخطر بأنه »احتمال وقوع حدث من شأنه 

التأثير سلبًا على أهداف الشركة االستراتيجية أو التجارية«. 
ويجري تقييم املخاطر عبر مجموعة من عواقب حدث ما ومدى 

احتمالية وقوعه.

اإلدارة العليا والدور اإلشرافي
تتولى اإلدارة العليا لشركة »بلدنا« مسؤولية تنفيذ سياسات 

وإجراءات وممارسات إدارة املخاطر في مختلف أقسام الشركة، 
بينما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على فاعلية 

أنظمة إدارة املخاطر. وتحقيقًا لهذا الغرض، تعتمد اإلدارة العليا 
بشكل أساسي على فريق اإلدارة وأقسام التقارير التشغيلية، 

للقيام باألدوار املنوطة بهم فيما يتعلق بإدارة املخاطر 
اليومية، وذلك ا استرشادًا بتوجيهات اإلدارة العليا. 

فــي ظــل التقّلبــات والتحديــات املســتمرة التــي فرضتها بيئــة األعمال، فإن الحاجة إلدارة 
وتقليــل املخاطــر بفعاليــة باتــت ملحــة أكثــر من أي وقت مضى. وتطبق شــركة »بلدنا« 

منهجيــة إلدارة املخاطــر املؤسســية تلعــب دورًا هامــًا فــي ضمان تجنــب وتقليل تأثيرات أي 
مخاطــر محتملــة تواجههــا الشــركة، أو قــد تؤثــر علــى قدرتها على تنفيذ اســتراتيجيتها وإدارة 

عملياتها. 

إدارة املخاطر

لجنــة املنظمــات الراعيــة للجنة تريد واي  ١
املنظمــة الدوليــة للمعايير  ٢

أنشأت بلدنا أسسًا متينة إلدارة املخاطر املؤسسية، والتي تدعم األهداف 
االستراتيجية وتمكن الشركة من حماية قيمة حقوق املساهمين.

فريق القيادة في بلدنا مسؤول عن إدارة سجل املخاطر والعمل على معالجة 
تلك املخاطر كجزء من خطتهم التشغيلية.

“

”
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نهج إدارة املخاطر
ينســجم إطار عمل إدارة املخاطر في شــركة »بلدنا« 

مــع مكونــات نمــوذج لجنة املنظمات الراعيــة للجنة تريد 
 ISO ومــع العمليــات الــواردة وفقًا ملعيار COSO واي
٣١٠٠٠. وتدعــم هــذه العمليــة الدورية إدارة الجودة في 

شــركة »بلدنــا« عبــر توفير فرص التثقيــف والتدريب والرصد 
واملراجعــة والتقييــم، وكذلــك عبر تقديــم التوجيه الالزم 

لفرق إدارة األعمال، واســتخدام أدوات مســاعدة لتســجيل 
وتحليــل املخاطــر وإعداد التقارير بشــأنها.

ُتســهم جميع اإلجراءات املعمول بها في شــركة »بلدنا« 
فــي تحديــد املخاطــر وتحليلهــا وإدارتها، ومن هذه اإلجراءات 

الرصــد التنافســي، والتدريب، وتجنــب املخاطر والحماية 
ضدهــا، باإلضافــة إلــى مبــادرات اإلدارات املتخصصة مثل إدارة 

الجــودة والصحــة والســالمة وإدارة أمن املعلومات. 

عملية إدارة املخاطر في شركة »بلدنا«

املعلومات، 
والتواصل 
والتشاور

الرصد واملراجعة

تحديد املخاطر 

تقييم املخاطر

تحليل املخاطر  

تقييم املخاطر 

االستجابة للمخاطر

تحديد السياق 
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إدارة املخاطر
تطبــق شــركة »بلدنــا« نموذجًا قائمــًا على ثالثة خطوط 

دفاع لضمان ترســيخ مبدأ املســاءلة داخل الشــركة في 
مجــال الحوكمــة واإلدارة وإعــداد التقاريــر حول املخاطر، وذلك 

انســجامًا مع أفضل املمارســات املعتمدة في القطاع. 

رصد املخاطر وإعداد التقارير بشأنها
يخضــع ســجل مخاطر أعمال شــركة »بلدنــا« للمراجعة الدورية 
بصفة ربع ســنوية من قبل فريق إدارة الشــركة وذلك لكل 

وحــدة أعمــال. ويتــم بعد ذلك تجميع الســجل ومراجعته 
مــن قبــل إدارة الجــودة. وتعرض هــذه اإلدارة على الرئيس 

التنفيــذي وفريــق اإلدارة أهــم املخاطر التي تواجهها شــركة 
»بلدنــا«، لتتــم مراجعــة وتقييم خارطة أبــرز املخاطر، وخطط 
تخفيــف املخاطــر. ويشــكل هذا العمل أســاس التقرير الذي 

يتــم رفعــه إلى لجنة التدقيق في الشــركة. 

نموذج خطوط الدفاع الثالث إلدارة املخاطر في شركة »بلدنا«

مستوى مجلس اإلدارة

مستوى اإلدارة التنفيذية

مستوى اإلدارة الوظيفي

خط الدفاع 
األول

خط الدفاع 
الثاني

الضمان املستقلالرصد واالمتثال امللكية والتحكم

لجنة التدقيق

رئيس إدارة 
التدقيق 
الداخلي

إدارة التدقيق 
الداخلي

 الرئيس
التنفيذي

إدارة الجودة وإدارة 
الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة 

شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م.

اإلدارة العليا

فريق اإلدارة

شركة بلدنا ش.م.ع.ق.

خط الدفاع 
الثالث
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هيكل إدارة األزمات بشركة »بلدنا«
طّورت شــركة »بلدنا« بروتوكواًل رئيســيًا إلدارة الحوادث 

واألزمــات، وهــو بروتوكــول يتــم تفعيله في حاالت الحوادث 
غيــر املعتــادة، وحــاالت عدم االســتقرار التي تهدد األهداف 

 االســتراتيجية للشــركة أو سمعتها أو اســتمراريتها. 

ويســتند النهــج املتبــع فــي مثل هذه الحــاالت على معايير 
القطاع وأفضل املمارســات املعتمدة فيه. ويشــمل 

البروتوكــول نظــام اســتجابة من ثالثة مســتويات لضمان 
ســرعة اتخاذ القرارات واالســتجابة.

 أعضــاء فريق إدارة
االزمات 

الرئيس التنفيذي 	
 املدير املالي التنفيذي 	
مدير إدارة املوارد  	

البشرية
مدير عام التسويق 	
مدير عام سلسلة التوريد 	
مدير عام جودة وتطوير  	

املنتجات
أمين السجل 	

فريق إدارة األزمات 

فريق إدارة 
الحوادث

فريق/فرق الدعم 
واستمرارية 

األعمال

اتخاذ قرارات استراتيجية 	
إدارة التواصل مع أصحاب املصلحة  	

الرئيسيين
إدارة االتصال الداخلي والخارجي 	
مراقبة وإدارة االستجابة الشاملة  	

لألزمات
 االتفاق على األولويات ودعم  	

فرق إدارة الحوادث

التقييم األولي ألثر الحادث واألثر  	
التجاري

اتخاذ القرارات التشغيلية وإجراءات  	
االستجابة

تعافي/استرداد خدمات تكنولوجيا  	
املعلومات وخدمات الدعم 

والبنية التحتية
تعافي/استرداد وظائف/أنشطة  	

وحدات األعمال
رفع تقارير عن اإلنجاز والحالة إلى  	

فريق إدارة الحوادث
تخطيط وإدارة إجراءات عودة  	

العمليات إلى مسارها الطبيعي

إدارة الحادث واتخاذ قرارات/ 	
إجراءات تكتيكية

تسجيل القرارات واملعلومات  	
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات املتخذة

إطالع فرق العمل واألفراد على  	
األولويات

مراقبة ورفع التقارير عن وضع  	
الحادث واألزمة

إبقاء فريق إدارة األزمات في  	
الشركة على اطالع

التوصية بأية قرارات تتعلق  	
باالستدعاء أو اإلغالق

التواصل وصنع 
 القرار وإعداد 
تقارير الحالة

تقارير الحالة 
والتوجيهات

وقوع 
 اإلبالغ الحادث

عن الحادث  
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 مسيرتنا نحو 
مستقبل مستدام

وعلــى الرغــم من كونها شــركة حديثة العهد 
نســبيًا، إال أن شــركة »بلدنا« تدرك بوضوح 

أهميــة تنفيــذ برنامج اســتدامة قوي، فضاًل 
عــن أهميــة الفــرص التي يتيحهــا تنفيذ هذا 

البرنامــج. كمــا تدرك الشــركة حجم التوقعات 
املعقــودة عليها مــن قبل الهيئات 

الحكوميــة وقطاع املؤسســات املالية 
واملستثمرين واملســتهلكين.  

تولــي الشــركة أهمية قصوى لعام 
٢٠٢١، حيــث تخطط ملراجعة ممارســات 

االســتدامة القائمة فــي قطاعات األطعمة 
واملشــروبات، وتحديــد نقاط مرجعية 

لقيــاس أفضل املمارســات وفقــًا لنخبة من 
الشــركات النظيــرة، باإلضافة إلى مراجعة 
متطلبــات تقارير االســتدامة الصادرة عن 

بورصة قطر. كما ســتقوم الشــركة بتنظيم 
ورشــة عمــل داخلية تهــدف لوضع تعريف 

واضح لالســتدامة وما تعنيه بالنســبة 
لشــركة »بلدنــا«، وأبرز املواضيع ذات 

األهمية األبرز بالنســبة ألعمال الشــركة 
وأهــم أصحاب املصلحة. 

تواصل شــركة »بلدنــا« جهودها لتطوير 
وتنفيــذ إطــار عمل االســتدامة خالل عام 

٢٠٢١، بمــا في ذلك: 
تحليل الســياق 	
مؤشــر األهمية النسبية 	
خارطة طريق االســتدامة 	
إصــدار تقرير االســتدامة االفتتاحي 	

ومــن املقــرر أن يتبع نهج االســتدامة الذي 
تتبناه شــركة »بلدنــا« معايير املبادرة 

العامليــة إلعــداد التقاريــر )GRI(، والتي تمثل 
إطار عمل شــمولي يتناول بشــكل عام 
األداء مــن الجوانب االجتماعيــة والبيئية 
واالقتصاديــة. كما تتعاون الشــركة مع 

املنظمــة الخليجيــة للبحث والتطوير 
)GORD(، ومــع املجلس العاملــي للبصمة 

الكربونيــة)GCC(، بهدف تنفيذ مشــاريع 
أرصــدة االنبعاثــات الكربونية التي تندرج 

ضمــن جهود الشــركة لدعم الحكومة 
القطريــة والتزامها بالوصول إلى مســتوى 

محايــد مــن االنبعاثــات الكربونية خالل بطولة 
كأس العالــم ٢٠٢٢. 

الفوائد املرتقبة
أن تصبــح »بلدنا« إحدى الشــركات  	

الرائدة فــي قطاع األطعمة 
واملشروبات

 تحســين العوائــد طويلــة األجل من  	
خــالل تتبــع ورصد أداء املعاييــر البيئية 

واالجتماعيــة ومعاييــر الحوكمة
خفــض مخاطر املســتثمرين من خالل  	

التواصــل والحوار حــول الجهود الهادفة 
لتقليــل املخاطر البيئيــة واالجتماعية 

ومخاطــر الحوكمة
تعزيــز صورة وســمعة العالمة التجارية  	
اســتقطاب الكفــاءات املتميزة بما  	

يدعــم دور »بلدنــا« كشــركة تركز على 
األهداف تحقيق 

وضــع توقعات بشــأن القوانين  	
والتنظيمــات الجديدة ومحاولة 

استباقها

خطونا مؤخرًا خطوات على مسار االستدامة بهدف تعزيز القيمة املتحققة 
لشركة “بلدنا” وألصحاب املصلحة، وذلك من خالل تعزيز قدرتنا على االستفادة 

من فرص األعمال االستراتيجية، وتقليل املخاطر الحالية واملستقبلية، وترسيخ 
 مكانة الشركة بما يدعم تحقيق النمو على املدى الطويل.

مستقباًل، نتوقع أن ننجح في تحسين العوائد طويلة األجل عن طريق تتبع ورصد 
أداء املعايير البيئية واالجتماعية ومعايير الحوكمة، وتعريف أصحاب املصلحة، 
داخل الشركة وخارجها، بأهم املعلومات املتعلقة ببرنامج “بلدنا” لالستدامة.

وفاء الصّفار
مدير اإلدارة البيئية 

واالجتماعية 
والحوكمة  

“

”

لطاملا مّثلت االســتدامة ركنًا أساســيًا من أركان النشــاط التجاري لشــركة “بلدنا”. وتعتز 
الشــركة بإنجازاتهــا فــي هــذا الصــدد خالل عام ٢٠٢٠، الذي شــهد أولى خطواتهــا باتجاه تطوير 

صيغــة واضحــة لنهجهــا والتزاماتهــا في مجال االســتدامة، والتعريف بها. 
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تقرير الحوكمة
مجلس اإلدارة  .1

تقرير حوكمة الشركة  .2
تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على   .3

إعداد التقارير املالية
تقرير مدقق الحسابات املستقل حول اإللتزام بقانون   .٤

هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما 
فيها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة 

بالسوق الرئيسية
تقرير مدقق الحسابات املستقل حول مالئمة تصميم   .٥
وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على 

إعداد التقارير املالية
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أعزائي املســاهمين
الســالم عليكم ورحمــة اهلل وبركاته وبعد،

يشــرف مجلــس اإلدارة علــى بروتوكوالت الحوكمة 
املتبعــة في شــركة بلدنا، حيــث يقوم املجلس 

بتوجيه شــؤون الشــركة والعمل مع اإلدارة التنفيذية 
لتحديــد األهداف اإلســتراتيجية العليا لشــركة بلدنا. 
بعــد الطــرح العــام األولي، عززت بلدنا مــن اختياراتها 

لإلســتراتيجيات املتعلقــة باإلنتاجيــة وإدارة املخاطر. 
كمــا رصــدت عــن كثب إطار تفويــض الصالحيات الذي 

يدعــم الحاجــة إلى االســتقاللية في صنع القرار 
وتســهيل إعداد التقارير، إضافًة إلى املســائلة الفردية 

والجماعيــة املحددة بشــكل واضــح، واإلمتثال لجميع 
القوانيــن واللوائــح املعمــول بها. وقــد مكن هذا بلدنا 

من إرضاء مصالح املســاهمين من خالل شــفافية 
االفصــاح ونوعيــة البيانــات املفصــح عنها، وكذلك الوفاء 
بإلتزاماتها التشــريعية واملشــاركة بإيجابية وشــفافية 

مــع املجتمع وعمالء الشــركة.

تركــز بلدنــا بشــكل كبير علــى تحقيق أفضل 
املمارســات في حوكمة الشــركات وتكامل األعمال 

والشــفافية. بعد الطرح العام األولي، وافقت الشــركة 
علــى إطــار الحوكمة الخاص بها والذي يتماشــى 

مــع أهــداف بلدنا اإلســتراتيجية ويعكس املبادئ 
التوجيهيــة التنظيميــة املعمــول بهــا، بما في ذلك 
تلــك الصــادرة عــن هيئة قطر لألســواق املالية. هذا 
ويتضمــن هيــكل الحوكمــة في بلدنا أيضًا سياســات 

للســلوك املهنــي، حيــث يجب علــى جميع املوظفين 
إدراكهــا واإلمتثــال لهــا في تعامالتهــم اليومية. عالوة 

علــى ذلــك، يحكم شــركة بلدنــا إطار من املجالس 
واللجــان. كما تم إنشــاء وتحديــث املواثيق الخاصة 

بمجلــس اإلدارة وكذلــك اللجــان املنبثقــة عنه من أجل 
تعزيــز كفــاءة اإلجــراءات إلى أقصى حــد ممكن ولضمان 

حــدود واضحة للمســاءلة عن القــرارات املتخذة. يحدد 
إطار عمل حوكمة الشــركة األدوار واملســؤوليات 

الخاصــة بمجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلس اإلدارة ولجان 
املجلــس واللجنــة التنفيذيــة ولجان اإلدارة الداعمة 

ووظائــف الدعــم والرقابة في بلدنا.

الخياط معتز 
رئيــس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس االدارة 
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مجلس اإلدارة

الســيد معتــز الخيــاط مــن عائلــة لها نجاحات كبيــرة في مجال املقاوالت 
العامــة منــذ عــام ١٩٨٣، وقد طور شــركته أورباكــون القابضة ليصبح 

العبــًا إقليميــًا فــي عالــم املقاوالت حيث قام بالعديد من املشــاريع 
الكبيــرة واملعقــدة بدءًا من الطرق الســريعة والجســور إلــى أعمال البنية 

التحتيــة واملصانــع واملجمعــات التجارية والفنادق واملرافق الســكنية 
والفندقيــة الفاخرة. 

قــام بتنويــع اهتماماتــه فــي العديــد من األعمال عبــر مختلف القطاعات، 
وهو أيضًا مؤســس ورئيس شــركة اســيتس للتطوير العقاري وإدارة 

املمتلــكات. كمــا أنــه قام باالســتثمار في مجال الضيافــة والترفيه وهو 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة أورا للضيافــة والترفيه. يمتلك الســيد 

معتــز ويديــر العديــد مــن املشــاريع املحلية والعالمــات التجارية جنبًا إلى 
جنــب مع العالمــات التجارية العاملية.

بصفتــه رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة باور إنترناشــيونال القابضة، يقود 
الســيد معتــز الخيــاط أكثر من ٤٠ شــركة تغطــي املقاوالت العامة، 

والصناعــات الغذائيــة، والتطويــر العقاري، والرعايــة الصحية، )الضيافة، 
والترفيــه، واملطاعــم( والخدمات العامة. 

باإلضافــة إلــى اهتماماتــه التجارية، يشــارك الســيد الخياط في األعمال 
الخيرية، من خالل مؤسســة الخياط التي أسســها في عام ٢٠١٥.

السيد/ معتز الخياط
رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ املهندس محمد بدر السادة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الســيد محمد الســادة حاصل على شــهادة في الهندســة من جامعة 
أريزونــا وعمــل فــي مختلــف القطاعات بما في ذلــك النفط والغاز 

واالســتثمار واالتصــاالت، والتــي انتقــل منها مؤخــرًا إلى صناعة املواد 
الغذائيــة، حيــث يشــغل منصــب الرئيس التنفيذي لشــركة حصاد الغذائية، 
وهي شــركة مملوكة لجهاز قطر لالســتثمار التي تســتثمر حصريًا في 

التغذية. قطاع 

يشــغل محمد الســادة منصب الرئيس التنفيذي لشــركة حصاد الغذائية 
منــذ يونيــو عــام ٢٠١٧، وقد شــغل ســابقًا منصب رئيــس العمليات ورئيس 
تطويــر األعمــال فــي فودافون، كما شــغل قبل ذلك منصب رئيســي في 
جهــاز قطــر لالســتثمار. بينمــا بدأ مســيرته املهنيــة كمهندس في إحدى 

كبــرى شــركات النفــط فــي دولة قطر، قضى خاللهــا عامين في اليابان 
فــي معــرض تطوير مشــروع دولفين للطاقة.

الســيد محمد الســادة عضو في عدد من مجالس إدارات الشــركات. 
يشــغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شــركة ودام لألغذية ش.م.ع 

ونائــب رئيــس مجلس إدارة الشــركة الدوليــة للمأكوالت البحرية 
)SAOC(، وعضــو مجلــس إدارة كل مــن الشــركة العربيــة القطرية إلنتاج 

الدواجــن ش.م.ع. )الواحــة(، وبنــك قطر للتنمية، والشــركة العربية 
لتنمية الثــروة الحيوانية.
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مجلس اإلدارة )تتمة(

ُيعــّد الســيد رامــز الخياط قائــد كفؤ ورائد أعمال 
معــروف بخبرتــه املتميزة فــي إدارة العمليات 
واملخاطــر وأعمــال التطوير. بــدأ حياته املهنية 

كعضــو فــي مجلس إدارة شــركة الخياط 
للمقــاوالت والتجــارة، حيث عمل على توســيع 

الشــركة وتطويرها. في عام ٢٠١١، أســس 
وشــقيقه الســيد معتز الخياط شــركة أورباكون 

القابضــة )UCC( فــي قطــر، كمالكين من الجيل 
الثاني. هذه الشــركة الخاصة يديرها الســيد 

رامز، الذي ترأســها بصفته املدير العام، َشــيدت 
أورباكــون للتجــارة واملقاوالت العديد من 

املشــاريع املشهورة عامليًا. 

فــي عام ٢٠١٥، حصل الســيد رامــز على تقدير 
لجنة ســقراط في أكســفورد باململكة 

املتحــدة باعتبــاره “املدير العام للســنة”، مع 
تقدير شــركة أورباكــون للتجارة واملقاوالت 
كواحــدة من “أفضل الشــركات” في مجال 

البنــاء في قطر.

من خالل شــركة باور إنترناشــيونال القابضة، 
يمتلك الســيد رامز ويدير العديد من الشــركات 
العاملــة في مجــال املقاوالت العامة؛ الزراعة 

والصناعــات الغذائيــة؛ التطوير العقاري؛ اليف 
ســتايل )الضيافــة والترفيه واملطاعم(. نمت 

الشــركات أفقيًا من خالل إنشــاء العديد من 
الشــركات التابعــة؛ التــي تعمل في جميع أنحاء 

العالــم فــي مناطــق ودول مثل قطر وأوروبا 
واململكــة املتحدة وتركيا وســلطنة ُعمان 

وجزر املالديف، مع خطط مســتقبلية للتوســع.

السيد/ رامز الخياط
عضو مجلس االدارة /العضو املنتدب

 السيد/ حمد بن عبد اهلل 
بن خالد العطية
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر 
بن أحمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

الســيد حمد هو محلل اســتثمار أول يتمتع 
بخبــرة شــاملة تصــل إلى ١٣ عامًا في 

االســتثمار واســتثمارات صناديق التقاعد، 
والشــركات واملصارف، واألســهم املدرجة، 

واملحافــظ املحلية والعاملية.

بــدأ عمله فــي مصرف قطر املركزي 
فــي عــام ٢٠٠٧ كمراقــب بنكي في إدارة 

اإلشــراف والرقابــة، ثــم انضم الحقًا إلى إدارة 
االســتثمار بالهيئــة العامة للتقاعــد والتأمينات 

االجتماعيــة، حيث تخصــص في تحليل 
االســتثمارات وغطــى جميــع املحافظ املحلية 

والعاملية لألســهم املدرجة.

الســيد حمــد خريــج جامعة ويلز في إدارة 
األعمــال وهــو أيضــًا حائز على ماجســتير تنفيذي 

فــي األعمال االجتماعيــة واالبتكارية من 
.HEC Paris

الشــيخ/ الدكتــور فالــح بن ناصر بن أحمد 
آل ثانــي هــو رئيــس برنامج قطر الوطني 

لألمــن الغذائــي. لديــه ١٩ عامًا من الخبرة في 
قطاعــي الزراعــة والبيئة، وكذلك في إدارة 
املصــادر املائيــة. كمــا أنه من ذوي الخبرة 

في املشــاريع اإلســتثمارية مع وزارة البلدية 
والبيئة )MME(. شــغل الدكتور الشــيخ فالح 

منصــب وكيل وزارة الزراعة والثروة الســمكية 
فــي وزارة البلديــة والبيئــة منذ عام ٢٠٠٥. ومنذ 

عــام ٢٠١١ فصاعــدًا، شــغل منصب رئيس اللجنة 
الدائمــة للثــروات املائيــة الحية في قطر. منذ 
عــام ٢٠٠٦، شــغل منصب رئيــس اللجنة الدائمة 

لشــؤون املزارع واآلبار. باإلضافة إلى ذلك، 
شــغل منــذ عــام ٢٠٠٥ منصب رئيس مجلس 

إدارة شــركة حصاد لألغذية.

طــوال حياتــه املهنية، مّثــل الحكومة في 
العديــد مــن الوفود والبعثات، ســواًء في 

املحافــل اإلقليميــة أو الدوليــة املتعلقة 
بالقطــاع الزراعــي. وقد مثــل الحكومة أمام 
املنظمــات الرائدة وخــالل الفعاليات مثل 

 FAO ASIAN ، AOAD ، ICARDA ، منظمــة
IFAD ، ACSAD. عــالوة علــى ذلــك، قدم أوراق 

بحثيــة أكاديمية فــي املؤتمرات الدولية 
وورش العمــل واالتفاقيــات املتعلقــة بتحلية 

املياه من خالل اســتخدام الطاقة الشمســية 
وكذلــك زيــادة اإلنتاجية الزراعية.

يحمل الشــيخ/ الدكتور فالح شــهادتي 
دكتــوراه، إحداهمــا في إدارة املوارد 
املائيــة واألخرى فــي تحلية املياه 

بالطاقــة الشمســية، وكالهمــا من جامعة 
هيرتفوردشــاير فــي اململكة املتحدة.
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السيد/ مازن السبيتي
عضو مجلس اإلدارة

الســيد الســبيتي، يتمتــع بخبــرة شــاملة تمتد 
علــى مــدار ٢٣ عامــًا كمديــر تنفيذي، حيث بدأ 

تنفيــذ سياســات النمــو كمديــر تنفيذي أول. 
لديــه مهــارات ممتازة فــي التخطيــط والتنفيذ 

والرصــد وموازنــة املوارد؛ مــع القدرة على 
دعــم مشــاريع متعددة فــي مصفوفة من 

الهيــكل التنظيمي.

الســيد الســبيتي هو الشــخص املسؤول عن 
االتصــال بحملة األســهم فــي األعمال التجارية 

وفــي تقديــم تقارير دقيقــة ومعلومات عن 
املشــاريع واملبادرات الجاريــة؛ وضع وتنفيذ 
اســتراتيجيات تهدف إلى إنشــاء صورة عامة 
إيجابيــة للمجموعــة ودعمهــا؛ العمل وتكوين 

عالقــات مــع أعضاء بارزين في وســائل اإلعالم 
والحكومــة والجمهــور – لدعــم صورة إيجابية 

للشــركة، وخلــق فرص عمل جديدة.

الســيد تينــان متخصص فــي األعمال التجارية، 
ولديــه ســجل حافــل من النجاح في دول 

مجلس التعاون الخليجي والشــرق األوســط. 
لديــه أكثــر مــن ثالثين عامــًا من الخبرة في 

اإلدارة العامــة فــي العديد مــن القطاعات بما 
فــي ذلــك منتجات األلبــان واألغذية والترفيه 

وتجــارة التجزئــة والتأميــن وتطوير العقارات في 
التجارة اإللكترونية واالســتحواذ.

 قبــل انضمامــه إلــى بلدنا، تم تعيين الســيد 
تينان في شــركة دانون، الشــركة العاملية 
الرائــدة فــي مجال األغذيــة كرئيس تنفيذي 
للشــركة ومديــر تنفيــذي بالنيابة )٢٠١٣ إلى 
٢٠١٧(. باإلضافــة إلــى ذلك، تم تعيين الســيد 

تينــان فــي مجلس إدارة شــركة الصافي 
دانون-العــراق من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.

كما شــغل عدة مناصب ســابقة في منطقة 
الشــرق األوســط منها مستشار املجموعة 

ملجموعــة العثمان، رئيس قســم التجارة 
اإللكترونية والتجزئة لشــركة أرابيان شــيلد 

للتأميــن، رئيــس املبيعات والتســويق التجاري 
لســدافكو، رئيس مبيعات شــركة املراعي 

ملدة ســبع ســنوات، وفي إيرلندا عمل كمدير 
تنفيــذي لـــ Irish greyhound board ومدير 

.Fleming تطويــر األعمــال ملجموعة

الســيد تينان حاصل على درجة املاجســتير 
فــي اإلدارة مــن جامعة يــورك في اململكة 

املتحــدة، باإلضافــة إلى كونــه خريج معهد 
تشــارترد للتســويق )اململكة املتحدة(، 

وخريــج معهد التســويق في أيرلندا. 
ويشــغل الســيد تينان منصب املدير 

التنفيــذي لشــركتين إيرلنديتين وهما 
.Exhibitside Limited و Buildvalue Limited

السيد/ ايدن تينان
عضو مجلس اإلدارة
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تقرير حوكمة الشركة
مقدمة 

يغطي تقرير الحوكمة لشــركة بلدنا ش.م.ع.ق )واملشــار 
إليــه الحقــًا بـــ “التقريــر”( الفترة من ٢ ديســمبر ٢٠١٩م “تاريخ 
التأســيس” إلى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م )واملشــار إليها الحقًا 
بـــ “الفتــرة”( وقــد تم اعــداده بموجب املادة )٤( من قانون 

حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونية املدرجة في الســوق 
الرئيســية الصادرعن مجلس إدارة هيئة قطر لألســواق 
املالية بموجب القرار رقم )٥( لســنة ٢٠١٦م. ويشــكل 

التقرير جزءًا من التقرير الســنوي لشــركة بلدنا ش.م.ع.ق 
لنفــس الفتــرة املذكورة اعاله.

ويقــدم هــذا التقريــر ملحة عامــة عن أنظمة وإجراءات 
الحوكمــة املؤسســية املطبقــة لدى شــركة بلدنا لغاية ٣١ 

ديســمبر ٢٠٢٠، وقد ُحفظ لدى هيئة قطر لألســواق املالية، 
كمــا ُنشــر علــى املوقع اإللكترونــي لبورصة قطر واملوقع 

اإللكتروني لشــركة بلدنا.

ممارسات الحوكمة في بلدنا ش.م.ع.ق
تلتزم شــركة بلدنا ش.م.ع.ق في تطبيق أعلى مســتويات 
الحوكمــة، وتســتمد قيمهــا مــن النظام الذي يدمج األخالق 
والنزاهة واملتوافق مع ممارســات الشــركات الرائدة، حيث 
تــم اعتمــاد الشــفافية والنزاهة واإلفصاح واملســائلة كركائز 

أساســية في فلســفة عمل الشــركة ولجميع مســتويات 
إدارتهــا ومجلس اإلدارة. 

هــذا ويأخــذ إطار حوكمة الشــركة بعيــن اإلعتبار املبادئ 
التــي تبنتهــا واملعاييــر التي وضعتها هيئة قطر لألســواق 

املاليــة وقانــون الشــركات التجاريــة رقم )١١( لعام ٢٠١٥ 
وكذلــك تطبيــق نظام حوكمة الشــركات والكيانــات القانونية 

املدرجة في الســوق الرئيســية الصادر عن هيئة قطر 
لألســواق املاليــة، والقوانين واللوائــح ذات الصلة الصادرة 

أيضــًا عــن هيئة قطر لألســواق املالية.

كما تحرص شــركة بلدنا على تعزيز إطار حوكمة الشــركات 
بمــا يتوافــق مع متطلبات قواعــد الحوكمة والقوانين واللوائح 

ذات الصلة التي وضعتها هيئة قطر لألســواق املالية 
وذلك من خالل االمتثال لبنود النظام األساســي للشــركة، 

وميثاق مجلس اإلدارة واللجان الفرعية، وسياســات وإجراءات 
الشــركة، وكذلك تطبيق أفضل املمارســات املعتمدة في 
دولــة قطــر. كمــا أننا في شــركة بلدنا نؤكد التزامنا بأحكام 
وقواعــد الحوكمــة والقوانيــن ذات الصلة الصادرة عن هيئة 

قطر لألســواق املالية وبمتطلبات اإلفصاح.

هيكل الحوكمة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق

امين سر مجلس 
االدارة

الرئيس 
التنفيذي

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

لجنة الترشيحات لجنة التدقيق
واملكافآت

املساهمون
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تطبيق مبادئ حوكمة الشركات
 فيمــا يلــي بعــض األمثلة على تطبيق الشــركة 

الحوكمة: ملبادئ 

عقــد مجلــس اإلدارة خالل الفترة اجتماعاته بشــكل  	
دوري ومنتظــم حيــث بلــغ عددهــا ٧ اجتماعات، كما 

عقــدت اللجــان املنبثقة عن املجلــس اجتماعاتها 
بشــكل دوري، حيــث عقــدت لجنة التدقيق ٦ 

اجتماعــات، كمــا عقــدت لجنة الترشــيحات واملكافآت ٣ 
اجتماعــات، باإلضافــة إلــى ٣ اجتماعــات للجنة الرقابة 

الشــرعية. حيــث مارس مجلــس اإلدارة واللجان التابعة 
له املســؤوليات والصالحيــات املمنوحة لهم.

قامــت لجنــة التدقيــق ومجلس اإلدارة بإجراء  	
مراجعــات ألنظمــة الرقابة املالية والسياســات 

املالية واملحاســبية وذلك لضمان ســالمة اإلجراءات 
والسياســات املتبعة في الشــركة.

تــم التأكــد من أن تعامــالت أعضاء مجلس اإلدارة  	
وكبــار املوظفيــن متوافقة مع القوانين والتشــريعات 

ذات الصلة.
تــم التقيــد بتعليمــات اإلفصاح والتي شــملت اإلفصاح  	

عــن مواعيــد واجتماعــات مجلس اإلدارة والقرارات 
التــي لهــا تأثير على ســعر الورقــة املالية وذلك من 

منطلــق الشــفافية التامــة في التعامل.

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة
بغــرض ممارســة مهامهــم، فــإن مجلس اإلدارة على علم 

تــام، وفهــم واضــح لكل القوانين والقواعــد واللوائح من أجل 
أن يتمكنــوا مــن اإلمتثــال لهــا في جميــع الظروف. لذلك كان 
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إنجاز مهامهــم بناًء على مبادئ 

النزاهــة واإلنصــاف والشــفافية ووفقــًا للمعايير املهنية. 

يوضــح الجــدول أدنــاه األســهم اململوكــة مــن قبــل أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م:

املنصب اســم عضو مجلس اإلدارة

إجمالي األسهم 
اململوكة في 

31 ديسمبر 2020م

237,٤7٥,000 رئيــس مجلس اإلدارةالســيد / معتز الخياط
الســيد / املهندس محمد بدر الســادة 

الرئيس)ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / حصاد الغذائية( -  نائب 

عضــو مجلس اإلدارة / الســيد / رامز الخياط
املنتدب 237,٤7٥,000 العضو 

الشــيخ / الدكتــور فالــح بن ناصــر بن أحمد آل ثاني
٥,000 عضــو مجلس اإلدارة )ممثــاًل عــن املســاهم املمتاز / لجنة قطــر لألمن الغذائي(

الســيد / حمــد بــن عبد اهلل بــن خالد العطية
-  عضــو مجلس اإلدارة)ممثــاًل عــن املســاهم املمتــاز / الهيئة العامــة للتقاعد والتأمينــات االجتماعية(

100,000 عضــو مجلس اإلدارةالســيد / مازن الســبيتي
-  عضــو مجلس اإلدارةالســيد / ايدن تينان 
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تشكيل مجلس اإلدارة 
تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة التأسيســية املنعقد بتاريــخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م وملدة خمس 

ســنوات، هــذا ويضــم املجلــس ســبعة أعضــاء، وفيما يلي جدول يوضــح البيانات الخاصة بهم وصفــة عضويتهم:

الخبرات واملؤهالت عضو منذ  تنفيذي غير  تنفيذي املنصب االسم 

رائــد أعمــال متمّيــز يســعى دومــًا الكتشــاف فــرص أعمال جديدة مع اســتراتيجية اقتصاديــة النطاق للحفاظ على األعمــال وتزويد العمالء 
بحلــول متطورة وكاملة.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  رئيــس مجلس اإلدارة  الســيد / معتز الخياط

حاصــل علــى شــهادة فــي الهندســة مــن جامعــة أريزونــا وعمل في مختلف القطاعــات بما في ذلك النفط والغاز واالســتثمار واالتصاالت، 
والتــي انتقــل منهــا مؤخــرًا إلــى صناعــة املــواد الغذائيــة، حيث يشــغل منصب الرئيس التنفيذي لشــركة حصاد الغذائيــة، وهي مملوكة 

لجهــاز قطــر لالســتثمار والتي تســتثمر حصريًا فــي قطاع التغذية.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  الرئيس نائب  الســيد / محمد بدر الســادة 

)ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / حصاد الغذائية(

قائــد كفــؤ ورائــد أعمــال معــروف بخبرتــه املتميزة في إدارة العمليات وإدارة املخاطــر وتطوير األعمال. ٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلــس اإلدارة / العضو املنتدب الســيد / رامز الخياط

يحمــل شــهادتي دكتــوراه، إحداهمــا فــي إدارة املصــادر املائيــة واألخرى في تحلية امليــاه بالطاقة الشمســية، وكالهما من جامعة 
هيرتفوردشــاير فــي اململكة املتحدة.

رئيــس برنامــج قطــر الوطنــي لألمــن الغذائــي، لديــه ١٩ عاًمــا مــن الخبرة فــي قطاعي الزراعة والبيئة، وكذلك فــي إدارة املصادر املائية. 

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة

الشــيخ / الدكتــور فالــح بن ناصــر بن أحمد آل ثاني 
 )ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / لجنة قطر 

الغذائي( لألمن 

خريــج جامعــة ويلــز فــي إدارة األعمــال وهــو أيضــًا حائــز على ماجســتير تنفيذي مــن HEC Paris متخصص في اإلبتكار واألعمــال االجتماعية. 
يتمتع بخبرة شــاملة تصل إلى ١٣ عامًا في االســتثمار واســتثمارات صناديق التقاعد والشــركات واملصارف واألســهم املدرجة واملحافظ 

املحليــة والعاملية.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة

الســيد / حمــد بــن عبد اهلل بــن خالد العطية
 )ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / الهيئة العامة 

للتقاعــد والتأمينــات االجتماعية(

يتمتــع بخبــرة شــاملة تمتــد علــى مــدار ٢٣ عامــًا كمديــر تنفيــذي، حيث بدأ تنفيذ سياســات النمــو كمدير تنفيذي أول. لديــه مهارات متميزة 
فــي التخطيــط والتنفيــذ والرصــد وموازنــة املــوارد؛ مــع القدرة على دعم مشــاريع متعددة فــي مصفوفة من الهيــكل التنظيمي.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة الســيد / مازن الســبيتي

حاصــل علــى درجــة املاجســتير فــي اإلدارة مــن جامعــة يورك فــي اململكة املتحدة، باإلضافة إلى كونه خريج معهد تشــارترد للتســويق 
)اململكــة املتحــدة( وخريــج معهد التســويق في أيرلندا.

لديــه أكثــر مــن ثالثيــن عامــًا مــن الخبــرة فــي اإلدارة العامــة في العديد من القطاعــات بما في ذلك منتجات األلبــان واألغذية والترفيه 
وتجــارة التجزئــة والتأميــن وتطويــر العقارات، التجارة اإللكترونية واالســتحواذ.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة الســيد / ايدن تينان 
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الخبرات واملؤهالت عضو منذ  تنفيذي غير  تنفيذي املنصب االسم 

رائــد أعمــال متمّيــز يســعى دومــًا الكتشــاف فــرص أعمال جديدة مع اســتراتيجية اقتصاديــة النطاق للحفاظ على األعمــال وتزويد العمالء 
بحلــول متطورة وكاملة.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  رئيــس مجلس اإلدارة  الســيد / معتز الخياط

حاصــل علــى شــهادة فــي الهندســة مــن جامعــة أريزونــا وعمل في مختلف القطاعــات بما في ذلك النفط والغاز واالســتثمار واالتصاالت، 
والتــي انتقــل منهــا مؤخــرًا إلــى صناعــة املــواد الغذائيــة، حيث يشــغل منصب الرئيس التنفيذي لشــركة حصاد الغذائيــة، وهي مملوكة 

لجهــاز قطــر لالســتثمار والتي تســتثمر حصريًا فــي قطاع التغذية.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  الرئيس نائب  الســيد / محمد بدر الســادة 

)ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / حصاد الغذائية(

قائــد كفــؤ ورائــد أعمــال معــروف بخبرتــه املتميزة في إدارة العمليات وإدارة املخاطــر وتطوير األعمال. ٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلــس اإلدارة / العضو املنتدب الســيد / رامز الخياط

يحمــل شــهادتي دكتــوراه، إحداهمــا فــي إدارة املصــادر املائيــة واألخرى في تحلية امليــاه بالطاقة الشمســية، وكالهما من جامعة 
هيرتفوردشــاير فــي اململكة املتحدة.

رئيــس برنامــج قطــر الوطنــي لألمــن الغذائــي، لديــه ١٩ عاًمــا مــن الخبرة فــي قطاعي الزراعة والبيئة، وكذلك فــي إدارة املصادر املائية. 

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة

الشــيخ / الدكتــور فالــح بن ناصــر بن أحمد آل ثاني 
 )ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / لجنة قطر 

الغذائي( لألمن 

خريــج جامعــة ويلــز فــي إدارة األعمــال وهــو أيضــًا حائــز على ماجســتير تنفيذي مــن HEC Paris متخصص في اإلبتكار واألعمــال االجتماعية. 
يتمتع بخبرة شــاملة تصل إلى ١٣ عامًا في االســتثمار واســتثمارات صناديق التقاعد والشــركات واملصارف واألســهم املدرجة واملحافظ 

املحليــة والعاملية.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة

الســيد / حمــد بــن عبد اهلل بــن خالد العطية
 )ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / الهيئة العامة 

للتقاعــد والتأمينــات االجتماعية(

يتمتــع بخبــرة شــاملة تمتــد علــى مــدار ٢٣ عامــًا كمديــر تنفيــذي، حيث بدأ تنفيذ سياســات النمــو كمدير تنفيذي أول. لديــه مهارات متميزة 
فــي التخطيــط والتنفيــذ والرصــد وموازنــة املــوارد؛ مــع القدرة على دعم مشــاريع متعددة فــي مصفوفة من الهيــكل التنظيمي.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة الســيد / مازن الســبيتي

حاصــل علــى درجــة املاجســتير فــي اإلدارة مــن جامعــة يورك فــي اململكة املتحدة، باإلضافة إلى كونه خريج معهد تشــارترد للتســويق 
)اململكــة املتحــدة( وخريــج معهد التســويق في أيرلندا.

لديــه أكثــر مــن ثالثيــن عامــًا مــن الخبــرة فــي اإلدارة العامــة في العديد من القطاعــات بما في ذلك منتجات األلبــان واألغذية والترفيه 
وتجــارة التجزئــة والتأميــن وتطويــر العقارات، التجارة اإللكترونية واالســتحواذ.

٢٦ نوفمبر 
٢٠١٩م  عضــو مجلس اإلدارة الســيد / ايدن تينان 
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السهم املمتاز
تــم تخصيــص الســهم املمتــاز لصالح دولة قطــر ممثلًة 
بــوزارة التجــارة والصناعــة، ويتمتع هذا الســهم املمتاز 

بحقــوق خاصــة معنيــة بتعييــن بعــض أعضاء مجلس اإلدارة 
والتصويــت علــى قــرارات معينة في الشــركة، إضافًة إلى 

حقــوق أخــرى. ويتمتع املســاهم املمتــاز، بصفته مالك 
الســهم املمتــاز، بالحقــوق املصاحبة لهذا الســهم املمتاز 

كمــا هــي واردة فــي املادة ٢٨ من النظام األساســي. 
يمنــح الســهم املمتــاز املســاهم املمتاز حق االعتراض 

علــى بعــض القــرارات التي تتخذها الشــركة من خالل 
الجمعيــة العامــة العاديــة أو الجمعيــة العامــة غير العادية 

أو مجلــس اإلدارة. ال يجــوز للشــركة اتخــاذ التصرفــات التالية 
مــا لــم يتــم املوافقــة عليها من قبل املســاهم املمتاز: 
أي دمــج أو اتحــاد يتصــل بالشــركة أو أي بيــع جوهري ألي 

مــن أصولهــا؛ حــل الشــركة؛ وكذلك بعض التعديــالت للنظام 
األساســي للشركة.

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة
عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركات مســاهمة عامة أخرى ومناصبهم فــي جهات مهمة أخرى:

املمتاز املنصب اســم عضو مجلس اإلدارة املساهم 

الرئيس الســيد/ املهندس محمد بدر الســادة  ممثــاًل عن املســاهم املمتــاز / حصاد الغذائيةنائب 

عضو مجلس الشــيخ/ الدكتــور فالــح بن ناصــر بن أحمد آل ثاني 
ممثــاًل عــن املســاهم املمتاز / لجنة قطــر لألمن الغذائي اإلدارة

عضو مجلس الســيد/ حمــد بــن عبد اهلل بــن خالد العطية
اإلدارة

ممثــاًل عــن املســاهم املمتاز / الهيئة العامــة للتقاعد 
والتأمينــات االجتماعية

املنصب الشــركة / الجهة عضــو مجلس اإلدارة 

الســيد / معتز الخياط 

الســيد / محمد بدر الســادة 
)ممثــاًل عن املســاهم املمتاز / 

الغذائية( حصاد 

شــركة ودام الغذائّية 	
الشــركة العربيــة القطريــة إلنتاج الدواجن )الواحة( 	
	 )QDB( بنــك قطــر للتنمية
الشــركة العربيــة لتنميــة الثــروة الحيوانية )أكوليد(  	
الشــركة الدوليــة للمنتجــات البحرية )ســلطنة ُعمان( 	
شــركة الحصن لالســتثمار )ســلطنة ُعمان( 	

رئيــس مجلس اإلدارة 	
نائــب رئيس مجلس  	

إدارة الشركة
عضــو مجلس إدارة 	
عضــو مجلس إدارة  	
عضــو مجلس إدارة  	
عضــو مجلس إدارة  	

الســيد / رامز الخياط

الشــيخ / الدكتــور فالح بن ناصر 
بــن أحمد آل ثاني

)ممثــاًل عن املســاهم املمتاز / 
لجنــة قطــر لألمن الغذائي(

الشــركة الوطنيــة للتصنيــع الغذائي )نافكو( -  	
رئيــس مجلس إدارة 	التابعة لشــركة حصاد

الســيد / حمد بن عبد اهلل بن 
العطية خالد 

)ممثــاًل عن املســاهم املمتاز/ 
الهيئة العامــة للتقاعد 
والتأمينــات االجتماعية(

شــركة املدينة اللوجســتية - ســلطنة ُعمان  	
الشــركة القطريــة للمحاجــر ومواد البناء 	

عضــو مجلس إدارة 	
عضــو مجلس إدارة 	

الســيد / مازن الســبيتي

الســيد / ايدن تينان 

ممثلــي الســهم املمتاز مــن أعضاء مجلس اإلدارة:
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نظرة عامة  I  تقرير اإلدارة  I  التقرير االستراتيجي  I  تقرير الحوكمة  I  البيانات املالية

بلــغ إجمالــي أتعــاب مجلس اإلدارة ٨١٦,٠٠٠ ريال قطري 
وذلــك عــن الفتــرة من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ إلى ٣١ ديســمبر 

٢٠٢٠ يتضمــن حضــور مــا مجموعــه ١٨ اجتماعــًا بما في ذلك 

اجتماعــات مجلــس اإلدارة واجتماعــات اللجــان املنبثقة عن 
املجلــس واجتمــاع واحــد للجمعية العامــة غير العادية.

الجــدول التالــي يوضح تفاصيــل تلك االجتماعات:

مكافآت و بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

ال يوجدمجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة املدفوعة عن العام ٢٠١٩

١,٩٨٤,٨٨٣ ريــال قطري*مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة املقترحة عن العام ٢٠٢٠

 بــدالت حضــور جلســات مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلس عن الفترة مــن ٢٦ نوفمبر٢٠١٩ إلى 
 ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ تتضمــن حضــور مــا مجموعــه ١٨ اجتماعــًا بمــا في ذلك اجتماعــات مجلس اإلدارة واجتماعات 

اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس واجتمــاع واحد للجمعية العامــة غير العادية.
 ٨١٦,٠٠٠ ريــال قطري*

* للعــرض علــى الجمعيــة العامة العاديــة للموافقة

* حضــور إجتمــاع واحد بوكيل
** عضــو لجنــة ذو خبــرة فنيــة “ليــس عضوًا في مجلس اإلدارة” 

االجتماعات

العضوية عضــو مجلس اإلدارة 
الرقابة  لجنة 

الشرعية
لجنة 

التدقيق

لجنة 
الترشيحات 
واملكافآت

مجلس 
اإلدارة 

- - - *٧ رئيــس مجلس اإلدارة الســيد / معتز الخياط 

- - ٣ ٧ نائــب الرئيــس / رئيس لجنة 
الترشــيحات واملكافآت 

الســيد / املهنــدس محمد بدر 
السادة 

- - - ٧ عضــو مجلــس اإلدارة / العضو 
املنتدب الســيد / رامز الخياط

- - - *٧ عضــو مجلس اإلدارة الشــيخ / الدكتــور فالــح بن ناصر بن 
أحمــد آل ثاني 

- ٦ - ٧ عضــو مجلــس اإلدارة / عضو 
لجنــة التدقيق

الســيد / حمــد بــن عبد اهلل بن خالد 
العطية

- - ٣ ٧ عضــو مجلــس اإلدارة / عضو 
لجنة الترشــيحات واملكافآت الســيد / مازن الســبيتي

- ٦ - ٧ عضــو مجلــس اإلدارة / رئيس 
لجنــة التدقيق  الســيد / ايدن تينان 

- - ٣ - عضو لجنة الترشــيحات 
واملكافآت الســيد/ أحمد الزفتاوي**

- ٦ - - عضــو لجنة التدقيق  الســيد / حســان مراد آغا**

٢ - - - رئيــس لجنة الرقابة الشــرعية فضيلة الشــيخ األســتاذ الدكتور 
علــي القره داغي**

٢ - - - عضــو لجنة الرقابة الشــرعية   فضيلــة الشــيخ الدكتور وليد 
بن هادي**
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اجتماعات مجلس اإلدارة: 
يبيــن الجــدول التالــي حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــالل الفترة من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ إلى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠.

خــالل الفتــرة املذكــورة أعــاله أصــدر مجلس اإلدارة أربعة قــرارات بالتمريــر تفاصيلها كما يلي: 

واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة
إن دور مجلــس اإلدارة يتمحــور فــي تمثيل املســاهمين 

وأن يتحمــل املســؤولية أمامهــم في خلــق قيمة مضافة 
مســتدامة وتحقيقهــا مــن خالل الحوكمــة الفعالة، ويقع على 
عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية توفير اإلدارة الفعالــة لتنفيذ 

اســتراتيجية شركة بلدنا. 

وقــد تــم تعريــف هذا الدور بالتفصيــل من خالل النظام 
األساســي للشــركة، وأحكام النظام األساســي ذات 

الصلــة، باإلضافــة إلــى أحكام قانون الشــركات التجارية رقم 
)١١( لســنة ٢٠١٥، وكذلك أحكام نظام حوكمة الشــركات 

والكيانات القانونية املدرجة في الســوق الرئيســية 
الصادرعــن هيئــة قطر لألســواق املاليــة، وتحديدًا املادتين 

)٨( و)٩( حيــث تــم إدراجهمــا من ضمــن ميثاق مجلس 
اإلدارة. وعليــه فــإن واجبات ومســؤوليات مجلس اإلدارة 

حســب ميثــاق املجلــس تتضمــن كحد أدنى مايلي:

يكون مجلس اإلدارة مســؤواًل مســؤولية جماعية أ. 
عن اإلشــراف على إدارة الشــركة بالطريقة املثلى. 

ضمــان التقيــد بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلة، وبعقد ب. 
تأســيس الشــركة وبنظامها األساسي.

حماية الشــركة من األعمال واملمارســات غير ت. 
القانونية أو التعســفية أو غير املناســبة.

علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلس اإلدارة أن يؤدي ث. 
مهامه بمســؤولية وحســن نية وجدية واهتمام، 

وأن تكــون قراراتــه مبنيــة علــى معلومات وافية من 
اإلدارة التنفيذيــة، أو مــن أي مصــدر آخــر موثوق به.

يمثــل عضــو املجلــس جميع املســاهمين، وعليه أن ج. 
يلتــزم بمــا يحقــق مصلحة الشــركة ال مصلحة من 

يمثلــه أو مــن صوت لــه لتعيينه باملجلس.
يجــب أن يحــدد املجلس الصالحيــات التي يفوضها ح. 

لــإلدارة التنفيذيــة، وإجــراءات اتخاذ القرار ومدة 
التفويــض، كمــا يحدد املوضوعــات التي يحتفظ 

بصالحيــة البــت فيهــا، وترفــع اإلدارة التنفيذية تقارير 
دوريــة عن ممارســتها للصالحيات املفوضة.

السيد / 
ايدن تينان

السيد 
/ مازن 

السبيتي

السيد / 
حمــد بن عبد 
اهلل بن خالد 

العطية

الشيخ / 
فالح  الدكتور 

بن ناصر بن 
أحمد آل ثاني

السيد / 
الخياط رامز 

الســيد / محمد 
بدر السادة

السيد / 
الخياط معتز  التاريخ

قم 
االجتماع 
/ السنة

٢٠١٩/١١/٢٦ ٢٠١٩/١

٢٠٢٠/١/٢٩ ٢٠٢٠/١

٢٠٢٠/٤/٢٧ ٢٠٢٠/٢

٢٠٢٠/٧/٨ ٢٠٢٠/٣

٢٠٢٠/٨/٨ ٢٠٢٠/٤

٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/٥

٢٠٢٠/١٢/٢٨ ٢٠٢٠/٦

تم عرض ومناقشــة القرار 
باجتمــاع مجلس اإلدارة رقم  القرار  تاريخ  رقم القرار الصــادر بالتمرير 

٢٠٢٠/٢ ٢٠٢٠/٢/٢ ٢٠٢٠/٦

٢٠٢٠/٢ ٢٠٢٠/٣/١١ ٢٠٢٠/٧

٢٠٢٠/٣ ٢٠٢٠/٥/١١ ٢٠٢٠/٩

٢٠٢٠/٥ ٢٠٢٠/٩/٢٨ ٢٠٢٠/١١

 الحضــور شــخصًا   الحضــور بوكيل
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يجــب علــى املجلس التأكــد من وضع إجراءات لتعريف خ. 
أعضــاء املجلــس الجدد بعمل الشــركة وبخاصة 

 الجوانــب املاليــة والقانونيــة فضال عن تدريبهم إن 
لزم األمر.

يجــب علــى املجلس التأكد من إتاحة الشــركة د. 
املعلومــات الكافيــة عن شــؤونها لجميع أعضاء 

املجلــس بوجــه عام وألعضــاء املجلس غير 
التنفيذييــن بوجــه خــاص، وذلك من أجــل تمكينهم 

مــن القيــام بواجباتهــم ومهامهم بكفاءة.
يقــدم املجلــس قبل أســبوع علــى األقل من التاريخ ذ. 

املحــدد إلنعقــاد الجمعيــة العامة التــي ُتدعى للنظر 
في ميزانية الشــركة وتقرير املجلس كشــفًا 

تفصيليــًا بالتعامــالت والصفقــات مع أي طرف ذو 
عالقــة فــي حالــة إن كان الطــرف ذو العالقة له فيها 

مصلحــة قــد تتعارض مع مصلحة الشــركة.
متابعــة التطــورات في مجال حوكمة الشــركات ر. 

وتطبيق أفضل املمارســات في هذا الشــأن. 
التأكــد مــن أن جميــع عمليــات اإلفصاح، التي تقوم ز. 

 بهــا الشــركة تتيح معلومــات دقيقة وصحيحة 
وغير مضللة.

ضمــان معاملــة املوظفيــن وفقًا ملبادئ العدل س. 
واملســاواة وبدون أي تمييز على أســاس العرق أو 

الجنــس أو الدين.
اعتمــاد آليــة تســمح للعاملين باإلبــالغ عن التصرفات ش. 

املثيــرة للريبــة أو غيــر القانونية أو املضرة بالشــركة. 
وعلى املجلس حال التأكد من ســالمة الشــكوى 
وعــدم كيديتهــا، أن يضمــن للعامل مقدم البالغ، 

الحفاظ على ســرية الشــكوى وتقديم الحماية 
الالزمــة مــن أي أذى أو ردة فعل ســلبية من 

موظفين آخرين أو من رؤســائه، وهذا يشــمل على 
ســبيل املثــال ال الحصــر الحمايــة من اإلنتقام في 

شــكل إجراءات عمل معاكســة مثل إنهاء الخدمة، 
أو تخفيــض التعويضــات، أو مهــام العمل الســيئة 

والتهديدات باإليذاء الجســدي.
إعداد كشــفًا تفصيليًا ســنويًا يضعه مجلس اإلدارة ص. 

تحــت تصرف املســاهمين، الطالعهــم عليه قبل 
انعقــاد الجمعيــة العامــة التي تدعــى للنظر في 
ميزانية الشــركة وتقرير مجلس اإلدارة بأســبوع 

علــى األقل، يتضمــن البيانات التالية:

جميــع املبالــغ التــي حصل عليهــا رئيس مجلس . ١
إدارة الشــركة، وكل عضــو مــن أعضاء هذا املجلس 

فــي الســنة املالية، من أجــور وأتعاب ومرتبات 
ومقابــل حضــور جلســات مجلس اإلدارة وبدل عن 

املصاريــف، وأيــة مبالغ أخــرى بأي صفة كانت.
املزايــا العينيــة والنقديــة التــي يتمتع بها رئيس . ٢

مجلــس اإلدارة، وكل عضــو مــن أعضاء مجلس 
اإلدارة في الســنة املالية.

املكافــآت التــي يقتــرح مجلس اإلدارة توزيعها . ٣
علــى أعضاء مجلس اإلدارة.

املبالــغ املخصصــة لكل عضو مــن أعضاء مجلس . ٤
الحاليين. اإلدارة 

العمليــات التــي يكــون فيها ألحــد أعضاء مجلس . ٥
اإلدارة أو املديريــن مصلحــة تتعــارض مع مصلحة 

الشركة.
املبالــغ التــي أنفقــت فعاًل في ســبيل الدعاية بأي . ٦

صــورة كانــت مع التفصيالت الخاصــة بكل مبلغ.
التبرعــات مــع بيــان الجهة املتَبرع لها ومســوغات . ٧

التبــرع وتفصيالته.

 أداء مجلس اإلدارة خالل الفترة من 
26 نوفمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2020

خــالل الفتــرة املذكــورة أعاله حققت شــركة بلدنا أهداف 
الحوكمــة التالية:

 عقــدت شــركة بلدنا جمعيتها التأسيســية في 
٢٦ نوفمبــر ٢٠١٩ وتــم اتخــاذ القرارات التالية:

املصادقــة علــى التقرير الخاص بعملية تأســيس  	
الشــركة والنفقــات املترتبة عليها

اعتماد النظام األساســي للشــركة  	
 املوافقــة على تقييم األســهم املقدمة  	

من املؤسسين 
املوافقــة علــى تعييــن أعضاء مجلس اإلدارة األول  	
املوافقــة علــى تعيين مراجع الحســابات الخارجي  	

وأتعابه
تفويــض مجلــس اإلدارة باتخــاذ اإلجراءات الالزمة  	

لتعييــن لجنة رقابة شــرعية
تفويض مجلس اإلدارة بوضع سياســة إلعادة شــراء  	

أســهم الشــركة عند الضرورة ووفقًا للضوابط التي 
تحددهــا هيئــة قطر لألســواق املالية واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة في هذا الشــأن.
اإلعالن عن التأســيس النهائي للشــركة 	
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خــالل عــام ٢٠٢٠، عقدت شــركة بلدنا اجتماعــات مجلس إدارتها 
وكذلــك اجتماعــات اللجــان املنبثقة عنهــا حيث تم اتخاذ 

قرارات منها:

املوافقــة علــى وثائق حوكمة الشــركة بما في  	
ذلــك علــى ســبيل املثال ال الحصــر مواثيق املجلس 

واللجــان املنبثقــة عنه والسياســات واإلجراءات وجدول 
تفويــض الصالحيات

املوافقــة علــى خطة عمل املجموعة للســنوات  	
٢٠٢٠و٢٠٢١ و٢٠٢٢م، وكذلــك امليزانيــة وخطــة التمويل 

لعام ٢٠٢٠م؛
املوافقــة علــى انعقــاد اجتمــاع جمعية عامة غير  	

عاديــة بتاريــخ ٧ أبريــل ٢٠٢٠م حيث وافقــت الجمعية 
العامــة الغيرعاديــة علــى تعديــل املادة رقم ٧٧ من 

مواد الجمعية العامة للشــركة للســماح للشــركة 
بتوزيــع أربــاح مرحليه على حملة األســهم.

بتاريــخ ٩ مــارس ٢٠٢٠م، قامت شــركتي بلدنا وودام  	
الغذائيــة بتوقيــع اتفاقية شــراكة تتضمن تزويد 

الســوق املحلــي بلحــوم العجول ألول مرة.

تقييــم فعاليــة مجلس اإلدارة  .١
يجــري املجلــس تقييم نصف ســنوي ألدائه العام، وأداء 
لجانــه وأعضائــه وذلك بهدف تحســين فعالية املجلس 

وأعضائه ولجانه، وأداء الشــركة بشــكل عام. ويحدد تقييم 
أداء املجلــس متطلبــات كل عنصر رئيســي من عناصر 

الحوكمــة الفعالــة بمــا في ذلك، على ســبيل املثال وليس 
الحصــر، املهــارات، والتدريب، واملســاءلة، والتواصل الفعال، 
ومناقشــات الجودة، وخطط تعاقب املوظفين. واســتنادًا 

إلــى التقييــم الفــردي الــذي أجراه أعضاء مجلس اإلدارة، يرى 
املجلــس أنــه يعمــل بفعالية ألداء التزاماته تجاه املســاهمين.

التطويــر املســتمر ألعضاء مجلس اإلدارة  .٢
انطالقــًا مــن قيمــة وأهمية التطوير بالنســبة ملجلس اإلدارة 
فقــد قامــت لجنة الترشــيحات واملكافــآت بإعداد أول مجموعة 
مــن مــواد التطوير ملجلس اإلدارة وشــملت مواضيــع مختلفة 

مــن ضمنهــا الحوكمة واملســؤولية املجتمعية.

أمين ســر الشركة  .٣
يمثــل أميــن ســر الشــركة النقطة املحورية فــي التواصل بين 
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ويمــارس دورًا هامًا في تســيير 

األمــور الهامــة املتعلقــة بالشــركة والحوكمة. وقد عين 
مجلس اإلدارة الســيد / حســان مراد آغا ليكون أمين ســر 

الشــركة وذلــك بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٠م. 
من أهم مســؤوليات أمين ســر الشــركة ما يلي:

تنظيــم اجتماعــات أعضــاء مجلس اإلدارة وفقًا  	
لإلجــراءات املتفق عليها.

إعــداد إخطــارات وجداول أعمــال االجتماعات والتقارير  	
والوثائــق الداعمة فــي الوقت املطلوب.

حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة والقيام بمســؤوليات  	
أمانة ســر الشــركة، بما في ذلك تنظيم عملية 

تدويــن املحاضــر في كل اجتماع.
العمل بالتعاون والتنســيق مع الرئيس التنفيذي وكبار  	

املدراء التنفيذيين بالشــركة على تنفيذ تعليمات 
مجلــس اإلدارة والتفعيــل العملي لقرارات املجلس.

رفــع التقاريــر للمجلــس بكل ما يتعلق باملســؤوليات  	
الســكرتارية للشركة.

إعــداد وتنظيم اجتماعات املســاهمين. 	

املؤهالت:
درجــة البكالوريــوس في االقتصاد ويحمل شــهادة مراجع 

داخلي معتمد CIA وكذلك شــهادة في املمارســات 
الســكرتارية ملجالس اإلدارة.

اللجــان التابعــة ملجلس اإلدارة  .٤
شــكل مجلــس اإلدارة ثالث لجــان تابعه له وهي:

لجنــة التدقيق 	
لجنة الترشــيحات واملكافآت 	
لجنة الرقابة الشــرعية 	

وقــد تم تشــكيل اللجــان التابعة للمجلس بهدف مســاعدته 
فــي القيــام بمســؤولياته. وتعمــل كل منها ضمن نطاق 
اختصاصهــا املعتمــد مــن قبل املجلــس، بموجب ميثاق 
لــكل لجنــة تــم إعداده واعتماده مــن قبل مجلس اإلدارة 

يحــدد مهامهــا ومســؤولياتها ونطاق صالحياتها وتشــكيالتها 
واإلجــراءات التــي تتبعهــا في رفــع تقاريرها إلى مجلس 

اإلدارة. ولــكل لجنــة مــن لجان مجلــس اإلدارة ميثاق مكتوب 
ُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، يوضح مســؤولياتها وواجباتها 

وصالحياتهــا. وقــد روعــي فى اعــداد كل ميثاق أن يكون 
متماشــيًا مع الواجبات املبينة في النظام األساســي 

للشــركة، وقانون الشــركات التجارية رقم )١١( لســنة ٢٠١٥، 
ونظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونية املدرجة في 
الســوق الرئيســية الصادر عن هيئة قطر لألســواق املالية.

لجنــة التدقيق  .٥
تتألــف لجنــة التدقيــق، التــي عينها مجلس اإلدارة، من 

ثالثة أعضاء. برئاســة العضو املســتقل في مجلس اإلدارة، 
وعضويــة أعضــاء غيــر تنفيذيين، تســاعد اللجنة مجلس إدارة 

شــركة بلدنا في اإلشــراف على نزاهة وتكامل البيانات 
املالية للشــركة، كما يقدم املشــورة للمجلس بشــأن كفاءة 
وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وعمليات إدارة املخاطر. كما 

تعد اللجنة مســؤولة أيضًا عن ضمان اســتقاللية وموضوعية 
أعمــال املراجعــة الداخليــة والخارجية. باإلضافة إلى ذلك، 

تقدم اللجنة املشــورة للمجلس بشــأن جميع األمور التي 
تحتــاج إلــى عنايــة وإتخــاذ قرار. كما تولــي اللجنة أهمية كبيرة 

للتحقيــق فــي أي مخالفات وتجاوزات في الشــركة.
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تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل املفتوح بين 
املدققين الداخليين واملدققين الخارجيين ومسؤولي اإلدارة 

العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

مراقبة ســالمة القوائم املالية للشــركة وأية بيانات  	
رســمية تتعلق باألداء املالي للشــركة ومراجعة 

أحــكام التقاريــر املاليــة الهامة الواردة فيها.
مراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخلية وإدارة املخاطر،  	

واالمتثــال للوائــح والقوانين ذات الصلة.
وضــع ومراقبــة ومراجعــة فعالية وأنظمة وإجراءات  	

إدارة الرقابــة الداخلية للشــركة.
تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيما يتعلق  	

بتعييــن املدقــق الخارجي وإعــادة تعيينه وعزله 
وتعويضاتــه وضمــان الحصول على رد ســريع من 

مجلس اإلدارة بشــأن املســائل التي يتضمنها تقرير 
الخارجي. املدقق 

مراجعــة ومراقبــة اســتقاللية املدقق الخارجي  	
وموضوعيتــه وفعاليــة عمليــة التدقيق، مع األخذ 

 بعيــن االعتبــار املتطلبات املهنيــة والتنظيمية 
ذات الصلة.

وضع وتنفيذ السياســات بشــأن التعاقد مع املدقق  	
الخارجــي لتقديــم الخدمات غيــر التدقيقية.

تقديــم تقاريــر إلــى مجلس اإلدارة حول املســائل التي  	
تتطلــب رأي خــاص مــن قبل اللجنــة، وتقديم توصيات 

بشــأن الخطــوات الضرورية املطلوبة.
مراجعــة نظــام اإلبالغ عن الفســاد الذي يمّكن  	

املوظفيــن مــن اإلبالغ دون كشــف هويتهم - عن 
شــكوكهم حيــال أيــة أمور محتملة غيــر طبيعية في 

التقاريــر املاليــة أو ضوابــط الرقابــة الداخلية أو أي 
مســألة أخرى، مع ضمان الترتيبات املناســبة إلجراء 
التحقيقــات املســتقلة والنزيهة في هذه املســائل.

مراجعــة أيــة معامالت لألطــراف ذات العالقة والتحقق  	
مــن التزامهــا بقواعــد الســلوك واملوافقات على مثل 

هذه املعامالت.
تعييــن مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي وتحديد الراتب  	

وحوافــز ومنافــع ومكافآت وتقييــم أدائه وانضباطه 
وتعييــن بديلــه وإعــادة تكليفه أو فصلــه من منصبه.

 خــالل عــام ٢٠٢٠، أنجــزت اللجنة عددًا من األعمال 
الرئيســية منها:

 مراجعــة تقاريــر املراجعة الداخلية الســنوية  	
والربعيــة بانتظام.

مراجعــة نتائــج اإلفصاح الســنوي لعام ٢٠٢٠.  	
املوافقــة علــى خطة التدقيــق الداخلي التي تم  	

إعدادهــا بنــاًء علــى املخاطر للعام ٢٠٢٠م.
إقــرار البيانــات املاليــة الربعيــة واســتعراض البيانات  	

املاليــة الســنوية وتقديــم توصية إلــى مجلس 
اإلدارة العتمادهــا.

مراجعــة ميثــاق التدقيــق الداخلي ودليل قواعد  	
الســلوك املهني وسياســة اإلبالغ عن املخالفات 

وميثــاق مجلــس اإلدارة وسياســة تعيين مراجع 
الحســابات الخارجي وسياســة اإلفصاح وسياسة 

معامالت األطراف ذات الصلة وسياســة املســاهمين 
وسياســة أصحاب املصالح وسياســة اإلفصاح 
واالتصاالت وسياســة تــداول املطلعين، ورفع 

التوصيــة إلــى مجلس اإلدارة العتمادها.
مراجعة التعديالت على النظام األساســي لشــركة  	

بلدنــا وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة للموافقة عليها.
اعتمــاد ميزانيــة ادارة التدقيــق الداخلي للعام ٢٠٢٠م. 	
مراجعــة تقريــر الحوكمة وضمــان االمتثال الكامل  	

ملتطلبــات هيئــة قطر لألســواق املالية وتقديمه 
إلــى مجلس اإلدارة العتماده.
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الســيد تاينــان متخصص فــي األعمال التجارية، 
ولديــه ســجل حافــل من النجاح في دول 

مجلس التعاون الخليجي والشــرق األوســط. 
لديــه أكثــر مــن ثالثين عامــًا من الخبرة في 

اإلدارة العامــة فــي العديد مــن القطاعات بما 
فــي ذلــك منتجات األلبــان واألغذية والترفيه 

وتجــارة التجزئــة والتأميــن وتطوير العقارات، 
التجارة اإللكترونية واالســتحواذ.

قبــل انضمامــه إلــى بلدنا، تم تعيين الســيد 
تاينان في شــركة دانون الشــركة العاملية 
الرائــدة فــي مجال األغذيــة كرئيس تنفيذي 
للشــركة ومديــر تنفيــذي بالنيابة )٢٠١٣ إلى 
٢٠١٧(. باإلضافــة إلــى ذلك، تم تعيين الســيد 

تينــان فــي مجلس إدارة شــركة الصافي 
دانون-العــراق من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.

كما شــغل عدة مناصب ســابقة في منطقة 
الشــرق األوســط منها مستشار املجموعة 

ملجموعــة العثمان، رئيس قســم التجارة 
اإللكترونية والتجزئة لشــركة أرابيان شــيلد 

للتأميــن، رئيــس املبيعات والتســويق التجاري 
لســادافكو، رئيس مبيعات شــركة املراعي 

ملدة ســبع ســنوات، وفي إيرلندا عمل كمدير 
تنفيــذي لـــ Irish greyhound board ومدير 

Fleming تطويــر األعمــال ملجموعة

الســيد تاينان حاصل على درجة املاجســتير 
فــي اإلدارة مــن جامعة يــورك في اململكة 

املتحــدة، باإلضافــة إلى كونــه خريج معهد 
تشــارترد للتســويق )اململكة املتحدة(، 

وخريج معهد التســويق في أيرلندا. ويشــغل 
الســيد تينــان منصب املديــر التنفيذي 

 Buildvalue لشــركتين إيرلنديتيــن وهما
.Limited and Exhibitside Limited

السيد / إيدان تاينان
رئيس لجنة التدقيق

 السيد/ حمد بن عبد اهلل 
بن خالد العطية
عضو لجنة التدقيق 

السيد / حسان مراد آغا 
عضو لجنة التدقيق 

الســيد حمد هو محلل اســتثمار أول يتمتع 
بخبــرة شــاملة تصــل إلى ١٣ عامًا في 

االســتثمار واســتثمارات صناديق التقاعد، 
والشــركات واملصارف، واألســهم املدرجة، 

واملحافــظ املحلية والعاملية.

بــدأ عمله فــي مصرف قطر املركزي 
فــي عــام ٢٠٠٧ كمراقــب بنكي في إدارة 

اإلشــراف والرقابــة، ثــم انضم الحقًا إلى إدارة 
االســتثمار بالهيئــة العامة للتقاعــد والتأمينات 

االجتماعيــة، حيث تخصــص في تحليل 
االســتثمارات وغطــى جميــع املحافظ املحلية 

والعاملية لألســهم املدرجة.

الســيد حمــد خريــج جامعة ويلز في إدارة 
األعمــال وهــو أيضــًا حائز على ماجســتير تنفيذي 

 فــي األعمال االجتماعيــة واالبتكارية من 
.HEC Paris

الســيد/ حســان لديه أكثر من ٢٥ عاما من 
الخبــرة في مجــاالت التدقيق الداخلي، 

والرقابــة الداخليــة، واالمتثال، وإدارة املخاطر، 
وإدارة الشــركات، واالســتراتيجية، والخبرة 

بالتعامــل مع مجالس اإلدارة، واالستشــارات، 
وإدارة املشــاريع وإدارة املوارد؛ وفي 
قطاعات مختلفة بشــكل رئيســي في 
الصناعــات الثقيلــة والتصنيع والتطوير 
 FMCG و EPCالعقــاري واملقاوالت و

والضيافة والخدمات اللوجســتية. يشــغل 
الســيد / حســان حاليًا منصب رئيس قســم 

املخاطــر والتدقيــق الداخلي في شــركة باور 
إنترناشــيونال القابضة، قبل ذلك عمل الســيد 
/حســان فــي دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
لدى الشــركة الخليجية لالســتثمارات العامة 

وهي شــركة مســاهمة عامة مدرجة في 
ســوق دبــي املالــي، منذ عام ٢٠١٤، كرئيس 
للرقابــة الداخليــة واالمتثــال للمجموعة، حيث 
كان بحكــم املنصــب يرفــع تقاريره إلى لجنة 

التدقيــق ومجلــس اإلدارة باإلضافة إلى دوره 
كأمين ســر الشــركة حيث يعمل بشــكل وثيق 

مــع مجلس اإلدارة.

وقبــل ذلــك، ومنذ عام ٢٠٠٤ عمل الســيد 
/ حســان مع شــركة صناعات، إحدى أكبر 

الشــركات القابضة لالســتثمار الصناعي في 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة اململوكة لحكومة 

أبوظبــي، بوظيفــة مدير إدارة التدقيق 
الداخلــي واملخاطــر للمجموعة، حيث كان 

يرفــع تقاريــره إلى لجنة التدقيق في شــركة 
صناعــات، باإلضافــة إلى كونــه عضوًا في لجان 

التدقيق في جميع الشــركات التابعة لشــركة 
صناعات، بما في ذلك شــركتين مســاهمتين 
عامتيــن “أغذيــة و أركان” مدرجتين في ســوق 

أبوظبــي لــألوراق املالية “ADX”؛ كما تم 
تعيينــه كعضو مســتقل فــي لجنة التدقيق 

لصنــدوق خليفة لتطوير املشــاريع.

يحمل الســيد / حســان شــهادة بكالوريوس في 
املاليــة والتجــارة باإلضافة لكونة يحمل شــهادة 

مدقــق داخلــي معتمد )CIA( من الواليات 
املتحــدة األمريكيــة، وأمين ســر مجلس إدارة 

معتمــد )CBS( مــن اململكة املتحدة.

فيمــا يلــي قائمة بأعضــاء لجنة التدقيق
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وقد عقدت لجنة التدقيق ستة اجتماعات خالل العام ٢٠٢٠ وهي:

الســيد / حسان 
مراد آغا 

الســيد / حمد بن عبد اهلل بن 
العطية خالد  الســيد / ايدن تينان التاريخ رقم االجتماع / الســنة

٢٠٢٠/١/٢٩ ٢٠٢٠/١
٢٠٢٠/٤/٢٧ ٢٠٢٠/٢
٢٠٢٠/٧/٨ ٢٠٢٠/٣
٢٠٢٠/٨/٨ ٢٠٢٠/٤

٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/٥
٢٠٢٠/١٢/٢٨ ٢٠٢٠/٦

 الحضور شــخصًا  

هــذا ويقــر الســيد/ إيدان تاينان، رئيــس لجنة التدقيق، 
باملســؤولية عــن تنفيــذ تفويض لجنة التدقيق في شــركة 

بلدنــا بمــا فــي ذلــك مراجعة آلية عملها وضمــان فعاليتها 
بمــا يتوافــق مــع ميثاق لجنــة التدقيق املعتمد.
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لجنة الترشيحات واملكافآت  -٦
تتولى “لجنة الترشيحات واملكافآت” املسؤولية عن مراجعة 

منظومة املوارد البشرية وبرامج املكافآت في الشركة. وتقدم 
اللجنة التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن املكافآت والبدالت ومدد 

الخدمة بالنسبة لكبار املسؤولين التنفيذيين في الشركة 

لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي 
يقدمونها للمجموعة. إن أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت هم 

ثالثة أعضاء اثنين منهم أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين 
وعضو واحد مستقل عن مجلس اإلدارة.

الســيد محمد الســادة حاصل على شــهادة 
فــي الهندســة من جامعــة أريزونا وعمل في 
مختلــف القطاعــات بما في ذلــك النفط والغاز 

واالســتثمار واالتصاالت، والتــي انتقل منها 
مؤخــرًا إلــى صناعة املــواد الغذائية، حيث 

يشــغل منصب الرئيس التنفيذي لشــركة 
حصــاد الغذائيــة، وهي شــركة مملوكة لجهاز 

قطر لالســتثمار التي تســتثمر حصريًا في 
التغذية. قطاع 

يشــغل محمد الســادة منصب الرئيس 
التنفيــذي لشــركة حصــاد الغذائية منذ 

يونيو عام ٢٠١٧، وقد شــغل ســابقًا منصب 
رئيــس العمليات ورئيــس تطوير األعمال 

فــي فودافــون، كما شــغل قبل ذلك منصب 
رئيســي في جهاز قطر لالســتثمار. بينما بدأ 

مســيرته املهنيــة كمهنــدس في إحدى كبرى 
شــركات النفــط في دولة قطــر، قضى خاللها 

عاميــن فــي اليابان في معرض تطوير مشــروع 
دولفيــن للطاقة.

الســيد محمد الســادة عضو في عدد من 
مجالس إدارات الشــركات. يشــغل حاليًا منصب 

رئيــس مجلس إدارة شــركة ودام لألغذية 
ش.م.ع ونائــب رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الدوليــة للمأكــوالت البحريــة )SAOC( ، وعضو 

مجلــس إدارة كل مــن الشــركة العربية 
القطريــة إلنتــاج الدواجن ش.م.ع. )الواحة(، 

وبنــك قطــر للتنمية، والشــركة العربيــة لتنمية 
الثــروة الحيوانية.

السيد / محمد بدر السادة
رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

السيد / مازن السبيتي
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

السيد/ أحمد الزفتاوي
عضو لجنة الترشيحات واملكافآت

الســيد الســبيتي، يتمتــع بخبــرة شــاملة تمتد 
علــى مــدار ٢٣ عامــًا كمديــر تنفيذي، حيث بدأ 

تنفيــذ سياســات النمــو كمديــر تنفيذي أول. 
لديــه مهــارات ممتازة فــي التخطيــط والتنفيذ 

والرصــد وموازنــة املوارد؛ مــع القدرة على 
دعــم مشــاريع متعددة فــي مصفوفة من 

الهيــكل التنظيمي.

الســيد الســبيتي هو الشــخص املسؤول عن 
التواصــل مــع حملة األســهم في األعمال 

التجاريــة وفــي تقديم تقاريــر دقيقة ومعلومات 
عــن املشــاريع واملبادرات الجاريــة؛ وضع وتنفيذ 

اســتراتيجيات تهدف إلى إنشــاء صورة عامة 
إيجابيــة للمجموعــة ودعمهــا؛ العمل وتكوين 

عالقــات مــع أعضاء بارزين في وســائل اإلعالم 
والحكومــة والجمهــور – لدعــم صورة إيجابية 

للشــركة، وخلــق فرص عمل جديدة.

الســيد أحمد الزفتاوي هو خبير موارد بشــرية 
ولديــه أكثــر مــن ٢٠ عامًا من الخبــرة اإلقليمية 

والعاملية في شــركات متعددة الجنســيات 
وشــركات شــبه حكومية باإلضافة إلى 

شــركات عائليــة ضخمة فــي منطقة الخليج 
والشــرق األوســط. يقدم األســتاذ أحمد قيمة 

مضافة وحلول اســتراتيجية وتشــغيلية 
مبتكــرة للمــوارد البشــرية ويعمل كمحفز 

لألعمــال بهدف مواءمة رأس املال البشــري 
مــع نتائج األعمال االســتراتيجية.

تــم تعيين األســتاذ أحمــد كرئيس تنفيذي 
لتنمية رأس املال البشــري وُيعد مســؤواًل 

عن اكتســاب املواهب الشــاملة في 
مجموعــة بــاول إنترناشــونال القابضة وتطوير 

املواهــب في املجموعــة بأكملها.

ولألستاذ أحمد الزفتاوي خبرة ونجاحات 
متميزة في إدارة املوارد البشرية في 

قطاعات مختلفة منها اإلنشاءات والصناعة 
والطيران والضيافة وغيرها من القطاعات وذلك 

في عدة شركات ضخمة إقليميًا وعامليًا.
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املهام واملسؤوليات:
تتمثــل الغايــة الرئيســية للجنة الترشــيحات واملكافآت في 

مســاعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمســؤولياته حيال 
التالية: األمور 

ضمــان املحافظــة على اســتقاللية أعضاء مجلس  	
اإلدارة املســتقلين غير التنفيذيين بشــكل دائم 

وفــي مختلف االوقات.
مراجعــة احتماالت تضــارب املصالح واألحكام،  	

وضمــان وجــود ضوابط ملنــع مثل هذا التضارب.
تحديــد مكافــآت ومزايا وحوافز الرئيــس التنفيذي  	

واملســؤولين التنفيذييــن في الشــركة ومراجعتها 
بشــكل ســنوي، وضمان أن تكون التعويضات واملزايا 

املمنوحــة لــإلدارة العليا معقولة وتتماشــى مع 
أداء الشركة.

دراســة املقترحــات املتعلقــة بتعديل املكافآت  	
وعــالوات األداء والحوافــز طويلة األجل وغيرها، 

ورفعهــا إلى مجلــس اإلدارة للموافقة.
تعزيــز ثقافــة املكافــآت القائمة على األداء في  	

الشــركة من خالل املراجعة الســنوية ألداء كبار 
املســؤولين التنفيذييــن وخطــط التعاقب الوظيفي 

في املجموعة.
تحديــد احتياجــات املجموعــة للكوادر املؤهلة  	

على مســتوى املســؤولين التنفيذيين رفيعي 
املســتوى، وتحديد أســس االختيار.

مراجعــة اســتراتيجية التقطيــر واملوافقــة عليها، مع  	
وضــع خطة عمل لالســتراتيجية وكيفيــة تنفيذها. 

مراجعة سياســة املكافآت وسياســة التدريب بما  	
يشــجع تطويــر وتنمية قدرات املوظفيــن القطريين 

لدى املجموعة.
تقديــم تقاريــر إلى مجلس اإلدارة حول املســائل  	

التــي تــرى اللجنــة أنها تتطلب إجراءات أو تحســينات، 
وتقديــم التوصيــات الضرورية لذلك.

رغــم أن مســؤولية اللجنــة تقتضــي إعطاء أحكامها  	
باســتقاللية، غيــر أنهــا تحتــاج مع ذلك إلى أخذ 

املشــورة من اإلدارة ومن جهات أخرى مســتقلة 
حســب املقتضــى لضمان اســتناد قراراتهــا على بينة 

كاملــة فــي ضوء البيئــة الداخلية والخارجية.

يقر الســيد / محمد بدر الســادة، رئيس لجنة الترشــيحات 
واملكافــآت، باملســؤولية عن تنفيذ لجنة الترشــيحات 

واملكافــآت ملهمتهــا في الشــركة بمــا في ذلك مراجعة 
آليــة عملهــا وضمــان فعاليتهــا بما يتوافق مــع ميثاق لجنة 
الترشــيحات واملكافــآت املعتمــد مــن قبل مجلس اإلدارة. 

هــذا وقــد اجتمعــت لجنة الترشــيحات واملكافآت ثالث مرات 
خالل السنة:

 حاضــر  متغيب 

الســيد / أحمد 
الزفتاوي 

السيد / مازن 
السبيتي

 الســيد / محمد 
بدر السادة التاريخ رقم االجتماع / الســنة

٢٠٢٠/١/١٣ ٢٠٢٠/١

٢٠٢٠/٩/٨ ٢٠٢٠/٢

٢٠٢٠/٩/١٥ ٢٠٢٠/٣
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لجنة الرقابة الشرعية   -٧
تشــرف لجنــة الرقابــة الشــرعية التي تــم تعيينها من قبل 

مجلس إدارة شــركة بلدنا على مدى التزام الشــركة 
بتطبيــق أحكام الشــريعة اإلســالمية، وتتكــون اللجنة من 

علمــاء الشــريعة ذوي الخبــرة الوافية بمجال الشــريعة 
باإلضافة إلى كونهم أعضاء مســتقلين عن الشــركة 

إدارتها: ومجلس 

حاصــل علــى درجة الدكتوراه مع مرتبة الشــرف 
فــي الشــريعة والقانــون من جامعة األزهر 

فــي مجــال العقــود واملعامالت املالية عام 
١٩٨٠. وهــو حاليًا أســتاذ أصــول الفقه بجامعة 

قطــر، واألميــن العام لإلتحــاد العاملي لعلماء 
املســلمين )IUMS(. شــغل عدة مناصب 

مهنيــة منهــا: نائــب رئيس املجلس األوروبي 
للفتــوى والبحوث، ورئيــس مجلس أمناء 
جامعة التنمية البشــرية في كردســتان 

العــراق، ورئيــس وعضــو تنفيذي في هيئة 
الفتوى والرقابة الشــرعية لقســم الشؤون 

اإلســالمية في عدد من البنوك اإلســالمية 
وشــركات التأميــن في منطقــة الخليج والعالم. 

نشــر أكثــر مــن ٣٠ كتابــًا وأكثر من ١٠٠ بحث 
علمــي. حصــل على جائزة الدولة التشــجيعية 

فــي الفقــه اإلســالمي املقارن من دولة قطر، 
وحصــل على وســام الفخــر من اإلدارة الدينية 

ومجلــس املفتين في روســيا.

فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور 
علي القره داغي

رئيس لجنة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ الدكتور 
وليد بن هادي 

عضو لجنة الرقابة الشرعية

الشــيخ وليــد بن هــادي )قطري(، تلقى 
تعليمــه فــي جامعة قطــر وتخرج بدرجة 

البكالوريــوس فــي الشــريعة وأصول الدين 
)١٩٩١(. حاصل على ماجســتير في الشــريعة 

والقانــون مــن جامعة أم درمان اإلســالمية 
)الســودان( عام ٢٠٠٢، ودكتوراه في 

الشــريعة من جامعة اإلمام محمد بن ســعود 
اإلســالمية بالرياض عام ٢٠٠٨. بدأ الشــيخ 

وليــد حياتــه املهنية كقاٍض فــي املحكمة 
الشــرعية بدولــة قطــر )١٩٩١(. كما أنه عضو 

فــي اللجنة الشــرعية للعديد من املؤسســات 
بمــا فــي ذلك بنك قطر اإلســالمي، وبنك 

قطــر الدولي اإلســالمي، وبنــك الريان، وبيت 
التمويل األوروبي )EFH(، وشــركة ســوليدرتي 

العائليــة اإلســالمية للتأميــن، والبنك 
اإلســالمي الســوري الدولي. له العديد من 
الكتــب واملقــاالت في العقيدة اإلســالمية، 

والحديــث، وأصول الفقه، واالقتصاد اإلســالمي، 
والتمويل اإلســالمي، والرقابة الشــرعية.



7٥

نظرة عامة  I  تقرير اإلدارة  I  التقرير االستراتيجي  I  تقرير الحوكمة  I  البيانات املالية

اللجنة مسؤولة عن مساعدة املجلس في القيام بمسؤولياته 
املتعلقة بمراقبة توافق البيانات املالية للشركة مع أحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والتأكد من أن جميع املنتجات 
والخدمات والعمليات املصرفية اإلسالمية في شركة بلدنا 

تتوافق مع املبادئ الشرعية.

كما أن مسؤولية اللجنة تتضمن ما يلي:

تقديــــم املشــــورة والتوجيــــه اإلســــالمي بنــاًء علــى . ١
طلــــب إدارة الشركة. 

مراجعة تقاريــــر مدققــــي الحســــابات والتأكد من . ٢
موافقتها لقواعد الشــــريعة اإلســــالمية وتقديــــم 

تقريــــر إلــــى مجلس اإلدارة بهذا الشــــأن.
تحديــــد مــــا إذا كانــــت العقــــود واملعامــالت . ٣

والصفقــــات التــــي عرضــــت عليهــــا متوافقــة مع 
الشــــريعة اإلســالمية.

ترفــع اللجنــة تقاريرهــا الدورية حــول نتائج أعمالها، . ٤
وتوصياتهــا ملجلــس اإلدارة للمصادقــة عليها، 

واعتمادها ضمن سياســات الشــركة.

يقر فضيلة الشــيخ األســتاذ الدكتور علي القره داغي، 
رئيــس لجنــة الرقابة الشــرعية، باملســؤولية عن تنفيذ 

لجنــة الرقابــة الشــرعية ملهمتها في الشــركة بما في 
ذلــك مراجعــة آليــة عملهــا وضمان فعاليتهــا بما يتوافق مع 

ميثــاق لجنــة الرقابة الشــرعية املعتمد مــن قبل مجلس 
اإلدارة. هــذا وقــد اجتمعــت لجنة الرقابة الشــرعية ثالث مرات 

خالل العام:

تفويض الصالحيات
ُيعتبر مجلس اإلدارة وســيبقى مســؤواًل عن الحوكمة 

العامــة للشــركة وعن األمور املحصــورة باملجلس. وقد 
فــوض املجلــس – رئيس املجلــس ونائبه بصالحيات 

وســلطات يمارســونها نيابــة عن املجلــس مع إعطاء الحق 
بتفويــض الصالحيــات. وقد فــوض مجلس اإلدارة بموجب 

توكيــل خــاص العضــو املنتدب بصالحيــات نذكر منها:

إدارة أعمال الشــركة والشــركات التابعة لها؛ 	
تمثيل إدارة الشــركة والشــركات التابعة لها في  	

التوقيــع علــى جميع املعامــالت واألوراق الحكومية؛
التوقيــع علــى جميــع العقــود واإلتفاقيات نيابة عن  	

الشــركة داخل وخارج الدولة؛
تمثيــل إدارة الشــركة فــي أيــة صفقات أو معامالت  	

تصنيعيــة أو توزيعية؛

تمثيل الشــركة أمام البنوك لفتح وإغالق الحســابات،  	
والتقــدم بطلب قروض وتســهيالت مصرفية 

والتوقيــع علــى خطابات االعتمــاد، وخطابات الضمان، 
وغيرهــا مــن املعامالت املصرفية؛

تأســيس الشــركات والفروع في الدولة أو في الخارج  	
والتوقيــع على عقود تأسيســها.

وبموجــب الصالحيات والســلطات الخاصــة املفوضة للعضو 
املنتــدب تــم تفويــض بعض صالحياتــه في اتخاذ القرارات 
واملوافقــات إلــى فريق اإلدارة وفقــًا لجدول الصالحيات 

املعتمــد مــن قبــل املجلس. وقد تم وضع إطار وسياســة 
تفويــض الصالحيــات لبيان حــدود الصالحيات املمنوحة 

ملناصــب محــددة في الشــركة. وتضمــن مصفوفة الصالحيات 
كفــاءَة صنــِع القــرارات وفعاليتها بمــا يحقق التوازن بين 

التمكيــن ووضع الضوابط.

فضيلة الشــيخ 
الدكتور 

وليد بن هادي

فضيلة الشــيخ 
الدكتور  األستاذ 

علــي القره داغي التاريخ رقم االجتماع / الســنة

٢٠٢٠/٧/١٦ ٢٠٢٠/١

٢٠٢٠/٨/٤ ٢٠٢٠/٢

٢٠٢٠/٨/٨ ٢٠٢٠/٣

 الحضور شــخصًا  
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الهيكل التنظيمي

 أمين سر 
املجلس

 لجنة
التدقيق

املدير املالي 
التنفيذي

 مدير إدارة 
املوارد البشرية

مدير إدارة 
تخطيط 
املشاريع

املستشار 
القانوني

مدير التدقيق 
الداخلي

مدير إدارة 
تكنولوجيا 
املعلومات

 مدير عام 
املزارع

 مدير عام 
التصنيع

مدير عام 
املبيعات

مدير عام 
التسويق

مدير عام سلسلة 
التوريد

 مدير عام 
البحث والتطوير 
والصحة والسالمة

شركة بلدنا ش.م.ع.ق

مجلس إدارة شركة بلدنا

العضو املنتدب

الرئيس التنفيذي

الجمعية العامة للمساهمين
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اإلدارة التنفيذية

يقــود الســيد مالكوم عمليــة تطوير وتنفيذ 
االســتراتيجيات قصيــرة وطويلة األمد، ويدعم 
تحقيــق برنامــج قطر الوطنــي لألمن الغذائي.

قبــل انضمامــه إلى بلدنا، كان الســيد مالكوم 
جــزءًا مــن الفريق القيادي لشــركة املراعي، 

أكبــر منتــج وموزع للمــواد الغذائية في 
الشــرق األوســط وأكبر شــركة ألبان متكاملة 
فــي العالــم. وخالل فتــرة عمله في املراعي، 

شــغل الســيد مالكوم العديد من املناصب 
التنفيذيــة بمــا في ذلــك نائب الرئيس 

التنفيــذي لألعمــال الجديدة، والرئيــس التنفيذي 
 ، )IPNC( للشــركة الدوليــة ألغذية األطفال
ومديــر عــام التســويق، ومدير عام الجودة، 

وتطويــر املنتجات واالبتكار.

يمتلــك الســيد مالكوم مســيرة مهنية تمتد 
إلــى ٢٥ عامــًا في املنطقة، ويتمتع بســجل 

حافــل باإلنجــازات التجاريــة املتميزة وبناء فرق 
العمــل املتحفزة وقيــادة التحوالت الرائدة 

في مجال األعمال وتحســين سلســلة القيمة 
ومشــاريع ابتكارية هامة.

الســيد مالكــوم خريج في مجــال تكنولوجيا 
األغذيــة مــن كلية غرب اســكتلندا الزراعية 

ويحمــل شــهادة فــي تطوير القيادة من 
املعهــد الدولــي لتطوير اإلدارة في سويســرا.

مالكوم جوردان 
الرئيس التنفيذي 

سيف اهلل خان 
املدير املالي التنفيذي

آدم دوغالس بيفر
مدير عام املزارع

يتولى الســيد ســيف اهلل خان منصب املدير 
املالــي التنفيذي في شــركة بلدنا. 

من خالل منصبه، يشــرف الســيد خان على 
اإلدارة اإلســتراتيجية للمــوارد املاليــة في 
شــركة بلدنا. ويتمتع بخبرة واســعة في 

تقييــم العمليــات املالية وإعادة تشــكيل 
الهيــكل التنظيمــي، وفي جعبتــه الكثير 

مــن النجاحــات في مجــال تعزيز األداء املالي 
واإلنتاجيــة والحوكمة املالية. وشــغل الســيد 

خــان مناصــب عّدة في قطاعــات مختلفة 
مــن ضمنهــا البنــاء، التصنيــع وصناعة األلبان. 
باإلضافــة إلــى ذلك، تبوأ عــّدة مناصب مالية 

رفيعة املســتوى لدى شــركات متعددة 
الجنســيات مثــل )NLC( باكســتان وقطر للقوى 

الكهربائيــة واملقاوالت.

ويحمل الســيد خان شــهادة البكالوريوس 
في املحاســبة، وشــهادة دراســات عليا في 

الشــؤون املالية، باإلضافة إلى شــهادة 
.CPA محاســب قانونــي معتمد

الســيد آدم بيفــر هــو املديــر العام ملزارع بلدنا.

من خالل دوره، يتولى الســيد بيفر مســؤولية 
إدارة جميــع املــزارع، والتي تشــمل؛ تخطيط 

وتطويــر وتنفيذ السياســات واإلجراءات وأفضل 
املمارســات لتشــغيل مزارع األلبان لضمان 
االمتثــال ملعايير الشــركة لإلنتاج الزراعي.

يتمتــع الســيد بيفــر بأكثــر من ٢٢ عامًا من 
الخبــرة فــي إدارة املــزارع جنبًا إلى جنب مع 

إدارة األعمــال في تحديــد وتحقيق أهداف 
اإلنتــاج واألهداف املالية.
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خالد ذي النون
مدير عام سلسلة التوريد

جوليان ماركوليني  
مدير عام البحث والتطوير والصحة 

والسالمة والجودة

الســيد خالد ذي النون مســؤول عن اإلشــراف 
على العمليات الشــاملة في سلســلة التوريد 

لدى شــركة بلدنا.

قبــل هــذا املنصب، قاد الســيد ذي النون 
التوســع الهائل في شــركة بلدنا كمدير إدارة 

املشــتريات وأشــرف على جميع األنشطة 
التــي تهــدف إلى تنفيــذ وتطوير وإدارة وظيفة 

املشــتريات في الشــركة من خالل تقديم 
أدوات املشــتريات اإللكترونية، وعملية ســير 

العمــل، وتطبيــق أعلى معايير التشــغيل 
القياســية، وذلك لنقل إدارة املشــتريات 
لتعمــل علــى أعلى مســتوى من الكفاءة.

كجزء من دوره الســابق، يعمل الســيد ذي 
النــون علــى تعزيز عالقة اســتراتيجية طويلة 

األمد مع املوردين، واإلشــراف على أداء جودة 
التوريد لضمان اســتفادة الشــركة والحصول 
علــى أفضــل قيمة مــن حيث توريد املواد 

والخدمــات لدعــم نمــو األعمال في كل من 
الســوق املحلي والدولي.

الســيد خالد قائد فريق شــغوف، بخبرته 
املهنيــة واملكثفة في وظائف املشــتريات 

وسلســلة التوريد، حــدد اإلحتياجات وطور 
األفــراد املوهوبيــن للتعامل مــع متطلبات 

العمــل. مــن خالل إدارته، قام الســيد ذي 
النــون بتوجيــه وتحفيز الفريــق، لتحقيق أهداف 

الشركة االســتراتيجية.

انضم الســيد جوليان ماركوليني إلى شــركة 
بلدنــا كمديــر عام للبحــث والتطوير والصحة 

والجودة. والسالمة 

الســيد ماركولينــي هــو خبير إداري متميز 
يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن ٢٠ عامًا في مجاالت 

الجــودة، واألمن الغذائي، والتصنيع، وسلســلة 
التوريد، والتطوير املســتمر.

عمل الســيد / ماركوليني في الشــرق 
األوســط علــى مدار الـــ ١٢ عامًا املاضية في 

شــركة املراعي وشــغل العديد من املناصب 
العليــا بمــا في ذلك رئيس الجــودة باملجموعة 
ورئيس سلســلة التوريد في شــركة املراعي 

الرضع. لتغذية 

أكمل الســيد ماركوليني درجة املاجســتير 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعة وارويك، وهو 

خريــج إدارة علــوم األغذية من جامعة ســالفورد 
وحاصــل على شــهادة فــي تطوير القيادة من 

IMD، سويسرا.

الســيد نايجــل ماكدونالــد هو املدير العام 
للتصنيــع في شــركة بلدنا.

يقود الســيد ماكدونالــد عمليات التصنيع 
وتصنيع البالســتيك في شــركة بلدنا ولديه 
أكثــر مــن ثالثة عقود مــن الخبرة في العمل 
لدى شــركات السلع االســتهالكية سريعة 

الحركــة وأغذيــة الرضــع عبر ثالث قارات. قبل 
انضمامه إلى شــركة بلدنا، شــغل السيد 

ماكدونالد مناصب تشــغيلية عليا في شــركة 
املراعي، وهي مشــروع مشــترك مع ميد 

جونســون للتغذيــة ومجموعــة فونتيرا التعاونية.

الســيد ماكدونالــد خريج الهندســة الكيميائية 
وهندســة العمليــات من جامعــة كانتربري في 

نيوزيلنــدا وحاصــل على شــهادة في تطوير 
القيادة من IMD في سويســرا.

نايجل ماكدونالد 
مدير عام التصنيع
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يدير الســّيد فراس خليل قســم تكنولوجيا 
املعلومات في شــركة بلدنا. وكان الســّيد 

خليل أحد األعضاء املؤّسســين لشــركة بلدنا 
وســاهم فــي تطوير أنظمــة املعلومات في 

الشــركة، فضــاًل عن أّنه قــاد عملية التحّول 
 SAP الرقمــي فيهــا مــع تنفيذه برنامج

وتوفيــره للعاملين.

عمــل قبــل انضمامه إلى شــركة بلدنا مع 
عــدد من الشــركات الرائدة املزّودة لخدمات 
تكنولوجيــا املعلومــات في فرنســا بما فيها 

 ،Dassault و ،Automotive Valeo 
.EDF Energy و

والســّيد خليل حائز شــهادة دراســات عليا 
في إدارة املشــاريع املعنيــة بتخطيط 

مــوارد املؤّسســة من كّليــة التعليم العالي 
والتدريــب املهنــي EI-CESI في باريس وإجازة 

في الهندســة امليكانيكية وهندســة اإلنتاج 
.XI مــن جامعة باريس

فراس جرجس خليل
مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات

عمر مرار
مدير إدارة تخطيط املشاريع

يشــغل الســيد عمر مرار منصب مدير إدارة 
تخطيط املشــاريع في شــركة بلدنا.

بفعــل منصبــه، يتولى الســيد مرار إدارة 
املشــاريع العمرانية والهندســية في الشــركة. 
وبمــا أّنــه خبير فــي إدارة املخاطر واملطالبات، 

فهو يشــرف على دورة حياة املشــاريع في 
الشــركة بمــا فيها تلك املرتبطــة بالتخطيط 

والبرمجــة واملناقصــات ومراقبة التطّور.

ويتمتع الســيد مرار بخبرة تفوق الـ ١٠ ســنوات 
فــي التخطيط االســتراتيجي ومراقبة تنفيذ 

املشــاريع والتحليل، مســاهمًا بذلك في تطوير 
ناجح ملشــاريع عمرانية رفيعة املســتوى في 

الشــرق األوسط وأفريقيا وأوروبا.
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اللجنة التنفيذية
تتكــون اللجنــة التنفيذية من املدراء التنفيذيين في الشــركة، 

وهي مســؤولة عن إدارة العمل وتعقد اجتماعاتها بصورة 
منتظمــة. ويتبــع أعضــاء اللجنة ويقدمون تقاريرهم إلى 

الرئيــس التنفيــذي. ويتمثل الدور الرئيســي للجنة التنفيذية 
فــي مراجعــة أداء العمل واألمور التنظيمية والتشــغيلية، 
ووضع االســتراتيجيات واملبــادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، 

ومراجعة مؤشــرات األداء الرئيســية للشركة ومستوى 
التقدم في املشــاريع الرئيســية للشــركة، وغير ذلك.

تعامالت املطلعين
ومن املســؤوليات الرئيســية ملجلس اإلدارة ضمان تطبيق 

الحوكمــة الســليمة لتعامــالت املطلعين بالشــركة، لذلك 
قــام مجلــس اإلدارة باعتماد سياســة خاصة بتعامالت 

األشــخاص املطلعين وذلك لضمان أعلى مســتوى من 
النزاهــة والشــفافية واإلفصاح، حيــث أن تطبيق هذه 

السياســة أمر ملزم ألعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشــركة 
وموظفيهــا مــع مراعــاة االلتزام بما يلي:

يلتــزم أعضــاء مجلس إدارة الشــركة وكذلك اإلدارة  	
التنفيذيــة العليــا وكبار املســاهمين أو املســاهمين 

املســيطرين باإلفصاح عن عدد األســهم التي 
يملكونها خالل خمســة عشــر يوما من توليهم 

العضويــة، كذلــك فــي نهاية كل ســنة مالية، وعن 
جميــع عمليــات التــداول التي يقوم بهــا أعضاء مجلس 

إدارة الشــركة وإدارتها التنفيذية وحســب القوانين، 
األنظمــة والتعليمات الصادرة بهذا الشــأن.

يحظــر علــى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشــركة  	
املدرجة أوراقها املالية فـــي الســـوق ومديرها 

العــام أو أي مــن املوظفيــن املطلعيــن على البيانات 
الجوهرية للشــركة التعامل - بنفســه أو لحســابه 

بواســطة الغير أو بأي صفة أخرى لحســاب غيره - في 
األوراق املالية للشــركة ذاتها أو الشــركة األم أو 
التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة لتلك الشــركة، إذا 
كانــت أيــًا من هذه الشــركات مدرجة أوراقها في 

الســوق، وذلــك خالل فترات الحظــر املنصوص عليها 
فــي القوانيــن واألنظمة النافذة.

تلتزم الشــركة بالكشــف عن معلومات حول  	
تعامــالت املطلعيــن وأقاربهــم في األوراق املالية 
التي تصدرها الشــركة أو الشــركة األم أو الشــركات 

التابعــة أو الشــقيقة لهــا بما في ذلــك أعضاء مجلس 
اإلدارة وفقــا للوائــح والقوانيــن والتعليمات الصادرة 
فــي هــذا الصــدد وذلك من خالل إعداد ســجل خاص 

ومتكامــل لجميــع األشــخاص املطلعيــن بما في ذلك 
األشــخاص الذين يمكن اعتبارهم أشــخاص مطلعين 
بصــورة مؤقتــة والذيــن يحــق أو يتوافر لهم االطالع 
على املعلومات الداخلية للشــركة قبل نشــرها، 

كما يتضمن الســجل اإلفصاحات املســبقة والالحقة 
الخاصــة باملطلعين.

يتعيــن علــى أعضــاء مجلس اإلدارة وأي من  	
املوظفيــن املطلعيــن عدم اســتخدام املعلومات 

الســرية التي يمكن أن تؤثر على ســعر األوراق 
املالية لتحقيق مكاســب شــخصية، وكل نوع من 
هــذا الفعــل أواملعاملــة يجــب أن يكون الغًيا وباطاًل.
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الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشــركة إلى ضمان قدرة 

مجلس اإلدارة وإدارة الشــركة على تحقيق أهداف أعمال 
الشــركة. وتســهم أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية 
اســتثمارات املســاهمين وأصول الشــركة. وتتمثل الغاية من 
أنظمة الرقابة الداخلية بالشــركة في ضمان ترســيخ ضوابط 

الرقابــة الداخلية؛ وتوثيق السياســات واإلجراءات ومتابعتها 
وااللتــزام بهــا على الوجــه املطلوب وتضمينها في اإلجراءات 

املعتادة إلدارة الشــركة وحوكمتها.

ووفقــًا للمتطلبــات املنصــوص عليهــا في قرار مجلس إدارة 
هيئة قطر لألســواق املالية رقم )٥( لســنة ٢٠١٦ بإصدار 

نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونية املدرجة في 
الســوق الرئيســية، تقوم اإلدارة بعملية مســتمرة لتحديد 

وتقييــم وإدارة املخاطــر التي تواجهها الشــركة ووضع 
ضوابــط فعالــة للمخاطــر والحفــاظ على تلــك الضوابط بما في 

ذلــك الضوابــط املتعلقــة بالتقارير املالية.

ُتراِجــع الشــركة ضوابطهــا الداخلية علــى التقارير املالية 
علــى أســاس ســنوي فيما يتعلــق بجميع األرصدة املالية 

الجوهريــة حيــث تقــوم اإلدارة بتقييم مدى كفايــة التصميم 
وفعاليــة التشــغيل ملثــل هذه الضوابــط الداخلية على 

التقاريــر املاليــة. وُيراَجــع تقييم اإلدارة مــن قبل املدققين 
املســتقلين للشركة.

مــت اإلدارة مــدى كفايــة التصميم وفعالية تشــغيل  قيَّ
الضوابــط الداخليــة للشــركة علــى التقاريــر املالية كما في 

٣١ ديســمبر ٢٠٢٠. واســتنادًا إلــى التقييــم، خلصت اإلدارة 
إلــى أن الضوابــط الداخليــة على إعــداد التقارير املالية 

مصممــة بشــكل مالئــم وتعمــل بشــكل فعال دون أي نقاط 
ضعــف جوهرية.

وتعتبر سياســات الشــركة وإجراءاتها كافية وفعالة 
وفعاليتهــا، مــع االقــرار بأن هذا النظــام مصمم للحد من 

مخاطــر الفشــل فــي تحقيق أهداف األعمــال وليس القضاء 
علــى هــذه املخاطــر، وال يمكــن له أن يؤمــن ضمانًا تامًا من 

خطأ البيانات أو الخســائر الجســيمة.

ويقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عن نظــام الرقابة الداخلية. 
وقد كلف املجلس لجنة التدقيق بمســؤولية اإلشــراف 

علــى إدارة التدقيــق الداخلــي. وتتولى لجنــة التدقيق تعيين 
مديــر إلدارة التدقيــق الداخلــي. وُتراجع اللجنــة فعالية وظيفة 

إدارة التدقيــق الداخلي.

ويتمثــل هــدف إدارة التدقيــق الداخلي فــي تقديم خدمات 
استشــارات مســتقلة باعتمــاد منهجية منتظمــة ومنضبطة 

لالرتقــاء بفعاليــة إجــراءات إدارة املخاطــر والرقابة الداخلية 
وااللتــزام والحوكمــة وســالمة عمليات الشــركة. كما تتولى 

إدارة التدقيــق الداخلي املســؤولية عــن مراقبة التزام 
الشــركة وموظفيهــا بالقوانيــن واألنظمة والقرارات وكذلك 
بالسياســات واإلجــراءات الداخلية. تلتزم أنشــطة وعمليات 

إدارة التدقيــق الداخلــي في شــركة بلدنــا باالمتثال مليثاق 
يحــدد الغــرض من أعمال التدقيق وســلطتها ومســؤوليتها 

باإلضافــة إلــى دليــل إجراءات التدقيق الداخلي في الشــركة.

خالل الفترة من ٢ ديســمبر ٢٠١٩ الى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ لم 
ص أية إخفاقات تشــغيلية كبيرة في الرقابة الداخلية.  ُتشــخَّ
ومع ذلك، شــخصت إدارة الرقابة الداخلية بعض التحســينات 

علــى مســتوى العمليــات اإلجرائية وقد قبلت اإلدارة تنفيذها 
بهدف التحســين املســتمر للتحكم والرقابة الداخلية 

للشــركة. وتراقــب اللجنة بصــورة منتظمة التقدم الذي أحرزته 
اإلدارة فيمــا يتعلــق باإلجــراءات التصحيحية املتخذة حيال 

القضايــا والنتائــج التــي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي.

ــن الســيد/ رضى املوجي، مدير  بتاريــخ ٧ أكتوبــر ٢٠١٩، ُعيِّ
 تدقيــق أول إلدارة الرقابــة الداخليــة، يرفــع تقاريره إلى 

لجنــة التدقيق. 

املؤهالت
بكالوريــوس تجــارة )محاســبة ومراجعة(، ومدقق داخلي 

معتمــد، ومدقــق معتمــد فــي إدارة املخاطر، وغيرها من 
الشــهادات املهنية. 

املخالفات
خالل الفترة من ٢ ديســمبر ٢٠١٩ إلى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، لم 

تفــرض علــى الشــركة أيــة غرامات أو عقوبــات مادية من قبل 
هيئــة قطــر لألســواق املاليــة أو أي جهــة قانونية أخرى في 

أي موضوع يتعلق باألســواق املالية. كما لم ُتســجل أية 
مخالفــة جوهريــة ألي مــن القواعــد واألنظمة املطبقة.
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إدارة املخاطر
تمثــل إدارة املخاطــر ركنًا أساســيًا في اســتراتيجية “بلدنا” 
وفــي تحقيــق أهداف الشــركة علــى املدى الطويل. وقد 
وضــع مجلــس اإلدارة هيكليــة للمخاطــر والرقابة ُصممت 

بطريقــة عمليــة لتحقيق األهداف االســتراتيجية للشــركة. 
ونعتمــد فــي تنفيــذ ذلــك على منهجيــة محورية تضع إدارة 
املخاطــر فــي صلــب جدول أعمال فريــق القيادة، فهذا هو 

املــكان الــذي نعتقد أنهــا ينبغي أن تحتله. 

ُيشــرف مجلس اإلدارة على اســتراتيجية إدارة املخاطر في 
الشــركة، ويتولى املســؤولية العامة عن تحديد مســتويات 
تقبل املخاطر. وتسترشــد الشــركة بمســتويات التقبل هذه 
فــي تحديــد طبيعــة ومــدى املخاطر التي يمكــن أن تقبل بها 

عــادة، وذلــك مــن خالل تنفيذ نموذج العمــل وخلق قيمة 
مســتدامة للمساهمين.

تعتمــد الشــركة علــى تطبيق مســتوى معتدل من تقبل 
املخاطــر فــي إطار ســعيها إلدارة متوازنــة لفرص تحقيق 

النمــو املســتدام لألعمــال جنبًا إلى جنب مع االستكشــاف 
املرّكــز علــى الفــرص املتولدة من خالل تنفيذ أنشــطتها 

وأعمالهــا. هــذا وتتولــى لجنة التدقيق اإلشــراف على مدى 
االلتــزام بعمليــات إدارة املخاطــر ومدى كفاية أنشــطة إدارة 
املخاطــر املتعلقــة بالعمليات التشــغيلية للشــركة. إضافة 
إلــى ذلــك، تقــوم اإلدارة بمراجعة مســتوى تقبل املخاطرة 

واســتراتيجية املخاطــر العامــة، وتقــدم توصياتها ملجلس 
اإلدارة مــن خــالل لجنــة التدقيق بشــأن اإلجراءات املطلوبة 
لضمــان وجــود مــا يكفي من الضوابــط واإلجراءات للحد من 
املخاطــر الرئيســية املحــددة. تطبق “بلدنــا” منهجية إدارة 

مخاطــر مدروســة وقويــة يتــم من خاللهــا تنفيذ عملية إدارة 
املخاطــر وفــق الخطــوات املحددة التاليــة: تحديد املخاطرة، 
تقييمهــا، ترتيــب أولويتهــا، الحد من آثارهــا، مراقبتها، إعداد 

التقارير بشــأنها.

املدقق الخارجي
ُيرشــح مجلس اإلدارة املدقَق الخارجيَّ للشــركة وتتولى 
الجمعيــة العموميــة للمســاهمين املوافقــة على تعيين 

املدقــق الخارجــي وتحديــد تعويضاته. وفي اجتمــاع الجمعية 
التأسيســية العامــة لشــركة بلدنــا املنعقدة بتاريخ ٢٦ 

نوفمبر ٢٠١٩م، وافق املســاهمون على تعيين شــركة “مور 
ســتيفنز وشــركاه محاســبون قانونيون - قطر ”، كمدقق 
خارجــي للشــركة لعــام ٢٠٢٠ مقابل أتعــاب إجمالية بلغت 

٩٠ ألــف ريــال قطــري وذلك بنــاًء على أحكام املادة ١٤١ من 
الشركات. قانون 

وتعتبــر شــركة “مور” شــركة خدمــات مهنية متعددة 
الجنســيات يقــع مقرها الرئيســي فــي اململكة املتحدة، 
وهــي واحــدة من الشــركات العامليــة املختصة في مجال 

تدقيق الحســابات. 

كمــا وتعتبــر املدقــق الخارجي للشــركة منذ إدارج الشــركة 
فــي بورصــة قطــر ومنــذ تعيينها من قبــل الجمعية العامة 
التأسيســية املنعقــدة بتاريــخ ٢٦ نوفمبــر ٢٠١٩م. كما أن 
الســيد/ فتحي أبو فرح، شــريك في “مورســتيفنز” يتولى 

مهمــة اصــدار تقرير مدققي الحســابات املســتقلين.

هــذا ولــم ُيبّلــغ املدقق الخارجي عن أيــة تحفظات على 
البيانــات املاليــة املجمعــة الربعية أو النصف ســنوية 

والســنوية للشــركة كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م. يرجى 
الرجــوع إلــى تقرير التدقيق املســتقل املرفــق مع البيانات 

املاليــة ملزيد مــن التفاصيل.

املسؤولية االجتماعية 
إن منهجيــة شــركة بلدنــا فــي التعامــل مع املســؤولية 

االجتماعيــة املؤسســية تتركــز علــى فكرة إيجــاد “قيمة 
مشــتركة” لجميــع املعنييــن فــي جميــع اإلجراءات 

االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة. وبنــاًء عليــه، فــإن برنامج 
املســؤولية االجتماعيــة للشــركة يتضمــن أربعــة محاور 

أساســية، )املجتمــع، أماكــن العمــل، التغذيــة والرفاه، 
البيئــة، واالســتدامة(. فــي شــركة بلدنا، إن جوهــر مفهوم 
القيمــة املشــتركة يكمــن فــي قدرة الشــركة علــى توليد 

قيمــة خاصــة لنفســها تــؤدي بدورهــا إلى تحقيــق قيمة 
عامــة للمجتمع.

هــذا وبلــغ إجمالــي املبلغ الذي ُأنفــق خالل الفترة من 
٢ ديســمبر ٢٠١٩ الى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ على مبادرات 

املســؤولية االجتماعيــة ٦,٠٩٥,٥٧٧ ريــال قطري، ويعتبر 
صنــدوق دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضية إحدى تلك 

املبادرات الرئيســية.

حماية حقوق املساهمين واصحاب املصالح
تعــد حمايــة حقــوق املســاهمين واصحاب املصالح من 

الركائز األساســية في نظام حوكمة الشــركات. لذا تعمل 
بلدنــا علــى حمايــة حقوق املســاهمين من خالل اعتماد 
ســلوك حوكمــة أخالقــي وإطار قانونــي وتنظيمي دقيق 
مــع تطبيــق صارم للسياســات واإلجراءات. كمــا أنها تلتزم 
بحمايــة حقوقهــم باعتبارهــا جــزء ال يتجزأ مــن إطار الحوكمة 

املتبــع لديهــا، وذلــك وفقًا للوائــح واألنظمة املعمول 
بهــا فــي هــذا الخصــوص. وتحقيقًا لهذه الغايــة، تعمل بلدنا 

علــى بــذل العنايــة الواجبة أثناء إجراء كافــة املعامالت بما 
يشــمل االســتغالل األمثــل والفعال للمــوارد لتحقيق أقصى 

قــدر ممكــن من الفائدة للمســاهمين. وتلتزم الشــركة 
أيضــًا بتطبيــق سياســات صارمة خاصــة بحماية حقوق 

املســاهمين واصحــاب املصالــح وذلك لضمــان حصولهم على 
كافــة الحقــوق بقــدر متســاوي وحمايتهم مــن أي انتهاك لها 

وكذلــك حمايــة األصــول الخاصة بهم من أي حاالت إســاءة 
اســتخدام لهــا قــد تقــع من مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 

أو أصحــاب املصلحــة املعنيين.
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أداء السهم خالل العام 2020م 
قيمة ســهم شــركة بلدنا في بورصة قطر نهاية كل شــهر في ٢٠١٩ و٢٠٢٠ للســنة املالية باملقارنة مع مؤشــر الســوق 

القطاع: ومؤشر 

*من تاريخ ١١ ديســمبر ٢٠١٩ )أول يوم إدراج ألســهم شــركة بلدنا في بورصة قطر(

مؤشر 
القطاع

مؤشر 
السوق

متوسط 
السعر 

ريال قطري
أدنى سعر 
ريال قطري

أعلى سعر 
ريال قطري

سعر اإلغالق
ريال قطري السنة الشهر 

٨,٦٤٦.٤٠ ١٠,٤٢٥.٥١ ١.٠٠٥ ٠.٩٩٥ ١.٠٧٠ ١.٠٠٠ ٢٠١٩ ديسمبر 
8,٤٥3.9٤ 10,٤22.01 1.00٥ 0.99٥ 1.0٥0 1.010 2020 يناير
7,٥39.19 9,٤90.1٤ 0.997 0.9٤0 1.010 0.990 2020 فبراير
6,٥8٤.36 8,207.2٤ 0.9٥3 0.899 1.000 0.9٤9 2020 مارس
7,021.98 8,76٤.0٥ 1.017 0.93٥ 1.080 1.017 2020 ابريل
7,12٥.90 8,8٤٤.7٤ 1.1٤1 0.990 1.269 1.17٤ 2020 مايو
7,300.٤7 8,998.٥6 1.222 1.130 1.300 1.2٤8 2020 يونيو

7,٤37.89 9,368.17 1.٥87 1.2٤٥ 1.830 1.720 2020 يوليو
8,203.8٤ 9,8٤٥.17 1.8٥٥ 1.72٥ 1.96٥ 1.960 2020 أغسطس
7,987.٤1 9,990.39 2.0٤6 1.838 2.260 2.200 2020 سبتمبر

7,76٥.٥7 9,691.02 2.111 1.800 2.2٥٥ 1.889 2020 أكتوبر
8,1٤3.٥1 10,262.10 1.922 1.701 2.0٤0 1.869 2020 نوفمبر
8,1٤1.9٥ 10,٤3٥.96 1.887 1.711 1.990 1.790 2020 ديسمبر

صفر

٠,٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

حرکة سعر سهم بلدنا (ریال قطري)

٢,٠٠٠

٢,٥٠٠

سعر اإلفتتاح: ١,٠٢٠     أعلی سعر: ٢,٢٦٠    أدنی سعر: ٠,٨٩٩    سعر اإلغالق: ١,٧٩٠    ٣١-دیسمبر-٢٠٢٠

ینایر
٢٠٢٠

فبرایر
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢٠

أبریل
٢٠٢٠

مایو
٢٠٢٠

یونیو
٢٠٢٠

یولیو
٢٠٢٠

أغسطس
٢٠٢٠

سبتمبر
٢٠٢٠

أکتوبر
٢٠٢٠

نوفمبر
٢٠٢٠

دیسمبر
٢٠٢٠

دیسمبر
٢٠١٩

ي)
طر

 ق
ال

(ری
م 

سه
 ال

عر
س

صفر

٠,٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

ي)
طر

 ق
ال

(ری
م 
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 ال

عر
س

سعر سهم بلدنا

٢,٠٠٠

٢,٥٠٠
سعر سهم بلدنا مقارنة بمؤشر القطاع ومؤشر السوق

١١
دیسمبر

٢٠١٩

٣١
دیسمبر

٢٠١٩

١١
ینایر
٢٠٢٠

٢٩
فبرایر
٢٠٢٠

٣١
مارس
٢٠٢٠

٣٠
أبریل
٢٠٢٠

٣١
مایو
٢٠٢٠

٣٠
یونیو
٢٠٢٠

٣١
یولیو
٢٠٢٠

٣١
أغسطس

٢٠٢٠

٣٠
سبتمبر

٢٠٢٠

٣١
أکتوبر
٢٠٢٠

٣٠
نوفمبر
٢٠٢٠

٣١
دیسمبر

٢٠٢٠

مؤشر القطاع بالنسبة لقیمة املؤشر عند اإلکتتاب

مؤشر السوق بالنسبة لقیمة املؤشر عند اإلکتتاب
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بيان بتوزيع ملكية املساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

بيانات املساهمين

املساهمين الذين يملكون ٥٪ أو اكثر من رأس مال الشركة

توزيع املساهمين وفقا لحجم امللكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م 

املجموع  أجنبي عربي خليجي محلي

النسبة 
املئوية

عدد
األسهم

النسبة 
املئوية

عدد
األسهم

النسبة 
املئوية

عدد
األسهم

النسبة 
املئوية

عدد
األسهم

النسبة 
املئوية

عدد
األسهم

٪٥٧.٣٢١ ١,٠٨٩,٦٦٢,٨٤٨ ٪٠.٥٦٨ ١٠,٧٨٩,١٣١ ٪٠.٨٧٦ ١٦,٦٤٤,٥٠٦ ٪٠.٠٤٨ ٩٢١,٩٧٧ ٪٥٥.٨٢٩ ١,٠٦١,٣٠٧,٢٣٤ أفراد 

٪٢٨.١٤١ ٥٣٤,٩٧٣,٥٧٠ ٪١.٢٦٨ ٢٤,٠٩٧,٦٣١ ٪٠.٠٠٢ ٥٠,٠٠٠ ٪٠.٤٩٥ ٩,٤٠٠,٩٩٥ ٪٢٦.٣٧٧ ٥٠١,٤٢٤,٩٤٤ شركات 

٪١٤.٥٣٢ ٢٧٦,٢٥٧,٥٨٢ - - - - - - ٪١٤.٥٣٢ ٢٧٦,٢٥٧,٥٨٢ حكومات

٪٠.٠٠٦ ١٠٦,٠٠٠ - - - - - - ٪٠.٠٠٦ ١٠٦,٠٠٠ مؤسسات

%100 1,901,000,000 %1.83٥ 3٤,886,762 %0.878 16,69٤,٥06 %0.٥٤3 10,322,972 %96.7٤٤   1,839,09٥,760 املجموع 

اسم املساهم 

عدد األسهم 
بتاريخ  كما 

2020/12/31م
النســبة املئوية

%

١٢.٤٩٢٪237,٤7٥,000الســيد / معتز الخياط 

١٢.٤٩٢٪237,٤7٥,000الســيد / رامز الخياط 

١٢.٣٩٣٪23٥,600,136الهيئــة العامــة للتقاعد والتأمينــات االجتماعية

٥.٠٠٠٪9٥,0٥0,000شــركة حصاد الغذائية ش.م.ع.ق 

٤٢.٣٧٨٪80٥,600,136املجموع

نسبة األسهم 
الى  اململوكة 

رأس املال 
عدد األسهم 

اململوكة   املساهمين  عدد  األسهم  ملكية 

٪١٢.٥٣٤ ٢٣٨,٢٧٧,٠٩٤ ٣٥,٥١٠ أقل من ٥٠,٠٠٠ ســهم

٪٩.٣٩٢ ١٧٨,٥٥١,٨٤٥ ١,٨٢٨ من ٥٠,٠٠٠ - أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ســهم

٪٧.٨٨٨ ١٤٩,٩٤٣,٤٧٤ ١٣٠ من ٥٠٠,٠٠٠ - أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ســهم

٪٧٠.١٨٦ ١,٣٣٤,٢٢٧,٥٨٧ ٢٧ أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ســهم
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عالقات املستثمرين
امتثااًل للقواعد والضوابط املفروضة من قبل بورصة قطر 

على عالقات املستثمرين للشركات املدرجة، في هذا الصدد 
قامت شركة بلدنا بما يلي:

تعيين شخص مسؤول عن عالقات املستثمرين:  	
تم تعيين السيد ابيندرا جياماها مسؤواًل عن 
عالقات املستثمرين باإلضافة إلى وظيفته 

األساسية كمدير مالي في الشركة، وفيما يلي 
تفاصيل االتصال به: 

u.jayamaha@baladna.com :بريد الكتروني  
هاتف: ٤١٠٦ ٣٠٥٣ ٩٧٤+  

للحفاظ على تواصل فعال مع حملة األسهم، تقوم  	
الشركة باإلعالن عن نتائجها لهيئة قطر لألسواق 

املالية وبورصة قطر وحملة أسهم شركة بلدنا من 
خالل التقارير املرحلية والنتائج ربع السنوية، والقوائم 

املالية السنوية. هذا ويتم اإلفصاح لهيئة قطر 
لألسواق املالية وبورصة قطر وللجمهور عن األمور 

الهامة املتعلقة بتعامالت األسهم أو مستجدات 
األعمال عن طريق إفصاحات وإعالنات السوق وذلك 

فيما يتوافق مع األنظمة والقوانين املتعلقة 
بعملية اإلفصاح. كما يتم نشر األمور الهامة عن 

طريق البيانات الصحفية واملنشورات على املوقع 
اإللكتروني للشركة. هذا وتتضمن أنشطة عالقات 

املستثمرين ما يلي:
حضور مؤتمرات فيديوية ربع سنوية مع  	

مجموعة املستثمرين تتعلق بنتائج الشركة 
املالية؛

الرد على استفسارات املساهمين عن طريق  	
مسؤول عالقات املستثمرين في الشركة؛

عقد اجتماعات دورية بين املستثمرين  	
واملحللين ومسؤولي اإلدارة العليا؛

حضور مؤتمرات دورية منظمة من قبل  	
املستثمرين؛

انشــاء صفحة مخصصة للمستثمرين على  	
املوقع اإللكتروني للشــركة، تتضمن التقارير 

الســنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير 
الحوكمــة، والتغطية الخاصة باملحللين 

املاليين للشــركة، والعروض التقديمية 
للمســتثمرين، وسعر السهم ومعلومات 

عــن توزيــع األرباح. املوقع اإللكتروني لصفحة 
 عالقات املســتثمرين لبلدنا: 

https://baladna.com/investor-relations/ 
تقوم الشــركة باســتخدام الرابط أعاله لتحديث 
ونشــر املعلومات والبيانات التي تم اإلفصاح 
عنها، وغيرها من البيانات املتعلقة بالشــركة 

وحقوق املساهمين.

الجمعية العامة
عقدت بلدنا اجتماع جمعيتها التأسيسية بتاريخ ٢٦ نوفمبر 

٢٠١٩م حيث تم اتخاذ القرارت التالية:
املصادقة على تقرير املؤسسين عن عمليات  	

تأسيس الشركة وإقرار النفقات التي استلزمتها 
عمليات التأسيس 

إقرار عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي 	
املصادقة على تقييم الحصص العينية 	
إقرار تعيين أعضاء مجلس اإلدارة االول 	
اعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه 	
املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات  	

الالزمة لتعيين لجنة الرقابة الشرعية وتحديد مهامها 
ومكافآتها 

املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بوضع سياسة  	
إلعادة شراء أسهم الشركة وفقا للضوابط التي 

تحددها هيئة قطر لألسواق املالية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بهذا الشأن

إعالن تأسيس الشركة بشكل نهائي  	

خالل العام ٢٠٢٠ عقدت الشــركة اجتماع جمعية عامة غير 
عاديــة بتاريــخ ٧ ابريــل ٢٠٢٠م حيث تــم فيها انخاذ القرار التالي:

وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر عادية على املادة  	
رقم )٧٧( من النظام األساســي لشــركة بلدنا 

ش.م.ع.ق ليســمح للشــركة بتوزيع أرباح مرحلية 
للمســاهمين مالكي أســهم الشركة.

سياسة االبالغ عن املخالفات
تلتــزم شــركة بلدنــا بتطبيــق مجموعة من املبادئ 

التوجيهيــة وآليــات الحماية والسياســات الصارمة للكشــف 
عن املخالفات على مســتوى الشــركة. تعمل سياســة 
الكشــف عــن املخالفــات على تشــجيع املوظفين على 

اإلبــالغ عــن أي مخالفــات أو انتهــاكات للقوانين أو اللوائح 
أو محــاوالت االحتيال والرشــوة واملخالفــات املتعلقة 

بانتهــاك معايير الســالمة والفســاد أو تلــك التي تمثل 
تهديــدًا مباشــرًا للمصلحــة العامــة وحثهم على ذلك دون 

التخــوف مــن أي أعمــال انتقامية، وذلك حتى يتســنى اتخاذ 
اإلجــراءات املالئمــة علــى الفور والعمــل على حل مثل هذه 

املشــكالت بداًل من التغاضي عنها. تضع هذه السياســة 
إطــارًا لإلرشــادات املتعلقــة بمفهوم الكشــف عن املخالفات 

والحــد األدنــى مــن املعاييــر التي يجب االلتــزام بتطبيقها في 
الشــركة لضمــان التعامــل مع هذه املســائل التــي أبلغ عنها 

املوظفون بحســن نية. 

كما تفيد سياســة الكشــف عن املخالفات في الحفاظ على 
ســمعة الشــركة والحد من تعرضها إلى األضرار املالية 

والتــي قــد تنجــم عن قيام املوظفيــن بالتحايل على آليات 
الرقابــة الداخليــة املطبقــة وأيضا فــي التأكيد على التزامها 

بقواعــد الســلوك املهني أمــام املوظفين وأصحاب املصلحة.
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تجاوزات ومخالفات الشركة
يحــرص مجلــس إدارة شــركة بلدنا وإدارتــه التنفيذية على 

تطبيــق كافــة القواعــد واللوائح املحددة فــي قانون حوكمة 
الشــركات والكيانات القانونية املدرجة في الســوق 

الرئيســي الصادر عن هيئة قطر لألســواق املالية وقانون 
الشــركات التجارية رقم )١١( لســنة ٢٠١٥. وبناًء على ذلك، 

لــم ترتكــب الشــركة أيــة مخالفة خالل الفترة من ٢ ديســمبر 
٢٠١٩ “تاريخ التأســيس” ولغاية ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠.

هــذا وال توجــد أيــة دعــاوى قضائية رئيســية تم رفعها إلى 
املحكمة ضد الشــركة تؤثر بأي شــكل من األشــكال على 

نشــاط الشــركة وعلى بياناتها املالية وكذلك ســعر الســهم، 
والتــي ال تــزال معلقــة مــع عدم وجود حكــم حتى تاريخ إعداد 

التقرير. هذا 

تضارب املصالح:
تتبنى الشــركة سياســة تضمن ســرية وســالمة التقارير حول 
أي حــدث أو فعــل غيــر قانونــي يتعلق بســلوكيات املوظفين 
واملعاييــر العامــة لــألداء، وقــد تم توضيحهــا على وجه ُمفصل 

فــي مدونــة األخالق وقواعد الســلوك املهني، وتتضمن 
الســلوكيات املتوقعــة مــن موظفي الشــركة وبخاصة ما 

يتعلــق منهــا بااللتــزام بالقوانين واألنظمة.

يجب على موظفي الشــركة عدم الدخول في ممارســات 
أو أوضــاع يترتــب أو قــد يترتب عليهــا تضارب املصالح 

وبخاصــة فــي املعامالت التجارية وإدارة األعمال واألنشــطة 
واســتخدام أصول الشــركة وســجالتها ومعلوماتها، والعالقة 
مــع أصحــاب العالقــة خارج الشــركة، ويمنع على أي موظف 

قبــول أو طلــب الهدايــا أو الرشــاوى أو القــروض أو املكافآت أو 
الجوائــز أو العمــوالت. وذلــك إدراكًا من الشــركة وعزمها على 

مكافحــة كافــة صــور تضارب املصالــح باإلضافة إلى غيرها 
من األمور.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بأحــكام املواد ١٠٨ و١٠٩ و١١٠ و١١١ 
من قانون الشــركات التجارية رقم ١١ لســنة ٢٠١٥ والتي 

تنــص على أن:

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو عضــو املجلس أن . ١
يشــترك في أي عمل من شــأنه منافســة الشــركة، 
أو أن يتجر لحســابه أو لحســاب الغير في أحد فروع 
النشــاط الذي تزاوله الشــركة وإال كان للشــركة أن 

تطالبــه بالتعويــض أو أن تعتبــر العمليات التي باشــرها 
 قد أجريت لحســابها.

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه أو أحد . ٢
املديرين أن يقوم بعمل مشــابه لنشــاط الشــركة، 
أو أن تكــون لــه أي مصلحــة مباشــرة أو غير مباشــرة 

فــي العقود واملشــاريع واالرتباطــات التي تتم 
 لحســاب الشركة.

ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا نقديًا من أي نوع . ٣
كان ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أن تضمن أي 
قــرض يعقــده أحدهــم مع الغيــر، أو عقد أي إتفاقية 
مــع البنــوك وشــركات اإلئتمان األخرى إلقراض أي 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو تفتــح له اعتمادًا أو 

تضمــن لــه القروض مع أطراف أخرى بخالف الشــروط 
واألحــكام التــي يحددها مصرف قطــر املركزي. ويعتبر 
باطــاًل كل تصــرف يتــم علــى خالف أحكام هذه املادة، 

دون إخــالل بحق الشــركة فــي مطالبة املخالف 
 بالتعويــض عند االقتضاء.

يحظــر علــى رئيــس وأعضاء مجلس إدارة الشــركة أو . ٤
العامليــن فيهــا أن يســتغل أي منهــم املعلومات 

التــي يطلــع عليهــا بحكم عضويتــه أو وظيفته في 
تحقيــق مصلحــة لــه أو لزوجــه أو ألوالده أو ألحد من 
أقاربه حتى الدرجة الرابعة ســواًء بطريقة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة نتيجــة التعامــل في األوراق املالية 
للشــركة، كمــا ال يجــوز أن يكــون ألي منهم مصلحة 

مباشــرة أو غير مباشــرة مع أي جهة تقوم بعمليات 
ُيــراد بهــا إحداث تأثير في أســعار األوراق املالية 
التي أصدرتها الشــركة، ويبقى هذا الحظر ســاريًا 

ملدة ثالث ســنوات بعد انتهاء عضوية الشــخص في 
مجلــس اإلدارة أو انتهــاء عمله في الشــركة.
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املعامالت مع االطراف ذات العالقة 

أبرز األحداث للعام 2020

تــم إطــالق ٩٦ منتــج جديــد بنجاح عبــر جميع الفئات /  	
القنــوات وزيــادة الحصة الســوقية في كل فئة

	  UHT الدخــول فــي فئــات جديدة - الكريمة 
املعالج والجبن 

النجاح في االســتمرار في تزويد الســوق باملنتجات  	
يوميــًا طــوال جائحة كورونا

توقيــع عقــود رئيســية طويلة األجــل بما في ذلك مع  	
شــركة ودام ووزارة التجارة والصناعة وشــركة األخوة 

للصناعــات الغذائية وشــركة فيوليا ووتــر تكنولوجي

التوســع الكبيــر فــي أعمال هوريــكا نتيجة للعقود  	
املوقعــة حديثــًا مــع كبار العمــالء، الخطوط الجوية 

القطريــة، القواعــد األمريكية، كتــارا، لقهية، مجموعة 
املانــع، أمواج، ومستشــفى حمد.

إعــالن توزيعــات أربــاح مرحليــة بقيمــة ٤٠ مليــون ريال  	
قطــري فــي أبريــل ٢٠٢٠ )٠,٠٢١ ريــال قطــري لكل 

سهم(
إدراج بلدنا ضمن مؤشــر)MSCI( قطر للشــركات  	

الصغــرى اعتبــارًا من ١ يونيو ٢٠٢٠
إدراج بلدنا ضمن مؤشــر بورصة قطر، ومؤشــر بورصة  	

قطر الريان اإلســالمي، ومؤشــر جميع األســهم 
وجميــع القطاعــات اعتبــارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٠

ألف ريال قطري مســتحقات من أطراف ذات عالقة

١٣,٨٢٥ أطــراف ذات عالقة

مســتحقات ألطراف ذات عالقة 

٤,٧٦٦ أطــراف ذات عالقة

املعامالت 

تــم خــالل الفتــرة مــن ٢ ديســمبر ٢٠١٩ الــى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م إبــرام التعامالت التاليــة مع أطراف ذات العالقة

٢٦,١٠٧ مبيعات

٧٨,٢٠٠ مصروفات رأســمالية 

٤٤,٣٧٧ مصروفات تشــغيلية



بلدنا التقرير السنوي 2020

88

تقييم الرقابة الداخلية على التقار ير املالية
 إن مجلــس إدارة بلدنــا ش.م.ع.ق. والتي يشــار لها 

ب)“الشــركة”( مســؤول عن إنشــاء ضوابط مالئمة للرقابة 
الداخليــة علــى التقــار ير املاليــة ICOFR والحفاظ عليها 
حســب ما هو مطلوب من قبل هيئة قطر لألســواق 

املاليــة. وقــد تــم تصميم إجراءاتنا الخاصــة بالرقابة الداخلية 
علــى التقــار يــر املاليــة لتوفر ضمانات معقولة بشــأن كفاءة 

التقاريــر املاليــة وعمليــة إعداد البيانــات املالية املوحدة 
للشــركة ألغــراض تقديــم التقارير لجهــات خارجية وفقا 

للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير املالية. وتشــمل الرقابة 
الداخليــة علــى التقاريــر املاليــة ضوابط وإجراءات االفصاح 

املصممــة للحيلولــة دون إصــدار بيانــات غير دقيقة.

لقــد قمنــا بتقييــم فعاليــة تصميم وتطبيــق نظام الرقابة 
الداخليــة علــى التقاريــر املالية كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م 

وفقــا للمعاييــر املوضحــة في الرقابــة الداخلية - اإلطار 
املتكامــل لعــام ٢٠١٣ الــذي أصدرته لجنــة املنظمات الراعية 
للجنــة تريــدواي COSO. لقــد قمنا بتغطية جميــع العمليات 

الهامــة للشــركة فــي تقييمها للرقابــة الداخلية على 
التقاريــر املاليــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠. وللفترة من ٢ 

ديســمبر ٢٠١٩ ولغاية ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م. 

 أصدر مدقق حســابات الشــركة، الســادة مورستيفنز 
 وشــركاه - محاســبون قانونيون )مور – قطر( ، تقرير 
 تأكيــد معقــول بشــأن تقييمنا للرقابــة الداخلية على 

التقاريــر املالية. 

مخاطر في التقارير املالية  .١
تتمثــل املخاطــر الرئيســية في إعــداد التقارير املالية في 
أن البيانــات املاليــة ال تقــدم عرضًا حقيقيًا وعاداًل بســبب 
األخطاء ســواء كانت ناشــئة عن )إحتيال( أو خطأ أو عدم 
نشــر البيانات املالية في الوقت املناســب. ينشــأ عدم 
وجــود عــرض تقديمــي عادل عندمــا يحتوي واحد أو أكثر 

مــن كشــوف أو إفصاحــات القوائــم املالية على أخطاء )أو 
إغفاالت( جوهرية. 

تعتبــر األخطــاء جوهريــة إذا كان بإمكانها، التأثير بشــكل 
فــردي أو جماعــي علــى القرارات االقتصاديــة التي يتخذها 

املســتخدمون بنــاًء علــى البيانات املالية. 

لتقييــد مخاطــر التقارير املالية، أنشــأت الشــركة أنظمة 
للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر املالية بهــدف تقديم تأكيد 

معقــول ولكــن ليــس كامال على اإلطــار املحدد لألخطاء 
الجوهريــة وقامــت املجموعــة بإجراء تقييمــًا لفعالية الرقابة 

الداخليــة للشــركة علــى التقارير املاليــة بناًء على اإلطار 
املتكامــل لعــام ٢٠١٣ الــذي أصدرته لجنــة املنظمات الراعية 

للجنــة تريــدواي “the COSO Framework”. حيــث توصي
COSO بوضــع أهــداف محــددة لتســهيل تصميم وتقييم 

كفايــة نظــام الرقابة الداخلية. 

يتضمن اطار عمل COSO ســبعة عشــر مبدأ اساســيًا 
وخمســة عناصــر كما يلي:

الرقابة 	 بيئة 
تقييــم املخاطر   	
األنشــطة الرقابية 	
واإلتصال 	 املعلومات 
املراقبــة  	

لقــد تــم تحديــد وتوثيــق الضوابط التــي تغطي كل مبدأ من 
املبادئ الســبعة عشــر والعناصر الخمســة. نتيجة إلنشــاء 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة على التقاريــر املالية، إعتمدت 

اإلدارة أهــداف البيانــات املالية التالية:

الوجــود / الحــدوث - املوجــودات واملطلوبات موجودة  	
واملعامــالت قــد حدثــت بالفعــل.   

اإلكتمــال - تــم تســجيل جميــع املعامالت، وتم إدراج  	
أرصــدة الحســابات فــي البيانــات املاليــة.   

التقييــم / القيــاس - يتم تســجيل املوجودات  	
واملطلوبــات واملعامالت فــي التقارير املالية 

باملبالغ املناســبة.   
الحقــوق واإللتزامــات وامللكية - يتم تســجيل  	

الحقوق واإللتزامات بشــكل مناســب كموجودات 
ومطلوبــات.   

العــرض واإلفصــاح - تصنيف التقاريــر املالية واإلفصاح  	
عنها وعرضها بشــكل مناســب.

ومــع ذلــك، فــإن أي نظام للرقابــة الداخلية، بما في ذلك 
الرقابــة الداخليــة علــى التقارير املاليــة بغض النظر عن 
حســن ادارتــة وتشــغيليه يمكن ان يوفــر تأكيدًا معقواًل 

وليــس كامــال لتحقيــق أهداف نظام الرقابــة. بناًء على ذلك، 
قــد ال تمنــع ضوابط الكشــف واإلجــراءات أو األنظمة الخاصة 

بـــالرقابة الداخليــة علــى التقاريــر املالية ICOFR جميع 
األخطــاء واإلحتيــال. باإلضافــة، يجب أن يعكــس تصميم نظام 
الرقابــة حقيقــة وجــود قيود على املــوارد، ويجب أخذ فوائد 

الضوابــط بالنســبة لتكاليفهــا بعين اإلعتبار.

 تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة 
الداخلية على إعداد التقارير املالية
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تنظيم نظام الرقابة الداخلية  .٢

الوظائــف املشــاركة في نظــام الرقابة الداخلية 
علــى التقارير املالية

يتــم تنفيــذ ضوابــط نظام الرقابة الداخليــة على التقارير 
املاليــة مــن قبــل جميع وظائف األعمــال ووظائف البنية 

التحتيــة مــع املشــاركة في مراجعة ربع ســنوية موثوقية 
للدفاتــر والســجالت التــي تقوم عليهــا البيانات املالية. 

بنــاًء علــى ذلــك، يحتــوي تفعيل نظام الرقابــة الداخلية على 
التقاريــر املاليــة ICOFR علــى موظفين في وظائــف مختلفة 

في جميع أنحاء الشــركة.

ضوابــط للحــد مــن مخاطر أخطــاء التقارير املالية
 ICOFR يتكــون نظــام الرقابــة الداخلية علــى التقارير املالية

مــن عــدد كبيــر من الضوابط واإلجــراءات الداخلية التي تهدف 
إلــى التقليــل إلــى الحــد االدنى من مخاطــر البيانات املالية 

الخاطئــة. كمــا يتــم دمــج هذه الضوابط في عملية التشــغيل 
وتشــمل تلك التي:

تكون مســتمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشــراف  	
مــن خالل السياســات واإلجــراءات املكتوبة أو الفصل 

الواجبات،  بين 
تعمــل على أســاس دوري مثــل تلك التي يتم  	

تنفيذهــا كجــزء مــن عملية إعــداد البيانات املالية 
السنوية، 

تكــون وقائيــة أو كافة لألخطاء فــي طبيعتها،   	
يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غير مباشــر على البيانات  	

املاليــة نفســها. تتضمــن عناصــر التحكم التــي لها تأثير 
غيــر مباشــر علــى البيانات املاليــة وعناصر التحكم 

علــى مســتوى الكيانــات والضوابط العامــة لتكنولوجيا 
املعلومــات مثــل الوصول إلى النظام وضوابط النشــر، 
فــي حيــن أن عنصــر التحكم ذي التأثير املباشــر يمكن 

أن يكون ، على ســبيل املثال، تســوية تدعم عنصرًا 
فــي بيــان املركز املالي بصورة مباشــرة،

تكــون مميــزة للعناصــر اآلليــة و / أو اليدوية. عناصر  	
التحكــم اآلليــة هي وظائف تحكــم مضمنة في 

عمليــات النظــام مثــل الفصل الــذي يفرضه تطبيق 
عناصــر التحكــم في املهــام وفحص إكتمال ودقة 

 املدخــالت. الضوابــط الداخليــة اليدوية هي تلك 
التــي يديرهــا فــرد أو مجموعة من األفراد مثل 

املعامالت. ترخيص 

قياس مدى مالئمة تصميم وتطبيق   .٣
وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية

قامــت الشــركة بإجــراء تقييمًا رســميأ ملدى مدى كفاية 
تصميــم وتطبيــق وفعالية تشــغيل نظــام الرقابة الداخلية 

علــى التقاريــر املاليــة يتضمن هــذا التقييم تقييمــًا لتصميم 
وتطبيــق فعاليــة تشــغيل أنظمــة الرقابة باإلضافة إلى 

الضوابــط الفرديــة التي تشــكل نظام الرقابــة الداخلية على 
التقاريــر املاليــة ICOFR مع األخــذ بعين اإلعتبار:

خطــر وجــود أخطــاء البنود املدرجة فــي البيان املالي،  	
مــع األخــذ فــي اإلعتبار بعض العوامــل مثل األهمية 

الجوهريــة وقابليــة بيــان البيانات املاليــة لتك لإلخطاء.  
مدى حساســية الضوابط املحددة للفشــل، مع األخذ  	

فــي اإلعتبــار عوامل مثل درجة األتمتــة والتعقيد 
ومخاطــر تجــاوز اإلدارة وكفاءة املوظفين ومســتوى 

املطلوب. الحكم 

تحــدد هــذه العوامــل، ككل، طبيعــة ومدى األدلة التي 
تتطلبهــا اإلدارة مــن أجــل أن تكــون قادرة علــى تقييم ما إذا 

 ICOFR كان نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقارير املالية
فعــااًل أم ال. يتــم الحصــول على األدلة نفســها من اإلجراءات 
املتكاملــة ضمــن املســؤوليات اليوميــة للموظفين أو من 

اإلجــراءات املنفــذة خصيصــًا ألغراض تقيــم أنظمة الرقابة 
الداخليــة علــى التقاريــر املالية  ICOFR حيث تشــكل 

املعلومــات الــواردة مــن مصادر أخرى أيضــًا عنصرًا مهمًا من 
عناصــر التقييــم، حيــث إن هــذه األدلة قــد تثير اهتمام اإلدارة 

أو قــد تثبــت النتائج أو أخطاء. 

وقــد تضمــن التقييــم تقييمًا لتصميــم وتنفيذ وفعالية 
تشــغيل الضوابــط فــي مختلــف العمليات بما في ذلك 

اإليــرادات الذمــم املدينة والخزينة واملشــتريات واملوارد 
البشــرية والرواتــب واألصــول الثابتة املنظــورة وغير املنظورة 

واملخــزون والســجالت املالية والتقاريــر املالية وضوابط 
تكنولوجيــا املعلومــات وضوابــط التنظيــم ومراقبة اإلفصاح.

نتيجــة لتقييــم تصميــم وتطبيق فعاليــة أنظمة الرقابة 
الداخليــة علــى التقاريــر املاليــة ICOFR ، لم تحدد اإلدارة أي 
نقــاط ضعــف ماديــة وخلصت الى ان أنظمــة الرقابة الداخلية 

علــى التقاريــر املاليــة ICOFR، تم تصميمهــا وتطبيقها 
وتشــغيلها بشــكل مناســب كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م.

 تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة 
الداخلية على إعداد التقارير املالية
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املحترمين إلى الســادة املســاهمين  
شــركة بلدنا )ش.م.ع.ق( 

الدوحــة – دولة قطر

وفقــًا ملتطلبــات املــادة رقم ٢٤ مــن نظام حوكمة 
الشــركات والكيانات القانونية املدرجة في الســوق 

الرئيســية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألســواق 
املاليــة )“الهيئــة”( بموجــب القرار رقم )٥( لســنة ٢٠١٦، 

قمنــا بتنفيــذ مهمــة تأكيــد محدود حــول تقييم مدى التزام 
مجلس إدارة شــركة بلدنا ش.م.ع.ق. )“الشــركة”( بقانون 

هيئــة قطــر لألســواق املالية والتشــريعات ذات الصلة، بما 
فيهــا نظــام حوكمة الشــركات والكيانــات القانونية املدرجة 

في الســوق الرئيســية )“النظام”( كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠ املشــار إليه في تقرير حوكمة الشــركات الصادر عن 
مجلس اإلدارة )تقرير حوكمة الشــركة(، باســتثناء األحكام 

املدرجــة تحــت قســم املعلومات األخرى فــي هذا التقرير.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة والقائمين 
على الحوكمة

إن مجلس إدارة الشــركة مســؤول عن إعداد تقرير حوكمة 
 الشــركة والــذي يفــي على األقــل بمتطلبات املادة ٤ 

من النظام. 

كمــا أن مجلــس اإلدارة مســؤول أيضــًا عن ضمان التزام 
الشــركة بقانون هيئة قطر لألســواق املالية والتشــريعات 
ذات الصلــة ونظــام حوكمة الشــركات والكيانــات القانونية 

املدرجة في الســوق الرئيســية والصادر عن مجلس إدارة 
هيئة قطر لألســواق املالية بموجب القرار رقم )٥( لســنة 

٢٠١٦ وإعــداد “تقريــر حــول االلتزام بقانون هيئة قطر لألســواق 
املاليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بما فيهــا النظام”، على 

النحــو املبيــن في تقرير حوكمة الشــركات.

مسؤوليات القائم بمهام التأكيد
إن مســؤولياتنا هــي إبداء اســتنتاج تأكيــد محدود فيما 

إذا ورد إلــى حــد علمنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقد أن تقرير 
الحوكمــة الصــادر عــن مجلــس اإلدارة، ال يعرض بصورة عادلة، 
مــن جميــع النواحــي الجوهرية، التزام الشــركة بقوانين هيئة 

قطــر لألســواق املالية والتشــريعات ذات الصلــة بما فيها 
النظــام، بنــاًء علــى إجراءات التأكيد املحــدودة الخاصة بنا.

اإلفصاح عن االلتزام بقانون هيئة قطر 
لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة، 

بما في ذلك النظام
لقــد قمنــا بتنفيــذ مهمتنــا وفقًا للمعيــار الدولي الرتباطات 

التأكيــد رقــم ٣٠٠٠ )املعــدل( “ ارتباطــات التأكيد األخرى بخالف 
عمليــات التدقيــق أو مراجعــة املعلومات املاليــة التاريخية” 

الصــادر عــن املجلــس الدولي ملعاييــر التدقيق والتأكيد 
)“IAASB”(. يتطلــب هــذا املعيــار تخطيــط وتنفيذ إجراءاتنا 
للحصــول علــى تأكيــد محــدود فيما إذا قد لفــت انتباهنا 
مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقرير االلتــزام الصادر عن مجلس 

اإلدارة بقانون هيئة قطر لألســواق املالية والتشــريعات 
ذات الصلــة، بمــا فــي ذلك النظام، مأخــوذة ككل، لم يتم 

إعــداده مــن كافــة النواحي املادية، وفقًا لقانــون هيئة قطر 
لألســواق املالية والتشــريعات ذات الصلة، بما في ذلك 

النظام.

تختلــف اإلجــراءات التــي يتم تنفيذها فــي مهام التأكيد 
املحــدود فــي طبيعتهــا وتوقيتها وتكون أقــل نطاقًا منها 

فــي حالــة مهــام التأكيد املعقول، وبالتالي، فإن مســتوى 
التأكيــد الــذي يتــم الحصــول عليه في مهــام التأكيد املحدود 
هــو أقــل بكثيــر مــن التأكيد الذي قد يمكــن الحصول عليه لو 
تــم تنفيــذ مهــام التأكيــد املعقول. لم نقــم بتنفيذ إجراءات 

لتحديــد إجــراءات إضافيــة والتي كان من املمكــن تنفيذها إذا 
كانــت هــذه املهمة مهمــة تأكيد معقول.

تتضمــن مهمــة التأكيــد املحــدود تقييم مخاطــر التحريف 
الجوهــري لتقريــر مجلــس اإلدارة املتعلــق بااللتزام بقانون 

هيئــة قطــر لألســواق املالية والتشــريعات ذات الصلة، 
بمــا فــي ذلــك النظام، ســواء كان ذلك بســبب االحتيال أو 

الخطــأ واالســتجابة للمخاطــر التــي تم تقييمهــا عند الضرورة 
وحســب الظــروف. مهمــة التأكيــد املحدود هو إلــى حد كبير 
أقــل فــي نطاقــه من مهمــة التأكيد املعقول فيمــا يتعلق 

بــكل مــن إجــراءات تقييــم املخاطر، بمــا في ذلك فهم 
الرقابــة الداخليــة، واإلجــراءات املنفذة اســتجابة للمخاطر 

التي تــم تقييمها.

وبنــاًء عليــه، فإننــا ال نعبــر عن رأي تأكيــدي معقول فيما ما 
لــو كان تقريــر مجلــس اإلدارة بااللتزام بقانــون هيئة قطر 

لألســواق املالية والتشــريعات ذات الصلة، بما في ذلك 
النظــام، قــد تــم إعداده ككل، من جميــع النواحي املادية، 

وفقــًا لقانــون هيئة قطر لألســواق املالية والتشــريعات ذات 
الصلــة، بمــا في ذلك النظام.

تقرير مدقق الحسابات املستقل حول اإللتزام بقانون هيئة قطر 
لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة 

الشركات والكيانات القانونية املدرجة بالسوق الرئيسية
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اســتندت اإلجــراءات التــي قمنا بها إلــى حكمنا املهني 
وتضمنــت االستفســارات، ومراقبة األعمــال املنجزة، وفحص 

املســتندات، وتقييم مدى مالءمة سياســات وتقارير 
الشــركة وتوافقها مع الســجالت ذات الصلة.

نظــرًا لظــروف املهمــة، فإننا عنــد تنفيذ اإلجراءات املذكورة 
أعــاله نقوم بما يلي:

إجــراء استفســارات مــن اإلدارة للحصــول على فهم  	
لألعمــال املتبعــة لتحديــد متطلبــات قانــون هيئة 
قطــر لألســواق املاليــة والتشــريعات ذات الصلة، 
بمــا فــي ذلك النظــام )“املتطلبات”(؛ اإلجراءات 

التــي اعتمدتهــا اإلدارة لاللتــزام بهــذه املتطلبات 
واملنهجيــة املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة لتقييم 
االلتــزام بهــذه املتطلبات. وشــمل ذلــك تحليل 

 العمليــات والضوابــط الرئيســية لإلفصــاح عن 
االلتــزام باملتطلبات؛

األخــذ فــي االعتبار اإلفصاحــات من خالل مقارنة  	
محتويــات تقرير حوكمة الشــركة مــع متطلبات 

املــادة )٤( من النظام؛
مطابقــة محتويــات تقريــر حوكمة الشــركة ذات الصلة  	

مع الســجالت األساســية التي يحتفظ بها القســم 
القانوني وقســم االلتزام؛

إجــراء فحــص موضوعي محدود على أســاس انتقائي،  	
عنــد الضــرورة، لتقييم االلتــزام باملتطلبات، ومراجعة 

 األدلــة التــي جمعتها إدارة الشــركة وتقييم ما إذا 
 كان قــد تم الكشــف عن أي مخالفــات للمتطلبات، 

 إن وجــدت، مــن قبــل مجلس اإلدارة، من كل 
النواحي املادية.

ال تتضمــن إجــراءات التأكيــد املحدود تقييــم الجوانب النوعية 
أو فعاليــة اإلجــراءات املعتمــدة مــن قبل اإلدارة لاللتزام 

باملتطلبــات. لذلــك فإننــا ال نقــدم أي تأكيــد فيما ما إذا كانت 
اإلجــراءات التــي اعتمدتهــا اإلدارة تعمل بفعاليــة لتحقيق 

أهداف قانون هيئة قطر لألســواق املالية والتشــريعات ذات 
الصلــة، بمــا في ذلك النظام.

جودة الرقابة واستقالليتنا
خــالل قيامنــا بعملنــا، التزمنا بمتطلبات االســتقالل وفقًا 

ملعاييــر الســلوك الدولية ووفقًا ملتطلبات الســلوك 
األخرى ذات العالقة ملجلس املحاســبين “قواعد ســلوك 

املحاســبين املهنييــن”، والتــي تقوم على املبادئ 
األساســية للنزاهــة واملوضوعيــة والكفــاءة املهنية والعناية 

الواجبة والســرية والســلوك املهني وقواعد الســلوك 
املهنــي ذات العالقــة في دولة قطر. 

هــذا وقــد إلتزمنــا بمســؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا 
لهــذه املتطلبــات والتزامنا باملســؤوليات األخالقية ووفقًا 

ملعاييــر مجلــس الســلوك األخالقي الدولية للمحاســبين.

تطبــق شــركتنا املعيــار الدولــي ملراقبة الجودة رقم )١( 
وبالتالــي تحتفــظ بنظام شــامل ملراقبــة الجودة بما في 

ذلــك السياســات واإلجــراءات املوثقة فيمــا يتعلق بااللتزام 
باملتطلبــات األخالقيــة واملعايير املهنيــة واملتطلبات 

القانونيــة والتنظيميــة املعمول بها.

القيود الكامنة
يعتمــد العديــد مــن اإلجراءات التي تتبعهــا الكيانات العتماد 

الحوكمــة واملتطلبــات القانونيــة علــى املوظفين الذين 
يطبقــون اإلجــراءات، وتفســيرهم للهدف من هذا اإلجراء، 

وتقييمهــم فيمــا إذا كان إجــراء االلتزام قــد تم تنفيذه 
بفعاليــة، وفــي بعــض الحــاالت ال يتم االحتفــاظ بأثر التدقيق. 

ومــن املالحــظ أيضــًا أن تصميم إجراءات االلتزام ســيتبع 
أفضــل املمارســات التــي تختلــف من كيــان إلى آخر ومن بلد 

إلــى آخــر، والتي ال تشــكل مجموعة واضحــة من املعايير 
للمقارنــة معها.

تخضــع معلومــات األداء غيــر املاليــة لقيــود كامنة أكثر من 
املعلومــات املاليــة، نظــرا لخصائص تقريــر الحوكمة والطرق 

املســتخدمة لتحديــد هذه املعلومات.

معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة مســؤول عن املعلومات األخرى. تشــتمل 
املعلومــات األخــرى علــى تقرير حوكمة الشــركة )ولكنها ال 

تتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول االلتزام بقانــون هيئة قطر 
لألســواق املالية والتشــريعات ذات الصلة بما في ذلك 

النظــام “الــوارد فــي )” تقرير مجلــس اإلدارة ”( والذي حصلنا 
عليــه قبل تاريــخ هذا التقرير.

إن اســتنتاجنا حول تقرير حوكمة الشــركات الصادر عن 
مجلس اإلدارة بشــأن االلتزام بقوانين هيئة قطر لألســواق 

املاليــة والتشــريعات ذات الصلــة بمــا في ذلك النظام ال 
يتضمــن املعلومــات األخــرى، وال نعبر عن أي شــكل من 

أشــكال االســتنتاج التأكيدي بشأنها. 
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فيمــا يتعلــق بمهامنــا حول تقرير حوكمة الشــركة، فإن 
مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات األخرى املحددة أعاله ، 

وبذلــك ، نقــوم بتحديــد فيمــا إذا كانــت املعلومات األخرى غير 
متوافقــة جوهريــًا مــع تقرير حوكمة الشــركة أو املعلومات 
التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنا بهــذه املهمة، أو يبدو أنها 

محرفة بشــكل مادي. 

إذا تبيــن لنــا، بنــاًء علــى اإلجراءات التــي قمنا بها، وبناًء 
علــى املعلومــات األخــرى التــي حصلنا عليهــا قبل تاريخ هذا 
التقريــر، أن هنــاك خطــأ جوهريًا في هــذه املعلومات األخرى، 
فنحــن مطالبــون باإلفصــاح عــن هذه الحقيقــة. ليس لدينا ما 

نفصــح عنــه في هذا الصدد. 

إذا تبيــن لنــا عنــد قــراءة التقرير الكامل لحوكمة الشــركة، 
وجــود خطــأ جوهــري فيه، فنحن مطالبون بإبالغ املســؤولين 

عــن الحوكمــة وهيئــة قطر لألســواق املالية بهذا األمر.

االستنتاج
بنــاء علــى إجــراءات التأكيد املحــدود املوضحة في هذا 

التقريــر، لــم يلفــت انتباهنا أي شــيء يجعلنــا نعتقد أن تقرير 
مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانون هيئة قطر لألســواق 
املاليــة والتشــريعات ذات الصلــة ، بمــا في ذلك النظام، 

كمــا هــو وارد فــي تقرير حوكمة الشــركات الصادر عن 
مجلــس اإلدارة، ال يعــرض بصــورة عادلة، مــن جميع النواحي 

الجوهرية، التزام الشــركة بقانون هيئة قطر لألســواق 
املاليــة والتشــريعات ذات الصلــة، بما في ذلــك النظام كما 

في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠.

مورســتيفنز وشركاه – محاســبون قانونيون

فتحــي أبو فرح
شريك

ســجل مراقبي الحســابات القطري رقم )٢٩٤(
 ســجل مدققي الحســابات لدى هيئة قطر لألســواق 

املاليــة رقم )١٢٠١٨٩(

الدوحــة – دولة قطر
١٧ مارس ٢٠٢١
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املحترمين إلى الســادة / املســاهمين 
شــركة بلدنا )ش.م.ع.ق( 

الدوحــة – دولة قطر

تقريــر عــن تقييــم مجلس اإلدارة ملــدى مالءمة تصميم 
وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل أنظمة الرقابــة الداخلية على 

التقاريــر املاليــة للعمليــات الجوهرية كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠ لشــركة بلدنا ش.م.ع.ق. )“الشــركة”(، وشــركاتها 

التابعــة )ويشــار إليهــا مجتمعــة ب “املجموعــة(” فيما يتعلق 
بتقريــر حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونية املدرجة في 

الســوق الرئيســية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر 
األســواق املالية وفقا للقرار رقم )٥( لســنة ٢٠١٦. 

وفقــًا ملتطلبــات املــادة ٢٤ من نظام حوكمة الشــركات 
والكيانات القانونية املدرجة في الســوق الرئيســية 

الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئة قطر األســواق املالية 
بموجــب للقــرار رقــم )٥( لســنة ٢٠١٦ ، قمنــا بتنفيذ مهمة 

تأكيــد معقــول حــول تقرير مجلس اإلدارة بشــأن تقييم مدى 
تصميــم وتطبيــق وفعالية تشــغيل أنظمــة الرقابة الداخلية 

علــى التقاريــر املاليــة للمجموعــة كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، 
بنــاء علــى اإلطــار الصادر من قبل لجنــة املنظمات الراعية 

.”COSO framework“ للجنــة تريــد واي

 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 
والقائمين على الحوكمة 

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تطبيــق والحفاظ على رقابة 
داخليــة فعالــة متعلقــة بإعداد التقارير املالية. تشــمل 

هــذه املســؤولية تصميــم وتطبيــق والحفاظ على رقابة 
داخليــة متعلقــة بإعــداد وعرض عــادل للبيانات املالية 

املوحــدة خاليــة مــن األخطاء الجوهرية، ســواء كانت ناتجة عن 
االحتيال أو الخطأ، واختيار السياســات املحاســبية املناســبة 
وتطبيقهــا، وإجــراء التقديــرات واألحكام املحاســبية املعقولة 

فــي مختلف الظروف.

يتــم تقديــم تقييــم املجموعة لنظام الرقابــة الداخلية من 
قبــل اإلدارة إلــى مجلــس اإلدارة على شــكل تقرير الرقابة 

الداخليــة لــإلدارة متضمنــًا تقرير حوكمة الشــركة، والذي 
يتضمن:  

تقييــم اإلدارة ملــدى مالءمة التصميــم والتنفيذ  	
والفعاليــة التشــغيلية إلطــار الرقابــة الداخلية على 

التقاريــر املالية ؛
وصــف العمليــة والرقابــة الداخلية علــى إعداد التقارير  	

املاليــة للعمليــات الجوهريــة )تكنولوجيا املعلومات 
العامــة ورقابــة التطبيــق ، والرقابة على مســتوى 

املنشــأة ، واإليرادات ، واملبالغ املســتحقة القبض 
، وإدارة املخــزون ، واألصــول الثابتــة ، وإدارة الخزانة 
والنقــد ، واألصــول البيولوجية ، وكشــوف الرواتب ، 

والتقاريــر املاليــة واإلقفال الدوري للســجالت املالية(؛
أهــداف الرقابــة ؛ بمــا في ذلك تحديــد املخاطر التي  	

تهــدد تحقيــق أهداف الرقابة ؛
تصميــم وتنفيــذ والحفاظ علــى أنظمة الرقابة  	

لتحقيــق أهــداف الرقابــة املعلنة ؛ و
تحديــد الثغــرات واإلخفاقــات في الســيطرة ؛ وكيفية  	

معالجتهــا ؛ ووضــع إجــراءات ملنــع مثل هذه اإلخفاقات 
أو لســد فجوات السيطرة.

قامــت املجموعــة بتقييــم التصميم والتنفيــذ والفعالية 
التشــغيلية لنظــام الرقابــة الداخليــة الخــاص بها كما في ٣١ 

ديســمبر ٢٠٢٠ ، بنــاًء علــى املعاييــر املحددة في الرقابة 
الداخليــة - اإلطــار املتكامــل ٢٠١٣ الصادر عــن لجنة املنظمات 

الراعيــة للجنــة تريد واي “COSO framework”. تشــمل هذه 
املســؤوليات تصميــم رقابــة مالية داخلية مناســبة تضمن 

ســير أعمالها بشــكل منظم وفعال، بما في ذلك:

االلتزام بسياســات املجموعة. 	
حمايــة أصولها ؛ 	
منــع وكشــف عمليــات االحتيال واألخطاء ؛ 	
دقة واكتمال الســجالت املحاســبية ؛ 	
إعــداد معلومــات ماليــة موثوقة في الوقت  	

املناسب؛ 
االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح املعمــول بها، بما في  	

ذلك قانون هيئة قطر لألســواق املالية والتشــريعات 
ذات الصلــة ونظــام حوكمة الشــركات والكيانات 

القانونية املدرجة في الســوق الرئيســية والصادر 
عــن مجلــس إدارة هيئة قطر لألســواق املالية 

بموجب القرار رقم )٥( لســنة ٢٠١٦.

تقرير مدقق الحسابات املستقل حول مالئمة تصميم 
وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد 

التقارير املالية
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مسؤوليات القائم بمهام التأكيد
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي تأكيــد معقــول عن عدالة عرض 

“تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمة الرقابــة الداخلية على 
إعــداد التقاريــر املاليــة” الوارد في تقرير حوكمة الشــركات 

بنــاًء علــى املعاييــر الواردة في اإلطــار الصادر عن لجنة 
 ”COSO framework“ املنظمــات الراعيــة للجنــة تريد واي

بمــا فــي ذلك اســتنتاجها بشــأن فعالية التصميــم والتطبيق 
والفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الداخليــة للمجموعة على 

التقاريــر املاليــة “للعمليــات الجوهرية” املعروضة في 
تقريــر حوكمــة الشــركة لتحقيق أهــداف الرقابة ذات الصلة 

واملنصــوص عليهــا فــي وصف العمليــات ذات الصلة بناًء 
علــى إجراءات التأكيــد الخاصة بنا.

اإلفصاح عن الرقابة الداخلية على إعداد 
التقارير املالية

لقــد قمنــا بتنفيــذ مهمتنــا وفقــًا للمعيــار الدولي الرتباطات 
التأكيــد ٣٠٠٠ )املعــدل( “ارتباطــات التأكيد بخــالف عمليات 

التدقيــق أو مراجعــة املعلومــات املاليــة التاريخية” الصادرة 
 .)”IAASB“( عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيد الدولي

يتطلــب هــذا املعيــار تخطيــط وتنفيذ إجراءاتنــا للحصول 
علــى تأكيــد معقــول حــول تقرير الرقابــة الداخلية لإلدارة 

بشــأن تقييــم مدى مالءمــة تصميم وتطبيــق والفعالية 
التشــغيلية للرقابــة الداخليــة للمجموعــة علــى التقارير 

املاليــة للعمليــات الجوهريــة )تكنولوجيــا املعلومــات العامة 
وضوابــط التطبيــق، والضوابط على مســتوى املنشــأة، 
واإليــرادات، والذمــم املدينة، وإدارة املخزون، واألصول 

الثابتــة، وإدارة الخزانــة والنقد، واألصــول البيولوجية، 
وكشــوف الرواتــب، والتقاريــر املالية، واإلقفال الدوري 

للســجالت املاليــة( مــن جميع النواحي املاديــة، لتحقيق 
أهــداف الرقابــة املنصــوص عليها في وصــف العمليات ذات 
الصلــة مــن قبــل اإلدارة، بنــاًء على لجنــة املظمات الراعية 

.COSO للجنــة تريد واي

تعتبــر العمليــة هامــة إذا كان مــن املتوقع بشــكل معقول أن 
يؤثــر أي خطــأ ناتــج عــن احتيال أو خطأ في ســير املعامالت 

أو مبلــغ البيانــات املاليــة على قرارات مســتخدمي البيانات 
املاليــة. لغــرض هــذه املهمة ، فــإن العمليات التي تم 

تحديدهــا علــى أنهــا مهمة هي: )اإليــرادات، الذمم املدينة، 
إدارة املخــزون، األصــول الثابتــة، وإدارة الخزانة والنقد، وإدارة 

االســتثمار، وكشــوف الرواتب، وإعداد التقارير املالية 
واإلقفــال الدوري للســجالت املالية(.

تتضمــن مهمــة التأكيــد مــن هذا النوع أيضــًا تقييم مجلس 
اإلدارة ملــدى مالءمــة التصميم والتنفيــذ والفعالية 

التشــغيلية للرقابــة في مؤسســة مــا وتتضمن تنفيذ 
إجــراءات للحصــول على أدلة حول مالءمــة التصميم 

والفعاليــة التشــغيلية للرقابة. 

تضمنــت إجراءاتنــا بشــأن الرقابة الداخليــة على التقارير 
املاليــة ما يلي:

الحصــول علــى فهــم للرقابة الداخليــة على التقارير  	
املاليــة للعمليــات الجوهرية ؛

تقييــم مخاطــر وجــود ضعف جوهري ؛ و 	
اختبــار وتقييــم التصميم والتنفيــذ والفعالية  	

التشــغيلية للرقابــة الداخلية على أســاس املخاطر 
التي تــم تقييمها.

عنــد تنفيــذ مهمتنــا، حصلنــا على فهــم للمكونات التالية 
الرقابة: لنظام 

الرقابة 	 بيئة 
تقييــم املخاطر 	
الرقابة 	 أنشطة 
واالتصاالت 	 املعلومات 
اإلشراف 	

تعتمــد اإلجــراءات املختــارة علــى حكمنا، بما فــي ذلك تقييم 
مخاطــر التحريــف الجوهري ملالءمــة التصميم وفعالية 

التشــغيل، ســواء كان ذلك بســبب االحتيال أو الخطأ. تضمنت 
إجراءاتنــا أيضــًا تقييــم املخاطــر التي لم يتــم تصميم الرقابة 

بشــكل مناســب أو تشــغيلها بفعالية لتحقيق أهداف الرقابة 
ذات الصلــة الــواردة فــي تقرير حوكمة الشــركة. تضمنت 
إجراءاتنــا اختبــار الفعالية التشــغيلية لتلــك الرقابة التي 

نعتبرهــا ضروريــة لتقديــم تأكيد معقــول بأن أهداف الرقابة 
ذات الصلــة الــواردة فــي تقرير حوكمة الشــركة قد تحققت.

نعتقــد أن األدلــة التــي حصلنــا عليها كافية ومناســبة لتوفير 
أســاس الســتنتاجنا بشــأن بيان الرقابة الداخلية لإلدارة حول 

تقييمهــم ملــدى مالءمــة التصميم والفعالية التشــغيلية 
للرقابــة الداخليــة للمجموعــة علــى التقارير املالية.

جودة الرقابة واستقالليتنا
خــالل قيامنــا بعملنــا، التزمنا بمتطلبات االســتقالل وفقًا 

ملعاييــر الســلوك الدولية ووفقًا ملتطلبات الســلوك 
األخرى ذات العالقة ملجلس املحاســبين “قواعد ســلوك 

املحاســبين املهنييــن”، والتــي تقوم على املبادئ 
األساســية للنزاهــة واملوضوعيــة والكفــاءة املهنية والعناية 

الواجبة والســرية والســلوك املهني وقواعد الســلوك 
املهنــي ذات العالقــة فــي دولة قطر. هــذا وقد إلتزمنا 
بمســؤولياتنا األخالقيــة األخرى وفقا لهــذه املتطلبات 

والتزامنــا باملســؤوليات األخالقية ووفقــًا ملعايير مجلس 
الســلوك األخالقي الدولية للمحاســبين.
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تطبــق شــركتنا املعيــار الدولــي ملراقبة الجودة رقم )١( 
وبالتالــي تحتفــظ بنظام شــامل ملراقبــة الجودة بما في 

ذلــك السياســات واإلجــراءات املوثقة فيمــا يتعلق بااللتزام 
باملتطلبــات األخالقيــة واملعايير املهنيــة واملتطلبات 

القانونيــة والتنظيميــة املعمول بها.

 معنى الرقابة الداخلية على إعداد  
التقارير املالية

إن الرقابــة الداخليــة للمنشــأة على إعــداد التقارير املالية 
هــي نظــام مصمــم لتقديم تأكيد معقــول فيما يتعلق 

بموثوقيــة التقاريــر املاليــة وإعداد البيانــات املالية لألغراض 
الخارجيــة وفقــًا ملعاييــر التقارير املالية الدولية. تشــتمل 

الرقابــة الداخليــة إلعــداد التقارير املالية للمنشــأة على تلك 
السياســات واإلجراءات التي:

تتعلــق بحفــظ الســجالت بتفاصيــل معقولة، وتعكس . ١
بدقــة وعدالــة املعامــالت والتصرف في أصول 

املنشأة ؛
تقديــم تأكيــد معقــول بأن املعامالت يتم تســجيلها . ٢

حســب الضرورة للســماح بإعداد البيانات املالية وفقًا 
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املالية، وأن متحصالت 
ونفقــات املنشــأة تتــم فقط وفقــًا لتفويضات من 

إدارة املنشــأة ؛ و
تقديــم تأكيــد معقــول فيمــا يتعلق بالوقاية أو . ٣

الكشــف في الوقت املناســب عن االســتحواذ 
غيــر املصــرح بــه أو اســتخدام أو التخلص من أصول 

املنشــأة التــي يمكــن أن يكون لهــا تأثير جوهري على 
البيانــات املالية املوحدة.

القيود الكامنة
بســبب القيــود الكامنــة في الرقابة املاليــة الداخلية على 
التقاريــر املاليــة وااللتــزام بالقوانيــن واللوائح ذات الصلة ، 

بمــا فــي ذلــك احتمــال التواطؤ أو تجاوز اإلدارة غير الســليمة 
ألنظمــة الرقابــة، قــد تحدث أخطاء جوهرية بســبب الخطأ 

أو االحتيــال وال يتــم اكتشــافها. لذلــك، قــد ال تمنع الرقابة 
الداخليــة علــى إعــداد التقارير املالية أو تكتشــف جميع 

األخطــاء أو اإلهمــال فــي ســير املعامالت أو اإلبالغ عنها، 
وبالتالــي ال يمكــن أن توفــر تأكيــدًا مطلقــًا بأن أهداف الرقابة 
ســيتم تحقيقهــا كمــا أن توقعــات أي تقييــم للرقابة املالية 

الداخليــة علــى التقاريــر املالية للفترات املســتقبلية معرضة 
لخطــر أن تصبــح الرقابــة املالية الداخليــة على التقارير 

املاليــة غيــر كافيــة بســبب التغيرات في الظروف، أو أن 
درجــة االلتــزام بالسياســات أو اإلجراءات قد تتدهور.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فإن أنشــطة الرقابة التي تــم تصميمها 
وتنفيذها وتشــغيلها كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ املشــمولة 

بتقريــر التأكيــد الخــاص بنــا لن تعالــج بأثر رجعي أي نقاط 
ضعــف أو أوجــه قصــور كانت موجودة فــي الرقابة الداخلية 

علــى التقاريــر املاليــة و االلتزام بالقوانيــن واللوائح املعمول 
بهــا قبــل تاريــخ تفعيل هذه الرقابة.

معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة مســؤول عن املعلومات األخرى. تشــتمل 

املعلومــات األخــرى علــى تقرير حوكمة الشــركة ولكنها ال 
تتضمــن تقرير الرقابــة الداخلية لإلدارة.

إن اســتنتاجنا حــول تقريــر مجلس اإلدارة بشــأن ضوابط الرقابة 
الداخليــة ال يتضمــن املعلومــات األخــرى وال نقوم بذلك، ولن 

نبدي أي شــكل من أشــكال التأكيد بشــأنها.

إذا تبيــن لنــا، بنــاًء علــى اإلجراءات التــي قمنا بها، وبناًء 
علــى املعلومــات األخــرى التــي حصلنا عليهــا قبل تاريخ هذا 
التقريــر، أن هنــاك خطــًأ جوهريًا في هــذه املعلومات األخرى، 
فنحــن مطالبــون باإلفصــاح عــن هذه الحقيقــة. ليس لدينا ما 

نفصــح عنــه في هذا الصدد. 

إذا تبيــن لنــا عنــد التقريــر الكامل لحوكمة الشــركة، وجود 
خطــأ جوهــري فيــه، فنحن مطالبون بإبالغ املســؤولين عن 

الحوكمــة وهيئــة قطر لألســواق املالية بهذا األمر.

الــرأي 
فــي رأينــا، أن تقريــر مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة 

الداخليــة علــى إعــداد التقارير املالية املعروض في تقرير 
حوكمة الشــركات الســنوي، تم بيانه بصورة عادلة، من جميع 

النواحــي الجوهريــة، بناًء على املعايير الواردة في اإلطار 
 COSO“ الصــادر عــن لجنــة املنظمات الراعية للجنة تريد واي

framework” متضمنًا إســتنتاج مجلس اإلدارة عن فعالية 
تصميم وتطبيق وفعالية تشــغيل الرقابة الداخلية على 

إعداد البيانات املالية كما في٣١ ديســمبر ٢٠٢٠.

مورســتيفنز وشركاه – محاســبون قانونيون

فتحــي أبو فرح
شريك

ســجل مراقبي الحســابات القطري رقم )٢٩٤(
 ســجل مدققي الحســابات لدى هيئة قطر لألســواق 

املاليــة رقم )١٢٠١٨٩(
١٧ مارس ٢٠٢١ الدوحــة – دولــة قطــر 
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البيانات املالية 
املوحدة 
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املحترمين إلى السادة / املساهمين  
شركة بلدنا )ش.م.ع.ق( 

الخور - دولة قطر

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الــرأي 
لقــــد قمنـــا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املـــرفقة لشــركة بلدنا )ش.م.ع.ق( )“الشــركة”(، وشــركاتها التابعة )يشــار 

إليهــم جميعــًا ب “املجموعــة”(، والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالي املوحد كما فــــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، وبيان الربح أو 
الخســارة والدخـــــل الشــامل اآلخر املوحد، وبيان التغيرات في حقوق املســاهمين املوحد، وبيان التدفقات النقديــــة املوحد 

للفترة من ٢ ديســمبر ٢٠١٩ )تاريخ التأســيس(  وحتى ٣١ ديســمبر٢٠٢٠ ، وملخصا للسياســات املحاســبية الهامة وإيضاحات 
أخرى. تفسيرية 

فــى رأينــا، إن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة تظهــر بصورة عادلة مــن كافة النواحي الجوهريــة، املركز املالي املوحد 
للمجموعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، وأدائهــا املالــي املوحــد وتدفقاتهــا النقدية املوحدة للفترة من ٢ ديســمبر ٢٠١٩ 

)تاريــخ التأســيس( وحتــى ٣١ ديســمبر٢٠٢٠ وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير املالية.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا بموجــب تلك املعايير موضحة في فقرة “مســؤوليات 
مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة” مــن تقريرنا. نحن مســتقلون عن املجموعة وفقا ملعايير الســلوك 

الدوليــة ملجلــس املحاســبين” قواعــد الســلوك للمحاســبين املهنيين” وقواعد الســلوك املهني واملتعلقــة بتدقيقنا 
للبينــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة فــي دولــة قطــر. ولقــد التزمنا بمســؤولياتنا األخالقية األخرى. نعتقــد أن أدلة التدقيق 

الثبوتيــة التــى حصلنــا عليهــا كافية ومالئمة لتوفير أساســًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية، بحســب تقديرنــا املهنــي، هــي األمــور األكثر أهمية فــي تدقيقنا لهذه البيانــات املالية املوحدة 
للفتــرة الحاليــة. وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور في ســياق تدقيقنا للبيانــات املالية املوحدة ككل، وفي تكويــن رأينا حولها، وال 

نبــدي رأًيا منفصاًل بشــأنها.

تقرير مدقق الحسابات املستقل

كيفيــة تنــاول أمور التدقيق الرئيســية خــالل عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيســية

االعتراف باإليرادات
اعترفــت املجموعــة بإيــرادات بقيمة ٨١٤,٧٨٦,٢٢١ ريال 

قطري من األنشــطة الزراعية.

تتــم ترتيبــات مبيعــات املجموعة على أســاس نقطة 
البيــع، مــع توفيــر حقوق اإلرجــاع للعمالء في حالة 

انتهــاء صالحيــة املنتج املباع.

لقــد حددنــا االعتراف باإليرادات كأمر تدقيق رئيســي 
ألنه أحد مؤشــرات األداء الرئيســية للمجموعة وينشــأ 
عنــه مخاطــر متأصلــة في التحريــف لتلبية توقعات أو 

أهداف محددة.

قمنــا بفحــص اإليــرادات من خــالل مجموعة من اختبارات 
الرقابــة وتحليــل البيانــات وإجراءات التدقيــق التفصيلية 

والتــي تغطــي على وجه الخصوص:

تحديــث فهمنــا لعمليات اإليــرادات الهامة وتحديد  	
الضوابــط ذات الصلــة )بمــا في ذلك أنظمــة تكنولوجيا 

املعلومــات والتقارير( ؛
إجــراء اختبــارات الرقابة اآلليــة واليدوية واالختبارات  	

التفصيليــة للتأكــد مــن دقة واكتمال اإليرادات ؛
اختبــار الضوابــط العامــة التي تغطي مخاطــر تكنولوجيا  	

املعلومــات املنتشــرة حول أمان الوصــول للمعلومات 
وتغييــر اإلدارات ومراكــز البيانــات وعمليات الشــبكة ؛

اختبــار الرقابــة علــى تطبيــق تكنولوجيا املعلومات  	
حــول املدخــالت والتحقــق من صحــة البيانات ومعالجة 

املعامالت؛
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن املعلومــات األخــرى. تشــتمل املعلومــات األخــرى على التقرير الســنوي والذي مــن املتوقع أن يكون 

متاحــا لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مدقق الحســابات املســتقل . ال تتضمــن املعلومات األخرى البيانات املاليــة املوحدة وتقرير 
مدقــق الحســابات الخاص بنا.

كيفيــة تنــاول أمور التدقيق الرئيســية خــالل عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيســية

راجــع اإليضاحــات التاليــة حول البيانــات املالية املوحدة:

إيضاح ٣-٢: السياســات املحاســبية الهامة 	
إيضــاح ٤: اإليرادات 	
إيضــاح ٣-٣: األحــكام املحاســبية الهامة والتقديرات  	

والفرضيات

تقييم واختبار السياســات املحاســبية إليرادات  	
للمجموعــة، بمــا فــي ذلك األحكام الرئيســية والتقديرات 

املطبقــة مــن قبــل اإلدارة في ضــوء متطلبات املعيار 
الدولــي للتقاريــر املالية ١٥؛

تحليــل البيانــات واملراجعــات التحليلية ملصادر اإليرادات  	
الهامة؛

اختبــار والتحقــق مــن الضوابــط املطبقة على نظام  	
االعتراف باإليرادات.

عــالوة علــى ذلــك، أصدرنا تعليمــات وتأكدنا من أن مدققي 
مكونــات الكيانــات الهامــة للمجموعــة قد نفذوا إجراءات 
تدقيق متســقة كما هو مذكور أعاله، حســب ما يلزم.

نقــوم أيًضــا بتقييــم العرض العام وهيــكل ومحتوى اإلفصاحات 
املتعلقــة باإليــرادات فــي إيضــاح ٣-٢، ٣-٣ و ٤ حول البيانات 

املالية املوحدة.
التقييم العادل للموجودات البيولوجية

يتطلــب معيــار املحاســبة الدولي ٤١ “الزراعة” قياس 
األصــول البيولوجيــة بالقيمــة العادلــة ناقًصا تكاليف 

البيــع، مــا لــم يكن من املمكن قيــاس القيمة العادلة 
بشكل موثوق. 

رصيــد األصــول البيولوجيــة للمجموعة، والتي يتم 
قياســها بالقيمــة العادلــة ناقًصــا تكلفة البيع. 

اســتخدمت اإلدارة طريقــة التقييــم التــي تم تطويرها 
بناًء على املعلومات الســابقة واالفتراضات وأســعار 
ســوق املاشــية من نفس العمر والحمل واإلرضاع 

الحليب. وإنتاج 

يتضمــن احتســاب القيمــة العادلة للموجودات 
البيولوجيــة درجــة كبيــرة من األحــكام، وخاصة فيما 

يتعلق بالتكاليف اإلضافية وأســعار ســوق األبقار 
والعجول.

راجــع اإليضاحــات التاليــة حول البيانــات املالية املوحدة:

إيضاح ٣-٢: السياســات املحاســبية الهامة 	
إيضــاح ١٤: املوجــودات البيولوجية 	

تضمنــت إجــراءات التدقيق التــي قمنا بها:
فهــم آليــة اإلدارة فــي جمع املعلومــات لدعم االفتراضات  	

واملدخــالت الرئيســية املعتمدة فــي تقييم املوجودات 
البيولوجيــة وتقييــم املعلومــات بناًء علــى معرفتنا 

باملجموعــة وإجــراءات التدقيــق األخرى التي تــم تنفيذها.
تحديــد األســاليب املتبعة فــي تقييم املوجودات  	

البيولوجيــة بالرجــوع إلــى متطلبات معايير املحاســبة 
الســائدة بالتشــاور مع فريقنا التقني.

التقييــم على أســاس العينــات، بيانات املدخالت  	
املســتخدمة فــي تقييــم املوجــودات البيولوجية، بما في 
ذلــك تكاليــف التربيــة، وحجم إنتــاج الحليب ومعدالت الذبح، 

بنــاًء علــى البيانــات التاريخية املتاحة.
تقييــم مــدى كفايــة اإلفصاح في البيانــات املالية، بما  	

فــي ذلــك اإلفصاح عن االفتراضات الرئيســية واألحكام 
وتحليل الحساســية.
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إن رأينــا حــول البيانــات املاليــة املوحــدة ال يتنــاول املعلومــات األخــرى، حيث أننا ال نبدي أي تأكيد أو اســتنتاج بشــأنها.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة، فــإن مســؤوليتنا تتمثل باالطالع على املعلومــات األخرى، حيث نقوم 
بتحديــد فيمــا إذا كانــت هــذه املعلومــات األخــرى غيــر متوافقة جوهريا مــع البيانات املالية املوحــدة أو املعلومات التي 

حصلنــا عليهــا خــالل قيامنــا بأعمــال التدقيــق، أو تلــك التي يتضــح بطريقة أخرى أنها تتضمــن أخطاء جوهرية.

إذا اســتنتجنا، اســتناًدا إلــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى املعلومــات األخرى التــي حصلنا عليها قبل تاريــخ تقرير املدقق هذا، 
أن هنــاك خطــأ جوهرًيــا فــي هــذه املعلومــات األخــرى، فنحــن مطالبــون باإلبالغ عن هــذه الحقيقة. ليس لدينا مــا نبلغ عنه في 

هذا الصدد.

مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانات املالية املوحــدة وفقًا للمعايير الدوليــة للتقارير 

املاليــة، وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطري املعمول بها والنظام األساســي للشــركة، واالحتفــاظ بأنظمة الرقابة 
الداخليــة التــي تعتبرهــا اإلدارة ضروريــة لغــرض إعــداد البيانــات املاليــة املوحدة بصورة عادلة خالية مــن األخطاء الجوهرية، 

ســواًء كانت ناشــئة عن االحتيال أو الخطأ.

كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املجموعــة على االســتمرار في العمل بمبدأ االســتمرارية عنــد إعداد البيانات 
املاليــة املوحــدة، واإلفصــاح عــن املســائل املتعلقــة بمبدأ االســتمرارية، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك، واســتخدام أســاس 

مبــدأ االســتمرارية للمحاســبة مــا لــم تعتــزم اإلدارة إمــا تصفيــة املجموعة أو وقف العمليات التشــغيلية، أو ليــس لديها بديل 
واقعــي يحــول دون ذلــك. 

إن القائميــن بالحوكمــة مســؤولون عــن اإلشــراف علــى عملية إعداد التقارير املاليــة للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعة فيما إذا كانــت البيانات املالية املوحــدة ككل خالية من 

األخطــاء الجوهريــة،  ســواء الناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ، وإصدار تقرير مدقق الحســابات والذي يشــمل على رأينــا. ويعد الضمان 
املعقــول هــو مســتوى عــال مــن  الضمانــات، ولكنــه ال يشــكل ضمانًا بأن عمليــة التدقيق التي تمت وفقــًا ملعايير التدقيق 

الدوليــة ستكشــف دائمــًا األخطــاء الجوهريــة حــال  وجودهــا. إن األخطاء قد تنشــأ عــن طريق الغش أو الخطــأ، وتعتبر تلك األخطاء 
جوهريــة، إذا كان مــن املمكــن توقــع انهــا ســتؤثر، منفــردة  أو فــى مجملها، على القــرارات اإلقتصادية للمســتخدمين التى تم 

اتخاذهــا على أســاس القوائم املالية. 

كجــــزء مــــن   التدقيــق وفقــًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة، اعتمدنــا على تقديرنــا املهني وتم الحفاظ على الشــكوك املهنية 
خــالل جميــع مراحــل  التدقيق. كمــا قمنا أيضًا بـ: 

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات املالية املوحدة، ســواء الناتجة عن الغــش أو الخطأ، وتصميم  	
وتنفيــذ  إجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك املخاطــر، والحصول على أدلــة تدقيق كافية ومالئمــة لكي توفر لنا 
أساســًا مقبــواًل لتمكيننــا  مــن إبــداء رأينــا. إن مخاطــر عدم الكشــف عن أيــة أخطاء جوهرية ناتجة عــن الغش يكون أعلى 
مــن تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث  أن االحتيــال قد يشــتمل على التواطــؤ والتزوير والحذف املتعمد وســوء التمثيل أو 

تجــاوز ضوابــط الرقابة الداخلية. 
الحصــول علــى فهــم للضوابــط الداخليــة املتعلقــة بالتدقيــق وذلــك لتصميم إجراءات التدقيق املناســبة فى ظل  	

الظــروف، وليــس  بغــرض إبداء رأى حــول فعالية الضوابط الداخليــة للمجموعة. 
تقييــم مــدى مالئمــة السياســات املحاســبية املتبعــة و مدى معقولية التقديرات املحاســبية واإليضاحــات املتعلقة  	

بهــا التــي تــم إعدادها  من قبل اإلدارة. 
اســتنتاج مــدى مالئمــة إتبــاع اإلدارة ملبــدأ االســتمرارية املحاســبي وبناًء علــى أدلة التدقيق التي تــم الحصول عليها،  	

فــى حــال وجــود  حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقة بأحــداث أو ظروف يمكن أن تثير شــكوكًا جوهرية حول قدرة 
املجموعــة علــى االســتمرار.  وفــي حــال اســتنتاجنا بوجــود حالة جوهرية من عــدم اليقين، يتوجب علينــا لفت االنتباه 

فــي تقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا إلــى  اإليضاحــات ذات الصلة الواردة في البيانــات املالية املوحدة، أو أن نقوم 
بتعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإليضاحــات غيــر كافيــة. هــذا  ونعتمد فى اســتنتاجنا على أدلة التدقيــق التي تم الحصول 
عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنا. ومع ذلــك، فإن  األحداث أو الظروف املســتقبلية من املمكن 

أن تــؤدى إلــى توقــف أعمــال املجموعة عن االســتمرار في العمل بمبدأ االســتمرارية. 
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تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املوحــدة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنة فيها، بمــا في ذلك اإليضاحات،  	
وفيمــا إذا كانــت  البيانــات املاليــة املوحــدة تظهــر املعامــالت واألحداث ذات العالقة بطريقــة تحقق العرض العادل. 

الحصــول علــى أدلــة التدقيــق املناســبة الكافيــة فيمــا يتعلق باملعلومات املالية من الشــركات أو األنشــطة التجارية  	
داخــل املجموعــة  إلبــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املوحدة. إننا مســؤولون عن التوجيه واإلشــراف والقيام بأعمال 

التدقيــق للمجموعــة، ونتحمــل  كامل املســؤولية عن رأينــا حول التدقيق. 

نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، على ســبيل املثــال ال الحصر، بنطاق العمــل املخطط له وتوقيت 
التدقيــق ونتائــج  التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهرى فى نظام الرقابــة الداخلى يتبين لنا من خــالل تدقيقنا. 

كمــا نــزود املكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا امتثلنــا للمتطلبات األخالقيــة ذات الصلة فيما يتعلق باالســتقاللية، 
ونطلعهــم علــى جميــع العالقــات واملســائل األخــرى التي قد تؤثر بشــكل معقول علــى اســتقالليتنا، والضمانات الوقائية 

ذات الصلــة إذا اقتضــى األمر.

مــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة بهــا، نحــدد تلك األمور التي كانــت أكثر أهمية في تدقيــق البيانات املالية 
املوحــدة للفتــرة الحاليــة، التــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنــا حول التدقيق إال إذا 
حــال قانــون أو أنظمــة دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نادرة للغاية أن ال يتم اإلفصــاح عن أمر معين 

فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنه عواقب ســلبية أن تفوق املنفعة العامــة املتحققة منه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
باإلضافــة إلــى ماســبق، كمــا هــو متطلــب في قانون الشــركات التجارية القطري، فإننــا نفصح عما يلي: 

برأينــا أيضــًا أن املجموعــة تحتفــظ بســجالت منتظمــة وأن املخــزون تــم جرده على النحو الواجــب وأن محتويات تقرير  	
مجلــس اإلدارة تتوافــق مــع البيانات املاليــة للمجموعة.

حصلنــا علــى كافــة املعلومــات والتفســيرات التى رأيناها ضرورية ألغــراض تدقيقنا. 	
وفــي اعتقادنــا، وفــي حــدود املعلومــات التــى توافــرات لدينا، لم تقــع خالل الفترة املاليــة مخالفات ألحكام قانون  	

الشــركات التجارية القطري املعمول بها أو ألحكام النظام االساســي للشــركة على وجه قد يؤثر بشــكل جوهري 
فــي أداء املجموعــة أو مركزهــا املالي املوحد.

فتحــي أبو فرح
شريك

مورســتيفنز وشــركاه - محاســبون قانونيون
١٧ مارس ٢٠٢١ ســجل مراقبي الحســابات القطري رقم )٢٩٤( 
الدوحــة - دولة قطر ســجل مدققي الحســابات لدى هيئة قطر لألســواق املالية رقم )١٢٠١٨٩( 
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد 
للفترة من تاريخ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاح

للفتــرة من تاريخ 
وحتى التأسيس 

31 ديسمبر 2020 
ريـال قطري

81٤,786,221 ٤اإليرادات

االيرادات )٥78,001,396( ٥تكلفة 

الربح 236,78٤,82٥ مجمل 

171,669,662 ٦إيرادات أخرى

)99,٥81,1٤8( ٧مصروفــات بيع وتوزيع

)11٤,922,232(٨مصروفــات عمومية وإدارية 

193,9٥1,107الربح التشــغيلي للفترة

)٤1,٥86,621(٩تكاليــف تمويــل ومصروفات بنكية

1٥2,36٤,٤86   ربح الفتــرة قبل الضرائب

)23٥,٤6٤(١٠مصــروف ضريبة الدخل

1٥2,129,022   ربح الفتــرة بعد الضرائب

–الدخل الشــامل اآلخر 

1٥2,129,022  إجمالــي الدخل الشــامل للفترة 
العائد األساســي واملخفف للســهم

٢٥0.082)بالريـــال القطري(

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن ١ إلــى ٣٥ جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات املالية املوحدة.
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بيان املركز املالي املوحد 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاح
31 ديسمبر2020

ريـال قطري

املوجودات
املوجــودات غير املتداولة

2,721,930,160 ١١ممتلــكات ومصنع ومعدات

٥3,178,382 ١٢حق اســتخدام موجودات 
3,961,369 ١٣موجودات غير ملموســة 

18٥,892,٥٤2 ١٤موجــودات بيولوجية
2,96٤,962,٤٥3 إجمالي املوجــودات غير املتداولة

املوجودات املتداولة
١٤731,201موجــودات بيولوجية

300,7٤٥,٤32 ١٥مخزون
13,82٥,107 ٢٦مطلــوب مــن أطراف ذات عالقة

330,032,693 ١٦مدينــون تجاريــون و ذمم مدينة أخرى
12,37٤,٤73 ١٧نقــد فــي الصندوق و لدى البنوك 

6٥7,708,906 إجمالــي املوجودات املتداولة 
3,622,671,3٥9 إجمالي املوجودات

حقوق املســاهمين واملطلوبات
حقوق املســاهمين

1,901,000,000 ١٨رأس املال
١٩1٥,712,903احتياطــي قانوني

201,123,011 ٢٠احتياطي اســتحواذ
123,٤٥8,819أرباح مدورة

2,2٤1,29٤,733إجمالي حقوق املســاهمين
املطلوبات

املطلوبــات غير املتداولة 
إيجار ٤1,691,683 ٢١مطلوبات 

99٥,327,٥2٤ ٢٢قروض
7,6٥2,62٥ ٢٣مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين

1,0٤٤,671,832 إجمالــي املطلوبــات غير املتداولة 
املطلوبــات املتداولة 

إيجار 12,912,10٤ ٢١مطلوبات 
٤,766,282 ٢٦مطلــوب إلــى أطراف ذات عالقة

٢٤18٥,328,762دائنــون تجاريــون وذمم دائنة أخرى
82,387,267 ٢٢قروض

٥1,310,379 ١٧ســحب على املكشوف
336,70٤,79٤إجمالــي املطلوبات املتداولة 

1,381,376,626إجمالــي املطلوبات 
3,622,671,3٥9 إجمالــي حقوق املســاهمين واملطلوبات 

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن ١ إلــى ٣٥ جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات املالية املوحدة.

الســيد/ سيف اهلل خان
املدير املالــي التنفيذي

الســيد/ مالكولم جوردان
الرئيــس التنفيذي

الســيد/ رامز محمد رســالن الخياط 
املنتدب العضو 
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بيان التغيرات في حقوق املساهمين املوحد 
للفترة من تاريخ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

رأس املال
ريـال قطري

احتياطي 
قانوني

ريـال قطري 

حساب جاري 
املؤسسين

ريـال قطري 

احتياطي 
استحواذ

ريـال قطري 
أرباح مدورة
ريـال قطري

اإلجمالي
ريـال قطري

كمــا في تاريخ 
39,٥78,3٥٤71٥,٤٥1,36٥ –67٥,373,011 ٥00,000 –التأسيس 

االكتتــاب العام املبدئي 
)9,232,٤28()9,232,٤28( ––––ومصروفات اإلدراج 

مســاهمة رأس املال 
1,901,000,000––––1,901,000,000)إيضاح 18(

الفترة 1٥2,129,0221٥2,129,022––––ربح 
توزيعــات أرباح مرحلية 

)٤0,000,000()٤0,000,000(––––معلــن عنها )إيضاح 27(

املحــول إلى االحتياطي 
–)1٥,212,903(––1٥,212,903–القانونــي )إيضاح 19(

املحــول لصندوق دعم 
األنشــطة اإلجتماعية 
والرياضيــة )إيضاح 3٤(

––––)3,803,226()3,803,226(

الحركة  صافي 
على حســاب جاري 

املؤسســين )إيضاح 20(
––)67٥,373,011(––)67٥,373,011(

صافــي الحركة على 
احتياطي  حساب 

اســتحواذ )إيضاح 20(
––– 201,123,011–201,123,011

كما في 31 ديســمبر 
2020 1,901,000,000  1٥,712,903– 201,123,011123,٤٥8,8192,2٤1,29٤,733

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن ١ إلــى ٣٥ جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات املالية املوحدة.
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بيان التدفقات النقدية املوحد 
للفترة من تاريخ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاح

للفتــرة من تاريخ 
وحتى التأسيس 

31 ديسمبر 2020 
ريـال قطري

األنشــطة التشغيلية
1٥2,36٤,٤86ربــح الفتــرة قبل الضرائب

تعديالت على:
10٥,981,992 ١١اســتهالك ممتلــكات ومصنع ومعدات

21,217,380 ١٢اســتهالك حق اســتخدام موجودات
1,362,976 ١٣إطفــاء موجودات غير ملموســة

3,922,6٥6 ٢٣مخصــص مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين
١٦721,872خســائر تدني قيمــة الذمم املدينة

123,392 ٦خســائر اســتبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
)3٤,808,880(١٤الربــح الناتــج عــن التغير فــي القيمة العادلة للموجــودات البيولوجية

9,368,921 ١٤تكاليف اســتبعاد ونقل مواشــي للذبح
7,609,277 ١٤خســائر نفوق مواشي 

٤,218,923 ٢١الفائــدة علــى مطلوبات اإليجار
37,٤67,91٥ تكاليــف تمويــل ومصروفات بنكية

309,٥٥0,910التدفقــات النقديــة من األنشــطة التشــغيلية قبل الحركــة في رأس املال العامل 
التغيرات في:

)9٥,716,٥78(املخزون
8,٥٥3,8٥٤ مطلــوب مــن األطراف ذات العالقة

٥7,609,٥8٤ مدينــون تجاريــون وذمم مدينة أخرى
)29٤,٤77(مطلــوب الــى األطراف ذات العالقة
62,780,9٥٥دائنــون تجاريــون وذمم دائنة أخرى

3٤2,٤8٤,2٤8 النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية
)1,37٤,106( ٢٣املســدد مــن مكافأة نهاية الخدمــة للموظفين

)٤٥,68٥,٥76(املســدد مــن تكاليف التمويل
)٤,218,923(املســدد من فائــدة مطلوبات اإليجار

)3٥,٤6٤(املســدد من ضريبة الدخل
291,170,179 صافي النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية

األنشــطة اإلستثمارية
)218,32٤,128(١١شــراء ممتلــكات ومصنع ومعدات

20,381 متحصــالت من اســتبعاد ممتلــكات ومصنع ومعدات
)6٥0,30٥(١٣شــراء موجودات غير ملموســة 

)1,880,079(صافــي الحركة على املوجــودات البيولوجية
)220,83٤,131(صافي النقد املســتخدم في األنشــطة االســتثمارية

األنشــطة التمويلية
1,٤2٥,7٥0,000 صافــي املتحصــل من االكتتــاب العام املبدئي 

)1,٤13,97٤,٤0٤(صافــي حركة القروض 
)21,310,988(العناصــر الرئيســية ملدفوعات اإليجار

)32,01٤,٤13(توزيعــات أرباح مرحلية مســددة
6,778,٤02 صافــي الحركة فــي النقد املقيد

)3٤,771,٤03(صافي النقد املســتخدم في األنشــطة التمويلية
3٥,٥6٤,6٤٥صافــي الزيــادة في النقــد وما في حكمه

)7٤,٥00,٥٥1(النقــد ومــا في حكمه في تاريخ التأســيس 
)38,93٥,906(١٧النقــد ومــا في حكمه فــي نهاية الفترة 

تشــكل اإليضاحــات املرفقــة مــن ١ إلــى ٣٥ جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات املالية املوحدة.
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معلومات عن الشركة  .1
تأسســت شــركة بلدنا ش.م.ع.ق )“الشــركة”( في دولة قطر كشــركة مســاهمة عامة قطرية، بموجب الســجل التجاري 

رقــم ١٤٠٣١٠، وقــد تــم إتمــام التوثيــق القانونــي لعملية إنشــاء وإصدار الســجل التجاري بتاريخ ٢ ديســمبر ٢٠١٩ )“تاريخ 
التأســيس”(، وفقًا ألحكام قانون الشــركات التجارية القطري. عنوان مكتب الشــركة املســجل هو صندوق بريد رقم ٣٣٨٢، 

مزرعــة أم الحوايــا، دولة قطر.

اســتلم مؤسســو الشــركة بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٩ القرار الوزاري من وزارة التجارة والصناعة لتأســيس الشــركة بموجب أحكام 
قانــون الشــركات التجارية القطري.

تــم التصديــق علــى النظــام األساســي للشــركة من قبل وزارة العــدل بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩. 

بــدأت عمليــة االكتتــاب العــام املبدئــي بتاريــخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهــت بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٩. 

تــم عقــد الجمعيــة العموميــة التأسيســية لإلعالن عن تأســيس الشــركة بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩. 

 اســتكملت الشــركة عمليــة االســتحواذ علــى ١٠٠٪ مــن رأس املــال املصدر لشــركة بلدنا للصناعــات الغذائية ذ.م.م بتاريخ 
٢ ديســمبر ٢٠١٩.

حصلت الشــركة بتاريخ ٤ ديســمبر ٢٠١٩ على املوافقة من هيئة قطر لألســواق املالية إلدراج أســهم الشــركة في 
بورصة قطر.

تشــتمل هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة علــى البيانات املالية للشــركة وشــركاتها التابعة )والتي يشــار اليهــا فيما بعد 
“باملجموعــة”( علــى النحو التالي:

إيضاحات:

بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م. هي شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت بموجب الســجل التجاري رقم 64756 أ. 
مملوكة للشــركة بنســبة 100٪. نشــاطها الرئيســي هو إنتاج وبيع الحليب والعصير وذبح املواشــي وبيع اللحوم.

بلدنا لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م. هي شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت بموجب الســجل التجاري رقم ب. 
133592 مملوكة بنســبة 100٪ لشــركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م. نشــاطها الرئيســي هو تجارة املواد الغذائية.

بلدنا لألعمال والتجارة ذ.م.م. هي شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت بموجب الســجل التجاري رقم 1343623 ج. 
مملوكــة بنســبة 99٪ لشــركة بلدنــا للصناعــات الغذائيــة ذ.م.م. و 1٪ لشــركة بلدنــا لتجــارة املواد الغذائية ذ.ذ.م. 

تتمثـــل أنشــطتها الرئيسية في:
مبيعــات التجزئــة ملنتجــات األلبــان والبيــض والزيتون واملخلالت في املتاجــر املتخصصة. 	
أنشــطة مكاتب التصدير واالســتيراد. 	
مبيعــات الجملــة للمشــروبات الغازية والعصائــر واملياه املعدنية. 	

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للفترة من تاريخ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

التأسيساسم الشــركة التابعة نســبة السيطرةنوع العالقةبلد 

١٠٠٪شركة تابعةقطربلدنــا للصناعــات الغذائيــة ذ.م.م. )إيضاح أ(

١٠٠٪شركة تابعةقطربلدنــا لتجــارة املــواد الغذائية ذ.م.م. )إيضاح ب(
١٠٠٪شركة تابعةُعمانبلدنــا لألعمــال والتجارة ذ.م.م. )إيضاح ج(

١٠٠٪شركة تابعةقطرعوافــي ذ.م.م. )إيضاح د(
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عوافي ذ.م.م. هي شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت بموجب الســجل التجاري رقم 141419 مملوكة بنســبة د. 
100٪ لشــركة بلدنــا ش.م.ع.ق نشــاطها الرئيســي هــو تجــارة املواد الغذائيــة والتعبئة والتغليــف ومنتجات األلبان.
إن األنشــطة الرئيســية للمجموعــة هــي األنشــطة الزراعيــة إلنتــاج وبيــع الحليب والعصير وذبح املواشــي وبيع اللحوم.

تمــت املوافقــة علــى إصــدار البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة للفترة من تاريخ التأســيس حتى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ وفًقا 
لقــرار مجلــس إدارة املجموعــة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢١.

تطبيق املعايير الدولية الجديدة واملعدلة إلعداد التقارير املالية  .2

٢-١ املعايير الجديدة واملعدلة املطبقة لدى املجموعة
تــم إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة بنــاًء على املعايير املحاســبية والتفســيرات والتعديالت اعتبــارًا في ١ يناير ٢٠٢٠. وقد 
اعتمــدت املجموعــة املعاييــر والتفســيرات الجديــدة واملعدلــة التالية الصادرة عــن املجلس الدولي للمعايير املحاســبية 

ولجنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة، والتي كانت ســارية التطبيق للفترة املحاســبية الحالية:

توفــر التعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقارير املاليــة رقم ١٦ “عقود اإليجار” طريقة عملية تســمح  	
للمســتأجرين بحســاب امتيــازات اإليجــار، التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة لوباء كوفيد-١٩ وتفي بشــروط محددة، كما لو 
لــم تكــن تعديــالت لإليجــار. علــى الرغــم مــن أن التعديــل ينطبــق على الفترات الســنوية التي تبدأ فــي أو بعد ١ يونيو 

٢٠٢٠، فــإن املجموعــة اعتمدت التعديل مســبقا.
تحــدد التعديــالت علــى مراجــع اإلطــار املفاهيمــي فــي املعايير الدولية إلعــداد التقارير املالية، من بيــن تفاصيل أخرى،  	

أهــداف التقاريــر املاليــة لألغــراض العامة والخصائــص النوعية للمعلومــات املالية املفيدة.
التعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة ٣ “ دمج األعمــال ” حيث تم تعديل تعريــف مصطلح األعمال  	

ليكــون أكثــر تحديــًدا، امللحــق أ “املصطلحــات املحددة”، إرشــادات التطبيــق واألمثلة التوضيحيــة للمعيار الدولي إلعداد 
التقاريــر املالية ٣.

التعديــالت علــى معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ١ “عــرض البيانات املالية” ومعيار املحاســبة الدولي رقم ٨  	
“السياســات املحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات واألخطاء املحاســبية” وضحت تعريف “املــواد” بالتوافق مع 

التعريــف املســتخدم في اإلطــار املفاهيمي واملعايير.
التعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املالية رقــم ٩ “األدوات املالية” واملعيار الدولــي للتقارير املالية  	

رقــم ٧ “األدوات املاليــة: اإلفصاحــات” : تــم تعديــل بعــض متطلبــات محاســبة التحوط للتخفيف من اآلثــار املحتملة 
لعــدم اليقيــن الناجــم عــن تعديــل ســعر الصــرف بيــن البنوك. باإلضافة إلى ذلــك، تتطلب التعديالت مــن الكيانات تقديم 

معلومــات إضافيــة حــول عالقــات التحوط التي تتأثر بشــكل مباشــر بأوجــه عدم اليقين.

تعتقــد اإلدارة أن تطبيــق التعديــالت املذكــورة أعــاله لــم يكــن لــه أي تأثير جوهري على االعتــراف والقياس والعرض واإلفصاح 
عــن البنــود فــي البيانات املاليــة املوحدة  للفترة املحاســبية الحالية.

٢-٢ املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التي صدرت ولكنها لم تطبق بعد
عنــد نهايــة فتــرة التقريــر، تــم إصــدار املعايير الجديــدة واملعدلة التالية والتي لــم تطبق بعد:

يحــدد املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقم ١٧ “عقود التأميــن” مبادئ االعتراف بعقود التأميــــن الصادرة  	
بقياســها وعرضـــها واإلفصــاح عنهــا. كمــا يتطلــب أيًضــا تطبيــق مبادئ مماثلــة على عقود إعادة التأميــن املحتفظ بها 

وعقود االســتثمار مع ميزات املشــاركة املباشــرة. يســري املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١٧ على الفترات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣.

توضــح التعديــالت علــى معيــار املحاســبة الدولــي رقم ١ “عــرض البيانات املالية” متطلبــات عرض االلتزامات في  	
بيــان املركــز املالــي علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولة. كما تم توضيح معنى تســوية املطلوبات. تســري هذه 

التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التــي تبدأ فــي أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣.
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تتطلــب التعديــالت علــى معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ١٦ “املمتلكات واملصانع واملعدات “ أن تعترف املنشــأة  	
بعائــدات املبيعــات مــن بيــع البنــود املنتجــة أثناء إعــداد املمتلكات واملصانع واملعدات لالســتخدام املقصود 

والتكاليــف ذات الصلــة فــي الربــح أو الخســارة، بــداًل مــن خصم املبالغ املســتلمة من تكلفة األصل. تســري هذه 
التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التــي تبدأ فــي أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢.

تعمــل التعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة ٣ “ دمج األعمال ” على تحديث اإلشــارة إلى اإلطار  	
املفاهيمــي إلعــداد التقاريــر املاليــة دون تغييــر املتطلبــات املحاســبية لدمج األعمال. تســري هذه التعديالت 

علــى الفتــرات الســنوية التــي تبدأ فــي أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢.
تحـــــدد التعديـــــالت على معيـــــار املحاســـــبة الدولي ٣٧ “املخصصـــــات واملطلوبــــات املحتملة واألصــــول  	

املحتملــة” التكاليــف التــي تتضمنهــا املنشــأة عنــد تقييــم ما إذا كان العقد سيتســبب في خســارة. تســـــري هذه 
التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التــي تبدأ فــي أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢.

تعديــل التحســينات الســنوية علــى املعاييــر الدولية إلعــداد التقارير املالية ٢٠١٨-٢٠٢٠: 	
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة ١ : يوفــر هــذا التعديل تســهيالت للشــركة التابعة والتــي تتبنى ألول مرة  	

املعاييرالدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة بعــد الشــركة األم فيمــا يتعلق بقياس فروقات الترجمــة التراكمية.
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة ٩ : يبيــن هــذا التعديــل الرســوم التي تفرضها املنشــأة عنــد تقييم ما إذا كانت  	

شــروط االلتــزام املالــي الجديــد أواملعــدل تختلــف اختالًفا جوهرًيا عن شــروط االلتزام املالي األصلي.
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ١٦: التعديــل على املثال التوضيحي رقــم ١٣ واملتعلق بإزالة  	

توضيح طريقة ســداد املؤجر للتحســينات املســتأجرة.
املعيــار املحاســبي الدولــي ٤١ : هــذا التعديــل يزيــل متطلبــات اســتبعاد التدفقات النقديــة للضرائب عند قياس  	

القيمــة العادلــة، وبالتالــي مواءمــة متطلبــات قيــاس القيمــة العادلــة في معيار املحاســبة الدولي ٤١ مع تلك 
املوجــودة في معايير املحاســبة األخرى.

تســري هــذه التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التي تبدأ فــي أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢.

توضــح التعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقارير املالية رقم ١٠ “البيانــــات املاليـــــة املوحدة” ومعيار  	
املحاســبة الدولي رقم ٢٨ “االســتثمارات في الشــركات الزميلة” املعالجة املحاســبية للمبيعات أو املســاهمة 

في األصول بين املســتثمر وشــركاته الزميلة أو املشــاريع املشــتركة. عندما تشــكل األصول غير النقدية نشــاًطا 
تجارًيا، فســوف يعترف املســتثمر باملكاســب أو الخســائر الكاملة من بيع األصول أو املســاهمة فيها. غير ذلك، يتم 

االعتراف باألرباح أو الخســائر من قبل املســتثمر فقط في حدود حصص املســتثمر اآلخر في الشــركة الزميلة أو 
املشروع املشترك.

تعتقــد اإلدارة أن اعتمــاد التعديــالت املذكــورة أعــاله ليــس مــن املرجــح أن يكون له أي تأثير مادي علــى االعتراف والقياس 
والعــرض واإلفصــاح عــن البنــود في البيانــات املالية املوحدة للفترات املســتقبلية.

أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة والتقديرات  .3

٣-١ أساس اعداد البيانات املالية

بيان اإللتزام
تــم إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير املالية الصادرة عــن مجلس معايير 

املحاســبة الدولية، وأحكام قانون الشــركات التجارية القطري املعمول بها، والنظام األساســي للشــركة. 

تــم إعــداد البيانــات املاليــة بالريـــال القطــري، وهــي العملة الوظيفية وعملــة العرض للمجموعة وتــم تقريب جميع 
املعلومــات املاليــة إلــى أقرب ريـــال قطــري، ما لم يرد خالف ذلك.

أساس القياس
لقــد تــم إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة علــى أســاس التكلفة التاريخية، باســتثناء األصول البيولوجية التي تم قياســها 

بالقيمــة العادلة.
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التوحيد أساس 
تتضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة البيانــات املالية للشــركة والبيانات املالية للشــركات التي تســيطر عليها الشــركة 

وشــركاتها التابعة. تتحقق الســيطرة عندما يكون لدى الشــركة:

الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر فيهــا )اي الحقــوق الحاليــة التــي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشــطة  	
ذات الصلة للشــركة املســتثمر فيها(

التعــرض، أو الحقــوق لعائــدات متغيــرة من مشــاركتها مع الشــركة املســتثمر فيها، و 	
القدرة على اســتخدام ســلطتها على الشــركة املســتثمر فيها للتأثير على عوائدها 	

تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم فيمــا اذا كانــت تمتلك الســيطرة على الشــركة املســتثمر بها إذا كانــت هناك حقائق 
وظــروف تــدل علــى وجــود تغيــرات على أحد أو كل العناصــر الثالثة املذكورة أعاله.

عندمــا يكــون لــدى املجموعــة األغلبيــة األقــل فــي حقــوق التصويت أو حقوق مماثلة لشــركة مســتثمر فيها، فأن 
املجموعــة تــدرس جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة فــي تقييــم ما إذا كانت تتمتع بســلطة على شــركة مســتثمر 

فيهــا، بما في ذلك:

حجــم حيــازة الشــركة لحقــوق التصويــت بالنســبة لحجم وتوزيع ممتلــكات أصحاب األصوات اآلخرى. 	
الترتيــب التعاقــدي مــع أصحاب األصوات األخرى للشــركة املســتثمر فيها. 	
الحقــوق الناشــئة عن الترتيبــات التعاقدية. 	
أي حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أن الشــركة لديهــا، أو ليــس لديها القدرة الحالية على توجيه األنشــطة ذات  	

الصلــة فــي الوقــت الــذي يلــزم اتخــاذ القــرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات املســاهمين الســابقة.

يتــم توحيــد البيانــات املاليــة للشــركة التابعــة ابتــداءا من حصول الشــركة على الســيطرة في الشــركة التابعة، ويتوقف 
التوحيــد عندمــا تفقــد الشــركة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشــركة 

التابعة التي تم االســتحواذ عليها او إســتبعادها خالل الســنة في بيان الربح أوالخســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحد من 
تاريخ حصول الشــركة على الســيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف الشــركة فيه عن الســيطرة على الشــركة التابعة.

الربــح او الخســارة وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخرى ينســب الى حاملــي حقوق ملكية الشــركة األم للمجموعة 
وإلــى حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة. ُينســب إجمالي الدخل الشــامل للشــركات التابعة إلى مالكــي املجموعة وإلى 

الحصــص غيــر املســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى وجود رصيد عجز في الحقوق غير املســيطرة.

عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت علــى البيانات املالية للشــركات التابعة لجعل سياســاتها املحاســبية متوافقة مع 
السياســات املحاســبية للمجموعــة. يتــم حــذف جميــع املوجــودات واملطلوبات داخل املجموعة وحقــوق امللكية واإليرادات 

واملصاريــف والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــالت بيــن أعضاء املجموعة بالكامــل عند التوحيد.

الشركات التابعة
الشــركات التابعة هي تلك الشــركات التي تســيطر عليها الشــركة. توجد الســيطرة عندما يكون لدى الشــركة القدرة، بشــكل 

مباشــر أو غير مباشــر، على الســيطرة في السياســات املالية والتشــغيلية للمؤسســة من أجل الحصول على منافع من 
أنشــطتها. يؤخــذ فــي االعتبــار وجــود وتأثيــر حقــوق التصويت املحتملة التي يمكن ممارســتها حالًيا أو قابلــة للتحويل، بما 

فــي ذلــك حقــوق التصويــت املحتملــة التــي يحتفــظ بهــا كيان آخر، عنــد تقييم ما إذا كانت إحدى الكيانات خاضعة للســيطرة أم 
ال. يتــم تضميــن البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة فــي البيانــات املالية املوحدة من تاريخ بدء الســيطرة حتى تاريخ توقف 

هذه الســيطرة. يتم إعداد البيانات املالية للشــركات التابعة لنفس الفترة املالية للشــركة األم.
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التغيرات في حصص ملكية الشركات التابعة
التغيــرات فــي حصــص ملكيــة املجموعــة فــي الشــركات التابعــة ال تــؤدي إلى فقدان املجموعة ســيطرتها على الشــركات 

التابعــة كمعامــالت لحقــوق امللكيــة. ويتــم تعديــل القيــم الدفتريــة لحصــص املجموعــة وكذلك الحصص غير املســيطرة 
بمــا يعكــس أثــر التغيــرات فــي الحصــص فــي الشــركات التابعــة. كمــا يتــم إدراج أي فرق بيــن القيمة التي يتــم بها تعديل 

الحصــص غيــر املســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ املدفــوع أو املقبــوض مباشــرة فــي حقوق امللكية وينســب الى 
مســاهمي الشركة.

فقدان السيطرة
عندمــا تفقــد املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنها تلغي االعتراف بموجودات ومطلوبات الشــركة التابعة وأي 

حصــص غيــر مســيطرة ذات صلــة ومكونــات أخــرى لحقــوق امللكية. يتم االعتراف بأي مكســب أو خســارة ناتجة في بيان الربح 
أو الخســارة املوحد. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشــركة التابعة الســابقة بالقيمة العادلة عند فقدان الســيطرة.

استبعاد املعامالت عند التوحيد
يتــم اســتبعاد األرصــدة واملعامــالت بيــن الشــركات وأي أربــاح غير محققــة ناتجة عن املعامالت بين الشــركات عند إعداد 

البيانــات املالية املوحدة.

٣-٢ السياسات املحاسبية الهامة
السياســات املحاســبية التــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل املجموعة لجميــع الفترات املعروضة في هــذه البيانات املالية 

املوحــدة، باســتثناء تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املالية رقم ١٦ باســتخدام نهج األثــر الرجعي املعدل.

االعتراف باإليرادات
تعمــل املجموعــة فــي مجــال إنتــاج الحليــب مــن األبقــار لبيع الحليب الطــازج والحليب طويل األجل والجبــن والزبادي ومنتجات 

األلبــان األخــرى وذبــح األبقــار لبيــع اللحــوم. يتــم االعتراف باإليرادات من العقــود املبرمة مع العمالء عندما يتم تســليم 
البضائــع إلــى العميــل وقبولهــا مــن قبــل العميــل ويتــم تحويلها إلى العميــل بمبلغ يعكس املقابل الــذي تتوقع املجموعة 

أن تســتحقه مقابــل تلــك املنتجــات. اســتنتجت املجموعــة بشــكل عــام أنها الطرف الرئيســي في ترتيبــات إيراداتها ألنها 
تتحكــم عــادة فــي املنتجات قبل تحويلهــا إلى العميل.

بيع األلبان واملاشية واللحوم واملواد االستهالكية
يتــم االعتــراف باإليــرادات بشــكل عــام عندمــا يتــم تســليم البضائع إلى العميــل وقبولها. يتم إصــدار الفواتير ويتم االعتراف 

باإليــرادات فــي ذلــك الوقــت. عــادة مــا تكــون فواتير اإلئتمان مســتحقة الدفع في غضون ٣٠-٦٠ يوًمــا. يتم إصدار الفاتورة 
واالعتــراف بهــا كإيــرادات صافيــة مــن الخصومــات املتعلقــة باألصنــاف املباعة. ال يتم منح نقاط والء العمــالء للعميل، 

وبالتالــي ال توجــد إيــرادات مؤجلــة يتم االعتراف بهــا لألصناف املباعة.

حق االسترجاع
عندمــا يمنــح العقــد للعميــل حًقــا فــي إرجــاع البضائع خــالل فترة محددة، تقوم املجموعــة بتقدير العوائد املتوقعة باســتخدام 

طريقــة القيمــة املتوقعــة وتعتــرف بصافي اإليرادات من حق االســترجاع.

خصم الكميات
يتــم تعويــض الخصومــات مقابــل املبالــغ املســتحقة الدفــع من قبل العميــل. لتقدير املقابل املتغيــر للخصومات 

املســتقبلية املتوقعــة، تطبــق املجموعــة طريقــة املبلــغ األكثــر احتمــااًل للعقود ذات الحد األدنــى لحجم واحد وطريقة 
القيمــة املتوقعــة للعقــود التــي تحتــوي على أكثــر من حد حجم واحد.

ال يوجــد أي مقابــل آخــر متغيــر مرتبــط بمنتجــات املجموعــة حيــث ال تقــوم املجموعة بتشــغيل أي برامــج والء، وال توجد عناصر 
تمويــل جوهريــة مضمنــة فــي عقدهــا مع العمالء وال تنطبــق التزامات الضمان.
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الدعم الحكومي
تتلقــى املجموعــة دعًمــا حكومًيــا فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي مجــال إنتاج األلبان في دولة قطر. يتــم االعتراف بالدعم 

الحكومــي فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحد عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه ســيتم اســتالمه 
وأن املجموعة ســوف تلتزم بالشــروط املرتبطة بهذا الدعم.

مــن املتوقــع اســتالم الدعــم الحكومــي علــى أقســاط ثابتة على أســاس منتظم ملطابقة الخســائر التــي تكبدتها املجموعة 
خالل الســنوات الســابقة وملطابقة مصروفات االســتهالك املســتقبلية على مرافق تصنيع األلبان.

املمتلــكات واآلالت واملعدات
تظهــر املمتلــكات واآلالت واملعــدات بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك املتراكــم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم اســتهالك األرض.

يتم احتســاب االســتهالك على أســاس القســط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصول على النحو التالي:

٥ - ٤٠ ســنة  املبانــي والهيــاكل    
٢ - ٢٥ ســنة  اآلالت       
٥ - ١٢ ســنة  الســيارات    

٣ - ٥ ســنوات األثــاث والتركيبــات    

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات واآلالت واملعــدات لتحديــد االنخفاض فــي القيمة عندما تشــير األحداث أو التغيرات 
فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد. في حالة وجود مثل هذه املؤشــرات وحيث تتجاوز 

القيــم الدفتريــة املبلــغ املقــدر القابــل لالســترداد، يتــم تخفيض األصول إلــى قيمتها القابلة لالســترداد، والتي تكون األعلى 
فــي قيمتهــا العادلــة ناقًصــا تكاليف البيع وقيمتها قيد االســتخدام.

تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي. يؤثر التغييــر في العمر اإلنتاجي املقــدر للموجودات على 
مصــروف االســتهالك للفتــرة التــي حــدث فيهــا التغييــر ولكل فترة مســتقبلية خالل العمر اإلنتاجــي املتبقي لألصول.

املصروفــات املتكبــدة الســتبدال عنصــر مــن بنــود املمتلــكات واآلالت واملعدات التي يتم املحاســبة عنها بشــكل منفصل 
تتــم رســملتها ويتــم الغــاء االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للمكونات التي تم اســتبدالها. تتم رســملة املصروفات الالحقة 

األخــرى فقــط عندمــا تزيــد املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية للبنــد املتعلق باملمتلــكات واآلالت واملعدات. يتم االعتراف 
بجميــع املصروفــات األخــرى فــي بيــان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحد عنــد تكبد املصاريف.

يتــم تحويــل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى التصنيــف املناســب للممتلكات واآلالت واملعدات عنــد اكتمالها. ال يتم 
اســتهالك األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ.

يلغــى االعتــراف بــأي بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعدات عند االســتبعاد أو عندما ال يكون من املتوقع أن تنشــأ منافع 
اقتصادية مســتقبلية من اســتمرار اســتخدام األصل. يتم تحديد أي أرباح أو خســائر ناتجة عن اســتبعاد بند من بنود 

املمتلكات واملعدات في بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحد في الســنة التي يتم فيها اســتبعاد األصل.

األصــول البيولوجية
األصــل البيولوجــي هــو حيــوان أو نبــات حــي. تتكــون األصــول البيولوجية من األبقار. يتــم قياس املوجودات البيولوجيــة بالقيمة 

العادلــة ناقًصــا تكلفــة البيــع، مــع إدراج أي تغييــر فيهــا في بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحد.

عندمــا ال يمكــن قيــاس القيمــة العادلــة بشــكل موثــوق، فــي مثل هذه الحالــة، يجب قياس ذلك األصل الحيــوي بتكلفته 
ناقًصــا أي اســتهالك متراكــم وأي خســائر اضمحــالل متراكمــة. بمجــرد أن تصبــح القيمــة العادلة ملثل هذا األصــل الحيوي قابلة 

للقيــاس بشــكل موثــوق، يجــب على املنشــأة قياســه بقيمته العادلة ناقًصــا تكاليف البيع.
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األصول غير امللموســة
تمثــل األصــول غيــر امللموســة تكلفــة اســم العالمــة التجارية وبرامــج الكمبيوتر. يتراوح العمــر االنتاجي لألصول غير 

امللموســة مــن ٣ إلــى ١٠ ســنوات ويتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقًصا االطفاء املتراكم ويتم حســاب االطفاء باســتخدام طريقة 
الثابت. القسط 

املخزون
يقــاس املخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهما أقــل. يتم تحديد تكلفة املخــزون من خالل طريقة 

املتوســط املرجــح للتكلفــة وتشــمل التكلفــة الــواردة فــي الفاتــورة والنفقات األخرى املتكبدة فــي جلب املخزون إلى 
موقعــه وحالتــه الحاليــة. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هو ســعر البيع املقدر في ســياق األعمال العاديــة، ناقًصا مصاريف 

البيــع املتغيرة إن وجدت.

تدنــي قيمة األصــول غير املالية
تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن األصل قد انخفضــت قيمته. في حالة 

وجــود مثــل هــذا املؤشــر، أو عنــد الحاجــة إلــى اختبار انخفاض القيمة الســنوية لألصــل، تقوم املجموعة بتقديــر املبلغ القابل 
لالســترداد لألصــل. القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل هــي القيمــة العادلة ألصــل أو وحدات توليد النقد، أيهمــا أعلى، ناقًصا 

تكاليــف البيــع وقيمتهــا قيــد االســتخدام، ويتــم تحديدهــا لألصــل الفــردي، ما لم يكن األصل ال يولد تدفقــات نقدية داخلة 
مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن تلــك الناتجــة عــن األصول األخرى أو مجموعة من األصــول. عندما تتجاوز القيمــة الدفترية لألصل 
قيمتــه القابلــة لالســترداد، يعتبــر األصــل منخفــض القيمــة ويتــم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالســترداد. عنــد تقدير القيمة 

فــي االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقدرة إلــى قيمتها الحالية باســتخدام معدل الخصم الذي 
يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واملخاطر املتعلقــة باألصل. لتحديد القيمــة العادلة ناقًصا 

تكلفة البيع، يتم اســتخدام نموذج تقييم مناســب. هذه الحســابات مدعومة بمضاعفات التقييم، وأســعار األســهم املدرجة 
للشــركات التابعــة املتداولــة علًنــا أو مؤشــرات القيمــة العادلة األخرى املتاحة.

يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل تقريــر ملعرفــة مــا إذا كان هناك أي مؤشــر على أن خســائر انخفاض القيمــة املعترف بها 
ســابًقا ربمــا لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت. فــي حالة وجود مثل هذا املؤشــر، تقوم املجموعة بتقديــر املبلغ املمكن 

اســترداده. يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة املعترف بها ســابًقا فقط إذا كان هناك تغييــر في التقديرات 
املســتخدمة لتحديــد املبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل منــذ أن تــم االعتراف بآخر خســارة انخفاض فــي القيمة. إذا كان هذا 

هــو الحــال، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى قيمتــه القابلة لالســترداد. ال يمكن أن يتجاوز هذا املبلــغ املتزايد القيمة 
الدفتريــة التــي كان مــن املمكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك، إذا لم يتم االعتراف بخســارة انخفاض فــي القيمة لألصل 
في الســنوات الســابقة. يتم االعتراف بهذا العكس في بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحد ما لم يكن 

األصــل مدرًجــا باملبلــغ املعــاد تقييمــه، وفــي هــذه الحالة يتــم التعامل مع العكس كزيادة في إعــادة التقييم.

األدوات املاليــة - االعتــراف املبدئــي والقياس الالحق
األداة املاليــة هــي أي عقــد ينتــج عنــه أصــل مالــي لكيان مــا ومطلوب مالي أو أداة حقــوق ملكية لكيان آخر.

األصول املالية

االعتراف والقياس املبدئي )أ( 
يتــم تصنيــف األصــول املاليــة، عنــد االعتــراف املبدئــي، كمــا تقاس الحقًا بالتكلفــة املطفأة، وبالقيمــة العادلة من خالل بنود 

الدخــل الشــامل اآلخــر والقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة.

يعتمــد تصنيــف املوجــودات املاليــة عنــد االعتــراف املبدئــي على خصائــص التدفق النقدي التعاقــدي لألصل املالي ونموذج 
أعمــال املجموعــة إلدارتهــا. باســتثناء الذمــم املدينــة التــي ال تحتــوي على عنصــر تمويل مهم أو التي طبقــت املجموعة من 

أجلهــا األداة العمليــة، تقــوم املجموعــة مبدئيــًا بقيــاس األصــل املالــي بقيمتــه العادلة مضافا إليه تكاليــف املعاملة، في 
حالــة وجــود أصــل مالــي ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة. يتم قياس الذمم املدينة التــي ال تحتوي على 

عنصــر تمويــل هــام أو التــي طبقــت املجموعــة مــن أجلهــا األداة العملية بســعر املعاملة املحدد بموجــب املعيار الدولي 
إلعــداد التقاريــر املالية رقم )١٥(.
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مــن أجــل تصنيــف األصــل املالــي وقياســه بالتكلفــة املطفــأة أو بقيمتــه العادلة من خالل الدخل الشــامل االخر، يجب أن 
يــؤدي ذلــك إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل “مدفوعات املبلغ األساســي والفائدة فقط” على املبلغ األصلي املســتحق. يشــار 

إلى هذا التقييم باســم أختبار مدفوعات املبلغ األساســي والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مســتوى األداة. يشــير نموذج 
أعمــال املجموعــة إلدارة األصــول املاليــة إلــى كيفيــة إدارة أصولهــا املالية من أجــل توليد التدفقــات النقدية. يحدد نموذج 
العمــل مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنتج عــن تحصيــل التدفقات النقديــة التعاقدية أو بيع األصول املاليــة أو كليهما. 

يتــم االعتــراف بمشــتريات أو مبيعــات األصــول املاليــة التــي تتطلــب تســليم األصول خالل فترة زمنية محــددة بموجب اللوائح 
أو االتفاقيــة فــي الســوق )الصفقــات العاديــة( فــي تاريــخ التــداول، أي التاريــخ الذي تلتزم فيه املجموعة بشــراء أو بيع األصل.

)ب(  القياس الالحق
ألغــراض القيــاس الالحــق، يتــم تصنيف األصــول املالية إلى أربع فئات:

األصــول املاليــة بالتكلفــة املطفأة )أدوات الدين( 	
األصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل األخر مع إعادة تصنيف املكاســب والخســائر املتراكمة  	

)أدوات الدين(
األصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل األخر دون إعــادة تصنيف لألرباح والخســائر املتراكمة عند  	

إلغــاء االعتــراف )أدوات حقوق امللكية(
األصــول املاليــة بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة. 	

األصــول املاليــة بالتكلفة املطفأة 
هــذه الفئــة هــي األكثــر صلــة باملجموعــة. تقيــس املجموعــة املوجودات املاليــة بالتكلفة املطفأة إذا تم اســتيفاء 

الشــرطين التاليين:

يحتفــظ األصــل فــي نمــوذج عمــل يهــدف إلى االحتفاظ بأصــول لتحصيل التدفقات النقديــة التعاقدية؛ و 	
الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي تــؤدي فــي تواريخ محددة إلــى التدفقات النقدية التي هــي فقط مدفوعات رأس  	

املــال والفائــدة على املبلغ األصلي املســتحق.

يتــم قيــاس األصــول املاليــة الحقــًا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقة الفائــدة الفعلية وتخضع لتدنــي القيمة. يتم إدراج 
املكاســب والخســائر فــي بيــان الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إلغاء األعتــراف باألصل أو تعديله أو تدني قيمته. تشــتمل 
املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة للمجموعــة علــى الذمــم املدينة واملطلــوب من أطراف ذات عالقة واألرصدة 

املدينــة األخرى واألرصــدة البنكية.

لــم تكــن هنــاك موجــودات ماليــة تحتفــظ بهــا املجموعة مصنفــة تحت أي فئة أخرى غيــر التكلفة املطفأة.

إلغاء االعتراف )ج( 
يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل املالــي )أو، عنــد الحاجــة، جــزء من األصل املالي أو جزء من مجموعــة من األصول املالية 

املماثلــة( بشــكل أساســي )أي، يتــم إزالتــه مــن بيان املركز املالي املوحــد للمجموعة( عند:

انتهــاء الحــق في اســتالم تدفقــات نقدية من األصل؛ أو 	
تحويــل املجموعــة حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة من األصل أو تعهــدت بدفع التدفقات النقدية املســتلمة  	

بالكامــل دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيب “التمرير”؛ وإمــا )أ( قامت املجموعة بتحويــل كافة مخاطر 
ومنافــع األصــل بشــكل كبيــر، أو )ب( لــم تقــم املجموعــة بتحويــل كافــة مخاطر ومنافع األصل أو االحتفــاظ به، ولكنها 

نقلــت الســيطرة على األصل.

عندمــا قيــام املجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة من أصل ما أو دخلت في ترتيــب تمريري، تقوم 
بتقييــم مــا إذا كانــت، وإلــى أي مــدى، احتفظــت بمخاطــر ومزايــا امللكية. عندما لــم تنقل أو تحتفظ بكافــة مخاطر ومزايا 

األصــل، أو تــم نقــل الســيطرة علــى األصــل، تواصــل املجموعة االعتراف باألصل املنقول إلى حد مشــاركتها املســتمرة في 
األصــل. فــي هــذه الحالــة، تعتــرف املجموعــة أيضًا بااللتزام املرتبط. يتــم قياس املوجودات املنقولــة وااللتزامات املرتبطة 

بهــا علــى أســاس يعكس الحقــوق وااللتزامات التي احتفظــت بها املجموعة.
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يتــم قيــاس املشــاركة املســتمرة والتــي تأخــذ شــكل ضمان على األصل املنقــول بالقيمة الدفتريــة األصلية لألصل، والحد 
األقصــى للمبلــغ الــذي قــد ُيطلب من املجموعة ســداده، أيهما أقل.

املطلوبات املالية

االعتراف املبدئي والقياس )أ( 
يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة، عنــد االعتــراف املبدئــي، كمطلوبــات ماليــة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة أو 

القــروض أو الذمــم الدائنــة أو املشــتقات املعينــة. كأدوات تحــوط فــي حال التحوط الفعال، حســب الحاجة.

يتــم االعتــراف بجميــع املطلوبــات املاليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلة، وفي حالة القروض والســلف والذمــم الدائنة، بعد خصم 
التكاليــف املباشــرة للمعاملــة. تشــتمل املطلوبــات املاليــة للمجموعــة علــى ذمم دائنة وأرصــدة دائنة أخرى واملطلوب 
إلــى أطــراف ذات عالقــة ومطلوبــات اإليجــار والقروض والســحب على املكشــوف. تحتســب التكلفــة املطفأة بأن يؤخذ في 

االعتبار أية خصومات أو رســوم عند الشــراء والرســوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا من ســعر الفائدة الفعلي. يتم إدراج 
إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي كتكاليــف تمويــل في بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحد.

)ب(  القياس الالحق

ذمــم دائنــة وأرصدة دائنة أخرى
هــذه هــي الفئــة األكثــر صلــة باملجموعــة. بعــد التحقــق املبدئي، يتم قيــاس الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخــرى بالتكلفة 

املطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم االعتــراف باألرباح والخســائر في بيان الربح أو الخســارة عندما يتم 
إلغــاء االعتــراف بااللتزامــات وكذلــك من خــالل عملية إطفاء معــدل الفائدة الفعلى.

)ج(  إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء االعتــراف بااللتــزام املالــي عندمــا يتــم انتفــاء الغرض منه أو إلغــاء االلتزام أو انتهاء االلتزام. عندما يتم اســتبدال 
إلتــزام مالــي قائــم بآخــر مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شــروط االلتــزام الحالي إلى حد 

كبيــر، يتــم التعامــل مــع هــذا التبــادل أو التعديــل علــى أنه إلغاء االعتراف باملســؤولية األصلية واالعتــراف بإلتزام جديد. يتم 
إثبــات الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلة في بيان الربح أو الخســارة املوحد.

مقاصة األدوات املالية
يتــم مقاصــة األصــول املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويتــم عــرض املبلغ الصافي في بيان املركــز املالي إذا كان هناك حق 
قانونــي ملــزم فــي مقاصــة املبالــغ وكان هنــاك نية للتســوية على أســاس الصافي، لتحقيق األصول وتســوية اإللتزامات 

فــي وقت واحد.

تدنــى قيمــة املوجودات املالية
تعتــرف املجموعــة بمخصــص خســائر اإلئتمــان املتوقعــة لجميــع أدوات الديــن غيــر املحتفظ بها بالقيمــة العادلة من خالل 

الربــح أو الخســارة. تســتند خســائر اإلئتمــان املتوقعــة إلــى الفــرق بين التدفقات النقديــة التعاقدية املســتحقة وفقًا للعقد 
وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة اســتالمها، مخصومة عند تقدير ســعر الفائدة الفعلي األصلي. ســوف 

تشــمل التدفقــات النقديــة املتوقعــة التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمانــات املحتفظ بها أو تحســينات اإلئتمان األخرى التي 
تعتبــر جــزءًا ال يتجزأ من الشــروط التعاقدية.

يتــم االعتــراف بخســائر اإلئتمــان املتوقعــة علــى مرحلتيــن. بالنســبة للتعرضــات اإلئتمانية التي لم تحــدث زيادة كبيرة في 
مخاطــر اإلئتمــان منــذ االعتــراف األولــي، يتــم توفير خســائر اإلئتمــان املتوقعة الناتجة عن أحداث عدم الســداد املحتملة 

خــالل الـــ ١٢ شــهرًا القادمــة )ملــدة ١٢ شــهرًا لخســائر اإلئتمــان املتوقعة(. بالنســبة للتعرض للمخاطر التــي حدثت فيها زيادة 
كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ االعتــراف املبدئــي، فإنــه يتطلب أخذ مخصص لخســائر اإلئتمان املتوقعــة على مدى العمر 

املتبقــي للتعــرض، بصــرف النظــر عن توقيت عدم الســداد )خســائر ائتمــان متوقعة مدى الحياة(.
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بالنســبة للذمــم املدينــة واألرصــدة املدينــة األخــرى واملطلوب من أطــراف ذات عالقة، تطبق املجموعة طريقة مبســطة 
فــي حســاب خســائر اإلئتمــان املتوقعــة. لذلــك ال تقــوم املجموعة بتتبــع التغييرات في مخاطــر اإلئتمان، ولكن بداًل من 

ذلــك تعتــرف مخصــص الخســارة علــى أســاس خســائر اإلئتمان املتوقعة مــدى الحياة في تاريخ كل تقريــر. وضعت املجموعة 
مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى خبرتهــا التاريخيــة فــي خســارة اإلئتمان، بعــد تعديلها وفقًا للعوامل االستشــرافية الخاصة 

باملدينيــن والبيئــة االقتصادية.

بالنســبة للودائــع قصيــرة األجــل لــدى البنــوك والودائع األخــرى، طبقت املجموعة النهــج العام لتحديد الخســائر اإلئتمانية 
التــي تقــل قيمتهــا عــن ١٢ شــهرًا مــن خســائر اإلئتمــان املتوقعــة مع األخذ فــي االعتبار أنه لم تحدث زيــادة كبيرة في مخاطر 

اإلئتمــان املرتبطــة بأدوات الدين.

تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي قــد تخلــف عــن الســداد عندما تكــون املدفوعات التعاقديــة متأخرة ٩٠ يومًا. ومع ذلك، 
فــي بعــض الحــاالت، قــد تعتبــر املجموعــة أيضــًا أن األصــل املالي قد تخلف عن الســداد عندما تشــير املعلومات الداخلية 

أو الخارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر املحتمــل أن تحصــل املجموعــة على املبالــغ التعاقدية غير املســددة بالكامل قبل مراعاة 
أي تحســينات إئتمانيــة تحتفــظ بهــا املجموعــة. يتــم شــطب األصــل املالي عندما ال يكون هناك توقع معقول الســترداد 

التدفقــات النقديــة التعاقدية.

االعتــراف بالتكاليف واملصروفات 
يتــم إثبــات املصروفــات فــي بيــان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل االخــر املوحد عند حدوث تدني فــي املنفعة االقتصادية 
املســتقبلية املتعلقــة بتدنــي أحــد األصــول أو زيــادة في االلتزام الذي يمكن قياســه بشــكل موثــوق. يتم إدراج املصروفات 

في بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل األخر املوحد على أســاس االرتباط املباشــر بين التكاليف املتكبدة واالرباح 
مــن بنــود محــددة فــي الدخــل وعلــى أســاس إجراءات التخصيــص املنهجية والعقالنيــة عندما يتوقع أن تنشــأ منافع اقتصادية 

على مدار عدة ســنوات محاســبية وال يمكن تحديد االرتباط إال بشــكل واســع أو غير مباشــر؛ أو على الفور عندما ال ينتج 
عــن اإلنفــاق أي فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية أو عندمــا، وإلــى الحــد الذي ال تكون فيــه الفوائد االقتصادية املســتقبلية غير 

مؤهلــة أو تتوقــف عــن التأهــل لالعتــراف في بيان املركز املالــي املوحد كأحد املوجودات.

الدخل ضريبة 
تطبــق املجموعــة ضريبــة الدخــل وفًقــا لقانــون ضريبــة الدخــل القطري الجديد رقم ٢٤ لســنة ٢٠١٨ واللوائــح التنفيذية الجديدة 

لضريبــة الدخــل التــي تــم تطبيقهــا فــي دولــة قطر والتي ألغت وحلــت محل اللوائــح التنفيذية القديمة.

حقوق املســاهمين
يمثــل رأس املــال إجمالــي رأس املــال فــي الســجل التجاري الذي يتــم التعامل معه كحقوق ملكية. يتم قياس أدوات امللكية 

بالقيمة العادلة للنقد أو املوارد األخرى املســتلمة أو املســتحقة، بعد خصم التكاليف املباشــرة إلصدار أدوات امللكية.

تشــمل األربــاح املــدورة جميــع األربــاح أو الخســائر املتراكمة للمجموعــة ناقصًا أي توزيعات أربــاح واالحتياطي القانوني.

توزيعات أرباح
يتــم األعتــراف باألربــاح املوزعــة ملســاهمي املجموعــة كمطلوبــات فــي البيانات املالية املوحدة خــالل الفترة التي يتم 

فيهــا إعتمــاد تلــك التوزيعــات مــن جانــب املســاهمين. يتــم اعتبــار توزيعات االرباح للســنة التي تم إعتمادها بعــد تاريخ التقرير 
للبيانــات املاليــة املوحــدة كحدث الحــق لتاريخ التقرير.

العائدات على الســهم
تعرض املجموعة بيانات العائدات األساســية واملخففة للســهم ألســهمها العادية. يحتســب العائد األساســي للســهم 
بقســمة الربح أو الخســارة املنســوبة لحاملي األســهم العادية في املجموعة على املتوســط املرجح لعدد األســهم 

العادية القائمة خالل الســنة. يتم تحديد العائد املخفف للســهم بتســوية الربح أو الخســارة املنســوبة للمســاهمين 
العادييــن واملتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة ألثر التخفيف بالنســبة لجميع األســهم العادية املخففــة املحتملة 

والتــي تشــتمل علــى أوراق نقديــة قابلــة للتحويل وخيارات أســهم ممنوحــة للموظفين، إن وجدت.
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أينمــا كان األثــر املحتمــل للخيــارات املتوفــرة لتحويــل أوراق نقديــة قابلــة للتحويــل وكان إلجراء الخيارات القائمــة تأثير غير 
مخفــف، فــإن بيانــات العائدات األساســية واملخففة للســهم يتم عرضهــا بنفس املبلغ.

مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين
تتماشــى مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن مــع قانــون العمل القطري. تســتحق املنفعة عادًة على أســاس الراتب األخير 

للموظــف وطــول مــدة الخدمــة. يتــم إحتســاب التكاليــف املتوقعــة ملكافأة نهاية الخدمة على مــدى فترة الخدمة.

بموجــب القانــون رقــم ٢٤ لســنة ٢٠٠٢ بشــأن التقاعــد واملعاشــات ، يتعين علــى املجموعة تقديم مســاهمات في برنامج 
صنــدوق حكومــي للموظفيــن القطرييــن محســوبة كنســبة مئويــة من رواتــب املوظفين القطرييــن. إن التزامات املجموعة 

محــدودة بهــذه املســاهمات، والتي يتــم دفعها كمصروفات عند اســتحقاقها.

القروض
بعــد اإلعتــراف األولــي لصافــي القيمــة العادلــة لتكاليــف املعامالت املباشــرة، فإن القروض التي تحمــل فائدة تقاس الحقا 

عنــد التكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلية. ويتم االعتراف باملكاســب والخســائر في بيان الربح أو 
الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــد عندمــا يتم اســتبعاد املطلوبــات وكذلك من خالل عملية إطفــاء طريقة معدل 

الفائــدة الفعلية.

املخصصات
يتــم األعتــراف باملخصصــات عندمــا يكــون لــدى املجموعــة التزام حالــي )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث ســابق، ومن 

املحتمــل أن تكــون املجموعــة ملزمــة بتســوية األلتــزام ويمكن إجراء تقدير موثــوق ملبلغ األلتزام.

يمثــل املبلــغ املعتــرف بــه كمخصــص أفضــل تقديــر للمقابــل املطلوب لتســوية األلتزام الحالي في تاريــخ التقرير، مع مراعاة 
املخاطــر والشــكوك املحيطــة باأللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس مخصص باســتخدام التدفقات النقدية املقدرة لتســوية األلتزام 

الحالــي، فــإن قيمتــه الدفتريــة هي القيمــة الحالية لتلــك التدفقات النقدية.

عندمــا يتوقــع اســترداد بعــض او كل املنافــع االقتصاديــة املطلوبــة لتســوية مخصــص مــن طرف ثالــث، يتم االعتراف 
باملديــن كأصــل اذا كان مــن املؤكــد فعليــا انــه ســيتم اســتالم املبلــغ املســتحق ويمكن قيــاس مبلغ املســتحق القبض 

بشــكل موثوق.

العمــالت األجنبية
يتــم تســجيل املعامــالت بعمــالت خــالف الريـــال القطري بأســعار الصرف الســائدة في تواريخ املعامالت. فــي تاريخ كل تقرير، 
يتــم تحويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة التــي تتم بالعمالت األجنبية بأســعار الصرف الســائدة في تاريــخ إعداد التقارير. 

يتــم تحويــل املوجــودات واملطلوبــات غيــر النقديــة املدرجــة بالقيمة العادلة التــي تتم بالعمالت األجنبية بأســعار الصرف 
الســائدة فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم التعامــل مع الربح أو الخســارة الناتــج عن تحويل البنود غيــر النقدية التي 

يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وذلــك تمشــيا مــع االعتــراف بالربح أو الخســارة الناتجة عــن التغير في القيمــة العادلة للبند 
)فــروق الترجمــة للبنــود التــي بهــا ربــح أو خســارة فــي القيمــة العادلــة يتم االعتراف بها في الدخل الشــامل األخر أو الربح أو 

الخســارة وأيضا في بنود الدخل الشــامل األخر أو الربح أو الخســارة، على التوالي(.

اإليجارات
طبقــت املجموعــة املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ١٦ باســتخدام منهــج التعديل باثر رجعي املعــدل وبالتالي لم تعدل 

معلومــات املقارنــة وهــي مســتمرة فــي تقديــم التقاريــر عنها بموجب معيار املحاســبة الدولي رقم ١٧ وتفســير لجنة 
تفســيرات املعاييــر الدوليــة رقــم ٤ الصــادر من لجنة تفســيرات التقاريــر املالية الدولية 

عنــد ابتــداء العقــد، تقــوم الشــركة بتتقيــم مــا اذا كان عقــدا مــا هــو عقد ايجار، أو يتضمن شــروط إيجار. يعتبــر العقد على أنه 
عقــدا يمثــل إيجــار أو ينطــوي علــى إيجــار اذا كان ينــص على نقل حق الســيطرة على اســتخدام موجــود محدد لفترة من 

الوقــت بمقابــل محــدد. لتقييــم مــا اذا كالعقــد يحمــل الحق في الســيطرة على اســتخدام موجود معيــن، تقوم املجموعة 
بتقييــم ما اذا كان:
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العقــد ينطــوي علــى اســتخدام موجــود محــدد- قــد يتــم تحديد ذلــك صراحة او ضمنيا، ويجب أن يكــون مميزا ماديا أو  	
يمثــل بشــكل كبيــر قــدرة املوجــود املميــز ماديــا . اذا كان لــدى املورد حق جوهري في اســتبدال املوجود، فإن 

املوجــود ال يعتبر محددا،
لــدى املجموعــة الحــق فــي الحصــول علــى جميع املنافع االقتصادية بشــكل كبير من اســتخدام املوجود خالل  	

فترة االســتخدام، و
لــدى املجموعــة الحــق فــي توجيــه اســتخدام املوجــود. تتمتع الشــركة بهذا الحق عندما يكــون لديها حقوق اتخاذ  	

القــرار االكثــر صلــة بتغيــر كيفيــة اســتخدام املوجــود والي غــرض. في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشــأن كيفية 
وســبب الغــرض مــن اســتخدام األصــل محــدد، يكــون للمجموعة الحق في توجيه اســتخدام املوجود اذا كان:

لــدى املجموعــة الحق في تشــغيل املوجود، أو 	
قامــت املجموعــة بتصميــم املوجــودات بطريقــة تحدد مســبقا الكيفية والغرض من اســتخدامه. 	

املجموعة كمستأجر 
تعتــرف املجموعــة باصــل حق االســتخدام والتزام اإليجار فــي تاريخ بدء اإليجار.

الحق في إستخدام املوجودات
يتــم قيــاس الحــق فــي اســتخدام املوجــودات مبدئيــا بالتكلفــة، والــذي يشــتمل على املبلــغ املبدئــي ملطلوبات اإليجار 

املعدلــة ألي مدفوعــات إيجــار تــم دفعهــا فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، باالضافــة إلــى أي تكاليف مبدئية مباشــرة أو تم 
تقديرهــا لتفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو إلســتعادة األصــل األساســي أو املوقــع الكائــن عليه، مطروحــا منه أي حوافز 

تأجير مســتلمة.

يتــم إســتهالك قيمــة حــق اإلســتخدام الحقــا بأســتخدام طريقة القســط الثابــت من تاريخ البدء الى نهايــة العمر األنتاجي 
للحــق فــي أســتخدام األصــل أو نهايــة مــدة عقــد اإليجار. يتم تحديــد العمر األنتاجي املقدر لهذة املوجودات بنفس األســس 

املســتخدمة للممتلــكات واملعــدات، باألضافــة الــى ذلــك، يتم تخفيض الحق في إســتخدام املوجودات بشــكل دوري بخســائر 
تدنــي القيمــة، إن وجــدت، وتعديلهــا مــن أجــل إجــراء بعض التعديــالت املتعلقة بإعادة القياس علــى إلتزامات اإليجار.

مطلوبات اإليجار
يتــم قيــاس مطلوبــات اإليجــار مبدئيــا بالقيمــة الحاليــة ملدفوعــات اإليجار التي لم يتم ســدادها في تاريخ البــدء، ويتم خصمها 

باســتخدام ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار، أو إذا لــم يمكن تحديد ذلك املعدل بشــكل واضــح، فان معدل اإلقتراض 
التدريجــي للمجموعــة يتــم إســتخدامه علــى مــدى فتــرة مدة اإليجار. بشــكل عام، تســتخدم املجموعة معدل اإلقتراض 

التدريجــي كمعدل خصم.

فــي تاريــخ البــدء، تشــتمل مدفوعــات اإليجــار املتضمنــة في قيــاس إلتزام اإليجار على مدفوعــات ثابتة )بما في ذلك 
مدفوعــات ثابتــة مضّمنــة(، ناقصــًا أي حوافــز إيجــار مســتحقة القبض، من أجل الحق في اســتخدام األصل األساســي خالل 

فتــرة التأجيــر غيــر التــي تدفــع فــي تاريــخ البدء. بعــد االعتراف املبدئي، يتم قياس التــزام اإليجار بالتكلفة املطفأة بإســتخدام 
طريقــة الفائــدة الفعليــة. يتــم إعــادة قياســها عندمــا يكــون هنــاك تغيير في مدفوعات اإليجار املســتقبلية الناشــئة عن تغيير 
فــي مؤشــر أو معــدل، إذا كان هنــاك تغييــر فــي تقديــر املجموعــة للمبلغ املتوقــع دفعه بموجب ضمان القيمــة املتبقية، أو 

إذا غيــرت املجموعــة تقييــم مــا إذا كانــت ســتمارس خيار الشــراء أو التمديد أو اإلنهاء.

عندمــا يتــم إعــادة قيــاس مطلوبــات اإليجــار علــى النحــو املوصوف أعــاله، يتم إجراء تســوية مقابلة على القيمــة الدفترية 
لحــق اســتخدام املوجــودات أو يتــم تســجيلها فــي الربــح أو الخســارة إذا تم تدنــي القيمة الدفترية لحق اســتخدام 

املوجــودات إلى صفر.

مكونات التأجير وغير التأجير
عنــد بــدء أو إعــادة تقييــم العقــد الــذي يحتــوي على مكــون تأجير، تقوم املجموعــة بتخصيص املقابل فــي العقد لكل مكون 

تأجيــر بنــاًء علــى أســعارها الفرديــة النســبية. ومــع ذلك، بالنســبة لعقود تأجير األراضي واملباني املســتأجرة، اختارت 
املجموعــة عــدم فصــل املكونــات غيــر املؤجرة وحســاب مكونــات التأجير وغير التأجيــر كمكون تأجير واحد.
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خيارات التمديد واإلنهاء
عندمــا يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عقود اإليجار، يتم اســتخدام هــذه الخيارات لزيادة املرونة التشــغيلية من 
حيــث إدارة األصــول املســتخدمة فــي عمليــات املجموعــة. تقــوم املجموعــة بتقييــم ما إذا كان من املؤكــد إلى حد معقول 
ممارســة خيــارات التمديــد واإلنهــاء. تعيــد املجموعــة تقييــم مــا إذا كان من املؤكد بشــكل معقول ممارســة خيارات إذا كان 

هنــاك حــدث كبيــر أو تغييــر كبيــر في الظروف التي تقع تحت ســيطرتها.

عقود اإليجار واإليجارات قصيرة األجل لألصول متدنية القيمة
اختــارت املجموعــة عــدم االعتــراف باملوجــودات الخاصــة بحق االســتخدام ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجــار قصيرة األجل، وتكون 
مــدة اإليجــار ١٢ شــهرًا أو أقــل وإليجــارات األصــول متدنيــة القيمة. تعترف املجموعــة بمدفوعات اإليجار املرتبطــة بهذه العقود 

كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فترة اإليجار. تقــوم املجموعة بتقييم قيمة األصل األساســي بناًء 
علــى قيمــة األصــل عندمــا يكــون جديــدًا، بغض النظر عن عمر األصل الــذي يتم تأجيره. 

تعامــل املجموعــة األصــول األساســية علــى أنهــا متدنيــة القيمــة عندمــا تبلغ قيمة األصــول الجديدة ٥٠٠٠ دوالر أو أقل. تعترف 
املجموعــة بمدفوعــات اإليجــار املرتبطــة بهــذه العقــود كمصروفات على أســاس القســط الثابت علــى مدى فترة اإليجار.

التقاريــر القطاعية
القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات املجموعــة الــذي يرتبط بانشــطة األعمال التي تكتســب منها املجموعــة إيرادات وتتكبد 
تكاليــف بمــا فيهــا إيــرادات ومصاريــف ذات عالقــة باملعامــالت مع أي من مكونــات املجموعة األخرى. النتائــج القطاعية التي 

يتــم اإلبــالغ عنهــا إلــى صانعــي القــرار التشــغيلي الرئيســيين للمجموعة التخاذ قرار بشــأن املوارد التي ســيتم تخصيصها 
للقطــاع ولتقييم أدائه.

تــم عــرض املعلومــات املاليــة عــن القطاعــات التشــغيلية في إيضاح رقم ٣٠ حول البيانــات املالية املوحدة.

مقاييــس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن تســلمه مــن بيع أحد األصول أو يتم دفعــه لنقل املطلوب فــي معاملة منظمة 

بين املشــاركين في الســوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان ذلك الســعر هو الدارج مباشــرة أو تقديريا 
باســتخدام أســلوب تقييــم آخــر. عنــد قيــاس القيمــة العادلة للموجــودات واملطلوبات فإن املجموعــة تأخذ في االعتبار 

خصائــص األصــل أو الخصــم )املطلــوب( إذا كان املشــاركون فــي الســوق يأخــذون تلك الخصائص في االعتبار عند تســعير 
املوجــودات أو املطلوبــات فــي تاريخ القياس.

يتــم تصنيــف قياســات القيمــة العادلــة فــي املســتويات ١ أو ٢ أو ٣ علــى أســاس الدرجة التي تكــون فيها املدخالت إلى 
قياســات القيمــة العادلــة ملحوظــة وأهميــة املدخــالت إلــى قياســات القيمة العادلة فــي مجملها، التي ســيتم وصفها على 

التالي: النحو 

املســتوى ١: أســعار الســوق املدرجة )غير املعدلة( في األســواق النشــطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة والتي 
يمكــن للمجموعــة الوصــول إليها فــي تاريخ القياس.

املســتوى ٢: تقنيــات التقييــم بخــالف األســعار املدرجــة ضمــن املســتوى ١ والتي تكون واضحة للموجــودات واملطلوبات، إما 
بشــكل مباشــر أو غير مباشر.

املســتوى ٣: تقنيــات التقييــم غيــر واضحــة للموجودات أو املطلوبات.

اإللتزامــات املحتملة
اإللتزامــات املحتملــة هــي إلتــزام ممكــن أن ينشــأ عــن أحداث ســابقة والتي ســيتأكد وجودهــا فقط من وقوع أو عدم وقوع 
حــدث مســتقبلي واحــد أو أكثــر مــن أحــداث مســتقبلية غير مؤكدة ليســت بكاملها ضمن ســيطرة املجموعــة. ويمكن أيضا 

أن يكــون إلتزامــًا حاليــًا ناشــئًا عــن أحــداث ماضيــة والــذي لم يتم االعتــراف به ألنه ليس من املحتمــل أن التدفق الخارجي 
للمــوارد االقتصاديــة ســيكون مطلوبــا أو أن مقــدار االلتزام ال يمكن قياســه بشــكل موثوق.
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ال يتــم االعتــراف بااللتزامــات املحتملــة ولكــن يتــم اإلفصــاح عنها في اإليضاحــات املرفقة مع البيانــات املالية املوحدة. عند 
حــدوث تغيــر فــي احتماليــة تدفــق خارجــي بحيــث يجعــل من التدفق الخارجي أمرا مرجحا، عندئذ ســوف يعتــرف به كمخصص.

األحــداث بعــد تاريخ التقرير
األحــداث الالحقــة للســنه توفــر معلومــات إضافيــة حــول املركز املالــي للمجموعة في تاريخ إعــداد التقرير )أحداث معدلة( 

ويتــم عكســها فــي البيانــات املاليــة املوحــدة. يتــم اإلفصــاح عن األحداث الالحقة بعد نهاية الســنة والتي لم يتــم تصنيفها 
كأحــداث معدلــة فــي اإليضاحات حــول البيانات املالية عندمــا تكون جوهرية.

٣-٣ األحكام املحاسبية الهامة و التقديرات و الفرضيات
إن إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة يتطلــب إدارة قــادرة علــى اتخاذ األحــكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثــر على تطبيق 
السياســات وعلــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات املبينــة فــي التقاريــر وكذلك على الدخل واملصروفــات. يمكن أن تختلف 

النتائــج الفعليــة عــن تلك التقديرات.

األحكام 
عنــد تطبيــق السياســات املحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة بإتخــاذ األحــكام التاليــة بغض النظر عن تلــك التى تتضمن 

تقديــرات والتــى لهــا أثــر جوهري علــى املبالغ املدرجة في البيانــات املالية املوحدة:

الرضا عن االلتزام باألداء
املجموعــة مطالبــة بتقييــم كل مــن عقودهــا مــع العمــالء لتحديــد مــا إذا كانت التزامات األداء مســتوفاة مع الوقت أو في 

وقــت محــدد مــن أجــل تحديــد الطريقــة املناســبة لالعتراف باإليــرادات. قامت املجموعة استنادًا إلى العقد بتقييم أنه ال تقوم 
املجموعــة بإنشاء أصل مع استخدام بديل للشركة وعادة ما يكون لهــا حق ساري التنفيــذ في الدفع مقابل األداء المنجز 

حتى تاريخه. فــي ظــل هــذه الظــروف، تعتــرف املجموعــة باإليــرادات مع مرور الوقت وفي حاالت أخــرى، يتم إثبات اإليرادات 
فــي وقت معين.

تقييم نموذج األعمال
يعتمــد تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة علــى نتائــج فحــص مدفوعات املبلغ األساســي والفائدة فقــط وعلى اختبار 
نمــوذج العمــل. تحــدد املجموعــة نمــوذج العمــل وعلــى مســتوى يعكــس كيفية إدارة مجموعات املوجــودات املالية معا 

لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن. يتضمــن هــذا التقييــم الحكــم الــذي يعكس جميــع األدلة ذات الصلة بما في ذلــك كيفية 
تقديــم أداء هــذة املوجــودات وقيــاس أدائهــا، واملخاطــر التــي تؤثر على أداء املوجــودات وكيفية إدارة هذه املوجودات 

وكيــف يتــم تعويــض أو مكافــأة مديــري هــذه املوجودات. تراقــب املجموعة املوجودات املاليــة املقاســة بالتكلفة املطفأة 
أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر والتي تم اســتبعادها قبل اســتحقاقها لفهم ســبب التخلــص منها وما 
إذا كانــت األســباب متوافقــة مــع هــدف االعمــال التــي تــم االحتفاظ باملوجودات ألجلــه. تعتبر املراقبــة واملتابعة جزء من 

التقييــم املتواصــل للمجموعــة ملعرفــة فيمــا إذا كان نمــوذج العمــل الــذي يتــم االحتفاظ بــه للموجودات املاليــة املتبقية 
اليــزال مناســبا واذا لــم يكــن مناســبا، تقيــم إذا كان هنــاك تغييــر فــي نمــوذج العمل وبالتالي تغيرا مســتقبليا فــي تصنيف 

تلك املوجودات.

الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان
يتــم قيــاس خســائر اإلئتمــان املتوقعــة كمخصــص يعادل ١٢ شــهرا من خســائر اإلئتمان املتوقعــة ملوجودات املرحلة األولى 

أو خســائر إئتمــان متوقعــة علــى مــدى العمــر ملوجــودات املرحلة الثانيــة أو املرحلة الثالثة. ينتقــل األصل إلى املرحلة 
الثانيــة عندمــا تزيــد مخاطــر اإلئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتراف األولي. اليحــدد املعيار الدولي للتقاريــر املالية رقم )٩( ما 
الــذي يعتبــر زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان. فــي تقييــم ما إذا كانــت مخاطر اإلئتمان لألصل قد زادت بشــكل كبير تأخذ 

املجموعــة فــي الحســبان املعلومــات الكمية والنوعيــة املعقولة واملدعومة.

يتــم تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة لتعكــس املعلومــات الحالية واملســتقبلية حول عوامل االقتصــاد الكلي التي تؤثر 
علــى قــدرة العمــالء علــى تســوية الذمــم املدينــة. حــددت املجموعة الناتج املحلــي اإلجمالي للبلد الذي تبيع فيه ســلعها 

ليكــون العامــل األكثــر صلــة، وبالتالــي تعــدل معدالت الخســارة التاريخية بنــاًء على التغيرات املتوقعــة في هذه العوامل.
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تحديد مدة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميع الحقائق والظــروف التي تخلق حافزًا اقتصاديًا ملمارســة خيار 
التمديــد، أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفترات التي تلي خيــارات اإلنهاء( فقط في مدة 

عقــد اإليجــار إذا كان عقــد اإليجــار مؤكــدًا بشــكل معقــول أن يتم تمديده )أو لــم يتم إنهائه(.

تتــم إعــادة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار فــي حالة ممارســة خيار ما )أو عدم ممارســته( بالفعل أو تصبــح املجموعة ملزمة 
بممارســته )أو ال تمارســه(. ال يتــم مراجعــة تقييــم اليقيــن املعقــول إال فــي حالــة حدوث حدث كبيــر أو تغيير كبير في 

الظــروف، ممــا يؤثــر علــى هــذا التقييــم، ويكون ذلك تحت ســيطرة املســتأجر. خالل الســنة املالية الحاليــة، لم يكن هناك 
مراجعة لشــروط عقد اإليجار.

التقديرات
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية بشــكل مســتمر. يتم إدراج مراجعات التقديرات املحاســبية فــي الفترة التي 
يتــم فيهــا مراجعــة التقديــر إذا كانــت املراجعــة تؤثــر فقــط على تلك الفترة أو فــي فترة املراجعة والفترات املســتقبلية إذا 

كانــت املراجعــات تؤثــر على الفترات الحالية واملســتقبلية.

فيمــا يلــي تقديــرات اإلدارة الهامــة واالفتراضــات الرئيســية املتعلقة باملســتقبل واملصادر الرئيســية األخــرى لعدم اليقين 
فــي التقديــر، والتــي تنطــوي علــى خطــر كبيــر من التســبب في تعديــل جوهري للقيم الدفتريــة لألصول وأاللتزامات خالل 

الســنة املالية التالية:

تدني قيمة االصول املالية
تســتند مخصصات الخســارة لألصول املالية إلى افتراضات حول مخاطر عدم الســداد ومعدالت الخســارة املتوقعة. تســتخدم 

املجموعــة الحكــم فــي اتخــاذ هــذه االفتراضــات واختيار املدخالت في حســاب تدني القيمة، اســتنادًا إلــى تاريخ املجموعة 
الســابق وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلى التقديرات املســتقبلية في نهايــة كل فترة تقرير.

الذمم التجارية واملطلوب من أطراف ذات عالقة
تطبــق املجموعــة النهــج املبســط لقيــاس خســائر اإلئتمــان املتوقعة في حســاباتها التجارية املدينــة واملطلوب من أطراف 

ذات عالقــة، والتــي تســتخدم مصفوفــة املخصــص. تســتند معــدالت املخصصات إلى األيام املاضية املســتحقة ملجموعات 
قطاعــات العمــالء املختلفــة التــي تشــترك بشــكل كبيــر في نفس خصائص املخاطر أو أنماط الخســارة. تســتند معدالت 

املخصصــات مبدئيــًا إلــى معــدالت التخلــف التاريخيــة امللحوظــة للمجموعــة وتعديلها وفقًا للظروف الحاليــة ورؤية املجموعة 
للظــروف االقتصاديــة علــى مــدى العمــر املتوقــع للذمــم املدينة. في تاريــخ كل تقرير، يتم تحديــث املعدالت االفتراضية 

امللحوظــة القديمــة ويتــم تحليــل التغييرات في التقديرات االستشــرافية.

النقد وما يعادله
تــم قيــاس تدنــي قيمــة النقــد ومايعادلة على أســاس الخســارة املتوقعة ملدة ١٢ شــهرًا ويعكس تاريخ االســتحقاق القصير 
للتعرضــات. تعتبــر املجموعــة أن أرصــدة النقــد ومــا يعادلــة واملنــح املقيدة لديها تنطــوي على مخاطر إئتمانيــة متدنية بناءًا 
علــى التصنيفــات اإلئتمانيــة الخارجيــة لألطــراف املقابلــة. فــي حيــن أن األرصــدة النقدية واملصرفية التي تخضــع أيضًا لتدني 

فــي القيمــة، فإن خســارة تدنــي القيمة املحددة تعتبــر غير جوهرية.

العمر االنتاجي للممتلكات واملصنع واملعدات واملوجودات غير امللموسة
تحــدد إدارة املجموعــة االعمــار االنتاجيــة املقــدرة للممتلــكات واملصنع  واملعدات واملوجودات غير امللموســة الحتســاب 

االســتهالك واإلطفــاء. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد االخذ في االعتبار االســتخدام املتوقع لألصــل أو التآكل املادي. تقوم 
اإلدارة بمراجعــة القيمــة املتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنويًا ويتم تعديل رســوم االســتهالك املســتقبلية عندما تعتقد 

اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عن التقديرات الســابقة.

التغير في التقدير
خــالل الفتــرة، أجــرت املجموعــة مراجعــة الكفــاءة التشــغيلية للممتلــكات واملصنع واملعدات، مما أدى إلــى تغييرات في 

االســتخدام املتوقــع لبعــض األصــول ضمــن املمتلــكات واملصنع واملعــدات. تم زيادة العمر اإلنتاجــي املتوقع لبعض األصول 
ضمــن املمتلــكات واملصنــع واملعــدات. أدى تأثيــر هــذه التغييرات إلــى خفض مصروف االســتهالك الفعلي، املندرج تحت 

تكلفــة اإليــرادات ومصاريــف البيع والتوزيع واملصروفات االداريــة والعمومية.
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استخدام املعدل املتزايد لالقتراض
لقيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار، قامــت املجموعــة بخصــم مدفوعــات اإليجار بناًء على معدل االقتــراض اإلضافي كما في ١ 
ينايــر ٢٠١٩، أي بمعــدل ٤٪. ينــص تعريــف معــدل االقتــراض املتزايــد علــى أن الســعر يجب أن يعكس ما ســتقيده املجموعة 

لالقتــراض علــى مــدة مماثلــة وفــي ظــل ظروف مماثلة. لتحديد الســعر املناســب، حصلت املجموعــة على املعلومات ذات 
الصلة مــن املصرفيين.

مخصص املخزون بطيء الحركة
يتــم قيــاس املخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. عندمــا يصبح املخــزون قديمًا، يتم إجراء 
تقديــر لصافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق. بالنســبة للمبالــغ الهامــة بشــكل فــردي، يتــم إجراء هذا التقدير على أســاس 

فــردي. يتــم تقييــم املبالــغ غيــر الهامــة، ولكنهــا قديمــة، بشــكل جماعــي ويتم أخــذ مخصص وفقــًا لنوع املخزون ودرجة 
االعمــار أو التقادم.

قياس املوجودات البيولوجية
تقــاس املوجــودات البيولوجيــة بالقيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكلفــة البيع، مــع االعتراف بأي تغيير فيهــا في بيان الدخل 

الشــامل املوحــد. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للماشــية غيــر الناضجــة بالرجوع إلى ســعر لحم العجل الذي يتــم تعديله ليعكس 
عمــر العجــول والتكلفــة املتدنيــة للعجــول بالرجــوع إلــى املشــتريات األخيرة للمجموعــة. يتم تحديد القيمــة العادلة لألبقار 

البالغــة بالرجــوع إلــى التكلفــة املتدنيــة للعجــول بالرجــوع إلى املشــتريات األخيرة املعدلة لتعكس تدنــي اإلنتاجية من 
خــالل دورات الرضاعــة، وســعر اللحــوم عنــد الذبــح. عندمــا يتعــذر قياس القيمة العادلة بشــكل موثوق، فــي مثل هذه الحالة، 

يجــب قيــاس ذلــك األصــل البيولوجــي بتكلفتــه مطروحــًا منه أي إســتهالك متراكم وأي خســائر تدني فــي القيمة املتراكمة. 
بمجــرد أن تصبــح القيمــة العادلــة ملثــل هــذا األصــل البيولوجي قابلة للقياس بشــكل موثوق، يجب على املنشــأة قياســه 

بالقيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليف البيع.

اإليرادات   .٤
املجموعــات التاليــة توضــح توزيــع إيــرادات املجموعة من العقــود املبرمة مع العمالء:

نوع السلع أو الخدمات أ ( 

توقيت الوفاء بإلتزام األداء ب ( 

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

737,8٤0,699 مبيعــات منتجات األلبان

٤8,٥07,173 مبيعــات العصائر

املواشي 16,613,٤٤9 مبيعات 

8,927,2٤7 مبيعات الســماد والســماد العضوي

2,12٤,700 مبيعات البالســتيك

768,972مبيعــات مصنع األعالف

أخرى 3,981مبيعات 

81٤,786,221

81٤,786,221الســلع املنقولــة في فتــرة زمنية محددة
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تكلفة اإليرادات  .٥

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

٤68,٤81,٥6٥ تكلفــة الحليــب ومواد التعبئــة والتغليف 

192,619,9٥٤ تكلفة األعالف

98,٥6٥,20٥ اســتهالك ممتلــكات ومصنــع ومعدات )إيضاح 11(

68,232,322 أجور مباشرة

39,061,328 إيجار وصيانة

22,988,606 تكلفــة بيع املواشــي )إيضاح 1٤(

17,989,600 مصروفات خدمات

17,٥68,٤9٥ مصروفــات غيــر مباشــرة متعلقة باإلنتاج

11,817,٥93منتجــات مســتبعدة ومخصص مخــزون بطىء الحركة

الدواء 9,909,96٤ تكلفة 

7,609,277 خســارة ناتجة عن نفوق املواشــي )إيضاح 1٤( 

7,322,163 تكلفة اســتبعاد املواشــي املذبوحة

2,0٤6,7٥8تكلفة ذبح املواشــي

669,٥72تكلفــة األعالف املباعة

٥86,٤33 مصروفات كوفيد-١٩

96,769 إطفــاء موجودات غير ملموســة )إيضاح 13(

أخرى 2,6٤3,001 تكاليف 

 968,208,60٥
يخصم:

)3٥٥,398,329( صافــي ربــح القيمة العادلة مــن منتجات األلبان

)3٤,808,880(صافــي ربــح القيمــة العادلة من األصــول البيولوجية )إيضاح 1٤(

 ٥78,001,396
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اإليرادات األخرى  .6

إيضاح أ:
خــالل الفتــرة، قامــت الشــركة التابعــة اململوكــة بالكامــل للمجموعة باإلعتراف بدعم مــن الحكومة بمبلغ 

١٦٤،٤٣١،٤٦٤ريــال قطــري. يتــم منــح الدعم للشــركة التابعة على حســاب االســتثمار في مجال تصنيــع األلبان لضمان 
التزويــد الغذائــي للبــالد. هنــاك بعــض الشــروط التــي يجــب أن تفي بهــا املجموعة من أجل الحصول علــى الدعم الحكومي. 

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، تعتقــد اإلدارة أن هــذه الشــروط قــد تحققــت بشــكل ُمرضي، وبناًء عليه، تــم االعتراف بالدعم.

مصروفات بيع وتوزيع  .7

إيضاح أ:
تتمثــل هــذه األتعــاب اإلداريــة فــي املبالــغ املدفوعــة لطرف ثالث كموزع وحيــد بموجب عقد توزيع معّدل، حيث ســيتوقف 

العمــل بهــذا العقد، وســيواصل ذلك الطــرف تقديم الدعم.

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

٤6,601,2٤7 تكاليــف املوظفين

23,697,٥19 إعالن وترويج

11,78٤,178 أتعــاب إدارية )إيضاح أ(

٥,228,118 مــاء وكهرباء و وقود

٥,1٥8,٥3٤ إســتهالك ممتلــكات ومصنــع ومعدات )إيضاح 11(

3,68٤,90٥ مصروفات كوفيد-١٩

721,872مخصص ديون مشــكوك فــي تحصيلها

378,٤٥3تأمين

27٤,783 اتصاالت

160,9٤7 إطفــاء موجودات غير ملموســة )إيضاح 13(

68,10٤ تنقالت

3,160 مصروفــات حكومية 

1,819,328 أخرى

99,٥81,1٤8

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

16٤,٤31,٤6٤ دعــم حكومي )إيضاح أ(

1,076,123 إيراد إيجارات

)123,392( خســائر أســتبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات 

6,28٥,٤67 إيرادات أخرى

 171,669,662
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مصروفات عمومية وإدارية  .8

تكاليف تمويل ومصروفات بنكية  .9

مصروف ضريبة الدخل  .10
قامــت املجموعــة باحتســاب مصــروف ضريبــة الدخــل للفترة باســتخدام معــدل الضريبة الذي يمكن تطبيقــه على إجمالي 

األربــاح الســنوية املتوقعــة. املكونــات الرئيســية ملصــروف ضريبــة الدخل في بيان الربح أو الخســارة املوحد هي:

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

26,999,827 رسوم مهنية

2٥,٤99,387 تكاليــف املوظفين

21,217,380 إســتهالك حق اســتخدام موجودات )إيضاح12(

10,893,90٥ إتصاالت

9,6٥٥,972 تأمين

2,800,883مكافــأت أعضاء مجلس اإلدارة 

2,373,979 صدقات وتبرعات

2,2٥8,2٥3 إســتهالك ممتلــكات ومصنع ومعدات )إيضاح11(

1,10٥,260 إطفــاء موجودات غير ملموســة )إيضاح 13(

92٥,379 إيجار وصيانة

6٤٤,٤٤6 رسوم حكومية

٥٤6,6٥2 مصروفات كوفيد-١٩

100,382قرطاســية ومطبوعات

9,900,٥27أخرى

11٤,922,232

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

36,130,838فوائــد علــى قروض بنكية
1,012,636فوائد ســحب على املكشــوف

)100,217(أرباح تغير أســعار الصرف
٤,218,923فوائــد علــى مطلوبــات عقود إيجار )إيضاح 21(

32٤,٤٤1فوائــد على معامــالت تمويلية
٤1,٥86,621

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

23٥,٤6٤مصــروف ضريبــة الدخــل املــدرج في بيان الربح أو الخســارة املوحد
الضريبة  10%معدل 
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ممتلكات ومصنع ومعدات   .11

إيضاحات:
)أ(    تتمثــل املشــروعات تحــت التنفيــذ فــي املصروفــات التي تكبدتهــا املجموعة واملتعلقة ببنــاء املزرعة واملصانع.

)ب(   تشــمل املشــروعات تحت التنفيذ إنشــاء مزرعة لألبقار في أم الحوايا لتوســيع عمليات املجموعة، تم إنشــاء 
تلــك املزرعــة بواســطة طــرف ذو عالقــة. تمثــل التحويالت خالل الفترة من املشــروعات تحــت التنفيذ، الحظائر 

واملاكينــات التــي تــم رســملتها بعــد اإلنتهــاء من األعمال اإلنشــائية والتركيبات الالزمة. يتم تمويل هذه اإلنشــاءات 
بشــكل رئيســي من القروض املســتلمة من أحد البنوك املحلية.

إيضاح )أ(:
خــالل شــهر ديســمبر ٢٠١٩، قامــت الهيئــة العامــة للضرائــب بدولــة قطر بإدراج الئحــة تنفيذية جديــدة للضريبة، حيث حلت 

محــل الالئحــة التنفيذيــة الســابقة. إن اإلعفــاء الضريبــي املنصــوص عليــه فــي املادة ٤ )الفقرة ١٣( من قانــون الضرائب الجديد 
فيمــا يتعلــق بحصــة املســتثمرين غيــر القطرييــن فــي األربــاح في الكيانات املدرجة ال يشــمل الشــركات التابعة / الزميلة 

للكيانــات املدرجــة. وبنــاًء عليــه، إذا كانــت إحــدى الكيانــات املدرجــة تمتلك أســهًما في كيان غير مــدرج، فإن حصة األرباح في 
الكيــان غيــر املــدرج املنســوبة إلــى الكيــان املــدرج ســتخضع للضريبة في حدود حصة الربح املنســوبة إلى املســاهمين غير 

القطرييــن فــي الكيان املدرج.

أرض
ريـال قطري

مباني 
وهياكل

ريـال قطري
ماكينات

ريـال قطري
سيارات

ريـال قطري

أثاث 
ومفروشات
ريـال قطري

مشروعات
تحــت التنفيذ
ريـال قطري

االجمالي
ريـال قطري

31 ديسمبر 2020

التكلفة:

كمــا في تاريخ 
٥٥,200,1001,709,611,٤236٥1,103,٤16٥3,61٤,21٤32,70٤,٥182٥6,2٥٤,9312,7٥8,٤88,602التأسيس

11,3٥2,1821٤,603,1177,69٤,301٥,73٤,610178,939,918218,32٤,128–إضافــات خالل الفترة
–)2٤3,977,082(32,069,21٥201,6٥9,18٥٤23,٥009,82٥,182–تحويــالت خالل الفترة

استبعادات خالل 
)2,٥29,173(–)1,37٥,600()236,281()901,973()1٥,319(–الفترة

تحويالت إلى 
املوجودات غير 

امللموسة خالل 
الفتــرة )إيضاح 13(

–––––)1,777,732()1,777,732(

كما في 31 
2020 ٥٥,200,1001,7٥3,017,٥01866,٤63,7٤٥61,٤9٥,73٤٤6,888,710189,٤٤0,03٥2,972,٥0٥,82٥ديسمبر 

املتراكم االستهالك 

كمــا في تاريخ 
1٤٥,٥٤٤,073–82,712,973٤2,171,32711,٤12,3909,2٤7,383–التأسيس

الفترة 10٥,981,992–٤٥,٤60,٥97٤2,772,236٥,٤10,99112,338,168–استهالك 
استبعادات خالل 

)9٥0,٤00(–)832,203()19,79٤()87,960()10,٤٤3(–الفترة

كما في 31 
2020 2٥0,٥7٥,66٥–128,163,1278٤,8٥٥,60316,803,٥8720,7٥3,3٤8–ديسمبر 

القيمة  صافي 
الدفترية 

كما في 31 
2020 ٥٥,200,1001,62٤,8٥٤,37٤781,608,1٤2٤٤,692,1٤726,13٥,362189,٤٤0,03٥2,721,930,160ديسمبر 
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 تشــمل اإلضافــات فــي بنــد املمتلــكات واملصنــع واملعــدات خالل الفترة على معامــالت مع األطراف ذات العالقة، 
كما يلى:

تــم توزيــع مصروفــات االســتهالك للفتــرة من تاريخ التأســيس وحتى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ علــى النحو التالي:

طبيعــة املعامالتأطراف ذات عالقة

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

٥٤,7٥6,77٥أعمال بناءشــركة أورباكــون للتجارة واملقاوالت ذ.م.م.

22,20٥,2٥2توريــد وتركيب مرافقراديانت للمشــاريع الهندســية ذ.م.م.
أورباكون مصنع واالت وســيارات 

889,٥96شراء سيارات)فــرع لشــركة أورباكــون للتجارة واملقاوالت ذ.م.م.(

توريــد وتركيب معدات شــركة كريدو للتجارة ذ.م.م.
28٤,1٤3تكنولوجيــا املعلومات

29,60٥الخدمات اللوجســتيةجوري للســياحة والســفر ذ.م.م.

توريــد وتركيب أثاث ســتيل ماستر ذ.م.م.
22,600ومفروشات

العمالتشــالنجر للتجارة ذ.م.م. 12,08٤توريد 

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

98,٥6٥,20٥ تكلفــة اإليرادات )إيضاح ٥(

٥,1٥8,٥3٤ مصروفــات بيــع وتوزيع )إيضاح 7(

2,2٥8,2٥3 مصروفــات عموميــة وإدارية )إيضاح 8(

10٥,981,992
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تــم توزيــع مصــروف اإلطفــاء للفترة من تاريخ التأســيس وحتى ٣١ديســمبر٢٠٢٠ علــى النحو التالي: 

حق استخدام موجودات   .12

موجودات غير ملموسة    .13

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

لتكلفة ا

23,381,73٤ كما في تاريخ التأســيس

6٥,911,60٤ إضافات

)16,66٥,6٥3(استبعادات

72,627,68٥ كما في 31 ديســمبر
االستهالك 

1,6٥٥,9٤2 كما في تاريخ التأســيس

21,217,380 اســتهالك الفترة )إيضاح 8(

)3,٤2٤,019(اســتبعادات خالل الفترة

19,٤٤9,303 كما في 31 ديســمبر

٥3,178,382 صافــي القيمــة الدفترية كما في 31 ديســمبر

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

لتكلفة ا

٤,130,100 كما في تاريخ التأســيس

6٥0,30٥ إضافــات خالل الفترة

1,777,732املحــول مــن أعمال رأســمالية تحــت التنفيذ )إيضاح 11(

6,٥٥8,137 كما في 31 ديســمبر 2020
اإلطفاء املتراكم: 

1,233,792 كما في تاريخ التأســيس

الفترة 1,362,976 إطفاء 

2,٥96,768 كما في 31 ديســمبر 2020

3,961,369 صافــي القيمــة الدفترية كما في 31 ديســمبر 2020

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

96,769 تكلفــة اإليرادات )إيضاح ٥(

160,9٤7 مصروفــات بيــع وتوزيع )إيضاح 7(

1,10٥,260 مصروفــات عموميــة وإدارية )إيضاح 8(

1,362,976
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موجودات بيولوجية   .1٤
تتمثــل املوجــودات البيولوجيــة للمجموعــة بشــكل أساســي فــي األبقار والتي تســتخدم إلنتاج الحليب واللحــوم. يتكون رصيد 
املوجــودات البيولوجيــة للمجموعــة مــن املاشــية الناضجــة وغيــر الناضجة. املاشــية غيــر الناضجة تتكون مــن العجول التي يتم 

تربيتهــا حتــى تنضــج.  يتــم االحتفــاظ بهــذه العجــول التي لم تبــدأ اإلنتاج بعد حتى تبــدأ بإنتاج الحليب.

 يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للماشــية غيــر الناضجــة بالرجــوع إلى ســعر لحم العجل الــذي يتم تعديله ليعكــس عمر العجول 
وتكلفة اســتالم العجول.

املاشــية الناضجــة تشــمل األبقــار التــي بــدأت بإنتــاج الحليــب. يتم تحديد القيمــة العادلة لألبقار الناضجــة بالرجوع إلى أحدث 
تكلفــة اســتالم عجــول معدلــة لتعكــس االنخفــاض فــي اإلنتاجية من خالل دورات اإلرضاع وســعر اللحوم عند الذبح.

إن قيمــة املواشــي هي علــى النحو التالي:

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

166,912,982 كما في تاريخ التأســيس

2٤,868,68٥ املشتريات

3٤,808,880 الربــح الناتــج عــن التغيــر في القيمــة العادلة للموجــودات البيولوجية )إيضاح ٥(

)22,988,606(تكلفــة بيع املواشــي )إيضاح ٥(

)9,368,921( املحــّول إلى مخزون املواشــي املذبوحة

)7,609,277( خســارة ناتجة عن نفوق املواشــي )إيضاح ٥(

186,623,7٤3 كما في 31 ديســمبر 2020

731,201موجــودات بيولوجية متداولة

18٥,892,٥٤2موجــودات بيولوجيــة غير متداولة

186,623,7٤3

113,733,6٤3 موجــودات بيولوجية ناضجة 

72,890,100 موجــودات بيولوجيــة غير ناضجة

186,623,7٤3
عــدد املاشــية التي تملكهــا املجموعة، كما يلي:

11,712 موجــودات بيولوجية ناضجة

10,٥38 موجــودات بيولوجيــة غير ناضجة

22,2٥0
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إن الحركــة علــى مخصــص البضاعــة بطيئة الحركــة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

117,837,189  مخــزون األعالف

107,17٤,636  مخــزون املــواد الخــام ومواد تعبئة وتغليــف منتجات األلبان

31,862,0٥9  قطــع غيار

20,190,٥٤8  مخــزون منتجــات األلبــان تامة الصنع

11,327,886  مخــزون املــواد الخام وتعبئــة وتغليف العصائر

٤,398,363  مخــزون األدوية واملــواد الكيميائية

2,100,236  مخــزون العصائــر تامة الصنع

6٤,006  مخزون البالســتيك

8,898,138  أخرى

 303,8٥3,061

)3,107,629( يطــرح: مخصص بضاعــة بطيئة الحركة

 300,7٤٥,٤32

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

80,32٥,٥1٥ ذمم تجارية

)1,٥٥0,16٤(يطــرح: مخصص خســارة تدني القيمة

 78,77٥,3٥1

1٤3,71٥,228 دعم حكومي

78,٥29,0٤7 دفعــات مقدمة للموردين

2٥,193,٤80 مصروفــات مدفوعة مقدمًا

3,789,٤93 فوائد مؤجلة

املوظفين 3,09٤ سلف 

27,000أخرى

 330,032,693

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

1٤,٥0٥,232 كما في تاريخ التأســيس

)11,397,603(املردود خالل الســنة 

3,107,629 كما في 31 ديســمبر 2020

مخزون   .1٥

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى   .16
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31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

966,279 كما في تاريخ التأســيس

721,872املخصــص خــالل الفترة )إيضاح 7(

)137,987(املشــطوب خالل الفترة

1,٥٥0,16٤ كما في 31 ديســمبر 2020

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

222,972 نقــد في الصندوق

12,1٥1,٥01 نقــد لــدى البنوك )إيضاح أ(

12,37٤,٤73 نقــد فــي الصندوق و لدى البنوك

)٥1,310,379( ســحب على املكشوف

)38,93٥,906(النقــد وما في حكمه

31 ديسمبر 2020

عدد األسهم
املبلغ

)ريـال قطري(

1,901,000,0001,901,000,000األســهم العادية واملمتازة املصرح بها واملصدرة واملدفوعة )١ ريـــال قطري لكل ســهم(

إن الحركــة علــى مخصــص خســارة تدنــي قيمــة الذمــم املدينــة والتي يتــم االعتراف بها في بيان املركــز املالي املوحد 
هــي كما يلي:

)أ (    تعتبــر الذمــم املدينــة غيــر منخفضــة القيمــة قابلــة للتحصيــل بناًء علــى الخبرة التاريخية وال يتــم تحميل أي فائدة 
علــى الذمــم املدينة التجارية.

)ب(  ال تحتــوي الفئــات األخــرى ضمــن الذمــم املدينــة التجاريــة والذمــم املدينة األخرى على أصول انخفضــت قيمتها.

النقد وما في حكمه   .17

إيضاح )أ(:
يتــم تقييــم األرصــدة لــدى البنــوك علــى أنهــا ذات مخاطــر إئتمانية منخفضة من التخلف عن الســداد ألن هــذه البنوك تخضع 
لرقابــة عاليــة مــن قبــل البنــوك املركزيــة فــي البلــدان املعنية. وبنــاًء عليه، تقدر إدارة املجموعة مخصص الخســارة على 
األرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة فتــرة التقريــر بمبلــغ يعادل الخســائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة ١٢ شــهًرا. لم يعد أي من 
األرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة فتــرة التقريــر متأخــرًا عن موعد اســتحقاقه، ومع األخذ في االعتبار الخبــرة التاريخية في 

التخلــف عــن الســداد والتصنيفــات اإلئتمانيــة الحاليــة للبنــك، فقــد قامــت إدارة املجموعة بتقييم عــدم وجود انخفاض في 
القيمــة، و وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أي مخصصات خســارة على هذه األرصدة.

رأس املال   .18
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البيان
املبلغ

)ريـال قطري(

67٥,373,011حســاب جاري املؤسســين كما في تاريخ التأســيس

1,000,000تعديــل رأس مــال شــركة بلدنــا للصناعات الغذائية ذ.م.م.

)٤7٥,2٥0,000(إصــدار أســهم عينيــة تــم االكتتاب بها من قبل املؤسســين )إيضاح 18(

201,123,011احتياطي اســتحواذ

البيان
31 ديسمبر 2020

ريـال قطري

23,729,319 كما في تاريخ التأســيس

6٥,911,60٤ إضافات

)13,726,1٤8(استبعادات

٤,218,923 مصروفــات الفوائــد املحملة خــالل الفترة )إيضاح 9(

)2٥,٥29,911( املســدد خالل الفترة

٥٤,603,787 كما في 31 ديســمبر 2020

12,912,10٤ الجزء املتداول

٤1,691,683 الجــزء غير املتداول

 ٥٤,603,787

عدد األسهمالنسبة البيان
املبلغ

)ريـال قطري(

2٥٤7٥,2٥0,000٤7٥,2٥0,000%األســهم العينية املكتتب بها من قبل مؤسســي الشــركة )إيضاح 20(

23٤37,230,000٤37,230,000%األســهم النقدية املكتتب بها من قبل مســتثمرين اســتراتيجيين

٥2988,٥20,000988,٥20,000%األســهم النقديــة املكتتــب بهــا من خالل االكتتــاب العام املبدئي 

%1001,901,000,0001,901,000,000

يتــوزع رأس مــال املجموعــة املصــرح بــه واملصــدر واملدفوع البالغ ١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريـــال قطري على ١,٩٠٠,٩٩٩,٩٩٩ ســهمًا عاديًا 
وســهمًا واحدًا ممتازًا، والقيمة االســمية للســهم الواحد هي١ ريـــال قطري.

إن هيــكل رأس املــال عنــد اســتكمال عمليــة االكتتــاب العام املبدئــي هو كما يلي:

االحتياطي القانوني   .19
وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري والنظــام األساســي للمجموعــة، يجب على املجموعة تحويــل ١٠٪ من صافي الدخل 

الســنوي لحســاب االحتياطــي القانونــي. يجــوز للمجموعــة ان تقــدر وقف التحويل الســنوي عندما يبلــغ االحتياطي ٥٠٪ من 
رأس املــال. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت املنصوص عليها في قانون الشــركات التجارية.

احتياطي االستحواذ   .20
يمثــل هــذا الرصيــد إصــدار أســهم للمؤسســين مقابــل نقل امللكية في رأس مال شــركة بلدنــا للصناعات الغذائية ذ.م.م. 

وتســوية حســاباتهم الجارية على النحو التالي:

مطلوبات اإليجار   .21
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البيان
31 ديسمبر 2020

ريـال قطري

1,021,327,٥2٤ قرض ١ )أ(

٥6,387,267 قرض ٢ )ب(

1,077,71٤,791

82,387,267 الجزء املتداول 

99٥,327,٥2٤ الجــزء غير املتداول

1,077,71٤,791

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

٥,10٤,07٥ كما في تاريخ التأســيس

3,922,6٥6 املخصــص خالل الفترة

)1,37٤,106( املدفــوع خالل الفترة

7,6٥2,62٥ كما في 31 ديســمبر 2020

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

119,٤٥8,063 ذمم دائنة 

٤2,9٥7,0٤0مصروفات مســتحقة

3,803,226مخصــص الصنــدوق اإلجتماعي والرياضي

200,000ضريبة دخل مســتحقة

18,910,٤33 أرصــدة دائنة أخرى

18٥,328,762

قروض  .22

مالحظات:
أ(  تــم الحصــول علــى القــرض رقــم ١ مــن قبــل الشــركة التابعة )بلدنــا للصناعات الغذائية ذ.م.م( من بنــك محلي لتمويل 
إنشــاء مزرعــة األبقــار ومتطلبــات رأس املــال العامــل. تم تســوية القــرض جزئيًا خالل الفترة عن طريق اســتخدام النقد 
املحول من الشــركة إلى شــركتها التابعة. بعد ان تمت تســوية هذا القرض بشــكل جزئي تم إعادة هيكلة القرض 

في شــكل تمويل مرابحة على أن يتم دفع الرصيد املتبقي على مدى ١٦ ســنة مع فترة ســماح ١٨ شــهر وبمعدل 
فائــدة ٣.٥٪. إن إتفاقيــة املرابحــة األخيــرة تلغــي جميــع االتفاقيات الســابقة. وال توجد ضمانــات مقابل القرض.

ب(  تــم الحصــول علــى القــرض رقــم ٢ مــن بنــك محلي لتمويــل متطلبات رأس املال العامل. يحمــل القرض معدل فائدة 
٣.٥ ٪ ســنويًا.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .23

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى  .2٤
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العائد األساسي واملخفف للسهم  .2٥

اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  .26
فــي ســياق أعمالهــا العاديــة، تدخــل املجموعــة فــي معامــالت مــع األطراف التي تنــدرج تحت تعريــف الطرف ذو العالقة 

وفًقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم ٢٤ “إفصاحــات األطــراف ذات الصلــة”. تمثل األطراف ذات العالقة املســاهمين 
الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين للمجموعــة والشــركات الخاضعــة للســيطرة أو الســيطرة 

املشــتركة أو املتأثــرة بشــكل كبيــر مــن قبــل هــذه األطراف. يتم اعتماد سياســات التســعير وشــروط هــذه املعامالت من 
قبــل إدارة املجموعة.

تــم حــذف األرصــدة واملعامــالت بيــن املجموعــة والشــركات التابعــة لها، وهي أطراف ذات عالقة، عنــد التوحيد ولم يتم 
اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا اإليضــاح. تــم توضيح املعامالت بين املجموعة والشــركات التابعــة لها ومجلس اإلدارة أدناه.

إن تفاصيــل املعامــالت واألرصــدة مــع تلــك األطراف ذات العالقة خالل الســنة هي علــى النحو التالي:

املعامالت مع األطراف ذات العالقة أ ( 

للفتــرة من تاريخ التأســيس 
وحتى 31 ديســمبر 2020

مبيعات
ريـال قطري

مشتريات
ريـال قطري

تابعة 2٥,991,٤93٤٤,377,233شركات 

–11٥,988أخرى

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

1٥2,129,022ربح الفترة )ريـــال قطري(

1,8٥7,79٥,٤٥٥ املتوســط املرجح لعدد األســهم القائمة خالل الفترة

0.082العائد األساســي واملخفف للســهم )ريـــال قطري(
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املطلوب إلى أطراف ذات عالقة ج ( 

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

الشــركات التابعة

3,228,866 أورباكــون للتجارة واملقاوالت ذ.م.م

٤6٤,032 بــاور انترناشــيونل القابضة ذ.م.م

293,017 جابروميكــس للتجارة واملقاوالت 

267,887 ســتارك للخدمات األمنية ذ.م.م

199,000 أســيتس للتطوير اإلســتثماري ذ.م.م

177,671 جوري للســفر والســياحة ذ.م.م

81,080شــركة كريدو للتجارة ذ.م.م

37,808ســتيل ماســتر املحدودة للتجارة ذ.م.م

10,٥31برينــت شــوب لخدمات الطباعة ذ.م.م

600أورباكون مصنع واالت وســيارات )فرع لشــركة أورباكون للتجارة واملقاوالت ذ.م.م(

٥,790 أخرى 

٤,766,282

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

الشــركات التابعة

6,369,2٤8 بامليــرا لألعمــال الزراعية ذ.م.م

٤,730,020 يمــك الدوحــة لخدمات التموين ذ.م.م

1,٤38,٤60 أورا للخدمــات والضيافة ذ.م.م 

٤38,٤02 رادينت للمشــاريع الهندســية ذ.م.م

229,1٤0أورباكون قســم الورشــة )فرع لشــركة أورباكون للتجارة واملقاوالت ذ.م.م(

118,٥61 مطعم ســازلي ذ.م.م

63,772 مطعم لؤلؤة الشــرق ذ.م.م

٤7,٤63 مطعم داماســكا ذ.م.م

٤2,773 إليجانســيا لخدمــات الضيافة ذ.م.م

21,771 أورا للخدمــات الترفيهيــة ذ.م.م

1٥,721 أرب بيلــدرز للتجــارة واملقاوالت ذ.م.م

أعضــاء مجلس االدارة

309,776 الســيد معتــز محمد الخياط

13,82٥,107

املطلوب من أطراف ذات عالقة ب ( 
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تعويضات موظفي اإلدارة العليا د ( 

توزيعات االرباح  .27
أصــدر مجلــس إدارة املجموعــة قــرارًا فــي ٢٧ أبريــل ٢٠٢٠ بتوزيــع أرباح مرحلية بقيمة ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ريـــال قطــري تقريبًا، أي ما 

يعادل ٠.٠٢١ لكل ســهم.

املخاطر املالية  .28

٢٨-١ عوامل املخاطر املالية
تتكــون األدوات املاليــة للمجموعــة بشــكل أساســي مــن املطلــوب من األطراف ذات العالقة والذمــم التجارية املدينة 

والذمــم املدينــة األخــرى والنقــد واألرصــدة لدى البنوك والقروض والســحب على املكشــوف والذمــم التجارية الدائنة األخرى 
ومطلوبــات اإليجــار و املطلــوب إلى أطراف ذات العالقة.

يركــز برنامــج إدارة املخاطــر املاليــة للمجموعــة علــى عــدم القدرة على التنبؤ باألســواق املالية ويســعى إلــى تقليل اآلثار 
الســلبية املحتملــة لــألداء املالــي. بموجــب برنامــج إدارة املخاطــر للمجموعــة، تحدد اإلدارة املخاطر الرئيســية وتوثقها 

وتضــع السياســات واإلجــراءات املطلوبــة للتخفيــف مــن هــذه املخاطــر. لم يتم إجراء أي تغييرات على أهداف وسياســات إدارة 
املخاطر للفترة من تاريخ التأســيس إلى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠. 

إن املخاطــر الرئيســية املحــددة هي كما يلي:

إدارة مخاطــر اإلئتمان أ ( 
تشــير مخاطــر اإلئتمــان إلــى مخاطــر تخلــف الطــرف املقابــل عن الوفاء بالتزاماتــه التعاقدية مما يؤدي إلى خســــارة مالية 

للمجموعــة. كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، كان الحــد األقصــى لتعــرض املجموعــة ملخاطر اإلئتمــان دون األخذ في االعتبار أي 
ضمانات محتفظ بها أو أي تحســينات إئتمانية أخرى، والتي ســوف تتســبب في خســارة مالية للمجموعة بســبب عدم 
الوفــاء بالتــزام مــن قبــل األطــراف املقابلــة والضمانــات املالية املقدمة من قبل املجموعة تنشــأ مــن القيمة الدفترية 

للموجــودات املاليــة املعتــرف بهــا كمــا هو مذكور في بيــان املركز املالي املوحد.

مــن أجــل تقليــل مخاطــر اإلئتمــان، كلفــت املجموعــة إدارتهــا بتطوير والحفاظ على مخاطــر اإلئتمان للمجموعــة فيما يتعلق 
بتصنيــف التعرضــات وفًقــا لدرجــة مخاطــر التخلــف عــن الســداد. يتم توفيــر معلومات التصنيــف اإلئتماني من قبل وكاالت 

تصنيــف مســتقلة حيثمــا كانــت متاحــة، وإذا لــم تكــن متاحة، تســتخدم اإلدارة املعلومات املالية األخرى املتاحــة للجمهور 
وســجالت التــداول الخاصــة باملجموعــة لتقييــم عمالئهــا الرئيســيين واملدينين اآلخرين. تتم مراقبــة تعرض املجموعة 

والتصنيفــات اإلئتمانيــة لألطــراف املقابلــة بشــكل مســتمر ويتــم توزيع القيمــة اإلجمالية للمعامــالت املبرمة بين األطراف 
املقابلــة املعتمدة.

للفتــرة من تاريخ 
التأســيس وحتى 31 

ديسمبر2020
ريـال قطري

17,٤77,39٤ رواتــب ومنافع قصيرة األجل

٥26,12٥ مكافــأة نهايــة الخدمــة ملوظفي اإلدارة العليا

18,003,٥19
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توضــح الجــداول أدنــاه تفاصيــل الجــودة اإلئتمانيــة للموجودات املاليــة للمجموعة وموجودات العقود وعقــود الضمان املالي، 
باإلضافــة إلــى أقصــى تعــرض للمجموعــة ملخاطــر اإلئتمان من خالل درجات تصنيــف مخاطر اإلئتمان.

أســاس االعتراف بخســائر اإلئتمان املتوقعةالوصفالفئة

لــدى الطــرف املقابــل مخاطر منخفضة للتخلف عن الســداد عاملة
خســائر اإلتمان املتوقعة ١٢ شــهرا وليس لديه أي مبالغ مســتحقة الســداد

مشكوك في 
تحصيلها

املبلــغ أكثــر مــن ٣٠ يومــا مســتحقا أو حدثت زيادة كبيرة 
فــي مخاطــر اإلئتمان منــذ االعتراف املبدئي

 خســائر اإلتمــان املتوقعــة على مدى العمر - 
ال يوجــد انخفــاض في اإلئتمان

املبلــغ أكثــر مــن ٩٠ يوما مســتحقا أو توجد أدلة تشــير إلى متعثرة
أن األصــل قــد انخفضت قيمتــه اإلئتمانية

خســائر اإلتمــان املتوقعــة على مــدى العمر - يوجد 
انخفــاض في اإلئتمان

هناك أدلة تشــير إلى أن املدين في صعوبة مالية شــديدة شطب
تم شــطب املبلغولبــس لدى الشــركة أي احتمال واقعــي للتعافي

إيضاح31 ديسمبر 2020

التصنيفات 
اإلئتمانية 

الخارجية

التصنيفات 
اإلئتمانية 

الداخلية

الخســائر اإلئتمانية 
املتوقعة ل12 شــهرا 

أو علــى مدى العمر

إجمالــي القيمة 
الدفترية 

ريـال قطري

مخصص 
الخسارة

ريـال قطري

القيمة  صافي 
الدفترية

ريـال قطري

)1(–16ذمم مدينة إيضاح 
الخسائر اإلئتمانية 

 املتوقعة على مدى 
العمر

 80,32٥,٥1٥ )1,٥٥0,16٤( 78,77٥,3٥1

 مطلــوب من أطراف 
)1(–26ذات عالقة إيضاح 

الخسائر اإلئتمانية 
 املتوقعة على مدى 

العمر
 13,82٥,107– 13,82٥,107

)1(–16دعم حكومي إيضاح 
الخسائر اإلئتمانية 

 املتوقعة على مدى 
العمر

 1٤3,71٥,228– 1٤3,71٥,228

الخسائر اإلئتمانية –17BBنقــد وأرصدة لدى البنوك
12,37٤,٤73 –12,37٤,٤73  املتوقعة ل12 شهرا  

يتكــون إطــار تصنيــف مخاطــر اإلئتمــان الحالي للمجموعة مــن الفئات التالية:

تــم تحديــد مخصــص الخســارة للذمــم املدينــة التجارية كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ علــى النحو التالي:

إيضاح:
بالنســبة للذمــم املدينــة التجاريــة، املســتحقة مــن األطراف ذات العالقــة والدعم الحكومي، طبقــت املجموعة النهج   )١(

املبســط فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقم )٩( لقياس مخصص الخســارة في الخســائر اإلئتمانيــة املتوقعة على 
مــدى العمــر. تحــدد املجموعــة الخســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة على هذه البنود باســتخدام مصفوفــة املخصص، املقدرة بناًء 
علــى الخبــرة التاريخيــة لخســارة اإلئتمــان بنــاًء علــى حالة تأخر االســتحقاق للمدينيــن، مع تعديلها حســب االقتضاء لتعكس 
الظــروف الحاليــة وتقديــرات الظــروف اإلقتصاديــة املســتقبلية. وفًقــا لذلــك، يتم عرض موجز ملخاطــر اإلئتمان لهذه األصول 

بنــاًء علــى حالــة تأخر اســتحقاقها من حيــث مصفوفة املخصص.

تاريخ االســتحقاق باأليام

 31 ديسمبر 2020 
لغاية 30 يوما

ريـال قطري
31 – 60 يوما
ريـال قطري

61 – 90 يوما
ريـال قطري

91 – 120 يوما
ريـال قطري

121 – 36٥ يوما
ريال قطري

أكثر من 
36٥ يوما

ريال قطري
اإلجمالي

ريـال قطري
معدل خســارة اإلئتمان 

–100%13%––––املتوقعة

80,32٥,٥1٥ 1,226,٤62 2,398,7٥1 73,7٤٥,1861,٤23,٤931,0٥٤,837٤76,786إجمالــي القيمة  الدفترية

الخسارة )1,٥٥0,16٤( )1,226,٤62( )323,702(––––مخصص 
صافــي الذمم املدينة 

78,77٥,3٥1 –2,07٥,0٤9 ٤76,786 1,0٥٤,837 1,٤23,٤93 73,7٤٥,186 التجارية
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مخاطر الســيولة ب ( 
تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة لديهــا مــن خــالل ضمان أن لديها أرصدة نقدية ذات ســيولة كافية لتلبيــة التزاماتها 

املاليــة عنــد اســتحقاقها. تحافــظ الشــركة علــى عالقــات عمــل جيدة مع البنــوك وتضمن االمتثال للمواثيــق كما هو منصوص 
عليــه فــي اتفاقات التســهيالت البنكية.

يلخــص الجــدول التالــي أعمــار اإلســتحقاقات للمطلوبــات املالية للمجموعة كما في ٣١ ديســمبر:

 31 ديسمبر 2020 
أقل من سنة
ريـال قطري

من سنة إلى 
سنتين

ريـال قطري

من ســنتين إلى 
خمس سنوات

ريـال قطري

أكثــر من خمس 
سنوات 

ريـال قطري
اإلجمالي

ريـال قطري

إيجار ٥٤,603,787 6,3٤٥,691 21,907,3٤3 13,٤38,6٤9 12,912,10٤ مطلوبات 

٤,766,282 –––٤,766,282 مطلــوب إلــى أطراف ذات عالقة

18٥,328,762  –––18٥,328,762  ذمــم دائنــة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

787,327,٥2٤1,077,71٤,791 1٥6,000,000 ٥2,000,000 82,387,267 قروض

٥1,310,379 –––٥1,310,379 ســحب على املكشوف

336,70٤,79٤ 6٥,٤38,6٤9 177,907,3٤3 793,673,21٥1,373,72٤,001

مخاطــر صرف العمالت ج ( 
تدير املجموعة مخاطر عمالتها من خالل تقييم منتظم للحركات الحالية واملتوقعة لسعر صرف العمالت األجنبية. تعتقد 

اإلدارة أن هناك حد أدنى من مخاطر التعرض لخسائر كبيرة حيث أن معظم أسعار العمالت األجنبية ثابتة مقابل الريال القطري.

مخاطر أســعار الفائدة د ( 
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار الفائــدة ألنهــا تقتــرض األموال بمعدالت فائــدة ثابتة ومتغيرة. يتــم إدارة املخاطر من قبل 

املجموعــة مــن خــالل الحفــاظ على مزيج مناســب بين الســعر الثابت واملتغير.

تحليل حساسية أسعار الفائدة
بالنســبة للقــروض، تــم إعــداد التحليــل بافتــراض أن مبلــغ االلتزام املســتحق فــي نهاية فترة التقرير كان مســتحًقا طوال 
العــام. يتــم اســتخدام زيــادة أو نقصــان بمقــدار ٢٥ نقطة أســاس عند اإلفصاح عن مخاطر أســعار الفائــدة داخلًيا ملوظفي 

اإلدارة الرئيســيين وتمثــل تقييــم اإلدارة للتغيــر املعقــول املحتمل في أســعار الفائدة.

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، إذا كانــت أســعار الفائــدة علــى القــروض بالريــال القطري أعلى / أقل بمقدار ٢٥ نقطة أســاس 
مــع بقــاء جميــع املتغيــرات األخــرى ثابتــة، فــإن ربــح الفترة ســيكون أقل / أعلى بـ ٢,٨٢٢,٥٦٣ ريال قطري، ويرجع ذلك بشــكل 

أساســي إلــى ارتفــاع / انخفــاض مصروفات الفائدة على القروض بســعر عائم.

إن تعــرض املجموعــة ملعــدالت الفائــدة علــى املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املالية مفصلة في تحــت بند “ إدارة مخاطر 
الســيولة” في هذه اإليضاح.

إدارة رأس املال  .29
تتمثــل أهــداف املجموعــة عنــد إدارة رأس املــال فــي الحفاظ على قدرة املنشــأة على االســتمرار على أســاس مبدأ 

االســتمرارية، بحيــث يمكــن  أن تســتمر فــي توفيــر عوائــد للمســاهمين، وتقديــم أفضل العوائد على اســتثمار رأس املال من 
خالل  تســعير الخدمات بما يتناســب مع مســتوى املخاطر. 

تحــدد املجموعــة حجــم رؤوس األمــوال وفقــًا ملســتوى التخطيــط للعمليات وبما يتناســب مع مســتويات املخاطر. تقوم 
املجموعــة بــإدارة أمــوال  املســاهمين وإجــراء التعديــالت الالزمة عليها فــي ضوء التغيرات في الظــروف االقتصادية وخصائص 

مخاطــر األصــول األساســية. مــن  أجــل الحفــاظ على ضبط أموال املســاهمين، قــد تقوم املجموعة بتعديــل مبلغ توزيعات 
األربــاح املدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة األمــوال إلــى   املســاهمين أو إصدار أســهم جديدة أو بيع أصــول لتخفيض خطر 

تعرضهــا لديــون. تتألــف حقــوق امللكيــة مــن رأس املــال واالحتياطي القانوني واحتاطي االســتحواذ واألرباح املدورة والتي 
تم قياســها بمبلغ ٢,٢٤١,٢٩٤,٧٣٣ ريـــال قطري كما في ٣١ ديســمبر٢٠٢٠.  
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املجموعــة ليســت خاضعــة ملتطلبــات رأس املــال املفروضة من الخارج. 

التقارير القطاعية  .30

لــدى املجموعــة نشــاط تجــاري جوهــري واحد وهو نشــاط زراعي إلنتــاج وبيع منتجات األلبان باإلضافــة إلى املنتجات  أ( 
واألنشــطة األخــرى ذات العالقــة. جميــع قطاعات األعمال األخرى ليســت جوهرية.

مــن الناحيــة الجغرافيــة، قامــت املجموعــة بتوســيع عملياتهــا فــي دولة قطر وســلطنة ُعمان، ولكن ال تعتبــر العمليات  ب( 
التجاريــة في ســلطنة ُعمان جوهرية.

قياسات القيمة العادلة   .31

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تســتخدم املجموعــة التسلســل الهرمــي التالــي لتحــدد وتفصــح عــن القيمة العادلــة للموجــودات البيولوجية عن طريق 

تقنيــة التقييم:

املســتوى ١: األســعار املعروضة )غير املعدلة( في األســواق النشــطة للموجودات أو االلتزامات املماثلة؛

املســتوى ٢: التقنيــات األخــرى التــي يمكــن مالحظــة جميــع املدخــالت املتعلقة بهــا والتي لها تأثير جوهــري على القيمة 
العادلة املســجلة، ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشر؛  

املســتوى ٣: التقنيــات التــي تســتخدم املدخــالت التــي لهــا تأثيــر كبير على القيمة العادلة املســجلة التي ال تســتند إلى 
بيانات الســوق التي يمكــن مالحظتها.

تحتفــظ املجموعــة باملوجــودات غيــر املاليــة التاليــة التــي تم قياســها بالقيمة العادلة كما في ٣١ دســمبر ٢٠٢٠ 

يتــم قيــاس األصــول البيولوجيــة بالقيمــة العادلــة مطروًحا منها تكلفة البيع، بناًء على أســعار الســوق املحلية والدولية، كلما 
كان ذلــك متاًحــا، للماشــية مــن نفــس العمر والســاللة والجدارة الوراثية مع إجراء تعديــالت، عند الضرورة، لتعكس االختالفات.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للماشــية غيــر الناضجــة بالرجوع إلى أســعار لحوم العجــل، وتعدل لتعكس عمر العجــول والتكلفة 
الفعليــة للبقــرة بالرجــوع إلــى املشــتريات األخيــرة للمجموعــة. يتــم تحديد القيمــة العادلة لألبقار الناضجــة بالرجوع إلى آخر 

تكلفــة فعليــة للبقــرة بالرجــوع إلــى املشــتريات األخيــرة املعدلــة لتعكس انخفاض اإلنتاجية خالل دورات اإلرضاع، ســعر 
اللحــوم عنــد نقطة الذبح.

خالل الفترة من تاريخ التأســيس إلى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، لم تكن هناك تحويالت بين املســتوى ١ واملســتوى ٢ ضمن 
قياســات القيمــة العادلــة، ولــم يكــن هنــاك تحويــالت مــن وإلى قياســات القيمة العادلة من املســتوى ٣. لم تكن هناك 

حركات ضمن قياســات القيمة العادلة من املســتوى ٣.

األصــول غير املالية
31 ديسمبر 2020

ريـال قطري
1 املستوى 
ريـال قطري

املستوى 2
ريـال قطري

املستوى 3
ريـال قطري

–186,623,7٤3 –186,623,7٤3 املوجــودات البيولوجية
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االلتزامات الطارئة  .32
لــدى املجموعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ التزامــات طارئــة تتعلــق باعتمادات مســتندية مختلفة وضمانات أخرى تنشــأ في 

ســياق األعمــال العاديــة ومــن املتوقــع أن ال ينتج أي التزامــات جوهرية كما يلي:

31 ديسمبر 2020
ريـال قطري

67,7٤6,22٥ الضمانات واالعتمادات املســتندية

االستحواذ على شركة تابعة  .33
خالل عام ٢٠١٩، اســتحوذت الشــركة على ١٠٠٪ من رأس مال شــركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م. )“ الشــركة امُلســَتحوذ 

عليهــا”(، وهــي شــركة تأسســت فــي دولــة قطــر وتقــوم بتصنيع وتوزيــع منتجات األلبان. اعتبارًا من تاريخ ٢ ديســمبر ٢٠١٩، 
تمارس الشــركة الســيطرة على الشــركة امُلســَتحوذ عليها.

فيمــا يلــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات املحددة للشــركة امُلســَتحوذ عليها كما في تاريخ االســتحواذ:

القيمــة الدفترية
ريـال قطري

املوجودات

6,٥67,001 نقــد فــي الصندوق و لدى البنوك

6,778,٤02 األرصــدة البنكية املقيدة

388,673,220 مدينــون تجاريــون و ذمم مدينة أخرى

21,٤00,827 مطلــوب مــن أطراف ذات عالقة

20٤,7٤7,٤31 مخزون

2,896,308 موجودات غير ملموســة 

166,912,982 موجــودات بيولوجية

21,72٥,792 حق اســتخدام موجودات 

2,612,9٤٤,٥29 ممتلــكات ومصنع ومعدات

3,٤32,6٤6,٤92إجمالي املوجودات

القيمــة الدفترية
ريـال قطري

املطلوبات

81,067,٥٥2 ســحب على املكشوف

2,٤99,906,8٥6 قروض

101,326,٥66 دائنــون تجاريــون وذمم دائنة أخرى

إيجار 23,729,319 مطلوبات 

٥,060,7٥9 مطلــوب إلــى أطراف ذات عالقة

٥,10٤,07٥ مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين

2,716,19٥,127 إجمالــي املطلوبات

716,٤٥1,36٥ صافــي إجمالي األصول
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صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية  .3٤
وفقــًا للقانــون رقــم ١٣ لســنة ٢٠٠٨، يتعيــن علــى املجموعــة توفيــر مخصص لدعم األنشــطة الرياضية واالجتماعيــة والثقافية 
والخيريــة بمــا يعــادل ٢.٥٪ مــن صافــي الربــح الســنوي. تعتبر هذه املســاهمة اإلجتماعية والرياضية بمثابــة تخصيص لألرباح 

املــدورة للمجموعــة ويتــم عرضهــا فــي بيان التغيرات في حقوق املســاهمين املوحد.

تأثير كوفيد-19  .3٥
انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا )“كوفيــد-١٩”( فــي جميع أنحاء العالم بشــكل ســريع. مما أدى إلى صعوبــة التنبؤ بتأثير 

املــدى الكامــل لهــذه الجائحــة علــى األعمــال واإلقتصــاد وتحديــد الفترة الزمنية لهذا التأثير. لقد ســبب انتشــار هذه الجائحة 
عــدم تيقــن واضطراب في األنشــطة االقتصاديــة والعمليات التجارية.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتركــز عمليــات املجموعــة جزئيــًا فــي اإلقتصادات التي تعتمد نســبيًا على ســعر النفط الخام. إن 
أوجــه عــدم التيقــن الناتجــة عــن هــذه الجائحــة وتقلب أســعار النفط الخــام، تتطلب من إدارة املجموعة تحديــث افتراضاتها 
املســتخدمة لتحديــد الخســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠. تم إدراج بعض التغييــرات في عملية 

احتســاب خســائر اإلئتمــان املتوقعــة لتعكــس عوامــل اإلقتصاد الكلي الحاليــة امللحوظة واملعلومات املســتقبلية.

بنــاًء علــى تقييــم اإلدارة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، فــإن تأثير ما ســبق على الخســائر اإلئتمانيــة املتوقعة ألصول 
املجموعــة املاليــة ضئيــل ومحــدود، حيــث أن تلــك األصــول املاليــة مرتبطة ببنــوك عالية التصنيــف وتعمل في دولة قطر، 

وكذلــك لــن تتأثــر القيمــة الدفتريــة لألصول غير املالية بشــكل كبير.

ال يزال الســوق متقلبًا واألرصدة املســجلة حساســة لتقلبات الســوق. ســتراقب إدارة املجموعة بشــكل مســتمر ودقيق 
االقتصــاد والوضــع املســتمر ألي مخاطــر ســلبية. تأخــذ اإلدارة باإلعتبــار التأثيرات املحتملــة للتقلبات اإلقتصاديــة الحالية في 
تحديــد أرصــدة أصــول املجموعــة املاليــة وغيــر املاليــة امُلفَصــح عنها كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، تــرى اإلدارة أن تلك التأثيرات 

محــدودة للغايــة مع وجود مؤشــرات إيجابية.
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