
مجموعة املستثمرين القطريني )ش.م.ق(
دعوة حل�سور اإجتماع اجلمعية العامة العادية ملجموعة امل�ستثمرين القطريني )�ش.م.ق(

يت�سرف جمل�ش اإدارة جمموعة امل�ستثمرين القطريني )�ش.م.ق( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر اإنعقاده مب�سيئة اهلل يوم الأربعاء 21 فرباير 2018 ، ال�ساعة 6:30 م�ساًء بقاعة الديبل بفندق الفور�سيزونز، ويف حالة عدم 

اكتمال الن�ساب القانوين للإنعقاد �سيتم عقد الجتماع الثاين يوم الأربعاء املوافق 28  فرباير 2018 ، ال�ساعة 6:30 م�ساًء بذات املكان ؛

وبناء عليه ، يرجى من ال�سادة امل�ساهمني احل�سور لقاعة الجتماع قبل املوعد املحدد ب�ساعة لت�سجيل احل�سور وعدد ال�سهم التي ميلكها كل منهم. 

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية :

1 - �سماع كلمة �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة و تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2017م ، وخطة عمل ال�سركة لعام 2018م. 

2 - مناق�سة تقرير مراقب احل�سابات اخلارجي عن ميزانية ال�سركة ومركزها املايل واحل�سابات اخلتامية املقدمة من جمل�س الإدارة. 

3 - مناق�سة ميزانية ال�سركة وبيان الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ، والت�سديق عليهما .

4 - مناق�سة اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بن�سبة 7.5% من القيمة ال�سمية لل�سهم ، بواقع 0.75 ريال قطري لل�سهم الواحد. 

5 - مناق�سة تقرير حوكمة ال�سركات لعام 2017.

6 - النظر يف ال�سيا�سات والإجراءات املن�سو�س عليها يف نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�سوق الرئي�سية .

7 - النظر يف اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 م ، وحتديد مكافاآتهم .

8 - عر�س املناق�سة ب�ساأن تعيني مراقبي احل�سابات وحتديد اتعابهم.

تقرير جمل�ش الدارة

•• تذكري : 
• ال�سركة تتيح ، قبل اأ�سبوع من انعقاد اجلمعية العامة :

l . ك�سفاً تف�سيلياً يت�سمن البيانات املن�سو�س عليها يف املادة (122) من قانون ال�سركات التجارية واملادة (26) من نظام حوكمة ال�سركات وذلك مببنى ال�سركة 
- منطقة وادي ال�سيل ، الدوحة.

ll. ال�سيا�سات والإجراءات املن�سو�س عليها يف نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�سوق الرئي�سية – وذلك عرب املوقع الإلكرتوين.
lll. تقرير حوكمة ال�سركات للعام 2017 م ، وفق املعايري املن�سو�س عليها يف نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�سوق الرئي�سية – وذلك 

عرب املوقع الإلكرتوين

• لكل م�ساهم احلق يف التفوي�س حل�سور الجتماع نيابة عنه ، على ان يكون الوكيل م�ساهماً وان تكون الوكالة خا�سة وخطية ، وال يكون الوكيل ع�سوا يف جمل�س 
الإدارة ، ويف جميع الحوال ، ل يجوز ان يزيد عدد ال�سهم التى يحوزها الوكيل بهذه ال�سفة على (5%) من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة (ما يعادل 6.216.339 

�سهم) ، ويف حالة امل�ساهم �سخ�ساً معنوياً على من ميثله اأن يقدم اإذن خطي موقع وخمتوم على ورق ال�سركة.

• يعترب هذا العالن مبثابة دعوة قانونية جلميع امل�ساهمني من دون احلاجة اإىل اإر�سال دعوة بالربيد وفقا لأحكام القانون رقم 11 ل�سنة 

عبداهلل بن نا�سر امل�سند 

رئي�ش جمل�ش الدارة

عبداهلل بن نا�سر امل�سند 

رئي�ش جمل�ش الدارة

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

املحرتمني  ال�سادة/ امل�ساهمني   

جمموعة امل�ستثمرين القطريني )�ش.م.ق(

الدوحة – قطر

تقرير عن التدقيق البيانات املالية املجمعة

الـــراأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ملجموعة امل�ستثمرين القطريني (�س.م.ق) ( » ال�سركة«) و�سركاتها التابعة (وي�سار اإليها معاأ بـ »املجموعة«) والتي ت�سمل بيان املركز املايل املوحد 

كما يف 31 دي�سمرب 2017، وكل من بيان الرباح اأو اخل�سائر وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحدة، وبيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة 

املنتهية بذلك التاريخ وملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة ومعلومات اإي�ساحية اأخرى.

يف راأينا، اإن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017، ولأدائها املايل املوحد وتدفقاتها 

النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.

اأ�سا�ش الـــــراأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق. اإن م�سوؤولياتنا مبوجب تلك املعايري مو�سحة يف فقرة »م�سوؤولية مدقق احل�سابات« حول تدقيق البيانات املالية املوحدة من تقريرنا. 

املالية  للبيانات  بتدقيقنا  واملتعلقة  املهني  ال�سلوك  وقواعد  املهنيني«  للمحا�سبني  ال�سلوك  »قواعد  املحا�سبني  ملجل�س  الدولية  ال�سلوك  معايري  وفق  املجموعة  عن  م�ستقلون  اأننا  كما 

للمجموعة، نطاق الخت�سا�س املحلي. هذا، وقد التزمنا مب�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لهذه املتطلبات. ونعتقد باأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة 

لتوفر اأ�سا�سا لراأينا.

اأمور التدقيق الرئي�سية

اإن اأمور التدقيق الرئي�سية مبوجب تقديرنا املهني، هي الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفرتة املالية احلالية. ومت تناول هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية 

املوحدة ككل، ويف تكوين راأينا حولها، ول نبدي راأيا منف�سال ب�ساأنها.

يف الدوحة – قطر

25 يناير 2018

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري
اإي�ساحات

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

ممتلكات وم�سنع ومعدات

اإ�ستثمارات عقارية

ال�سهرة 

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

خمزون

م�ساريف مدفوعة مقدماً واأر�سدة مدينة اأخرى

دفعات مقدمة ملقاولني وموردين

مطلوب من اأطراف ذات عالقة

ذمم مدينة 

مبالغ م�ستحقة من عمالء عن اأعمال عقود

النقد و�سبه النقد

اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

حقوق امل�ساهمني 

راأ�س املال

اإحتياطي قانوين

اأرباح مدورة

توزيعات اأرباح مقرتحة

اإجمايل حقوق امل�ساهمني

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

قرو�س اإ�سالمية

مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

قرو�س اإ�سالمية

ذمم دائنة 

مطلوب اإىل اأطراف ذات عالقة

حمتجزات دائنة

اأوراق دفع

م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

اإجمايل املطلوبات املتداولة 

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

2.485.934.575

748.521.021

314.457.585

75.648.777

2.463.338

3.627.025.296

203.021.656

17.311.365

35.940.247

1.256.232

234.725.163

2.973.028

475.530.437

970.758.128

4.597.783.424

1.243.267.780

595.832.508

571.035.938

124.326.778

2.534.463.004

1.622.213.233

8.411.414

1.630.624.647

159.204.372

88.585.299

344.815

22.244.021

690.818

161.626.448

432.695.773

2.063.320.420

4.597.783.424

2.424.989.206

769.138.673

314.457.585

84.962.250

3.040.055

3.596.587.769

301.352.108

18.334.834

36.973.007

948.762

243.377.886

4.448.282

379.128.926

984.563.805

4.581.151.574

1.243.267.780

621.138.267

699.216.240

93.245.084

2.656.867.371

1.343.603.690

8.742.398

1.352.346.088

287.096.412

51.712.696

344.815

28.183.238

70.843

204.530.111

571.938.115

1.924.284.203

4.581.151.574

5

6

7

8

9

10

11

12

13 (اأ)

14

15

16

17

18

19

18

20

13 (ب)

21

22

بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2017

عبداهلل بن نا�سر امل�سند 

رئي�ش جمل�ش الإدارة

متت املوافقة على اإ�سدار هذه البيانات املالية املوحدة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة يف 25 يناير 2018 وقد قام 

بالتوقيع نيابة عنهم:

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري
اإي�ساحات

اإيرادات

تكلفة الإيرادات 

جممل الربح

اإيرادات اإيجار

ح�سة الأرباح من اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

اإيرادات الإ�ستثمار

�سايف التغري يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات العقارية

م�ساريف بيع وتوزيع

م�ساريف اإدارية وعمومية

تكاليف متويل

العائد من الودائع ق�سرية الأجل وح�سابات توفري

اإيرادات اأخرى

�سايف ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى

بنود الدخل ال�سامل الأخرى لل�سنة

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم الواحد

825.091.868

(422.047.168)

403.044.700

7.189.601

25.699.403

577.735

(36.317.832)

(9.074.092)

(71.792.341)

(50.550.721)

6.409.877

1.848.302

277.034.632

--

277.034.632

2.23

739.118.953

(375.596.142)

363.522.811

6.600.508

19.413.574

507.760

(13.198.046)

(9.197.592)

(70.524.261)

(55.769.801)

9.128.484

2.574.148

253.057.585

--

253.057.585

2،04

23

24

8

6

25

26

28

بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل الآخرى املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

املجموع

ريـال قطري

توزيعات

اأرباح مقرتحه

ريـال قطري

اأرباح

مدورة

ريـال قطري

الإحتياطي

القانوين

ريـال قطري

راأ�ش

املال

ريـال قطري

الر�سيد يف 1 يناير 2016

�سايف ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى لل�سنة

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح مقرتحة للم�ساهمني

�سندوق امل�ساهمات الريا�سية والإجتماعية (اإي�ساح 27)

حتويالت لالإحتياطي القانوين (اإي�ساح 17)

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016 

�سايف ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى لل�سنة

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح مقرتحة للم�ساهمني

�سندوق امل�ساهمات الريا�سية والإجتماعية (اإي�ساح 27)

حتويالت لالإحتياطي القانوين (اإي�ساح 17)

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017 

2.419.762.711

277.034.632

--

277.034.632

(155.408.473)

--

(6.925.866)

--

2.534.463.004

253.057.585

--

253.057.585

(124.326.778)

--

(6.326.440)

--

2.656.867.371

155.408.473

--

--

--

(155.408.473)

124.326.778

--

--

124.326.778

--

--

--

(124.326.778)

93.245.084

--

--

93.245.084

452.957.413

277.034.632

--

277.034.632

--

(124.326.778)

(6.925.866)

(27.703.463)

571.035.938

253.057.585

--

253.057.585

--

(93.245.084)

(6.326.440)

(25.305.759)

699.216.240

568.129.045

--

--

--

--

--

--

27.703.463

595.832.508

--

--

--

--

--

--

25.305.759

621.138.267

1،243،267،780

--

--

--

--

--

--

--

1.243.267.780

--

--

--

--

--

--

--

1.243.267.780

اي�ساحات
2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري
الأن�سطة الت�سغيلية

�سايف ربح ال�سنة 

تعديالت:

اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

اإ�ستهالك ممتلكات وم�سنع ومعدات

تكاليف متويل 

ح�سة الأرباح من �سركات زميلة

�سطب ممتلكات وم�سنع ومعدات

�سايف املخ�س�س امل�سجل لب�ساعة قدمية وبطيئة احلركة

خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

الربح من اإ�ستبعاد ممتلكات وم�سنع ومعدات

�سايف احلركة من التغري يف القيمة العادلة ل�ستثمارات عقارية

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

التغريات يف راأ�س املال العامل:

خمزون

م�ساريف مدفوعة مقدماً واأر�سدة مدينة اأخرى

دفعات مقدمة ملقاولني وموردين

مطلوب من اأطراف ذات عالقة

ذمم مدينة

مبالغ مطلوبة من عمالء مقابل اأعمال عقود 

ذمم دائنة 

مطلوب اإىل اأطراف ذات عالقة

حمتجزات دائنة

م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

النقد الناجت من الت�سغيل

مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

تكلفة متويل مدفوعة

�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية

املتح�سل من بيع ممتلكات وم�سنع ومعدات

�سراء ممتلكات وم�سنع ومعدات

�سراء اإ�ستثمارات عقارية

اإ�سافات اإىل اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

توزيعات اأرباح من الإ�ستثمار يف �سركات زميلة

�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

املتح�سل من قرو�س اإ�سالمية 

�سداد قرو�س اإ�سالمية

املدفوع ل�سندوق امل�ساهمات الريا�سية والإجتماعية

اأوراق دفع

توزيعات اأرباح للم�ساهمني

�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

�سايف (النق�س)/ الزيادة يف النقد و�سبه النقد غري املقيد

النقد و�سبه النقد غري املقيد يف بداية ال�سنة

 

النقد و�سبه النقد غري املقيد يف نهاية ال�سنة

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

املقدمة:

يت�سرف جمل�س اإدارة جمموعة امل�ستثمرين القطريني بعر�س التقرير املايل و الت�سغيلي لل�سركة على ال�سادة امل�ساهمني يف اإطار الدعوة اإىل اإجتماع اجلمعية 

العامة العادية و بالتوافق مع ن�س املادة (126) من قانون ال�سركات التجارية. 

ملخ�ش النتائج املالية:

بلغت موجودات ال�سركة 4،581.1 مليون ريال قطري يف31  دي�سمرب 2017، باإنخفا�س قدره 16.6 مليون ريال  عن العام املا�سي 2016 كما حققت ايرادات 

بلغت  739 مليون ريال قطري باإنخفا�س قدره  85.9 مليون ريال قطري عن العام املا�سي.  

وخم�سون  �سبعة  و  مليون  وخم�سون  ثالثة  و  (مائتان  ريال   253،057،585 قدرها  اأرباح  ال�سركة  اإليها حتقيق  امل�سار  الفرتة  عن  املالية  النتائج  اأظهرت  و 

الف وخم�سمائة وخم�سة وثمانون ريال) ، بعائد ا�سا�سي على ال�سهم 2.04 ريال ، علماً باأن الأرباح املحققة عن ذات الفرتة من العام 2016م قد بلغت 

277،034،632  ريال (مائتان و �سبعة و�سبعون مليون و اربعة وثالثون األف و �ستمائة و اثنان وثالثون ريال) بعائد اأ�سا�سي على ال�سهم 2.23 ريال.

اخلطط امل�ستقبلية:

يف اإطار �سعي جمل�س الإدارة اإىل تطوير اأداء ال�سركة و زيادة مكت�سباتها خالل الأعوام القادمة فقد قام جمل�س الدارة بو�سع اخلطوط العري�سة خلطط 

العمل خالل العام 2018 والتي  اإعتمدت على خطط ا�ستثمارية جديدة ت�سمح لل�سركة بتجاوز العقبات و ال�سعوبات الإقت�سادية املتوقعة ، و من ثم فاإن 

�سيا�سة ال�سركة خالل الفرتة القادمة �سرتتكز على عن�سري خلق ودعم فر�س الإ�ستثمار امل�ستقر والذي من املتوقع اأن تُدعم مركز ال�سركة املايل والإ�ستمرار 

يف زيادة العوائد والتدفقات النقدية مبا ي�سيف اىل اأرباح ال�سركة وامل�ساهمني ، مع احلد من التاأثر بتقلبات ال�سوق .

اإ�سافًة اىل ذلك فاإن دعم ال�سركة لقطاعاتها املختلفة وب�سكل خا�س القطاع ال�سناعي �سوف يت�سدر اأولويات جمل�س الدارة خالل العام 2018 ، و�سيعمل 

املجل�س على تدعيم �سيا�سات النتاج والتوزيع لتواكب ما مت اإجنازه من زيادة يف الإنتاج وتطور يف منهجية الإدارة .

توزيع الأرباح:

ي�سر جمل�س الإدارة اأن يو�سي للجمعية العمومية بتوزيع اأرباح بن�سبة 7.5% من القيمة الإ�سمية لراأ�س املال، اأي ما يعادل 75 درهم قطري لل�سهم الواحد، و 

ذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و �سيتم رفع التو�سية لالإعتماد من اجلمعية العامة.   

                                                 و اهلل املوفق،،،

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها اأمور التدقيق الرئي�سية؟

لقد قمنا خالل تدقيقنا بتقييم مدى كفاية ت�سميم وتنفيذ الرقابة على مراقبة القيمة الدفرتية لل�سهرة. ب�سكل 

م�ستقل مت حتديد واإختبار تقييم الإدارة لوحدات توليد النقد داخل املجموعة على اأ�سا�س مراجعة التدفقات 

النقدية يف التقرير الداخلي املعد من قبل الإدارة، وفهمنا لهيكل املجموعة. لقد قمنا باإختبار الإفرتا�سات 

امل�ستخدمة من قبل الإدارة يف تقييم تدين القيمة عن طريق اإ�ستخدام متخ�س�سي تقييم �سمن فريق التدقيق 

الأقران، وفهمنا  اإىل جنب مع حتليل جمموعة  ب�سكل م�ستقل، جنباً  املتاحة  للبيانات  لقيا�س معدل اخل�سم 

اأننا  لالإفرتا�سات التي تقوم عليها توقعات التدفقات النقدية للمجموعة، والأداء التاريخي لل�سركات. حيث 

قمنا بتدقيق الإفرتا�سات، فقد قمنا بالتحقق من منوذج التدين املعد على اأ�سا�س اإفرتا�سات الإدارة ومن دقته 

ح�سابياً. لقد قمنا باإختبار مدى مالءمة ح�سا�سيات الإدارة على اأ�سا�س عملنا الذي قمنا به على الإفرتا�سات 

الأ�سا�سية، واإعادة ح�ساب هذه ال�سيناريوهات ذات احل�سا�سية.

املثمن امل�ستقل امل�ستخدم من قبل املجموعة، �سركة حملية معروفة، لها خربة كبرية يف �سوق العقارات. لقد 

قمنا بتقييم كفاءة وقدرات ومو�سوعية املجموعة. لقد ناق�سنا اأي�ساً نطاق عملهم وراجعنا بنود مهمتهم من 

التي  البيانات  باإختبار مدخالت  لقد قمنا  ترتيبات ر�سوم غري عادية.  اأو  بنود  التحقق من عدم وجود  اأجل 

يقوم عليها تقييم العقارات ال�ستثمارية لعينة من العقارات، مبا يف ذلك اإيرادات الإيجار، النفقات الت�سغيلية 

والراأ�سمالية، من خالل املطابقة مع امل�ستندات املوؤيدة لتقييم موثوقية واإكتمال ودقة البيانات الأ�سا�سية. لقد 

قمنا بتقييم الإفرتا�سات امل�ستخدمة والأ�سباب وراء عدد من احلركات الكبرية يف التقييمات. وهذه التقييمات 

باملقارنة بني عينة من التقييمات  ذات �سلة يف املقام الأول بالإفرتا�سات على مدار ال�سنة. لقد قمنا اأي�ساً 

وتوقعات ال�سوق لدينا ب�سكل م�ستقل واإختربنا اأي فروق. خالل القيام بذلك اإ�ستخدمنا دليل من بيانات �سوق 

اأقل من توقعاتنا  اأو  اأعلى  الراأ�سمالية  النمو يف القيم  العقارات حيث كان  مقارن، وركزنا ب�سكل حمدد على 

بناء على موؤ�سرات ال�سوق.

اأجل  القانوين الداخلي واإطلعنا على املعلومات اخلارجية املتاحة من  لقد ناق�سنا هذه امل�ساألة مع امل�ست�سار 

فهم املوقف الأخري من الإجراءات وتقييم وجهة نظر الإدارة ملدى قوة اأي مطالبات �سد املجموعة. من خالل 

الأدلة التي مت احل�سول عليها اإتفقنا مع قرار الإدارة بعدم تكوين خم�س�س. ومع ذلك ل يخلو الأمر من اخلطر 

نظراً لعدم اليقني املت�سمن فيه.

ب�سكل كايف  الإف�ساحات وا�سحة  كانت  اإذا  ما  اأجل حتديد  املقدمة من  الإف�ساحات  بتقييم  اأي�ساً  لقد قمنا 

ب�ساأن عدم اليقني الذي كان موجود.

اأمور التدقيق الرئي�سية

ريال قطري  وقدره 314.457.585  �سهرة مببلغ  املجموعة  متتلك 

�سابقة  اإ�ستحواذ  عمليات  عن  ناجت   2017 دي�سمرب   31 يف  كما 

لل�سركات التابعة. هناك خطر يتعلق باإحتمال تدين القيمة الدفرتية 

بالإفرتا�سات  املتعلقة  الإدارة  من  املطلوبة  لالأحكام  نظراً  لل�سهرة 

الأحكام  ت�سمل  لالإ�سرتداد.  القابلة  القيمة  لتحديد  امل�ستخدمة 

النمو يف توقعات  النقد، ومعدلت  الرئي�سية حتديد وحدات توليد 

املدى  اأو  الق�سري  املدى  على  �سواء  امل�ستقبل  يف  النقدي  التدفق 

الطويل، حيث اأن ن�سب اخل�سم مطبقة لهذه التوقعات ويتم حتديد 

تاأثري التغريات املحتملة ب�سكل معقول يف هذه الإفرتا�سات.

تبلغ  التي  التجارية  العقارية  الأ�سول  متتلك املجموعة حمفظة من 

اإن   .2017 دي�سمرب   31 يف  قطري  ريال   769.138.673 قيمتها 

تقييم املحفظة مبا يف ذلك عدد من املمتلكات حتت الإن�ساء، هي 

معتمدة على جمموعة اقرتاحات ب�سكل كبري وترتكز على عدد من 

الفر�سيات. بالإ�سافة اإىل ذلك، تقييم املحفظة العقارية للمجموعة 

م�ستقل بطبيعته نظراً للطبيعة الفردية لكل من املمتلكات، من بني 

عوامل اأخرى، وموقعها، وعائدات الإيجار امل�ستقبلية املتوقعة لتلك 

املمتلكات خ�سي�ساً. ت�ستخدم املجموعة مثمن خارجي موؤهل مهنياً 

لتحديد القيمة العادلة ملحفظة املجموعة.

تعمل املجموعة يف عدد من الإجراءات القانونية، ويتم الإف�ساح عن 

الأكرث اأهمية يف اإي�ساح (34) . هناك مطالبات قد يكون لها تاأثري 

على نتائج املجموعة اإذا حتققت املخاطر املحتملة.

عن ديلويت اآند تو�ش - فرع قطر

ولـــيــــد �ســــلـــــيــــم - �سريـــــــك

�سجل مراقبي احل�سابات رقم )319(

معلومات اأخرى 

اإن جمل�س الإدارة هو امل�سوؤول عن املعلومات الأخرى. تتكون املعلومات الأخرى من تقرير جمل�س الإدارة، الذي مت احل�سول عليه قبل تاريخ تقرير مراقب احل�سابات بالإ�سافة اإىل التقرير 

ال�سنوي الذي نتوقع احل�سول عليه بعد ذلك التاريخ. اإن املعلومات الأخرى ل تت�سمن البيانات املالية املوحدة وتقرير مراقب احل�سابات حولها. 

اإن راأينا حول البيانات املالية املوحدة ل يتناول املعلومات الأخرى، ول نعرب باأي �سكل عن تاأكيد اأو ا�ستنتاج ب�ساأنها.

تتمثل م�سوؤوليتنا بالن�سبة لأعمال تدقيقنا للبيانات املالية يف الطالع على املعلومات الأخرى، ويف �سبيل ذلك نقوم بتحديد ما اإذا كانت هذه املعلومات الأخرى غري متوافقة جوهرًيا مع 

البيانات املالية املوحدة اأو املعلومات التي ح�سلنا عليها اأثناء قيامنا باأعمال التدقيق، اأو تلك التي يت�سح بطريقة اأخرى اأنها تت�سمن اأخطاًء مادية. 

اإذا ا�ستنتجنا وجود اأي اأخطاء مادية يف املعلومات الأخرى، فاإنه يتعني علينا الإف�ساح عن ذلك، ا�ستناًدا اإىل الأعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه املعلومات الأخرى التي ح�سلنا عليها 

ح عنه يف هذا ال�ساأن.  قبل تاريخ هذا التقرير. لي�س لدينا ما نُف�سِ

م�سوؤوليات الإدارة والقيمني على احلوكمة يف اعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية واأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري، وكذلك من 

و�سع نظام الرقابة الداخلية التي جتدها الدارة �سرورية لتمكنها من اعداد البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو خطاأ.

عند اإعداد البيانات املالية املوحدة، فاإن الدارة امل�سوؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على ال�ستمرار كمجموعة م�ستمرة والف�ساح متى كان منا�سًبا، عن امل�سائل املتعلقة بال�ستمراريـــة 

واعتماد مبــــداأ ال�ستمراريـــــة املحا�سبي، ما مل تنوي الإدارة ت�سفية املجموعة اأو وقف عملياتها، اأو ل يوجد لديها بديل واقعي ال القيام بذلك.

وتعترب الإدارة م�سوؤولة عن الإ�سراف على م�سار اإعداد التقارير املالية املوحدة للمجموعة.

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

اإن غايتنا تتمثل باحل�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية ب�سورة عامة من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو عن خطاأ، واإ�سدار تقرير 

املدقق الذي ي�سمل راأينا. ان التاأكيد املعقول هو م�ستوى عاٍل من التاأكيد، ول ي�سمن اأن عملية التدقيق التي مّتت وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �سوف تك�سف دائًما اأي خطاأ جوهري يف 

حال وجوده. وقد تن�ساأ الخطاء عن الحتيال اأو عن اخلطاأ، وتعترب جوهرية ب�سكل فردي اأو جُمّمع فيما اإذا كان من املتوقع تاأثريها على القرارات القت�سادية املتخذة من امل�ستخدمني 

بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية، فاإننا منار�س التقدير املهني ونحافظ على ال�سك املهني طوال فرتة التدقيق. كما نقوم اأي�سا:

حتديد وتقييم خماطر الخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو عن خطاأ، من خالل التقييم والقيام باإجراءات التدقيق مبا ين�سجم مع تلك املخاطر 

واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة توفر اأ�سا�سا لراأينا. ان خماطر عدم اكت�ساف خطاأ جوهري ناجت عن الحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطاأ، حيث ي�سمل الحتيال التواطوؤ، 

التزوير، احلذف املتعمد، �سوء التمثيل اأو جتاوز نظام الرقابة الداخلي. 

بالإطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف، ولكن لي�س بغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 

بتقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ساحات املتعلقة بها املعدة من قبل الإدارة.

باإ�ستنتاج مدى مالءمة اإ�ستخدام الإدارة ملبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي، وبناء على اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها، يف حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقني متعلقة باأحداث اأو 

ظـــروف قد تثري �سكوكاً جوهرية حول قدرة املجموعة على ال�ستمرار. ويف حال الإ�ستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقني، يتوجب علينا لفت الإنتباه يف تقريرنا اإىل الإي�ساحات 

ذات ال�سلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، اأو، يف حال كانت هذه الإي�ساحات غري كافية يتوجب علينا تعديل راأينا. هذا ونعتمد يف ا�ستنتاجاتنا على اأدلة التدقيق التي مت احل�سول 

عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد توؤدي الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية باملجموعة اإىل توقف اأعمال املجموعة على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية.

العمليات والحداث ذات  املالية املوحدة تظهر  البيانات  اإذا كانت  املالية املوحدة وهيكلها والبيانات املت�سمنة فيها، مبا يف ذلك الإي�ساحات، وفيما  للبيانات  ال�سامل  العر�س  تقييم 

العالقة بطريقة حتقق العر�س العادل.

احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية من اجلهات اأو الأن�سطة التجارية داخل املجموعة لإبداء الراأي حول القوائم املالية املوحدة. نحن م�سوؤولون عن 

التوجيه والإ�سراف واإجراء املراجعة للمجموعة. ونحن ل نزال امل�سوؤولني الوحيدين عن راأينا حول التدقيق.

نقوم بالتوا�سل مع القيمني على احلوكمة فيما يتعلق، على �سبيل املثال ل احل�سر، بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف ذلك اأي خلل جوهري يف نظام الرقابة الداخلي يتبني 

لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم باطالع القيمني على احلوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد ال�سلوك املهني املتعلقة بال�ستقاللية، والتوا�سل معهم بخ�سو�س جميع العالقات وغريها من امل�سائل التي يحتمل 

العتقاد اأنها قد توؤثر تاأثرًيا معقوًل على ا�ستقالليتنا واإجراءات احلماية ذات ال�سلة متى كان منا�سًبا. 

من المور التي مت التوا�سل ب�ساأنها مع القيمني على احلوكمة، نقوم بتحديد هذه المور التي كان لها الأثر الأكرب يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية، والتي تعد اأمور تدقيق 

رئي�سية. نقوم بالإف�ساح عن هذه المور يف تقريرنا حول التدقيق اإل اإذا حال القانون اأو الأنظمة دون الف�ساح العلني عنها، اأو عندما نقرر يف حالت نادرة للغاية، اأن ل يتم الإف�ساح 

عن اأمر معني يف تقريرنا يف حال ترتب على الإف�ساح عنه عواقب �سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والت�سريعية الأخرى

براأينا اأي�ساً، وح�سب متطلبات قانون ال�سركات التجارية القطري، اأن املجموعة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة، مت التحقق املادي من املخزون على النحو الواجب. واأن حمتويات 

تقرير جمل�س الإدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة. لقد ح�سلنا على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س تدقيقنا. ويف حدود املعلومات التي 

توافرت لدينا، مل تقع خالل ال�سنة املالية خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري اأو النظام الأ�سا�سي للمجموعة على وجه قد يوؤثر ب�سكل جوهري عل ن�ساط املجموعة 

اأو يف مركزها املايل.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

• اإن ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة والإفرتا�سات والأحكام واأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة تخ�سع للتغيري حتى تقدم املجموعة اأول بياناتها 
املالية التي تت�سمن تاريخ التطبيق املبدئي.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (16) عقود الإيجار

يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (16) كيفية التعّرف والقيا�س والعر�س والإف�ساح عن عقود الإيجار. يوفر املعيار منوذج حما�سبة 

واحد للم�ستاأجر يتطلب من امل�ستاأجرين الإعرتاف باملوجودات واملطلوبات جلميع عقود الإيجار اإّل اإذا كانت مدة الإيجار 12 �سكرا اأو اأقل 

اأو كان الأ�سل ذو قيمة منخف�سة. ويوا�سل املوؤجرون ت�سنيف عقود الإيجار كعمليات ت�سغيل اأو متويل، حيث اإن منهج املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم (16) بالن�سبة للموؤجر مل يتغري كثرياً عن �سابقه، معيار املحا�سبي الدويل رقم (17).

تتوقع الإدارة اأن هذه املعايري اجلديدة والتف�سريات والتعديالت �سيتم تطبيقها يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما وعندما ت�سبح 

�سارية املفعول، وان تطبيق هذه املعايري اجلديدة والتف�سريات والتعديالت، با�ستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (16) كما هو مبني 

يف الفقرة ال�سابقة، قد ل يـكون له تاأثرياً جوهرياً على البيـانات املالية املوحدة للمجموعة يف فتـرة التطبيق الأويل.

تتوقع الإدارة باأن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم(9) �سيتم تطبيقهما يف البيانات املالية املوحدة 

لل�سركة للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف 1 يناير 2018 واأن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (16) �سيتم تطبيقه يف البيانات املالية املوحدة 

للمجموعة للفرتة ال�سنوية التي تبداأ يف 1 يناير 2019. 

3 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

بيان الإلتزام

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ووفقاً ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية القطري. 

اأ�س�ش اأعداد البيانات املالية املوحدة

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية، باإ�ستثناء ال�ستثمارات املتاحة للبيع والأ�ستثمارات العقارية التي يتم قيا�سها 

بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة.

القيمة العادلة هي الثمن امل�ستلم يف حالة بيع الأ�سل اأو القيمة املدفوعة لنقل اللتزامات �سمن عملية بني اأطراف يف ال�سوق يف تاريخ 

القيا�س بغ�س النظر عما اإذا كان ال�سعر مت الو�سول اإلية بطريقة املالحظة املبا�سرة او عن طريق ا�ستخدام تقنيات التقييم الأخرى. عند 

تقدير القيمة العادلة لأ�سل اأو التزام تقوم املجموعة بالأخذ بعني الإعتبار خ�سائ�س الأ�سل اأو اللتزام اإذا اأخذ امل�ساركني يف ال�سوق بعني 

الإعتبار خ�سائ�س هذا الأ�سل اأو اللتزام عند التقييم يف تاريخ القيا�س.

يتم ت�سنيف قيا�سات القيمة العادلة لأغرا�س التقارير املالية اإىل ثالث م�ستويات 1 اأو 2 اأو 3 على اأ�سا�س املدى الذي يتم عن طريقه ادخال 

قيا�سات القيمة العادلة ومالحظتها واأهمية املدخالت لقيا�س القيمة العادلة يف جمملها والتي مت و�سفها على النحو التايل:

يتم عر�س البيانات املالية املوحدة بالريـال القطري، وهي العملة الوظيفية والت�سغيلية للمجموعة.

ال�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية مو�سحة اأدناه.

اأ�س�ش التوحيد

ت�ستمل البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية لل�سركة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل املجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017. (ي�سار 

اإليهم جميعاً بـ »املجموعة«). تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�سركة:

• ال�سلطة على اجلهة امل�ستثمر بها؛
• التعر�س للعوائد املتغرية اأو لديه حقوق فيها ناجتة من ال�سراكة مع اجلهة امل�ستثمر بها؛ و

• القدرة على ا�ستخدام �سلطته على اجلهة امل�ستثمر بها للتاأثري على عوائد الإ�ستثمار.
تقوم املجموعة باإعادة تقييم ما اإذا كانت متلك ال�سيطرة على اجلهة امل�ستثمر بها يف حال وجود وحقائق وظروف ت�سري اإىل وجود تغريات 

يف واحد اأو اأكرث من العنا�سر الثالثة لل�سيطرة املبينة اأعاله.

يتم توحيد ال�سركة التابعة عندما حت�سل ال�سركة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتغلق عندما تفقد ال�سركة ال�سيطرة على ال�سركة 

التابعة.

يتم اإدراج نتائج ال�سركات التابعة امل�ستحوذ عليها اأو املباعة خالل ال�سنة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحد 

من تاريخ الإ�ستحواذ الفعلي اأو حتى تاريخ فقدان املجموعة ال�سيطرة على اجلهة امل�ستثمر بها. عند ال�سرورة يتم القيام بتعديالت على 

البيانات املالية لل�سركات التابعة وذلك حتى تتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل املجموعة. 

يتم اإلغاء جميع معامالت املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واليرادات وامل�سروفات والتدفقات النقدية التي متت بني �سركات 

املجموعة عند توحيد البيانات املالية.

مت اإعداد القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017.

دمج الأعمال وال�سهرة

يتم اإحت�ساب دمج الأعمال باإ�ستخدام طريقة الإ�ستحواذ. يتم قيا�س املقابل املايل الناجت عن دمج الأعمال بالقيمة العادلة ويتم اإحت�سابه 

باإجمايل القيمة العادلة للموجودات املحولة واملطلوبات املتكبدة من قبل املجموعة ل�سالح مالك ال�سركة التي مت الإ�ستحواذ عليها من قبل 

املجموعة مقابل ال�سيطرة على ال�سركة امل�ستحوذ عليها. يتم الإعرتاف بالتكاليف املتعلقة بالإ�ستحواذ �سمن بيان الأرباح واخل�سائر وبنود 

الدخل ال�سامل الأخرى املوحد عند تكبدها.

يف تاريخ الإ�ستحواذ، يتم الإعرتاف باملوجودات املكت�سبة واملطلوبات بالقيمة العادلة.

ال�سهرة

يتم قيا�س ال�سهرة بالفائ�س من جمموع املقابل املايل املحول واأية ح�سة غري م�سيطرة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها بالإ�سافة اإىل القيمة 

العادلة يف تاريخ الإ�ستمالك حل�سة حقوق ملكية املجموعة التي كانت حتتفظ بها يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها �سابقاً، اإن وجدت، على �سايف 

قيمة املوجودات امل�ستملكة ، واملطلوبات املتكبدة يف تاريخ الإ�ستحواذ.

امل�ستملكة واملطلوبات املتكبدة عن جمموع املقابل املايل املحول والقيمة  بالفائ�س من زيادة قيمة �سايف املوجودات  يتم الإعرتاف فوراً 

العادلة يف تاريخ الإ�ستمالك حل�سة املجموعة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها بذلك التاريخ، اإن وجدت، وقيمة ح�سة الأقلية غري امل�سيطرة التي 

كانت حتتفظ بها يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها، يف الأرباح اأو اخل�سارة كربح من عمليات �سراء اإ�ستثمار ب�سعر خمف�س.

يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة من عملية الإ�ستحواذ بالتكلفة كما يف تاريخ الإ�ستحواذ مطروحاً منها خ�سائر تدين القيمة املرتاكمة، اإن وجدت.

لغايات فح�س تدين القيمة، يتم توزيع ال�سهرة على كل وحدة مولدة للنقد يف املجموعة )اأو جمموعة وحدات مولدة للنقد( والتي من املتوقع 

اأن ت�ستفيد من عملية دمج الأعمال.

يتم فح�س تدين قيمة الوحدة املولدة للنقد التي مت توزيع ال�سهرة عليها ب�سكل �سنوي اأو ب�سكل متكرر اإذا كان هنالك موؤ�سر على تدين قيمة 

الوحدة. اإذا كانت القيمة القابلة للتح�سيل لوحدات النقد اأقل من قيمتها الدفرتية، فاإنه يتم توزيع خ�سارة تدين القيمة بداية بتخفي�س 

القيمة الدفرتية لل�سهرة املوزعة على الوحدات املولدة للنقد ومن ثم على املوجودات الأخرى للوحدات ب�سكل تنا�سبي على اأ�سا�س القيمة 

الدفرتية لكل اأ�سل من اأ�سول الوحدة. يتم الإعرتاف بخ�سارة تدين قيمة ال�سهرة مبا�سرة يف بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل 

الأخرى املوحدة، علماً باأنه ل ميكن عك�س خ�سارة التدين يف قيمة ال�سهرة التي مت الإعرتاف بها يف الفرتات الالحقة.

يف حال اإ�ستبعاد وحدة معينة مولدة للنقد، فاإن قيمة ال�سهرة املوزعة على تلك الوحدة يتم اأخذها بعني الإعتبار عند اإحت�ساب الربح اأو 

اخل�سارة من الإ�ستبعاد.

ممتلكات وم�سنع ومعدات

تظهر املمتلكات وامل�سنع واملعدات بالتكلفة مطروحاً منها ال�ستهالك املرتاكم واأي تدين يف القيمة. ل يتم احت�ساب ا�ستهالك لالأر�س. يتم 

احت�ساب ال�ستهالك ل�سطب تكلفة الأ�سول ناق�سا القيمة املتبقية على مدى العمر النتاجي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت، وفيما 

يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات:

العمر الإنتاجي يف ال�سنوات:

�سنة   50-15 املباين   

�سنة   30-5 املعدات   

�سنوات  5 اأثاث وتركيبات   

�سنوات  3 اأجهزة الكمبيوتر والربجميات  

�سنوات  10-5 ال�سيارات واملركبات الثقيلة   

تتم مراجعة وتعديل القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية لالأ�سل وطريقة ال�ستهالك، اإذا اقت�سى الأمر، يف تاريخ كل تقرير. يتم احت�ساب اأثر 

اأي تغريات على التقديرات على اأ�سا�س م�ستقبلي.

اأخر  اإىل ت�سنيف  التنفيذ  اأعمال قيد  لالإ�ستعمال يتم حتويله من  بالتكلفة. عندما يكون الأ�سل جاهزاً  التنفيذ  اأعمال قيد  يتم ت�سجيل 

يتنا�سب مع �سيا�سيات املجموعة. 

�سطب  ويتم  ر�سملتها  يتم  منف�سل  ب�سكل  احت�سابها  يتم  التي  واملعدات  وامل�سنع  املمتلكات  بنود  اأي جزء من  املتكبدة ل�ستبدال  النفقات 

القيمة الدفرتية للبند امل�ستبدل. تتم ر�سملة امل�سروفات الأخرى الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع القت�سادية امل�ستقبلية للبند املتعلق 

باملمتلكات وامل�سنع واملعدات. يتم الإعرتاف بجميع امل�سروفات الأخرى يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحد 

عند تكبدها.

يتم �سطب بند املمتلكات وامل�سنع واملعدات عند البيع اأو عندما ل يكون من املتوقع ان يكون لالأ�سل اي منافع م�ستقبلية. يتم الإعرتاف باأي 

ربح اأو خ�سارة ناجتة عن �سطب املوجودات (حت�سب على اأ�سا�س الفرق بني �سايف متح�سالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل) يف بيان الربح 

اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها �سطب الأ�سول.

اإ�ستثمارات عقارية 

الإ�ستثمارات العقارية هي املمتلكات املحتفظ بها لغر�س تاأجريها اأو لزيادة راأ�س املال اأو كالهما (مبا يف ذلك املمتلكات حتت الإن�ساء ملثل 

هذه الأغرا�س). يتم قيا�س الإ�ستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة ولحقاً بالقيمة العادلة مع اأي تغيري يعرتف به يف بيان الربح اأو اخل�سارة 

وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحد يف الفرتة اللتي تن�ساأ فيها.

يتم اإلغاء الإعرتاف بالإ�ستثمارات العقارية عندما يتم اإ�ستبعادها اأو عندما يتم �سحب الإ�ستثمار العقاري ب�سورة دائمة من اخلدمة وعدم 

توقع منافع اإقت�سادية م�ستقبلية من اإ�ستبعاده. يتم الإعرتاف باأي مك�سب اأو خ�سارة من بيع اأو اإ�ستبعاد اإ�ستثمار عقاري يف بيان الربح اأو 

اخل�سارة املوحد وبنود الدخل ال�سامل الأخرى يف �سنة البيع اأو الإ�ستبعاد.

يتم التحويل اإىل اأو من الإ�ستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري يف الإ�ستخدام. بالن�سبة للتحويل من الإ�ستثمارات العقارية 

التي ي�سغلها مالكها، فاإن التكلفة تعترب هي القيمة الدفرتية ال�سافية يف تاريخ التغيري. اإذا اأ�سبحت العقارات امل�سغلة عن طريق مالكها 

اإ�ستثمارات عقارية، تكون ح�سابات املجموعة لهذه املمتلكات وفقا لل�سيا�سة املن�سو�س عليها للممتلكات واملعدات حتى تاريخ التغيري يف 

ال�ستخدام.

التدين يف املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة بخلف ال�سهرة

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير �سنوي مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة وغري امللمو�سة املتداولة، لتحديد فيما اإذا كان هنالك 

موؤ�سراً على وجود خ�سارة تدين لتلك املوجودات. اإذا كان هنالك اأي موؤ�سر فاإنه يتم تقييم قيمة الأ�سل القابلة للتح�سيل لتحديد مدى خ�سارة 

التدين، اإذا وجدت. اإذا كان تقييم القيمة القابلة للتح�سيل لأ�سل منفرد غري ممكن، فاإن املجموعة تقوم بتقييم القيمة القابلة للتح�سيل للوحدة 

املولدة للنقد التي يرجع اإليها ذلك الأ�سل. يف حال وجود اأ�سا�س معقول وثابت للتوزيع، فاإنه يتم اأي�ساً توزيع اأ�سول املجموعة على الوحدة املولدة 

للنقد اأو يتم توزيعها على الوحدات الأ�سغر املولدة للنقد والتي يتم عندها حتديد اأ�سا�س معقول وثابت للتوزيع. 

يتم فح�س الأ�سول غري امللمو�سة التي لها اأعمار اإنتاجية غري حمددة والأ�سول غري امللمو�سة غري املتاحة لالإ�ستخدام ب�سكل �سنوي من اأجل 

معرفة فيما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر تدين يف قيمتها.

اأيهما اأعلى. يتم حتديد القيمة امل�ستخدمة  اأو القيمة امل�ستخدمة  تكاليف البيع  اإن القيمة القابلة لالإ�سرتداد هي القيمة العادلة ناق�ساً 

بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة بعد خ�سمها لقيمها احلالية باإ�ستخدام ن�سبة خ�سم )قبل ال�سريبة( تعك�س تقييمات ال�سوق احلالية 

لقيمة النقود الزمنية واملخاطر املحددة لأ�سل مل يتم تعديل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة له.

اإذا كانت القيمة القابلة للتح�سيل لأ�سل (اأو لوحدة مولدة للنقد) اأقل من قيمتها ال�سوقية، فاإنه يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�سل (اأو 

للوحدة املولدة للنقد) اإىل قيمتها القابلة لالإ�سرتداد. يتم الإعرتاف بخ�سارة التدين مبا�سرة يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املوحدة، اإل اإذا كان 

الأ�سل م�سجل بالقيمة العادلة فاإن خ�سارة التدين يتم معاجلتها كاإنخفا�س يف اإحتياطي اإعادة التقييم.

اإذا مت عك�س خ�سارة التدين بالفرتة الالحقة، فاإن القيمة الدفرتية لالأ�سل (اأو للوحدة املولدة للنقد) يتم زيادتها للقيمة التقديرية القابلة 

لالإ�سرتداد املعّدلة، بحيث األ تزيد القيمة الدفرتية التي مت زيادتها على القيمة الدفرتية التي ميكن حتديدها فيما لو مل يتم ت�سجيل 

خ�سارة تدين لالأ�سل (اأو للوحدة املولدة للنقد) يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم الإعرتاف بعك�س خ�سارة التدين يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر 

املوحد باإ�ستثناء اإذا ما كان يتم الإعرتاف بالأ�سل باإ�ستخدام القيمة العادلة. ويف تلك احلالة يعترب عك�س خ�سارة التدين زيادة يف اإحتياطي 

اإعادة التقييم لهذا الأ�سل.

الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

ال�سركات الزميلة هي ال�سركات التي يكون لدى املجموعة تاأثري هام عليها. التاأثري الهام هو القدرة على امل�ساركة يف و�سع ال�سيا�سات 

املالية والعملية لل�سركة امل�ستثمر فيها ولكن لي�س ال�سيطرة اأو ال�سيطرة امل�سرتكة على تلك ال�سيا�سات. يتم احت�ساب ا�ستثمارات املجموعة 

يف �سركاتها الزميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية. ت�سمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة نتائج واأ�سول واإلتزامات ال�سركات امل�ستثمر فيها 

بطريقة حقوق امللكية. مبوجب طريقة حقوق امللكية وعند الإعرتاف املبدئي يعرتف بالإ�ستثمار يف من�ساأة زميلة اأو م�سروع م�سرتك يف 

البيانات املالية املوحدة ب�سعر التكلفة ويتم تعديلها لالإعرتاف بح�سة املجموعة من اأرباح اأو خ�سائر وبنود الدخل ال�سامل الأخرى باملن�ساأة 

الزميلة. اإذا كانت ح�سة املن�ساأة من خ�سائر املن�ساأة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك ت�ساوي اأو تتجاوز ح�ستها يف املن�ساأة الزميلة اأو امل�سروع 

امل�سرتك، توقف املن�ساأة الإعرتاف بح�ستها من اخل�سائر الأخرى. يتم الإعرتاف باخل�سائر الإ�سافية فقط يف حال تكبدت املجموعة اأي 

اإلتزامات قانونية اأو مدفوعات نيابة عن ال�سركة الزميلة.

يتم اإحت�ساب اإ�ستثمار يف �سركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي ت�سبح فيه ال�سركة امل�ستثمر بها �سركة زميلة اأو 

م�سروع م�سرتك. عند الإ�ستحواذ على �سركة زميلة اأو م�سروع م�سرتك ، فاإنه يتم اإثبات اأي زيادة يف تكلفة الإ�ستثمار عن ح�سة ال�سركة 

من �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد لل�سركة امل�ستثمر فيها ك�سهرة، والتي يتم ت�سنيفها �سمن القيمة الدفرتية 

لال�ستثمار. يتم اإدراج اأي زيادة يف ح�سة املجموعة من �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة على تكلفة ال�ستثمار، بعد 

اإعادة التقييم، مبا�سرة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر للفرتة التي يتم فيها الإ�ستحواذ على ال�ستثمار.

عند ال�سرورة ، يفح�س اإجمايل املبلغ امل�سجل لالإ�ستثمار فيما يخ�س اإنخفا�س القيمة وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل (36) على اأنه اأ�سل 

فردي، عن طريق مقارنة مبلغه القابل لالإ�سرتداد (قيمة الإ�ستخدام اأو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، اأيهما اأعلى) مع مبلغه 

امل�سجل. اأي خ�سائر تدين قيمة يعرتف بها ت�سكل جزءاً من القيمة الدفرتية لال�ستثمار.

توقف املن�ساأة اإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي توقف فيه اإ�ستثمارها عن كونه �سركة زميلة اأو م�سروع م�سرتك اأو يف حال 

مت ت�سنيف الإ�ستثمار كاإ�ستثمار حمتفظ به لغر�س البيع. واإذا كانت احل�سة املحتفظ بها يف املن�ساأة الزميلة ال�سابقة اأو امل�سروع امل�سرتك 

ال�سابق وهو عبارة عن اأ�سل مايل، ينبغي اأن تقي�س املن�ساأة احل�سة املحتفظ بها بالقيمة العادلة. وتعترب القيمة العادلة للح�سة املحتفظ بها 

هي قيمتها العادلة عند الإعرتاف املبدئي بها كاأ�سل مايل وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل 39. وينبغي اأن تعرتف املن�ساأة يف ح�ساب الأرباح اأو 

اخل�سائر باأي فرق بني القيمة العادلة للح�سة املحتفظ بها واأي عوائد من الت�سرف بح�سة جزئية يف املن�ساأة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك 

واملبلغ امل�سجل يف الإ�ستثمار يف تاريخ وقف اإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية. عندما توقف املن�ساأة اإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية، ينبغي اأن 

تقوم املن�ساأة مبحا�سبة جميع املبالغ املعرتف بها �سابقاً يف دخل �سامل اأخر فيما يتعلق بذلك الإ�ستثمار وفق نف�س الأ�سا�س الذي كان �ُسيطلب 

الإ�ستناد اإليه يف حال ت�سرفت اجلهة امل�ستثمر بها ب�سكل مبا�سر بالأ�سول اأو الإلتزامات ذات العالقة.

املخزون

يقيم املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. التكاليف هي تلك امل�سروفات املتكبدة حتى ي�سل كل منتج اإىل 

موقعه و�سكله احلايل. يتم حتديد التكلفة على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.

يتم حتديد �سايف القيمة القابلة للتحقق على اأ�سا�س �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العادية ناق�ساً التكاليف املقدرة الالزمة لإمتام 

عملية البيع. يف حالة املخزون امل�سنع، تت�سمن التكلفة ح�سة منا�سبة من امل�سروفات غري املبا�سرة على اأ�سا�س اإنتاج الطاقة الت�سغيلية العادية.

عقود اإن�ساء قيد التنفيذ

متثل عقود الإن�ساء قيد التنفيذ اإجمايل املبلغ املتوقع حت�سيله من العمالء لقاء عمل العقد املنفذ لتاريخه. وتقا�س بالتكلفة املتكبدة م�سافاً 

اإليها الأرباح املعرتف بها لتاريخه ناق�ساً فواتري �سري العمل واخل�سائر املعرتف بها.

يف بيان املركز املايل املوحد ، يتم عر�س عقود الإن�ساء قيد التنفيذ التي تتجاوز فيها التكاليف املتكبدة م�سافاً اإليها الأرباح املعرتف بها 

لفواتري �سري العمل واخل�سائر املعرتف بها كذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى يف بيان املركز املايل. بالن�سبة للعقود التي تتجاوز فيها 

فواتري �سري العمل واخل�سائر املعرتف بها للتكاليف املتكبدة م�سافاً اإليها الأرباح املعرتف بها يتم عر�سها كاإيراد موؤجل. يتم عر�س املبالغ 

املدفوعة مقدماً من عمالء كاإيراد موؤجل.

املوجودات املالية

الإعرتاف املبدئي والقيا�سي

ت�سنف املوجودات املالية اإىل الفئات التالية املحددة : املوجودات املالية بالقيمة العادلة يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر، القرو�س واملدينون، 

واإ�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق وموجودات مالية متاحة للبيع حتدد املجموعة ت�سنيف موجوداتها املالية عند الإعرتاف 

املبدئي ا�ستنادا اإىل طبيعتها والغر�س منها.

القيا�ش اللحق

يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�سنيفها كالتايل:

يتم الإعرتاف باملوجودات املالية بالقيمة العادلة بالإ�سافة، يف حالة عدم اإدراج الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

اإىل تكاليف املعامالت املرتبطة بها مبا�سرة.

النقد و�سبه النقد

يتكون النقد و�سبه النقد من نقد يف ال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك وودائع ثابتة ت�ستحق يف اأقل من 3 اأ�سهر من تاريخ الإيداع ناق�ساً 

البنوك الدائنة (اإذا وجدت).

املدينون التجاريون

يتم اإظهار الذمم املدينة ب�سايف قيمة الفاتورة بعد خ�سم خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها، ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

عندما ت�سبح اإمكانية حت�سيل كامل املديونية غري حمتملة. يتم اإلغاء الديون عندما ل توجد اإمكانية لتح�سيلها.

اإ�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق

الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق هي موجودات غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد وتواريخ ا�ستحقاق ثابتة يكون 

لدى املجموعة النية الجابية والقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق. بعد العرتاف املبدئي، يتم قيا�س ال�ستثمارات املحتفظ 

بها لتاريخ ال�ستحقاق بالتكلفة املرتاكمة.

املوجودات املالية املتاحة للبيع

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي موجودات مالية غري م�ستقة يتم ت�سنيفها اإما م�ستقات كما يف املتاحة للبيع اأو ل ت�سنف على اأنها (اأ) قرو�س 

ومدينون، (ب) اإ�ستثمارات حمتفظ بها (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة يف ح�ساب الأرباح اأو اخل�سائر.

يتم حتديد القيمة العادلة بالطريقة املبينة يف اإي�ساح (29). التغريات يف القيمة الدفرتية للموجودات املالية النقدية املتاحة للبيع املتعلقة 

على  املوزعة  والأرباح  الفعلية  الفائدة  باإ�ستخدام طريقة  الفوائد  اإيرادات  اإحت�ساب  يتم  الأجنبية،  العمالت  �سرف  اأ�سعار  بالتغريات يف 

1 - التاأ�سي�ش والن�ساط

تاأ�س�ست جمموعة امل�ستثمرين القطريني (»ال�سركة«) وهي �سركة م�ساهمة قطرية يف دولة قطر يف 4 مايو 2006 وفقاً لقانون ال�سركات 

التجارية القطري ولأحكام النظام الأ�سا�سي.  تعمل ال�سركة مبوجب �سجل جتاري حتت رقم (32831). 

لها ومتلك  التابعة  ال�سركات  اإدارة  امل�ساركة يف  املالية،  والأوراق  وال�سندات  الأ�سهم  الإ�ستثمار يف  اأن�سطة  رئي�سية  ب�سفة  ال�سركة  تزاول 

العقارات ومتلك براءات الإخرتاع والأعمال التجارية والإمتيازات وتاأجريها. 

عنوان املكتب الرئي�سي لل�سركة يف وادي ال�سيل، �سارع الإ�ستقالل الدوحة – قطر.

تت�سمن البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية لل�سركة وكافة �سركاتها التابعة اململوكة بالكامل (وي�سار اإليها جمتمعة بـ “املجموعة”).

متتلك ال�سركة 100% من امل�ساهمة وال�سيطرة على ال�سركات التايل ذكرها كما يف 31 دي�سمرب 2017 :

الن�ساط الرئي�سين�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�شاإ�سم ال�سركة التابعة

ال�ستثمار العقاري100%قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني العقارية (�س.م.م)

التجارة يف مواد البناء واملعدات واحلافالت100%قطر �سركة امل�ستثمر (�س.م.م)

جتارة و خدمات 100%قطراملجموعة القطريه لالإ�ستثمار (�س.م.م)

خدمات ال�سحن البحري100%قطر�سركة جمموعة امل�ستثمرين القطريني للخدمات البحرية )كيو اآي جي البحرية) (�س.م.م)

خدمات تكنولوجيا املعلومات100%قطر�سركة جمموعة امل�ستثمرين القطريني للتكنولوجيا (كيو اآي جي تكنولوجي) (�س.م.م)

متثيل �سركات عاملية100%قطر�سركة جمموعة امل�ستثمرين القطريني العاملية (كيو اآي جي العاملية) (�س.م.م)

متثيل �سركات عاملية100%قطر�سركة جمموعة امل�ستثمرين القطريني للتجارة (�س.م.م)

اخلدمات املالية100%قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني للخدمات املالية (كيو اآي جي للخدمات املالية) (�س.م.م)

اأعمال املعدات ال�سناعية100%قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني لتطوير امل�ساريع (�س.م.م)

اأعمال جتهيزات �سناعية ميكانيكية وهند�سية100%قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني لل�سناعات اخلفيفة (كيو اآي جي لل�سناعات اخلفيفة) (�س.م.م)

اأعمال التجهيزات ال�سناعية (ميكانيكية/هند�سية)100%قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني ال�سناعية (كيو اآي جي ال�سناعية) (�س.م.م)

مقاولت اإن�ساء املباين100%قطرجمموعة امل�ستثمرين القطريني للخدمات العامة (كيو اآي جي للخدمات) (�س.م.م)

 توكيالت و متثيل �سركات100%قطرجمموعة ا�ستثمارات قطر (�س.م.م)

تت�سمن القائمة اأعاله على �سركات متلك اإ�ستثمارات يف �سركات تابعة ت�سيطر عليها املجموعة ك�سركة اخلليج لالإ�سمنت (�س.م.م) وال�سركة 

الدولية التقنية للتجارة (�س.م.م) وال�سركة القطرية لالأنظمة والإ�ست�سارات الأمنية  (�س.م.م).

2 - تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة

2،1 - املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعّدلة التي مت تطبيقها ولي�ش لها تاأثري هام على البيانات املالية املوحدة

مت تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعّدلة التالية يف هذه البيانات املالية املوحدة والتي اأ�سبحت �سارية املفعول للفرتات 

ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2017. مل ينتج عن تطبيق هذه املعايري اجلديدة واملعّدلة اأي تاأثري هام على املبالغ املدرجة يف ال�سنة 

احلالية اأو ال�سنوات ال�سابقة ولكن قد توؤثر على حما�سبة املعامالت اأو الرتتيبات امل�ستقبلية.

• تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم (7) البدء يف الإف�ساح
قامت املجموعة بتطبيق هذه التعديالت لأول مرة خالل ال�سنة احلالية. تتطلب هذه التعديالت من املجموعة باأن تقدم اإف�ساحات متكن 

م�ستخدمي البيانات املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن الأن�سطة التمويلية النقدية وغري النقدية.

تتكون مطلوبات املجموعة الناجتة من الأن�سطة التمويلية من قرو�س اإ�سالمية (اإي�ساح 18). ويرد يف الإي�ساح رقم 18 ت�سوية بني الأر�سدة 

الإفتتاحية واخلتامية لهذه البنود. ومتا�سياً مع الأحكام الإنتقالية للتعديالت، مل تك�سف املجموعة عن معلومات مقارنة عن الفرتة ال�سابقة. 

وبالإ�سافة اإىل الإي�ساح الإ�سايف رقم 18، مل يكن لتطبيق هذه التعديالت اأي تاأثري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

• تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم (12) الإعرتاف باملوجودات ال�سريبية املوؤجلة للخ�سائر غري املحققة
قامت املجموعة بتطبيق هذه التعديالت لالأول مرة خالل ال�سنة احلالية. تو�سح التعديالت كيف يجب على املجموعة تقييم اإحتمال وجود 

اأرباح م�ستقبلية كافية خا�سعة لل�سريبة م�ستقباًل ميكن اأن ت�ستخدم بها فرق موؤقت قابل للخ�سم.

مل يكن لتطبيق هذه التعديالت اأي اأثر على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

• دورة التح�سينات ال�سنوية 2014 – 2016 على املعايري الدولية للتقارير املالية
الدولية  املعايري  ال�سنوية على  التح�سينات  املدرج حتت  املالية رقم 12  للتقارير  الدويل  املعيار  التعديالت على  بتطبيق  املجموعة  قامت 

للتقارير املالية دورة 2014-2016 للمرة الأوىل خالل ال�سنة احلالية. اإن التعديالت الأخرى املدرجة يف هذه التح�سينات  ل زالت غري 

فعالة و غري اإلزامية ومل يتم تطبيقها من قبل املجموعة (اإف�ساح 2.2).

ي�سري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 اإىل اأنه ل يتعني على املجموعة تقدمی معلومات مالية موجزة عن احل�س�س يف ال�سركات التابعة 

اأو ال�سركات الزميلة اأو امل�ساريع امل�سرتكة امل�سنفة كمحتفظ بها للبيع (اأو املدرجة �سمن جمموعة اإ�ستبعاد م�سنفة). تو�سح التعديالت اإن 

هذا هو التنازل الوحيد من متطلبات الإف�ساح للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12.

اإن تطبيق هذه التعديالت ل تاأثري له على البيانات املالية املوحدة للمجموعة حيث مل يتم ت�سنيف اأي من ح�س�س املجموعة يف هذه املن�ساآت 

اأو اإدراجها �سمن جمموعة اإ�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها للبيع.

2،2 - املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة امل�سدرة والتي مل يحن موعد تطبيقها

مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة اجلديدة واملعدلة التالية والتي مل يحن موعد تطبيقها بعد:

ي�سري تطبيقها للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد

1 يناير 2018

1 يناير 2019

1 يناير 2018

1 يناير 2019

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2019

عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 

عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 

1 يناير 2021

مل يتم حتديد فرتة التطبيق

املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعّدلة

املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري    2016-2014 ال�سنوية  التح�سينات  دورة 

التي تت�سمن التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم (1) و املعيار 

املحا�سبي الدويل رقم (28).  

دورة التح�سينات ال�سنوية 2015-2017  للمعايري الدولية للتقارير املالية التي 

تت�سمن التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية  رقم (3) و رقم (11) 

واملعايري املحا�سبة الدولية رقم (12) و رقم (23).  

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم (22)  معامالت 

بالعمالت الأجنبية والبدل املدفوع مقدماً:

يتناول التف�سري معامالت العمالت الأجنبية والبدل املدفوع مقدماأ حيث:

• يوجد  بدل مقّيم اأو م�سّعر بعملة اأجنبية.
• تعرتف املن�ساأة باأ�سل مدفوع مقدماً اأو باإلتزام دخل موؤجل فيما يتعلق بذلك 

البدل، وذلك قبل الإعرتاف باأ�سل اأو م�سروف اأو دخل ذو �سلة.

• اأ�سول مدفوعة م�سبقاً اأو مطلوبات الدخل املوؤجلة غري النقدية.
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  رقم (23) عدم التيقن 

يف معاجلة �سريبة الدخل:

ال�سريبية)  (اخل�سائر  لل�سريبة  اخلا�سع  الربح  حتديد  التف�سري  يتناول 

والإئتمانات  امل�ستخدمة  غري  ال�سريبية  واخل�سائر  ال�سريبية  والأ�س�س 

ال�سريبية غري امل�ستخدمة واملعدلت ال�سريبية عندما يكون هناك عدم يقني 

  .(12) رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  مبوجب  الدخل  �سريبة  معاجلة  ب�ساأن 

وهي تتناول على وجه التحديد ما يلي:

• ما اإذا كان ينبغي النظر يف املعاجلات ال�سريبية ب�سكل جماعي.
• اإفرتا�سات م�ستخدمة يف فح�س ال�سلطات ال�سريبية.

• حتديد الربح اخلا�سع لل�سريبة (اخل�سارة ال�سريبية) والقواعد ال�سريبية 
واخل�سائر ال�سريبية غري امل�ستخدمة والإئتمانات ال�سريبية غري امل�ستخدمة 

واملعدلت ال�سريبية.

• اأثر التغري يف احلقائق والظروف.
اأ�سا�س  على  دفعات   (2) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  تعديالت 

الأ�سهم املتعلقة بت�سنيف وقيا�س معامالت الدفع بالأ�سهم.

تاأمني: متعلق  املالية رقم (4)  عقود  للتقارير  الدويل  تعديالت على املعيار 

 (9) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  الفعلي  التطبيق  تواريخ  مبختلف 

ومعيار عقود التاأمني القادم.

متعلق  تاأمني:  عقود   (4) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  تعديالت 

 (9) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  الفعلي  التطبيق  تواريخ  مبختلف 

ومعيار عقود التاأمني القادم.

تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم (40) اإ�ستثمارات عقارية: تعديل 

على الفقرة 57 »والذي ين�س اأن على املن�ساأة حتّول العقار من اأو اإىل اإ�ستثمار 

الإ�ستخدام.  يف  تغيري  حدوث  على  دليل  هناك  يكون  عندما  فقط  عقاري 

يحدث تغيري يف الإ�ستخدام اإذا اإ�ستوفى العقار اأو توقف عن اإ�ستيفاء تعريف 

الإ�ستثمار العقاري ول ي�سكل تغيري نوايا الإدارة لإ�ستخدام العقار دلياًل على 

حدوث تغيري يف الإ�ستخدام. مت تعديل الفقرة لذكر اأن قائمة الأمثلة الورادة 

غري �ساملة«.

�سركات  يف  اإ�ستثمار   (28) رقم  الدويل  املحا�سبي  معيار  على  تعديالت 

زميلة وم�ساريع م�سرتكة: تتعلق مب�سالح طويلة الأجل يف ال�سركات الزميلة 

وامل�ساريع امل�سرتكة. تو�سح هذه التعديالت اأن املن�ساأة تطبق املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم (9) الأدوات املالية على ح�س�س طويلة الأجل يف �سركة 

زميلة اأو م�سروع م�سرتك والتي ت�سكل جزءاً من �سايف الإ�ستثمار يف ال�سركة 

الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك ولكن مل يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية.

املالية:  الأدوات   (7) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  تعديالت 

الدويل  للمعيار  املبدئي  التطبيق  حول  باإف�ساحات  املتعلقة  الإف�ساحات 

للتقارير املالية رقم (9).

متعلقة  اإف�ساحات  املالية:  الأدوات   (7) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

باإف�ساحات حما�سبة التحوط الإ�سافية (والتعديالت الالحقة) الناجتة عن 

اإدخال ف�سل حما�سبة التحوط يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 

.(9)

املعيار الدويل  للتقارير املالية رقم (17) عقود التاأمني:

املطلوبات  قيا�س  يتم  اأن   (17) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يتطلب 

اإت�ساقاً  اأكرث  للوفاء، ويوفر طريقة قيا�س وعر�س  بالقيمة احلالية  التاأمينية 

املحا�سبة  هدف  اإىل حتقيق  املتطلبات  هذه  وتهدف  التاأمني.  عقود  جلميع 

للتقارير  الدويل  املعيار  يحل  التاأمني.  لعقود  املبادئ  على  القائمة  املت�سقة 

املالية رقم (17) مكان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (4) عقود التاأمني 

اعتباراً من 1 يناير 2021.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (10) البيانات املالية املوحدة 

واملعيار املحا�سبي الدويل رقم (28) اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع 

م�سرتكة. 

اإ�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع املدرجة يف الربح اأو اخل�سارة. يتم اإدراج تغريات اأخرى يف القيمة الدفرتية للموجودات املالية املتاحة للبيع 

يف الدخل ال�سامل الآخر ويتم تراكمها حتت عنوان اإعادة تقييم اإحتياطي الإ�ستثمارات. عندما يتم اإ�ستبعاد الإ�ستثمار اأو حتديد الإنخفا�س 

يف قيمته، يتم ت�سنيف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة يف اإحتياطي اإعادة تقييم الإ�ستثمارات اإىل الربح اأو اخل�سارة.

اأرباح اإ�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع يتم الإعرتاف بها يف الربح اأو اخل�سارة عند اإثبات حق املجموعة يف احل�سول على اأرباح الأ�سهم.

الأ�سهم املتاحة للبيع التي ل يوجد لها �سعر �سوقي مدرج يف �سوق ن�سط والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها، يتم قيا�سها 

بالتكلفة ناق�سا اأي خ�سائر انخفا�س يف القيمة املحددة يف نهاية كل فرتة تقرير.

تقوم املجموعة يف نهاية تاريخ كل مركز مايل بتقييم ما اإذا كانت تدنت قيمة املوجودات املالية ، باإ�ستثناء املوجودات املالية  املدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة،. تتدنى قيمة املوجودات املالية اأو جمموعة املوجودات املالية فقط عند وجود دليل فعلي على حدوث 

تدين يف القيمة نتيجة حلدث اأو اأكرث من الأحداث التي وقعت بعد الإعرتاف املبدئي لالأ�سل ويكون لهذا احلدث اأثر على التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املتوقعة للموجودات املالية. 

يف حالة الإ�ستثمارات امل�سنفة متاحة للبيع، يعترب اأي تدين هام اأو م�ستمر يف القيمة العادلة لالإ�ستثمار اإىل اأقل من تكلفته دليل فعلي 

على حدوث تدين يف القيمة.

 فيما يلي الدلئل التي ت�ستخدمها املجموعة لتحديد وجود تدين القيمة:

اأ) ال�سعوبات املالية الهامة التي يعاين منها املقر�س اأو املقرت�س. 

ب) خمالفة العقد مثل التوقف اأو التخلف عن �سداد الأرباح اأو اأ�سل القر�س. 

ج) ي�سبح من املحتمل اأن يعلن املدين من عمليات التمويل اإفال�سه اأو اأية عملية اأخرى لإعادة الهيكلة املالية.

د) اإختفاء ال�سوق الن�سط بالن�سبة لذلك الأ�سل نتيجة ال�سعوبات املالية. 

تدين قيمة املوجودات املالية 

بالن�سبة لفئات معينة من املوجودات املالية، مثل الذمم التجارية املدينة، ففي حال عدم وجود دليل مو�سوعي لتدين قيمة الأ�سل املايل ب�سورة 

فردية، �سواء كان هاماً اأو ل، يتم تقييم الأ�سل �سمن جمموعة اأ�سول مالية ذات خماطر اإئتمانية مماثلة ب�سكل جماعي لتحديد تدين القيمة. 

تت�سمن الأدلة املو�سوعية على تدين قيمة حمفظة الذمم املدينة اخلربة ال�سابقة لل�سركة يف حت�سيل الدفعات وزيادة يف عدد الدفعات املتاأخرة 

بعد فرتة الإئتمان بالإ�سافة اىل التغريات امللحوظة يف الظروف الإقت�سادية املحلية املرتبطة بالعجز عن �سداد امل�ستحقات.

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة باإعتباره الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة احلالية 

للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعال اخلا�س باملوجود املايل.

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة، يتم قيا�س اخل�سارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية وت�سجل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعال ملوجودات مالية مماثلة. 

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لكل اأ�سل مايل مبا�سرة بقيمة خ�سارة التدين باإ�ستثناء الذمم التجارية املدينة ، حيث اأن قيمتها الدفرتية 

، يتم �سطبها مقابل ح�ساب  التجارية املدينة  التمكن من حت�سيل الذمم  اإ�ستخدام ح�ساب املخ�س�س. يف حال عدم  تنخف�س من خالل 

املخ�س�س. يتم الإعرتاف باملبالغ التي مت �سطبها يف املا�سي والتغريات يف القيمة الدفرتية حل�ساب املخ�س�س والتي مت اإ�سرتادادها لحقاً 

يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

اإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية فقط عندما تنتهي مدة احلقوق التعاقدية لإ�ستالم التدفقات النقدية من ذلك الأ�سل اأو 

اأن يتم اإنتقال كافة خماطر ومنافع امللكية لذلك الأ�سل اإىل من�ساأة اأخرى. اإذا مل تنقل املجموعة ومل حتتفظ بكافة خماطر وعوائد امللكية 

ولكن اإ�ستمرت يف ال�سيطرة على املوجودات املنقولة، فاإن املجموعة تقوم بالإعرتاف باحل�سة املحتفظ بها يف الأ�سل والإلتزامات املرتبطة 

بها ملبالغ قد ت�سطر اإىل دفعها. اإذا كانت املجموعة حتتفظ بكافة خماطر وعوائد امللكية من موجودات مالية مت نقلها فاإن املجموعة ت�ستمر 

بالإعرتاف بالأ�سول املالية وكذلك الإعرتاف باإقرتا�س م�سمون للعائدات امل�ستلمة.

اأو اخل�سارة من الإ�ستبعاد يف بيان الدخل والذي يتمثل  اإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية يف جمملها، فاإنه يتم الإعرتاف بالربح  عند 

بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل وجمموع املقابل امل�ستلم اأو القابل للتح�سيل والربح اأو اخل�سارة املرتاكمة يف حقوق امللكية واملعرتف 

بها �سمن الدخل ال�سامل.

املطلوبات املالية واأدوات حقوق امللكية 

يتم ت�سنيف اأدوات الدين وحقوق امللكية ال�سادرة من قبل املجموعة اإما كمطلوبات مالية اأو كحقوق ملكية وفقاً جلوهر الرتتيبات التعاقدية.

اأدوات حقوق امللكية

اأداة حقوق امللكية هي اأي عقد يثبت حق متبقي يف موجودات املن�ساأة بعد خ�سم جميع مطلوباتها. يتم الإعرتاف باأدوات حقوق امللكية 

ال�سادرة عن كيان املجموعة باملبالغ امل�ستلمة بعد طرح م�ساريف الإ�سدار.

يتم الإعرتاف باإعادة �سراء اأدوات حقوق ملكية املجموعة ويتم اخل�سم مبا�سرة من حقوق امللكية. ل يتم اإثبات ربح اأو خ�سارة من �سراء، 

بيع، اإ�سدار اأو اإلغاء اأدوات حقوق ملكية املجموعة يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

الدائنون 

النظر عن  ا�ستحقاقها بغ�س  املوؤداة مبجرد  اأو اخلدمات  امل�ستلمة  بالب�سائع  الدفع م�ستقباًل واملتعلقة  الإلتزامات امل�ستحقة  يتم ت�سجيل 

ا�ستالم الفواتري من املوردين.

القرو�ش الإ�سلمية 

يتم الإعرتاف بالقرو�س وال�سلف الإ�سالمية التي حتمل اأرباح مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ املقرت�سة ناق�ساً التكاليف املبا�سرة املرتبطة 

باملعاملة. بعد التحقيق املبدئي يتم تقييم القرو�س وال�سلف بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة الأرباح الفعلية، وحتول اأي فروقات بني 

الإقرتا�س. تظهر  املوحدة على مدى فرتة  الأخرى  ال�سامل  الدخل  اأو اخل�سائر وبنود  الأرباح  بيان  اإىل  النهائية  الت�سوية  التكلفة ومبالغ 

الأق�ساط امل�ستحقة خالل �سنة واحدة بالتكلفة املطفاأة كمطلوبات متداولة.

اإلغاء الإعرتاف باملطلوبات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء الإعرتاف باملطلوبات املالية عندما يتم اإ�ستبعاد الإلتزامات اأو اإلغائها اأو اإنتهاء �سالحيتها.

يتم الإعرتاف بالأرباح اأو اخل�سائر يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحد عند اإلغاء حتقق املطلوبات.

املخ�س�سات

يتم الإعرتاف باملخ�س�سات عند وجود اإلتزام حايل (قانوين اأو حكمي) على املجموعة نا�سئ من اأحداث �سابقة، وعندما يكون حمتماًل 

ت�سوية تكاليف هذا الإلتزام مببالغ حمددة ب�سورة موثوقة. 

اإن املخ�س�سات املعرتف بها عند تاريخ التقرير هي اأف�سل تقدير للمقابل املطلوب لت�سوية الإلتزام احلايل مع الأخذ بعني الإعتبار املخاطر 

وال�سكوك املحيطة بالإلتزام. عندما يتم قيا�س املخ�س�س باإ�ستخدام التدفقات النقدية املتوقعة لت�سوية الإلتزام احلايل فاإن القيمة الدفرتية 

متثل القيمة احلالية لهذه التدفقات النقدية. 

اإذا كان من املتوقع اإ�ستالم بع�س اأو كل املنافع القت�سادية املطلوبة لت�سوية خم�س�س ما من طرف ثالث فاإنه يتم الإعرتاف بها كموجودات 

اإذا تاأكد حت�سيلها وكان من املمكن قيا�سها ب�سكل موثوق.

خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وامل�ساهمة يف �سندوق التقاعد

حتت�سب املجموعة خم�س�ساً ملكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني وفقاً لقانون العمل يف قطر. حتت�سب املكافاآت على اأ�سا�س اآخر راتب للموظف 

ومدة خدمته كما يف فرتة التقرير املايل. تدفع املكافاآت امل�ستحقة للموظفني عند اإنتهاء خدمة املوظف باملجموعة. ل تتوقع املجموعة �سداد 

مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها يف امل�ستقبل القريب ولذلك يتم ت�سنيفها كمطلوبات غري متداولة.

التقاعد  لقانون  القطريني وفقاً  املوظفني  امل�ساهمة كن�سبة مئوية من مرتبات  التقاعد وحتت�سب  بامل�ساهمة يف �سندوق  تلتزم املجموعة 

واملعا�سات رقم (24) ل�سنة 2002. اإن ح�سة املجموعة يف هذه امل�ساهمات حتت�سب على اأ�سا�س ن�سبة من راتب املوظفني القطريني. اإن 

اإلتزامات املجموعة تكون حمدودة لتلك امل�ساهمات، ويتم اإحت�سابها كم�سروف عند اإ�ستحقاقها.

توزيع الأرباح 

يتم اإدراج توزيع الأرباح مل�ساهمي املجموعة كاإلتزام يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد هذه التوزيعات 

من قبل اجلمعية العمومية للمجموعة.

حتقق الإيرادات

املقدرة، واحل�سومات والعالوت  العمالء  الإيرادات عن عوائد  يتم تخفي�س  العادلة.  بالقيمة  امل�ستحقة  اأو  امل�ستلمة  الإيرادات  يتم قيا�س 

الأخرى املماثلة.

اإيرادات مبيعات الب�سائع

يتم العرتاف بالإيرادات الناجتة من بيع الب�سائع عندما ت�ستويف ال�سروط التالية:

اأ) قيام املجموعة بتحويل املخاطر الهامة وعوائد ملكية الب�سائع اإىل امل�سرتي.

ب) عدم اإ�سراك املجموعة بدور يف الإدارة امل�ستمرة بالدرجة املرتبطة عادة بامللكية ول �سيما يف الرقابة الفعالة على الب�سائع املباعة.

ج) يكون من املمكن قيا�س حجم الإيرادات بطريقة موثوقة.

د) يكون من املحتمل اأن تتدفق املنافع القت�سادية املرتبطة باملعامالت اإىل املجموعة.

و) يكون من املمكن قيا�س التكاليف املتكبدة اأو التي �ستتكبد م�ستقباًل ذات العالقة باملعامالت بطريقة موثوقة.

اإيرادات العقود

اإذا كانت نتيجة العقد ميكن تقديرها ب�سكل موثوق، ثم يتم اإثبات اإيرادات العقد يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد مبا يتنا�سب مع مرحلة 

اإجناز العقد. يتم تقييم مرحلة الإجناز مع الإ�سارة اإىل ا�ستطالعات العمل املنجز. واإل، يتم احت�ساب اإيرادات العقود فقط اإىل احلد من 

تكاليف العقد املتكبدة التي يحتمل اأن تكون قابلة لال�سرتداد.

ت�سمل اإيرادات العقود املبلغ الأويل املتفق عليه يف العقد، بالإ�سافة اإىل اأية تغريات يف اأعمال العقد واملطالبات، اإىل حد اأن يكون من 

املحتمل اأنها �سوف حتقق اإيراد وميكن قيا�سها ب�سكل موثوق.

يتم الإعرتاف بنفقات العقد عند تكبدها اإل اإذا مت خلق اأ�سل متعلق بن�ساط عقد م�ستقبلي. يتم اإثبات اخل�سارة املتوقعة على العقد مبا�سرة 

يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.

اإيرادات الإيجار من الإ�ستثمارات العقارية

يتم احت�ساب اإيرادات الإيجار من ال�ستثمارات العقارية كاإيراد على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. يتم اإدراج حوافز الإيجار 

املمنوحة كجزء ل يتجزاأ من اإجمايل اإيرادات الإيجار، على مدى مدة عقد الإيجار. 

تقدمي اخلدمات

يتم الإعرتاف يف الإيرادات من عقد لتقدمی اخلدمات اإىل مرحلة الإنتهاء من العقد. يتم حتديد مرحلة اإنتهاء العقد كالتايل:

(اأ) يتم الإعرتاف بر�سوم الرتكيب بالرجوع اإىل مرحلة الإنتهاء من الرتكيب، حتدد كن�سبة من اإجمايل الوقت املتوقع للرتكيب التي اإنق�ست 

يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

(ب) يتم الإعرتاف بر�سوم اخلدمة مدرجة يف �سعر املنتجات بالن�سبة اإىل التكلفة الإجمالية لتوفري خدمة املنتج املباعة.

(ج) يتم الإعرتاف بالإيرادات من العقود املالية والزمنية وفقاً لالأ�سعار التعاقدية التي مت تكبدها ك�ساعات عمل وم�سروفات مبا�سرة.

اإيراد توزيع الأرباح

يتم اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات عندما يحق للمجموعة  ا�ستالم التوزيعات النقدية امل�ستحقة على اأنه يكون من املحتمل 

اأن املنافع القت�سادية �سوف تتدفق للمجموعة ومقدار الدخل ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق. يتم الإعرتاف باإيرادات توزيعات الأرباح يف بيان 

الربح اأو اخل�سارة املوحد يف التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه ا�ستالم املبلغ.

اإيرادات التمويل

الدخل ميكن  للمجموعة ومقدار  اإقت�سادية  منافع  تتدفق  اأن  املحتمل  يكون من  املالية عندما  الأ�سول  التمويل من  اإيرادات  ت�سجيل  يتم 

قيا�سه ب�سكل موثوق. يتم اإحت�ساب اإيرادات التمويل على اأ�سا�س الوقت بناءاً على املبلغ املتبقي ومعدل الأرباح الفعلي املطبق، وهو املعدل 

الذي يخ�سم املقبو�سات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خالل العمر املتوقع لالأ�سل املايل مقابل �سايف القيمة الدفرتية لذلك املوجود عند 

العرتاف املبدئي.

تكاليف القرتا�ش 

تكاليف القرتا�س التي تعزى مبا�سرة اإىل اقتناء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج املوجودات، وهي املوجودات التي تاأخذ بال�سرورة فرتة كبرية من الوقت 

لت�سبح جاهزة لال�ستخدام اأو البيع، ت�ساف اإىل تكلفة تلك املوجودات، حتى يحني الوقت الذي تكون به الأ�سول جاهزة ب�سكل جوهري 

على  اإنفاقها  يتم  ريثما  لقرو�س حمددة  املوؤقت  ال�ستثمار  من  املتحقق  ال�ستثمار  اإيراد  يتم خ�سم  البيع.  اأو  منها  املق�سود  لال�ستخدام 

املوجودات املوؤهلة من تكاليف القرتا�س املوؤهلة للر�سملة.

يتم اإثبات جميع تكاليف القرتا�س الأخرى يف بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحدة يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

معاملت العملة الأجنبية 

املوجودات  اإن  املعامالت.  تاريخ  يف  ال�سرف  ب�سعر  املجموعة  ب�سركات  اخلا�سة  الوظيفية  العملة  اإىل  الأجنبية  العملة  معامالت  حتول 

واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية حتول اإىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�سرف يف تاريخ التقرير. املوجودات واملطلوبات غري 

النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية والتي تقا�س بالقيمة العادلة حتول اإىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�سرف يف التاريخ الذي مت فيه حتديد 

القيمة العادلة. يتم العرتاف بفروق حتويل العملة الأجنبية عادة يف الربح اأو اخل�سارة. ل يتم حتويل البنود غري النقدية التي تقا�س ا�ستنادا 

اإىل التكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية.

ال�سيا�سات والتقديرات والإفرتا�سات املحا�سبية الهامة

لغايات تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، والظاهرة �سمن الإي�ساح رقم (3)، يتوجب على الإدارة عمل اأحكام وتقديرات واإفرتا�سات 

معينة خا�سة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات التي ل ميكن احل�سول عليها من م�سادر اأخرى. اإن التقديرات والإفرتا�سات مبنية 

على اخلربات ال�سابقة وعلى عوامل اأخرى ذات عالقة. ومن املمكن اأن تختلف النتائج احلقيقية عن تلك التقديرات. يتم مراجعة التقديرات 

والإفرتا�سات املتعلقة بها ب�سكل م�ستمر ويتم تعديل التقديرات املحا�سبية خالل ال�سنة التي تتم فيها املراجعة.

يتم الإعرتاف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي يتم فيها تعديل التقدير اإذا كان التعديل يوؤثر فقط يف تلك ال�سنة اأو يف 

�سنة التعديل وال�سنوات املقبلة املوؤثرة على كل من ال�سنوات احلالية وامل�ستقبلية.

4.1 - الأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي الأحكام الرئي�سية غري تلك التي تتعلق بالتقديرات التي قامت بها اإدارة املجموعة كجزء من تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة 

والتي لها الأثر الأهم على القيم امل�سجلة يف البيانات املالية:

حتقق الإيراد

قامت الإدارة بالأخذ يف الإعتبار املعايري املف�سلة لالإعرتاف بالإيراد من ت�سنيع ال�سمنت والبناء والعقارات والأن�سطة التجارية، على النحو 

املبني يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 18، الإيرادات، قّدرت الإدارة اأنه يتم الإعرتاف بالإيراد خالل ال�سنة فقط عندما ميكن تقدير نتائج 

املعامالت التي تنطوي على تقدمی اخلدمات ب�سكل موثوق. وللقيام بهذا التقدير، تتاأكد الإدارة من حتقق ال�سروط التالية:

اأ) يكون من املمكن قيا�س حجم الإيرادات بطريقة موثوقة.

ب) يكون من املحتمل اأن تتدفق املنافع القت�سادية املرتبطة باملعامالت اإىل للمن�ساة.

ج) يكون من املمكن قيا�س مرحلة الإجناز يف تاريخ التقرير ب�سكل موثق.

د) يكون من املمكن قيا�س التكاليف املتكبدة للمعامالت والتي �ستتكبد م�ستقباًل ذات العالقة باملعامالت بطريقة موثوقة.

ت�سنيف الإ�ستثمارات

تقرر الإدارة عند �سرائها ومتلكها لالإ�ستثمارات فيما اإذا كان �سيتم ت�سنيفها كاإ�ستثمارات متاحة للبيع اأو كموجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو اخل�سارة. تقوم املجموعة بت�سنيف هذه الإ�ستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

اإذا ما كانت م�سرتاة بغر�س املتاجرة بها اأو مت ت�سنيفها كاإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة بوا�سطة املجموعة عند 

الإعرتاف املبدئي. ت�سنف كافة الإ�ستثمارات الأخرى كاإ�ستثمارات متاحة للبيع.

دعاوى ق�سائية

اإي�ساح (34) ي�سف عدد من الإجراءات القانونية �سد املجموعة. اإختارت الإدارة عدم تكوين خم�س�س لأي مطالبات �سد املجموعة حيث 

اأن النتيجة النهائية لالإجراءات القانونية لي�ست موؤكدة.

ت�سنيف ال�سركة الزميلة

الرتتيبات  ال�سركات، مبوجب  اأكرث من هذه  اأو  ن�سبة %50  الرغم من متلك  زميلة. على  �سركات  ا�ستثمارات خمتلفة يف  املجموعة  لدى 

التعاقدية، لي�س لدى املجموعة ال�سيطرة على قرارات ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية وبالتايل لي�س لديها �سوى تاأثري كبري على هذه ال�سركات 

الزميلة.

قيا�ش الإ�ستثمارات العقارية

هذه  وتطبيق  العقارية  اإ�ستثماراتها  لقيا�س  ك�سيا�سة حما�سبية  التكلفة  طريقة  اأو  العادلة  القيمة  طريقة  اإما  بتطبيق  مطالبة  الإدارة  اإن 

ال�سيا�سة على جميع الإ�ستثمارات العقارية، اإل اإذا كانت متلك الإ�ستثمار العقاري كم�ستاأجر مبوجب عقد اإيجار ت�سغيلي، والذي مبوجبه 

يجب قيا�س هذه الإ�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة فقط.

اإختارت املجموعة تطبيق طريقة القيمة العادلة لأغرا�س قيا�س اإ�ستثماراتها العقارية يف بيان املركز املايل.

4.2  - امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة

تكلفة الإجناز

من اأجل اإحت�ساب الإيراد على العقود طويلة الأجل، قامت الإدارة بتقدير تكلفة الإجناز لكافة امل�ساريع وذلك للتاأكد من اأن ن�سبة الربح 

ال�سحيحة قد مت اأخذها كل �سنة.

تقوم الإدارة باإجراءات املراجعة الدورية والن�سبية للنتائج الفعلية والتوقعات امل�ستقبلية ومقارنتها باأرقام املوازنة اخلا�سة بامل�ساريع من اأجل 

التو�سل اإىل قيمة التكاليف املتوقعة لالنتهاء من هذه امل�ساريع. وتتطلب هذه العملية وجود اإجراءات رقابية �ساملة تت�سمن العمليات املالية 

وحتديد املخاطر الرئي�سية التي تواجهها املجموعة وتطوير وتطبيق اإجراءات احلد من هذه املخاطر.

اإنه وبراأي اإدارة املجموعة ، فاإن التكاليف املتوقعة لالنتهاء من امل�ساريع قد مت تقديرها واحت�سابها ب�سورة عادلة.

تدين قيمة ال�سهرة

تقوم املجموعة �سنوياً بتحديد ما اإذا كانت قيمة ال�سهرة قد تدنت وهذا يتطلب تقدير املبلغ الفعلي من الوحدات املوّلدة للنقد التي حتول 

اإليها ال�سهرة وغريها من الأ�سول غري امللمو�سة.

يتوجب على املجموعة اإ�ستخدام بع�س التقديرات لتحديد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدات املولدة للنقد حتى يت�سنى لها 

تقدير املبلغ الفعلي واأي�ساً اإختيار ن�سبة اخل�سم املنا�سبة لإحت�ساب املبلغ احلايل لتلك التدفقات النقدية. وترد تفا�سيل العملية املحا�سبية 

للقيمة امل�ستخدمة يف الإي�ساح رقم (7).

القيمة العادلة للإ�ستثمارات العقارية

اإن القيمة العادلة حمددة يف تاريخ معني، لأن ظروف ال�سوق قابلة للتغري، فاإن القيمة العادلة املف�سح عنها قد تكون غري �سحيحة اأو 

اأن قيمة  الإ�ستثمارية وتعتقد  العقارات  لتقييم  اإدارة املجموعة باحل�سول على مقّيم م�ستقل  اآخر. قامت  اإذا قدرت يف وقت  غري لئقة 

الإ�ستثمارات العقارية تعك�س القيمة ال�سوقية العادلة، وتلك املعلومات حول القيمة العادلة للعقارات الإ�ستثمارية مبينة يف اإي�ساح (6).

تدين قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

تتبع املجموعة معيار املحا�سبة الدويل رقم (39) »الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�س« لتحديد فيما اإذا كان هناك تدين يف املوجودات 

املالية املتاحة للبيع. يتطلب هذا التقييم اأن تقوم املجموعة بتقديرات هامة من بينها حتديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي ي�سري اإىل 

تدين القيمة.

قيمة املمتلكات امل�سنع واملعدات 

يتم اإ�ستهالك املمتلكات وامل�سنع واملعدات على مدى العمر الإنتاجي وال�ستخدام املتوقع و�سيانة الالأ�سل والقيمة املتبقية. مل تتوقع الإدارة 

اأى قيمه متبقية لتلك املمتلكات وامل�سنع واملعدات.

تقوم اإدارة املجموعة ب�سكل �سنوي بفح�س موجوداتها وحتديد ما اإذا كانت هذه املوجودات قد عانت من تدين قيمتها وفقاً لل�سيا�سات 

املحا�سبية املن�سو�س عليها. يتم حتديد قيمة الأ�سل القابلة لالإ�سرتداد باإ�ستخدام طريقة قيمة الإ�ستخدام احلايل. يتم تقدير التدفقات 

النقدية املتوقعة للموجودات املالية على مدى العمر الإنتاجي لها وخ�سمها باإ�ستخدام اأ�سعار اخل�سم ال�سائدة يف ال�سوق.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) -الأدوات املالية:

والقيا�س ويقدم  الإعرتاف  املالية:  الأدوات  الدويل رقم (39)  املحا�سبة  املالية رقم (9) مكان معيار  للتقارير  الدويل  املعيار  �سوف يحل 

لالإعرتاف  املتوقعة  الإئتمان  خ�سائر  اإىل  ي�ستند  جديد  منوذج  وهو  املالية،  واملطلوبات  املوجودات  وقيا�س  لت�سنيف  جديدة  متطلبات 

مبخ�س�سات خ�سائر القرو�س، وي�سمح مبحا�سبة ب�سيطة يغطي من خاللها مبداأ التحوط وهو ما يتطابق ب�سكل وثيق مع منهجية اإدارة 

املخاطر للمن�ساأة.

قامت املجموعة بتقييم الأثر املتوقع من التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) كما يف 1 يناير 2018 على البيانات املالية 

املوحدة للمجموعة على النحو التايل:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) -الأدوات املالية:

والقيا�س ويقدم  الإعرتاف  املالية:  الأدوات  الدويل رقم (39)  املحا�سبة  املالية رقم (9) مكان معيار  للتقارير  الدويل  املعيار  �سوف يحل 

لالإعرتاف  املتوقعة  الإئتمان  خ�سائر  اإىل  ي�ستند  جديد  منوذج  وهو  املالية،  واملطلوبات  املوجودات  وقيا�س  لت�سنيف  جديدة  متطلبات 

مبخ�س�سات خ�سائر القرو�س، وي�سمح مبحا�سبة ب�سيطة يغطي من خاللها مبداأ التحوط وهو ما يتطابق ب�سكل وثيق مع منهجية اإدارة 

املخاطر للمن�ساأة.

قامت املجموعة بتقييم الأثر املتوقع من التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) كما يف 1 يناير 2018 على البيانات املالية 

املوحدة للمجموعة على النحو التايل:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) - الإيرادات من العقود مع العمالء: 

ي�سع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) اإطاراً �ساماًل لتحديد ما اإذا كان يتم الإعرتاف بالإيرادات ومقدارها ومتى يتم الإعرتاف بها. 

وهو يحل مكان املعيار املحا�سبي الدويل رقم (18) لالإيرادات، ومعيار املحا�سبي الدويل رقم (11) لعقود الإن�ساء، وتف�سري جلنة تف�سريات 

املعايري الدولية للتقارير املالية رقم (13) برامج ولء العمالء.

ي�سري مفعول املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) على فرتات التقارير ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع ال�سماح بالتطبيق 

املبكر. تعتزم املجموعة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) باإ�ستخدام طريقة التاأثري الرتاكمي مع تاأثري تطبيق هذا املعيار 

مبدئياً يف تاريخ التطبيق املبدئي (1 يناير 2018). ونتيجًة لذلك، لن تطبق املجموعة متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) على 

فرتة املقارنة املعرو�سة يف البيانات املالية املوحدة.

اإن الأثر املقّدر لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (15) على حقوق ملكية املجموعة كما يف 1 يناير 2018 ي�ستند اإىل التقديرات 

التي مّت اإجراوؤها حتى تاريخه، وهي ملخ�سه اأدناه:

التقييم املذكور اأعاله اأويل حيث مل يتم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنتقالية. قد يتغري الأثر الفعلي لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم (15) يف 1 يناير 2018 ب�سبب:

هذه  تكتمل  ومل  الداخلية،  وال�سوابط  املحا�سبية  اإجراءاتها  تعديل  املجموعة  من  يتطلب   (15) املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار  اإن   •
التعديالت بعد؛

الر�سيد اخلتامي مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم (39)31 ( دي�سمرب2017)

اأثر اإعادة الت�سنيف والقيا�س

اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية من خالل اإ�ستثمارات متاحة للبيع مت قيا�سها بالقيمة 

العادلة من خالل بنود الدخل ال�سامل الأخرى

اأثر الإعرتاف بخ�سائر الإئتمان املتوقعة

خ�سائر الإئتمان املتوقعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) من ذمم مدينة

املالية رقم (9)  من  للتقارير  الدويل  املعيار  املتوقعة مبوجب  الإئتمان  خ�سائر 

مبالغ م�ستحقة من عمالء عن اأعمال عقود

الر�سيد الفتتاحي املعّدل املقّدر وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) 

يف تاريخ التطبيق املبدئي يف 1 يناير 2018

اأرباح مدورة

اإحتياطي

 القيمة العادلة

ريال قطري

--

6.444.113

--

--

6.444.113

الر�سيد الفتتاحي 

املعّدل يف 1 يناير 2018

ريال قطري

698.952.798

اأرباح

مدورة

ريال قطري

699.216.240

--

(3.704.516)

(805)

695.510.919

التعديالت املقّدرة نتيجة تطبيق املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم (15)

ريال قطري

(263.442)

كما يف

 31 دي�سمرب 2017

ريال قطري

699.216.240

2 - تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة )تتمه(

2.2 - املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة امل�سدرة والتي مل يحن موعد تطبيقها )تتمه(

3 - ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمه(

امل�ستوى 1 :

امل�ستوى 2 : 

امل�ستوى 3 :

الأ�سعار املتداولة (غري املعدلة) يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة والتي ميكن للمجموعة الو�سول اإليها يف 

تاريخ القيا�س.

اأو  اإما ب�سورة مبا�سرة  اأخرى غري الأ�سعار املدرجة املوجودة يف امل�ستوى (1) للموجودات واملطلوبات، وا�سحة  مدخالت 

غري مبا�سرة.

املدخالت للموجودات اأو املطلوبات التي ل ميكن مالحظتها.



غري م�ستحق وغري متدنية القيمة

م�ستحة وغري متدنية القيمة

م�ستحقة ومتدنية القيمة

املجموع

غري م�ستحق وغري متدنية القيمة

م�ستحة وغري متدنية القيمة

م�ستحقة ومتدنية القيمة

املجموع

املجموع

ريـال قطري

اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

ريـال قطري

�سيارات واآليات ثقيلة

ريـال قطري

كومبيوتر وبرجميات

ريـال قطري

اأثاث وتركيبات

ريـال قطري

معدات

ريـال قطري

مباين

ريـال قطري

ارا�سي

ريـال قطري
5- ممتلكات واآلت ومعدات

التكلفة

الر�سيد يف 1 يناير 2016

اإ�سافات

حتويالت

ا�ستبعادات

�سطب

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

اإ�سافات

حتويالت

•
حتويالت لعقارات اإ�ستثمارية

�سطب

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

الإ�ستهالك املرتاكم

الر�سيد يف 1 يناير 2016

اإ�ستهالك ال�سنة

اإ�ستهالك مرتبط بالإ�ستبعادات

اإ�ستهالك مرتبط بال�سطب

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

اإ�ستهالك ال�سنة

اإ�ستهالك مرتبط بال�سطب

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

�سايف القيمة الدفرتية

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

2.739.542.574

78.051.571

--

(3.346.000)

(3.452.807)

2.810.795.338

57.785.839

--

(6.189.338)

(22.398.981)

2.839.992.858

242.869.969

85.768.776

(3.346.000)

(431.982)

324.860.763

91.125.848

(982.959)

415.003.652

2.424.989.206

2.485.934.575

744.638.675

54.031.964

(722.872.137)

--

--

75.798.502

35.257.971

(1.250.787)

(5.406.589)

--

104.399.097

--

--

--

--

--

--

--

104.399.097

75.798.502

85.287.217

1.425.000

--

(3.346.000)

--

83.366.217

96.000

--

--

--

83.462.217

43.666.264

6.858.556

(3.346.000)

--

47.178.820

6.772.546

--

53.951.366

29.510.851

36.187.397

9.533.951

121.187

863.996

--

--

10.519.134

65.024

--

--

--

10.584.158

8.937.114

883.184

--

--

9.820.298

250.692

--

10.070.990

513.168

698.836

10.152.833

1.828.985

15.263.372

--

--

27.245.190

689.455

185.147

--

--

28.119.792

4.806.420

2.204.960

--

--

7.011.380

2.316.691

--

9.328.071

18.791.721

20.233.810

1.135.751.479

15.737.183

319.770.275

--

(3.452.807)

1.467.806.130

18.306.522

130.640

--

(1.752.617)

1.484.490.675

124.860.908

52.957.501

--

(431.982)

177.386.427

57.128.313

(260.343)

234.254.397

1.250.236.278

1.290.419.703

750.896.404

4.907.252

386.974.494

--

--

1.142.778.150

3.370.867

935.000

--

(20.646.364)

1.126.437.653

60.599.263

22.864.575

--

--

83.463.838

24.657.606

(722.616)

107.398.828

1.019.038.825

1.059.314.312

3.282.015

--

--

--

--

3.282.015

--

--

(782.749)

--

2.499.266

--

--

--

--

--

--

--

--

2.499.266

3.282.015

2016

ريـال قطري

املجموع

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

عقارات حتت الإن�ساء 

ريـال قطري

ا�ستثمارات عقارية
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تكاليف الإيرادات

م�ساريف بيع وتوزيع (اإي�ساح 25)

م�ساريف عمومية واإدارية

الر�سيد يف 1 يناير 2016

الإ�سافات

م�ساريف متويل مت ر�سملتها خالل ال�سنة

�سايف احلركة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

املحّول من املمتلكات وامل�سنع واملعدات

الإ�سافات

م�ساريف متويل مت ر�سملتها خالل ال�سنة

�سايف احلركة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

ب�سائع تامة ال�سنع

ب�سائع �سبه تامة ال�سنع

مواد خام

ب�ساعة يف الطريق

قطع غيار

يطرح : خم�س�س الب�ساعة بطيئة احلركة 

ذمم مدينة من اأن�سطة �سناعية

ذمم مدينة من اأن�سطة تعاقدية

يطرح: خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

نقد بال�سندوق

اأر�سدة لدى البنوك

ح�سابات جارية

ح�سابات توفري

ودائع ثابتة •

النقد و�سبه النقد

النقد املقيد ••

بالكامل  واملدفوع  وامل�سدر  به  امل�سرح  املال  راأ�س 

�سهم)   124.326.778  :2016) �سهم   124.326.778

بقيمة 10 ريالت قطرية لل�سهم

ت�سهيل مرابحة اأ (1)

ت�سهيل مرابحة ب (2)

قرو�س ق�سرية الأجل – اإجمايل

ناق�ساً: نفقات موؤجلة 

قرو�س ق�سرية الأجل – بال�سايف

قرو�س طويلة الأجل – اإجمايل

ناق�ساً: نفقات موؤجلة

قرو�س طويلة الأجل – بال�سايف

الإجمايل

الر�سيد كما يف 1 يناير

خم�س�س مكون خالل ال�سنة  (اإي�ساح 26)

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

اإيرادت م�ستحقة

مدفوع مقدماً

ودائع م�سرتدة

مطلوب من املوظفني

اأخرى

مدفوعات مقدمة ملقاولني

مدفوعات مقدمة ملوردين

�سركة امل�سند (�س.م.م)

�سركة الوطنية خلدمات الطريان

اأخرى

�سركة خدمات املالحة الوطنية

هلو لالأزياء

جلندري لالأزياء

الأوىل لأمن املعلومات

مكافاآت - ق�سرية الأجل

اخلليج املتحدة لالأ�سمنت (ذ.م.م)

الر�سيد كما يف 1 يناير

�سايف خم�س�س مكون خالل ال�سنة

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

اإيراد الإيجار الناجت عن الإ�ستثمارات العقارية

امل�ساريف الت�سغيلية املبا�سرة

التغيري يف القيمة العادلة

وحدات �سكنية

عقار جتاري واأر�س وعقارات اأخرى

اإجمايل

كما يف 1 يناير

•
الإ�سافات، بال�سايف

••
ر�سملة تكلفة القرو�س خالل ال�سنة

املحول من اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

املحول من اإ�ستثمارات عقارية

كما يف 31 دي�سمرب

81.924.813

810.995

3.032.968

85.768.776

680.970.911

98.517.406

5.350.536

(36.317.832)

748.521.021

6.189.338

20.938.315

6.688.045

(13.198.046)

769.138.673

3.675.588

119.805.856

34.467.242

1.681.427

53.143.342

212.773.455

(9.751.799)

203.021.656

229.666.709

9.208.636

238.875.345

(4.150.182)

234.725.163

241.011

18.901.617

86.950.671

331.567.342

437.660.641

37.869.796

475.530.437

1.243.267.780

1.614.681.230

166.736.375

1.781.417.605

173.331.909

(14.127.537)

159.204.372

1.639.546.264

(17.333.031)

1.622.213.233

1.781.417.605

4.069.763

80.419

4.150.182

4.877.601

6.837.572

2.497.232

2.006.938

1.092.022

17.311.365

8.726.053

27.214.194

35.940.247

991.363

200.000

64.869

1.256.232

164.697

60.000

60.000

60.118

344.815

9.000.000

23.445.953

757.433

8.994.366

9.751.799

6.804.999

(1.860.294)

(36.317.832)

94.525.341

653.995.680

748.521.021

744.638.675

49.879.791

4.152.173

(722.872.137)

-

75.798.502

88.053.612

661.538

2.410.698

91.125.848

158.601.001

98.517.406

5.350.536

(29.107.143)

233.361.800

--

20.938.315

6.688.045

(3.061.961)

257.926.199

522.369.910

--

--

(7.210.689)

515.159.221

6.189.338

--

--

(10.136.085)

511.212.474

3.552.443

226.862.239

25.957.710

711.272

55.478.247

312.561.911

(11.209.803)

301.352.108

238.999.890

9.757.522

248.757.412

(5.379.526)

243.377.886

251.142

10.814.928

52.497.513

269.425.000

332.988.583

46.140.343

379.128.926

1.243.267.780

1.491.397.686

139.302.416

1.630.700.102

355.207.730

(68.111.318)

287.096.412

1.487.701.440

(144.097.750)

1.343.603.690

1.630.700.102

4.150.182

1.229.344

5.379.526

6.279.198

5.470.680

2.578.279

592.043

3.414.634

18.334.834

7.991.694

28.981.313

36.973.007

675.363

200.000

73.399

948.762

164.697

60.000

60.000

60.118

344.815

9.000.000

36.287.253 مبيعات

9.751.799

1.458.004

11.209.803

5.484.508

(2.494.966)

(13.198.046)

107.294.353

661.844.320

769.138.673

75.798.502

35.257.971

--

(1.250.787)

(5.406.589)

104.399.097

اإن احلركة على الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ كما يلي:
كما يف 31 دي�سمرب كانت اأعمار الذمم املدينة كما يلي:

اإن احلركة يف خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها على النحو التايل:

اإىل   %  0،80 بني  ما  يرتاوح  فعلي  ربح  معدل   البنوك  خمتلف  يف  التوفري  وح�سابات  الثابتة  الودائع  •  حتقق 
3،25%�سنوياً (2016: ما بني 1% اإىل 3،2% �سنوياً). لهذه الودائع الثابتة فرتة ا�ستحقاق 3 اأ�سهر اأو اأقل.

••   يتكون النقد املقيد ب�سفة رئي�سية من توزيعات الأرباح التي يجب دفعها اإىل امل�ساهمني ويحتفظ بها يف ح�ساب 
بنكي بالإ�سافة اإىل هام�س بنكي. 

توزيعات الأرباح املقرتحة

يف الإجتماع الذي عقد يف تاريخ 25 يناير 2018 اأقرتح رئي�س جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بن�سبة %7،5 

مببلغ   :2016)  2017 دي�سمرب   31 املنتهية يف  لل�سنة  قطري  ريال   93.245.084 مببلغ   املدفوع  املال  راأ�س  من 

124.326.778 ريال قطري). يخ�سع ما ذكر اأعاله اإىل موافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية.

املدفوع  املال  راأ�س  بن�سبة 10% من  نقدية  اأرباح  بتوزيع  املجموعة  اإدارة  اإقرتح جمل�س  يناير 2017،  تاريخ 19  يف 

مببلغ  املدفوع  املال  راأ�س  من   %12،5 بن�سبة  نقدية  اأرباح  توزيعات   :2016) قطري  ريال   124.326.778 مببلغ 

العمومية  اجلمعية  قبل  من  اأعاله  املقرتحة  الأرباح  توزيعات  على  املوافقة  متت  قطري).  ريال   155.408.473

املنعقدة بتاريخ 22 فرباير 2017.

كان التغري يف خم�س�س الب�سائع بطيئة احلركة على النحو التايل:

مت تقييم جميع العقارات من خالل اإ�ستخدام طريقة املقارنة ال�سوقية باإ�ستثناء بع�س العقارات التجارية التي مّت تقييمها 

اإنخفا�س  اإرتفاع /  اأي تغيري طفيف على �سعر املرت املربع للعقار املقارن يوؤدي اإىل  باإ�ستخدام طريقة تكلفة الإ�ستبدال. 

جوهري على القيمة العادلة.

تعترب جميع الإ�ستثمارت العقارية حتت امل�ستوى الثالث يف الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

• تظهر اإ�سافات �سنة 2016 ب�سايف عائدات من بيع منتجات خا�سعة للفح�س ولالإختبار.

يتم توزيع قيمة الإ�ستهالك على النحو التايل:

6- اإ�ستثمارات عقارية

10- املخزون

14- الذمم املدينة

15- النقد و�سبه النقد

16 - راأ�ش املال

18- قرو�ش اإ�سلمية

كما تظهر يف بيان املركز املايل املوحد:

11- م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى

12- مدفوعات مقدمة ملقاولني وموردين

(اأ) مطلوب من اأطراف ذات عالقة

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري
7- ال�سهرة

314،457،585ال�سهرة 314.457.585

وافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية يف 26 اأبريل 2009 على اإقتناء عن طريق  الدمج بن�سبة %100 

من امل�ستثمرين القطريني ال�سناعية (�س.م.م) (الإ�سم ال�سابق: جمموعة امل�ستثمرين القطريني ذ.م.م) مببلغ �سراء اإجمايل 

وقدره 879 مليون ريال قطري والذي مت �سداده من خالل اإ�سدار اأ�سهم بعالوة بلغت 435،73 مليون ريال قطري. نتج عن 

هذه املعاملة �سهرة بلغت 314،46 مليون ريال قطري.

خ�سائر انخفا�ش القيمة والرد اللحق

يف 31 دي�سمرب 2017، مت اإجراء مراجعة تدين قيمة ال�سهرة من قبل الإدارة داخلياً. قارنت الإدارة القيم الدفرتية لل�سهرة 

مع املبالغ املتوقع اإ�سرتدادها من ال�سركة التابعة، والتي هي الوحدة املنتجة للنقد التي مت تخ�سي�س ال�سهرة لها. ت�ستند 

املبالغ القابلة لالإ�سرتداد بالن�سبة للوحدات املنتجة للنقد اإىل القيمة امل�ستخدمة والتي حتت�سب من توقعات التدفق النقدي 

ملدة خم�س �سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022 باإ�ستخدام بيانات املوازنات املعتمدة من جمل�س الإدارة. اإن الإفرتا�س 

الرئي�سي حل�ساب القيمة يف الإ�ستخدام هو معدل اخل�سم املعرو�س يف تكلفة راأ�س املال املتو�سط املرجح للمجموعة بن�سبة 

14%. وتقدر الإدارة ن�سبة اخل�سم التي تعك�س افرتا�سات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر اخلا�سة بالوحدات 

املنتجة للنقد وتعترب ن�سبة اخل�سم املنا�سبة واملعّدلة باملخاطر هي 14%. ت�ستند التغريات يف الإيراد والتكاليف املبا�سرة اإىل 

معدل منو مركب مقدر بن�سبة 3،5% اإ�سافة اإىل اخلربة ال�سابقة وتوقعات التغريات امل�ستقبلية يف ال�سوق. تعتقد الإدارة اأن 

اأي تغيري حمتمل يف الإفرتا�سات الرئي�سية التي ت�ستند اإليها القيمة القابلة لالإ�سرتداد لن يغري القيمة الدفرتية لوحدة اإنتاج 

النقد لتتجاوز القيمة القابلة لالإ�سرتداد. اإ�ستنتجت الإدارة من هذه املراجعة اأنه مل يكن هناك انخفا�س يف قيمة ال�سهرة 

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017.

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

الأورق املالية املدرجة

الأورق املالية الغري املدرجة

�سايف ربح ال�سنة

ح�سة الربح من ال�سركات الزميلة

ح�سة املجموعة من الدخل ال�سامل الآخر

ح�سة املجموعة من اإجمايل الدخل ال�سامل

كان التغري يف احلركة على الإ�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة على النحو التايل:

الر�سيد كما يف 1 يناير

الإ�ستحواذ خالل ال�سنة

ح�سة الأرباح من الإ�ستثمار يف �سركات زميلة

توزيعات اأرباح م�ستلمة 

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

61.317.630

25.699.403

--

25،699،403

67.014.952

--

25.699.403

(17.065.578)

75.648.777

75.648.777

--

19.413.574

(10.100.101)

84.962.250

8-  الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

متتلك املجموعة ح�س�س يف �سركات زميلة جميعها يف قطر، وبن�سب من الأرباح ترتاوح ما بني 20% و50%. وبالرغم من 

اإمتالك اأكرث من 50% من ن�سبة امل�ساهمني يف هذه ال�سركات، على اأ�سا�س ترتيبات تعاقدية، فاإن املجموعة ل متلك حق 

ال�سيطرة واإتخاذ القرارات على ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية، وبالتايل فاإنها متلك فقط تاأثري كبري على ال�سركات الزميلة 

كما يف 31 دي�سمرب 2017. ل يوجد تغري يف امللكية اأو ح�س�س الربح خالل �سنة 2017. اإن جمال �سناعات هذه ال�سركات 

الزميلة يف خدمات ال�سحن والت�سنيع وغريها.

مت اإحت�ساب ح�سة الأرباح من الإ�ستثمار يف ال�سركات الزميلة بناءاً على البيانات املالية املدققة لتلك ال�سركات وعندما ل 

تكون متاحة فاإنه يتم اإ�ستخدام ح�سابات الإدارة. ل تتوقع اإدارة املجموعة اأي اإختالفات جوهرية يف الأرقام امل�سجلة على 

اأ�سا�س ح�سابات الإدارة عند تدقيقها.

مت املحا�سبة لكافة ال�سركات الزميلة باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف هذه البيانات املالية املوحدة.

14- معاملت الأطراف ذات العلقة

الأطراف ذات العالقة كما هي معرفة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم (24): الإف�ساح عن الأطراف ذات العالقة، 

متثل امل�ساهمني الرئي�سيني واأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة العليا للمجموعة والكيانات التي ي�سيطرون 

اأو توؤثر عليها هذه الأطراف ب�سورة هامة. وقد مت اإ�ستبعاد الأر�سدة  عليها اأو يكون لهم عليها �سيطرة م�سرتكة 

واملعامالت بني ال�سركة وال�سركات التابعة لها، والتي هي اأطراف ذات عالقة لل�سركة يف البيانات املالية املوحدة. اإن 

تفا�سيل املعامالت بني املجموعة والأطراف الأخرى ذات ال�سلة مو�سحة اأدناه.

يتم اإعتماد �سيا�سات الت�سعري وبنود هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

17- الحتياطي القانوين

ح�سب متطلبات قانون ال�سركات التجارية القطري والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يجب حتويل ن�سبة 10% كحد اأدنى 

من ربح ال�سنة اإىل الحتياطي القانوين يف كل �سنة اإىل اأن يعادل ر�سيد هذا الحتياطي ن�سبة 50% من راأ�س املال 

املدفوع. هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع فيما عدا يف الظروف املن�سو�س عليها يف القانون اأعاله.

(1) قامت املجموعة بتحويل قرو�س الإيجارة اإىل ت�سهيل مرابحة رقم (اأ)، حيث قام البنك باإعادة متويل لقر�سي الإيجارة 

ب�سايف قيمة مالية قدرها 1،6 مليار ريال قطري، مبعدل ربح فّعال حايل بن�سبة 4،45% �سنوياً (2016: 3،12% �سنوياً). 

اإن تاريخ ال�ستحقاق النهائي لهذا الت�سهيل قبل نهاية عام 2023 حيث اأن الت�سهيل متجدد 30 مرة كل 3 اأ�سهر من تاريخ 

اأ�سا�س ربع �سنوي. يتم دفع  ويدفع على 25 ق�سط مت�ساوي على  التنفيذ. ت�سمن الت�سهيل فرتة �سماح لغاية 18 �سهراً 

الأرباح خالل فرتة ال�سماح على اأ�سا�س ربع �سنوي. الت�سهيالت الئتمانية م�سمونة برهن حيازي على خط الإنتاج الأول 

وعلى اآلت ومعدات خط الإنتاج الثاين وتوجيه ما ليقل عن 50% من اإيرادات �سركة ا�سمنت اخلليج اإىل ح�ساب ال�سركة 

لدى البنك وحتويل احلق يف التاأمني ل�سالح البنك لتغطية ال�سقف الذي ي�سمل على الربح و�سمانات م�سدرة من جمموعة 

امل�ستثمرين القطريني (�س.م.ق) و�سركة جمموعة امل�ستثمرين القطريني ال�سناعية (�س.م.م) (�سركة تابعة).

(2) لدى املجموعة ت�سهيل مرابحة (ب) مع اأحد البنوك لتمويل بناء اأحد م�ساريع الإ�ستثمارات العقارية لدى املجموعة 

باإجمايل قيمة 200 مليون ريال قطري. اإن تاريخ اآخر ق�سط هو قبل نهاية �سنة 2022. فرتة �سداد هذه الت�سهيالت هي 

24 ق�سط ربع �سنوي اإعتباراً من 1 يناير 2017 ومعّدل الربح الفّعال لهذه الت�سهيالت هو 5% �سنوياً حتى 1 يناير 2018 

(�س.م.ق)  القطريني  امل�ستثمرين  ت�سامنية ملجموعة  بكفالة  الت�سهيالت م�سمونة  املتبقية. هذه  للفرتات  �سنوياً  و %5،5 

وتفوي�س من �سركة اخلليج لالإ�سمنت (�سركة تابعة).

ت�سوية املطلوبات النا�سئة عن اأن�سطة متويلية

اأن�سطة التمويل، مبا يف ذلك التغريات  اأدناه تفا�سيل التغريات يف مطلوبات املجموعة النا�سئة عن  يو�سح اجلدول 

اأو  النقدية  التدفقات  يتم ت�سنيف  التي  تلك  التمويل هي  اأن�سطة  الناجتة عن  املطلوبات  اإن  النقدية.  النقدية وغري 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية لها يف بيان التدفقات النقدية املوحد للمجموعة كتدفقات نقدية من اأن�سطة التمويل.

(ب) مطلوب اإىل اأطراف ذات عالقة

(د)  مكافاآت موظفي الإدارة الرئي�سيني

(ج) معامالت مع اأطراف ذات عالقة

9 - ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع

كما يف 31 دي�سمرب، كانت املوجودات املالية املتاحة تتكون مما يلي:

اأكرث من 365 يوما

ريـال قطري

اأكرث من 365 يوما

ريـال قطري

املجموع

املجموع

181 اإىل 365

ريـال قطري

181 اإىل 365

ريـال قطري

91 اإىل 180 يوما

ريـال قطري

91 اإىل 180 يوما

ريـال قطري

اأقل من 90 يوما

ريـال قطري

اأقل من 90 يوما

ريـال قطري

2017

2016

--

1.797.564

5.379.526

7.177.090

--

416.016

4.150.182

4.566.198

241.580.322

1.797.564

5.379.526

248.757.412

234.309.147

416.016

4.150.182

238.875.345

49.914.762

--

--

49.914.762

11.544.409

--

--

11.544.409

62.247.629

--

--

62.247.629

62.764.244

--

--

62.764.244

129.417.931

--

--

129.417.931

160.000.494

--

--

160.000.494

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

بع�س الت�سهيالت الإئتمانية م�سمونة برهن حيازي على خط الإنتاج الأول للم�سنع، ورهن على املعدات يف خط الإنتاج الثاين للم�سنع (اإي�ساح 18).                 • خالل ال�سنة، قررت الإدارة اإ�ستخدام تلك املوجودات كاإ�ستثمارات عقارية، وبالتايل فاإن الأر�س بقيمة 782.749 ريال قطري والأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ بقيمة 5.406.589 ريال قطري مت حتويلها اإىل اإ�ستثمارات عقارية اإىل اأن يتم اإكتمال امل�سروع.

تتكون ال�ستثمارات العقارية من عدد من العقارات التجارية وال�سكنية املوؤجرة اأو التي �سيتم تاأجريها لأطراف خارجية. 

اإن القيمة العادلة لالإ�ستثمارات العقارية للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2017، مت تقييمها على اأ�سا�س تاريخ التقييم الذي قام به 

مّقيم عقارات موؤهل وخارجي م�ستقل وهو من املقيّمني املخت�سني واملعرتف بهم يف دولة قطر و لديه اخلربة واملوؤهالت يف مكان 

ونوع العقار املقيّم. 

عند تقدير القيمة العادلة للعقارات، يعترب اأعلى واأف�سل اإ�ستخدام للعقارات هو اإ�ستخدامها احلايل.

مت حتديد القيمة العادلة من قبل مقيمني م�ستقلني باإ�ستخدام اأ�ساليب التقييم التالية وفقا للجنة معايري التقييم الدولية:

• طريقة املقارنة ال�سوقية التي تعك�س اأ�سعار املعامالت احلديثة لعقارات مماثلة مع الأخذ بعني الإعتبار اإختالف املوقع و بع�س 
العوامل الفردية كاحلجم والإطاللة للعقار الذي يتم مقارنته مبتو�سط ال�سعر.

• طريقة تكلفة الإ�ستبدال والتي تعك�س املبلغ امللزم حالياً لإ�ستعا�سة القدرة الإ�ستيعابية لالأ�سل (تكلفة الإ�ستبدال احلالية).
مل يح�سل اأي تغيري على اأ�سلوب التقييم خالل ال�سنة.

ل يوجد لدى املجموعة اأي قيود على ت�سجيل اإ�ستثماراتها العقارية اأو اإلتزامتها التعاقدية ل�سراء اأو بناء اأو تطوير العقارات 

الإ�ستثمارية اأو لإجراء ت�سليحات اأو �سيانة اأو حت�سينات. تفا�سيل ال�ستثمارات العقارية للمجموعة واملعلومات عن القيمة 

العادلة كما يف نهاية فرتة التقرير هي كما يلي:

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

50.121.772

19.413.574

--

19.413.574

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

1.538

2.461.800

2.463.338

1.255

3.038.800

3.040.055

بلغت الأوراق املالية غري املدرجة 3.038.000 ريال قطري (2016: 2.461.800 ريال قطري) ومت ت�سجيلها بالتكلفة لأن 

القيمة العادلة لميكن قيا�سها ب�سكل موثوق به.

تدين الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

تقّيم املجموعة يف تاريخ كل تقرير ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي باأن اإ�ستثمار اأو جمموعة من الإ�ستثمارات قد تدنت 

قيمتها. يت�سمن الدليل املو�سوعي، تدين جوهري اأو م�ستمر يف القيمة العادلة لالإ�ستثمار اإىل اأقل من التكلفة. لتحديد 

ماهو (جوهري) اأو (م�ستمر) يجب على املجموعة اأن تقدم اأحكاماً معينة وحتى تتمكن املجموعة من تقدمی تلك الأحكام 

فاإنها تقوم بتقييم عوامل اأخرى تتعلق بال�سوق وتقوم اأي�ساً بتقييم حركة �سعر ال�سهم التاريخية ومعرفة املدى والفرتة التي 

كانت بها القيمة العادلة لالإ�ستثمار اأقل من التكلفة.

بناءاً على هذه التقديرات، مل تقم املجموعة بالإعرتاف باأية خ�سائر للتدين على الأوراق املالية املدرجة / غري املدرجة 

(2016: �سفر).

اإن القيمة العادلة لالأ�سهم املدرجة يف الأ�سواق الن�سطة تقا�س ح�سب الأ�سعار ال�سوقية.

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري



 18- قرو�ش اإ�سلمية )تتمة(

29- الأدوات املالية

قيا�ش القيمة العادلة

متثل الأدوات املالية املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

متثل املوجودات املالية للمجموعة الذمم املدينة والنقد واأر�سدة لدى البنوك واملطلوبات من عمالء العقود والإ�ستثمارات املتاحة 

للبيع ومدينون متنوعون ومطلوب من اأطراف ذات عالقة.

متثل املطلوبات املالية للمجموعة القرو�س الإ�سالمية والذمم الدائنة واأوراق الدفع واملطلوبات اإىل عمالء العقود واملطلوب اإىل 

اأطراف ذات عالقة. مت تو�سيح البنود الأ�سا�سية لل�سيا�سات املحا�سبية للموجودات واملطلوبات املالية يف الإي�ساح رقم (3).

القيمة العادلة للأدوات املالية

القيمة العادلة هي القيمة التي على اأ�سا�سها ميكن مبادلة الأ�سل بها اأو ت�سوية التزام بني معامالت الأطراف مطلعه »على اأ�سا�س 

جتاري بحت« مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية ما عدا املوجودات املالية املتاحة للبيع والإ�ستثمارات 

العقارية مت اإحت�سابها بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير. 

تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفرتية.

التقييم  (ب�سكل خا�س وطريقة  املالية  للموجودات واملطلوبات  العادلة  القيمة  املعلومات حول كيفية حتديد  التايل  يظهر اجلدول 

واملدخالت امل�ستخدمة). 

(اأ) مت تعريف الديون كقرو�س اإ�سالمية كما هو مف�سل يف اإي�ساح رقم (18).

(ب) ت�سمل حقوق امللكية راأ�س مال املجموعة والإحتياطيات التي تدار كراأ�س مال.

30 - اإدارة املخاطر )تتمة( 28 - العائد الأ�سا�سي واملحقق على ال�سهم

املرجح  العدد  متو�سط  لل�سنة على  امل�ساهمني  اإىل  املن�سوب  الربح  بق�سمة �سايف  ال�سهم  واملخفف على  الأ�سا�سي  العائد  يحت�سب 

لالأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

ل توجد اأ�سهم عادية حمتملة خمففة. اإن املعلومات ال�سرورية حل�ساب العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم املعتمد على اأ�سا�س 

متو�سط العدد املرجح لالأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كانت كما يلي:

متثل اأوراق الدفع �سيكات اأجلة اإىل جهة حكومية.

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2.17

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

الر�سيد كما يف 1 يناير

املكون خالل ال�سنة

املدفوع خالل ال�سنة

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 

ربح ال�سنة (ريال قطري)

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد (ريال قطري)

دين (1)

النقد  و�سبه النقد (اإي�ساح رقم 15)

�سايف الدين

حقوق ملكية (ب)

ن�سبة الديون اإىل حقوق امللكية

املوردين/املقاولني املحليني

املوردين/املقاولني اخلارجيني

اإيرادات من الأن�سطة ال�سناعية

اإيرادات العقود واخلدمات

تكلفة الأن�سطة ال�سناعية

تكلفة العقود واخلدمات

اإ�سالح و�سيانة

رواتب واأجور

اإ�ستهالك (اإي�ساح 5)

بيع وت�سويق

م�ساريف تاأمني

م�ساريف اإيجار

م�ساريف اأخرى
خطابات �سمان م�سريف

خطابات ائتمان

�سيكات ب�سمانات

عقارات حتت الإن�ساء

رواتب واأجور

اأتعاب قانونية ومهنية

ر�سوم وا�سرتاكات وغرامات

اإ�ستهالك واإطفاء

اإ�سالحات و�سيانة

•
مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 

م�ساريف اإيجار

م�ساريف تاأمني

م�ساريف �سفر و�سيافة

م�ساريف اإت�سالت 

خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سليها (اإي�ساح 14)

م�ساريف اأخرى

توزيعات اأرباح م�ستحقة الدفع

مطالبات مقاولني ومطالبات اأخرى 

اإ�ستخدام كهرباء 

م�ستحق مل�ساهمة �سندوق الدعم الإجتماعي والريا�سي (اإي�ساح رقم 27)

دفعات مقدمة من عمالء

م�ستحقات رواتب املوظفني

اإ�ستخدام غاز 

مواد اإ�ستهالكية وقطع غيار م�ستحقة

حقوق ملكية م�ستحقة

م�ساريف م�ستحقة

م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

اأوراق دفع

7.740.436

1.325.951

(654.973)

8.411.414

277.034.632

124.326.778

2.23

1.781.417.605

(475.530.437)

1.305.887.168

2.534.463.004

%52

69.949.535

18.635.764

88.585.299

805.393.807

19.698.061

825.091.868

420.508.986

1.538.182

422.047.168

4.287.051

3.218.673

810.995

282.782

165.728

218.391

90.472

9.074.092

12.479.065

2.400.109

8.238.782

29.067.308

39.433.082

8.704.367

2.314.455

4.219.501

2.219.685

250،000

1.712.384

66.082

102.693

591.423

80.419

12،098،250

71.792.341

35.868.792

1.002.643

28.919.687

6،925،866

3.165.609

5.867.568

9.750.567

9.520.547

8.834.852

28.214.762

23.555.555

161.626.448

690.818

8.411.414

1.889.808

(1.558.824)

8.742.398

253.057.585

124.326.778

2،04

1.630.700.102

(379.128.926)

1.251.571.176

2.656.867.371

%47

50.009.872

1.702.824

51.712.696

713.668.311

25.450.642

739.118.953

369.020.914

6.575.228

375.596.142

3.255.129

4.036.555

661.538

281.586

162.990

339.496

460.298

9.197.592

15.272.268

--

8.221.782

12.931.929

40.448.997

11.478.460

1.538.520

2.410.698

2.880.789

1.750.000

1.436.998

22.567

153.687

785.118

1.229.344

6.389.083

70.524.261

45.639.338

796.622

34.897.444

6.326.440

7.812.810

4.888.928

18.446.432

6.832.496

7.258.450

48.165.116

23.466.035

204.530.111

70.843

19- مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

20- ذمم دائنة

23- اإيرادات

24- تكلفة الإيرادات

25- م�ساريف مبيعات وتوزيعات

31- اللتزامات املحتملة والإرتباطات الراأ�ش مالية

26- م�سروفات اإدارية وعمومية

22- م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

21- اأوراق دفع

التاأثري على 

الربح

ريـال قطري

التاأثري على 

الربح

ريـال قطري

التغري يف �سعر

الدولر الأمريكي

ريال قطري

ن�سبة الزيادة / )نق�سان(

يف نقطة الأ�سا�ش

ريال قطري

31 دي�سمرب 2017

31 دي�سمرب 2016

31 دي�سمرب 2017

املطلوبات

31 دي�سمرب 2016

املطلوبات

10.215.000

(10.215.000)

11.050.000

(11.050.000)

8.153.500

(8.153.500)

8.907.000

(8.907.000)

0.025

(0.025)

0.025

(0.025)

50

(50)

50

(50)

33 - التقارير القطاعية

)اأ( اأ�سا�سات تنوع القطاعات

القطاعات  هذه  توفر  التقارير.  عنها  ت�سدر  اأق�سام  وهي  التالية  ال�ستة  الإ�سرتاتيجية  القطاعات  املجموعة  لدى 

منتجات وخدمات خمتلفة وتدار ب�سورة منف�سلة لأنها حتتاج اإىل تقنيات واإ�سرتاتيجيات ت�سويق خمتلفة.

ي�سف امللخ�س التايل العمليات الت�سغيلية لكل قطاع:

34- دعاوى ق�سائية

كما يف 31 دي�سمرب 2017، �سملت الدعاوي الق�سائية املرفوعة �سد املجموعة الدعاوي التالية:

اأ - دعاوى ق�سائية متعلقة ببطلن متلك اأ�سهم مقابل ح�س�ش عينية 

للمعدات  املنارة  �سركة  العقارية،  للو�ساطة  القليم  �سركة  للتجارة،  القارة  �سركة  للتجارة،  الإتقان  �سركة  املدعني: 

الذهبية (جميعها  الكرة  �سركة  للتجارة،  الربع اخلايل  �سركة  للتجارة، �سركة طريق اخلري،  الطبية، �سركة منازل 

�سركات �سخ�س واحد مملوكة بالكامل 100% ملجموعة ازدان القاب�سة).

ب - دعاوى ق�سائية متعلقة ببطلن جميع اإجتماعات اجلمعية العادية وغري العادية لل�سركة اإعتبارًا 

من عام 2015 

املدعني: �سركة التقان للتجارة، �سركة القليم للو�ساطة العقارية، �سركة �سند الدوحة لالإ�ستثمار العقاري (ذ.م.م)، 

�سركة القليم للو�ساطة العقارية، �سركة �ساطئ النيل، �سركة اإثمار لالإن�ساء والتجارة، �سركة الربع اخلايل للتجارة، 

�سركة ال�سوان للتجارة واملقاولت (جميعها �سركات �سخ�س واحد مملوكة بالكامل 100% ملجموعة ازدان القاب�سة).

ج - دعاوى ت�سفية / حل / فر�ش حرا�سة ق�سائية على املجموعة

(جميعها  للتجارة  الطيبني  �سركة  والت�سدير،  لالإ�سترياد  اأركان  �سركة  العقارية،  للو�ساطة  القليم  �سركة  املدعني: 

�سركات �سخ�س واحد مملوكة بالكامل 100% ملجموعة ازدان القاب�سة).

د - دعاوى اإلزام ال�سركة بتعديل النظام الأ�سا�سي

 املدعية: �سركة الإقليم للو�ساطة العقارية (�سركة �سخ�س واحد مملوكة بالكامل 100% ملجموعة ازدان القاب�سة).

جتدر الإ�سارة اإىل اأن معظم الدعاوى امل�سار اإليها اأعاله لي�ست لها تاأثري على اأعمال املجموعة وقد مت الطعن عليها 

اأ�سباب  اإبداء  لنف�س الطلبات دون  التي تعد يف جمملها تكراراً  اأثر يذكر حتى الآن جلميع الدعاوى  ومن ثم فال 

جديدة.

تتعامل املجموعة حالياً مع مكاتب حماماة خمت�سة للدفاع عن حقوقها املتعلقة بهذه الدعاوي الق�سائية.

36 - املوافقة على البيانات املالية

متت املوافقة على البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة ووقعت بالنيابة عنهم يف 25 يناير 2018.

الأقل.  �سنة على  ربع  الداخلية لإدارة كل ق�سم مرة واحدة كل  التقارير  للمجموعة مبراجعة  املنتدب  املدير  يقوم 

تت�سمن العمليات الأخرى اخلدمات املالية ووكالت �سركات وخدمات تقنية املعلومات واأن�سطة ال�سركات القاب�سة. 

مل حتقق هذه القطاعات احلد الأدنى لالإف�ساح عنها يف البيانات املالية املوحدة يف 2017 و2016.

العمليات الت�سغيلية

�سراء واإن�ساء وبيع الأرا�سي واملباين

ال�سحن واللوج�ستيات واخلدمات البحرية واجلوية

الن�ساط ال�سناعي العام

توريد وتركيب اأنظمة الأمن

ال�ستثمار يف الوكالت واأ�سهم الرعاية والأعمال الهند�سية

املتاجرة يف املعدات الريا�سية وخالفها.

القطاع ال�سادر عنه التقرير

العقارات

اخلدمات البحرية

ال�سناعي

املقاولت والتكنولوجيا

اأخرى

التجارة

33- التقارير القطاعية )تتمة(

 (ب) املعلومات حول القطاعات ال�سادر عنها التقرير

املعلومات املتعلقة مبثل هذه القطاعات التي ي�سدر عندها التقرير كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 وارد اأدناه. مت ا�ستخدام ربح القطاع، ح�سبما هو مدرج �سمن تقارير الإدارة الداخلية التي متت مراجعتها من قبل املدير املنتدب 

للمجموعة لقيا�س الأداء، حيث اأن الإدارة تعتقد باأن مثل هذه املعلومات ذات �سلة اأكرث يف تقييم نتائج القطاعات املعنية باملقارنة مع الكيانات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.

•  اإجمايل اإيراد القطاع ل يحتوي على الإيرادات الأخرى بقيمة 11.702.632 ريال قطري (2016: 8.258.179 ريال قطري).

الر�سيد املوحد

ريال قطري

الر�سيد املوحد

ريال قطري

الإق�ساء

ريال قطري

الإق�ساء

ريال قطري

الإجمايل

ريال قطري

الإجمايل

ريال قطري

اأخرى

ريال قطري

اأخرى

ريال قطري

التجارة

ريال قطري

التجارة

ريال قطري

املقاولت والتكنولوجيا

ريال قطري

املقاولت والتكنولوجيا

ريال قطري

ال�سناعي

ريال قطري

ال�سناعي

ريال قطري

اخلدمات البحرية

ريال قطري

اخلدمات البحرية

ريال قطري

العقارات

ريال قطري

العقارات

ريال قطري

4.581.151.574

(1.924.284.203)

765.640.795

253.057.585

4.597.783.424

(2.063.320.420)

858.558.606

277.034.632

(6.259.323.533)

5.366.629.472

--

--

(5.051.241.387)

4.151.663.032

--

--

10.840.475.107

(7.290.913.675)

765.640.795

253.057.585

9.649.024.811

(6.214.983.452)

858.558.606

277.034.632

3.463.893.850

(1.625.270.346)

1.984.334

(35.325.118)

2.992.149.793

(1.270.622.067)

5.133.849

(33.901.055)

5.492.075

(5.550.178)

(2.663.015)

(2.728.868)

8.155.517

(5.484.752)

595.025

325.781

213.789.324

(161.884.869)

22.209.164

6.304.592

196.202.770

(150.644.760)

13.313.444

4.164.744

6.200.889.771

(4.581.958.761)

724.893.851

280.685.537

5.594.052.379

(3.975.806.645)

821.085.582

327.719.985

80.044.341

(42.844.508)

13.731.953

13.729.944

66.312.498

(32.842.609)

12.225.707

12.224.012

876.365.746

(873.405.013)

5.484.508

(9.608.502)

792.151.854

(779.582.619)

6.204.999

(33.498.835)

كما يف 31 دي�سمرب 2017

اإجمايل املوجودات

اإجمايل املطلوبات

الإيرادات •

�سايف الإيرادات

كما يف 31 دي�سمرب 2016

اإجمايل املوجودات

اإجمايل املطلوبات

الإيرادات •

�سايف الإيرادات

27- �سندوق امل�ساهمات الجتماعية والريا�سية

الريا�سية  الأن�سطة  دعم  ل�سندوق  خم�س�س  مبلغ  بتخ�س�س  املجموعة  قامت   (2008/13) رقم  للقانون  وفقاً 

والجتماعية والثقافية والأن�سطة اخلريية بن�سبة 2.5% من �سايف ربح املجموعة. وفقاً توجيهات امل�سدرة خالل 

�سنة 2010 من وزارة القت�ساد واملالية متت معاملة هذه امل�ساهمة الجتماعية على اأنها توزيع من الأرباح املدورة 

للمجموعة. مت دفع املخ�س�س املكون لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 اإىل اإدارة الإيرادات العامة وال�سرائب 

بوزارة القت�ساد واملالية.

اإدارة خماطر راأ�ش املال

الهدف الرئي�سي من اإدارة راأ�س مال املجموعة هو �سمان اأن حتافظ على ت�سنيف ائتماين قوي ون�سب راأ�س مال 

جيدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتعظيم قيمة امل�ساهمني.

تقوم املجموعة مبراقبة وباإدارة هيكل راأ�س املال واإجراء التعديالت عليه، يف �سوء التغريات يف الظروف القت�سادية. 

للمحافظة على اأو تعديل هيكل راأ�س املال، قد تقوم املجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات الأرباح على امل�ساهمني، 

بعد الوفاء باإلتزامات الديون العليا، باإعادة راأ�س املال اإىل امل�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة. مل يتم اإجراء اأية 

تغيريات يف الأهداف وال�سيا�سات والعمليات خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 و 31 دي�سمرب 2016.

تراقب املجموعة راأ�س املال باإ�ستخدام ن�سبة مديونية، وهي ق�سمة الديون على راأ�س املال زائد الديون.

اأي �سايف  تت�سمن ديون املجموعة قرو�س بهام�س ربح وت�سهيالت بنكية. يت�سمن راأ�س املال حقوق امللكية ناق�ساً 

اإحتياطي اأرباح غري حمققة.

كانت ن�سبة املديونية يف نهاية ال�سنة على النحو التايل: 

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

كما يف

 دي�سمرب 2017 

ريـال قطري

تغريات غري 

نقدية

ريـال قطري

التدفقات النقدية 

متويلية

ريـال قطري

كما يف

 1يناير 2017

ريـال قطري

7.161.686قرو�س اإ�سالمية (157.879.189) 1.781.417.6051.630.700.102

• مل ي�ستلم جمل�س الإدارة اأية مكافاآت خالل ال�سنة، علماً باأن املجموعة قد اإعرتفت مبكافاآت م�ستحقة بقيمة 
1.750.000 ريال قطري (2016: 250.000 ريال قطري).

موجودات مالية / مطلوبات مالية

موجودات مالية متاحة للبيع:

اأوراق مالية مدرجة

اأوراق مالية غري مدرجة

قرو�س اإ�سالمية

1.255

3.038.800

(1.630.700.102)

(1.627.660.047)

القيمة العادلة يف تاريخ

31 دي�سمرب

2017 

31 دي�سمرب

2016 

الت�سل�سل الهرمي 

للقيمة العادلة

تقنيات التقييم 

واملداخلت الرئي�سية

م�ستوى الأول

م�ستوى الثالث

م�ستوى الثاين

1.538

2.461.800

(1.781.417.605)

(1.778.954.267)

�سعر ال�سوق املدرج

طريقة التكلفة

طريقة تكلفة الإطفاء 

30 - اإدارة املخاطر

تقوم اإدارة اخلزينة للمجموعة بتقدمی اخلدمات اىل الأعمال وتن�سق الو�سول اىل الأ�سواق املالية ومراقبة املخاطر 

املالية املتعلقة بعمليات املجموعة من خالل تقارير املخاطر الداخلية التي حتلل التعر�سات ح�سب درجة وحجم 

الربح  هام�س  تغري  وخماطر  العملة  خماطر  ذلك  يف  (مبا  ال�سوق  خماطر  على  املخاطر  هذه  وت�سمل  املخاطر. 

وخماطر اأ�سعار الأ�سهم) وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة.

خماطر ال�سوق

خماطر �سعر ال�سوق هي املخاطر املتمثلة يف تغري اأ�سعار ال�سوق مثل �سرف العمالت الأجنبية ومعدلت الفائدة 

و�سعر حقوق امللكية بال�سورة التي توؤثر على ربح املجموعة اأو  قيمة ما حتتفظ به من الأدوات املالية. اإن الهدف 

من اإدارة خماطر �سعر ال�سوق هو الإدارة والتحكم يف التعر�س ملخاطر �سعر ال�سوق داخل حدود مقبولة وحت�سني 

العائد يف نف�س الوقت. اإن اأن�سطة املجموعة تعر�سها ب�سكل رئي�سي للمخاطر املالية الناجمة عن التغريات يف اأ�سعار 

�سرف العمالت الأجنبية وهام�س الربح.

خماطر العملت الأجنبية

املبيعات  بها يف  التعامل  يتم  التي  العمالت  اأنه يوجد عدم تطابق بني  اإىل حد  العملة  تتعر�س املجموعة ملخاطر 

وامل�سرتيات والقرو�س بني العمالت الوظيفية لكل من �سركات املجموعة. العملة الوظيفية ل�سركات املجموعة هي 

الريال القطري. العمالت التي ميار�س بها هذه املعامالت يف املقام الأول هي اليورو والدولر الأمريكي.

ترى الإدارة اأن تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية �سئيل، حيث اأن املعامالت الهامة للمجموعة بالريال 

الدولر  على  مثّبت  القطري  الريال  اأن  حيث  القطري،  بالريال  مربوطة  هي  والتي  الأمريكي  والدولر  القطري 

الأمريكي.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية التغري املحتمل املعقول يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية مع الإحتفاظ بجميع 

املتغريات الأخرى املتعلقة باأرباح املجموعة بعد ال�سريبة ثابتة (نتيجة تغري القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

النقدية).

خماطر معّدل هام�ش الربح

تتعر�س املجموعة ملخاطر معّدل هام�س الربح عندما تقرت�س الأموال مبعدلت ربح ثابتة ومتغرية. تدير املجموعة 

هذه املخاطر من خالل الإحتفاظ بربح منا�سب بني الدين وحقوق امللكية.

حتليل احل�سا�سية للعملت الأجنبية

حالياً، حتتفظ املجموعة بودائع ثابتة للبنوك وقرو�س ملوؤ�س�سات مالية ذات معّدل ربح مما تعر�س املجموعة ملخاطر 

معّدل الربح للتدفقات النقدية. يف حال زيادة / نق�س 50 نقطة اأ�سا�س من �سعر هام�س الربح يف 31 دي�سمرب 2017 

مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة، فاإن �سايف موجودات ودخل املجموعة �ستتغري كما يلي:

خماطر �سعر حقوق امللكية

خماطر �سعر حقوق امللكية هو خطر تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية وذلك 

ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سوق (عدا تلك الناجتة عن خماطر  هام�س الربح اأو خماطر العمالت)، �سواء كانت 

هذه التغريات ناجتة عن عوامل حمددة لالأداة املالية املفردة اأو م�سدرها اأو عوامل توؤثر على جميع الأدوات املالية 

املماثلة املتداولة يف ال�سوق.

اأ�سهم حقوق ملكية املجموعة املدرجة معر�سة ملخاطر �سعر ال�سوق النا�سئة من عدم اليقني حول القيم امل�ستقبلية 

لالإ�ستثمارات يف اأوراق مالية. تقوم املجموعة باإدارة خطر �سعر حقوق امللكية من خالل التنويع. تقدم التقارير عن 

حمفظة حقوق امللكية ملجل�س اإدارة املجموعة على اأ�سا�س منتظم. يقوم جمل�س الإدارة باملراجعة واملوافقة على جميع 

قرارات الإ�ستثمار يف حقوق امللكية.

م�ساهمني  وحقوق  اأرباح  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  لن  املدرجة  لالأ�سهم  العادلة  القيمة  يف   %10 بن�سبة  الإنخفا�س 

املجموعة.

خماطر الئتمان

ت�سمل خماطر الإنتمان يف اأن يف�سل طرف يف اأداه مالية يف الوفاء باإلتزماته وي�سبب بذلك خ�سارة مالية لطرف 

اأخر. ي�سمل تعر�س املجموعة ملخاطر اإئتمانية ملوجوداتها والتي تتكون اأ�سا�سا من ذمم مدينه ، النقد اأر�سدة لدى 

البنوك، اإ�ستثمارات متاحة للبيع، م�ستحق من عمالء من اأعمال العقود. واعتمدت املجموعة باأن تتعاقد فقط مع 

اأطراف لديهم قدرة اإئتمانية وا�ستخدام خطابات اإعتماد و�سمانات من العمالء. اإن القيمة الدفرتية للموجودات 

التي  للمخاطر  الأق�سى  اإن وجدت، وميثل احلد  ت�سمل �سايف تدين اخل�سارة  املوحدة،  املالية  البيانات  املالية يف 

تتعر�س لها املجموعة.

اأكرث من

�سنة

ريـال قطري

اأقل من

�سنة

ريـال قطري

التدفقات النقدية 

التعاقدية

ريـال قطري

القيم

الدفرتية

ريـال قطري

31 دي�سمرب 2016

قرو�س اإ�سالمية

ذمم دائنة

مطلوب لأطراف ذات عالقة

ذمم حمتجزة دائنة

م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

اأوراق دفع

1.639.546.264

--

--

--

--

--

1.639.546.264

173.331.909

88.585.299

344.815

22.244.021

161.626.448

690.818

446.823.310

1.812.878.173

88.585.299

344.815

22.244.021

161.626.448

690.818

2.086.369.574

1.781.417.605

88.585.299

344.815

22.244.021

161.626.448

690.818

2.054.909.006

32 - اإلتزمات عقود الإيجار الت�سغيلية

دخلت املجموعة يف اإتفاقية اإيجار غري قابلة لالإلغاء لتاأجري الأر�س. مت اإحت�ساب تكاليف الإيجار املتعلقة 

بهذه العقارات كاإيجارات ت�سغيلية.

اإن اإلتزامات الإيجار امل�ستقبلية فيما يتعلق باإتفاقية اإيجار الأرا�سي املذكورة اأعاله هي كما يلي:

2016

ريـال قطري

2017

ريـال قطري

اأقل من �سنة

اأكرث من �سنة ،اأقل من خم�سة �سنوات

اأكرث من خم�س �سنوات

8.190.782

32.763.128

86.003.211

126.957.121

8.190.782

32.763.128

77.812.429

118.766.339

اأكرث من

�سنة

ريـال قطري

اأقل من

�سنة

ريـال قطري

التدفقات النقدية 

التعاقدية

ريـال قطري

القيم

الدفرتية

ريـال قطري

31 دي�سمرب 2017

قرو�س اإ�سالمية

ذمم دائنة

مطلوب لأطراف ذات عالقة

ذمم حمتجزة دائنة

م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

اأوراق دفع

1.487.701.440

--

--

--

--

--

1.487.701.440

355.207.730

51.712.696

344.815

28.183.238

204.530.111

70.843

640.049.433

1.842.909.170

51.712.696

344.815

28.183.238

204.530.111

70.843

2.127.750.873

1.630.700.102

51.712.696

344.815

28.183.238

204.530.111

70.843

1.915.541.805

خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم اإ�ستطاعة املجموعة على الوفاء باإلتزاماتها املالية عند اإ�ستحقاقها. اإن �سيا�سة املجموعة لإدارة 

خماطر ال�سيولة هو اأن ت�سمن بقدر الإمكان اأن يكون لديها دائما �سيولة كافية ل�سداد التزاماتها عند ا�ستحقاقها يف الظروف 

النهائية على عاتق  امل�سوؤولية  تقع  املجموعة.  ب�سمعه  املخاطرة  اأو  مقبولة  تتكبد خ�سائر غري  اأن  ودون  العادية،  العادية وغري 

جمل�س الإدارة الذي اأن�ساء اإطار خماطر ال�سيولة املنا�سبة لإدارة املجموعة متطلبات التمويل واإدارة ال�سيولة على املدى الق�سري 

واملتو�سط والطويل. وتقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة من خالل احلفاظ على اإحتياطيات كافية، الت�سهيالت امل�سرفية 

اإ�ستحقاق  تواريخ  الفعلية ومطابقة  النقدية  وللتدفقات  املتوقعة  امل�ستمرة  املراقبة  الإحتياطي من خالل  الإقرتا�س  وت�سهيالت 

املوجودات واملطلوبات املالية.

يو�سح اجلدول التايل حتليل املطلوبات املالية غري امل�ستقة للمجموعة على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ البيانات التعاقدية. 

الأر�سدة  ت�ساوي  �سهراً  الأر�سدة خالل 12  اإن  الغري خم�سومة.  التعاقدية  النقدية  التدفقات  املو�سحة يف اجلدول يف  املبالغ 

الدفرتية، حيث اأن اأثر اخل�سم غري جوهري.


