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قيمنا الجوهرية
• ممارسات العمل األخالقية: تتبنى مؤسستنا أعلى مستوى من المعايير األخالقية 

في أداء أعمالنا.

• الشفافية: نمارس الشفافية الكاملة واالنفتاح التام في كافة أوجه األعمال التي 
نباشرها بما فيها سير العمل والسياسات الداخلية والعالقات االستثمارية التي تمثل 

الركائز التي يقوم عليها عملنا.

• حوكمة الشركة: تشكل الحوكمة السليمة جزًءا ال يتجزأ من ثقافتنا إذ تتأسس على 
االلتزام اليومي لتجسيد قيمنا ومبادئنا.

التزامنا
• نلتزم تجاه مساهمينا بالسعي المستمر لتعظيم القيمة العائدة على مساهمينا.

• نلتزم تجاه موظفينا بالسعي الدائم لتوفير أفضل بيئة عمل مما يشجع على المبادرة 
الفردية ويعزز التطور الشخصي ويضمن معاملة جميع الموظفين بكرامة واحترام. 

• نلتزم تجاه مجتمعنا بالتشجيع على تأسيس أعمال سليمة والسعي نحو االستفادة 
من نقاط قوتنا إلحداث الفارق في دولة قطر.

رؤيتنا
• بناء عالمات تجارية قوية تلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم. 

• خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وكافة األطراف ذات الصلة على حد سواء.

• تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الدولية.
• تبني استراتيجيات حماية صديقة للبيئة.

• البرهنة على التزامنا تجاه الشعب والوطن على أكمل وجه.
• أن نصبح مجموعة عالمية مرموقة تتسم بدقة عالية.

مهمتنا
• التطلع لتحقيق أسمى األهداف: نطمح بأن نصبح مجموعة استثمارية ذكية ورائدة 

من خالل المراجعة المتواصلة لعمليات االستحواذ والمشاريع المشتركة والتوسع في 
المنتجات والنفاذ إلى األسواق المحتملة واالستراتيجية.

• الموارد البشرية: االستمرار في توظيف الخبراء المؤهلين في هذه الصناعة ورعاية 
المهارات الموجودة عن طريق توفير فرص التدريب وفرص العمل المتميزة.

• الجودة: اإلتقان في المنتج الذي نقدمه وتوفير الخدمات المتسقة والمكرسة لصالح 
العمالء كعقيدة راسخة في الشركة.

• القيمة: السعي المستمر لتعزيز القيمة للمساهمين والعمالء والموظفين حيث يدفعنا 
تميز األداء إلعالء وتمييز أنفسنا عن منافسينا.

• الحداثة في التفكير: لخلق بيئة تتسم بالتنافس الحاد، ستكون تطلعاتنا مستقبلية 
فيما تتسم إدارتنا بالفاعلية.

أهدافنا
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سعادة السيد/ عبداهلل
بن ناصر المسند

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ حمد
بن فيصل آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/ يعرب ريان
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ فادي مكي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالعزيز الخليفي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتــور/ يعــرب ريــان لديــه أكثــر مــن 30 عامــً مــن الخبــرة المتنوعــة 
فــي ســوق دول مجلــس التعــاون بمجــال التوســط والتحكيــم.

ــة المحاميــن الفلســطينية واتحــاد المحاميــن  وهــو عضــو فــي نقاب
ــه عضــو فــي  ــي، كمــا أن ــي وعضــو فــي رابطــة التحكيــم الدول الدول

ــدول مجلــس التعــاون.. مركــز التحكيــم التجــاري ل
عمــل الدكتــور/ يعــرب ريــان كمحكــم معتمــد فــي مركــز التحكيــم 

التجــاري لــدول مجلــس التعــاون.
يعمــل محاضــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العقــود 
العالميــة )FIDIC( وفــي مواضيــع تتعلــق بتنظيــم التحكيــم الدولــي 
ــاع ويعقــد محاكــم  ــدرس المرافعــات، فــن الدف ــون المقــارن، ي والقان
تحكيــم بجانــب مراقبــة الجلســات، تســوية القضايــا وكتابــة األحــكام.

وهــو عضــو ســابق فــي مركــز التحكيــم بكليــة الحقــوق فــي جامعــة 
للتحكيــم،  العالمــي  المركــز  فــي  ســابق  وعضــو  شــمس  عيــن 

الدكتــور/ فــادي مكــي لــه خبــرة أكثــر مــن عشــرين ســنة فــي مجــاالت 
اإلقتصــاد  الماليــة،  األســواق  تنظيــم  اإلســتراتيجية،  اإلستشــارات 
الســلوكي السياســة التجاريــة وإعــادة الهيكلــة التنظيميــة وهــو 
أحــد رواد تطبيــق ادبيــات االقتصــاد الســلوكي فــي الشــرق األوســط ، 

ــادي ليبانــون. ومؤســس وحــدة قطــر للتوجيــه الســلوكي ون

اللبنانيــة  والتجــارة  اإلقتصــاد  بــوزارة  العــام  المديــر  تولــى منصــب 
وعضــو المجلــس المركــزي ببنــك لبنــان ومديــرًا عــام ومستشــار 
فــي مكتــب رئيــس الــوزراء. كمــا تقلــد أثنــاء فتــرة واليتــه منصــب 
المفــاوض العــام فــي عمليــة إنضمــام لبنــان إلــى منظمــة التجــارة 

العالميــة.

ويعــد الدكتــور/ يعــرب محكــم معتمــد فــي دول مجلــس التعــاون 
للتحكيــم  قطــر  مركــز  فــي  ومحاضــر  قانونــي  وفقيــه  الخليجــي 

والتوفيــق. الدولــي 

الخبرة العملية:
• لــه خبــرة فــي أكثــر مــن 33 تحكيــم بمطالبــات تقدرقيمتهــا بأكثــر 
مــن 2 مليــار ريــال، عمــل كمحكــم منفــرد، محكــم مرجــح أو محكــم 

.)Institutional and ad-hoc( بالمشــاركة فــي التحكيــم
• وهــو محكــم مؤهــل فــي نطــاق واســع مــن النزاعــات التجاريــة، 
المســاهمين،  بيــن  والنزاعــات  المشــتركة  األعمــال  وتشــمل 
الهندســة، مشــاريع اإلنشــاءات والبنيــة التحتيــة، الطاقــة والمــوارد، 
عقــود الوكالــة والتوزيــع، النقــل، بيــع البضائــع، ونزاعــات العقــود 

واالســتثمار. العامــة 

الدرجات األكاديمية والمؤهالت
• الدكتــوراة. أطروحــة فــي التحكيــم )التحكيــم فــي نــزاع عقــود 
الخــاص-  القانــون   -  )1٩65 واشــنطن  اتفاقيــة  تحــت  االســتثمار 

القانونيــة. للدراســات  أوســلو  معهــد  )خبيــر( 
• بكالورويــوس القانــون. أطروحــة فــي التحكيــم )التحكيــم فــي 
)خبيــر( معهــد   »FIDIC« العالميــة(  الهندســية  اإلنشــاءات  عقــود 

القانونيــة. للدراســات  أوســلو 
• الدبلوم العالي في التحكيم الدولي- جامعة عين شمس.

• دورة المحاسبة العالية- المركز العالمي- األردن

• دبلوم اللغة اإلنجليزية، كلية القادسية- األردن

• ليسانس الحقوق- جامعة بيروت العربية- اإلسكندرية  

ومديــر  بسيســكو  قطــر  لدولــة  القطــري  المديــر  منصــب  شــغل 
بشــركة بــووز وشــركاه الشــرق األوســط. كمــا عمــل مستشــارًا بدولــة 
قطــر بــكل مــن وزارة الماليــة ووزارة اإلقتصــاد والتجــارة وبرنامــج األمــن 
الغذائــي القومــي القطــري. عمــل ببنــك التنميــة اإلســالمي ومنظمــة 

التجــارة العالميــة وبنــك إيــه بــي إن آمــرو..

حاليــً الدكتــور مكــي زميــل أول بجامعــة جورجتــاون قطــر ورئيــس 
مشــارك بمشــروع برنامج تريدالب. وزميل أول سياســة عامة بمعهد 
عصــام أيــوب للسياســة العامــة بالجامعــة األمريكيــة ببيــروت. ويقــود 
أيضــً مشــاريع ومبــادرات متعــددة فــي مجــال العلــوم الســلوكية 
المنتــدى  مجلــس  فــي  عضــو  أيضــً  وهــو  والمنطقــة.  قطــر  فــي 

االقتصــادي العالمــي لمســتقبل العلــوم الســلوكية..

والماليــة  األكاديميــة  المعاهــد  إدارة  مــن  عــدد  عضويــة  يتولــى 
والمنطقــة. بلبنــان  للربــح  الهادفــة  غيــر  والمنظمــات 

ويحمل دكتور/ مكي الشهادات التالية:
• دكتوراة من جامعة كامبريدج

 • ماجستير من مدرسة لندن لإلقتصاد  
• ماجستير من جامعة هول 

 • بكالوريوس من الجامعة األمريكية ببيروت 
• بكالوريوس القانون من جامعة لبنان 

تقلد السيد/ عبد العزيز الخليفي المناصب التالية:
• وكيل وزارة اإلقتصاد و التجارة 2004-2002

• مدير قسم التجارة بوزارتي المالية و اإلقتصاد و التجارة
• باحث إقتصادي بمكتب وزير وزارة المالية و البترول 1٩٩2-1٩88

• باحث أول )معلومات و إحصاء( بمكتب المدير العام بالمركز الفني للتطوير الصناعي 1٩88-1٩85 

كما شغل السيد/ الخليفي عضوية مجلس اإلدارة في الجهات أدناه:
2004-1٩8٩ )QAPCO( شركة قطر للبتروكيماويات •

)QNCC( شركة قطر الوطنية لألسمنت •
2004-1٩٩7 )QIMCO( الشركة القطرية للصناعات التحويلية •

• عضو مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية بشركة المستشفى األهلي 2005-2002
)IBB( عضو جلس إدارة غير تنفيذي بالبنك اإلسالمي البريطاني •

وبجانب توليه عضوية لجنة التدقيق، يشغل حاليً السيد/ الخليفي المناصب التالية:
• عضو مجلس إدارة الشركة القطرية اإلسالمية للتأمين منذ العام 2002.

• عضو مجلس إدارة شركة أبراج العقارية
كمــا أن الســيد/ عبــد العزيــز الخليفــي حائــز علــى بكالوريــوس  العلــوم اإلجتماعيــة مــن جامعــة بورتالنــد 

إســتيت، بورتالنــد، أوريجــون، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــى  ــه تول ــي عضــو فاعــل فــي مجتمــع األعمــال القطــري  كمــا إن ــن فيصــل آل ثان ســعادة الشــيخ/ حمــد ب
العديــد مــن المناصــب البــارزة فــي دولــة قطــر حيــث كان وزيــرًا لإلقتصــاد والتجــارة و نائبــً لرئيــس مجلــس 

إدارة بنــك قطــر الوطنــي. 
ــك لمنصــب العضــو المنتــدب بالبنــك  وبجانــب توليــه رئاســة مجلــس إدارة بنــك الخليجــي  وشــغله كذل

يشــغل ســعادة الشــيخ حمــد المناصــب التاليــة:
• نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين

• عضو مجلس إدارة في رابطة رجال األعمال القطريين
)QIC( عضو مجلس إدارة في شركة قطر للتأمين •

كما شغل سعادته عددًا من المناصب العليا، منها:
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

• عضو المجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار
• مدير عام إدارة الجمارك

• ومكتب ولي العهد األمين، الديوان األميري
• يحمل سعادته شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية

تم تعيين سعادة السيد/ عبداهلل بن ناصر المسند
رئيســً  تعيينــه  يتــم  أن  قبــل  المســاهمين(  قبــل  )مــن   2006 مايــو  منــذ  اإلدارة  فــي مجلــس  عضــوًا 

العــام. نفــس  فــي  للمجلــس 
المنتــدب لشــركة  أخــرى، مــن بينهــا رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو  وقــد تقلــد ســعادته مناصــب 
المســند القابضــة التــي تحظــى بمكانــة مرموقــة فــي القطــاع الخــاص فــي الدولــة منــذ الخمســينيات.
تقــدم شــركة المســند القابضــة مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التجاريــة التــي تعــزز النمــو االقتصــادي 

والتنميــة فــي دولــة قطــر.
كما يتقلد سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي

ورئيس مجلس إدارة فودافون قطر.

صفحة  6 
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صفحة  ٩ 

سنوي ٢٠١٧
ش.م.ق( - التقرير ال

ن )
طريي

ن الق
ستثمري

مجموعة الم

المساهمون  الكرام،

يســر مجلــس إدارة مجموعــة المســتثمرين القطرييــن تقديــم 
التقريــر المالــي والتشــغيلي للشــركة علــى الســادة المســاهمين 

وفقــا للمــادة )126( مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

 31 فــي  ريــال قطــري  مليــون   4.581.1 الشــركة  بلغــت موجــودات 
ديســمبر 2017، بانخفــاض قــدره 16.6 مليــون ريــال عــن العــام 2016، 
كمــا حققــت إيــرادات بلغــت 73٩.1 مليــون ريــال قطــري، بانخفــاض 

ــال قطــري عــن العــام الماضــي.   قــدره 85.٩ مليــون ري

تحقيــق  إليهــا  المشــار  الفتــرة  عــن  الماليــة  النتائــج  وأظهــرت 
ثالثــة  و  )مائتــان  ريــال   253.057.585 قدرهــا  أربــاح  الشــركة 
وخمســون مليــون وســبعة وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة 
وثمانــون ريــال(، بعائــد أساســي علــى الســهم 2.04 ريــال، علمــً 
بــأن األربــاح المحققــة عــن ذات الفتــرة مــن العــام 2016م قــد بلغــت 
277.034.632  ريــال )مائتــان وســبعة وســبعون مليــون وأربعــة 
ريــال( بعائــد أساســي  ألــف وســتمائة واثنــان وثالثــون  وثالثــون 

علــى الســهم 2.23 ريــال.

وفــي إطــار ســعي مجلــس اإلدارة إلــى تطويــر أداء الشــركة وزيــادة 
اإلدارة  مجلــس  قــام  فقــد  القادمــة  األعــوام  خــالل  مكتســباتها 
 ،2018 العــام  خــالل  العمــل  لخطــط  العريضــة  الخطــوط  بوضــع 

والتــي اعتمــدت علــى خطــط اســتثمارية جديــدة تســمح 

للشــركة بتجــاوز العقبــات والصعوبــات االقتصاديــة المتوقعــة، 
ومــن ثــم فــإن سياســة الشــركة خــالل الفتــرة القادمــة ســترتكز 
علــى عنصــري خلــق ودعــم فــرص اإلســتثمار المســتقر، والــذي 
مــن المتوقــع أن ُتدعــم مركــز الشــركة المالــي واالســتمرار فــي 
زيــادة العوائــد والتدفقــات النقديــة بمــا يضيــف الــى أربــاح الشــركة 

والمســاهمين، مــع الحــد مــن التأثــر بتقلبــات الســوق.

المختلفــة  لقطاعاتهــا  الشــركة  دعــم  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــًة 
أولويــات  يتصــدر  ســوف  الصناعــي،  القطــاع  خــاص  وبشــكل 
علــى  المجلــس  وســيعمل   ،2018 العــام  خــالل  اإلدارة  مجلــس 
تدعيــم سياســات اإلنتــاج والتوزيــع لتواكــب مــا تــم إنجــازه مــن 

اإلدارة. منهجيــة  فــي  وتطــور  اإلنتــاج  فــي  زيــادة 

فــي الختــام، أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الدؤوبــة  جهودهــم  علــى  العامليــن  وجميــع  ومســاهمينا 
المســتثمرين  لنجــاح مجموعــة  الكامــل  وتفانيهــم والتزامهــم 

القطرييــن.

عبداهلل بن ناصر المسند
 رئيس مجلس اإلدارة

 تقرير
مجلس اإلدارة
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صفحة  11 

سنوي ٢٠١٧
ش.م.ق( - التقرير ال

ن )
طريي
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مجموعة الم

أعضاء
اإلدارة

التنفيذية

السيد/ فيصل بن عبد اهلل المانع
العضو المنتدب

السيد/ عمر الحسن
مدير تطوير األعمال

السيد/ اليكس أكليمندوس
المدير المالي

السيد/ أكرم  األمين
المدير اإلداري

السيد/ هاني مقبل
المستشار القانوني

السيد/ محمد المطري
مدير التدقيق الداخلي
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صفحة  12 

صفحة  13 

سنوي ٢٠١٧
ش.م.ق( - التقرير ال

ن )
طريي

ن الق
ستثمري

مجموعة الم

إجمالي موجودات الشركة
بلغ نحو ٤٫٥٨١٫١ مليون ريال قطري، 

كما حققت المجموعة إيرادات
بلغت ٧٣٩٫١مليون ريال.  

وأظهرت النتائج المالية عن الفترة
المشار إليها تحقيق الشركة أرباح

قدرها ٢٥٣٫١مليون ريال، بعائد أساسي 
على السهم ٢٫٠٤ ريال، علم¡ بأن ا�رباح 
المحققة عن ذات الفترة من العام ٢٠١٦

قد بلغت ٢٧٧٫١ مليون ريال
بعائد أساسي على السهم ٢٫٢٣ ريال.

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مجموعــة  إدارة  مجلــس  عــن  وبالنيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 
المســتثمرين القطرييــن، يســرني أن أقــدم لكــم التقرير الســنوي 
عــن تطــورات وإنجــازات الشــركة وأدائهــا التشــغيلي والمالــي، 
باإلضافــة إلــى تقريــر الحوكمــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2017م.

إننــا لــم ندخــر جهــدًا مــن أجــل تحقيــق أفضــل عائــد متوقــع لكــم، 
فــي ظــل التحديــات التــي أثــرت علــى االســتقرار االقتصــادي فــي 
المنطقــة خــالل العــام الماضــي، وهــي حكمــة نســتلهمها فــي 
كل مــا يتصــل بعملنــا مــن توجيهــات حضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى، الــذي يقــدم 
كل الدعــم والرعايــة الكريمــة لجميــع قطاعــات االقتصــاد الوطنــي.

اهلل  بفضــل  واســتطعنا  كبيــر  بجهــد  العمــل  واصلنــا  لقــد 
منحنــا  الــذي  األمــر  العقبــات،  مــن  الكثيــر  نذلــل  أن  وتوفيقــه 
العزيمــة واإلرادة علــى االســتمرار فــي بــذل المزيــد مــن الجهــود 

الجــاري. العــام  خــالل  أفضــل  هــو  مــا  لتحقيــق 

إن التغيــرات السياســية التــي شــهدتها المنطقــة منــذ منتصــف 
العــام الماضــي، والتــي كان لهــا تأثيــر علــى عــدد مــن قطاعــات 
االســتثمار فــي قطــر وجميــع دول مجلــس التعــاون بــال اســتثناء، 
واألربــاح  المعتــاد  الدخــل  مســتوى  علــى  نتائجهــا  ظهــرت 

العــام 2017. المتوقعــة للشــركة بنهايــة 

مجموعــة  اســتطاعت  اســتثماراتنا،  لتنــوع  نظــرًا  ولكــن 
الرائــدة  مكانتهــا  علــى  تحافــظ  أن  القطرييــن  المســتثمرين 
داخــل الســوق القطــري، كواحــدة مــن أكبــر الشــركات الصناعيــة 
مــن  مكننــا  الــذي  األمــر  الدولــة،  فــي  واالستشــارية  والتجاريــة 
فقــد   .2016 العــام  عــن  المدخــول  فــي  النقــص  حجــم  تقليــص 
المنطقــة  فــي  المتميــز  وموقعنــا  تاريخنــا  بفضــل  اســتطعنا 
الماضيــة بشــكل  الســنة  رأســمالنا الصلبــة أن ننهــي  وقاعــدة 

وواثقــة. ثابتــة  بخطــى  واجتيازهــا  جيــد 

مجموعــة  تاريــخ  فــي  خاصــة  ذكــرى   2017 للعــام  كان  وقــد 
مــن  ســنوات   10 مــرور  شــهد  حيــث  القطرييــن،  المســتثمرين 
النجــاح والتميــز علــى تأسيســها، شــكلت خاللهــا الشــركة إحــدى 
الركائــز األساســية لدفــع عجلــة التنميــة المســتدامة فــي بلدنــا 
الحبيــب قطــر، وهــو ثمــرة العمــل المتواصــل والدعــم الكبيــر مــن 

.2030 رؤيــة قطــر  الرشــيدة، تحقيقــً ألهــداف  قبــل حكومتنــا 

وإننــي وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة أؤكــد لكــم حرصنــا الدائــم 
علــى حقــوق المســاهمين وتوجيــه كافــة الجهــود نحــو مواصلــة 

النمــو فــي الدخــل وتحقيــق أعلــى معــدالت الربحيــة.

وفيمــا يتعلــق بالنتائــج الختاميــة ألعمــال الشــركة بنهايــة العــام 
2017، فتظهــر األرقــام المعروضــة علــى حضراتكــم بــأن إجمالــي 
موجــودات الشــركة بلــغ نحــو 4.581.1 مليــون ريــال قطــري، كمــا 
ــال، بانخفــاض  ــرادات بلغــت 73٩.1 مليــون ري حققــت المجموعــة إي

ــال عــن العــام الســابق.   قــدره 85.٩ مليــون ري

تحقيــق  إليهــا  المشــار  الفتــرة  عــن  الماليــة  النتائــج  وأظهــرت 
الشــركة أربــاح قدرهــا 253.1 مليــون ريــال، بعائــد أساســي علــى 
الســهم 2.04 ريــال، علمــً بــأن األربــاح المحققــة عــن ذات الفتــرة مــن 
العــام 2016 قــد بلغــت 277.1 مليــون ريــال بعائــد أساســي علــى 

الســهم 2.23 ريــال.

أهميــة  نولــي  القطرييــن  المســتثمرين  مجموعــة  فــي  ونحــن 
كبيــرة إلــى حوكمــة الشــركات، إذ تعهدنــا بتطبيــق معاييرهــا 
ــة الســباقة  ــا مــن بيــن الشــركات القطري علــى أفضــل وجــه، وكن
فــي تطويــر نظــم الشــفافية والرقابــة الداخليــة واإلفصــاح، تلبيــة 
لمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة فـــي األســواق التــي 

ــة. ــة قطــر لألســواق المالي ــة هيئ تخضــع لرقاب

وتعتبــر مجموعــة المســتثمرين القطرييــن أن معاييــر الحوكمــة 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيتها، والتــي تســير فــي خــط متــواز 
القطــاع  تطويــر  إلــى  الســاعية  الدولــة  واســترتيجية  رؤيــة  مــع 
االقتصــادي واالســتثماري والنهــوض بــه إلــى مســتويات تضاهــي 
أحــدث اقتصــادات العالــم، وقــد دأبــت المجموعــة علــى تطويــر 
أداءهــا فــي مجــال الحوكمــة بشــكل متواصــل خــالل الســنوات 
التزامــً  بالدولــة  الشــركات  أكثــر  مــن  اليــوم  وتعتبــر  الماضيــة، 

الحوكمــة. بمتطلبــات 

الشــفافية  بمعاييــر  التزامنــا  نؤكــد  التقريــر  هــذا  خــالل  ومــن 
والرقابــة واإلدارة الرشــيدة، واضعيــن نصــب أعيننــا هــدف حمايــة 
ســمعتها  وتعزيــز  فيهــا،  والعامليــن  المجموعــة  مســاهمي 

فــي دولــة قطــر. العامــة  المســاهمة  أبــرز شــركات  كإحــدى 

علــى  المســاهمين  للســادة  تقديرنــا  عــن  نعبــر  الختــام،  وفــي 
دعمهــم، ولعمالئنــا وشــركائنا علــى ثقتهــم بالمجموعــة، كذلــك 
فالشــكر موصــول لكافــة العامليــن لدينــا، والذيــن كان هــذا األداء 

الطيــب نتيجــة جهدهــم وإخالصهــم وتفانيهــم فــي العمــل.
 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة 
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سنوي ٢٠١٧
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مجموعة الم

مجموعة المستثمرين القطريين

مجموعة المستثمرين
القطريين للصناعة

هي شركة متخصصة في مجاالت تصميم 
وتركيب وتصنيع وتشييد ومباشرة 

المشروعات الجاهزة في القطاعين الصناعي 
والتجاري.

مجموعة المستثمرين القطريين
للخدمات البحرية

توفر مجموعة المستثمريين القطريين 
للخدمات البحرية حلوال  كاملة (٣٦٠ درجة) 
تتعلق بالشحن والدعم اللوجستي في 

أنحاء العالم.

مجموعة المستثمرين القطريين
لتطوير المشاريع 

هي إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم 
الخدمات التنفيذية وا�دارية واالستشارية 

للشركات الزميلة ا£خرى في قطر.

تقدم مجموعة المستثمرين القطريين 
للخدمات العامة خدمات فريدة لمجموعة 

واسعة من الصناعات في قطر تتعلق 
بالتصميم والتصنيع والتوريد والتشييد.

مجموعة المستثمرين القطريين
للخدمات العامة

مجموعة المستثمرين
القطريين للعقارات

أثبتت مجموعة المستثمرين القطريين 
للعقارات قدرات قياسية في إدارة نطاق واسع 

من االستثمارات العقارية وامتالك محفظة 
عقارية هائلة من أراضي البناء والمنازل إلى 

المتاجر والفيالت.

مجموعة المستثمرين
القطريين للتكنولوجيا

مجموعة المستثمرين القطريين 
للتكنولوجيا متخصصة في أعمال  تصميم 
وهندسة وتجميع وتركيب وتكليف وصيانة 

حلول الجهد المخفض للمشروعات الصناعية 
والتجارية السكنية.

مجموعة المستثمرين
القطريين للتجارة

تقدم مجموعة المستثمرين القطريين 
للتجارة خدمات لقطاع الرياضة في قطر  من 

خالل منتجات عرض إلكترونية عالمية 
وخدمات استشارية.

مجموعة المستثمرين
 القطريين العالمية

هي شركة استشارية ذات مكانة دولية، 
وتقدم لقطاع الصناعة حلول تخطيط وإدارة 

مشروعات.

مجموعة المستثمرين القطريين
للخدمات المالية

تقدم مجموعة المستثمرين القطريين 
للخدمات المالية مجموعة متكاملة من 
خدمات تحويل ا£موال والخدمات المالية 

واالستثمارية من أجل ا£فراد والمؤسسات 
على حد سواء.

مجموعة المستثمرين
القطريين للمقاوالت

تستهدف مجموعة المستثمرين القطريين 
للمقاوالت االضطالع بدور أكبر في كافة أنواع 

المقاوالت ومشروعات التطوير من خالل 
تقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى قطاع 

ا�نشاء في قطر. مثل التكنولوجيات 
ا�بداعية 

تأسســت مجموعــة المســتثمرين القطرييــن بتاريــخ 4 مايــو 2006 بــرأس مــال مدفــوع 
العامــة  المســاهمة  الشــركات  أبــرز  ريــاًلا قطريــً، وهــي واحــدة مــن  قــدره 1.2 مليــار 

القطريــة المدرجــة فــي بورصــة قطــر.

كاألســهم  االســتثمارية  األنشــطة  فــي  أساســي  بشــكل  الشــركة  عمــل  ويتركــز 
فــي  بالمنطقــة  الــرواد  أبــرز  مــن  الشــركة  الماليــة، ممــا يجعــل  والســندات واألوراق 

الراقيــة.  والمنتجــات  المتميــزة  االســتثمارية  والخدمــات  الجــودة  عاليــة  األعمــال 

ممــا  واالســتثمار،  الصناعــة  فــي  عــدة  مجــاالت  فــي  رئيســيً  دورًا  الشــركة  وتلعــب 
أدى بــدوره إلــى خلــق قيمــة للعمــالء والمســاهمين والموظفيــن ومجتمــع األعمــال 

الســوق. فــي  الشــركة بســمعة ممتــازة  وبالتالــي تحظــى 

 2015 لعــام   )11( رقــم  القطــري  التجاريــة  الشــركات  قانــون  الشــركة ألحــكام  وتخضــع 
وتعديالتــه باإلضافــة إلــى القواعــد العديــدة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 

ــة. ــألوراق المالي ــداع المركــزي ل وشــركة قطــر لإلي

موجز

لمحة عن
الشركة
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تؤمن مجموعة المستثمرين القطريين
بأن الهدف الرئيسي لنظام حوكمة 

الشركات يتمثل في غرس مبادئ العدالة 
والشفافية والمسؤولية والمساءلة

والنزاهة بين هؤالء المنوطين بحوكمة 
الشركات وكذلك تمكينهم من إجراء 

تحقيقات داخلية.

تقرير حوكمة 
الشركة

٢٠١٧
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مجموعة الم

نظرة عامة
جي(   آي  )كيو  القطريين  المستثمرين  )شركة(  مجموعة  أعدت 
الشركات  قانون حوكمة  يتماشى مع  بما  الشركة  تقرير حوكمة 
والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي بحسب القرار 
قطر  لهيئة  الشركات  حوكمة  )قانون   2016 عام  من   )5( رقم 
المالية)كيو  لألسواق  قطر  هيئة  أصدرته  الذي  المالية(  لألسواق 

إف إم إيه(.

ويؤمن مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية بأهمية الحوكمة 
الجيدة.

ويكتسب إطار حوكمة الشركات أهميته القصوى نظرا ألنه ُيمّكن 
دائما من العمل بأخالق وشفافية ومسؤولية في كل مرحلة بما 

يصب في مصلحة مساهمينا وأصحاب المصلحة.

الرئيسي  الهدف  بأن  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تؤمن 
العدالة  مبادئ  غرس  في  يتمثل  الشركات  حوكمة  لنظام 
بين  والنزاهة  والمساءلة  والموضوعية  والمسؤولية  والشفافية 
هؤالء المنوطين بحوكمة الشركات وكذلك تمكينهم من إجراء 

تحقيقات داخلية

للشركات  الجيدة  للحوكمة  الحيوي  العنصر  بأن  كذلك  ونؤمن 
يتمثل في تحديد األهداف.

القطريين  المستثمرين  مجموعة  وضعت  الصدد،  هذا  وفي 
المؤسسة  في  الجميع  يعرفها  للتحقيق  قابلة  واضحة  أهدافا 

ويلتزمون بتحقيقها، مما  يزيد من احتماالت تلبية تلك األهداف.

إن مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية حريصين  على التيقن 
من أن عمليات مجموعة المستثمرين القطريين  يحكمها نطاق 

شامل من السياسات واألطر.

ان مثل هذه السياسات و أطر  العمل تحدد القواعد والمسؤوليات 
والمحاسبة إلدارة مجموعة المستثمرين القطريين )مجلس اإلدارة 

ولجانه(.

التنظيم  كيفية  يفسر  التقرير  هذا  فإن  المنظور،  هذا  ومن 
القيادي لمجموعة المستثمرين القطريين، وسبل اتخاذ القرارات.

وتوضح هذه التقارير كيف تأخذ مجموعة المستثمرين القطريين 
في اعتبارها أهمية وجود قواعد رئيسية معينة للحوكمة الجيدة 
بين  والمساواة  اإلنصاف  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  تتضمن، 

المساهمين، وحماية حقوق األقلية، إلخ.

يقدم  السنوي  الشركة  حوكمة  تقرير  فإن  السياق،  هذا  وفي 
إيضاحً ذات شفافية لممارسات الحوكمة بمجموعة المستثمرين 

القطريين.

١- مجلس اإلدارة

1-1  مهام مجلس اإلدارة
المستثمرين  مجموعة  شؤون  اإلدارة  مجلس  يدير 
القطريين بما يصب في مصلحة الشركة جنبا إلى جنب 

مع مصالح مساهميها.

على  ويحرص  المساهمين،  كافة  اإلدارة  مجلس  ويمثل 
التيقن من حمايتهم من أية ممارسات\قرارات تؤثر عليهم.

مسؤول  القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس 
كذلك عن إستراتيجية األعمال الشاملة للشركة، والتأكد 
مستويات  ألعلى  تمتثل  للشركة  قرارات  أية  أن  من 

الحوكمة الجيدة.

وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس اإلدارة على التزام الشركة 
النظام  وكذلك  الصلة،  ذات  واللوائح  القوانين  بكافة 

األساسي والداخلي للشركة.

أية  من  الشركة  حماية  عن  أيضا  مسؤول  اإلدارة  مجلس 
ممارسات غير قانونية أو انتهاكات أو أفعال غير مالئمة.

قطر  لهيئة  الشركات  حوكمة  قانون  إلى  وباإلضافة 
بها،  المعمول  واللوائح  القوانين  وكافة  المالية،  لألسواق 
استرشاديا  دليال  أيضا  يمثل  اإلدارة  مجلس  ميثاق  فإن 

عظيما ألعضاء مجلس إدارة الشركة.

للشركة  الحوكمة  نظام  جعل  الميثاق  ويستهدف 
لكافة  وصوال  وأسهل  للفهم،  وقابلية  شفافية،  أكثر 

المساهمين.

يدرج  اإلدارة  مجلس  ميثاق  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
مسؤوليات ووظائف أعضاء مجلس اإلدارة.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
سبيل  على  اإلدارة  مجلس  ومسؤوليات  مهام  تتضمن 

المثال ال الحصر النقاط التالية:

مجموعة  إدارة  مجلس  ميثاق  لمطالعة 
التالي: الرابط  على  اضغط  القطريين   المستثمرين 

/http://www.qatariinvestors.com

وأهدافها  للشركة  اإلستراتيجية  الخطة  على  الموافقة   •
الرئيسية.

وخطط  للشركة،  الشاملة  اإلستراتيجية  وضع   •
المشروعات الرئيسية، وسياسة إدارة المخاطر.

• تحديد أهداف اإلداء، ورصد تنفيذها وكذلك األداء العام 
للشركة.

• المراجعة والموافقة على الهياكل التنظيمية للشركة 
على أساس دوري من أجل التيقن من التوزيع المحكم 
بالشركة،  المتعلقة  والمسؤوليات  والمهام  للوظائف 

خاصة وحدات الرقابة الداخلية.

تضارب  تضبط  أن  شأنها  من  مكتوبة  سياسة  وضع   •
مجلس  بواسطة  تضارب  حاالت  أية  وتتدارك  المصالح 
اإلدارة،  واإلدارة التنفيذية، والمساهمين. ويتضمن ذلك 
وكذلك سوء  الشركة،  ومرافق  أصول  استخدام  إساءة 

اإلدارة الناجم عن صفقات مع األطراف ذات الصلة.

• وضع نظام االفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية 
وتمنع تضارب المصالح واستغالل المعلومات الداخلية.

اتباعها  الواجب  األسس  النظام  ذلك  يتضمن  كما 
األشخاص  قبل  من  المالية  األوراق  في  التعامل  عند 
المطلعين وتحديد فترات حظر تداول هوالء في األوراق 
التابعة،  شركاتها  من  شركة  أي  أو  للشركة  المالية 
فضاًل عن إعداد قائمة باألشخاص المطلعين وتحديثها 

وتزويد مجلس اإلدرة بنسخة منها

التحكم  إجراءات  فاعلية  لمدى  السنوية  المراجعة   •
الداخلي بالشركة.

الشركة  امتثال  تضمن  وإجراءات  سياسات  وضع   •
المعلومات  بكشف  والتزامها  واللوائح،  للقوانين 

للمساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة اآلخرين.

الجمعية  اجتماع  حضور  إلى  المساهمين  كافة  دعوة   •
العمومية على نحو يتفق مع القانون.

ألجندة  ملخصا  يتضمنا  أن  ينبغي  واإلعالن  الدعوة 
الجمعية العامة.

تقرير  على  والموافقة  المناقشة  تكون  أن  ويجب 
الحوكمة أحد بنود األجندة.

الخدمات  مقدمي  مع  والتعاون  للتعامل  آليات  تطوير   •
االئتمانية  والتصنيفات  الماليين،  والمحللين  المالية، 
معايير  تحدد  التي  الكيانات  مع  وكذلك  وغيرهم، 
خدماتهم  تقديم  أجل  من  المالية،  األسواق  ومؤشرات 
لكافة المساهمين في الوقت المناسب، بنزاهة وشفافية.

• تنفيذ واجباتهم بطريقة تتسم بالمسؤولية، وحسن 
الواجبة، مع ضرورة أن تستند قراراتهم  النية والعناية 
على معلومات كافية من اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر 

آخر يعتد به.

1-٢  اجتماعات مجلس اإلدارة
لهيئة  الشركات  حوكمة  قانون  من   14 للمادة   وفقا 
مجموعة  إدارة  مجلس  يلتزم  المالية،  لألسواق  قطر 
المطلوب  العدد  إلى  بالدعوة  القطريين  المستثمرين 

من االجتماعات،  وفقا للجدول أدناه:

مجموعة  عليه  تستند  الذي  األساس  أن  بالذكر  الجدير 
االجتماعات  عدد  إحصاء  في  القطريين  المستثمرين 
العامة  للجمعية  السنوي  االجتماع  من  يبدأ  المطلوب 

للسنة الحالية وينتهي عند نظيره في العام التالي.

اجتماعات مجلس اإلدارة جرت هيكلتها على نحو يسمح  
بمناقشات مفتوحة وتسهيل مشاركة كافة األعضاء.

واألداء  باإلستراتيجية،  ترتبط  المناقشات  هذه  مثل 
التجاري والمالي وإدارة المخاطر التي تواجه الشركة.

الموضوعية  األعمال  جدول  بنود  كافة  دعم  ويتم 
بملخصات شاملة  ُتوّزع على كل األعضاء، مع إخطارهم 

بالشكل المالئم.

تمرير أي قرارات ينبغي أن يتم من خالل تصويت أغلبية 
الحضور أو ممثلين عنهم.

أي عضو ال يستطيع حضور اجتماع معين سيتم إطالعه 
على كافة المعلومات المتعلقة بهذا االجتماع، باإلضافة 
االجتماع  في  أثيرت  التي  القضايا  مناقشة  إمكانية  إلى 
مع رئيس مجلس اإلدارة. وقد يعين عضو مجلس اإلدارة 

وكياًل له ألغراض التصويت.

1-3  تشكيل مجلس اإلدارة
القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  يتألف 
من ثالثة أعضاء مستقلين، وعضو غير تنفيذي، وعضو 
النظام  قانون  من   31 المادة  مع  يتسق  بما  تنفيذي 
والمادة  القطريين،  المستثمرين  لمجموعة  األساسي 

السادسة من قانون  حوكمة الشركات الصادر من هيئة 
قطر لألسواق المالية.

األساسي  النظام  من   32 للمادة  اإلدارة  ويمتثل مجلس 
حوكمة  قانون  من  الخامسة  بالمادة  وكذلك  للشركة، 

الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية.

تاريخ إرسال األجندة التصويت عبر وكيل  عدد الغائبين  عــدد الحضــور  تاريخ االجتماع  رقم اجتماع مجلس اإلدارة 

2017/4/11  0  0  5  2017/4/20  2017/66
2017/6/1  0  0  5  2017/6/7  2017/67
2017/7/٩  0  0  5  2017/7/25  2017/68
2017/٩/13  0  0  5  2017/٩/1٩  2017/6٩
2017/10/1  0  1  4  2017/10/16  2017/70

2017/12/4  0  0  5  2017/12/11  2017/71
2018/1/10  0  0  5  2018/1/25  2018/72
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1-٤ مكافآت مجلس اإلدارة
قطر  هيئة  أصدرته  الذي  الشركات  حوكمة  لقانون  وفقا 
اإلدارة   المالية، فإن الكشف عن مكافآت مجلس  لألسواق 
سوف يفصح عنه  في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

التالي.

المستثمرين  مجموعة  أسست  فقد  ذلك،  على  وعالوة 
القطريين سياسة مكافآت توضح بالتفصيل كيفية تحديد 

وتخصيص مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة.

1-٥ مؤهالت مجلس اإلدارة
مجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  على  تنطبق  أن  ينبغي 
والمهارات  المؤهالت  كافة  القطريين  المستثمرين 

المطلوبة من أجل الوفاء بواجباتهم.

ألداء  تقييما  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وتجري 
أعضاء مجلس اإلدارة على أساس سنوي.

المنوط بتنفيذ هذا التقييم هي لجنة المكافآت والترشيح.

لبوا  اإلدارة  أعضاء مجلس  أن  لألداء  تقييم  أحدث  وأوضح 
بنجاح المعايير واألهداف التي حددتها الشركة.

1-6 رئيس مجلس اإلدارة
سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند هو رئيس مجلس 

إدارة مجموعة المستثمرين القطريين ويمثل الشركة.

ويحرص معاليه  على التأكد من أن الشركة تدار بالطريقة 
المالئمة وعلى نحو فعال ومثمر.

مصلحة  في  دائما  يعمل  اإلدارة  مجلس  رئيس  معالي 
الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصلحة على 

حد سواء.

تواجد معاليه خالل اجتماعات مجلس اإلدارة يمثل أهمية 
عظيمة.

الحصة  تاريــخ    نسبة الملكية     
الحالة  % التمثيــل  التعيين  المباشرة%  الوظيفة  االسم 

رئيس مجلس سعادة السيد عبداهلل 
تنفيذي  ٪37.55 المسند   2016/11/7  ٪0.08 اإلدارة  بن ناصر المسند 

شركة الوكاالت نائب رئيس    سعادة الشيخ حمد 
غير تنفيذي  0.7 التجارية  القطرية   2016/11/7 مجلس اإلدارة   بن فيصل آل ثاني 

عضو مجلس السيد عبد العزيز 
مستقل    2016/11/7 إدارة مستقل   الخليفي 

عضو مجلس الدكتور يعرب ريان 
مستقل    2016/11/7 إدارة مستقل    

عضو مجلس الدكتور فادي مكي 
مستقل    2016/11/7 إدارة مستقل    

تشــكيل مجلــس اإلدارة يســتهدف التيقــن مــن عــدم هيمنــة أي 
عضــو علــى ســلطة إصــدار القــرارات.

ومنــذ انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي الســابع مــن نوفمبــر 
2016، يضــم مجلــس إدارة مجموعــة المســتثمرين القطرييــن أعضــاء 
ســلطتهم  الســابقين  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مســتقلين.وفوض 

للجنــة مســتقلة تتلقــى الترشــيحات والســير الذاتيــة للمرشــحين.

ورتبــت هــذه اللجنــة إجــراءات االنتخابــات التي اختار فيها المســاهمون 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاليين أثنــاء الجمعية العمومية.

مجلــس  أعضــاء  بيــن  والســلطات  الصالحيــات  تســليم  عمليــة 

إدارتنــا الســابقين واللجنــة المســتقلة أجريــت مــن خــالل تعليمــات 
مكتوبــة وواضحــة طبقــا للمــادة 5.3 مــن الالئحــة الســابقة لهيئــة 
الشــركات  لحوكمــة  الســابق  )القانــون  الماليــة  لألســواق  قطــر 
ــر 200٩(. الصــادر مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، بتاريــخ 27 يناي

وكجــزء مــن شــفافيتنا مــع المســاهمين، نقــوم بإجــراء كشــف 
شــفاف يتعلــق بانتخابــات مجلــس اإلدارة، ونقــدم للمســاهمين 
كافــة المعلومــات المرتبطــة بالمرشــحين بمــا فــي ذلــك الســير 

الذاتيــة مــع إخطارهــم علــى نحــو كاٍف.

الجدول التالي يوضح التشكيل الحالي لمجموعة المستثمرين القطريين بتاريخ 31 ديسمبر 2017:

الشركات  حوكمة  قانون  من   11 للمادة  ووفقا  ثم،  ومن 

رئيس مجلس  فإن وظائف  المالية،  لألسواق  لهيئة قطر 

اإلدارة تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر،  النقاط التالية 

ميثاق  في  أيضا  مدرجة  اإلدارة  مجلس  رئيس  )وظائف 

مجلس اإلدارة(:

• الموافقة على أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة

• تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة الفعالة في 

أعضائه  إنجاز  من  والتيقن  المجلس،  أمور  مع  التعامل 

النحو  الشركة على  بما يخدم مصلحة  دوما لمهامهم 

األفضل.

المعلومات\البيانات  اإلدارة بكافة  تزويد أعضاء مجلس   •

ذات الصلة من أجل اتخاذ القرارات والممارسات الضرورية 

بشكل صحيح:

مع  تواصل  قناة  عبر  وشفــافة  فعالة  معلومــات  توفير   •

المساهمين )المزيد من المعلومات يتم توفيرها تحت 

فصل »عالقة المستثمرين« الوارد بأسفل(.

يتــعــلــــــق  فيـمـــا  اإلدارة  مجــلـــس  أعـضــــــاء  استـشـــارة   •

التي  المخاطر  وإدارة  األعمال  وتطـوير  باإلستراتيجيــة، 

تجابه الشركة.

باألحــداث  تأجيـل،   بــدون  اإلدارة،  إبــالغ أعضــــاء مجلــس   •

وكذلك  الوضع،  تقييم  تستلزم  التي  الضرروية  الهامة 

بالتطورات الخاصة باإلدارة.

اإليجابية  القضائية  الدعاوى  كافة  في  الشركة  تمثيل   •

والسلبية المنظورة أمام القضاء.

• مراقبــة أداء الشركــة لغــرض تحقيـق أهــداف مجمـوعـة 

المستثمرين القطريين.

• اإلشراف على إدارة الشركة.

الشركــة  امتثــال  من  معــاليــه  تيقـن  العــام،  مـدار  وعلى 

البارزين   التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة.

1-٧ حظر الجمع بين المناصب

وللحفاظ  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  لمتطلبات  امتثاال 

يستطيع  ال  الجيدة،  الحوكمة  من  مرتفع  مستوى  على 

رئيس مجلس اإلدارة أن يتولى رئاسة أي لجنة أو يجمع بين 

منصبه وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة.

في  عليها  المنصوص  األحكام  مع  المجموعة  تتوافق 

هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  قانون  من   7 المادة 

قانون  من   ٩8 المادة  إلى  استنادا  المالية،  أللسواق  قطر 

الشركات( القانون رقم 11 لسنة 2015 )والمادة 2 من قانون 

حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر أللسواق المالية.

أضف إلى ذلك، فإن أيا من أعضاء مجلس اإلدارة ال يستطيع  
تقع  شركات   3 من  أكثر  إدارات  لمجالس  عضوا  يكون  أن 

مقرها داخل قطر.

1-٨ سكرتير مجلس اإلدارة

سكرتير  يؤدي  القطريين،  المستثمرين  مجموعة  في 

مجلس اإلدارة عدد هائال من المهام بهدف إدارة السجالت 

والوظائف اإلدارية لمجلس اإلدارة.

المجلس  ألعضاء  دعوات  اإلدارة  مجلس  سكرتير  ويرسل 

في اإلطار الزمني المناسب، مع إرفاقها بأجندة االجتماعات.

كما يسجل السكرتير ويحتفظ بدفاتر اجتماعات مجلس 

اإلدارة.

وينبغي أن تدرج تلك الدفاتر وتلقي الضوء على األجندة 

المعدة سلفا لكل اجتماع لمجلس اإلدارة، والقرارات التي 

تتخذ خاللها.

مجلس  أعضاء  بإقرارات  اإلدارة  مجلس  سكرتير  ويحتفظ 

وفقا  المناصب  بين  المحظور  الجمع  بعدم  الخاصة  اإلدارة 

لما يقتضيه قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق 

المالية.

1-9 لجان مجلس اإلدارة

إدارة  مجلس  يفوض  لواجباتها،  الفعالة  اإلدارة  أجل  من 

مجموعة المستثمرين القطريين بعضا من صالحياته إلى 

لجانه.

وتتضمن هذه اللجان »لجنة المكافآت والترشيح » و«لجنة 

التدقيق«.

على  لجنة  كل  من  سنويا  تقريرا  اإلدارة  مجلس  ويتلقى 

حدة.

وتشارك اللجان مجلس اإلدارة توصياتها.
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1-9-1  لجنة المكافآت والترشيح
حوكمة  قانون  من   1٩ بالمادة  وعمال  اآلن،  حتى 
الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية فإن الترشيح 

والمكافآت مندمجان في لجنة واحدة.

ولذلك، فإن هذه اللجنة مرتبطة بنطاقين مختلفين 
أحدهما المكافآت واآلخر الترشيح.

وتساعد لجنة المكافآت والترشيح مجلس اإلدارة على 
تحديد سياسة المكافآت بالشركة على أساس سنوي.

للمكافآت  إطارا  وتحدد  تعريفا  تضع  السياسة  تلك 
المجلس،  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  لرئيس  والحوافز 

وأعضاء اإلدارة التنفيذية البارزين والموظفين

المكافآت  أن  من  التيقن  على  اللجنة  وتحرص 
تتجاوز 5 ٪ من  ال  اإلدارة  المخصصة ألعضاء مجلس 
النظام  من   46 للمادة  وفقا  الشركة،  أرباح  صافي 
القطريين،  المستثمرين  لمجموعة  األساسي 
والمادة 11٩ من قانون الشركات )القانون رقم 11 لعام 
2015( والمادة 18 من قانون حوكمة الشركات لهيئة 

قطر لألسواق المالية.

وكبار  المديرين  ترشيح  عن  أيضا  مسؤولة   اللجنة 
أعضاء اإلدارة التنفيذية.

والمعلومات  المهارات  اعتبارها  في  اللجنة  وتأخذ 
والخبرة وكذلك المؤهالت المهنية والفنية واألكاديمية 

والشخصية للمرشحين.

وتأسست اللجنة وفقا للمادة  18 من قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية، وتتألف من األعضاء التالية:

اجتماعات لجنة التدقيق في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 جاءت كما يلي:

** مالحظة: رشح مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين السيد فيصل بن عبد اهلل المناع  مديرا عاما ومتحدثا رسميا باسم 
الشركة، على أن يتم تبليغ المساهمين بذلك أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

٢- الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
٢-1  لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال

المستثمرين  الشركة في مجموعة  تستهدف حوكمة 
وتوفير  المساهمين،  حقوق  على  الحفاظ  القطريين 
األقليات،  معاملة مساوية لكل منهم، وحماية مصالح 
والتركيز على كشف المعلومات والتأكد من شفافيتها 
وكذلك تحديد الواجبات والمسؤوليات ألعضاء مجلس 

اإلدارة.

ويحرص أعضاء مجلس اإلدارة على التيقن من أن اإلدارة 
وسياسات  داخلي  رقابة  نظام  في  وتستمر  تؤسس 
حماية  أجل  من  بالكفاءة  تتسم  وإجراءات  داخلية 

استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

الداخلية واالمتثال تساعد أعضاء مجلس  الرقابة  لجنة 
الداخلية  الرقابة  نظام  تنفيذ  على  اإلشراف  في  اإلدارة 
وكذلك  واإلجراءات،  الداخلية  والسياسات  للشركةـ 
التي قد تظهر خالل  التشغيلية  المخاطر  التعامل مع 

العمليات اليومية.

ض لجنة الرقابة  وفي ذات السياق، فإن مجلس اإلدارة فوَّ
الداخلية واالمتثال في المهام التالية:

• التأكد من أن كافة السياسات الداخلية تمتثل لقانون 
المالية،  لألسواق  قطر  لهيئة  الشركات  حوكمة 
األساسي  والنظام  السارية،  والتنظيمات  والقوانين 

واللوائح.

• مراجعة التقارير المتصلة بإدارة المخاطر داخل الشركة.

بالمعايير  قياسا  الشركة  سياسات  كفاءة  تقييم   •
العامة لممارسات الحوكمة الجيدة. 

هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن اآلتي:

• الرقابة الداخلية واالمتثال الشامل.

• التباحث في القضايا داخل نطاق الشركة.

• تقديم تدابير وقائية تتعلق بالرقابة الداخلية واالمتثال.

• التعبير عن وجهات نظرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة.

على  الموافقة  في  والبت  المراجعة  بها  منوط  اللجنة 
كافة السياسات واإلجراءات الداخلية السارية على كافة 
ومجلس  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  وكبار  الموظفين 

اإلدارة.

السيــاســات  بهــــذه  تتعلـــق  تغـييــرات\تـعــديــــالت  أيــة 
واإلجـــراءات يجــب أن تــراعـــي فـي المقــــام األول نظـــام 
الشركة  لمصالح  تخضع  أن  وينبغي  الداخلي  التحكم 

والموظفين والمساهمين على حد سواء.

الطرق  بتقييم  منوطة  اللجنة  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
تنفذه  الذي  المخاطر  إدارة  بنظام  المرتبطة  واإلجراءات 

الشركة.

٢-٢  إدارة المخاطر
مع  تتماشى  بما  الشركة  أهداف  اإلدارة  مجلس  وضع 

رؤية المؤسسة، والمهام، واإلستراتيجيات.

أحداثا  الشركة  تجابه  األهداف،  تلك  لتحقيق  سعيا 
وظروفا ربما تهدد إنجاز تلك األهداف.

ومن أجل تخفيف تلك المخاطر، ينبغي تصميم وتنفيذ 
نظام تحكم داخلي فعال.

وكفء،  فعال  داخلي  تحكم  نظام  تصميم  أجل  ومن 
اعتمد مجلس اإلدارة »إطار كوسو للرقابة الداخلية«.

مــع )معهد  الداخليــة يتكامــل  للــرقابــــة  إطــار كوســو 
التدقيق الداخلي(.

الدفاع  بنموذج »خط  الداخلي  التدقيق  وأوصى معهد 
الثالثي« لتعيين المهام المحددة في اإلطار.

لألسواق  قطر  سوق  لمتطلبات  االمتثال  أجل  ومن 
مجموعة  أسست  الرقابة،  هذه  تقييم  وبهدف  المالية، 
لتعريف  مستقلة  وحدات  القطريين  المستثمرين 
كفاءة  على  تؤثر  قد  التي  المخاطر  وتقرير  وتقييم 

وفاعلية الشركة.

1-9-٢  لجنة التدقيق
قانون  من   18 للمادة  وفقا  التدقيق  لجنة  ُأّسست 

حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية.

المستثمرين  بمجموعة  التدقيق  لجنة  ويرأس 
وتتألف  مستقل،  إدارة  مجلس  عضو  القطريين 

غالبيتها من أعضاء مستقلين.

سبيل  على  تشمل  التدقيق   لجنة  مسؤوليات 
المثال ال الحصر:

خارجيين  مدققين  وترشيح  مع  التعاقد  إجراءات  وضع   •
والتأكد من استقالليتهم أثناء تأدية عملهم.

• اإلشراف على التحكم الداخلي للشركة، ومتابعة أعمال 
المدقق الخارجي، والتنسيق بينهما، والتأكد من االمتثال  

ألفضل المعايير الدولية.

البيانات  وصحة  دقة  ومراجعة  اإلشراف  عملية  تنفيذ   •
المالية والتقارير السنوية والربع سنوية.

• مراجعة ضوابط وإدارة مخاطر النظامين المالي والداخلي.

الشركة بشأن  المنتظمين لسياسات  والتدقيق  التطوير   •
الشركة  أعمال  الحسبان  في  األخذ  مع  المخاطر،  إدارة 
وتغييرات السوق واتجاهات االستثمار، والخطط التوسعية 

للشركة.

الداخلي  الرقابة  المتعلقة  اإلدارة  مجلس  مهام  تنفيذ   •
للشركة.

اإلدارة  أعضاء  وكبار  العام  المدقق  مع  مناقشة  إجراء   •
التنفيذية بشأن التدقيق في المخاطر،  ال سيما مالءمة 
مجلس  إلى  وتقديمها  المحاسبية،  والتقديرات  القرارات 

اإلدارة إلدراجها في التقرير السنوي.

• التنسيق بين مجلس اإلدارة وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية 
الرقابة الداخلي للشركة.

بمجموعة  التدقيق  لجنة  عقدت   ،2017 عام  وخالل 
المستثمرين القطريين ستة اجتماعات.

واعتمدت لجنة التدقيق ميثاقا رسميا يمكن االطالع عليه 
http://www.:على موقع مجموعة المستثمرين القطريين
 /qatariinvestors.com/english/media-centre/reports

نمط عضو مجلس اإلدارة المنصب  االسم 

غير تنفيذي رئيس اللجنة  سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني 

مستقل عضو   الدكتور يعرب ريان 

مستقل عضو  الدكتور فادي مكي 

وتضم لجنة التدقيق األعضاء التالية :

نمط عضو مجلس اإلدارة المنصب  االسم 

مستقل رئيس اللجنة   السيد عبد العزيز الخليفي 

مستقل عضو  الدكتور يعرب ريان 

مستقل عضو  الدكتور فادي مكي 

التصويت بالوكالة عــدد الغائبيــن  عدد الحضور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع 

-  0  3  2017/1/18  1

-  0  3  2017/4/17  2

-  0  3  2017/7/24  3

-  0  3  2017/10/15  4

-  1  2  2017/11/14  5

-  0  3  2017/12/26  6
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وأسست مجموعة المستثمرين القطريين وحدة إلدارة 
كل  يتمتع  الداخلي  للتدقيق  قسما  وكذلك  المخاطر 
منهما باالستقالل، من أجل العمل كخط ثاٍن وثالث في 

الخطوط الدفاعية الثالثة.

مع وحدات  المخاطر  إدارة  ينسق قسم  أن  المقرر  ومن 
الكيان كي يصبح  قادرا على تعريف وتقييم أية مخاطر 

تواجهها الشركة.

بتقييم  الداخلية  المراجعة  قسم  يقوم  وبالمقابل، 
الرقابة الداخلية للشركة بجانب إجراءات إدارة المخاطر.

المتكامل  كوسو  إطار  المخاطر  إدارة  قسم  واعتمد 
يتعلق  فيما  الشركة  بأهداف  للوفاء  المخاطر  إلدارة 

بإدارة المخاطر.

وتمثل إدارة المخاطر محورا مركزيا لإلدارة اإلستراتيجية 
عملية  توفر  القطريين،حيث  المستثمرين  لمجموعة 
منهجية لتعريف المخاطر المرتبطة باألنشطة الجديدة 

والراهنة.

وترتبط هذه العملية بتصنيف وتقييم كل خطر على 
استنادا  الخطر،  لتخفيف  اإلدارية  الرقابة  حدة، وتطبيق 
احتمالية  تقييم  مع  له،  المحتمل  بالتأثير  الحكم  على 

حدوثه مجددا.

للتدقيق  يخضع  سوف  المخاطر  إلدارة  الداخلية  الرقابة 
يقتصر  ذلك  لكن  وخارجية،  داخلية  مراجعة  خالل  من 
تأثيره فقط على الحد من عواقب الحدوث اعتمادا على 
القضاء  يتم  لن  نفسه  الخطر  لكن  واالحتماالت،  التأثير 

عليه.

مكمن  بتعريف  ترتبط  مستمرة  عملية  المخاطر  إدارة 
الخطورة، وتقييمه، وتحديد المقدمات إلدارته، مع األخذ 

في االعتبار المخاطر المتبقية بعد تنفيذ آليات الرقابة.

٢-3  التدقيق الداخلي 
المستثمرين  لمجموعة  الداخلي  التدقيق  يقدم قسم 

القطريين تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق.

وينفذ قسم التدقيق الداخلي نشاطا مستقال، ويلعب 
في  الشركة  داخل  رئيسيا  واستشاريا  تأكيديا  دورا 

سبيل تحسين مستوى عملياتها.

ويستهدف هذا القسم إضافة قيمة وتحسين الهيكل 
القطريين  المستثمرين  مجموعة  مساعدة  خالل  من 
ومنظمة  منهجية  طريقة  عبر  أهدافها  تحقيق  على 
الرقابة  وعمليات  المخاطر  إدارة  كفاءة  لتحسين 

والحوكمة.

وفي هذا السياق، يوفر قسم التدقيق تقييما داخليا، 
واستشارات موضوعية ومستقلة.

تحديد  من  بالتأكد  منوط  الداخلي  التدقيق  قسم 
توصيات  وتوفير  الشركة  تواجهها  قد  التي  المخاطر 

للتمكن من إدارة أفضل لألعمال.

ويقدم  باالستقاللية،  الداخلي  التدقيق  قسم  ويتمتع 
يتعرض  أن  دون  وظائف  أي  بشأن  بموضوعية  تقاريره 

لضغوط من اإلدارة.

أضف إلى ذلك، فإن قسم التدقيق مسؤول عن وظائف 
محددة، تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:

تتعلق  التي  واإلشراف  الرقابة  إجراءات  مراجعة   •
بالشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.

• مراجعة تطوير عوامل المخاطر على الشركة، ومدى 
فاعلية ومالءمة األنظمة المؤسسة داخل الشركة من 
أجل مواجهة أية تغييرات جذرية أو غير متوقعة في 

السوق.

المستثمرين  مجموعة  واجهت  مخاطر  أية  تقييم   •
القطريين، أو أي مخاطر محتملة قد تجابهها.

• معالجة أية اقتراحات وتوصيات من أجل تخفيف مثل 
هذه المخاطر.

٢-٤  التدقيق الخارجي
وبعد  الشركات،  حوكمة  قانون  من   23 للمادة  وفقا 
الخارجييين  المدققين  من  العروض  كافة  مراجعة 
لجنة  تقدم  المالية،  لألسواق  قطر  مع هيئة  المدرجين 
توصياتها  القطريين  المستثمرين  بمجموعة  التدقيق 

لمجلس اإلدارة.

تعيين  تم  اإلدارة،  مجلس  توصيات  على  واستنادا 
الخارجي  التدقيق  عملية  لتنفيذ  توش«  آند  »ديلويت 
عقد  الذي  العمومية  للجمعية  السنوي  االجتماع  أثناء 

في 22 فبراير 2017.

فترة تعيين مدققينا الخارجيين ال تتجاوز 5 أعوام وفقا 
قطر  لهيئة  الشركات  حوكمة  قانون  من   23 للمادة 

لألسواق المالية.

المستثمرين  بمجموعة  الخارجيون  المدققون  ويلعب 
القطريين دورا أساسيا في الشركة.

ومن ثم، يقدم المدققون الخارجيون تأكيدا معقوال من 
أن البيانات المالية تعبر بشكل عادل عن الوضع المالي 

وأداء الشركة.

ولفعل هذا، يجري المدققون الخارجيون المراجعة على 
نحو مستقل عن الشركة.

للشركة  المحاسبية  المعلومات  الثقة في  ذلك  ويمنح 
القطريين  المستثمرين  مجموعة  قدرة  من  ويحسن 

على جذب المستثمرين.

ومن خالل إجراء مراجعة، يعبر المدققون الخارجيون عن 
وجهة نظرهم فيما إذا كانت البيانات المالية للشركة 

تم تقديمها على نحو عادل في كافة الجوانب المادية.

ألعضاء  معلومات  يوفرون  الخارجيون  المدققون 
مجلس اإلدارة تتعلق بأي مخاطر تتعرض لها مجموعة 

المستثمرين القطريين، وأية انتهاكات محددة.

وفي حالة اكتشاف أية انتهاكات، يقوم المدققون على 
الفوز بإخطار الجهات المعنية مثل هيئة قطر لألسواق 

المالية.

3- حماية المساهمين وأصحاب المصلحة
3-1  الشفافية والحماية من تضارب المصالح

يتم التعامل مع الشفافية والحماية من تضارب المصالح 
باعتبارهما عنصرين رئيسيين في إطار حوكمة الشركة 

لمجموعة المستثمرين القطريين.

وعند اندماج هذين المبدأين، فإنهما يؤديان إلى حماية 
أفضل للمستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

وأسست الشركة سياسة أخالقية ضد تضارب المصالح.

هذه السياسة تتيقن من التزام الشركة الدائم بتنفيذ 
في  وتساعد  وسليمة،  وشريفة  عادلة  بطريقة  األعمال 
للمساهمين  المدى  طويلة  المصالح  خدمة  تأكيد 

وأصحاب المصلحة.

مطلقا  والء  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وتتوقع 
من موظفيها وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

قد  ممارسات  بأية  يرتبطوا  أن  ينبغي  ال  ولذلك، 
يؤثر سلبا  قد  مما  الشركة،  أعمال  تتضارب مع مصالح 
الوفاء  مع  تتداخل  قد  التي  تلك  أو  سمعتها،  على 

بالتزاماتهم.

وطورت مجموعة المستثمرين القطريين أيضا سياسة 
المعنية  للسلطات  الكشف  بموجبها  يتم  المكاشفة 
اإلدارة  وأعضاء  موظفو  ينفذها  تجارية  أعمال  أي  عن 

التنفيذية، وأقاربهم أو أي أطراف داخلية.

3-٢ عالقات المستثمرين
أنشئ قسم عالقات المستثمرين من أجل تلبية احتياجات 
ومتطلبات المساهمين والمستثمرين في الوقت المناسب.

بتوفير معلومات في  المستثمرين منوط  قسم عالقات 
الوقت المحدد وتواصل فعال بين الشركة والمساهمين.

هائلة  أهمية  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وتولي 
في  يساعد  وأنه  سيما  ال  االستثمار  عالقات  لقسم 

الحفاظ على عالقات قوية وشفافية مع مساهمينا.

3-3 حقوق المساهمين
تعامل مجموعة المستثمرين القطريين كافة مساهميها 

بأسلوب يتسم بالمساواة.

ويحرص أعضاء مجلس اإلدارة على التيقن من تحقيق 
بنفس  وتمتعهم  المساهمين،  كافة  بين  المساواة 

حوكمة  لقانون   2٩ المادة  مع  يتوافق  بما  الحقوق 
الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية.

لمجموعة  بالغة  أهمية  تمثل  مساهمينا  حماية 
النظام  ذلك  على  ويؤكد  القطريين،  المستثمرين 
واللوائح  للقوانين  تمتثل  التي  للشركة  األساسي 

المتعلقة بذلك.

المستثمرين  لمجموعة  األساسي  النظام  ويحتوي 
المساهمين  لكافة  ضمانات  توفر  أحكاما  القطريين 

لممارسة حقوقهم.

المستثمرين  مجموعة  اعتمدت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
القطريين سياسة تقدم الحماية للمستثمرين وكذلك 

األقليات عند إجراء صفقات كبرى.

وينبغي أن يحصل المساهمون على كافة المعلومات 
ذات الصلة والتي قد تؤثر على استثماراتهم.

الشركة   موقع  على  الدخول  المساهمين  وبإمكان 
على  لالطالع   http://www.qatariinvestors.com
الذي  السنوي  والتقرير  سنوية،  الربع  المالية  التقارير 
يتضمن تقرير حوكمة الشركات لمجموعة المستثمرين 
األساسي،  والنظام  اإلدارة،  مجلس  وميثاق  القطريين، 

ومعلومات بشأن فريق اإلدارة التنفيذية للشركة

وعالوة على ذلك، بحسب المادة 57 من النظام األساسي 
المساهمين  فإن  القطريين،  المستثمرين  لمجموعة 
الذين يمثلون 25 % على األقل من رأس المال يحق لهم 

الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

للمادة 32 من  الى ذلك يحق للمساهمين وفقً  باإلضافة 
نظام حوكمة الشركات والذين يملكون 10٪ على األقل من 

رأس مال الشركة طلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد. 

لهيئة  الشركات  حوكمة  قانون  من   34 للمادة  ووفقا 
بالوكالة مسموح  التصويت  المالية، فإن  قطر لألسواق 

من أجل ضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  يقدم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
مساهمي  على  األرباح  بتوزيع  المتعلقة  اقتراحاتهم 
االجتماع  أثناء  القطريين،  المستثمرين  مجموعة 

السنوي للجمعية العمومية.

مثل هذا التوزيع ُيحدد استنادا على أداء الشركة خالل 
العام.

الجمعية  اجتماعات  حضور  بحق  المساهمون  ويتمتع 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  إلى  أسئلة  وتوجيه  العمومية، 
ال  الذي  النحو  على  إجابات  على  يحصلوا  أن  وينبغي 

يمثل إجحافا لمصالح الشركة.

حقوق المساهمين التي تتعلق بتوزيع أرباحهم تحدد 
بموجب النظام األساسي للشركة.
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3-٤ حقوق اصحاب المصلحة
القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  يحرص 
وأصحاب  المساهمين  كافة  معاملة  من  التأكد  على 
تمييز  أي  دون  بالمساواة  يتسم  نحو  على  المصلحة 

يعتمد على العرق أو الجنس أو الديانة.
تحفيز  أجل  من  بالمكافآت  تتعلق  سياسات  وُوضعت 

ومكافأة الموظفين الذين يظهرون أداء استثنائيا.
تمكين  بغية  مالئمة  آليات  ُوضعت  ذلك،  على  وعالوة 
كافة الموظفين من إبالغ كبار أعضاء اإلدارة التنفيذية 

عن أية سلوكيات مريبة أو غير أخالقية أو غير قانونية.
هذه اآللية تتضمن التأكيد على سرية هذا اإلبالغ بحيث 

ال تؤثر على الموظف المعني باألمر.
ووفقا لذلك، أسست مجموعة المستثمرين القطريين 

سياسة اإلبالغ عن المخالفات.
وتحدد هذه السياسة الحماية واإلطار اللذين يتضمنان، 
في  الموظفين  حق  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 
الكشف عن أي تصرف سيء داخل الشركة مثل إساءة 
وموارد  ألموال  المالئم  غير  االستخدام  أو  استخدام 
مخالفات  أية  أو  القطريين،  المستثمرين  مجموعة 

جنائية..إلخ.

3-٥ اجتماعات الجمعية العمومية
القطريين في  المستثمرين  اجتمع مساهمو مجموعة 

اجتماع جمعية عمومية عادية األربعاء 22 فبراير 2017.

وزارة  من  ممثلين  إشراف  تحت  المذكور حدث  االجتماع 
لمجموعة  الخارجي  المدقق  والتجارة وبحضور  االقتصاد 

المستثمرين القطريين »ديلويت وتوتش«.

وأثناء االجتماع المذكور آنفا، كانت النقاط التالية ضمن 
األجندة:

• االستماع إلى بيان معالي رئيس مجلس اإلدارة وتقرير 
ووضعها  الشركة  ممارسات  بشأن  اإلدارة  مجلس 
المالي للعام المنتهي في 31 ديسمبر وخطة األعمال 

لعام 2017.

• االستماع إلى والتصديق على تقرير المدقق الخارجي 
والحسابات  المالي  الوضع  حول  الشركة  بيان  بشأن 
 31 في  المنتهي  للعام  اإلدارة  مجلس  من  المقدمة 

ديسمبر 2016.

وبيان  للشركة  المالية  البيانات  وتصديق  مناقشة   •
الدخل للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

بتوزيع  الخاصة  اإلدارة  مجلس  توصيات  مناقشة   •
من   %  10 بنسبة  المساهمين  على  النقدية  األرباح 
القيمة اإلسمية لرأس المال، والتي تمثل 1 ريال قطري 

للسهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

بشأن  التزامات  أي  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إعفاء   •
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتحديد   2017 المالية  للسنة  خارجي  مدقق  تعيين   •
أجره.

• مناقشة والتصديق على تقرير حوكمة الشركة لعام 
.2016

3-6 متطلبات االفصاح
الشركات  حوكمة  قانون  من  الرابعة  المادة  ضوء  على 
لهيئة قطر لألسواق المالية، ومن أجل الشفافية الدائمة 
القطريين   المستثمرين  تلتزم مجموعة  مع مساهمينا، 

بجميع عمليات اإلفصاح المطلوبة وفقا لما يلي:

قطر  هيئة  ومتطلبات  تحديثات  آخر  على  استنادا 
لألسواق المالية، أجرت مجموعة المستثمرين القطريين  

تعديالت شملت ما يلي:
• النظام األساسي

• ميثاق مجلس اإلدارة
• ميثاق لجنة التدقيق

• السياسات واإلجراءات الداخلية

على  دائما  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تحرص 
عن  الصادرة  الجديدة  المتطلبات  وتنفيذ  تحديث 
لمصالح  المستمرة  الحماية  أجل  من  المعنية،  الجهات 

الشركة ومساهميها.

وتلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالكشف عن 
أية انتهاكات يتم ارتكابها خالل السنة المالية، وتقديم 
لتفادي  ُتتخذ  التي  العالجية  والتدابير  حدوثها  أسباب 

حدوثها مستقبال.

سياسة  القطريين  المستثمرين  مجموعة  وطورت 
مكافآت تترجم فلسفة مكافآت الشركة إلى سياسات.

مجموعة  موقع  في  )المنشورة  المكافآت  سياسة 
المستثمرين القطريين( تحدد وتوضح خطط المكافآت 
للشركة  المختلفة  المستويات  على  ُتّطبق  التي 
اإلدارة  أعضاء  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  )تتضمن 

التنفيذية(.

هذه السياسة تحدد دليال استرشاديا لمكافآت مجلس 
اإلدارة لضمان العدالة والشفافية.

مصالح  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  وتعكس 
مسائل  االعتبار  في  األخذ  مع  والشركة،  مساهمينا 

معينة تتضمن المهام والمسؤوليات المنوط بها.

على  تساعد  المكافآت  سياسة  فإن  ذلك،  إلى  أضف 
تعزيز األهداف طويلة المدى لحماية مصالح الشركة.

ال ينبغي أن تتجاوز مكافآت مجلس اإلدارة 5% من صافي 
والخصومات  االحتياطات  خصم  بعد  الشركة  أرباح 
القانونية وتوزيع األرباح على مساهمينا وفقا لما تنص 
عليه المادة 18 من قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر 

لألسواق المالية.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المقصودة 
ستتم مراجعتها بواسطة لجنة المكافآت والترشيح.

لجنة المكافآت والترشيح ستقدم ذلك لرئيس مجلس 
االقتراح خالل  تقديم هذا  يتم  أن  لدراسته، على  اإلدارة 

االجتماع السنوي للجمعية العمومية للموافقة عليه.

ُتقترح من  التنفيذية سوف  اإلدارة  مكافآت كبار أعضاء 
خالل لجنة المكافآت والترشيح، مع األخذ في الحسبان 
والسلطات  باألهداف  المتعلقة  والمسؤوليات  المهام 

المفوضة..إلخ.

للبت  االقتراح  هذا  مثل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويراجع 
في الموافقة عليه، علما بأن أية مكافآت تخصص لكبار 
أعضاء اإلدارة التنفيذية ستتم إدارتها وتسجيلها على 

أساس شهري.

ونظام  المخاطر  إدارة  تدابير  بكشف  يتعلق  وفيما 
على  اإلشراف  ذلك  في  بما  للشركة،  الداخلي  الرقابة 
صلة،  ذات  معلومات  وأية  واالستثمار،  المالية،  الشؤون 
الرقابة  بنظام  الخاص  الجزء  إلى  الرجوع  يمكن  فضال 

الداخلي وإدارة المخاطر.

وفيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة المرتبطة بواجبات 
بلجان  المتعلق  الجزء  إلى  الرجوع  يمكن  فضال  اللجنة، 

مجلس اإلدارة.

يصدرها  صلة  ذات  توصية  أي  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
خالل  ذلك  وفقا  مشاركتها  ستتم  اإلدارة  مجلس 

االجتماع القادم للجمعية العمومية.

تتبعها  التي  اإلجراءات  كشف  سياسة  إلى  وباإلشارة   
وتحليل  المخاطر،  وإدارة  وتقييم  تحديد  في  الشركة 
عوامل المخاطر التي تجابه الشركة، ومناقشة األنظمة 
أوغير  الجذرية  السوق  تغييرات  لمواجهة  الموضوعة 
المتوقعة، فضال يمكن الرجوع إلى الجزء الخاص بنظام 

التحكم الداخلي وإدارة المخاطر.

القطريين  المستثمرين  إدارة مجموعة  ويؤمن مجلس 
مجلس  فاعلية  لتعزيز  ضرورية  األداء  تقييم  عملية  أن 

اإلدارة.

مجلس  أن  إلى  تنفيذه  تم  الذي  األداء  تقييم  وَخُلص 
اإلدارة ولجانه ما زالوا فّعالين في الوفاء بمسؤولياتهم 
على النحو المالئم، وإلى أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة 
اجتماعات  فعالة خالل  إظهار مساهمة  في  مستمرون 

مجلس اإلدارة.

على  تنفيذه  جرى  التي  اإلدارة  مجلس  أداء  تقييم  وركز 
عوامل هامة مثل إستراتيجية القيادة، واألداء، والتشكيل، 

والمهارات، والخبرة، واللجان، والتخطيط، والتنظيم.

وبدأت عملية التقييم من خالل لجنة المكافآت والترشيح، 
وقدم لها سكرتير مجلس اإلدارة التسهيالت المطلوبة.

التحسن  من  للتيقن  هامة  عملية  هو  األداء  تقييم 
أن  من  والتأكد  اإلدارة،  مجلس  أداء  في  المستمر 

المتطلبات  مع  تتماشى  اإلدارة  مجلس  ممارسات 
التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.

القطريين  المستثمرين  مجموعة  إدارة  مجلس  ووضع 
أهدافا على مستوى الشركة تتماشى مع رؤية الشركة، 

والمهمة، واإلستراتيجيات.

سعيا وراء تلك األهداف، تواجه المؤسسة أحداثا وظروفا 
قد تهدد تحقيقها.

ولكي نخفف من تلك المخاطر، فقد تم تصميم وتنفيذ 
نظام فعال للرقابة الداخلية.

لتلك  انتهاكات  أية  تحدث  لم   ،2017 المالية  السنة  وأثناء 
الضوابط بشكل قد يؤثر على األداء المالي ووضع الشركة.

وأعدت الشركة تقرير حوكمة الشركة هذا بما يتماشى 
القانونية  والكيانات  الشركات  حوكمة  قانون  مع 

المدرجة في السوق الرئيسي.

ومن ثم، فإن مجموعة المستثمرين القطريين تتمسك 
للتطبيق،  القابلة  السوقية  اللوائح  لكافة  وتتمثل 

وقوانين ومتطلبات المكاشفة.

المرتبطة  القضائية  الدعاوى  بكشف  يتعلق  وفيما 
مع  يتماشى  بما  القطريين  المستثمرين  بمجموعة 
المالية)المؤرخة  واألوراق  العروض  قواعد  52 من  المادة 
عملية  تتم  أن  اإلدارة  مجلس  قرر   ،)2010 نوفمبر  بتاريخ 
الكشف عن الدعاوى القضائية لكل حالة على حدة بعد 

تقييم المخاطر المرتبطة بمصالح الشركة.

المرتبطة  القضايا  من  الكبير  العدد  بسبب  ثم،  ومن 
والتي تدور حول مواضيع مشابهة،  البعض،  ببعضها 
األحكام  القطريين تكشف  المستثمرين  فإن مجموعة 

النهائية وفقا لذلك.

أي  يجلب  لن  الكشف عن قضايا مشابهة  فإن  ولذلك، 
فائدة لمساهمينا أو يحميهم.

باإلشارة إلى كشف المعامالت بين األطراف ذات الصلة، 
عليها  المنصوص  المكاشفة  إلى  الرجوع  يمكن  فضال 

في بياناتنا المالية.

المستثمرين  مجموعة  طورت  فقد  ذلك،  على  وعالوة 
القطريين سياسة تتعلق بالمعامالت بين األطراف المعنية.

وتتبع هذه السياسة المتطلبات المنصوص عليها في 
قانون الشركات وكذلك المتطلبات المدرجة في بورصة 

قطر.

األخرى،  الداخلية  والسياسات  السياسة  وبهذه 
دائما  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تستهدف 
االحترافية  الممارسات  أفضل  خالل  من  األهداف  تلبية 

والحوكمة الجيدة.

رئيس مجلس اإلدارة
عبداهلل بن ناصر المسند 
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سنوي ٢٠١٧
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المـؤشـرات المـاليـة

صافي الدخل
الدخل الصافي في العام 2017

بلغ 253 مليون ريال قطري
في مقابل 277 مليون ريال قطري

في العام 2016.

277

2016 2017

253
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ط

ل ق
ريا

ن 
يو

مل

الدخل التشغيلي
خالل العام 2017 بلغ اإليراد الكلي 

التشغيلي 73٩ مليون ريال قطري 
 مقارنة مع 825 مليون ريال

العام 2016.
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سنوي ٢٠١٧
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2.23
ري2.04

ط
ل ق

ريا

المـؤشـرات المـاليـة

العائد األلساسي للسهم الواحد
الدخل الصافي في العام 2017
 العائد األساسي على السهم
 بلغ 2.04 ريال قطري مقارنة مع

2.23 ريال في العام 2016 .

2016 2017

2.534
2.657
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ريا

ن 
يو

بل

حقوق المساهم
 حقوق المساهمين

 بلغت 2.657 مليار ريال قطري
 مع نهايه عام 2017 مقارنة مع

2.534 مليار ريال في العام 2016 .

2016 2017
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سنوي ٢٠١٧
ش.م.ق( - التقرير ال

ن )
طريي

ن الق
ستثمري

مجموعة الم

تقرير مدقـق
الحسـابـات المستقـل

شركة  المجموعة،  قبل  من  المستخدم  المستقل  المثمن 
محلية معروفة، لها خبرة كبيرة في سوق العقارات. لقد قمنا 
ناقشنا  لقد  المجموعة.  وموضوعية  وقدرات  كفاءة  بتقييم 
أيضًا نطاق عملهم وراجعنا بنود مهمتهم من أجل التحقق 
قمنا  لقد  عادية.  غير  رسوم  ترتيبات  أو  بنود  وجود  من عدم 
العقارات  تقييم  عليها  يقوم  التي  البيانات  مدخالت  بإختبار 
اإليجار،  إيرادات  ذلك  في  بما  العقارات،  من  لعينة  االستثمارية 
مع  المطابقة  خالل  من  والرأسمالية،  التشغيلية  النفقات 
المستندات المؤيدة لتقييم موثوقية وإكتمال ودقة البيانات 
األساسية. لقد قمنا بتقييم اإلفتراضات المستخدمة واألسباب 
وراء عدد من الحركات الكبيرة في التقييمات. وهذه التقييمات 
ذات صلة في المقام األول باإلفتراضات على مدار السنة. لقد 
قمنا أيضًا بالمقارنة بين عينة من التقييمات وتوقعات السوق 
بذلك  القيام  خالل  فروق.  أي  وإختبرنا  مستقل  بشكل  لدينا 
إستخدمنا دليل من بيانات سوق مقارن، وركزنا بشكل محدد 
الرأسمالية أعلى أو  على العقارات حيث كان النمو في القيم 

أقل من توقعاتنا بناء على مؤشرات السوق.

الداخلي  القانوني  المستشار  مع  المسألة  هذه  ناقشنا  لقد 
فهم  أجل  من  المتاحة  الخارجية  المعلومات  على  وإطلعنا 
الموقف األخير من اإلجراءات وتقييم وجهة نظر اإلدارة لمدى قوة 
الحصول  تم  التي  األدلة  المجموعة. من خالل  أي مطالبات ضد 
عليها إتفقنا مع قرار اإلدارة بعدم تكوين مخصص. ومع ذلك ال 

يخلو األمر من الخطر نظرًا لعدم اليقين المتضمن فيه.

لقد قمنا أيضًا بتقييم اإلفصاحات المقدمة من أجل تحديد ما 
إذا كانت اإلفصاحات واضحة بشكل كافي بشأن عدم اليقين 

الذي كان موجود.
كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور أمور التدقيق الرئيسية

التدقيق الرئيسية؟

تمتلك المجموعة شهرة بمبلغ وقدره 314.457.585 ريال قطري 
سابقة  إستحواذ  عمليات  عن  ناتج   2017 ديسمبر   31 في  كما 
القيمة  تدني  بإحتمال  يتعلق  خطر  هناك  التابعة.  للشركات 
الدفترية للشهرة نظرًا لألحكام المطلوبة من اإلدارة المتعلقة 
لإلسترداد.  القابلة  القيمة  لتحديد  المستخدمة  باإلفتراضات 
النقد،  توليد  وحدات  تحديد  الرئيسية  األحكام  تشمل 
المستقبل  في  النقدي  التدفق  توقعات  في  النمو  ومعدالت 
نسب  أن  حيث  الطويل،  المدى  أو  القصير  المدى  على  سواء 
التغيرات  تأثير  تحديد  ويتم  التوقعات  لهذه  الخصم مطبقة 

المحتملة بشكل معقول في هذه اإلفتراضات.

بتقييم مدى كفاية تصميم وتنفيذ  لقد قمنا خالل تدقيقنا 
الرقابة على مراقبة القيمة الدفترية للشهرة. بشكل مستقل 
داخل  النقد  توليد  لوحدات  اإلدارة  تقييم  وإختبار  تحديد  تم 
المجموعة على أساس مراجعة التدفقات النقدية في التقرير 
المجموعة.  لهيكل  وفهمنا  اإلدارة،  قبل  من  المعد  الداخلي 
لقد قمنا بإختبار اإلفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة في 
تقييم  إستخدام متخصصي  القيمة عن طريق  تدني  تقييم 
ضمن فريق التدقيق لقياس معدل الخصم للبيانات المتاحة 
األقران،  تحليل مجموعة  مع  إلى جنب  بشكل مستقل، جنبًا 
التدفقات  توقعات  عليها  تقوم  التي  لإلفتراضات  وفهمنا 
النقدية للمجموعة، واألداء التاريخي للشركات. حيث أننا قمنا 
التدني  نموذج  من  بالتحقق  قمنا  فقد  اإلفتراضات،  بتدقيق 
لقد  حسابيًا.  دقته  ومن  اإلدارة  إفتراضات  أساس  على  المعد 
قمنا بإختبار مدى مالءمة حساسيات اإلدارة على أساس عملنا 
وإعادة حساب هذه  األساسية،  اإلفتراضات  به على  الذي قمنا 

السيناريوهات ذات الحساسية.

التجارية  العقارية  األصول  من  محفظة  المجموعة  تمتلك 
ديسمبر   31 في  قطري  ريال   769.138.673 قيمتها  تبلغ  التي 
الممتلكات  من  عدد  ذلك  في  بما  المحفظة  تقييم  إن   .2017
بشكل  اقتراحات  مجموعة  على  معتمدة  هي  اإلنشاء،  تحت 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الفرضيات.  من  عدد  على  وترتكز  كبير 
بطبيعته  مستقل  للمجموعة  العقارية  المحفظة  تقييم 
الممتلكات، من بين عوامل  الفردية لكل من  نظرًا للطبيعة 
أخرى، وموقعها، وعائدات اإليجار المستقبلية المتوقعة لتلك 
خارجي  مثمن  المجموعة  تستخدم  خصيصًا.  الممتلكات 

مؤهل مهنيًا لتحديد القيمة العادلة لمحفظة المجموعة.

ويتم  القانونية،  اإلجراءات  من  عدد  في  المجموعة  تعمل 
مطالبات  هناك   .  )34( إيضاح  في  أهمية  األكثر  عن  اإلفصاح 
قد يكون لها تأثير على نتائج المجموعة إذا تحققت المخاطر 

المحتملة.

السادة/ المساهمين                 المحترمين 
مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق(

الدوحة - قطر

تقرير عن التدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي

المستثمرين  لمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا 
القطريين )ش.م.ق( ) »الشركة« ( وشركاتها التابعة )ويشار إليها 
معأ بـ »المجموعة«( والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما 
وبنود  الخسائر  أو  االرباح  بيان  من  وكل   ،2017 ديسمبر   31 في 
حقوق  في  التغيرات  وبيان  الموحدة،  األخرى  الشامل  الدخل 
للسنة  الموحد  النقدية  التدفقات  وبيان  الموحد  المساهمين 
الهامة  المحاسبية  التاريخ وملخص للسياسات  المنتهية بذلك 

ومعلومات إيضاحية أخرى.

بصورة  تظهر  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  إن  رأينا،  في 
الموحد  المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة، 
الموحد  المالي  وألدائها   ،2017 ديسمبر   31 في  كما  للمجموعة 
وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الــرأي

لقــد قمنــــا بتدقيقنــــا وفقــــًا للمعــــاييــر الــدوليـــة للتدقــيق. إن 
مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة »مسؤولية 
مدقــق الحسابــات« حــول تدقيــق البيانــات الماليـة الموحدة من 
تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك 
الدوليـــة لمجلــس المحاسبيــن »قــواعــد السلــوك للمحــاسبيــن 
المهنييــن« وقــواعــد السلــوك المهنــي والمتعلقــة بتدقيقنـــا 
للبيانات المالية للمجموعة، نطاق االختصاص المحلي. هذا، وقد 
التزمنـــا بمسؤولياتنــا األخالقية األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات. 
ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية 

ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر 
المالية  للفترة  الموحدة  المالية  للبيانات  تدقيقنا  في  أهمية 
الحالية. وتم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية 
رأيا منفصال  رأينا حولها، وال نبدي  الموحدة ككل، وفي تكوين 

بشأنها.

معلومات أخرى 

تتكون  األخرى.  المعلومات  عن  المسؤول  هو  اإلدارة  مجلس  إن 
الحصول  تم  الذي  اإلدارة،  مجلس  تقرير  من  األخرى  المعلومات 
التقرير  إلى  باإلضافة  الحسابات  مراقب  تقرير  تاريخ  قبل  عليه 
إن  التاريخ.  ذلك  بعد  عليه  الحصول  نتوقع  الذي  السنوي 
وتقرير  الموحدة  المالية  البيانات  تتضمن  ال  األخرى  المعلومات 

مراقب الحسابات حولها. 

المعلومات  يتناول  ال  الموحدة  المالية  البيانات  حول  رأينا  إن 
األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في 
االطالع على المعلومات األخرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد 
مع  جوهرًيا  متوافقة  غير  األخرى  المعلومات  هذه  كانت  إذا  ما 
البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء 
أنها  أخرى  بطريقة  يتضح  التي  تلك  أو  التدقيق،  بأعمال  قيامنا 

تتضمن أخطاًء مادية. 

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى، فإنه 
قمنا  التي  األعمال  إلى  استناًدا  ذلك،  اإلفصاح عن  علينا  يتعين 
عليها  حصلنا  التي  األخرى  المعلومات  بهذه  يتعلق  فيما  بها 
قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن. 

اعداد  في  الحوكمة  على  والقيمين  اإلدارة  مسؤوليات 
البيانات المالية الموحدة للمجموعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة 
المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها 
وضع  من  وكذلك  القطري،  التجارية  الشركات  قانون  وأحكام 
نظام الرقابة الداخلية التي تجدها االدارة ضرورية لتمكنها من 
أخطاء  من  خالية  عادلة  بصورة  الموحدة  المالية  البيانات  اعداد 

جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن االدارة المسؤولة عن تقييم 
قدرة المجموعة على االستمرار كمجموعة مستمرة واالفصاح متى 
مبدأ  واعتماد  باالستمراريـــة  المتعلقة  المسائل  عن  مناسًبا،  كان 
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سنوي ٢٠١٧
ش.م.ق( - التقرير ال

ن )
طريي

ن الق
ستثمري

مجموعة الم

2016  2017 إيضاحات   
ريـال قطري ريـال قطري    

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

2.485.934.575  2.424.989.206  5 ممتلكات ومصنع ومعدات 
748.521.021  769.138.673  6 إستثمارات عقارية 

314.457.585  314.457.585  7 شهرة  
75.648.777  84.962.250  8 إستثمارات في شركات زميلة 

2.463.338  3.040.055  9 إستثمارات مالية متاحة للبيع 
3.627.025.296  3.596.587.769 إجمالي الموجودات غير المتداولة  

الموجودات المتداولة
203.021.656  301.352.108  10 مخزون 

17.311.365  18.334.834  11 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
35.940.247  36.973.007  12 دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 

1.256.232  948.762 13 )أ(  مطلوب من أطراف ذات عالقة 
234.725.163  243.377.886  14 ذمم مدينة  

2.973.028  4.448.282 مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود  
475.530.437  379.128.926  15 النقد وشبه النقد 

970.758.128  984.563.805 إجمالي الموجودات المتداولة  
4.597.783.424  4.581.151.574 إجمالي الموجودات  

حقوق المساهمين 
1.243.267.780  1.243.267.780  16 رأس المال 
595.832.508  621.138.267  17 إحتياطي قانوني 
571.035.938  699.216.240 أرباح مدورة  
124.326.778  93.245.084 توزيعات أرباح مقترحة  

2.534.463.004  2.656.867.371 إجمالي حقوق المساهمين  

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

1.622.213.233  1.343.603.690  18 قروض إسالمية 
8.411.414  8.742.398  19 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

1.630.624.647  1.352.346.088 إجمالي المطلوبات غير المتداولة  

المطلوبات المتداولة
159.204.372  287.096.412  18 قروض إسالمية 
88.585.299  51.712.696  20 ذمم دائنة  

344.815  344.815 13 )ب(  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
22.244.021  28.183.238 محتجزات دائنة  

690.818  70.843  21 أوراق دفع 
161.626.448  204.530.111  22 مستحقات وذمم دائنة أخرى 

432.695.773  571.938.115 إجمالي المطلوبات المتداولة   
2.063.320.420  1.924.284.203 إجمالي المطلوبات  

4.597.783.424  4.581.151.574 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات  

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في 25 يناير 2018 وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم:

عبداهلل بن ناصر المسند 
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

بيـان المـركـز المالـي الموحـد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أو  المجموعة  تصفية  اإلدارة  تنوي  لم  ما  المحاسبي،  االستمراريــة 
وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

التقارير  إعداد  مسار  على  اإلشراف  عن  مسؤولة  اإلدارة  وتعتبر 
المالية الموحدة للمجموعة.

المالية  البيانات  تدقيق  حول  الحسابات  مدقق  مسؤوليات 
الموحدة

كانت  إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  بالحصول  تتمثل  غايتنا  إن 
البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، 
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق 
من  عاٍل  مستوى  هو  المعقول  التأكيد  ان  رأينا.  يشمل  الذي 
التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير 
الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال 
وتعتبر  الخطأ،  عن  أو  االحتيال  عن  االخطاء  تنشأ  وقد  وجوده. 
جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها 
بناًء على  المستخدمين  المتخذة من  االقتصادية  القرارات  على 

هذه البيانات المالية الموحدة.

الدولية، فإننا  التدقيق  التدقيق وفقا لمعايير  كجزء من عملية 
نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة 

التدقيق. كما نقوم أيضا:

• تحديـد وتقييــم مخاطــر االخطـاء الجوهريــة في البيانـات الماليــة 
الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، من خالل 
التقييم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر 
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. 
ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق 
تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، 
الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من  الرقابة  • باإلطالع على نظام 
ولكن  الظروف،  حسب  مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم  أجل 

ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 

ومعقولية  المتبعة  المحاسبيــة  السياسات  مالءمة  بتقييم   •
من  المعدة  بها  المتعلقة  واإليضاحات  المحاسبية  التقديرات 

قبل اإلدارة.

االسـتمراريـة  لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مالءمة  مدى  بـإستنتـاج   •
المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 
في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث 
أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على 
بوجود حالة جوهرية من عدم  اإلستنتاج  االستمرار. وفي حال 
اإليضاحات  إلى  تقريرنا  اإلنتباه في  لفت  يتوجب علينا  اليقين، 
حال  في  أو،  الموحدة،  المالية  البيانات  في  الواردة  الصلة  ذات 
رأينا.  تعديل  علينا  يتوجب  كافية  غير  اإليضاحات  هذه  كانت 
تم  التي  التدقيق  أدلة  على  استنتاجاتنا  في  ونعتمد  هذا 
الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث 
أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة 

على أساس مبدأ االستمرارية.

• تقييم العــرض الشامــل للبيانــات الماليــة المــوحــدة وهيكلــها 
إذا  وفيما  اإليضاحات،  ذلك  بما في  فيها،  المتضمنة  والبيانات 
كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات 

العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول   •
داخل  التجارية  األنشطة  أو  الجهات  من  المالية  بالمعلومات 
نحن  الموحدة.  المالية  القوائم  حول  الرأي  إلبداء  المجموعة 
المراجعة للمجموعة.  التوجيه واإلشراف وإجراء  مسؤولون عن 

ونحن ال نزال المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.

على  يتعلق،  فيما  الحوكمة  على  القيمين  مع  بالتواصل  نقوم 
سبيل المثال ال الحصر، بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، 
بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا 

من خالل تدقيقنا.

امتثالنا  ببيان يظهر  الحوكمة  القيمين على  باطالع  نقوم  كما 
والتواصل  باالستقاللية،  المتعلقة  المهني  السلوك  لقواعد 
التي  المسائل  من  وغيرها  العالقات  جميع  بخصوص  معهم 
استقالليتنا  على  معقوًلا  تأثيًرا  تؤثر  قد  أنها  االعتقاد  يحتمل 

وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسًبا. 

من االمور التي تم التواصل بشأنها مع القيمين على الحوكمة، 
تدقيق  في  األكبر  األثر  لها  كان  التي  االمور  هذه  بتحديد  نقوم 
البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق 
رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق 
إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما 
نقرر في حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معين في 
تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق 

المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

برأينا أيضًا، وحسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري، 
التحقق  تم  منتظمة،  محاسبية  بسجالت  تحتفظ  المجموعة  أن 
تقرير  محتويات  وأن  الواجب.  النحو  على  المخزون  من  المادي 
مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة. لقد 
ضرورية  رأيناها  التي  واإليضاحات  المعلومات  كافة  على  حصلنا 
التي توافرت لدينا، لم  المعلومات  ألغراض تدقيقنا. وفي حدود 
تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية 
القطري أو النظام األساسي للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل 

جوهري عل نشاط المجموعة أو في مركزها المالي.

عن ديلويت آند توش
في الدوحة - قطر

فرع قطر
25 يناير 2018

ولـيـد سـليم
شــريــك

سجل مراقبي الحسابات رقم )319(
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ن المـوحـد
سـاهمي

ي حقـوق الم
ت ف

بيــان التغيـرا
سمبر ٢٠١٧

ي ٣١ دي
هية ف

سنة المنت
لل

2016  2017 إيضاحات   
ريـال قطري ريـال قطري    

825.091.868  739.118.953  23 إيرادات 
)422.047.168(  )375.596.142(  24 تكلفة اإليرادات  

403.044.700  363.522.811 مجمل الربح  

7.189.601  6.600.508 إيرادات إيجار  
25.699.403  19.413.574  8 حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة 

577.735  507.760 إيرادات اإلستثمار  
)36.317.832(  )13.198.046(  6 صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

)9.074.092(  )9.197.592(  25 مصاريف بيع وتوزيع 
)71.792.341(  )70.524.261(  26 مصاريف إدارية وعمومية 
)50.550.721(  )55.769.801( تكاليف تمويل  

6.409.877  9.128.484 العائد من الودائع قصيرة األجل وحسابات توفير  
1.848.302  2.574.148 إيرادات أخرى  

277.034.632  253.057.585 صافي ربح السنة  
بنود الدخل الشامل األخرى

-  - بنود الدخل الشامل األخرى للسنة  

277.034.632  253.057.585 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

2.23  2.04  28 العائد األساسي والمخفف على السهم الواحد 

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل 
الشامل األخرى الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

ت المالية الموحدة
ن هذه البيانا

ل جزءًا م
ك

ش
ت المرفقة ت

ضاحا
إن اإلي

ت
عا

توزي
أرباح 

ي 
ط

إحتيا
س المال 

رأ
 

المجموع
أرباح مقترحة 

دورة 
م

ي 
القانون

 
 

طري
ريـال ق

طري 
ريـال ق

طري 
ريـال ق

طري 
ريـال ق

طري 
ريـال ق

 

2.419.762.711
 155.408.473

 452.957.413
 568.129.045

 1.243.267.780
ي 1 يناير 2016 

صيد ف
الر

277.034.632
 -

 277.034.632
 -

 -
سنة 

ي ربح ال
صاف

-
 -

 -
 -

 -
سنة 

ل األخرى لل
شام

ل ال
بنود الدخ

277.034.632
 -

 277.034.632
 -

 -
سنة 

ل لل
شام

ل ال
دخ

ي ال
إجمال

)155.408.473(
 )155.408.473(

 -
 -

 -
ن 

ساهمي
ت أرباح مدفوعة للم

توزيعا
-

 124.326.778
 )124.326.778(

 -
 -

ن 
ساهمي

ت أرباح مقترحة للم
توزيعا

)6.925.866(
 -

 )6.925.866(
 -

 -
ضاح 27( 

ضية واإلجتماعية )إي
ت الريا

ساهما
صندوق الم

-
 -

 )27.703.463(
 27.703.463

 -
ضاح 17( 

ي )إي
ي القانون

ط
ت لإلحتيا

تحويال

2.534.463.004
 124.326.778

 571.035.938
 595.832.508

 1.243.267.780
سمبر 2016  

ي 31 دي
د ف

صي
الر

253.057.585
 -

 253.057.585
 -

 -
سنة 

ي ربح ال
صاف

-
 -

 -
 -

 -
سنة  

ل األخرى لل
شام

ل ال
بنود الدخ

253.057.585
 -

 253.057.585
 -

 -
سنة 

ل لل
شام

ل ال
دخ

ي ال
إجمال

 )124.326.778(
 )124.326.778(

 -
 -

 -
ن 

ساهمي
ت أرباح مدفوعة للم

توزيعا
-

 93.245.084
 )93.245.084(

 -
 -

ن 
ساهمي

ت أرباح مقترحة للم
توزيعا

)6.326.440(
 -

 )6.326.440(
 -

 -
ضاح 27( 

ضية واإلجتماعية )إي
ت الريا

ساهما
صندوق الم

-
 -

 )25.305.759(
 25.305.759

 -
ضاح 17( 

ي )إي
ي القانون

ط
ت لإلحتيا

تحويال

2.656.867.371
 93.245.084

 699.216.240
 621.138.267

 1.243.267.780
سمبر 2017  

ي 31 دي
د ف

صي
الر
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نسبة بلد  إسم الشركة التابعة  
النشاط الرئيسي الملكية  التأسيس   

االستثمار العقاري  %100 قطر  مجموعة المستثمرين القطريين العقارية )ش.م.م( 

التجارة في مواد البناء والمعدات    %100 قطر   شركة المستثمر )ش.م.م( 
والحافالت    

تجاره وخدمات   %100 قطر  المجموعة القطريه لإلستثمار )ش.م.م( 

شركة مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات
خدمات الشحن البحري  %100 قطر  البحرية )كيو آي جي البحرية( )ش.م.م( 

شركة مجموعة المستثمرين القطريين للتكنولوجيا
خدمات تكنولوجيا المعلومات  %100 قطر  )كيو آي جي تكنولوجي( )ش.م.م( 

شركة مجموعة المستثمرين القطريين العالمية
تمثيل شركات عالمية  %100 قطر  )كيو آي جي العالمية( )ش.م.م( 

تمثيل شركات عالمية  %100 قطر  شركة مجموعة المستثمرين القطريين للتجارة )ش.م.م( 

مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية
الخدمات المالية  %100 قطر  )كيو آي جي للخدمات المالية( )ش.م.م( 

أعمال المعدات الصناعية  %100 قطر  مجموعة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع )ش.م.م( 

مجموعة المستثمرين القطريين للصناعات الخفيفة
أعمال تجهيزات صناعية ميكانيكية    %100 قطر  )كيو آي جي للصناعات الخفيفة( )ش.م.م( 

وهندسية    

مجموعة المستثمرين القطريين الصناعية
أعمال التجهيزات الصناعية     %100 قطر  )كيو آي جي الصناعية( )ش.م.م( 

)ميكانيكية/هندسية(    

مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات العامة
مقاوالت إنشاء المباني  %100 قطر  )كيو آي جي للخدمات( )ش.م.م( 

100%  توكيالت و تمثيل شركات  قطر  مجموعة استثمارات قطر )ش.م.م( 

1.  التأسيس والنشاط

)»الشركة«( وهي  القطريين  المستثمرين  مجموعة  تأسست 
شركة مساهمة قطرية في دولة قطر في 4 مايو 2006 وفقًا 
لقانون الشركات التجارية القطري وألحكام النظام األساسي.  

تعمل الشركة بموجب سجل تجاري تحت رقم )32831(. 

رئيسية أنشطة اإلستثمار في األسهم  الشركة بصفة  تزاول 
الشركات  إدارة  في  المشاركة  المالية،  واألوراق  والسندات 

واألعمال  اإلختراع  براءات  وتملك  العقارات  وتملك  لها  التابعة 
التجارية واإلمتيازات وتأجيرها. 

شارع  السيل،  وادي  في  للشركة  الرئيسي  المكتب  عنوان 
اإلستقالل الدوحة - قطر.

المالية  البيانات  من  كل  الموحدة  المالية  البيانات  تتضمن 
)ويشار  بالكامل  المملوكة  التابعة  شركاتها  وكافة  للشركة 

إليها مجتمعة بـ »المجموعة«(.

2016  2017 إيضاحات   
ريـال قطري ريـال قطري    

األنشطة التشغيلية
277.034.632  253.057.585 صافي ربح السنة   

تعديالت:
1.186.533  - إطفاء موجودات غير ملموسة  

85.768.776  91.125.848  5 إستهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
50.550.721  55.769.801 تكاليف تمويل   

)25.699.403(  )19.413.574(  8 حصة األرباح من شركات زميلة 
3.020.825  21.416.022  5 شطب ممتلكات ومصنع ومعدات 

8.994.366  1.458.004  10 صافي المخصص المسجل لبضاعة قديمة وبطيئة الحركة 
80.419  1.229.344  14 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

)359.300(  - الربح من إستبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات  
صافي الحركة من التغير

36.317.832  13.198.046  6 في القيمة العادلة الستثمارات عقارية 
1.325.951  1.889.808  19 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

438.221.352  419.730.884   
التغيرات في رأس المال العامل:

)46.440.790(  )99.788.456( مخزون  
)2.763.006(  )1.023.469( مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  

14.176.710  )1.032.760( دفعات مقدمة لمقاولين وموردين  
)148.705(  307.470 مطلوب من أطراف ذات عالقة  

)56.670.678(  )9.882.067( ذمم مدينة  
2.062.186  )1.475.254( مبالغ مطلوبة من عمالء مقابل أعمال عقود   

)4.329.628(  )36.872.603( ذمم دائنة   
60.118  -- مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  

8.670.837  5.939.217 محتجزات دائنة  
30.308.724  35.232.541 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  

383.147.120  311.135.503 النقد الناتج من التشغيل  
)654.973(  )1.558.824(  19 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

)45.102.938(  )48.608.114( تكلفة تمويل مدفوعة  
337.389.209  260.968.565 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

األنشطة اإلستثمارية
359.300  - المتحصل من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات  

)78.051.571(  )57.785.839(  5 شراء ممتلكات ومصنع ومعدات 
)103.867.942(  )27.626.360(  6 شراء إستثمارات عقارية 

)117(  )576.717( إضافات إلى إستثمارات مالية متاحة للبيع  
17.065.578  10.100.101  8 توزيعات أرباح من اإلستثمار في شركات زميلة 

)164.494.752(  )75.888.815( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية  
األنشطة التمويلية

1.686.400.915  - المتحصل من قروض إسالمية   
)1.613.051.723(  )157.879.189( سداد قروض إسالمية  

)6.298.867(  )6.925.866( المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية  
)518.294(  )619.975( أوراق دفع  

)155.408.473(  )124.326.778( توزيعات أرباح للمساهمين  
)88.876.442(  )289.751.808( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

84.018.015  )104.672.058( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وشبه النقد غير المقيد  
353.642.626  437.660.641 النقد وشبه النقد غير المقيد في بداية السنة   
437.660.641  332.988.583  15 النقد وشبه النقد غير المقيد في نهاية السنة  

بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

تمتلك الشركة 100% من المساهمة والسيطرة على الشركات التالي ذكرها كما في 31 ديسمبر 2017 :

تتضمن القائمة أعاله على شركات تملك إستثمارات في شركات تابعة تسيطر عليها المجموعة كشركة الخليج لإلسمنت )ش.م.م( 
والشركة الدولية التقنية للتجارة )ش.م.م( والشركة القطرية لألنظمة واإلستشارات األمنية )ش.م.م(.
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2.  تطبيـق المعاييـر الدوليـة للتقارير المالية الجديدة 
والمعدلة

2.1  المعـايير الدوليــة للتقـاريـــر الماليــة الجــديدــة 
والمعـّدلة التي تم تطبيقهــا وليس لهــا تأثيــر 

هـام على البيانات المالية الموحدة
الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تطبيق  تم 
والمعّدلة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة والتي 
أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 
المعايير  هذه  تطبيق  عن  ينتج  لم   .2017 يناير   1 بعد  أو 
الجديدة والمعّدلة أي تأثير هام على المبالغ المدرجة في 
الحالية أو السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على  السنة 

محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

•   تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )٧( 
البدء في اإلفصاح

مرة  ألول  التعديالت  هذه  بتطبيق  المجموعة  قامت 
من  التعديالت  هذه  تتطلب  الحالية.  السنة  خالل 
مستخدمي  تمكن  إفصاحات  تقدم  بأن  المجموعة 
المطلوبات  في  التغيرات  تقييم  من  المالية  البيانات 
الناتجة عن األنشطة التمويلية النقدية وغير النقدية.

األنشطة  من  الناتجة  المجموعة  مطلوبات  تتكون 
ويرد   .)18 )إيضاح  إسالمية  قروض  من  التمويلية 
اإلفتتاحية  األرصدة  بين  تسوية   18 رقم  اإليضاح  في 
والختامية لهذه البنود. وتماشيًا مع األحكام اإلنتقالية 
معلومات  عن  المجموعة  تكشف  لم  للتعديالت، 
اإليضاح  إلى  وباإلضافة  السابقة.  الفترة  عن  مقارنة 
اإلضافي رقم 18، لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي 

تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

•   تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )١٢( 
اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير 
التعديالت  هذه  بتطبيق  المجموعة  قامت  المحققة 
التعديالت  توضح  الحالية.  السنة  خالل  مرة  لألول 
كيف يجب على المجموعة تقييم إحتمال وجود أرباح 
يمكن  مستقباًل  للضريبة  خاضعة  كافية  مستقبلية 

أن تستخدم بها فرق مؤقت قابل للخصم.
لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي أثر على البيانات 

المالية الموحدة للمجموعة.

•   دورة التحسينات السنوية ٢٠١4 - ٢٠١6 على المعايير 
الدولية للتقارير المالية

المعيار  على  التعديالت  بتطبيق  المجموعة  قامت 
الدولي للتقارير المالية رقم 12 المدرج تحت التحسينات 
المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية 
إن  الحالية.  السنة  خالل  األولى  للمرة   2016-2014 دورة 
التعديالت األخرى المدرجة في هذه التحسينات ال زالت 
غير فعالة و غير إلزامية ولم يتم تطبيقها من قبل 

المجموعة )إفصاح 2.2(.

يشير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 إلى أنه ال 
يتعين على المجموعة تقديم معلومات مالية موجزة 
عن الحصص في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة 
أو المشاريع المشتركة المصنفة كمحتفظ بها للبيع 
)أو المدرجة ضمن مجموعة إستبعاد مصنفة(. توضح 
متطلبات  من  الوحيد  التنازل  هو  هذا  إن  التعديالت 

اإلفصاح للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12.

البيانات  على  له  تأثير  ال  التعديالت  هذه  تطبيق  إن 
المالية الموحدة للمجموعة حيث لم يتم تصنيف أي 
من حصص المجموعة في هذه المنشآت أو إدراجها 
ضمن مجموعة إستبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع.

2.  تطبيـق المعاييـر الدوليـة للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:

المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

دورة التحسينات السنوية 2014-2016 للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت 
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( و المعيار المحاسبي الدولي رقم )28(.

1 يناير 2018

تتضمن  التي  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير   2017-2015 السنوية  التحسينات  دورة 
المحاسبة  )11( والمعايير  المالية رقم )3( و رقم  للتقارير  الدولية  المعايير  التعديالت على 

الدولية رقم )12( و رقم )23(.

1 يناير 2019

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

بالعمالت  معامالت   )22( رقم  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
األجنبية والبدل المدفوع مقدمًا:

1 يناير 2018

يتناول التفسير معامالت العمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدمأ حيث:

• يوجد بدل مقّيم أو مسّعر بعملة أجنبية.

• تعترف المنشأة بأصل مدفوع مقدمًا أو بإلتزام دخل مؤجل فيما يتعلق بذلك البدل، 
وذلك قبل اإلعتراف بأصل أو مصروف أو دخل ذو صلة.

• أصول مدفوعة مسبقًا أو مطلوبات الدخل المؤجلة غير النقدية.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )23( عدم التيقن في معالجة 
ضريبة الدخل:

الضريبية  واألسس  الضريبية(  )الخسائر  للضريبة  الخاضع  الربح  تحديد  التفسير  يتناول 
والمعدالت  المستخدمة  غير  الضريبية  واإلئتمانات  المستخدمة  غير  الضريبية  والخسائر 
معيار  بموجب  الدخل  ضريبة  معالجة  بشأن  يقين  عدم  هناك  يكون  عندما  الضريبية 

المحاسبة الدولي رقم )12(. وهي تتناول على وجه التحديد ما يلي:

• ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.

• إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضريبية.

والخسائر  الضريبية  والقواعد  الضريبية(  )الخسارة  للضريبة  الخاضع  الربح  تحديد   •
الضريبية غير المستخدمة واإلئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية.

• أثر التغير في الحقائق والظروف.

1 يناير 2019 

األسهم  أساس  على  دفعات   )2( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
المتعلقة بتصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4( عقود تأمين: متعلق بمختلف تواريخ 
التطبيق الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ومعيار عقود التأمين القادم.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4( عقود تأمين: متعلق بمختلف تواريخ 
التطبيق الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ومعيار عقود التأمين القادم.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )40( إستثمارات عقارية: تعديل على الفقرة 
عندما  فقط  عقاري  إستثمار  إلى  أو  من  العقار  تحّول  المنشأة  على  أن  ينص  »والذي   57
إذا  اإلستخدام  في  تغيير  يحدث  اإلستخدام.  في  تغيير  حدوث  على  دليل  هناك  يكون 
نوايا  تغيير  وال يشكل  العقاري  اإلستثمار  تعريف  إستيفاء  توقف عن  أو  العقار  إستوفى 
اإلدارة إلستخدام العقار دلياًل على حدوث تغيير في اإلستخدام. تم تعديل الفقرة لذكر أن 

قائمة األمثلة الورادة غير شاملة«.

تعديالت على معيار المحاسبي الدولي رقم )28(

1 يناير 2018
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2.  تطبيـق المعاييـر الدوليـة للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها )تتمة(

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5( - اإليرادات من العقود مع العمالء: 

يتم  ومتى  ومقدارها  باإليرادات  اإلعتراف  يتم  كان  إذا  ما  لتحديد  إطارًا شاماًل   )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يضع 
اإلعتراف بها. وهو يحل مكان المعيار المحاسبي الدولي رقم )18( لإليرادات، ومعيار المحاسبي الدولي رقم )11( لعقود اإلنشاء، 

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )13( برامج والء العمالء.

يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح 
بالتطبيق المبكر. تعتزم المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( بإستخدام طريقة التأثير التراكمي مع 
المجموعة متطلبات  لن تطبق  لذلك،  ونتيجًة   .)2018 يناير   1( المبدئي  التطبيق  تاريخ  المعيار مبدئيًا في  تأثير تطبيق هذا 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( على فترة المقارنة المعروضة في البيانات المالية الموحدة.

إن األثر المقّدر لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( على حقوق ملكية المجموعة كما في 1 يناير 2018 يستند إلى 
التقديرات التي تّم إجراؤها حتى تاريخه، وهي ملخصه أدناه:

التعديالت المقّدرة نتيجة   
الرصيد االفتتاحي تطبيق المعيار الدولي  كما في   

المعّدل في 1 يناير 2018 للتقارير المالية رقم )15(  31 ديسمبر 2017   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   

698.952.798  )263.442(  699.216.240 أرباح مدورة 

التقييم المذكور أعاله أولي حيث لم يتم اإلنتهاء من جميع األعمال اإلنتقالية. قد يتغير األثر الفعلي لتطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم )15( في 1 يناير 2018 بسبب:

الداخلية، ولم  المحاسبية والضوابط  إجراءاتها  المجموعة تعديل  )15( يتطلب من  المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  إن   •
تكتمل هذه التعديالت بعد؛

تقدم  حتى  للتغيير  تخضع  المستخدمة  التقييم  وأساليب  واألحكام  واإلفتراضات  الجديدة  المحاسبية  السياسات  إن   •
المجموعة أول بياناتها المالية التي تتضمن تاريخ التطبيق المبدئي.

2.  تطبيـق المعاييـر الدوليـة للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات 
السنوية التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( األدوات المالية: اإلفصاحات المتعلقة 
بإفصاحات حول التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

عند تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9

بإفصاحات  متعلقة  إفصاحات  المالية:  األدوات   )7( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
محاسبة التحوط اإلضافية )والتعديالت الالحقة( الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط 

في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(.

عند تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( عقود التأمين:
التأمينية  المطلوبات  قياس  يتم  أن   )17( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب 
التأمين.  عقود  لجميع  إتساقًا  أكثر  وعرض  قياس  طريقة  ويوفر  للوفاء،  الحالية  بالقيمة 
المبادئ  على  القائمة  المتسقة  المحاسبة  هدف  تحقيق  إلى  المتطلبات  هذه  وتهدف 
الدولي  المعيار  مكان   )17( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يحل  التأمين.  لعقود 

للتقارير المالية رقم )4( عقود التأمين اعتبارًا من 1 يناير 2021.

1 يناير 2021

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( البيانات المالية الموحدة والمعيار 
المحاسبي الدولي رقم )28( إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

لم يتم تحديد فترة التطبيق

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( -األدوات المالية:
سوف يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( مكان معيار المحاسبة الدولي رقم )39( األدوات المالية: اإلعتراف والقياس ويقدم 
متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وهو نموذج جديد يستند إلى خسائر اإلئتمان المتوقعة لإلعتراف 
بمخصصات خسائر القروض، ويسمح بمحاسبة بسيطة يغطي من خاللها مبدأ التحوط وهو ما يتطابق بشكل وثيق مع منهجية 

إدارة المخاطر للمنشأة. 

قامت المجموعة بتقييم األثر المتوقع من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( كما في 1 يناير 2018 على البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة على النحو التالي:

إحتياطي القيمة العادلة أرباح مدورة   
ريال قطري ريال قطري   

-  699.216.240 الرصيد الختامي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم )39( )31 ديسمبر2017( 

أثر إعادة التصنيف والقياس
إستثمارات في أوراق مالية من خالل إستثمارات متاحة للبيع تم

6.444.113  - قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

أثر اإلعتراف بخسائر اإلئتمان المتوقعة
خسائر اإلئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية

-  )3.704.516( رقم )9( من ذمم مدينة 
خسائر اإلئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية

-  )805( رقم )9( من مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود 
الرصيد االفتتاحي المعّدل المقّدر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية

6.444.113  695.510.919 رقم )9( في تاريخ التطبيق المبدئي في 1 يناير 2018 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١6( عقود اإليجار

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( كيفية التعّرف 
المعيار  يوفر  اإليجار.  عقود  عن  واإلفصاح  والعرض  والقياس 
المستأجرين  من  يتطلب  للمستأجر  واحد  محاسبة  نموذج 
إلّا  اإليجار  عقود  لجميع  والمطلوبات  بالموجودات  اإلعتراف 
إذا كانت مدة اإليجار 12 شهرا أو أقل أو كان األصل ذو قيمة 
منخفضة. ويواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعمليات 
للتقارير  الدولي  المعيار  منهج  إن  حيث  تمويل،  أو  تشغيل 
المالية رقم )16( بالنسبة للمؤجر لم يتغير كثيرًا عن سابقه، 

معيار المحاسبي الدولي رقم )17(.

والتفسيرات  الجديدة  المعايير  هذه  أن  اإلدارة  تتوقع 
الموحدة  المالية  البيانات  في  تطبيقها  سيتم  والتعديالت 

تطبيق  وان  المفعول،  للمجموعة كما وعندما تصبح سارية 
باستثناء  والتعديالت،  والتفسيرات  الجديدة  المعايير  هذه 
في  مبين  هو  كما   )16( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
البيـانات  تأثيرًا جوهريًا على  له  يـكون  ال  السابقة، قد  الفقرة 

المالية الموحدة للمجموعة في فتـرة التطبيق األولي.

 )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بأن  اإلدارة  تتوقع 
تطبيقهما  )9( سيتم  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار 
في البيانات المالية الموحدة للشركة للفترات السنوية التي 
تبدأ في 1 يناير 2018 وأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
البيانات المالية الموحدة للمجموعة  )16( سيتم تطبيقه في 

للفترة السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019. 
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3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

دمج األعمال والشهرة
يتم إحتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ. يتم 
قياس المقابل المالي الناتج عن دمج األعمال بالقيمة العادلة 
ويتم إحتسابه بإجمالي القيمة العادلة للموجودات المحولة 
مالك  لصالح  المجموعة  قبل  من  المتكبدة  والمطلوبات 
الشركة التي تم اإلستحواذ عليها من قبل المجموعة مقابل 
اإلعتراف  يتم  عليها.  المستحوذ  الشركة  على  السيطرة 
بالتكاليف المتعلقة باإلستحواذ ضمن بيان األرباح والخسائر 

وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد عند تكبدها.

المكتسبة  بالموجودات  اإلعتراف  يتم  اإلستحواذ،  تاريخ  في 
والمطلوبات بالقيمة العادلة.

الشهرة
المالي  المقابل  مجموع  من  بالفائض  الشهرة  قياس  يتم 
المستحوذ  الشركة  في  مسيطرة  غير  حصة  وأية  المحول 
اإلستمالك  تاريخ  في  العادلة  القيمة  إلى  باإلضافة  عليها 
لحصة حقوق ملكية المجموعة التي كانت تحتفظ بها في 
صافي  على  وجدت،  إن  سابقًا،  عليها  المستحوذ  الشركة 
في  المتكبدة  والمطلوبات   ، المستملكة  الموجودات  قيمة 

تاريخ اإلستحواذ.

يتم اإلعتراف فورًا بالفائض من زيادة قيمة صافي الموجودات 
المقابل  مجموع  عن  المتكبدة  والمطلوبات  المستملكة 
لحصة  اإلستمالك  تاريخ  في  العادلة  والقيمة  المحول  المالي 
التاريخ،  بذلك  عليها  المستحوذ  الشركة  في  المجموعة 
كانت  التي  المسيطرة  غير  األقلية  حصة  وقيمة  وجدت،  إن 
أو  األرباح  في  عليها،  المستحوذ  الشركة  في  بها  تحتفظ 

الخسارة كربح من عمليات شراء إستثمار بسعر مخفض.

يتم تسجيل الشهرة الناتجة من عملية اإلستحواذ بالتكلفة 
كما في تاريخ اإلستحواذ مطروحًا منها خسائر تدني القيمة 

المتراكمة، إن وجدت.

كل  على  الشهرة  توزيع  يتم  القيمة،  تدني  فحص  لغايات 
وحدة مولدة للنقد في المجموعة )أو مجموعة وحدات مولدة 
للنقد( والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال.

يتم فحص تدني قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع 
كان  إذا  متكرر  بشكل  أو  سنوي  بشكل  عليها  الشهرة 
القيمة  كانت  إذا  الوحدة.  قيمة  تدني  على  مؤشر  هنالك 

الدفترية،  أقل من قيمتها  النقد  للتحصيل لوحدات  القابلة 
فإنه يتم توزيع خسارة تدني القيمة بداية بتخفيض القيمة 
الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدات المولدة للنقد ومن 
على  تناسبي  للوحدات بشكل  األخرى  الموجودات  على  ثم 
يتم  الوحدة.  أصول  من  أصل  لكل  الدفترية  القيمة  أساس 
اإلعتراف بخسارة تدني قيمة الشهرة مباشرة في بيان الربح 
أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة، علمًا بأنه 
تم  التي  الشهرة  التدني في قيمة  ال يمكن عكس خسارة 

اإلعتراف بها في الفترات الالحقة.

قيمة  فإن  للنقد،  مولدة  معينة  وحدة  إستبعاد  حال  في 
الشهرة الموزعة على تلك الوحدة يتم أخذها بعين اإلعتبار 

عند إحتساب الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.

ممتلكات ومصنع ومعدات
مطروحًا  بالتكلفة  والمعدات  والمصنع  الممتلكات  تظهر 
يتم  ال  القيمة.  في  تدني  وأي  المتراكم  االستهالك  منها 
احتساب استهالك لألرض. يتم احتساب االستهالك لشطب 
العمر  مدى  على  المتبقية  القيمة  ناقصا  األصول  تكلفة 
االنتاجي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت، وفيما يلي 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات:

العمر اإلنتاجي في السنوات  

15-50  سنة المباني 

5-30  سنة المعدات 

5 سنوات أثاث وتركيبات 

3 سنوات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات 

5-10 سنوات السيارات والمركبات الثقيلة  

اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيم  وتعديل  مراجعة  تتم 
كل  تاريخ  في  األمر،  اقتضى  إذا  االستهالك،  وطريقة  لألصل 
على  التقديرات  على  تغيرات  أي  أثر  احتساب  يتم  تقرير. 

أساس مستقبلي.

يكون  عندما  بالتكلفة.  التنفيذ  قيد  أعمال  تسجيل  يتم 
األصل جاهزًا لإلستعمال يتم تحويله من أعمال قيد التنفيذ 

إلى تصنيف أخر يتناسب مع سياسيات المجموعة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

3.  السياسات المحاسبية الهامة

بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير 
قانون  لمتطلبات  ووفقًا  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية 

الشركات التجارية القطري. 

أسس أعداد البيانات المالية الموحدة
التكلفة  لمبدأ  وفقًا  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
واألستثمارات  للبيع  المتاحة  االستثمارات  بإستثناء  التاريخية، 
العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة.

أو  األصل  بيع  حالة  المستلم في  الثمن  العادلة هي  القيمة 
أطراف  بين  عملية  ضمن  االلتزامات  لنقل  المدفوعة  القيمة 
كان  إذا  عما  النظر  بغض  القياس  تاريخ  في  السوق  في 
او عن  المباشرة  المالحظة  بطريقة  إلية  الوصول  تم  السعر 
القيمة  تقدير  األخرى. عند  التقييم  تقنيات  طريق استخدام 
العادلة ألصل أو التزام تقوم المجموعة باألخذ بعين اإلعتبار 
السوق  في  المشاركين  أخذ  إذا  االلتزام  أو  األصل  خصائص 
التقييم  عند  االلتزام  أو  األصل  هذا  خصائص  اإلعتبار  بعين 

في تاريخ القياس.

يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة ألغراض التقارير المالية 
الذي  المدى  أساس  على   3 أو   2 أو   1 مستويات  ثالث  إلى 
ومالحظتها  العادلة  القيمة  قياسات  ادخال  طريقه  عن  يتم 
وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة في مجملها والتي 

تم وصفها على النحو التالي:
األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق  المستوى 1 : 
مماثلة  مطلوبات  أو  لموجودات  نشطة 
في  إليها  الوصول  للمجموعة  يمكن  والتي 

تاريخ القياس.

مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة الموجودة  المستوى 2  : 
والمطلوبات،  للموجودات   )1( المستوى  في 

واضحة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ال  التي  المطلوبات  أو  للموجودات  المدخالت  المستوى 3 : 
يمكن مالحظتها.

وهي  القطري،  بالريـال  الموحدة  المالية  البيانات  عرض  يتم 
العملة الوظيفية والتشغيلية للمجموعة.

السياسات المحاسبية األساسية موضحة أدناه.

أسس التوحيد
المالية  البيانات  على  الموحدة  المالية  البيانات  تشتمل 
المجموعة  قبل  من  عليها  المسيطر  والشركات  للشركة 
كما في 31 ديسمبر 2017. )يشار إليهم جميعًا بـ »المجموعة«(. 

تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

•  السلطة على الجهة المستثمر بها؛

•  التعرض للعوائد المتغيرة أو لديه حقوق فيها ناتجة من 
الشراكة مع الجهة المستثمر بها؛ و

•  القدرة على استخدام سلطته على الجهة المستثمر بها 
للتأثير على عوائد اإلستثمار.

السيطرة  إذا كانت تملك  بإعادة تقييم ما  المجموعة  تقوم 
المستثمر بها في حال وجود وحقائق وظروف  الجهة  على 
تشير إلى وجود تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة 

للسيطرة المبينة أعاله.

على  الشركة  تحصل  عندما  التابعة  الشركة  توحيد  يتم 
السيطرة على الشركة التابعة وتغلق عندما تفقد الشركة 

السيطرة على الشركة التابعة.

أو  عليها  المستحوذ  التابعة  الشركات  نتائج  إدراج  يتم 
المباعة خالل السنة في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل 
الشامل األخرى الموحد من تاريخ اإلستحواذ الفعلي أو حتى 
المستثمر  الجهة  على  السيطرة  المجموعة  فقدان  تاريخ 
بها. عند الضرورة يتم القيام بتعديالت على البيانات المالية 
السياسات  مع  تتماشى  حتى  وذلك  التابعة  للشركات 

المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة. 

يتم إلغاء جميع معامالت المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 
وحقوق الملكية وااليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية 
البيانات  توحيد  عند  المجموعة  شركات  بين  تمت  التي 

المالية.

الفترة  لنفس  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  إعداد  تم 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(
الممتلكات  بنود  من  جزء  أي  الستبدال  المتكبدة  النفقات 
منفصل  بشكل  احتسابها  يتم  التي  والمعدات  والمصنع 
يتم رسملتها ويتم شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل. 
تتم رسملة المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تزيد من 
المنافع االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات 
والمصنع والمعدات. يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى 
األخرى  الشامل  الدخل  وبنود  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في 

الموحد عند تكبدها.

البيع  عند  والمعدات  والمصنع  الممتلكات  بند  شطب  يتم 
منافع  اي  لألصل  يكون  ان  المتوقع  من  يكون  ال  عندما  أو 
مستقبلية. يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب 
الموجودات )تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت 
الخسارة  أو  الربح  بيان  في  لألصل(  الدفترية  والقيمة  البيع 
التي يتم  الفترة  الموحدة في  األخرى  الشامل  الدخل  وبنود 

فيها شطب األصول.

إستثمارات عقارية 
لغرض  بها  المحتفظ  الممتلكات  هي  العقارية  اإلستثمارات 
ذلك  في  )بما  كالهما  أو  المال  رأس  لزيادة  أو  تأجيرها 
قياس  يتم  األغراض(.  هذه  لمثل  اإلنشاء  تحت  الممتلكات 
اإلستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة والحقًا بالقيمة العادلة 
وبنود  الخسارة  أو  الربح  بيان  في  به  يعترف  تغيير  أي  مع 

الدخل الشامل األخرى الموحد في الفترة اللتي تنشأ فيها.

يتم  عندما  العقارية  باإلستثمارات  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
بصورة  العقاري  اإلستثمار  سحب  يتم  عندما  أو  إستبعادها 
إقتصادية مستقبلية  منافع  توقع  الخدمة وعدم  دائمة من 
من إستبعاده. يتم اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة من بيع 
أو إستبعاد إستثمار عقاري في بيان الربح أو الخسارة الموحد 

وبنود الدخل الشامل األخرى في سنة البيع أو اإلستبعاد.

عندما  فقط  العقارية  اإلستثمارات  من  أو  إلى  التحويل  يتم 
من  للتحويل  بالنسبة  اإلستخدام.  في  تغير  هناك  يكون 
التكلفة  فإن  مالكها،  يشغلها  التي  العقارية  اإلستثمارات 
إذا  التغيير.  تاريخ  في  الصافية  الدفترية  القيمة  هي  تعتبر 
إستثمارات  مالكها  طريق  عن  المشغلة  العقارات  أصبحت 
وفقا  الممتلكات  لهذه  المجموعة  حسابات  تكون  عقارية، 
حتى  والمعدات  للممتلكات  عليها  المنصوص  للسياسة 

تاريخ التغيير في االستخدام.

الملموسة  وغير  الملموسة  الموجودات  في  التدني 
بخالف الشهرة

القيم  بمراجعة  سنوي  تقرير  كل  بتاريخ  المجموعة  تقوم 
الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة المتداولة، 
لتحديد فيما إذا كان هنالك مؤشرًا على وجود خسارة تدني 
لتلك الموجودات. إذا كان هنالك أي مؤشر فإنه يتم تقييم 
قيمة األصل القابلة للتحصيل لتحديد مدى خسارة التدني، 
ألصل  للتحصيل  القابلة  القيمة  تقييم  كان  إذا  وجدت.  إذا 
القيمة  بتقييم  تقوم  المجموعة  فإن  ممكن،  غير  منفرد 
إليها  يرجع  التي  للنقد  المولدة  للوحدة  للتحصيل  القابلة 
للتوزيع،  وثابت  معقول  أساس  وجود  حال  في  األصل.  ذلك 
فإنه يتم أيضًا توزيع أصول المجموعة على الوحدة المولدة 
المولدة للنقد  أو يتم توزيعها على الوحدات األصغر  للنقد 

والتي يتم عندها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع. 

إنتاجية  أعمار  لها  التي  الملموسة  غير  األصول  فحص  يتم 
غير محددة واألصول غير الملموسة غير المتاحة لإلستخدام 
بشكل سنوي من أجل معرفة فيما إذا كان هناك أي مؤشر 

تدني في قيمتها.

ناقصًا  العادلة  القيمة  هي  لإلسترداد  القابلة  القيمة  إن 
تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أعلى. يتم تحديد 
القيمة المستخدمة بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
الحالية بإستخدام نسبة خصم )قبل  بعد خصمها لقيمها 
النقود  لقيمة  الحالية  السوق  تقييمات  تعكس  الضريبة( 
التدفقات  تعديل  يتم  لم  المحددة ألصل  والمخاطر  الزمنية 

النقدية المستقبلية المقدرة له.

مولدة  لوحدة  )أو  ألصل  للتحصيل  القابلة  القيمة  كانت  إذا 
للنقد( أقل من قيمتها السوقية، فإنه يتم تخفيض القيمة 
قيمتها  إلى  للنقد(  المولدة  للوحدة  )أو  لألصل  الدفترية 
القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسارة التدني مباشرة في 
مسجل  األصل  كان  إذا  إال  الموحدة،  الخسائر  أو  األرباح  بيان 
بالقيمة العادلة فإن خسارة التدني يتم معالجتها كإنخفاض 

في إحتياطي إعادة التقييم.

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الملموسة  وغير  الملموسة  الموجودات  في  التدني 
بخالف الشهرة )تتمة(

القيمة  فإن  الالحقة،  بالفترة  التدني  خسارة  عكس  تم  إذا 
زيادتها  يتم  للنقد(  المولدة  للوحدة  )أو  لألصل  الدفترية 
تزيد  أال  بحيث  المعّدلة،  لإلسترداد  القابلة  التقديرية  للقيمة 
القيمة الدفترية التي تم زيادتها على القيمة الدفترية التي 
يمكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خسارة تدني لألصل 
يتم  السابقة.  السنوات  في  للنقد(  المولدة  للوحدة  )أو 
الخسائر  أو  األرباح  بيان  التدني في  اإلعتراف بعكس خسارة 
الموحد بإستثناء إذا ما كان يتم اإلعتراف باألصل بإستخدام 
القيمة العادلة. وفي تلك الحالة يعتبر عكس خسارة التدني 

زيادة في إحتياطي إعادة التقييم لهذا األصل.

اإلستثمارات في شركات زميلة
المجموعة  التي يكون لدى  الزميلة هي الشركات  الشركات 
المشاركة  على  القدرة  هو  الهام  التأثير  عليها.  هام  تأثير 
المستثمر  للشركة  والعملية  المالية  السياسات  وضع  في 
على  المشتركة  السيطرة  أو  السيطرة  ليس  ولكن  فيها 
في  المجموعة  استثمارات  احتساب  يتم  السياسات.  تلك 
تشمل  الملكية.  حقوق  لطريقة  وفقا  الزميلة  شركاتها 
البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتائج وأصول وإلتزامات 
الملكية. بموجب  المستثمر فيها بطريقة حقوق  الشركات 
يعترف  المبدئي  اإلعتراف  وعند  الملكية  حقوق  طريقة 
باإلستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك في البيانات 
لإلعتراف  تعديلها  ويتم  التكلفة  بسعر  الموحدة  المالية 
الدخل الشامل  أرباح أو خسائر وبنود  المجموعة من  بحصة 
األخرى بالمنشأة الزميلة. إذا كانت حصة المنشأة من خسائر 
تتجاوز  أو  تساوي  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  المنشأة 
توقف  المشترك،  المشروع  أو  الزميلة  المنشأة  حصتها في 
المنشأة اإلعتراف بحصتها من الخسائر األخرى. يتم اإلعتراف 
أي  المجموعة  تكبدت  حال  في  فقط  اإلضافية  بالخسائر 

إلتزامات قانونية أو مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.

طريقة  باستخدام  زميلة  شركة  في  إستثمار  إحتساب  يتم 
حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر 
على  اإلستحواذ  عند  مشترك.  مشروع  أو  زميلة  شركة  بها 
شركة زميلة أو مشروع مشترك ، فإنه يتم إثبات أي زيادة في 
تكلفة اإلستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة 
للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المستثمر 
فيها كشهرة، والتي يتم تصنيفها ضمن القيمة الدفترية 

لالستثمار. يتم إدراج أي زيادة في حصة المجموعة من صافي 
على  المحددة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة 
األرباح  ضمن  مباشرة  التقييم،  إعادة  بعد  االستثمار،  تكلفة 
أو الخسائر للفترة التي يتم فيها اإلستحواذ على االستثمار.

عند الضرورة، يفحص إجمالي المبلغ المسجل لإلستثمار فيما 
 )36( الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  القيمة  إنخفاض  يخص 
على أنه أصل فردي، عن طريق مقارنة مبلغه القابل لإلسترداد 
تكاليف  منها  مطروحًا  العادلة  القيمة  أو  اإلستخدام  )قيمة 
البيع، أيهما أعلى( مع مبلغه المسجل. أي خسائر تدني قيمة 

يعترف بها تشكل جزءًا من القيمة الدفترية لالستثمار.

توقف المنشأة إستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ 
الذي توقف فيه إستثمارها عن كونه شركة زميلة أو مشروع 
مشترك أو في حال تم تصنيف اإلستثمار كإستثمار محتفظ 
به لغرض البيع. وإذا كانت الحصة المحتفظ بها في المنشأة 
عبارة  وهو  السابق  المشترك  المشروع  أو  السابقة  الزميلة 
عن أصل مالي، ينبغي أن تقيس المنشأة الحصة المحتفظ 
بها بالقيمة العادلة. وتعتبر القيمة العادلة للحصة المحتفظ 
بها كأصل  المبدئي  اإلعتراف  العادلة عند  بها هي قيمتها 
مالي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39. وينبغي أن تعترف 
القيمة  بين  بأي فرق  الخسائر  أو  األرباح  المنشأة في حساب 
العادلة للحصة المحتفظ بها وأي عوائد من التصرف بحصة 
والمبلغ  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  المنشأة  في  جزئية 
طريقة  إستخدام  وقف  تاريخ  في  اإلستثمار  في  المسجل 
طريقة  إستخدام  المنشأة  توقف  عندما  الملكية.  حقوق 
جميع  بمحاسبة  المنشأة  تقوم  أن  ينبغي  الملكية،  حقوق 
المبالغ المعترف بها سابقًا في دخل شامل أخر فيما يتعلق 
ُسيطلب  كان  الذي  األساس  نفس  وفق  اإلستثمار  بذلك 
اإلستناد إليه في حال تصرفت الجهة المستثمر بها بشكل 

مباشر باألصول أو اإللتزامات ذات العالقة.

المخزون
القابلة  القيمة  صافي  أو  التكلفة  بسعر  المخزون  يقيم 
للتحقق أيهما أقل. التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة 
حتى يصل كل منتج إلى موقعه وشكله الحالي. يتم تحديد 

التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

يتم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق على أساس سعر 
التكاليف  ناقصًا  العادية  األعمال  سياق  في  المقدر  البيع 
المخزون  حالة  في  البيع.  عملية  إلتمام  الالزمة  المقدرة 
المصنع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من المصروفات غير 

المباشرة على أساس إنتاج الطاقة التشغيلية العادية.
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3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

عقود إنشاء قيد التنفيذ
المتوقع  المبلغ  إجمالي  التنفيذ  قيد  اإلنشاء  عقود  تمثل 
تحصيله من العمالء لقاء عمل العقد المنفذ لتاريخه. وتقاس 
بالتكلفة المتكبدة مضافًا إليها األرباح المعترف بها لتاريخه 

ناقصًا فواتير سير العمل والخسائر المعترف بها.

في بيان المركز المالي الموحد ، يتم عرض عقود اإلنشاء قيد 
التنفيذ التي تتجاوز فيها التكاليف المتكبدة مضافًا إليها 
المعترف  العمل والخسائر  لفواتير سير  المعترف بها  األرباح 
بها كذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى في بيان المركز 
سير  فواتير  فيها  تتجاوز  التي  للعقود  بالنسبة  المالي. 
مضافًا  المتكبدة  للتكاليف  بها  المعترف  والخسائر  العمل 
يتم  مؤجل.  كإيراد  عرضها  يتم  بها  المعترف  األرباح  إليها 

عرض المبالغ المدفوعة مقدمًا من عمالء كإيراد مؤجل.

الموجودات المالية

اإلعتراف المبدئي والقياسي
المحددة:  التالية  الفئات  إلى  المالية  الموجودات  تصنف 
األرباح  حساب  في  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات 
بها  محتفظ  وإستثمارات  والمدينون،  القروض  والخسائر، 
تحدد  للبيع  متاحة  مالية  اإلستحقاق وموجودات  تاريخ  حتى 
المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند اإلعتراف المبدئي 

استنادا إلى طبيعتها والغرض منها.

القياس الالحق
تصنيفها  على  المالية  للموجودات  الالحق  القياس  يعتمد 

كالتالي:

باإلضافة،  العادلة  بالقيمة  المالية  بالموجودات  اإلعتراف  يتم 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  اإلستثمارات  إدراج  عدم  حالة  في 
بها  المرتبطة  المعامالت  تكاليف  إلى  الخسارة  أو  الربح 

مباشرة.

النقد وشبه النقد
وأرصدة  الصندوق  في  نقد  من  النقد  وشبه  النقد  يتكون 
لدى البنوك وودائع ثابتة تستحق في أقل من 3 أشهر من 

تاريخ اإليداع ناقصًا البنوك الدائنة )إذا وجدت(.

المدينون التجاريون
يتم إظهار الذمم المدينة بصافي قيمة الفاتورة بعد خصم 
تقدير  ويتم  تحصيلها،  في  المشكوك  الديون  مخصص 
إمكانية  تصبح  عندما  تحصيلها  في  المشكوك  الديون 
الديون  إلغاء  يتم  محتملة.  غير  المديونية  كامل  تحصيل 

عندما ال توجد إمكانية لتحصيلها.

إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
موجودات  هي  االستحقاق  حتى  بها  المحتفظ  اإلستثمارات 
وتواريخ  للتحديد  قابلة  او  ثابتة  دفعات  ذات  مشتقة  غير 
االجابية والقدرة  النية  المجموعة  ثابتة يكون لدى  استحقاق 
االعتراف  بعد  االستحقاق.  تاريخ  حتى  بها  االحتفاظ  على 
لتاريخ  بها  المحتفظ  االستثمارات  قياس  يتم  المبدئي، 

االستحقاق بالتكلفة المتراكمة.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
غير  مالية  موجودات  هي  للبيع  المتاحة  اإلستثمارات 
مشتقة يتم تصنيفها إما مشتقات كما في المتاحة للبيع 
إستثمارات  )ب(  ومدينون،  قروض  )أ(  أنها  على  تصنف  ال  أو 
محتفظ بها )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة في حساب 

األرباح أو الخسائر.

يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في إيضاح )29(. 
النقدية  المالية  للموجودات  الدفترية  القيمة  في  التغيرات 
المتاحة للبيع المتعلقة بالتغيرات في أسعار صرف العمالت 
طريقة  بإستخدام  الفوائد  إيرادات  إحتساب  يتم  األجنبية، 
األسهم  إستثمارات  على  الموزعة  واألرباح  الفعلية  الفائدة 
إدراج  يتم  الخسارة.  أو  الربح  في  المدرجة  للبيع  المتاحة 
تغيرات أخرى في القيمة الدفترية للموجودات المالية المتاحة 
عنوان  تحت  تراكمها  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  في  للبيع 
إستبعاد  يتم  عندما  اإلستثمارات.  إحتياطي  تقييم  إعادة 
اإلستثمار أو تحديد اإلنخفاض في قيمته، يتم تصنيف الربح 
أو الخسارة المتراكمة في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات 

إلى الربح أو الخسارة.

أرباح إستثمارات األسهم المتاحة للبيع يتم اإلعتراف بها في 
الربح أو الخسارة عند إثبات حق المجموعة في الحصول على 

أرباح األسهم.

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الموجودات المالية المتاحة للبيع )تتمة(
األسهم المتاحة للبيع التي ال يوجد لها سعر سوقي مدرج 
العادلة  قيمتها  قياس  يمكن  ال  والتي  نشط  سوق  في 
بصورة موثوق منها، يتم قياسها بالتكلفة ناقصا أي خسائر 

انخفاض في القيمة المحددة في نهاية كل فترة تقرير.

تقوم المجموعة في نهاية تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا 
الموجودات  بإستثناء  المالية،  الموجودات  قيمة  تدنت  كانت 
الخسارة،.  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية 
الموجودات  مجموعة  أو  المالية  الموجودات  قيمة  تتدنى 
تدني  حدوث  على  فعلي  دليل  وجود  عند  فقط  المالية 
وقعت  التي  األحداث  من  أكثر  أو  لحدث  نتيجة  القيمة  في 
على  أثر  الحدث  لهذا  ويكون  لألصل  المبدئي  اإلعتراف  بعد 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجودات المالية. 

في حالة اإلستثمارات المصنفة متاحة للبيع، يعتبر أي تدني 
من  أقل  إلى  لإلستثمار  العادلة  القيمة  في  مستمر  أو  هام 

تكلفته دليل فعلي على حدوث تدني في القيمة.

فيما يلي الدالئل التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود 
تدني القيمة:

أو  المقرض  منها  يعاني  التي  الهامة  المالية  الصعوبات  أ( 
المقترض. 

ب( مخالفة العقد مثل التوقف أو التخلف عن سداد األرباح أو 
أصل القرض. 

ج( يصبح من المحتمل أن يعلن المدين من عمليات التمويل 
إفالسه أو أية عملية أخرى إلعادة الهيكلة المالية.

نتيجة  األصل  لذلك  بالنسبة  النشط  السوق  إختفاء  د( 
الصعوبات المالية. 

تدني قيمة الموجودات المالية 
الذمم  مثل  المالية،  الموجودات  من  معينة  لفئات  بالنسبة 
موضوعي  دليل  وجود  عدم  حال  ففي  المدينة،  التجارية 
لتدني قيمة األصل المالي بصورة فردية، سواء كان هامًا أو 
ال، يتم تقييم األصل ضمن مجموعة أصول مالية ذات مخاطر 
القيمة.  تدني  لتحديد  جماعي  بشكل  مماثلة  إئتمانية 
تتضمن األدلة الموضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم 
الدفعات  تحصيل  في  للشركة  السابقة  الخبرة  المدينة 
وزيادة في عدد الدفعات المتأخرة بعد فترة اإلئتمان باإلضافة 

المحلية  اإلقتصادية  الظروف  في  الملحوظة  التغيرات  الى 
المرتبطة بالعجز عن سداد المستحقات. 

يتم  المطفأة،  بالتكلفة  المدرجة  المالية  للموجودات  بالنسبة 
قياس مبلغ الخسارة بإعتباره الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة 

مخصومة بسعر الفائدة الفعال الخاص بالموجود المالي.

قياس  يتم  بالتكلفة،  المدرجة  المالية  للموجودات  بالنسبة 
الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 
الحالية  القيمة  وتسجل  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
الفائدة  بسعر  مخصومة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 

الفعال لموجودات مالية مماثلة. 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لكل أصل مالي مباشرة بقيمة 
حيث   ، المدينة  التجارية  الذمم  بإستثناء  التدني  خسارة 
حساب  إستخدام  خالل  من  تنخفض  الدفترية  قيمتها  أن 
المخصص. في حال عدم التمكن من تحصيل الذمم التجارية 
المدينة ، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. يتم اإلعتراف 
بالمبالغ التي تم شطبها في الماضي والتغيرات في القيمة 
الدفترية لحساب المخصص والتي تم إسترادادها الحقًا في 

بيان الربح أو الخسارة.

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
فقط  المالية  بالموجودات  اإلعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم 
التدفقات  إلستالم  التعاقدية  الحقوق  مدة  تنتهي  عندما 
النقدية من ذلك األصل أو أن يتم إنتقال كافة مخاطر ومنافع 
الملكية لذلك األصل إلى منشأة أخرى. إذا لم تنقل المجموعة 
إستمرت  ولكن  الملكية  وعوائد  مخاطر  بكافة  تحتفظ  ولم 
في السيطرة على الموجودات المنقولة، فإن المجموعة تقوم 
باإلعتراف بالحصة المحتفظ بها في األصل واإللتزامات المرتبطة 
بها لمبالغ قد تضطر إلى دفعها. إذا كانت المجموعة تحتفظ 
الملكية من موجودات مالية تم نقلها  بكافة مخاطر وعوائد 
وكذلك  المالية  باألصول  باإلعتراف  تستمر  المجموعة  فإن 

اإلعتراف بإقتراض مضمون للعائدات المستلمة.

فإنه  مجملها،  في  المالية  بالموجودات  اإلعتراف  إلغاء  عند 
يتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة من اإلستبعاد في بيان الدخل 
ومجموع  لألصل  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  يتمثل  والذي 
الخسارة  أو  والربح  للتحصيل  القابل  أو  المستلم  المقابل 
الدخل  ضمن  بها  والمعترف  الملكية  حقوق  في  المتراكمة 

الشامل.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل 
وفقًا  ملكية  كحقوق  أو  مالية  كمطلوبات  إما  المجموعة 

لجوهر الترتيبات التعاقدية.

أدوات حقوق الملكية
في  متبقي  حق  يثبت  عقد  أي  هي  الملكية  حقوق  أداة 
يتم  مطلوباتها.  جميع  خصم  بعد  المنشأة  موجودات 
اإلعتراف بأدوات حقوق الملكية الصادرة عن كيان المجموعة 

بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار.

المجموعة  ملكية  حقوق  أدوات  شراء  بإعادة  اإلعتراف  يتم 
ربح  إثبات  يتم  ال  الملكية.  الخصم مباشرة من حقوق  ويتم 
أو خسارة من شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية 

المجموعة في بيان الربح أو الخسارة.

الدائنون 
يتم تسجيل اإللتزامات المستحقة الدفع مستقباًل والمتعلقة 
المؤداة بمجرد استحقاقها  أو الخدمات  بالبضائع المستلمة 

بغض النظر عن استالم الفواتير من الموردين.

القروض اإلسالمية 
أرباح  تحمل  التي  اإلسالمية  والسلف  بالقروض  اإلعتراف  يتم 
التكاليف  ناقصًا  المقترضة  للمبالغ  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا 
يتم  المبدئي  التحقيق  بعد  بالمعاملة.  المرتبطة  المباشرة 
بإستخدام  المطفأة  بالتكلفة  والسلف  القروض  تقييم 
طريقة األرباح الفعلية، وتحول أي فروقات بين التكلفة ومبالغ 
الدخل  الخسائر وبنود  أو  األرباح  بيان  إلى  النهائية  التسوية 
تظهر  اإلقتراض.  فترة  مدى  على  الموحدة  األخرى  الشامل 
المطفأة  بالتكلفة  واحدة  سنة  خالل  المستحقة  األقساط 

كمطلوبات متداولة.

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
عندما  المالية  بالمطلوبات  اإلعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم 

يتم إستبعاد اإللتزامات أو إلغائها أو إنتهاء صالحيتها.

الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  الخسائر  أو  باألرباح  اإلعتراف  يتم 
تحقق  إلغاء  عند  الموحد  األخرى  الشامل  الدخل  وبنود 

المطلوبات.

المخصصات
)قانوني  إلتزام حالي  بالمخصصات عند وجود  اإلعتراف  يتم 
أو حكمي( على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما 

محددة  بمبالغ  اإللتزام  هذا  تكاليف  تسوية  محتماًل  يكون 
بصورة موثوقة. 

أفضل  التقرير هي  تاريخ  عند  بها  المعترف  المخصصات  إن 
األخذ  مع  الحالي  اإللتزام  لتسوية  المطلوب  للمقابل  تقدير 
باإللتزام.  المحيطة  والشكوك  المخاطر  اإلعتبار  بعين 
النقدية  التدفقات  بإستخدام  المخصص  قياس  يتم  عندما 
المتوقعة لتسوية اإللتزام الحالي فإن القيمة الدفترية تمثل 

القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

إذا كان من المتوقع إستالم بعض أو كل المنافع االقتصادية 
يتم  فإنه  ثالث  طرف  من  ما  مخصص  لتسوية  المطلوبة 
من  وكان  تحصيلها  تأكد  إذا  كموجودات  بها  اإلعتراف 

الممكن قياسها بشكل موثوق.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
والمساهمة في صندوق التقاعد

الخدمة  نهاية  لمكافآت  مخصصًا  المجموعة  تحتسب 
للموظفين وفقًا لقانون العمل في قطر. تحتسب المكافآت 
للموظف ومدة خدمته كما في فترة  راتب  آخر  على أساس 
عند  للموظفين  المستحقة  المكافآت  تدفع  المالي.  التقرير 
إنتهاء خدمة الموظف بالمجموعة. ال تتوقع المجموعة سداد 
القريب  المستقبل  في  لموظفيها  الخدمة  نهاية  مكافآت 

ولذلك يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.

تلتزم المجموعة بالمساهمة في صندوق التقاعد وتحتسب 
المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين 
إن   .2002 لسنة   )24( رقم  والمعاشات  التقاعد  لقانون  وفقًا 
حصة المجموعة في هذه المساهمات تحتسب على أساس 
نسبة من راتب الموظفين القطريين. إن إلتزامات المجموعة 
تكون محدودة لتلك المساهمات، ويتم إحتسابها كمصروف 

عند إستحقاقها.

توزيع األرباح 
في  كإلتزام  المجموعة  لمساهمي  األرباح  توزيع  إدراج  يتم 
يتم  التي  الفترة  في  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات 
العمومية  الجمعية  قبل  من  التوزيعات  هذه  اعتماد  فيها 

للمجموعة.

تحقق اإليرادات
بالقيمة  المستحقة  أو  المستلمة  اإليرادات  قياس  يتم 
المقدرة،  العمالء  عوائد  عن  اإليرادات  تخفيض  يتم  العادلة. 

والحسومات والعالوت األخرى المماثلة.

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
إيرادات مبيعات البضائع

عندما  البضائع  بيع  من  الناتجة  باإليرادات  االعتراف  يتم 
تستوفي الشروط التالية:

أ(     قيام المجموعة بتحويل المخاطر الهامة وعوائد ملكية 
البضائع إلى المشتري.

ب(  عدم إشراك المجموعة بدور في اإلدارة المستمرة بالدرجة 
الفعالة  الرقابة  في  سيما  وال  بالملكية  عادة  المرتبطة 

على البضائع المباعة.

ج(    يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة.

االقتصادية  المنافع  تتدفق  أن  المحتمل  من  يكون  د( 
المرتبطة بالمعامالت إلى المجموعة.

التي  أو  المتكبدة  التكاليف  قياس  الممكن  من  يكون  هـ(  
بطريقة  بالمعامالت  العالقة  ذات  مستقباًل  ستتكبد 

موثوقة.

إيرادات العقود
ثم  موثوق،  بشكل  تقديرها  يمكن  العقد  نتيجة  كانت  إذا 
الموحد  الخسارة  أو  الربح  بيان  العقد في  إيرادات  إثبات  يتم 
بما يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد. يتم تقييم مرحلة اإلنجاز 
مع اإلشارة إلى استطالعات العمل المنجز. وإال، يتم احتساب 
إيرادات العقود فقط إلى الحد من تكاليف العقد المتكبدة 

التي يحتمل أن تكون قابلة لالسترداد.

تشمل إيرادات العقود المبلغ األولي المتفق عليه في العقد، 
إلى  والمطالبات،  العقد  أعمال  في  تغيرات  أية  إلى  باإلضافة 
ويمكن  إيراد  تحقق  سوف  أنها  المحتمل  من  يكون  أن  حد 

قياسها بشكل موثوق.

خلق  تم  إذا  إال  تكبدها  عند  العقد  بنفقات  اإلعتراف  يتم 
الخسارة  إثبات  يتم  مستقبلي.  عقد  بنشاط  متعلق  أصل 
الخسارة  أو  الربح  بيان  في  مباشرة  العقد  على  المتوقعة 

الموحد.

إيرادات اإليجار من اإلستثمارات العقارية
يتم احتساب إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية كإيراد 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يتم إدراج 
إيرادات  إجمالي  من  يتجزأ  ال  كجزء  الممنوحة  اإليجار  حوافز 

اإليجار، على مدى مدة عقد اإليجار. 

تقديم الخدمات
يتم اإلعتراف في اإليرادات من عقد لتقديم الخدمات إلى مرحلة 

اإلنتهاء من العقد. يتم تحديد مرحلة إنتهاء العقد كالتالي:

)أ(   يتم اإلعتراف برسوم التركيب بالرجوع إلى مرحلة اإلنتهاء 
المتوقع  الوقت  إجمالي  من  كنسبة  تحدد  التركيب،  من 
للتركيب التي إنقضت في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

المنتجات  سعر  في  مدرجة  الخدمة  برسوم  اإلعتراف  يتم  )ب( 
بالنسبة إلى التكلفة اإلجمالية لتوفير خدمة المنتج المباعة.

)ج(  يتــم اإلعتــــراف باإليـــرادات من العقــود المـاليــة والزمنيــة 
وفقًا لألسعار التعاقدية التي تم تكبدها كساعات عمل 

ومصروفات مباشرة.

إيراد توزيع األرباح
عندما  االستثمارات  من  األرباح  توزيعات  إيرادات  إثبات  يتم 
المستحقة على  النقدية  التوزيعات  يحق للمجموعة استالم 
أنه يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق 
للمجموعة ومقدار الدخل يمكن قياسها بشكل موثوق. يتم 
الخسارة  أو  الربح  بيان  في  األرباح  توزيعات  بإيرادات  اإلعتراف 
الموحد في التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه استالم المبلغ.

إيرادات التمويل
عندما  المالية  األصول  من  التمويل  إيرادات  تسجيل  يتم 
للمجموعة  إقتصادية  منافع  تتدفق  أن  المحتمل  من  يكون 
إحتساب  يتم  موثوق.  قياسه بشكل  يمكن  الدخل  ومقدار 
المبلغ  على  بناءًا  الوقت  أساس  على  التمويل  إيرادات 
المتبقي ومعدل األرباح الفعلي المطبق، وهو المعدل الذي 
خالل  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  المقبوضات  يخصم 
القيمة الدفترية  المالي مقابل صافي  المتوقع لألصل  العمر 

لذلك الموجود عند االعتراف المبدئي.

تكاليف االقتراض 
تكاليف االقتراض التي تعزى مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو 
إنتاج الموجودات، وهي الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة 
كبيرة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع، تضاف 
إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تكون به 
منها  المقصود  لالستخدام  جوهري  بشكل  جاهزة  األصول 
االستثمار  من  المتحقق  االستثمار  إيراد  خصم  يتم  البيع.  أو 
المؤقت لقروض محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات 

المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تكاليف االقتراض )تتمة(

أو  الربح  بيان  األخرى في  االقتراض  تكاليف  إثبات جميع  يتم 
الفترة  في  الموحدة  األخرى  الشامل  الدخل  وبنود  الخسارة 

التي يتم تكبدها فيها.

معامالت العملة األجنبية 
تحول معامالت العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية الخاصة 
إن  المعامالت.  تاريخ  في  الصرف  بسعر  المجموعة  بشركات 
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية 
تحول إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف في تاريخ التقرير. 
بالعمالت  المسجلة  النقدية  غير  والمطلوبات  الموجودات 
العملة  إلى  تحول  العادلة  بالقيمة  تقاس  والتي  األجنبية 
تحديد  فيه  تم  الذي  التاريخ  في  الصرف  بسعر  الوظيفية 
األجنبية  العملة  االعتراف بفروق تحويل  العادلة. يتم  القيمة 
عادة في الربح أو الخسارة. ال يتم تحويل البنود غير النقدية 
التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.

4.  السيـاســات والتقـديــرات واإلفتـراضــات المحاسبية 
الهــامــة

لغايات تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والظاهرة 
أحكام  عمل  اإلدارة  على  يتوجب   ،)3( رقم  اإليضاح  ضمن 
الدفترية  بالقيمة  خاصة  معينة  وإفتراضات  وتقديرات 
الحصول عليها من  التي ال يمكن  للموجودات والمطلوبات 
مصادر أخرى. إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على الخبرات 
أن  الممكن  ومن  عالقة.  ذات  أخرى  عوامل  وعلى  السابقة 
مراجعة  يتم  التقديرات.  تلك  عن  الحقيقية  النتائج  تختلف 
المتعلقة بها بشكل مستمر ويتم  واإلفتراضات  التقديرات 
فيها  تتم  التي  السنة  خالل  المحاسبية  التقديرات  تعديل 

المراجعة.

في  المحاسبية  التقديرات  على  بالتعديالت  اإلعتراف  يتم 
السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر 
فقط في تلك السنة أو في سنة التعديل والسنوات المقبلة 

المؤثرة على كل من السنوات الحالية والمستقبلية.

4.1  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
تتعلق  التي  تلك  غير  الرئيسية  األحكام  يلي  فيما 
من  كجزء  المجموعة  إدارة  بها  قامت  التي  بالتقديرات 
األثر  لها  والتي  للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق 

األهم على القيم المسجلة في البيانات المالية:

تحقق اإليراد
قامت اإلدارة باألخذ في اإلعتبار المعايير المفصلة لإلعتراف 
باإليراد من تصنيع االسمنت والبناء والعقارات واألنشطة 
المحاسبي  المعيار  في  المبين  النحو  على  التجارية، 
اإلعتراف  يتم  أنه  اإلدارة  قّدرت  اإليرادات،   ،18 رقم  الدولي 
نتائج  تقدير  يمكن  عندما  فقط  السنة  خالل  باإليراد 
بشكل  الخدمات  تقديم  على  تنطوي  التي  المعامالت 
تحقق  من  اإلدارة  تتأكد  التقدير،  بهذا  وللقيام  موثوق. 

الشروط التالية:
أ(    يكون من الممكن قياس حجم االيرادات بطريقة موثوقة.

ب(  يكـون من المحتمـل أن تتدفــق المنافــع االقتصــاديــة 
المرتبطة بالمعامالت إلى للمنشاة.

ج(   يكـــون من الممكـن قيــاس مرحــلــة اإلنجــاز في تاريــخ 
التقرير بشكل موثق.

د(   يكــــون من الممكــن قـيـــــاس التكـــالــيــف المتكــبــدة 
العــالقـة  ذات  والتي ستتكــبد مستقبــاًل  للمعامــالت 

بالمعامــالت بطريقــة موثوقــة.

تصنيف اإلستثمارات
فيما  لإلستثمارات  وتملكها  شرائها  عند  اإلدارة  تقرر 
أو  للبيع  متاحة  كإستثمارات  تصنيفها  سيتم  كان  إذا 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات 
اإلستثمارات  هذه  بتصنيف  المجموعة  تقوم  الخسارة. 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بقيمتها  مالية  كموجودات 
المتاجرة بها أو تم  الخسارة إذا ما كانت مشتراة بغرض 
الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كإستثمارات  تصنيفها 
المبدئي.  اإلعتراف  عند  المجموعة  بواسطة  الخسارة  أو 
تصنف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات متاحة للبيع.

دعاوى قضائية
ضد  القانونية  اإلجراءات  من  عدد  يصف   )34( إيضاح 
المجموعة. إختارت اإلدارة عدم تكوين مخصص ألي مطالبات 
ضد المجموعة حيث أن النتيجة النهائية لإلجراءات القانونية 

ليست مؤكدة.

تصنيف الشركة الزميلة
لدى المجموعة استثمارات مختلفة في شركات زميلة. على 
الشركات،  هذه  من  أكثر  أو   %50 نسبة  تملك  من  الرغم 
بموجب الترتيبات التعاقدية، ليس لدى المجموعة السيطرة 
على قرارات السياسات المالية والتشغيلية وبالتالي ليس 

لديها سوى تأثير كبير على هذه الشركات الزميلة.

4.  السيـاســات والتقـديــرات واإلفتـراضــات المحاسبية 
الهــامــة  )تتمة(

4.1  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية 
)تتمة(

قياس اإلستثمارات العقارية
أو  العادلة  القيمة  طريقة  إما  بتطبيق  مطالبة  اإلدارة  إن 
طريقة التكلفة كسياسة محاسبية لقياس إستثماراتها 
العقارية وتطبيق هذه السياسة على جميع اإلستثمارات 
العقارية، إال إذا كانت تملك اإلستثمار العقاري كمستأجر 
بموجب عقد إيجار تشغيلي، والذي بموجبه يجب قياس 

هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة فقط.

إختارت المجموعة تطبيق طريقة القيمة العادلة ألغراض 
قياس إستثماراتها العقارية في بيان المركز المالي.

4.2  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
تكلفة اإلنجاز

من أجل إحتساب اإليراد على العقود طويلة األجل، قامت 
اإلدارة بتقدير تكلفة اإلنجاز لكافة المشاريع وذلك للتأكد 

من أن نسبة الربح الصحيحة قد تم أخذها كل سنة.

والنسبية  الدورية  المراجعة  بإجراءات  اإلدارة  تقوم 
ومقارنتها  المستقبلية  والتوقعات  الفعلية  للنتائج 
إلى  التوصل  أجل  بالمشاريع من  الخاصة  الموازنة  بأرقام 
المشاريع.  هذه  من  لالنتهاء  المتوقعة  التكاليف  قيمة 
شاملة  رقابية  إجراءات  وجود  العملية  هذه  وتتطلب 
الرئيسية  المخاطر  وتحديد  المالية  العمليات  تتضمن 
التي تواجهها المجموعة وتطوير وتطبيق إجراءات الحد 

من هذه المخاطر.

المتوقعة  التكاليف  فإن  المجموعة،  إدارة  وبرأي  إنه 
لالنتهاء من المشاريع قد تم تقديرها واحتسابها بصورة 

عادلة.

تدني قيمة الشهرة
قيمة  كانت  إذا  ما  بتحديد  سنويًا  المجموعة  تقوم 
الفعلي  المبلغ  تقدير  يتطلب  وهذا  تدنت  قد  الشهرة 
الشهرة  إليها  تحول  التي  للنقد  المولّدة  الوحدات  من 

وغيرها من األصول غير الملموسة.

يتوجب على المجموعة إستخدام بعض التقديرات لتحديد 
الوحدات  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 

الفعلي  المبلغ  تقدير  لها  يتسنى  حتى  للنقد  المولدة 
المبلغ  إلحتساب  المناسبة  الخصم  نسبة  إختيار  وأيضًا 
العملية  تفاصيل  وترد  النقدية.  التدفقات  لتلك  الحالي 

المحاسبية للقيمة المستخدمة في اإليضاح رقم )7(.

القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
ظروف  ألن  معين،  تاريخ  في  محددة  العادلة  القيمة  إن 
المفصح  العادلة  القيمة  فإن  للتغير،  قابلة  السوق 
قدرت في  إذا  الئقة  غير  أو  غير صحيحة  تكون  قد  عنها 
مقّيم  على  بالحصول  المجموعة  إدارة  قامت  آخر.  وقت 
أن  وتعتقد  اإلستثمارية  العقارات  لتقييم  مستقل 
السوقية  القيمة  تعكس  العقارية  اإلستثمارات  قيمة 
العادلة، وتلك المعلومات حول القيمة العادلة للعقارات 

اإلستثمارية مبينة في إيضاح )6(.

تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
 )39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  المجموعة  تتبع 
إذا  فيما  لتحديد  والقياس«  اإلعتراف  المالية:  »األدوات 
للبيع.  المتاحة  المالية  الموجودات  في  تدني  كان هناك 
يتطلب هذا التقييم أن تقوم المجموعة بتقديرات هامة 
من بينها تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يشير 

إلى تدني القيمة.

قيمة الممتلكات المصنع والمعدات 
يتم إستهالك الممتلكات والمصنع والمعدات على مدى 
الألصل  وصيانة  المتوقع  واالستخدام  اإلنتاجي  العمر 
والقيمة المتبقية. لم تتوقع اإلدارة أى قيمه متبقية لتلك 

الممتلكات والمصنع والمعدات.
تقوم إدارة المجموعة بشكل سنوي بفحص موجوداتها 
وتحديد ما إذا كانت هذه الموجودات قد عانت من تدني 
قيمتها وفقًا للسياسات المحاسبية المنصوص عليها. 
بإستخدام  لإلسترداد  القابلة  األصل  قيمة  تحديد  يتم 
التدفقات  تقدير  يتم  الحالي.  اإلستخدام  قيمة  طريقة 
العمر  مدى  على  المالية  للموجودات  المتوقعة  النقدية 
اإلنتاجي لها وخصمها بإستخدام أسعار الخصم السائدة 

في السوق.
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 5.  ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة(
يتم توزيع قيمة اإلستهالك على النحو التالي:

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

81.924.813  88.053.612 تكاليف اإليرادات 
810.995  661.538 مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 25( 

3.032.968  2.410.698 مصاريف عمومية وإدارية  
85.768.776  91.125.848  

إن الحركة على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما يلي:

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

744.638.675  75.798.502 كما في 1 يناير 
49.879.791  35.257.971 اإلضافات، بالصافي* 

4.152.173  - رسملة تكلفة القروض خالل السنة  
)722.872.137(  )1.250.787( المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

-  )5.406.589( المحول من إستثمارات عقارية 
75.798.502  104.399.097 كما في 31 ديسمبر 

* تظهر إضافات سنة 2016 بصافي عائدات من بيع منتجات خاضعة للفحص ولإلختبار.

إستثمارات عقارية  .6
المجموع عقارات تحت اإلنشاء  إستثمارات عقارية   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري   

680.970.911  158.601.001  522.369.910 الرصيد في 1 يناير 2016 
98.517.406  98.517.406  - اإلضافات 
5.350.536  5.350.536  - مصاريف تمويل تم رسملتها خالل السنة 

)36.317.832(  )29.107.143(  )7.210.689( صافي الحركة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة 

748.521.021  233.361.800  515.159.221 الرصيد في 31 ديسمبر 2016 

6.189.338  -  6.189.338 المحّول من الممتلكات والمصنع والمعدات 
20.938.315  20.938.315  - اإلضافات 
6.688.045  6.688.045  - مصاريف تمويل تم رسملتها خالل السنة 

)13.198.046(  )3.061.961(  )10.136.085( صافي الحركة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة 

769.138.673  257.926.199  511.212.474 الرصيد في 31 ديسمبر 2017 

تتكون االستثمارات العقارية من عدد من العقارات التجارية والسكنية المؤجرة أو التي سيتم تأجيرها ألطراف خارجية. 
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إستثمارات عقارية )تتمة(  .6
إن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017، تم تقييمها على أساس تاريخ التقييم الذي قام به 
مّقيم عقارات مؤهل وخارجي مستقل وهو من المقيّمين المختصين والمعترف بهم في دولة قطر و لديه الخبرة والمؤهالت في 

مكان ونوع العقار المقيّم. 

عند تقدير القيمة العادلة للعقارات، يعتبر أعلى وأفضل إستخدام للعقارات هو إستخدامها الحالي.

تم تحديد القيمة العادلة من قبل مقيمين مستقلين بإستخدام أساليب التقييم التالية وفقا للجنة معايير التقييم الدولية:

• طريقة المقارنة السوقية التي تعكس أسعار المعامالت الحديثة لعقارات مماثلة مع األخذ بعين اإلعتبار إختالف الموقع و بعض 
العوامل الفردية كالحجم واإلطاللة للعقار الذي يتم مقارنته بمتوسط السعر.

• طريقة تكلفة اإلستبدال والتي تعكس المبلغ الملزم حاليًا إلستعاضة القدرة اإلستيعابية لألصل )تكلفة اإلستبدال الحالية(.

لم يحصل أي تغيير على أسلوب التقييم خالل السنة.
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

6.804.999  5.484.508 إيراد اإليجار الناتج عن اإلستثمارات العقارية 
)1.860.294(  )2.494.966( المصاريف التشغيلية المباشرة 

)36.317.832(  )13.198.046( التغيير في القيمة العادلة 

العقارات  تطوير  أو  بناء  أو  لشراء  التعاقدية  إلتزامتها  أو  العقارية  إستثماراتها  تسجيل  على  قيود  أي  المجموعة  لدى  يوجد  ال 
اإلستثمارية أو إلجراء تصليحات أو صيانة أو تحسينات. تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات عن القيمة العادلة 

كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

94.525.341  107.294.353 وحدات سكنية 
653.995.680  661.844.320 عقار تجاري وأرض وعقارات أخرى 
748.521.021  769.138.673 إجمالي 

تقييمها  تّم  التي  التجارية  العقارات  بعض  بإستثناء  السوقية  المقارنة  طريقة  إستخدام  خالل  من  العقارات  جميع  تقييم  تم 
بإستخدام طريقة تكلفة اإلستبدال. أي تغيير طفيف على سعر المتر المربع للعقار المقارن يؤدي إلى إرتفاع / إنخفاض جوهري 

على القيمة العادلة.

تعتبر جميع اإلستثمارت العقارية تحت المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

الشهرة  .7
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

314.457.585  314.457.585 الشهرة 

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 26 أبريل 2009 على إقتناء عن طريق الدمج نسبة 100% مجموعة 
المستثمرين القطريين الصناعية )ش.م.م( )اإلسم السابق: مجموعة المستثمرين القطريين ذ.م.م( بمبلغ شراء إجمالي وقدره 
879 مليون ريال قطري والذي تم سداده من خالل إصدار أسهم بعالوة بلغت 435،73 مليون ريال قطري. نتج عن هذه المعاملة 

شهرة بلغت 314،46 مليون ريال قطري.

الشهرة )تتمة(  .7
خسائر انخفاض القيمة والرد الالحق

في 31 ديسمبر 2017، تم إجراء مراجعة تدني قيمة الشهرة من قبل اإلدارة داخليًا. قارنت اإلدارة القيم الدفترية للشهرة مع المبالغ 
المتوقع إستردادها من الشركة التابعة، والتي هي الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. تستند المبالغ القابلة 
لإلسترداد بالنسبة للوحدات المنتجة للنقد إلى القيمة المستخدمة والتي تحتسب من توقعات التدفق النقدي لمدة خمس سنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بإستخدام بيانات الموازنات المعتمدة من مجلس اإلدارة. إن اإلفتراض الرئيسي لحساب القيمة في 
اإلستخدام هو معدل الخصم المعروض في تكلفة رأس المال المتوسط المرجح للمجموعة بنسبة 14%. وتقدر اإلدارة نسبة الخصم 
الخصم  نسبة  وتعتبر  للنقد  المنتجة  بالوحدات  الخاصة  والمخاطر  للنقد  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  افتراضات  تعكس  التي 
المناسبة والمعّدلة بالمخاطر هي 14%. تستند التغيرات في اإليراد والتكاليف المباشرة إلى معدل نمو مركب مقدر بنسبة %3،5 
إضافة إلى الخبرة السابقة وتوقعات التغيرات المستقبلية في السوق. تعتقد اإلدارة أن أي تغيير محتمل في اإلفتراضات الرئيسية 
التي تستند إليها القيمة القابلة لإلسترداد لن يغير القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد لتتجاوز القيمة القابلة لإلسترداد. إستنتجت 

اإلدارة من هذه المراجعة أنه لم يكن هناك انخفاض في قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

إستثمارات في شركات زميلة  .8
تمتلك المجموعة حصص في شركات زميلة جميعها في قطر، وبنسب من األرباح تتراوح ما بين 20% و50%. وبالرغم من إمتالك أكثر 
من 50% من نسبة المساهمين في هذه الشركات، على أساس ترتيبات تعاقدية، فإن المجموعة ال تملك حق السيطرة وإتخاذ القرارات 
على السياسات المالية والتشغيلية، وبالتالي فإنها تملك فقط تأثير كبير على الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2017. ال يوجد 

تغير في الملكية أو حصص الربح خالل سنة 2017. إن مجال صناعات هذه الشركات الزميلة في خدمات الشحن والتصنيع وغيرها.

تم إحتساب حصة األرباح من اإلستثمار في الشركات الزميلة بناءًا على البيانات المالية المدققة لتلك الشركات وعندما ال تكون 
متاحة فإنه يتم إستخدام حسابات اإلدارة. ال تتوقع إدارة المجموعة أي إختالفات جوهرية في األرقام المسجلة على أساس حسابات 

اإلدارة عند تدقيقها.

تم المحاسبة لكافة الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

61.317.630  50.121.772 صافي ربح السنة 

25.699.403  19.413.574 حصة الربح من الشركات الزميلة 

-  - حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر 

25.699.403  19.413.574 حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل 

كان التغير في الحركة على اإلستثمارات في الشركات الزميلة على النحو التالي:

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

67.014.952  75.648.777 الرصيد كما في 1 يناير 
-  - إستحواذ خالل السنة 

25.699.403  19.413.574 حصة الربح من الشركات الزميلة 
)17.065.578(  )10.100.101( توزيعات أرباح 

75.648.777  84.962.250 الرصيد كما في 31 ديسمبر 
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إستثمارات مالية متاحة للبيع  .9

كما في 31 ديسمبر، كانت الموجودات المالية تتكون مما يلي:
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

1.538  1.255 األوراق المالية المدرجة 
2.461.800  3.038.800 األوراق المالية غير المدرجة 

2.463.338  3.040.055  

بلغت األوراق المالية غير المدرجة 3.038.000 ريال قطري )2016: 2.461.800 ريال قطري( وتم تسجيلها بالتكلفة ألن القيمة العادلة اليمكن 
قياسها بشكل موثوق به.

 تدني اإلستثمارات المتاحة للبيع
تقّيم المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن إستثمار أو مجموعة من اإلستثمارات قد تدنت قيمتها. 
يتضمن الدليل الموضوعي، تدني جوهري أو مستمر في القيمة العادلة لإلستثمار إلى أقل من التكلفة. لتحديد ماهو )جوهري( 
أو )مستمر( يجب على المجموعة أن تقدم أحكامًا معينة وحتى تتمكن المجموعة من تقديم تلك األحكام فإنها تقوم بتقييم 
القيمة  بها  التي كانت  والفترة  المدى  التاريخية ومعرفة  السهم  بتقييم حركة سعر  أيضًا  وتقوم  بالسوق  تتعلق  أخرى  عوامل 

العادلة لإلستثمار أقل من التكلفة.

بناءًا على هذه التقديرات، لم تقم المجموعة باإلعتراف بأية خسائر للتدني على األوراق المالية المدرجة / غير المدرجة )2016: صفر(.

إن القيمة العادلة لألسهم المدرجة في األسواق النشطة تقاس حسب األسعار السوقية.

مخزون  .10
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

3.675.588  3.552.443 بضائع تامة الصنع 
119.805.856  226.862.239 بضائع شبه تامة الصنع 
34.467.242  25.957.710 مواد خام 

1.681.427  711.272 بضاعة في الطريق 
53.143.342  55.478.247 قطع غيار 

212.773.455  312.561.911  

)9.751.799(  )11.209.803( يطرح : مخصص البضاعة بطيئة الحركة  

203.021.656  301.352.108  

كان التغير في مخصص البضائع بطيئة الحركة على النحو التالي:
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

757.433  9.751.799 الرصيد كما في 1 يناير 
8.994.366  1.458.004 صافي مخصص مكون خالل السنة 

9.751.799  11.209.803 الرصيد كما في 31 ديسمبر 

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  .11
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

4.877.601  6.279.198 إيرادت مستحقة 
6.837.572  5.470.680 مدفوعات مقدمة 
2.497.232  2.578.279 ودائع مستردة 
2.006.938  592.043 مطلوب من الموظفين 
1.092.022  3.414.634 أخرى 

17.311.365  18.334.834  
مدفوعات مقدمة لمقاولين والموردين  .12

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

8.726.053  7.991.694 مدفوعات مقدمة لمقاولين 
27.214.194  28.981.313 مدفوعات مقدمة لموردين 

35.940.247  36.973.007  
معامالت األطراف ذات العالقة  .13

األطراف ذات العالقة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي رقم )24(: اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة، تمثل المساهمين 
الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة العليا للمجموعة والكيانات التي يسيطرون عليها أو يكون لهم عليها 
سيطرة مشتركة أو تؤثر عليها هذه األطراف بصورة هامة. وقد تم إستبعاد األرصدة والمعامالت بين الشركة والشركات التابعة 
لها، والتي هي أطراف ذات عالقة للشركة في البيانات المالية الموحدة. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات 

الصلة موضحة أدناه.

يتم إعتماد سياسات التسعير وبنود هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

)أ(    مطلوب من أطراف ذات عالقة
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

991.363  675.363 شركة المسند )ش.م.م( 
200.000  200.000 شركة الوطنية لخدمات الطيران 

64.869  73.399 أخرى 
1.256.232  948.762  

)ب(  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

164.697  164.697 شركة خدمات المالحة الوطنية 
60.000  60.000 هلو لألزياء 
60.000  60.000 لجندري لألزياء 
60.118  60.118 األولى ألمن المعلومات 

344.815  344.815  
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ذمم مدينة )تتمة(  .14
إن الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على النحو التالي:

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

4.069.763  4.150.182 الرصيد كما في 1 يناير 
80.419  1.229.344 مخصص مكون خالل السنة )إيضاح رقم 26( 

4.150.182  5.379.526 الرصيد كما في 31 ديسمبر 

النقد وشبه النقد  .15
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

241.011  251.142 نقد في الصندوق 

أرصدة لدى البنوك
18.901.617  10.814.928 حسابات جارية 

86.950.671  52.497.513 حسابات توفير 
331.567.342  269.425.000 ودائع ثابتة* 

437.660.641  332.988.583 النقد وشبه النقد 

37.869.796  46.140.343 النقد المقيد** 

475.530.437  379.128.926  

*    تحقق الودائع الثابتة وحسابات التوفير في مختلف البنوك معدل ربح فعلي يتراوح ما بين 0،80 % إلى 3،25%سنويًا )2016: ما 

بين 1% إلى 3،2% سنويًا(. لهذه الودائع الثابتة فترة استحقاق 3 أشهر أو أقل.

**  يتكون النقد المقيد بصفة رئيسية من توزيعات األرباح التي يجب دفعها إلى المساهمين ويحتفظ بها في حساب بنكي 

باإلضافة إلى هامش بنكي. 

رأس المال  .16
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 124.326.778 سهم
1.243.267.780  1.243.267.780 )2016: 124.326.778 سهم( بقيمة 10 رياالت قطرية للسهم 

توزيعات األرباح المقترحة
في اإلجتماع الذي عقد في تاريخ 25 يناير 2018 أقترح رئيس مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 7،5% من رأس المال المدفوع 
بمبلغ 93.245.084 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )2016: بمبلغ 124.326.778 ريال قطري(. يخضع ما ذكر أعاله إلى 

موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

في تاريخ 19 يناير 2017، إقترح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بمبلغ 124.326.778 ريال 
قطري )2016: توزيعات أرباح نقدية بنسبة 12،5% من رأس المال المدفوع بمبلغ 155.408.473 ريال قطري(. تمت الموافقة على توزيعات 

األرباح المقترحة أعاله من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2017.

معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(  .13

)ج(   معامالت مع أطراف ذات عالقة
2016  2017 طبيعة المعاملة    

ريـال قطري ريـال قطري   

23.445.953  36.287.253 الخليج المتحدة لألسمنت )ذ.م.م( 

)د(  مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

9.000.000  9.000.000 مكافآت - قصيرة األجل 

ذمم مدينة  .14
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

229.666.709  238.999.890 ذمم مدينة من أنشطة صناعية 
9.208.636  9.757.522 ذمم مدينة من أنشطة تعاقدية 

238.875.345  248.757.412  

)4.150.182(  )5.379.526( يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

234.725.163  243.377.886  

كما في 31 ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلي:

أكثر من 181 إلى  91 إلى  أقل من   2017
المجموع 365 يومًا  365 يومًا  180 يومًا  90 يومًا   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

241.580.322  -  49.914.762  62.247.629  129.417.931 غير مستحقة وغير متدنية القيمة 
1.797.564  1.797.564  -  -  - مستحقة وغير متدنية القيمة 

5.379.526  5.379.526  -  -  - مستحقة ومتدنية القيمة 

248.757.412  7.177.090  49.914.762  62.247.629  129.417.931 المجموع 

أكثر من 181 إلى  91 إلى  أقل من   2016
المجموع 365 يومًا  365 يومًا  180 يومًا  90 يومًا   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

234.309.147  -  11.544.409  62.764.244  160.000.494 غير مستحقة وغير متدنية القيمة 
416.016  416.016  -  -  - مستحقة وغير متدنية القيمة 

4.150.182  4.150.182  -  -  - مستحقة ومتدنية القيمة 

238.875.345  4.566.198  11.544.409  62.764.244  160.000.494 المجموع 
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االحتياطي القانوني  .17
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة يجب تحويل نسبة 10% كحد أدنى من ربح السنة إلى 
االحتياطي القانوني في كل سنة إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي نسبة 50% من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع فيما عدا في الظروف المنصوص عليها في القانون أعاله.

قروض إسالمية  .18
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

1.614.681.230  1.491.397.686 تسهيل مرابحة أ )1( 
166.736.375  139.302.416 تسهيل مرابحة ب )2( 

1.781.417.605  1.630.700.102  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

كما تظهر في بيان المركز المالي الموحد:
173.331.909  355.207.730 قروض قصيرة األجل - إجمالي 
)14.127.537(  )68.111.318( ناقصًا: نفقات مؤجلة  

159.204.372  287.096.412 قروض قصيرة األجل - بالصافي 
1.639.546.264  1.487.701.440 قروض طويلة األجل - إجمالي 

)17.333.031(  )144.097.750( ناقصًا: نفقات مؤجلة 

1.622.213.233  1.343.603.690 قروض طويلة األجل - بالصافي 

1.781.417.605  1.630.700.102 اإلجمالي 

)1(  قامت المجموعة بتحويل قروض اإليجارة إلى تسهيل مرابحة رقم )أ(، حيث قام البنك بإعادة تمويل لقرضي اإليجارة بصافي قيمة 
مالية قدرها 1،6 مليار ريال قطري، بمعدل ربح فّعال حالي بنسبة 4،45% سنويًا )2016: 3،12% سنويًا(. إن تاريخ االستحقاق النهائي 
لهذا التسهيل قبل نهاية عام 2023 حيث أن التسهيل متجدد 30 مرة كل 3 أشهر من تاريخ التنفيذ. تضمن التسهيل فترة 
سماح لغاية 18 شهرًا ويدفع على 25 قسط متساوي على أساس ربع سنوي. يتم دفع األرباح خالل فترة السماح على أساس 
ربع سنوي. التسهيالت االئتمانية مضمونة برهن حيازي على خط اإلنتاج األول وعلى آالت ومعدات خط اإلنتاج الثاني وتوجيه 
البنك  التأمين لصالح  البنك وتحويل الحق في  الخليج إلى حساب الشركة لدى  إيرادات شركة اسمنت  ما اليقل عن 50% من 
الربح وضمانات مصدرة من مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق( وشركة مجموعة  لتغطية السقف الذي يشمل على 

المستثمرين القطريين الصناعية )ش.م.م( )شركة تابعة(.

)2(  لدى المجموعة تسهيل مرابحة )ب( مع أحد البنوك لتمويل بناء أحد مشاريع اإلستثمارات العقارية لدى المجموعة بإجمالي قيمة 
200 مليون ريال قطري. إن تاريخ آخر قسط هو قبل نهاية سنة 2022. فترة سداد هذه التسهيالت هي 24 قسط ربع سنوي 
إعتبارًا من 1 يناير 2017 ومعّدل الربح الفّعال لهذه التسهيالت هو 5% سنويًا حتى 1 يناير 2018 و 5،5% سنويًا للفترات المتبقية. 
هذه التسهيالت مضمونة بكفالة تضامنية لمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق( وتفويض من شركة الخليج لإلسمنت 

)شركة تابعة(.

قروض إسالمية )تتمة(  .18
تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة تمويلية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير 
النقدية. إن المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لها في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من أنشطة التمويل.

كما في 1 يناير2017 تدفقات غير نقدية  تدفقات نقدية تمويلة  كما في 31 ديسمبر2017   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

1.630.700.102  7.161.686  )157.879.189(   1.781.417.605 قروض إسالمية  

مكافآت نهاية خدمة الموظفين  .19
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

7.740.436  8.411.414 الرصيد كما في 1 يناير 
1.325.951  1.889.808 المكون خالل السنة 

)654.973(  )1.558.824( المدفوع خالل السنة 

8.411.414  8.742.398 الرصيد كما في 31 ديسمبر  

ذمم دائنة  .20
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

69.949.535  50.009.872 الموردين/المقاولين المحليين 
18.635.764  1.702.824 الموردين/المقاولين الخارجيين 

88.585.299  51.712.696  

أوراق دفع  .21
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

690.818  70.843 أوراق دفع 

تمثل أوراق الدفع شيكات آجلة إلى جهة حكومية.
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22. مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

35.868.792  45.639.338 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
1.002.643  796.622 مطالبات مقاولين ومطالبات أخرى  

28.919.687  34.897.444 إستخدام كهرباء  
6.925.866  6.326.440 مستحق لمساهمة صندوق الدعم اإلجتماعي والرياضي )إيضاح رقم 27( 

3.165.609  7.812.810 دفعات مقدمة من عمالء 
5.867.568  4.888.928 مستحقات رواتب الموظفين 
9.750.567  18.446.432 إستخدام غاز  
9.520.547  6.832.496 مواد إستهالكية وقطع غيار مستحقة 

8.834.852  7.258.450 حقوق ملكية مستحقة 
28.214.762  48.165.116 مصاريف مستحقة 

23.555.555  23.466.035 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

161.626.448  204.530.111  

23. إيرادات
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

805.393.807  713.668.311 إيرادات متعلقة باألنشطة الصناعية 
19.698.061  25.450.642 إيرادات العقود والخدمات 

825.091.868  739.118.953  

24. تكلفة اإليرادات
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

420.508.986  369.020.914 تكلفة األنشطة الصناعية 
1.538.182  6.575.228 تكلفة العقود والخدمات 

422.047.168  375.596.142  

25. مصاريف بيع وتوزيع
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

4.287.051  3.255.129 إصالح وصيانة 
3.218.673  4.036.555 رواتب وأجور 

810.995  661.538 إستهالك )إيضاح رقم 5( 
282.782  281.586 بيع وتسويق 
165.728  162.990 مصاريف تأمين 
218.391  339.496 مصاريف إيجار 
90.472  460.298 مصاريف أخرى 

9.074.092  9.197.592  

26. مصاريف إدارية وعمومية
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

39.433.082  40.448.997 رواتب وأجور 
8.704.367  11.478.460 أتعاب قانونية ومهنية 
2.314.455  1.538.520 رسوم واشتراكات وغرامات 

4.219.501  2.410.698 إستهالك وإطفاء 
2.219.685  2.880.789 إصالحات وصيانة 

250.000  1.750.000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة* 
1.712.384  1.436.998 مصاريف إيجار 

66.082  22.567 مصاريف تأمين 
102.693  153.687 مصاريف سفر وضيافة 

591.423  785.118 مصاريف إتصاالت  
80.419  1.229.344 مخصص ديون مشكوك في تحصليها )إيضاح رقم 14( 

12.098.250  6.389.083 مصاريف أخرى 

71.792.341  70.524.261  

* لم يستلم مجلس اإلدارة أية مكافآت خالل السنة، علمًا بأن المجموعة قد إعترفت بمكافآت مستحقة بقيمة 1.750.000 ريال قطري 

)2016: 250.000 ريال قطري(.

27. صندوق المساهمات االجتماعية والرياضية
الرياضية واالجتماعية والثقافية  المجموعة بتخصص مبلغ مخصص لصندوق دعم األنشطة  للقانون رقم )2008/13( قامت  وفقًا 
واألنشطة الخيرية بنسبة 2.5% من صافي ربح المجموعة. وفقًا توجيهات المصدرة خالل سنة 2010 من وزارة االقتصاد والمالية تمت 
معاملة هذه المساهمة االجتماعية على أنها توزيع من األرباح المدورة للمجموعة. تم دفع المخصص المكون للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2016 إلى إدارة اإليرادات العامة والضرائب بوزارة االقتصاد والمالية.

28. العائد األساسي والمخفف على السهم
الربح المنسوب إلى المساهمين للسنة على متوسط العدد  يحتسب العائد األساسي والمخفف على السهم بقسمة صافي 

المرجح لألسهم القائمة خالل السنة.

المعتمد على  العائد األساسي والمخفف على السهم  المعلومات الضرورية لحساب  إن  ال توجد أسهم عادية محتملة مخففة. 
أساس متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة خالل السنة كانت كما يلي:

2016  2017  

277.034.632  253.057.585 ربح السنة )ريال قطري( 

124.326.778  124.326.778 المتوسط المرجح لعدد األسهم  

2.23  2.04 العائد األساسي للسهم الواحد )ريال قطري( 
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29. األدوات المالية

قياس القيمة العادلة

تمثل األدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

واإلستثمارات  العقود  عمالء  من  والمطلوبات  البنوك  لدى  وأرصدة  والنقد  المدينة  الذمم  للمجموعة  المالية  الموجودات  تمثل 
المتاحة للبيع ومدينون متنوعون ومطلوب من أطراف ذات عالقة.

تمثل المطلوبات المالية للمجموعة القروض اإلسالمية والذمم الدائنة وأوراق الدفع والمطلوبات إلى عمالء العقود والمطلوب إلى 
أطراف ذات عالقة. تم توضيح البنود األساسية للسياسات المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح رقم )3(.

القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي على أساسها يمكن مبادلة األصل بها أو تسوية التزام بين معامالت األطراف مطلعه »على أساس 
تجاري بحت« تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ما عدا الموجودات المالية المتاحة للبيع واإلستثمارات 

العقارية تم إحتسابها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. 

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفترية.

وطريقة  خاص  )بشكل  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  كيفية  حول  المعلومات  التالي  الجدول  يظهر 
التقييم والمدخالت المستخدمة(. 

تقنيات التقييم التسلسل الهرمي  موجودات مالية/مطلوبات مالية  
والمداخالت الرئيسية للقيمة العادلة  القيمة العادلة في تاريخ   

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017   
موجودات مالية متاحة للبيع:

سعر السوق المدرج مستوى األول   1.538  1.255 أوراق مالية مدرجة 
طريقة التكلفة مستوى الثالث   2.461.800  3.038.800 أوراق مالية غير مدرجة 

طريقة تكلفة اإلطفاء  مستوى الثاني   )1.781.417.605(  )1.630.700.102( قروض إسالمية 
)1.778.954.267(  )1.627.660.047(  

30. إدارة المخاطر

تقوم إدارة الخزينة للمجموعة بتقديم الخدمات الى األعمال وتنسق الوصول الى األسواق المالية ومراقبة المخاطر المالية المتعلقة 
بعمليات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي تحلل التعرضات حسب درجة وحجم المخاطر. وتشمل هذه المخاطر على 
مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر تغير هامش الربح ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.

مخاطر السوق
مخاطر سعر السوق هي المخاطر المتمثلة في تغير أسعار السوق مثل صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وسعر حقوق 
الملكية بالصورة التي تؤثر على ربح المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر سعر السوق 
هو اإلدارة والتحكم في التعرض لمخاطر سعر السوق داخل حدود مقبولة وتحسين العائد في نفس الوقت. إن أنشطة المجموعة 

تعرضها بشكل رئيسي للمخاطر المالية الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وهامش الربح.

مخاطر العمالت األجنبية
تتعرض المجموعة لمخاطر العملة إلى حد أنه يوجد عدم تطابق بين العمالت التي يتم التعامل بها في المبيعات والمشتريات 
والقروض بين العمالت الوظيفية لكل من شركات المجموعة. العملة الوظيفية لشركات المجموعة هي الريال القطري. العمالت 

التي يمارس بها هذه المعامالت في المقام األول هي اليورو والدوالر األمريكي.

30. إدارة المخاطر )تتمة(

والدوالر  القطري  بالريال  للمجموعة  الهامة  المعامالت  أن  األجنبية ضئيل، حيث  العمالت  لمخاطر  المجموعة  أن تعرض  اإلدارة  ترى 
األمريكي والتي هي مربوطة بالريال القطري، حيث أن الريال القطري مثّبت على الدوالر األمريكي.

يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى 
المتعلقة بأرباح المجموعة بعد الضريبة ثابتة )نتيجة تغير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية(.

التأثير على التغير في سعر   
الربح    الدوالر األمريكي 

ريـال قطري ريـال قطري   

10.215.000  0.025 31 ديسمبر 2017 
)10.215.000(  )0.025(  

11.050.000  0.025 31 ديسمبر 2016 
)11.050.000(  )0.025(  

مخاطر معّدل هامش الربح
تتعرض المجموعة لمخاطر معّدل هامش الربح عندما تقترض األموال بمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة. تدير المجموعة هذه المخاطر 

من خالل اإلحتفاظ بربح مناسب بين الدين وحقوق الملكية.

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
حاليًا، تحتفظ المجموعة بودائع ثابتة للبنوك وقروض لمؤسسات مالية ذات معّدل ربح مما تعرض المجموعة لمخاطر معّدل الربح 
للتدفقات النقدية. في حال زيادة / نقص 50 نقطة أساس من سعر هامش الربح في 31 ديسمبر 2017 مع بقاء جميع المتغيرات 

األخرى ثابتة، فإن صافي موجودات ودخل المجموعة ستتغير كما يلي:

التأثير نسبة الزيادة/)النقصان(   
على الربح في نقطة األساس   

ريـال قطري ريـال قطري  31 ديسمبر 2017 

8.153.500  50 المطلوبات 
)8.153.500(  )50(  

31 ديسمبر 2016
8.907.000  50 المطلوبات 

)8.907.000(  )50(  

مخاطر سعر حقوق الملكية
بسبب  وذلك  المالية  لألدوات  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  خطر  هو  الملكية  حقوق  سعر  مخاطر 
التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناتجة عن مخاطر هامش الربح أو مخاطر العمالت(، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن 

عوامل محددة لألداة المالية المفردة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

المستقبلية  القيم  حول  اليقين  عدم  من  الناشئة  السوق  سعر  لمخاطر  معرضة  المدرجة  المجموعة  ملكية  حقوق  أسهم 
لإلستثمارات في أوراق مالية. تقوم المجموعة بإدارة خطر سعر حقوق الملكية من خالل التنويع. تقدم التقارير عن محفظة حقوق 
الملكية لمجلس إدارة المجموعة على أساس منتظم. يقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على جميع قرارات اإلستثمار في 

حقوق الملكية.
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30. إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر سعر حقوق الملكية )تتمة(

اإلنخفاض بنسبة 10% في القيمة العادلة لألسهم المدرجة لن يؤثر بشكل كبير على أرباح وحقوق مساهمين المجموعة.

مخاطر االئتمان
تشمل مخاطر اإلنتمان في أن يفشل طرف في أداه مالية في الوفاء بإلتزماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف أخر. يشمل تعرض 
المجموعة لمخاطر إئتمانية لموجوداتها والتي تتكون أساسا من ذمم مدينه ، النقد أرصدة لدى البنوك، إستثمارات متاحة للبيع، 
مستحق من عمالء من أعمال العقود. واعتمدت المجموعة بأن تتعاقد فقط مع أطراف لديهم قدرة إئتمانية واستخدام خطابات 
إعتماد وضمانات من العمالء. إن القيمة الدفترية للموجودات المالية في البيانات المالية الموحدة، تشمل صافي تدني الخسارة إن 

وجدت، ويمثل الحد األقصى للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم إستطاعة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها. إن سياسة المجموعة إلدارة 
مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها في الظروف 
النهائية على عاتق  المجموعة. تقع المسؤولية  المخاطرة بسمعه  أو  العادية، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة  العادية وغير 
مجلس اإلدارة الذي أنشاء إطار مخاطر السيولة المناسبة إلدارة المجموعة متطلبات التمويل وإدارة السيولة على المدى القصير 
والمتوسط والطويل. وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل الحفاظ على إحتياطيات كافية، التسهيالت المصرفية 
الفعلية ومطابقة تواريخ إستحقاق  النقدية  المتوقعة وللتدفقات  المستمرة  المراقبة  اإلقتراض اإلحتياطي من خالل  وتسهيالت 

الموجودات والمطلوبات المالية.

يوضح الجدول التالي تحليل المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ البيانات التعاقدية. 
المبالغ الموضحة في الجدول في التدفقات النقدية التعاقدية الغير مخصومة. إن األرصدة خالل 12 شهرًا تساوي األرصدة الدفترية، 

حيث أن أثر الخصم غير جوهري.

التدفقات النقدية 31 ديسمبر 2017  
أكثر من سنة أقل من سنة  التعاقدية  القيم الدفترية   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

1.487.701.440  355.207.730  1.842.909.170  1.630.700.102 قروض إسالمية 
-  51.712.696  51.712.696  51.712.696 ذمم دائنة 
-  344.815  344.815  344.815 مطلوب ألطراف ذات عالقة 
-  28.183.238  28.183.238  28.183.238 ذمم محتجزة دائنة 
-  204.530.111  204.530.111  204.530.111 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
-  70.843  70.843  70.843 أوراق دفع 

1.487.701.440  640.049.433  2.127.750.873  1.915.541.805  

30. إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

التدفقات النقدية 31 ديسمبر 2016  
أكثر من سنة أقل من سنة  التعاقدية  القيم الدفترية   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

1.639.546.264  173.331.909  1.812.878.173  1.781.417.605 قروض إسالمية 
-  88.585.299  88.585.299  88.585.299 ذمم دائنة 
-  344.815  344.815  344.815 مطلوب ألطراف ذات عالقة 
-  22.244.021  22.244.021  22.244.021 ذمم محتجزة دائنة 
-  161.626.448  161.626.448  161.626.448 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
-  690.818  690.818  690.818 أوراق دفع 

1.639.546.264  446.823.310  2.086.369.574  2.054.909.006  

إدارة مخاطر رأس المال
الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان أن تحافظ على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأس مال جيدة لدعم األعمال 

التي تقوم بها وتعظيم قيمة المساهمين.

تقوم المجموعة بمراقبة وبإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة 
على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح على المساهمين، بعد الوفاء بإلتزامات 
والسياسات  األهداف  في  تغييرات  أية  إجراء  يتم  لم  أسهم جديدة.  إصدار  أو  المساهمين  إلى  المال  رأس  بإعادة  العليا،  الديون 

والعمليات خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2016.

تراقب المجموعة رأس المال بإستخدام نسبة مديونية، وهي قسمة الديون على رأس المال زائد الديون.

تتضمن ديون المجموعة قروض بهامش ربح وتسهيالت بنكية. يتضمن رأس المال حقوق الملكية ناقصًا أي صافي إحتياطي 
أرباح غير محققة.

كانت نسبة المديونية في نهاية السنة على النحو التالي: 
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

1.781.417.605  1.630.700.102 الديون )أ( 
)475.530.437(  )379.128.926( النقد وشبه النقد )إيضاح 15( 

1.305.887.168  1.251.571.176 صافي الديون 

2.534.463.004  2.656.867.371 حقوق ملكية )ب( 

%52  %47 نسبة الديون إلى حقوق الملكية  

)1( تم تعريف الديون كقروض إسالمية كما هو مفصل في إيضاح رقم )18(.

)2( تشمل حقوق الملكية رأس مال المجموعة واإلحتياطيات التي تدار كرأس مال..



صفحة  72 

صفحة  73 

سنوي ٢٠١٧
ش.م.ق( - التقرير ال

ن )
طريي

ن الق
ستثمري

مجموعة الم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ت المالية الموحدة 
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر ٢٠١٧
ي ٣١ دي

هية ف
سنة المنت

لل

31.   االلتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   

12.479.065  15.272.268 خطابات ضمان مصرفي 

2.400.109  - خطابات ائتمان 

8.238.782  8.221.782 شيكات بضمانات 

29.067.308  12.931.929 عقارات تحت اإلنشاء 

32.  إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية
دخلت المجموعة في إتفاقية إيجار غير قابلة لإللغاء لتأجير األرض. تم إحتساب تكاليف اإليجار المتعلقة بهذه العقارات كإيجارات 

تشغيلية.

إن إلتزامات اإليجار المستقبلية فيما يتعلق بإتفاقية إيجار األراضي المذكورة أعاله هي كما يلي:

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

8.190.782  8.190.782 أقل من سنة 
32.763.128  32.763.128 أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات 

86.003.211  77.812.429 أكثر من خمس سنوات 
126.957.121  118.766.339  

33. المعلومات القطاعية 

)1( أساسات تنوع القطاعات
لدى المجموعة القطاعات اإلستراتيجية الستة التالية وهي أقسام تصدر عنها التقارير. توفر هذه القطاعات منتجات وخدمات 

مختلفة وتدار بصورة منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وإستراتيجيات تسويق مختلفة.

يصف الملخص التالي العمليات التشغيلية لكل قطاع:

العمليات التشغيلية القطاع الصادر عنه التقرير 

شراء وإنشاء وبيع األراضي والمباني العقارات 

الشحن واللوجستيات والخدمات البحرية والجوية الخدمات البحرية 

النشاط الصناعي العام الصناعي 

توريد وتركيب أنظمة األمن المقاوالت والتكنولوجيا 

االستثمار في الوكاالت وأسهم الرعاية واألعمال الهندسية أخرى 

المتاجرة في المعدات الرياضية وخالفها. التجارة 

تتضمن  األقل.  على  سنة  ربع  كل  واحدة  مرة  قسم  كل  إلدارة  الداخلية  التقارير  بمراجعة  للمجموعة  المنتدب  المدير  يقوم 
هذه  تحقق  لم  القابضة.  الشركات  وأنشطة  المعلومات  تقنية  وخدمات  شركات  ووكاالت  المالية  الخدمات  األخرى  العمليات 

القطاعات الحد األدنى لإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة في 2017 و2016. 
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ي ي
ت الت

طاعا
ل هذه الق

ت المتعلقة بمث
المعلوما

ل هذه 
ث أن اإلدارة تعتقد بأن مث

س األداء، حي
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سمبر 2017
31 دي

4.581.151.574
 )6.259.323.533(

 10.840.475.107
 3.463.893.850

 5.492.075
 213.789.324

 6.200.889.771
 80.044.341

 876.365.746
ي الموجودات 

إجمال

)1.924.284.203(
 5.366.629.472

 )7.290.913.675(
 )1.625.270.346(

 )5.550.178(
 )161.884.869(

 )4.581.958.761(
 )42.844.508(

 )873.405.013(
طلوبات 

ي الم
إجمال

765.640.795
 -

 765.640.795
 1.984.334

 )2.663.015(
 22.209.164

 724.893.851
 13.731.953

 5.484.508
اإليرادات* 

253.057.585
 -

 253.057.585
 )35.325.118(

 )2.728.868(
 6.304.592
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 13.729.944
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ي
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سمبر 2016
31 دي

4.597.783.424
 )5.051.241.387(

 9.649.024.811
 2.992.149.793

 8.155.517
 196.202.770

 5.594.052.379
 66.312.498

 792.151.854
ي الموجودات 

إجمال

)2.063.320.420(
 4.151.663.032

 )6.214.983.452(
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 )3.975.806.645(
 )32.842.609(

 )779.582.619(
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إجمال
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 -
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 821.085.582
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اإليرادات* 
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 -

 277.034.632
 )33.901.055(

 325.781
 4.164.744

 327.719.985
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 )33.498.835(
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* إجمال
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34. دعاوى قضائية

كما في 31 ديسمبر 2017، شملت الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المجموعة الدعاوي التالية:

1.    دعاوى قضائية متعلقة ببطالن تملك أسهم مقابل حصص عينية 
المدعين: شركة اإلتقان للتجارة، شركة القارة للتجارة، شركة االقليم للوساطة العقارية، شركة المنارة للمعدات الطبية، شركة 
منازل للتجارة، شركة طريق الخير، شركة الربع الخالي للتجارة، شركة الكرة الذهبية )جميعها شركات شخص واحد مملوكة 

بالكامل 100% لمجموعة ازدان القابضة(.

2.  دعاوى قضائية متعلقة ببطالن جميع إجتماعات الجمعية العادية وغير العادية للشركة إعتبارًا من عام 2015 
شركة  )ذ.م.م(،  العقاري  لإلستثمار  الدوحة  سند  شركة  العقارية،  للوساطة  االقليم  شركة  للتجارة،  االتقان  شركة  المدعين: 
الصوان  شركة  للتجارة،  الخالي  الربع  شركة  والتجارة،  لإلنشاء  إثمار  شركة  النيل،  شاطئ  شركة  العقارية،  للوساطة  االقليم 

للتجارة والمقاوالت )جميعها شركات شخص واحد مملوكة بالكامل 100% لمجموعة ازدان القابضة(.

3.  دعاوى تصفية/حل/فرض حراسة قضائية على المجموعة
شركات  )جميعها  للتجارة  الطيبين  شركة  والتصدير،  لإلستيراد  أركان  شركة  العقارية،  للوساطة  االقليم  شركة  المدعين: 

شخص واحد مملوكة بالكامل 100% لمجموعة ازدان القابضة(.

4.  دعاوى إلزام الشركة بتعديل النظام األساسي
المدعية: شركة اإلقليم للوساطة العقارية )شركة شخص واحد مملوكة بالكامل 100% لمجموعة ازدان القابضة(.

تجدر اإلشارة إلى أن معظم الدعاوى المشار إليها أعاله ليست لها تأثير على أعمال المجموعة وقد تم الطعن عليها ومن ثم 
فال أثر يذكر حتى اآلن لجميع الدعاوى التي تعد في مجملها تكرارًا لنفس الطلبات دون إبداء أسباب جديدة.

تتعامل المجموعة حاليًا مع مكاتب محاماة مختصة للدفاع عن حقوقها المتعلقة بهذه الدعاوي القضائية.

35. الموافقة على البيانات المالية الموحدة

تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة ووقعت بالنيابة عنهم في 25 يناير 2018.


