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 مقدمةال .1

العالقات ) بعد مزايا قطريشار إليها فيما ( ق.م.ش مزايا قطر للتطوير العقاريشركة العالقة لسياسة األطراف ذات تنظم 
ذ يتنفبالتجارية الشركات كثيرا ما تقوم . كل األعمال التجارية فيعتبر سمة طبيعية التي تو مع األطراف ذات العالقة

قدرة  فإن في ظل هذه الظروف. ريع المشتركة والشركات الزميلةأجزاء من أنشطتها من خالل الشركات التابعة والمشا
سيطرة ال أو من خالل السيطرة تكونلتأثير على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها على االمنشأة 

 .كبيرالتأثير المشتركة أو ال

 األطراف ذات العالقةتدخل . المالي هامركزو الشركة أربح أو خسارة تأثير على عالقة األطراف ذات العالقة قد يكون ل
من عالقة طرف  شركةوالمركز المالي للاألرباح والخسائر قد تتأثر . ذات عالقةغير ها أطراف فيتدخل في معامالت ال 

ؤثر على معامالت يل اكون كافييالعالقة هذه مجرد وجود ف. األطراف ذات العالقةذي عالقة حتى ولو لم تحدث معامالت 
  .مع األطراف األخرى الشركة

 الهدف .2

هو التأكد من أن يتم فرض مبادئ العدالة والشفافية واإلفصاح السليم العالقة ذات األطراف الهدف الرئيسي لسياسة 
 .مجلس اإلدارةمن قبل هذه المعامالت  ه تتم الموافقة علىلمعامالت األطراف ذات العالقة، وأن

 التعديالت على السياسة .3

لجنة لعن شرح هذا التغيير  سيكون مسؤوالً  وهوسياسة الأي تغيير مقترح في عن اإلدارة مجلس  أمين سرّ سيتم إبالغ 
أو على النحو الموصى به مع تعديالت على  يهاالموافقة علب اتللتغييربعد استعراضها بدورها ستقوم التدقيق، والتي 

 .االقتراح أو رفض التغييرات المقترحة

وسيتم يكون السائد اإلطار القانوني فإن السياسة غير متناسقة مع اإلطار القانوني، أن وإن وجد أي حال من األحوال ب
 .تغييرات قدما إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة للموافقة عليهاال تقديم

 تعريفات .4

 العالقة ذوالطرف  )1(

 :إذا كان شركةعالقة بال ذوالطرف  يعتبر

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر الطرف  يعتبر هذا )أ (
 ةقبشأن اإلفصاح عن األطراف ذات العال 24رقم 

باء، والشركات وهذا يشمل اآل(للشركة مشتركة السيطرة العليه أو انه تحت  اسيطرم ا أوسيطرم ]1[
 ؛)التابعة والشركات التابعة الزميلة

 أو شركة؛على ال اكبير اتعطيه تأثيرة بالصورة التي كشرفي ال مساهمةله  ]2[

 .شركةله سيطرة مشتركة على ال ]3[
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االستثمارات في  28في معيار المحاسبة الدولي رقم  حسب التعريف الوارد( شركةالطرف شريك في ال )ب (
 ؛)شركات زميلة

الحصص في  31 رقم انظر معيار المحاسبة الدولي(تعتبر الشركة مشاركا فيه الطرف مشروع مشترك  )ج (
 ؛)المشاريع المشتركة

لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقاً (األم الشركة أو  شركةعضو في موظفي اإلدارة الرئيسيين للالطرف  )د (
 ؛)العالقةبشأن اإلفصاح عن الجهات ذات  24

 24معيار المحاسبة الدولي رقم ل اً وفق) (ج(أو ) أ(عضو مقرب من عائلة أي فرد مشار إليه في الطرف  )ه (
 ؛)العالقةبشأن اإلفصاح عن الجهات ذات 

، أو الهام عليها لتأثير تخضع لأو  ةمشتركال ةسيطرالمنفردة أو ال ةسيطرالشركة التي تتم الهو الطرف  )و (
المشار إليه  الفرد لدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، كبيرة في هذا الكيانال يةتصويتال تهاقدرتكون ي تال

 ، أو)العالقةاإلفصاح عن الجهات ذات  24 رقم معيار المحاسبة الدوليوفق ) (هـ(أو ) د(في الفقرة 

 ةكشرلاعالقة بذا  اطرف يعتبري كيان أل، أو شركةلالصالح موظفي منافع نهاية خدمة هو خطة الطرف  )ز (
 ).العالقةبشأن اإلفصاح عن الجهات ذات  24وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

 األطراف ذات العالقة معامالت )2(

، العالقةالخدمات وااللتزامات بين األطراف ذات تحويل الموارد ومعاملة األطراف ذات العالقة هي  )أ (
 .احتساب سعر من عدمهعن بغض النظر 

الفرد في  ذلكب يتأثرواأو أعضاء العائلة الذين يتوقع منهم أن يؤثروا  مهالمقربون للفرد أفراد األسرة  )ب (
 :واشمليويمكن أن . مع الكيانتعاملهم 

 شريك وأطفال الفرد/ زوج ]1[

 لفردا شريك/ زوجأطفال  ]2[

 شريكه/ زوجهالفرد أو من يعولهم  ]3[

بما ) ينموظفالمنافع  19معيار المحاسبة الدولي رقم  حسب تعريف( الموظف منافعالتعويض جميع يشمل  )ج (
 2في المعيار الواردة " المستندة إلى األسهمالمدفوعات "عليها تنطبق  في ذلك استحقاقات الموظفين التي

التي أو المستحقة الدفع  اتالموظفين هي جميع أشكال المدفوع منافع. معايير التقارير المالية الدوليةمن 
نه يشمل أيضا كما أ. هافي مقابل الخدمات المقدمة لشركة نيابة عن اليتم تقديمها بالأو  شركةقدمها الت

 :التعويض ما يلييشمل . ةكشرالبفيما يتعلق  شركةلل مالشركات األبالنيابة عن أحد المقابل المدفوع 

مثل األجور والرواتب ومساهمات الضمان االجتماعي واإلجازات الموظفين قصيرة األجل،  منافع ]1[
دفعها في غضون اثني تم إذا ( حوافزوالالمرابحات  وعة، تقاسم السنوية واإلجازات المرضية المدف

والسكن والسيارات  صحيةمثل الرعاية ال(غير النقدية  نافعوالم) عشر شهرا من نهاية الفترة
 للموظفين الحاليين؛) المجانية أو المدعومةأو الخدمات والسلع 

بعد والتأمين على الحياة خرى، األومكافآت التقاعد عاشات مالموظفين مثل ال منافع نهاية خدمة ]2[
 .بعد انتهاء الخدمة صحية، والرعاية الانتهاء الخدمة
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أو العطالت األجل طويلة ألجل، بما في ذلك إجازة الخدمة منافع الموظفين األخرى طويلة ا ]3[
العجز  منافع، واألخرى طويلة األجلمنافع علمي أو غيرها من الالتفرغ الأو إجازة األسبوعية 

لم تكن مستحقة الدفع بالكامل في غضون اثني عشر شهرا بعد نهاية الفترة، تقاسم  لو، األجل طويل
 .والتعويضات المؤجلة حوافزاألرباح وال

 منافع إنهاء الخدمة ]4[

 .األسهم المستندة إلىفوعات دالم ]5[

للحصول على منافع السيطرة هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك  )د (
 .من أنشطتها

 .لسيطرة على النشاط االقتصاديلالمتفق عليه تعاقديا  شاركتال يمشتركة هالسيطرة ال )ه (

األشخاص الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة  هم أولئكاإلدارة العليا  وموظف )و (
 لتلك) تنفيذيأو غير  اتنفيذيكان واء س( ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي مديرالشركةأنشطة 
 .الشركة

لمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة سلطة اكبير هي التأثير ال )ز (
ملكية على التأثير الكبير من خالل يمكن الحصول . على تلك السياساتها ليست سيطرة التابعة، ولكن
 .االتفاقأو  القانوناألسهم، أو 

إلى إلى جوهر العالقة وليس  العنايةممكنة مع األطراف ذات العالقة، يتم توجيه  عند النظر إلى كل عالقة )ح (
 .مجرد الشكل القانوني

عالقة ببساطة بحكم تعاملهم  ويبالضرورة أطراف ذال يعتبر المذكورون أدناه في سياق هذه السياسة،  )ط (
أو المشاركة في عملية صنع الشركة على حرية عمل  ونؤثربالرغم من أنهم قد ي(ة الشركمع الطبيعي 

 ):القرار فيها

، على الرغم مشتركمدير أو عضو آخر من موظفي اإلدارة العليا  المجرد أن لديهمفقط شركتين  ]1[
 ،"عالقة يطرف ذ"تعريف  من) و(و ) د(الفقرتين من 

 .مشتركالمشروع الرقابة مشتركة على يملكان ا ملمجرد أنهفقط مشروعين  ]2[

 مقدمي التمويل؛ ]3[

 النقابات؛ ]4[

 المرافق العامة، و ]5[

 اإلدارات والوكاالت الحكومية؛ ]6[

حجم كبير تتعامل معهم الشركة بع أو العامة الذين د، مانح االمتياز أو الموزّ وكيل العمالء، والمورّ  ]7[
  .بحكم التبعية االقتصادية الناتجة عن ذلك فقطمن األعمال، 
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 طبيعة العمليات .5

 تعتبرمعامالت الشركة التي ال تحمل أي شروط أو ظروف غير تقليدية هي  رالحّ  على األساس التجاريالمعامالت 
 الحتجاري على األساس المعامالت 

وعادة ما تشمل . مرتبطين لتنفيذ المعاملةغير طرفين يتفق عليه هو السعر الذي  رالحّ  على األساس التجاريسعر ال. ر
عن  التخليالوسطاء أو ولكنها ال تقتصر على، بيع وشراء العقارات من قبل الشركة نفسها أو عن طريق المعامالت هذه 
 .، الخالممتلكاتتبادل أو بيع الحقوق، أو 

أسعار وشروط التي تكون فيها لشركة، امعامالت هي  رالحّ تجاري على األساس المعامالت المعامالت التي ال تعتبر 
 .في هذا المجال اتممارسبال ما يتعلقفي ةغير تقليدي ي أسعار وشروطهالصفقة 

لمعامالت للتحقق القابلة لإلى بيانات السوق  الرجوعمن خالل ر الحّ تجاري على األساس الالمعامالت تسعير يتم سوف 
 .صلة غير ذيالمماثلة التي أجريت مع شخص 

، وهوامش ربح أقلعن طريق الخصومات،  حرتجاري على أساس معامالت سوف يتم تسعير المعامالت التي ال تعتبر 
غير ذي إلى أي شخص آخر التسهيالت ويمكن تقديم هذه . من قبل الشركةتسهيالت أخرى تمديد فترة االئتمان، أو أي و

 الصالحياتلمصفوفة  وفقاً  اإلدارةأو مجلس  /موافقة الرئيس التنفيذي و وهي تتطلب عالقة

 ستقاللية والموضوعيةاال .6

من آخر اجتماع لمجلس  ، المنفذة خالل الفترةالعالقةجميع المعامالت مع األطراف ذات أن تقوم الشركة بعرض يجب 
 .تمت الموافقة عليها في اجتماع المجلس، لمراجعتها والموافقة عليهاأن أو تلك التي لم يسبق  /اإلدارة و

 مجلس اإلدارةعرضها على قبل لمراجعتها لجنة التدقيق  علىالعالقة المعامالت مع األطراف ذات يجب عرض تفاصيل 
 .العتمادها

وضعها بشكل منفصل في كل يجب ر الحّ تجاري على األساس ال ابناءً والتي ال تنفذ العالقة المعامالت مع األطراف ذات 
 .لجنة التدقيقموافقة وقبل اإلدارة مجلس وموافقة مع التبريرات الالزمة للنظر فيها اإلدارة اجتماع لمجلس 

على شروط  ابناءً يجب على مجلس اإلدارة الموافقة على طرق التسعير لمعامالت األطراف ذات العالقة التي تم إجراؤها 
، إذا كان من الممكن إثبات مثل هذه رالتجارية المستندة إلى األساس التجاري الحّ مساوية لتلك التي تسود في المعاملة 

 .الشروط
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